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ُوضعــت خارطــة طريــق تنميــة التجــارة االســتراتيجية هــذه علــى أســاس اإلجــراءات والمنهجيــة التــي يتبعهــا

مركــز التجــارة الدولــي والمســاعدة التقنيــة التــي يقدمهــا فــي إطــار برنامجــه المعنــي باســتراتيجية تنميــة

التجارة.

مركــز التجــارة الدولــي هــو الوكالــة المشــتركة بيــن منظمتــي التجــارة العالميــة واألمــم المتحــدة .وكجــزء

مــن مهمــة مركــز التجــارة الدولــي المتمثلــة فــي تعزيــز التنميــة المســتدامة مــن خــال زيــادة الفــرص

التجاريــة ،يقــدم قســم اســتراتيجية التصديــر مجموعـ ًـة مــن الحلــول االســتراتيجية المتعلقــة بالتجــارة التــي
وجــه اســتراتيجيات تنميــة التجــارة
ترمــي إلــى تحقيــق أقصــى قــدر مــن مــردود التنميــة مــن التجــارة .وتُ ِّ

وخرائــط الطريــق التــي يســهلها مركــز التجــارة الدولــي صــوب تحقيــق األهــداف التجاريــة لبلــد أو منطقــة

بعينهــا ،ويمكــن وضعهــا وفــق األهــداف االقتصاديــة رفيعــة المســتوى أو األهــداف اإلنمائيــة المحــددة

ّ
لصنــاع السياســات اختيــار مســتوى مشــاركتهم المفضــل.
أو قطاعــات معينــة ،ممــا ُيتيــح

عبــر عنهــا فــي هــذه الخارطــة الــرأي الرســمي لمركــز التجــارة الدولــي .وال يعنــي ذكــر
الم ّ
ال تعكــس اآلراء ُ

علمــا بــأن هــذه الوثيقــة
شــركات ومنتجــات وعالمــات تجاريــة لمنتجــات مصادقــة مركــز التجــارة الدولــيً .

لــم يحررهــا مركــز التجــارة الدولــي بصفــة رســمية.
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إقــرارات
تقــود وزارة االقتصــاد والتجــارة وبنــك قطــر للتنميــة خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية
هــذه بمســاعدة تقنيــة مــن مركــز التجــارة الدولــي .وتمثــل هــذه الوثيقــة طموحــات أصحــاب المصلحــة

فــي القطاعيــن العــام والخــاص فيمــا يتعلــق بتنميــة القــدرة التنافســية للمشــروعات الصغيــرة

والمتوســطة فــي قطــر .وقــد ســاعد التــزام أصحــاب المصلحــة وتعاونهــم الشــامل فــي بنــاء توافــق
فــي اآلراء حــول وجــود رؤيــة مشــتركة تعكــس حقائــق القطــاع الخــاص وقيــوده ،فضـ ًـا عــن ُص ّنــاع

السياســات والمشــروعات ذات الصلــة بالتجــارة.

وقــد اســتفادت هــذه الوثيقــة اســتفادةً خاصـ ًـة مــن المســاهمات والتوجيهــات التــي قدمهــا أعضــاء

الفريــق األساســي الوطنــي لخارطــة طريــق تنميــة التجــارة االســتراتيجية.
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المربع  :1المنهجية
يســتند النهــج الــذي يتبعــه مركــز التجــارة الدولــي فــي عمليــة
وضــع االســتراتيجية وخارطــة الطريــق إلــى عــدد مــن العناصــر
المنهجيــة والتحليليــة ،تشــكل جميعهــا لبنــات أساســية فــي
خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية الماثلــة:
• نهــج استشــاري يضــم أصحــاب المصلحــة مــن القطاعيــن
العــام والخــاص علــى الســواء ،فضـ ًـا عــن ممثلــي المجتمــع
المدنــي (مثــل النقابــات واألوســاط األكاديميــة) عقــد
أصحــاب المصلحــة فــي الدوحــة مشــاورتين واســعتي
النطــاق فــي شــهري أبريــل ومايــو  2016مــن أجــل االتفــاق
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فضــا عــن
علــى رؤيــة مشــتركة وأهــداف اســتراتيجية،
ً
تحديــد المعاييــر الواجــب االلتــزام بهــا فيمــا يتعلــق بتحديــد
القطاعــات ذات األولويــة .وقــد تــم تشــكيل فريــق أساســي
لمتابعــة عمليــة وضــع خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة
االســتراتيجية باســتمرار.

• مراجعــة البرامــج والدراســات واالســتراتيجيات القائمــة ذات
الصلــة بالتجــارة ،التــي توفــر األســاس للتحليــل المتســق
والتــي تضمــن االتســاق مــع أهــداف سياســات الحكومــات:
تتماشــى خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية
الحاليــة علــى نحـ ٍـو تــام مــع مجموعــة السياســات والتوجهــات
القائمــة ،مثــل رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030أو اســتراتيجية
التنميــة الوطنيــة .2016-2016
• مراجعــة بيئــة العمــل الوطنيــة ،بمــا فــي ذلــك تحديــد قيــود
التنافــس األساســية واســتعراض الفــرص مــن أجــل تعظيــم
مســاهمة قطــاع التصديــر فــي تنميــة اجتماعيــة اقتصاديــة
نطاقــا:
أوســع
ً
عــادةً  ،يتــم تحديــد نطــاق اســتراتيجيات التصديــر فيمــا
يتعلــق بدخــول األســواق ،مثــل الوصــول إلــى األســواق
والترويــج التجــاري وتنميــة الصــادرات .لكــن ذلــك ُبهمــل
عــدة عوامــل مهمــة فــي القــدرة التنافســية لبلــد بعينــه.
ولكــي تكــون سياســة تنميــة الصــادرات فعالــة؛ يجــب أن
تتنــاول مجموعــة أكبــر مــن القيــود ،التــي تشــمل أي عامــل
يحـ ّـد مــن قــدرة الشــركات علــى توريــد البضائــع والخدمــات
التصديريــة ،وجــودة بيئــة العمــل ،وتأثيــر تنميــة التجــارة
فــي البلــد ،وهــو أمــر ذو أهميــة الســتدامتها .ويتضــح
هــذا النهــج المتكامــل مــن خــال الرســم التخطيطــي إلطــار
العمــل المكــون مــن أربعــة تــروس أدنــاه:
• تحليــل شــامل ألداء التصديــر الحالــي (حســب المنتــج/
الخدمــة) وتحديــد القطاعــات ذات األولويــة :تنظــر خارطــة
طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية فــي مؤشــرات
أداء التصديــر وتأخذهــا بعيــن االعتبــار مــن أجــل تحديــد
القطاعــات ذات األولويــة .ومــن ثــم فــإن تحديــد القطاعــات
اســتنادا إلــى مجموعــة مــن العوامــل
ذات األولويــة يتــم
ً
الكميــة والنوعيــة ،التــي يتــم االتفــاق عليهــا مــع أصحــاب
المصلحــة الوطنييــن
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الملخص التنفيذي
يتمثــل الهــدف مــن خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية لدولــة قطــر فــي وضــع قطــاع المشــاريع
الصغيــرة والمتوســطة علــى طريــق التنميــة االســتراتيجية ،مــن خــال التعامــل مــع المعوقــات بأســلوب
شــامل ،وتعريــف الفــرص الماديــة التــي يمكــن تحقيقهــا مــن خــال الخطــوات المحــددة الــواردة تفصيـ ًـا
فــي قســم المبــادرات.
وفــي ظــل الحاجــة الملحــة إلــى إطــاق العنــان إلمكانــات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة ،وتفعيــل
التحـ ّـول االقتصــادي فــي قطــر ،تهــدف خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية الحاليــة إلــى طــرح
توجهــات عمليــة تــدور حــول هــدف مــزدوج .يتمثــل الجانــب األول فــي قيــام تلــك التوجهــات بتحديــد
مجموعــة مــن المبــادرات الجوهريــة والواقعيــة لتحســين النظــام البيئــي للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة،
وتيســير عمليــات الشــركات علــى المســتوى الوطنــي ،والتغلــب علــى المعوقــات الحاليــة .أمــا الجانــب
الثانــي فيتمثــل فــي قيــام هــذه التوجهــات بإعطــاء األولويــة لقطاعــات محــددةٍ مــن قطاعــات االقتصــاد
ذات إمكانــات خاصــة ،والتــي تــم اختيارهــا مــن خــال مجموعــة مــن المعاييــر المتفــق عليهــا بشــكل عــام.
وتشــمل هــذه المعاييــر بعــض العوامــل الكميــة مثــل إمكانــات التصديــر ووجــود طلــب حالــي ،باإلضافــة
إلــى بعــض الجوانــب النوعيــة األساســية مثــل قــدرة القطــاع علــى توفيــر بديــل للــواردات والتكامــل مــع
سالســل القيمــة المحليــة ،باإلضافــة إلــى المنافــع المجتمعيــة والبيئيــة .وتمثــل القطاعــات ذات األولويــة
طرحــا فريـ ًـدا
إمكانــات نجــاح ضمنيــة للمشــاريع الصغيــرة والمتوســطة الراغبــة فــي االشــتراك فيهــا ،إذ توفــر
ً
لقطــر مقابــل أقرانهــا ،باإلضافــة إلــى تعزيــز االبتــكار واالقتصــاد ذو المهــارات الفائقــة.
اقتصاديــا متميــزً ا علــى مــدار العقديــن الماضييــن ،اعتمــد علــى استكشــاف وإنتــاج المــواد
شــهدت قطــر نمـ ًـوا
ً
الهيدروكربونيــة كمصــدر رئيســي للصــادرات واإليــرادات الماليــة .بــزغ نجــم قطــر بوصفهــا الدولــة األولــى على
مســتوى العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي .وباإلضافــة إلــى األداء االقتصــادي ،فقــد
اســتطاع نمــوذج النمــو فــي دولــة قطــر تحقيــق نتائــج اجتماعيــة قويــة علــى مــر الســنين ،شــملت تطويــر
التعليــم وزيــادة الرفــاه ورفــع مســتويات المعيشــة .وقــد أدت الثــروة الهائلــة المتراكمــة فــي الســنوات
األخيــرة مــن إيــرادات النفــط والغــاز إلــى زيــادة االســتثمار العــام المحلــي بمــا يدعــم تطــور االقتصــاد .غيــر أن
تبيــن انخفــاض إنتاجيــة العمالــة وركودهــا علــى
هــذا النمــو االقتصــادي جــاء ثمــرة التراكــم ال اإلنتاجيــة .وقــد ّ
مصحوبــا بمكاســب قويــة
مــدار العقــد المنصــرم .وبالمثــل ،لــم يكــن النمــو المبهــر فــي الرصيــد الرأســمالي
ً
علــى صعيــد اإلنتاجيــة.
أبــرز االنخفــاض القــوي األخيــر فــي أســعار النفــط مــدى تعـ ّـرض االقتصــاد لالضطــراب فــي الســوق العالميــة
للهيدروكربونــات ،ومــدى الحاجــة إلــى قــدر أكبــر مــن التنــوع .بدافــع مــن تأثرهــا العميــق بتراجــع ميزانهــا
التجــاري ،يوفــر االنكمــاش الكبيــر فــي قطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي بيئــة مواتيــة ينبغــي أن يصبــح فيهــا
القطــاع غيــر النفطــي القاطــرة الجديــدة للنمــو االقتصــادي.
اتخــذت قطــر خطــوات لتحقيــق التحــول إلــى االقتصــاد القائــم علــى المعرفــة ،غيــر أن تنــوع الصــادرات
ـدودا .أعـ ّـدت قطــر فــي عــام  2008رؤيــة قطــر الوطنيــة  2030واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة
ال يــزال محـ ً
 ،2016-2011وقــد تعهــدت كلتاهمــا بالتحــول إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة مــن خــال التنــوع .غيــر أن
مدفوعــا بصــورة حصريــة بزيــادة حجــم التجــارة فــي
أن نمــو الصــادرات كان
أرقــام العقــد األخيــر تشــير إلــى ّ
ً
واضحــا ،وظــل متمركــزً ا
تراجعــا
المنتجــات التقليديــة .كمــا شــهد االســتثمار األجنبــي المباشــر الــوارد إلــى قطــر
ً
ً
فــي القطاعــات التقليديــة ،ومــن ثــم فقــد أخفــق فــي تحفيــز التنــوع.
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حيويــا لتحقيــق التنــوع االقتصــادي
عنصــرا
ُيعــد تحفيــز نمــو قطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة
ً
ً
الــذي طــال انتظــاره ،غيــر أنــه ينبغــي التعامــل مــع المعوقــات الموجــودة علــى العديــد مــن األصعــدة .تُ عــد
المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة بــذور التنــوع ،إذ تمثــل اليــوم كافــة القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة.
ومــن ثــم ُيعــد تطويــر المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة أمـ ًـرا بالــغ األهميــة لدولــة قطــر .غيــر أن مــن األهميــة
بمــكان إعطــاء أولويــة الدعــم للقطاعــات التــي تملــك أكبــر فــرص للنجــاح .كمــا أن مــن المهــم حــل األزمــات
الحاليــة التــي تعــوق تطــور المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .ويرتبــط الكثيــر مــن هــذه األزمــات بالطبيعــة
الناشــئة لقطــاع المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة فــي قطــر ،مثــل االفتقــار إلــى روح ريــادة المشــاريع،
وســوء التوفيــق بيــن بيئــة األعمــال وبيــن احتياجــات المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة وعــدم وجــود حوافــز
للتصديــر .أمــا األزمــات األخــرى فهــي هيكليــة إلــى حــد مــا ،مثــل المقارنــة بيــن العمــل المريــح فــي القطــاع
العــام وريــادة األعمــال التــي ال تــزال محفوفــة بالمخاطــر إلــى حــدٍ مــا.
يمكن تلخيص توجهات خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية على النحو التالي:
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ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 2
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻷﻋﻤﺎل
)اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻤﻌﺎرض(

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 3
اﻻﻧﻔﺘﺎح أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺬ اﻟﺘﻨﻮع

اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت

أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 4
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق
ً
ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
)اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺨﻀﺮاوات
اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ(

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق

جــاءت خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية هــذه ثمــرة مشــاورات مكثفــة جــرت مــع أصحــاب
المصلحــة فــي القطاعيــن العــام والخــاص ،ممــا أدى إلــى خلــق مســتويات غيــر مســبوقة مــن التعــاون بيــن
مشــغلي القطاعيــن .ولقــد ســهل أصحــاب المصلحــة الرئيســيون فــي القطــاع الخــاص والمؤسســات الرائــدة
إجــراء تحليــل شــامل إلطــار عمــل المشــاريع الصغيــرة والمتوســطة .وتوفــر التوجهــات االســتراتيجية -التــي
يقودهــا الســوق والتــي تترتــب أولوياتهــا حســب أصحــاب المصلحــة والمدمجــة فــي خطــة تنفيــذ مفصلــة-
خارطــة طريــق واضحــة يمكــن االســتفادة منهــا فــي التغلــب علــى القيــود المفروضــة علــى التجــارة وتعظيــم
القيمــة المضافــة ودعــم التكامــل اإلقليمــي .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،يضمــن النهــج الشــامل التــزام جميــع
أصحــاب المصلحــة بالعمليــة وإدراكهــم الجلــي لــدور جميــع الجهــات الفاعلــة.

[ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر ] 2022-2018
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ً
مهما
تحوال
اقتصاد يواجه
ً

نظرة عامة على االقتصاد الكلي
اســتنادا إلــى استكشــاف الهيدروكربونــات وإنتاجهــا باعتبارهــا المصــدر
ً
نمــوا
قطــر
شــهدت
فقــد
الماليــة،
واإليــرادات
للصــادرات
الرئيســي
ً
قويــا علــى مــدى العقديــن الماضييــن .لقــد أصبحــت قطــر
اقتصاديــا
ً
ً
واحــدةً مــن أســرع االقتصــادات نمـ ًـوا فــي العالــم ،وذلــك بفضــل اســتغالل
احتياطاتهــا الكبيــرة مــن الغــاز الطبيعــي منــذ العقــد األخيــر فــي القــرن
الماضــي (تمتلــك قطــر ثالــث أكبــر احتياطــي مــن الغــاز الطبيعــي فــي
العالــم بعــد روســيا االتحاديــة وإيــران).
ومنــذ أولــى صــادرات الغــاز الطبيعــي المســال فــي عــام  ،1996شــهد
مرتفعــا مــن حوالــي 100
ـردا،
ً
الناتــج المحلــي اإلجمالــي فــي قطــر نمـ ًـوا مطـ ً
مليــار ريــال قطــري فــي أوائــل التســعينيات إلــى  764مليــار ريــال قطــري
فــي عــام  ،2014باألســعار الثابتــة .وبفضــل ارتفــاع أســعار الهيدروكربونــات

وبدعــم زيــادة اإلنفــاق الحكومــي ،نمــا اقتصــاد البلــد بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب بلغــت نســبته  11.9%بيــن عامــي  2001و ( 2014انظــر الشــكل
 .)4ومــع ذلــك ،فعقــب التراجــع األخيــر الــذي شــهدته صــادرات النفــط
ضــي ســت ســنوات متتاليــة
والغــاز الطبيعــي بعــد عــام  ،2011وبعــد ُم
ّ
مــن النمــو االقتصــادي المضاعــف ،انخفــض معــدل نمــو الناتــج المحلــي
اإلجمالــي فــي قطــر إلــى  4.9%فــي عــام  ،2012وهــو أدنــى مســتوى لــه
منــذ أن ســجل معــدل النمــو  3.7%فــي  .2003وقــد شــهدت قطــر منــذ
مدفوعــا بنمــو
ذلــك الحيــن نمـ ًـوا ثابتً ــا تراوحــت نســبته بيــن  4%و ، 5%
ً
ونظــرا ألنــه مــن غيــر
القطــاع غيــر النفطــي والغــازي (انظــر الشــكل .)19
ً
المحتمــل أن تشــهد أســعار الهيدروكربونــات زيــادات كبيــرة فــي غضــون
الســنوات القادمــة ،فمــن المرجــح أن يســتمر هــذا الوضــع ،وذلــك حســب
مــا تؤكــده تقديــرات صنــدوق النقــد الدولــي (انظــر الشــكل .)1

الشكل  :1الناتج المحلي اإلجمالي بأسعار السوق (ثابت  2005بالريال القطري) ونمو الناتج المحلي اإلجمالي (النسبة المئوية السنوية)،
قطر2015 - 1990 ،

40

ﺗﻘﺪﻳﺮات ﺻﻨﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟﺪوﻟﻲ
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الشكل  :2نمو الناتج المحلي اإلجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي)%( 2014-2012 ،
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ﻗﻄﺮ

ﺍﻟﺒﺤﺮﻳﻦ
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ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻳﺔ

ﺍﻻﻣﺎﺭﺍﺕ

-2%

المصدر :البنك الدولي (.)2016
لقــد بــزغ نجــم قطــر بوصفهــا الدولــة األولــى علــى مســتوى العالــم مــن
أن نمــو الناتــج المحلــي
حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي ،إال ّ
محــدودا علــى مــدى العقــود
اإلجمالــي مــن حيــث نصيــب الفــرد كان
ً
الماضيــة .فــي ظــل بلــوغ نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي
أمريكيــا فــي عــام  ،2014تُ عــد قطــر إلــى حــد بعيــد الدولــة
دوالر ا
128,734
ً
ً
األولــى علــى مســتوى العالــم مــن حيــث نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي
مــن حيــث القــوة الشــرائية .فعلــى ســبيل المقارنــة ،لــم يتجــاوز متوســط
نصيــب الفــرد مــن الدخــل القومــي اإلجمالــي بمعــادل القــوة الشــرائية فــي
أمريكيــا فــي العــام ذاتــه .وعلــى الصعيــد اإلقليمــي،
دوالرا
العالــم 37,895
ً
ً
أيضــا مــع دول مجلــس التعــاون الخليجــي
تدخــل قطــر فــي مقارنــة إيجابيــة ً
األخــرى ،وبوجــه خــاص مــع اإلمــارات العربيــة المتحــدة ( 64,604دوالرات
أمريكيــا) (انظــر
دوالرا
أمريكيــة) والمملكــة العربيــة الســعودية (49,645
ً
ً
الشــكل .)3

ومــع ذلــك ،وعلــى الرغــم مــن معــدالت نمــو اإلنتــاج المرتفعــة التــي
إال أن مظاهــر التحســن فــي نصيــب الفــرد
شــهدتها قطــر علــى مــر الســنينّ ،
ســنويا
نمــوا
مــن الدخــل لطالمــا كانــت محــدودة حيــث ســجلت الدولــة
ً
ً
ضعيفــا فــي نصيــب الفــرد مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي بنســبة بلغــت
ً
ويعــزى هــذا الوضــع إلــى النمــو
.2014-2001
ـرة
ـ
الفت
ـدار
ـ
م
ـى
ـ
عل
1.5%
ُ
الســكاني الســريع المترتــب علــى تدفقــات العمالــة الوافــدة إلــى البلــد .ومــع
ذلــك ،فيجــب تقييــم أداء قطــر المتناقــض ،حيــث ســجلت بلــدان دول
المنتجــة للهيدروكربونــات معــدل نمــو
مجلــس التعــاون الخليجــي األخــرى ُ
ســنوي ســالب للفــرد فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي خــال الفتــرة نفســها،
باســتثناء المملكــة العربيــة الســعودية التــي تســتفيد مــن عــدد ســكان أكبــر
ـادا علــى القــوى العاملــة األجنبيــة (انظــر
بكثيــر ومــن ثــم فهــي أقــل اعتمـ ً
الشــكل .)4

الشكل  :3نصيب الفرد من الدخل القومي اإلجمالي ،معادل القوة الشرائية (ثابت  2011الدولي بالدوالر األمريكي)،

2014

140

اﻻف اﻟﺪوﻻرات :ﺑﺎﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ

( 2014-2004باأللف دوالر أمريكي)

120

2014:
$128,734
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اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة
اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

المصدر :البنك الدولي (.)2016
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ﻧﺼﻴﺐ اﻟﻔﺮد ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
)ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ (2014-2001

الشكل  :4الناتج المحلي اإلجمالي ونصيب الفرد منه في منطقة مجلس التعاون الخليجي ،معدل النمو السنوي المركب 2014-2001
(ثابت  2005بالدوالر األمريكي)
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ﻳﺘﻨﺎﺳﺐ ﺣﺠﻢ اﻟﻜﺮة ﻣﻊ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق ﻟﻜﻞ ﺑﻠﺪ ﻓﻲ
ﻋﺎم 2014

اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق )ﻣﻌﺪل اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﻤﺮﻛﺐ (2014-2001

المصدر :البنك الدولي (.)2016

الشكل  :5مؤشر التنمية البشرية ومكوناته ،قطر2014-1980 ،
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المصدر :البرنامج االنمائي لألمم المتحدة (.)2016

ً
مهما  -نظرة عامة على االقتصاد الكلي ]
تحوال
[ اقتصاد يواجه
ً
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وباإلضافة إلى األداء االقتصادي ،فقد استطاع نموذج النمو في
دولة قطر تحقيق نتائج اجتماعية قوية على مر السنين ،شملت تطوير
التعليم وزيادة الرفاه ورفع مستويات المعيشة .وتحتل قطر المرتبة
 32في مؤشر التنمية البشرية بدرجة مؤشر بلغ قدرها  0.850وبالمقارنة
مع مؤشر الدخل القومي اإلجمالي ،وهو األعلى في العالم ،يدخل البلد
في مقارنة إيجابية مع نظرائه من دول مجلس التعاون الخليجي ،تليه
مباشرةً المملكة العربية السعودية ( )0.837ثم اإلمارات العربية المتحدة
(( )0.835انظر الشكل .)6
هذا ويؤكد تحليل مؤشر التنمية البشرية االتجاهات الصاعدة فيما يتعلق
بالتنمية البشرية في جميع المكونات (انظر الشكل  .)5ومن الجدير بالذكر
ً
ملحوظا على مدى
ارتفاعا
أن متوسط العمر المتوقع عند الوالدة قد شهد
ً
العقود الماضية ليصل إلى  78.2سنة في عام  ،2014وهو أعلى مستوى
مدعوما باستثمارات عامة ضخمة في
بين دول مجلس التعاون الخليجي،
ً
زودت الحكومة إنفاق القطاع العام
فقد
نظام الرعاية الصحية .وبالمثل،
ّ
ً
على التعليم زيادةً
ملحوظة ،أي مع افتتاح المدينة التعليمية في عام
 ،2003مما أدى إلى ارتفاع مؤشر التعليم في البلد .ومع ذلك ،فعلى
الرغم من وصول السنوات المتوقع قضاؤها في التعليم  13.8سنة في
عام  ،2014إال أن قطر ال تزال متأخرة عن ركب دول الخليج األخرى ،بما
في ذلك المملكة العربية السعودية (حيث يبلغ هذا المؤشر  16.3سنة)
والكويت بدرجة أقل ( 14.7سنة) والبحرين ( 14.4سنوات).
تحسن بارزة من حيث التنمية البشرية بوجه
على الرغم من تحقيق مظاهر ّ
عام ،إال أن بعض أوجه عدم المساواة ال تزال قائمة ،ال سيما أنّ ه ال يزال
ثمة انحراف شديد في توزيع الدخل ،مع «معامل جيني للدخل» 1البالغ ،41.1
حيث تمثل القيمة صفر المساواة المطلقة والقيمة  100عدم المساواة
المطلقة .ويشير ذلك إلى أنه البد من بذل جهود متواصلة في سبيل مكافحة
أوجه عدم المساواة وزيادة تحسين رفاه جميع السكان ومستويات معيشتهم.

تواجه قطر ً
أيضا تحديات بيئية مهمة بسبب ازدياد انبعاثات غاز ثاني
أكسيد الكربون واالستهالك المفرط للمياه .ولدى قطر لقب مؤسف
لكونها  -إلى حدٍ بعيد  -أكبر مصدر للفرد في العالم من الغازات الدفيئة،
ومن ثم فإنها تسهم في تغير المناخ العالمي .وبسبب انبعاثات ثاني
أكسيد الكربون التي تُ قدر بنحو ً 44
طنا للفرد ،التي ينبعث معظمها من
كثيرا على بلدان مجلس التعاون الخليجي
إنتاج الطاقة ،فإن البلد يتقدم
ً
أيضا من بين أعلى  10دول باعثة للغازات
األخرى ،حتى وإن كانت األخيرة ً
الدفيئة في العالم (انظر الشكل  .)7وثمة تحدٍ آخر لجودة الهواء يكمن في
أن “مختلف الملوثات المحلية تختلط مع الجسيمات المنتشرة في الهواء
دورا في اإلصابة بأمراض الجهاز
لتسبب مشاكل في جودة الهواء تلعب ً
التنفسي”.2
وثمة تحدٍ بيئي مهم آخر يكمن في اإلفراط في استهالك المياه؛ فتشير
التقديرات إلى أن قطر تستهلك ما يقرب من ضعف المتوسط العالمي
الستهالك المياه ،وأن نصيب الفرد من المياه ُيعد ضمن أعلى المعدالت
في العالم .وهناك عدة عوامل تفسر هذا الوضع :أهمها فقدان المياه
الهائل في عملية الري في القطاع الزراعي بسبب أساليب الري غير
المستدامة التي تستنزف موارد المياه الجوفية في البالد .كما يتم
فقدان كميات كبيرة من المياه في التوزيع بسبب التسرب الذي يصاحب
فضال عن إهدار كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي
عملية النقل،
ً
أيضا أن قطر
دون تجميعها ومعالجتها واستخدامها .ومن الجدير بالذكر ً
تعتمد بدرجة كبيرة على تحلية مياه البحر ،وهي عملية قائمة على كثافة
استهالك الطاقة بنسبة تقترب من  50%من استهالك الطاقة في قطر
وفقا لصندوق النقد الدولي ،ومن ثم فهي تفرض تكلفة على االقتصاد
ً
والبيئة.
1معامل جيني ( )Gini coefficientمن المقاييس الهامة واألكثر شيوعا في قياس
عدالة توزيع الدخل القومي.
 2استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011

الشكل  :6مؤشر التنمية البشرية في دول مجلس التعاون الخليجي2014 ،
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المصدر :برنامج األمم المتحدة اإلنمائي (.)2016
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باإلضافة إلى ذلك ،فقد جاء هذا النمو االقتصادي ثمرة التراكم ال
اإلنتاجية .اإلنتاجية .يشير تقرير حديث نشره صندوق النقد الدولي إلى أن
عوامل العمالة ورأس المال قد نمت بوتيرة مماثلة للناتج على مدى العقد
مدفوعا باإلنفاق الحكومي
الماضي .وقد كان تراكم العوامل في قطر
ً
الضخم  -على البنية التحتية بصورة أساسية  -وهو ما أدى إلى تدفق
سريع للعمال ،ال سيما من جانب شركات اإلنشاءات .وعلى صعيد آخر،
فقد كان نمو إجمالي عامل اإلنتاجية ،الذي يقيس مدى كفاءة استخدام
المدخالت بفعالية وبشدة في اإلنتاج ،قاب قوسين أو أدنى من بلوغ
أن آثار اإلنتاجية لم
الصفر على مدار الفترة نفسها ،األمر الذي يشير إلى ّ
تتحقق بعد( 3انظر الشكل .)8

رغم أنها شكلت المحرك الرئيسي لالقتصاد في النصف الثاني من مطلع
القرن ،إال أن مساهمة حجم العمالة في نمو الناتج المحلي اإلجمالي قد
أخذت في االنخفاض بعد عام  ،2009مع سيطرة نمو رأس المال باعتباره
المساهم الرئيسي في نمو الناتج بعد عام  2009في ظل استقرار النمو،
حيث تراوح من  5%إلى  6%بين عامي  2007و ( 2014انظر الشكل .)9

3البنك الدولي

الشكل  :7انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للفرد (بالطن) ،دول مجلس التعاون الخليجي ،الترتيب العالمي ُمشار إليه بين قوسين
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المصدر :البنك الدولي (.)2016
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وقــد أدت هجــرة العمــال إلــى ارتفــاع نســبة التشــغيل إلــى  87.6%مــن
إجمـــالي تعداد السكان في عـــام  ،2014من  48%فيـ عام  2001و 68%
فــي عــام  .2007ومــع ذلــك ،توجــد تفاوتــات كبيــرة حســب الجنــس والســن
والجنســية ،حيــث بلغــت نســبة تشــغيل الذكــور غيــر القطرييــن ،97.8%
مقارنــة بنســبة  68.9%ألقرانهــم القطرييــن .وفــي المقابــل ،فــإن نســبة
تشــغيل النســاء أقــل مــن ذلــك بكثيــر للقطريــات وغيــر القطريــات علــى
الســواء ،فهــي ال تتجــاوز  35%و  59.4%علــى التوالــي (انظــر الشــكل .)11
ً
ونتيجــة لذلــك ،فــإن نســبة البطالــة منخفضــة للغايــة فــي قطــر ،حيــث

لقــد أدت التدفقــات الســريعة للعمــال الوافديــن الذيــن دعمــوا النمــو
االقتصــادي فــي قطــر إلــى ارتفــاع معــدل النمــو الســكاني كمــا تســببت
نظــرا إلــى أن
فــي ارتفــاع نســبة العمالــة إلــى الســكان بصــورة كبيــرة.
ً
ـددا قليـ ًـا
ـ
ع
ـم
ـ
يض
قطــر تُ عــد بلـ ًـدا ذا اقتصــاد صغيــر مــن الناحيــة الجغرافيــة
ً
مــن الســكان األصلييــن ،فهــي تعتمــد بدرجــة كبيــرة علــى المدخــات الواردة
مــن الخــارج ولطالمــا كانــت فــي حاجــة إلــى العمــال ،وال ســيما فــي قطــاع
ارتفاعــا كبيـ ًـرا ليصــل
اإلنشــاءات .ومــن ثــم فقــد شــهد عــدد ســكان قطــر
ً
ألفــا فــي عــام
إلــى  2.53مليــون شــخص فــي مــارس  2016مــن ً 224
 ،1980وال تتجــاوز نســبة المواطنيــن القطرييــن  13%مــن الســكان .ويفــد
معظــم الوافديــن مــن الــدول اآلســيوية ،حيــث يشــكل الهنــود المجتمــع
األكبــر ،يليهــم النيباليــون والفلبينيــون والمصريــون والبنجالدشــيون
والســريالنكيون والباكســتانيين .هــذا وقــد أدت التدفقــات الهائلــة مــن
عامــا بصــورة عامــة،
العمــال الذكــور ،الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن  25و ً 45
إلــى اختــال التــوازن بيــن الجنســين فــي الســكان (انظــر الشــكل  ،)10حيــث
تمثــل اإلنــاث أقــل مــن ربــع إجمالــي تعــداد الســكان (.)24%

شــخصا فــي عــام
تبلــغ  ،0.2%فلــم يقــع تحــت طائلتهــا ســوى 3,262
ً
 ،2014كانــت نســبة  68%منهــا مــن النســاء .وتمثــل نســبة اإلنــاث غيــر
القطريــات وحدهــن أكثــر مــن نصــف الســكان العاطليــن عــن العمــل.

الشكل  :9مصادر النمو االقتصادي ،قطر % )2014-2000( ،الناتج المحلي اإلجمالي
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المصدر :مجلس المؤتمرات (.)2015
الشكل  :10الهرم السكاني لقطر2014 ،
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المصدر :مؤشر موندي (.)2016
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الشكل  :11نسبة التشغيل حسب الفئة العمرية والجنس والجنسية ،قطر2014 ،
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المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (.)2014
غيــر القطريــات فــي القطــاع المحلــي األدنــى أجـ ًـرا (انظــر الشــكل  .)13ومــن
ناحيــة أخــرى ،يعمــل معظــم القطرييــن  -الذكــور واإلنــاث علــى الســواء -
فــي الحكومــة ،حيــث يكــون متوســط األجــر الشــهري أعلــى بكثيــر ،فهــو
يبلــغ نحــو  24,000ريــال قطــري مقابــل  7,600ريــال قطــري فــي القطــاع
الخــاص (الــذي يقــل إلــى  6,000ريــال قطــري فــي قطــاع اإلنشــاءات).4

يشــكل الوافــدون ،وباألخــص الرجــال ،الســواد األكبــر مــن الســكان
العامليــن ،ويعمــل معظمهــم فــي القطــاع الخــاص .تتركــز عمالــة
الذكــور غيــر القطرييــن -الذيــن يمثلــون مــا يربــو علــى  84%مــن الســكان
العامليــن -بصــورة كبيــرة فــي القطــاع الخــاص ذي المهــارة األقــل واألجــر
األدنــى ،ومعظمهــم فــي قطــاع اإلنشــاءات ،بينمــا تعمــل غالبيــة النســاء
4حسب تقارير :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (.)2014
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الشكل  :13السكان العاملون حسب الجنسية والجنس والقطاع ،قطر2014 ،
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وبالنظــر إلــى توزيــع القــوى العاملــة حســب القطــاع ،يبــدو أن العمالــة
الخاصــة بقطــاع اإلنشــاءات مــا زالــت ســائدة ،حيــث يبلــغ عــدد الموظفيــن
شــخصا أو نســبة  38%مــن إجمالــي القــوى
بــه أكثــر مــن 636.000
ً
العاملــة فــي عــام  ،2014علــى الرغــم مــن االنخفــاض الواضــح بعــد عــام
 .2008فــي حيــن تشــتمل القطاعــات الحيويــة األخــرى مثــل تجــارة الجملــة
والتجزئــة علــى عمالــة بنســبة ( 12فــي المائــة) ،وقطــاع األعمــال المحليــة
علــى عمالــة بنســبة ( 9فــي المائــة) ،وقطــاع التصنيــع علــى عمالــة بنســبة
( 8فــي المائــة) (انظــر الشــكل  .)14وبصــورة أعــم ،تشــير اتجاهــات العمالــة

إلــى أن حصــة الوظائــف الصناعيــة فــي إجمالــي العمالــة قــد انخفضــت
منــذ عــام  ،2008علــى الرغــم مــن أنهــا ظلــت ســائدة ،فــي حيــن اكتســب
قطــاع الخدمــات أهميــة علــى مــر الســنين ،وهــو مــا يمثــل نســبة  45فــي
المائــة مــن مجمــوع العمالــة فــي عــام  ،2014مقارنــة بنســبة  % 39فــي
تنوعــا.
عــام  .2008ويعكــس هــذا التحــول المســتمر نحــو اقتصــاد أكثــر
ً
وظلــت العمالــة الزراعيــة مســتقرة علــى مــر الســنين ،إذ بلغــت نســبتها 1.4
فــي المائــة فقــط مــن مجمــوع العمالــة فــي عــام 2014

الشكل  :14السكان العاملون حسب النشاط االقتصادي في قطر عام 2014
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الشكل  :15نسبة العمالة حسب النشاط االقتصادي في قطر من عام  2008حتى عام 2014
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ً
ملحوظــا فــي قطــر،
وعلــى الرغــم مــن مالحظــة نمــو العمالــة بشــكل
فقــد ثبــت أن معــدل إنتاجيــة العمــل منخفــض وثابــت علــى مــدار العقــد
آنفــا ،فقــد نمــت التدفقــات الكبيــرة والســريعة
الماضــي.
ووفقــا لمــا ذكــر ً
ً
مــن العمــال وذلــك بوتيــرة مماثلــة لالقتصــاد غيــر النفطــي (الشــكل ،)8
ممــا يعنــي أن انخفــاض النمــو الســكاني سيســهم فــي انخفــاض نمــو
إجمالــي الناتــج المحلــي مــا لــم يتــم الحصــول علــى مكاســب إنتاجيــة
العمــل .وفــي ورقــة نشــرت مؤخـ ًـرا ،أفــاد صنــدوق النقــد الدولــي عــن نمــو
ســلبي فــي معــدل إنتاجيــة العمــل بنســبة بلغــت  -2.19%خــال الفتــرة
مــن  2006وحتــى  2013بالنســبة لالقتصــاد بأكملــه .وكان النمــو المقــدر
إيجابيــا بالــكاد فــي القطاعــات غيــر النفطيــة ( ،)0.45% +وتذبــذب إنتاجيــة
ً
واضحــا خــال تلــك الفتــرة.5
تصاعديــا
اتجاهــا
العمــل دون ظهــور
ً
ً
ً
وأحــد األســباب الكامنــة وراء هــذا االتجــاه هــو االرتفــاع الحــاد فــي نســبة
اســتقدام العمــال غيــر المهــرة الذيــن يتركــزون فــي قطــاع اإلنشــاءات،
مدفوعــا بنفقــات حكوميــة ضخمــة علــى مشــروعات اســتثمارية واســعة
ً
نســبيا .وعلــى
النطــاق ،وهــي صناعــة تتميــز بانخفــاض إنتاجيــة العمــال
ً
الرغــم مــن اســتحواذ قطــاع االنشــاءات علــى معظــم العمالــة بنســبة 38%
مــن إجمالــي القــوى العاملــة ،فإنــه ال يمكــن مســاءلة هــذا القطــاع عــن
مســتوى أداء الدولــة .وبالنظــر إلــى الموضــوع مــن منظــور أكبــر ،يبــدو أن
العمــال غيــر القطرييــن ،الذيــن يشــكلون أغلبيــة كبيــرة مــن القــوى العاملــة
ـبيا (انظــر
فــي قطاعــات الســوق وفــق مــا هــو محــدد أعــاه ،غيــر ماهــرة نسـ ً
الشــكل  ،)16ممــا يعكــس ضعــف نوعيــة رأس المــال البشــري فــي دولــة
قطــر).
ويســلط هــذا الوضــع الضــوء علــى حاجــة قطــر لتحديــد حجــم ونوعيــة القوى
العاملــة الوافــدة ،وفــق مــا هــو وارد فــي رؤيــة قطــر الوطنيــة .وتســعى
الحكومــة ،وذلــك بهــدف تطويــر اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ،إلــى إجــراء
التــدرج للوظائــف مــن القطاعــات منخفضــة اإلنتاجيــة إلــى القطاعــات

أيضــا مواصلــة الجهــود الراميــة إلــى تعزيــز تنميــة
عاليــة اإلنتاجيــة .وينبغــي ً
رأس المــال البشــري ،وال ســيما بهــدف زيــادة متوســط ســنوات الدراســة،
أيضــا فــي
وقــد يســهم تحســين بيئــة األعمــال لتنميــة القطــاع الخــاص ً
تحســين معــدل اإلنتاجيــة.
وبالمثــل ،لــم يقتــرن النمــو الهائــل ألســهم رأس المــال بمكاســب قويــة
فــي اإلنتاجيــة حيــث نمــا عامــل رأس المــال بوتيــرة مماثلــة للناتــج علــى
مــدى العقــد الماضــي (انظــر الشــكل  .)8فــي حيــن ثبــت أن اإلنفــاق علــى
االســتثمار العــام يــؤدي إلــى نمــو فــوري فــي إجمــال الناتــج المحلــي ،ينبغــي
تعزيــز كفــاءة االســتثمار لزيــادة إنتاجيــة رأس المــال المــادي ،أي بتعزيــز
اختيــار االســتثمارات العامــة وإدارتهــا ،وفــق مقترحــات البنــك الدولــي.
وينبغــي أيضــا تشــجيع االســتثمار فــي القطــاع الخــاص.6
علــى الرغــم مــن أن نمــوذج النمــو فــي قطــر حقــق نتائــج اقتصاديــة
واجتماعيــة قويــة علــى مــدى العقــد الماضــي فــإن االنخفــاض الحــاد
مؤخـ ًـرا فــي أســعار النفــط قــد ســلط الضــوء علــى ضعــف االقتصــاد إزاء
التقلبــات فــي ســوق النفــط العالميــة وكذلــك الحاجــة إلــى تنــوع أكبــر.
وعلــى الرغــم مــن أن ســعر نفــط خــام برنــت كان يتــراوح مــن  100دوالر
إلــى  150دوالر فــي الفتــرة مــن عــام  2011وحتــى منتصــف عــام ،2014
أمريكيــا
دوالرا
فقــد انخفــض ســعر نفــط خــام برنــت إلــى مــا دون 50
ً
ً
فــي مطلــع عــام  ،2016ممــا أدى إلــى انهيــار الصــادرات المحليــة ،حيــث
هبطــت أســعار الغــاز الطبيعــي المســال الــذي كان ســعره يرتبــط بســعر
النفــط الخــام (نظــر الشــكل .)17

5البنك الدولي ( .)2015تقرير البلد رقم ,15/87قطر :القضايا المحددة صفحة 24
6البنك الدولي ( .)2015تقرير البلد رقم  ،15/86صفحة 5
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ونظــرا العتمــاد نمــو االقتصــاد علــى الصــادرات الهيدروكربونيــة كمصــدر
ً
رئيســي لإليــرادات الماليــة ،فــإن االنخفــاض الحــاد فــي أســعار النفــط
كبيــرا علــى اقتصــاد دولــة قطــر وســيؤدي إلــى تدهــور كبيــر
تأثيــرا
يؤثــر
ً
ً
فــي الميزانيــات الماليــة والخارجيــة .7وكمــا هــو مبيــن فــي الشــكل ،18
انخفضــت إيــرادات النفــط والغــاز المباشــرة بشــكل كبيــر فــي الســنة الماليــة
 ،2015/2014مــن  195مليــار ريــال قطــري فــي  2014/2013إلــى 130
مليــار ريــال قطــري فــي  .2015/2014ومــن المتوقــع أن يــزداد الوضــع
نظــرا الســتمرار انخفــاض أســعار
ســوءا بالنســبة للســنة الماليــة المقبلــة
ً
ً

أيضــا أنــه فــي حالــة بلغــت عائــدات النفــط
النفــط .ومــن الجديــر بالذكــر ً
تقريبــا مــن إجمالــي اإليــرادات علــى مــدى الســنوات
المباشــرة نســبة 55%
ً
نظــرا
الماليــة الثــاث الماضيــة ،يقتــرح صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أنــه
ً
ألن الجــزء األكبــر مــن دخــل االســتثمار وضريبــة دخــل الشــركات يتأتــى مــن
أنشــطة نفطيــة ،فــإن أكثــر مــن  90%مــن إجمالــي اإليــرادات ســيكون فــي
الواقــع مــن عائــدات نفطيــة.8
7البنك الدولي ( .)2015تقرير البلد رقم ,15/87قطر :القضايا المحددة صفحة 8
8البنك الدولي ( .)2015تقرير البلد رقم15/87

ً
وفقا لمستوى المهارات لعام )%( 2013
الشكل  :16توزيع العمالة الغير قطرية
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الشكل  :17الترابط بين أسعار النفط الخام والصادرات القطرية ( 2015 - 2006مليار دوالر)

المصادر :البنك الدولي (( )2016ب) ،وإحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية.
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الشكل  :18مكونات اإليرادات المالية ونمو اإليرادات اإلجمالية ،قطر2015 / 2014 - 2010 / 2009 ،
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المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (.)2015
جديــدا
ســياقا
ويتيــح االنكمــاش الكبيــر لقطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي
ً
ً
يتصــدر فيــه القطــاع الغيــر نفطــي النمــو االقتصــادي .بعــد ســنوات مــن
ـتقرا
زيــادة إجمالــي الناتــج المحلــي بمعــدل كبيــر ،شــهدت قطــر نمـ ًـوا مسـ ً
مدفوعــا بشــكل
بحوالــي  4إلــى  5%منــذ عــام ( 2012البنــك الدولــي)،
ً
تقريبــا بتوســيع القطــاع غيــر النفطــي والغــاز .وقــد بــرز قطــاع
حصــري
ً
الخدمــات بشــكل خــاص باعتبــاره المحــرك الرئيســي لنمــو إجمالــي الناتــج
المحلــي بنســبة مســاهمة بلغــت  4.4%فــي عــام  ،2014يليــه قطــاع
اإلنشــاءات بنســبة ( )2.2%وقطــاع التصنيــع بنســبة (( )0.4%انظــر الشــكل
.)19

فــي حيــن يعكــس هــذا االتجــاه بشــكل أساســي تراجــع أســعار النفــط والغــاز
أيضــا علــى النمــو
وتراجــع صــادرات النفــط والغــاز ،فإنــه يســلط الضــوء ً
مؤخــرا فــي
قطــر
الســريع للقطــاع غيــر النفطــي والتقــدم الــذي أحرزتــه
ً
جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق تنــوع اقتصــادي بشــكل أكبــر .وفــي حيــن
تقريبــا فــي القطــاع النفطــي منــذ عــام  ،2012ســجل
لــم ُيالحــظ أي نمــو
ً
القطــاع غيــر النفطــي نمـ ًـوا يفــوق  15%فــي الســنوات األخيــرة ،ويعــود
ذلــك بشــكل خــاص إلــى النمــو القــوي فــي قطاعــات الخدمــات واإلنشــاءات
والتصنيــع (انظــر الشــكل  .)20وقــد زادت حصــة الناتــج غيــر النفطــي بثبــات
فــي إجمالــي الناتــج المحلــي علــى مــر الســنين ،وال ســيما بعــد عــام ،2004
مــن  41.9فــي المائــة فــي عــام  2011إلــى  48.9فــي المائــة فــي عــام
.2014

الشكل  :19المساهمات في نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي ،قطر )%( 2014 - 2010
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المصدر :تقديرات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء في قطر (.)2015

ً
مهما نظرة عامة على االقتصاد الكلي ]
تحوال
[ اقتصاد يواجه
ً
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الشكل  :20نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي وغير النفطي الحقيقي ،قطر ،بين الفترة من  2008إلى  ،%( 2016األسعار الثابتة)
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المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (.)2015
علــى الرغــم مــن الدالئــل األخيــرة للتنــوع االقتصــادي والنمــو الســريع
كبيــرا علــى
اعتمــادا
للقطــاع غيــر النفطــي ،فــإن االقتصــاد ال يــزال يعتمــد
ً
ً
القطــاع النفطــي ،وال يــزال هــذا القطــاع يمثــل أكثــر مــن نصــف إجمالــي
الناتــج المحلــي االســمي فــي عــام ( 2014تقديــرات وزارة التخطيــط التنمــوي

واإلحصــاء) .ومــن ثــم ،يلــزم تكثيــف جهــود التنويــع للحــد مــن التعــرض لحالــة
عــدم البيقيــن فــي ســوق النفــط العالميــة ويجعــل االقتصــاد القطــري أقــل
ـادا علــى العائــدات النفطيــة المتقلبــة ،خاصــة وأن أســعار النفــط مــن
اعتمـ ً
غيــر المحتمــل أن تشــهد زيــادات فــي الســنوات القادمــة.

اآلثار المستهدفة لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية:
نظــرا النــه مــن المتوقــع اســتمرار النمــو االقتصــادي المنخفــض
•
ً
واالعتمــاد الشــديد علــى المــوارد النفطيــة غيــر المؤكــدة  -تســلط
خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية الضــوء علــى الحفــاظ
علــى النمــو المســتدام مــن خــال التنويــع التجــاري مــن أجــل الحــد
مــن الضعــف.
ـدال مــن اإلنتاجية -
• كان النمــو االقتصــادي
مدفوعــا بتراكــم العوامــل بـ ً
ً
تدعــم خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية تحقيــق مكاســب
اإلنتاجية.

• التأثيــر البيئــي المرتفــع المترتــب علــى النمــوذج االقتصــادي الحالــي
 تســلط خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية الضــوء علــىعكــس االتجــاه مــن خــال اختيــار مســارات التنويــع المســتدام.
• تــم ترجمــة النمــو إلــى زيــادة معــدل الرفاهيــة ،ولكــن ال تــزال
هنــاك بعــض المتباينــات  -تســعى خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة
االســتراتيجية إلــى تحقيــق القيــم االجتماعيــة وتعديــل سياســات
الهجــرة حتــى يتســنى توزيــع الرعايــة والرفاهيــة االجتماعيــة.
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قدما ولكنهـا
تمضي جهـود التنويـع
ً
لم ُتترجـم بعد إلى نتائـج ملموسـة -
تحليل التجـارة واالستثمـار

ً
فائضــا فــي ميــزان الحســاب الجــاري فــي عــام  :2017حيــث
حققــت قطــر
ً
ُقــدر هــذا الفائــض بنحــو  3.9مليــار دوالر ،مقارنــة بتحقيــق عجــز فــي عــام
 2016قــدره  7.6مليــار دوالر .يعــود هــذا التغيــر الحــادث إلــى التحســن الــذي
مــرت بــه أســعار النفــط والغــاز بالفتــرة األخيــرة .يذكــر أن الحســاب الجــاري
لدولــة قطــر بلــغ  27.9مليــار دوالر فــي المتوســط خــال الفتــرة مــن 2003
وحتــى  ،2017وقــد ســجل أعلــى قيمــة لــه فــي عــام  2013حيــث بلغــت
 60.4مليــار ريــال ،بينمــا حقــق أقــل مســتوى لــه فــي عــام  ،2016بعجــز
بلــغ حينهــا  7.6مليــار دوالر .الجديــر بالذكــر أن ذلــك العجــز المســجل فــي
عــام  2016يعــد األول خــال عقديــن مــن الزمــان .مــن ناحيــة أخــرى ،تشــير
فائضــا
ً
توقعــات صنــدوق النقــد الدولــي إلــى أن قطــر متوقــع أن تحقــق
طفيفــا فــي حســابها الجــاري بالفتــرة بيــن  2018وحتــى ( 2022انظــر الشــكل
ً
رقــم  .)21ومــن أجــل الحفــاظ علــى تحقيــق فائــض فــي الميــزان التجــاري،
وبطبيعــة الحــال ،فــي الحســاب الجــاري ،فــإن هنــاك حاجــة ملحــة إلــى وجــود

اســتراتيجية للتصديــر تســتهدف دفــع جهــود قطــر لزيــادة صادراتهــا غيــر
النفطيــة ،ومــن ناحيــة أخــرى تقليــل اعتمادهــا علــى صادراتهــا مــن الغــاز
الطبيعــي المســال والمنتجــات النفطيــة.
ً
ســابقا علــى امكانيــة
يذكــر أن الميــزان التجــاري قــد أعطــى اشــارات
تحقيــق عجــز محتمــل ،وذلــك نظــرا النخفــاض مســتوى تنــوع الصــادرات
وتركزهــا فــي منتجــات نفطيــة قليلــة ،وبنــاء علــى ذلــك فاالنخفــاض الكبيــر
الــذي مــرت بهــا أســعار النفــط والغــاز الطبيعــي أدى إلــى تدهــور ســريع فــي
الميــزان التجــاري .حيــث انخفــض الفائــض التجــاري مــن نحــو  110مليــار
دوالر فــي عــام  2013بشــكل كبيــر فــي عــام  2015ليســجل  45مليــار دوالر،
أي بانخفــاض قــدره  ،29%وهــو مــا يعكــس التأثــر الكبيــر بانخفــاض أســعار
النفــط دوليـ ًـا (انظــر الشــكل .)22

الشكل  :21ميزان الحساب الجاري في دول مجلس التعاون الخليجي ،الفترة من  2006حتى ( 2022مليار دوالر)
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الشكل  :22الميزان التجاري (السلع فقط) قطر ،الفترة من  2005حتى ( 2016مليار دوالر)
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المصدر :إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية
لقــد أدى التوســع الثابــت للــواردات فــي الســنوات األخيــرة إلــى تدهــور
الميــزان التجــاري .وتعــد واردات الدولــة مــن اآلالت ومعــدات النقــل هــي
العنصــر األهــم والمهيمــن ،ممــا يعكــس االســتثمارات الرأســمالية ودعــم
تطويــر البنيــة األساســية .9أمــا بالنســبة للمنتجــات الغذائيــة ،بمــا فــي ذلــك
المنتجــات الزراعيــة األساســية مثــل اللحــوم ومنتجــات األلبــان والحبــوب
نظــرا لإلنتــاج المحــدود للزراعــة المحليــة
تقريبــا
فهــي مســتوردة بالكامــل
ً
ً
بســبب المنــاخ القاحــل وعــدم وجــود أراضــي صالحــة للزراعــة .ولقــد ازدادت
واردات البلــد بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ  7.9%بيــن عامــي 2006
و ،2015ليصــل إلــى قيمــة قياســية بلغــت  32.6مليــار دوالر أمريكــي فــي

عــام  .2015وقــد انخفــض الميــزان التجــاري فــي عــام  2016ليبلــغ 25.2
مليــار دوالر كانعــكاس النخفــاض أســعار النفــط فــي العــام الســابق .تأتــي
معظــم الســلع المســتوردة مــن دول االتحــاد األوروبــي (توفــر دول االتحــاد
األوروبــي األعضــاء والبالــغ عددهــم  28دولــة نســبة  29%مــن إجمالــي
واردات قطــر فــي عــام  ،2015حيــث أصبحــت ألمانيــا هــي الشــريك التجــاري
األوروبــي الرئيســي ،تليهــا المملكــة المتحــدة (انظــر الشــكل  .)24ومــن
بيــن الشــركاء التجارييــن الرئيســيين الصيــن ،بنســبة تصــل إلــى  12%مــن
واردات البلــد ،فــي حيــن تمثــل الواليــات المتحــدة األمريكيــة نســبة (،)11%
واإلمــارات العربيــة المتحــدة نســبة ( ،)11%واليابــان نســبة (.)9%
9منظمة التجارة العالمية ،مراجعة السياسة التجارية :قطر

الشكل  :23واردات قطر حسب المنتجات لعام )%( 2015
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استنادا إلى إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
المصادر :حسابات مركز التجارة الدولية
ً
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الشكل  :24واردات قطر حسب الدول المصدرة ()%
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المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
ً
عميقــا باالنخفــاض األخيــر
تأثيــرا
تأثــر األداء التجــاري لقطــاع النفــط
ً
فــي أســعار النفــط ممــا أدى إلــى زيــادة صــادرات البضائــع فــي قطــر.
وانخفضــت الصــادرات مــن قطــاع النفــط والغــاز الطبيعــي بنســبة 43%
فــي عــام  ،2015حيــث انخفضــت قيمــة الســلع المصــدرة مــن 113.9
مليــار دوالر فــي عــام  2014إلــى  64.5مليــار دوالر فــي عــام ( 2015انظــر
الشــكل  .)26وتبلــغ الصــادرات النفطيــة فــي قطــر حوالــي  83%مــن
إجمالــي الصــادرات ،التــي تهيمــن عليهــا إلــى حــد كبيــر الغــازات البتروليــة
والغــاز الطبيعــي المســال ،والتــي اســتحوذت وحدهــا علــى  64.8%مــن

إجمالــي صــادرات البلــد فــي عــام  .2015وعلــى الرغــم مــن االنخفــاض الحــاد
الــذي شــهده النمــو الســنوي فــي الــواردات العالميــة مــن النفــط بنســبة
( 11%انظــر الشــكل  ،)29ظلــت قطــر أكبــر مصــدر للغــازات البتروليــة فــي
عــام  ،2015حيــث بلغــت حصتهــا مــن الصــادرات العالميــة نســبة ،20.2%
بقيمــة تصديــر بلغــت  50.5مليــار دوالر أمريكــي) .وتشــمل المنتجــات
النفطيــة المهمــة األخــرى زيــوت النفــط الخــام ،التــي تمثــل نســبة 13.6%
مــن صــادرات البلــد ،فــي حيــن تمثــل زيــوت النفــط األخــرى غيــر الخــام نســبة
(.)4.4%

الشكل  :25صادرات دولة قطر حسب فئة المنتج لعام )%( 2015
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المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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الشكل  :26صادرات دولة قطر حسب فئة المنتج لعام ( 2015-2014مليار دوالر)

ﺍﻟﻐﺎﺯﺍﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ

86,0

50,5

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﺨﺎﻡ

10,6
6,4
3,4
5,3
2,9
2,9
1,8
1,8
1,8
2,5
1,7
1,0
1,0

ﺍﻟﻨﻔﻂ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﺧﺎﻡ
ﺍﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻚ

ﺍﻷﻟﻤﻮﻧﻴﻮﻡ
ﺍﻷﺳﻤﺪﺓ

ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

ﺍﻟﻜﻴﻤﺎﻭﻳﺎﺕ ﺍﻟﻐﻴﺮ ﻋﻀﻮﻳﺔ
ﺍﻟﺤﺪﻳﺪ ﻭﺍﻟﺼﻠﺐ

اسم المنتج

21,5

الغازات البترولية

2014
2015

0

-41.3%

النفط الخام

-50.6%

النفط الغير الخام

-46.6%

المواد البالستيكية

-46.0%

األلمونيوم

-39.0%

األسمدة

1,2
0,7
3,0
3,6

ﺃﺧﺮﻯ

النمو السنوي في القيمة بين
 2014و%( 2015السنوية)

-0.4%

الكيماويات العضوية

-31.9%

الكيماويات غير العضوية
20

40

60

80

1.2%

الحديد والصلب

100

-37.9

أخرى

ﺑﻤﻠﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺪﻭﻻﺭﺍﺕ ﺍﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

19.2%

المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

ً
ملحوظــا فــي
نمــوا
علــى الرغــم مــن أن القطــاع غيــر النفطــي قــد ســجل
ً
ـدودا .ومــع
الســنوات األخيــرة ،إال أن تنويــع الصــادرات فــي قطــر كان محـ ً
أن الصــادرات النفطيــة تمثــل  87%مــن إجمالــي الصــادرات خــال الفتــرة
مــن  2012إلــى ( 2014انظــر الشــكل  ،)27تعتبــر نســبة قطــر هــي مــن أعلــى
النســب فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،تليهــا الكويــت بنســبة (،)94%
نســبيا .أمــا
ممــا يعكــس انخفــاض تنويــع المنتجــات المخصصــة للتصديــر
ً

بالنســبة لدولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،فهــي علــى عكــس ذلــك ،حيــث
انخفــض االعتمــاد علــى الصــادرات النفطيــة بشــكل كبيــر علــى مــر الســنين،
حيــث لــم تمثــل هــذه الصــادرات ســوى ثلــث صــادرات البلــد مــن الســلع فــي
الفتــرة مــن  2012إلــى  ،2014ممــا يشــير إلــى زيــادة التنــوع االقتصــادي
ـبيا.
نسـ ً

الشكل  :27هيكل الصادرات في دول مجلس التعاون الخليجي ،المتوسط للفترة من  2012إلى )%( 2014
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الشكل  :28الصادرات النفطية وغير النفطية ،قطر ،الفترة من  2006إلى ( 2015بمليارات الدوالرات)
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المصدر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء

تقدمــا علــى مــدار العقــد الماضــي.
أحــرزت الصــادرات غيــر النفطيــة
ً
وقــد بلغــت قيمــة الصــادرات مــن الســلع غيــر النفطيــة  17.4مليــار دوالر
أمريكــي ،أي مــا يعــادل  17%فقــط مــن إجمالــي صــادرات قطــر فــي
عــام  .2015وعلــى الرغــم مــن االنكمــاش فــي هــذه الســنة ،فقــد نمــت
الصــادرات غيــر النفطيــة بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ  16.1%خــال
الفتــرة مــن  2006إلــى  ،2014بتغيــر بســيط جـ ًـدا .وقــد أتــت هــذه الزيــادة
الكبيــرة فــي الصــادرات نتيجــة ظهــور ســلع مثــل البالســتيك واأللمنيــوم
واألســمدة والمــواد الكيميائيــة العضويــة وغيــر العضويــة .وكمــا هــو موضــح
فــي الشــكل  ،29يبــدو أن الصــادرات القطريــة مــن هــذه المنتجــات دون
المســتوى علــى الســاحة الدوليــة ،بمعنــى أن الزيــادة الســنوية للدولــة فــي
حصــة الســوق العالمــي لهــذه المنتجــات قــد انخفضــت خــال الفتــرة مــن
 2011إلــى .2015
وفــي حيــن زادت الصــادرات مــن خــارج قطــاع النفــط والغــاز زيــادة ملحوظــة
علــى مــدار العقــد الماضــي ،فقــد زادت واردات قطــر بوتيــرة أعلــى ،ال ســيما
بعــد عــام  ،2011ممــا أدى إلــى تدهــور الميــزان التجــاري غيــر النفطــي (انظــر
الشــكل  .)30وهــذا يســلط الضــوء مــرة أخــرى علــى الحاجــة إلــى تكثيــف
جهــود التنويــع فــي قطــر ،وخاصــة اســتهداف الصــادرات مــن أجــل مواكبــة
الزيــادة فــي الســلع المســتوردة.

تعتمــد صــادرات قطــر بشــكل كبيــر علــى الســوق اآلســيوي .وتعــد الــدول
اآلســيوية أكبــر مســتوردي المنتجــات القطريــة ،حيــث تســتحوذ علــى نســبة
 82%مــن إجمالــي صــادرات البلــد .بلغــت قیمــة واردات اليابــان مــن قطــر
 16.2مليــار دوالر أمریکــي فــي عــام  ،2015حيــث تعــد اليابــان أکبــر مســتورد
للســلع مــن قطــر ،حیــث اســتحوذت علــی  21%مــن صــادرات البلــد .ومــن
بيــن المســتوردين الرئيســيين اآلخريــن جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة ،التــي تمثــل
 17%مــن صــادرات قطــر والهنــد ( )12%والصيــن ( )7%فــي حيــن تعتبــر
اإلمــارات العربيــة المتحــدة ،المســتورد الرئيســي فــي منطقــة الخليــج بنســبة
( .)6%وشــكلت أوروبــا نســبة  12%فقــط مــن إجمالــي صــادرات قطــر فــي
عــام  2015حيــث بلغــت قيمــة الســلع المســتوردة  9.3مليــار دوالر أمريكــي
فرصــا كبيــرة
ـبيا ً
فــي عــام  .2015وقــد توفــر األســواق األوروبيــة البكــر نسـ ً
لصــادرات قطــر فــي المســتقبل القريــب .ومــن المنظــور اإلقليمــي ،بلغــت
حصــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن صــادرات دولــة قطــر  6.5مليــار
دوالر أمريكــي ،أي نســبة  8.4%مــن إجمالــي الصــادرات فــي عــام ،2015
مدفوعــا بــواردات دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة حيــث اجتذبــت وحدهــا
ً
 73%مــن حصــة المنطقــة.
وبالنظــر إلــى زيــادة الــواردات علــى مــر الوقــت ،يبــدو أن نفــس اتجاهــات
االســتيراد قــد لوحظــت فــي كل ســوق مــن األســواق المنشــودة ،ممــا
يعكــس بشــكل وثيــق تطــورات أســعار النفــط مــع كل تغيــر طفيــف فــي
الطلــب الفعلــي لهــذه األســواق.

قدما ولكنها لم تُ ترجم بعد إلى نتائج ملموسة  -تحليل التجارة واالستثمار ]
[ تمضي جهود التنويع
ً
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الشكل  :29نمو الناتج الوطني والطلب الدولي على المنتجات التي تصدرها قطر في عام 2015
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المصدر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولي إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية.

الشكل  :30الميزان التجاري غير النفطي ،قطر في الفترة من  2006إلى ( 2015بمليارات الدوالرات)
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المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
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الشكل  :31أسواق االستيراد للصادرات القطرية ،حسب المنطقة في عام 2015
ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻛﻮﺭﻳﺎ
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المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولية على إحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية وإحصائيات وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء
قليــل جـ ًـدا مــن المنتجــات الجديــدة ،ممــا يعكــس مســتوى منخفــض جـ ًـدا
مــن االبتــكار .ويســلط هــذا التفــكك الضــوء علــى النتائــج المحــدودة التــي
حققتهــا قطــر حتــى اآلن فــي هدفهــا المتمثــل فــي تحقيــق تنويــع اقتصــادي
أكبــر .وتواجــه الدولــة حاجــة ماســة لتنويــع أســواق صادراتهــا وتحســين
قدرتهــا التنافســية لمنتجاتهــا فــي األســواق العالميــة.

يشــير تحليــل نمــو الصــادرات فــي قطــر إلــى أن نمــو الصــادرات فــي العقــد
مدفوعــا بزيــادة حجــم التجــارة فــي المنتجــات التقليدية – وهي
الماضــي كان
ً
المنتجــات النفطيــة فــي هــذه الحالــة  -إلــى األســواق التقليديــة أو الناشــئة
التــي تهيمــن عليهــا الــدول اآلســيوية (انظــر الشــكل  .)32وبشــكل عــام ،كان
تنويــع الصــادرات القطريــة فــي الســوق خــال الفتــرة مــن  2010إلــى 2014
معدومــا .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،فلقــد تــم تصديــر عــدد
ـدودا للغايــة أو
محـ ً
ً

الشكل  :32تجزئة نمو الصادرات بجانب هوامش التجارة ،قطر في الفترة من  2010إلى 2014
ﻫﺎﻣﺶ واﺳﻊ
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المصدر :البنك الدولي (. )2016

وباإلضافــة إلــى التشــخيص المذكــور أعــاه ،يكشــف تحليــل اســتمرار
الصــادرات القطريــة أن المصدريــن القطرييــن يواجهــون صعوبــات فــي
الحفــاظ علــى عالقــات تصديــر طويلــة األمــد .إن األداء مقلــق حيــث أن

احتمــال اســتمرار عالقــة التصديــر حتــى العــام الثانــي هــو  ،44.4%وهــذا
االحتمــال ينخفــض إلــى  20.7%بعــد ثــاث ســنوات (انظــر الشــكل .)33

قدما ولكنها لم تُ ترجم بعد إلى نتائج ملموسة  -تحليل التجارة واالستثمار ]
[ تمضي جهود التنويع
ً
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الشكل  :33احتمال استمرار عالقات التصدير القطرية
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المصدر :البنك الدولي ()2016
فــي الشــكل رقــم  .34ويمثــل هــذان القطاعــان مــا يقــرب مــن  50%و36%
مــن إجمالــي صــادرات قطــر مــن الخدمــات التجاريــة فــي عــام  2014علــى
التوالــي .10ووفــق مــا هــو مبيــن فــي النظــرة االقتصاديــة الشــاملة لدولــة
قطــر فــي الفتــرة مــن بيــن  2015إلــى  ،2017كان قطــاع التجــارة والمطاعــم
نمــوا بنســبة ( 14.1%انظــر الشــكل )34
والفنــادق هــو المكــون األســرع
ً
مدفوعــا بارتفــاع عــدد الســكان والنمــو القــوي فــي قطــاع الســياحة.
ً

بفضــل قطاعــي النقــل والســفر ،شــهدت صــادرات الخدمــات نمـ ًـوا هائـ ًـا
علــى مــدار العقــد الماضــي ،ولكــن حصتهــا مــن إجمالــي الصــادرات ال
ـريعا فــي
تــزال محــدودة للغايــة .وقــد ســجلت صــادرات الخدمــات نمـ ًـوا سـ ً
الســنوات األخيــرة فــي قطــر ،حيث بلغــت قيمة الصــادرات  13.5مليار دوالر
أمريكــي فــي عــام  ،2015حيــث ارتفعــت بمعــدل نمــو ســنوي مركــب مذهــل
بلــغ  46%خــال الفتــرة مــن  2010وحتــى  ،2014علــى الرغــم مــن أن هنــاك
تغيــر بســيط جـ ًـدا (إحصائيــات األمــم المتحــدة لتجــارة الســلع األساســية) .وال
تــزال حصــة قطــاع الخدمــات فــي إجمالــي الصــادرات محــدودة ،علــى الرغــم
مــن أنهــا تســير فــي الركــب فــي الســنوات الخمــس األخيــرة ،حيــث بلغــت
 9%فــي عــام  2014مقارنــة بأقــل مــن  4%فــي عــام .2010

ومــن ناحيــة أخــرى ،تحســنت خدمــات النقــل بتطــور الخطــوط الجويــة
القطريــة المملوكــة للحكومــة ،وبنــاء مطــار الدوحــة الدولــي الجديــد الــذي
ســاهم فــي زيــادة ملحوظــة فــي حركــة المســافرين والبضائــع .علــى الرغــم
مــن التطــورات األخيــرة فــي مجــال خدمــات التأميــن وخدمــات المعاشــات
التقاعديــة ،وفــي الخدمــات الشــخصية والثقافيــة والترفيهيــة ،وكذلــك
فــي مجــال االتصــاالت الســلكية والالســلكية وخدمــات الحاســوب اآللــي
والمعلومــات ،ال تــزال حصــص هــذه األنشــطة فــي إجمالــي صــادرات
الخدمــات فــي البلــد ضئيلــة.

وتعــود هــذه التطــورات األخيــرة إلــى التطــور الســريع لقطــاع النقــل (أي نقــل
الــركاب والشــحن) وقطاعــات الســفر (أي الفنــادق والمطاعــم بمــا فــي ذلــك
أماكــن توريــد األطعمــة والمشــروبات) ووكاالت الســفر وخدمــات منظمــي
الرحــات الســياحية وقطاعــات خدمــات الدليــل الســياحي) كمــا هــو مبيــن

10التحليل من غير السلع والخدمات الحكومية

الشكل  :34قائمة الخدمات المصدرة من قطر ،قيمة التصدير في الفترة من  2006إلى ( 2014بماليين الدوالرات)
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المصادر :قاعدة بيانات مشتركة لمركز التجارة الدولي ومؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التجارة العالمية.
[ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر ] 2022-2018
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الشكل  :35نمو قطاع الخدمات الفرعي (تغير بنسبة
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المصدر :وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء (.)2015
مالحظة :يقاس الناتج باألسعار الثابتة لعام 2004

وفــي تحليــل صــادرات الخدمــات ،يكــون التمييــز بيــن الخدمــات الحديثــة
مفيــدا .وتشــمل الخدمــات الحديثــة االتصــاالت والتأميــن
والتقليديــة
ً
والمــوارد الماليــة والحاســب اآللــي والمعلومــات وحقــوق االمتيــاز ورســوم
الترخيــص وخدمــات األعمــال األخــرى ،بينمــا تشــمل الخدمــات التقليديــة
النقــل والســفر واإلنشــاءات والخدمــات الشــخصية والثقافيــة والترفيهيــة.
وتولــد الخدمــات الحديثــة قيمــة إضافيــة أعلــى وتقــدم درجــة أعلــى مــن
كبيــرا علــى
اعتمــادا
حاليــا
التطــور.
ً
ً
ووفقــا لهــذا التصنيــف ،تعتمــد قطــر ً
ً
الخدمــات التقليديــة ،حيــث تمثــل هــذه الخدمــات أكثــر مــن  90%مــن
إجمالــي صــادرات الخدمــات فــي عــام  .2014فــي حيــن ينبغــي بــذل الجهــود
لتعزيــز وتوطيــد التطــورات األخيــرة التــي لوحظــت فــي قطــاع الخدمــات،
وال ســيما فــي قطاعــي النقــل والســياحة ،فــإن هــذا التحليــل يســلط الضــوء
أيضــا علــى ضــرورة قيــام قطــر بتنويــع خدماتهــا مــن الخدمــات التقليديــة إلــى
ً
خدمــات ذات قيمــة أعلــى.

ً
ملحوظــا ،فــإن
مؤخــرا تحســنً ا
فــي حيــن أظهــرت صــادرات الخدمــات
ً
واردات الخدمــات (بالقيمــة) قــد نمــت بوتيــرة أســرع مــن الصــادرات
المحليــة ،ممــا أدى إلــى تدهــور ميــزان الخدمــات .وبفضــل الزيــادة الكبيــرة
فــي خدمــات الســفر والنقــل فــي الســنوات األخيــرة ،نمــت واردات الخدمــات
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ  39%خــال الســنوات الخمــس الماضيــة،
مــن  5.8مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام  2010لتســجل  32.9مليــار دوالر
أمريكــي فــي عــام  .2014تطــورت خدمــات األعمــال بمــا فــي ذلــك الخدمــات
ذات الصلــة بالتجــارة وخدمــات البحــث والتطويــر وخدمــات أبحــاث اإلعــان
ً
ملحوظــا ،حيــث شــكلت نســبة 9%
ـورا
والســوق ،مــن بيــن أمــور أخــرى ،تطـ ً
مــن واردات قطــر مــن الخدمــات فــي عــام  ،2011فــي حيــن لــم يتــم تســجيل
أي بيانــات تجاريــة فــي إطــار هــذا المكــون قبــل عــام  .2011ونتيجــة لهــذه
الزيــادة الهائلــة فــي الــواردات ،اتســع عجــز الخدمــات علــى مــر الســنين ليصــل
إلــى مســتوى تاريخــي بلــغ  19.3مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام ( 2014انظــر
الشــكل .)37
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المصادر :مركز التجارة الدولي ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،منظمة التجارة العالمية ،قاعدة بيانات مشتركة
قدما ولكنها لم تُ ترجم بعد إلى نتائج ملموسة  -تحليل التجارة واالستثمار ]
[ تمضي جهود التنويع
ً
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الشكل  :37صافي التجارة في الخدمات ،قطر ،الفترة من  2005إلى ( 2014بمليارات الدوالرات)
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المصادر :مركز التجارة الدولي ،مؤتمر األمم المتحدة للتجارة والتنمية ،منظمة التجارة العالمية ،قاعدة بيانات مشتركة
ووفقــا لمؤشــرات التنمويــة للبنــك الدولــي ،انخفــض صافــي تدفقــات
ً
االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي قطــر بشــكل كبيــر بعــد عــام ،2009
بأكثــر مــن  8.1مليــار دوالر أمريكــي فــي ذلــك العــام إلــى أقــل مــن مليــار
دوالر أمريكــي فــي عــام  .2011ومنــذ ذلــك الحيــن ،ظــل صافــي التدفقــات
راكـ ًـد ،حيــث ّ
مثــل أقــل مــن  1%مــن إجمالــي الناتــج المحلــي (انظــر الشــكل
 .)38غيــر أن حصــص االســتثمار األجنبــي المباشــر الوافــدة مهمــة ،إذ
بلغــت  30مليــار دوالر أمريكــي فــي عــام ( 2013انظــر الشــكل  .)39أمــا
مــن حيــث مــوارد االســتثمار األجنبــي المباشــر ،فقــد كانــت الواليــات
المتحــدة األمريكيــة أكبــر مــورد ،حيــث شــكلت نســبة  34.5%مــن األســهم
القطريــة فــي عــام  ،2012تليهــا هولنــدا بنســبة ( ،)15.3%وفرنســا بنســبة
( ،)10.6%والمملكــة العربيــة الســعودية بنســبة ( )8.1%وإيطاليــا بنســبة
( .11)6.3%وقــد هيمنــت هــذه الــدول الخمســة علــى نســبة  74.8%مــن
إجمالــي االســتثمارات األجنبيــة بنهايــة عــام .2012

وبالنظــر إلــى األنشــطة االقتصاديــة التــي يســتهدفها المســتثمرون األجانــب،
تشــير الدراســة االســتقصائية لالســتثمار األجنبــي فــي قطــر لعــام  2013إلــى
أن تدفقــات االســتثمار األجنبــي المباشــر فــي قطــر تهيمــن بشــكل كبيــر
علــى صناعــة التعديــن واســتخراج األحجــار والصناعــات التحويليــة ،حيــث
بلغــت  44.2%و 21.9%علــى التوالــي فــي عــام  .2012وقــد تركــزت بقيــة
التدفقــات فــي قطــاع اإلنشــاءات بنســبة ( )13.9%وفــي األنشــطة المهنيــة
والعلميــة والتقنيــة واإلداريــة وخدمــات الدعــم بنســبة (.)10.7%

11وزارة التخطيط التنوي واالحصاء .مسح االستثمار االجنبي
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المصدر :مركز التجارة الدولي ()2016
ويوضــح هــذا التحليــل احتياجــات قطــر لتنفيــذ السياســات وتطويــر اآلليــات
التشــجيعية لجــذب االســتثمار األجنبــي المباشــر الــذي يســتهدف القطــاع
غيــر النفطــي بمــا يتماشــى مــع جهودهــا الراميــة إلــى تحقيــق تنويــع أكبــر
ألنشــطتها االقتصاديــة .وســيتضمن أحــد العناصــر المهمــة إيجــاد بيئــة أعمال
توفــر كل الســبل الممكنــة للمســتثمرين األجانــب ،أي عــن طريــق تســهيل
دخــول المســتثمرين إلــى بعــض القطاعــات االقتصاديــة دون االقتصــار علــى
حــق ملكيــة األقليــة.

وقطــاع الغــذاء واإلســكان لهــم أهميــة كبيــرة ،حيــث يحتــوي كل قطــاع علــى
 660و  640مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة علــى التوالــي.
وبوجــه عــام ،يقــدر صنــدوق النقــد الدولــي أن قطــاع المشــروعات المتناهيــة
الصغــر والصغيــرة والمتوســطة فــي قطــر ال يســاهم إال بنســبة  10%مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي ،ويجــذب  15%مــن العمالــة فــي البــاد ،مقارنــة
بنســبة  30%و 71%فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال أفريقيــا علــى
التوالــي.

ونظــرا للثــروة الكبيــرة مــن
باإلضافــة إلــى االســتثمار األجنبــي المباشــر،
ً
عائــدات النفــط والغــاز المتراكمــة فــي الســنوات األخيــرة ،يلعــب
دورا رئيسـ ًـيا في تطوير االقتصاد والمســاهمة
االســتثمار العام المحلي ً
وفقــا للنظــرة الشــاملة لالقتصــاد القطــري فــي الفتــرة مــن
فــي تنويعــه.
ً
 2015إلــى  ،2017كان االســتثمار المحلــي اإلجمالــي ثانــي أكبــر عنصــر فــي
اإلنفــاق بعــد صــادرات الســلع والخدمــات ،وهــو مــا يمثــل  32.4%مــن
إجمالــي الناتــج المحلــي فــي عــام  .2014وشــملت االســتثمارات “منشــآت
إنتــاج النفــط والغــاز فــي المنبــع ،والتطويــر العقــاري الكبيــر ،واالســتثمارات
الكبيــرة فــي الهيــاكل األساســية االقتصاديــة واالجتماعيــة” .وســوف يســهم
كبيــرا فــي التنويــع
إســهاما
تكثيــف االســتثمار فــي القطــاع غيــر النفطــي
ً
ً
وتطويــر مصــادر بديلــة للنمــو.

فمــع وجــود  1.7شــركة جديــدة لــكل  1000شــخص تتــراوح أعمارهــم بيــن
عامــا مســجلين فــي قطــر فــي عــام  ،2012فــإن معــدل خلــق
 15و ً 64
األعمــال فــي قطــر مقلــق للغايــة حيــث يعكس مســتوى منخفــض لريادة
األعمــال .كمــا يبــدو أن عــدد الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المصــدرة
محــدود للغايــة ،حيــث يقــدر بنــك قطــر للتنميــة أن نســبة  1%فقــط مــن
هــذه الكيانــات المســجلة فــي قطــر تقــوم بالتصديــر بالفعــل ،مقابــل نســبة
 25%داخــل االتحــاد األوروبــي و 5%فــي الواليــات المتحــدة .وبشــكل عــام،
يوجــد خمــس مؤسســات متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة فقــط لــكل
 1000شــخص فــي قطــر .وعلــى ســبيل المقارنــة ،بلغــت هــذه النســبة 67
فــي جمهوريــة كوريــا الجنوبيــة و 41فــي أيرلنــدا و 40فــي النرويــج فــي نفــس
الســنة.

يبــدو أن قطــاع المشــروعات المتناهيــة الصغــر والمشــروعات الصغيــرة
تقريبــا فــي
والمتوســطة -مــع مــا يقــرب مــن  10.000كيــان نشــط
ً
محــدودا
ا
دور
ً
قطــر -دون المأمــول المحــدد إلــى حــد كبيــر ،بــل يلعــب ً
فــي االقتصــاد القطــري وفــي الحقيقــة ،وبمراجعتــه الســتراتيجية 2015-
 2019التــي نشــرت فــي عــام  ،2015قــدر بنــك قطــر للتنميــة بــأن هنــاك
عــدد  10.000مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة نشــطة مــن
إجمالــي عــدد  32.000مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة
مســجلة فــي قطــر .وفيمــا يتعلــق باألنشــطة االقتصاديــة ،فــإن حصــة كبيــرة
مــن هــذه الكيانــات النشــطة (أكثــر مــن  )40%تعمــل في قطاع التجــارة ،يليه
قطــاع الزراعــة ومــن ثــم قطــاع التصنيــع ،وتضــم كل منهــا حوالــي 1.000
مؤسســة متناهيــة الصغــر وصغيــرة ومتوســطة .كمــا أن قطــاع اإلنشــاء

وقــد يكــون هنــاك العديــد مــن التفســيرات لهــذا الوضــع ،ومــن أهمهــا
االفتقــار إلــى الحوافــز التشــجيعية للقطرييــن لالنخــراط فــي أنشــطة القطــاع
الخــاص نظـ ًـرا للفجــوة الكبيــرة القائمــة بيــن متوســط األجــور التــي يحصلــون
عليهــا فــي القطــاع العــام واألجــور الشــهرية التــي يمكــن الحصــول عليهــا
مســبقا ،حيــث بلــغ متوســط األجــر
فــي القطــاع الخــاص (كمــا هــو مبيــن
ً
الشــهري فــي الحكومــة  24.000ريــال قطــري ،مقارنـ ًـة بمبلــغ  7.600ريــال
قطــري فــي القطــاع الخــاص فــي عــام  .)2014وتشــكل هــذه الفجــوة عامـ ًـا
كبيــرا فــي عــدم اهتمــام القطرييــن بالقيــام بأنشــطة تجاريــة ،كمــا يتضــح
ً
مــن تدنــي مســتوى مشــاركتهم فــي القطــاع الخــاص ،حيــث يمثلــون 12%
فقــط مــن الســكان النشــطين فــي قطــر (عــام .)2014
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فــي أنشــطة القطــاع الخــاص .ووفــق مــا تــم تطويــره فــي إطــار عنصــر
أيضــا باســم (تحليــل
بيئــة األعمــال فــي تحليــل القيــود التنافســية (يشــار إليــه ً
عــددا مــن العقبــات تعرقــل تطويــر القطــاع
األدوات األربــع) فــإن هنــاك
ً
الخــاص فــي قطــر .وأهــم هــذه العقبــات ،وفــق مــا ورد ذكــره باختصــار
ومــا أكــده تقريــر التنافســية العالمــي للمنتــدى االقتصــادي العالمــي لعــام
 ،2016-2015لوائــح العمــل الصارمــة والقــوة العاملــة غيــر المتعلمــة (انظــر
الشــكل  .)40وتشــير الدراســة االســتقصائية لمزاولــة األعمــال التجاريــة التــي
قيــودا مهمــة فــي
أجراهــا البنــك الدولــي إلــى أن مجتمــع األعمــال يواجــه
ً
قطــر ،بمــا فــي ذلــك عوامــل مثــل تحديــات الحصــول علــى التمويــل فضـ ًـا
عــن تحديــات الحصــول علــى الكهربــاء وكذلــك حمايــة المســتثمرين األقليــة
(انظــر الشــكل .)41

وبعــد معرفــة ذلــك ،مــن الواضــح أن هنــاك حاجــة إلــى تعزيــز ثقافــة
ريــادة األعمــال مــن خــال تحفيــز األفــراد وتشــجيع المجتمــع لتقييــم نجــاح
المشــروعات .ومــن ناحيــة أخــرى ،فــي حيــن أن معظــم غيــر القطرييــن
يعملــون فــي القطــاع الخــاص ،فــإن الغالبيــة العظمــى منهــم يتــم التعاقــد
ـؤوال عــن
معهــم بموجــب نظــام الكفالــة ،حيــث يكــون صاحــب العمــل مسـ ً
ـبيا
تأشــيرات العمــال ووضعهــم القانونــي ،ويتركهــم مــع مرونــة بســيطة نسـ ً
ليوفــر لهــم فرصــة االنتقــال بيــن الوظائــف ،وحتــى أقــل مــن ذلــك لتســجيل
أعمالهــم الخاصــة.
هنــاك حاجــة إلــى خلــق بيئــة أعمــال جيــدة لتحســين ســهولة ممارســة
األعمــال التجاريــة فــي قطــر وتشــجيع المزيــد مــن األشــخاص علــى االنخــراط
الشكل  :40العوامل األكثر صعوبة لممارسة األعمال التجارية في قطر
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ﺍﻟﻤﻌﺪﻻﺕ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ6.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺿﻌﻒ ﺍﻟﺼﺤﺔ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ4.8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺍﻟﻌﻤﻠﺔ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ4.3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ3.5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﻋﺪﻡ ﺍﻟﻘﺪﺭﺓ ﺍﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺑﺘﻜﺎﺭ3.0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ2.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﻋﺪﻡ ﺍﺳﺘﻘﺮﺍﺭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻲ/ﺍﻻﻧﻘﻼﺑﺎﺕ1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺗﻌﻘﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﻀﺮﻳﺒﻲ1.9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﺮﻗﺔ1.7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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المصدر :تقارير مزاولة األعمال التجارية من البنك الدولي ()2016

مالحظة :النقطة  0في المنتصف ،النقطة  100الحافة الخارجية.
12المنتــدى االقتصــادي العالمــي ( .)2015تقريــر التنافســية العالميــة  .2016-2015جنيــف .مــن قائمــة العوامــلُ ،
طلــب مــن المســتجيبين اختيــار العوامــل الخمســة األكثــر إشــكالية وصعوبــة بشــأن
تصاعديــا حســب مــدى صعوبتهــا .وتتوافــق النتيجــة مــع الــردود المرجحــة وفقــا لترتيبهــا.
ترتيبــا
ممارســة األعمــال التجاريــة فــي بالدهــم وترتيبهــا
ً
ً

[ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر ] 2022-2018
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اآلثار المستهدفة لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية:
• ازدادت الصــادرات غيــر النفطيــة علــى مــدار الســنوات الخمــس
حاليــا تواجــه اتجاهــات عالميــة
المصــدرة ً
الماضيــة ولكــن المنتجــات ُ
ســلبية  -وســتحدد خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية
القطاعــات المحتملــة الجديــدة مــع زيــادة إمكانــات نمــو الصــادرات
علــى المــدى الطويــل.
• االفتقــار إلــى ابتــكار المنتجــات التصديريــة وتنويــع الســوق  -ســوف
تبتعــد خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية عــن اســتراتيجيات
التركيــز والتكثيــف التقليديــة نحــو منتجــات وأســواق جديــدة.
• علــى الرغــم مــن أن قطــاع الخدمــات آخــذ فــي االرتفــاع لكنــه يقتصــر
علــى أنــواع الخدمــات التقليديــة  -ينبغــي علــى خارطــة طريــق التنميــة
التجاريــة االســتراتيجية أن تركــز علــى تعزيــز التطــورات األخيــرة فــي
قطــاع الخدمــات التقليديــة ،وال ســيما فــي قطاعــي النقــل والســياحة،
أيضــا علــى التنويــع تجــاه خدمــات عاليــة القيمــة.
ولكــن تركــز ً

ويــوزع االســتثمار األجنبــي المباشــر الوافــد بصــورة غيــر متســاوية بيــن
• ُ
القطاعــات االقتصاديــة  -تســتهدف خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة
االســتراتيجية توزيــع أفضــل لالســتثمار األجنبــي المباشــر مــن خــال
إجــراء تعديــات مالئمــة علــى السياســات.
• يكــون مصــدرو المنتجــات غيــر النفطيــة فــي الغالــب مــن المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة  -ينبغــي علــى خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة
االســتراتيجية أن تركــز علــى تطويــر الشــركات الصغيــرة والمتوســطة
والعمــل علــى تعزيزهــا ،وال ســيما التشــجيع علــى تنظيــم المؤسســات
واالنخراط في أنشــطة الصادرات للمؤسســات الصغيرة والمتوســطة
غيــر المصــدرة.
• لــم تكــن بيئــة األعمــال مواتيــة لتطويــر المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة  -ســتزيد خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية
مــن تركيزهــا علــى قيــود بيئــة األعمــال.

قدما ولكنها لم تُ ترجم بعد إلى نتائج ملموسة  -تحليل التجارة واالستثمار ]
[ تمضي جهود التنويع
ً
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هنـاك العديـد من الطموحـات الوطنية
سياسـات التطـوير والتجـارة
ـارا واسـ ًـعا للسياســة االقتصاديــة
توفــر خطــط التطويــر الوطنيــة الجاريــة إطـ ً
واالجتماعيــة بحيــث تتوافــق مــع السياســة التجاريــة .ويلخــص هــذا الفصــل
توجهــات التطويــر الحاليــة ،والسياســة التجاريــة ،والعديــد مــن مؤسســات
دعــم التجــارة واالســتثمار التــي تهــدف إلــى تفعيــل تلــك السياســات .وتمثــل
هــذه السياســات األركان والمبــادئ التوجيهيــة الرئيســة لتصميــم خارطــة

طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية وتنفيذهــا .ومــع ذلــك ،فقــد أوصــت
أيضــا بإجــراء تغييــرات علــى
خارطــة طريــق التنميــة التجاريــة االســتراتيجية ً
السياســات والمؤسســات عنــد الضــرورة لتحســين بيئــة األعمــال والدعــم
الــذي يلقــاه المصدريــن مــن المؤسســات العامــة.

التوجهات واألولويات الوطنية
قويــا للسياســة يحــدد اتجاهــات واســعة لتطويــر البلــد،
ـارا ً
تمتلــك قطــر إطـ ً
مهمــا مــن التوجهــات المحتملــة للبلــد ،ويتنــاول
ـددا
ويتضمــن هــذا اإلطــار عـ ً
ً
رؤيــة وخطــة تنمويــة وطنيــة تعطــي التوجيهــات ألولويــات التطويــر.
اعتمــدت قطــر فــي عــام  2008رؤيــة قطــر الوطنيــة .حيــث قدمــت األمانــة
مفصــا عــن خطــة التطويــر .تضــع
شــرحا
العامــة للتخطيــط التنمــوي
ً
ً
ـخيصا وخارطــة طريــق بشــأن التطويــر المســتقبلي لقطــر.
هــذه الرؤيــة تشـ ً
تقــوم هــذه الخطــة علــى أربــع ركائــز هــم :التنميــة البشــرية واالجتماعيــة
واالقتصاديــة والبيئيــة .وتتمثــل األهــداف الرئيســية فــي التحــول مــن
اقتصــاد قائــم علــى المــوارد إلــى اقتصــاد قائــم علــى المعرفــة ليصبــح أكثــر
بيئيــا ،ويحقــق التنويــع دون االعتمــاد علــى المــواد النفطيــة .وقــد
اســتدامة ً
حظيــت هــذه الرؤيــة بدعــم مــن الخطــط ذات المــدى األقصــر ،بمــا فــي ذلــك
حاليــا إعــداد الخطــة المقبلــة للفتــرة
اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة .ويجــري ً
مــن  2017إلــى .2021
تعتبــر اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة هــي خطــة تمهــد الطريــق لتحقيــق
أهــداف اجتماعيــة واقتصاديــة طويلــة المــدى للبــاد تركــز علــى التنميــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة والبشــرية والبيئيــة فــي قطــر .وتحــدد هــذه
االســتراتيجية االتجــاه حــول ركائــز التنميــة األربعــة وتعــزز فكــرة تحقيــق
األهــداف المحــددة .ويكمــن الهــدف الرئيســي فــي ضمــان نمــو االقتصــاد،
التنميــة االجتماعيــة والحفــاظ علــى البيئــة مــن خــال تجديــد وتحديــث البلــد
مــع الحفــاظ علــى تقاليدهــا.

وتشــدد اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة علــى الحاجة إلى تقديــم خدمات جديدة
للســكان مــن خــال إبــرام شــراكات بيــن كل مــن القطــاع العــام والخــاص.
ـبيا.
وتعتبــر مســاهمة القطــاع الخــاص فــي االقتصــاد القطــري صغيــرة نسـ ً
جــدا مــن الشــركات الخاصــة خــارج قطــاع النفــط والغــاز
يقــدم عــدد قليــل ً
الخدمــات وتتنافــس فــي األســواق اإلقليميــة أو العالميــة .قــام بنــك قطــر
للتنميــة فــي الســنوات األخيــرة بإعــادة توجيــه خدماتــه وذلــك لخدمــة قاعــدة
أكبــر مــن الشــركات والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة“ .ينبــع اهتمــام
قطــر بالشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص بشــكل أساســي مــن الخبــرة
التنظيميــة والفنيــة والتنفيذيــة والتشــغيلية التــي يمكــن أن يقدمهــا الشــركاء
مــن القطــاع الخــاص والتأثيــرات المفيــدة لهــذه الخبــرات علــى القــدرات
المحليــة وجــودة الخدمــات” (إبراهيــم وهاريجــان فــي .)2012
توجهات الرؤية واستراتيجية التنمية الوطنية مبينة في المخطط التالي.

اﻻﻧﺘﻘﺎل إﻟﻰ
اﻗﺘﺼﺎد ﻗﺎﺋﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻟﺠﺪﻳﺪة

رؤﻳﺔ ﻗﻄﺮ
اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ 2030
اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ
اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت
اﻟﺼﻐﻴﺮة واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
ﺑﻨﻚ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ

2016-2011
ﺗﻄﻮﻳﺮ
اﻟﺨﺪﻣﺎت

[ هناك العديد من الطموحات الوطنية سياسات التطوير والتجارة ]

اﺳﺘﺒﺪال
اﻟﻮاردات
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فــي إطــار رؤيــة قطــر الوطنيــة واســتراتيجية التنميــة الوطنيــة ،وضعــت
وزارات محــددة اســتراتيجيات خاصــة بالقطاعــات .غيــر أن اســتراتيجيات
القطــاع هــذه ال يلتــزم بهــا الــوزارة المعنيــة مباشــرة بالموضــوع فقــط وال
يتــم تقاســم هــذه االســتراتيجيات بيــن مؤسســات القطــاع العــام وال يتــم
نشــرها .وهــذا األمــر مــن شــأنه أن يخلــق طموحــات وتوجهــات ال تتماشــى
مــع بعضهــا البعــض فــي بعــض األحيــان .وأطــر السياســة الوحيــدة الخاصــة
بالقطــاع والمتاحــة للجميــع هــي :الصحــة والســياحة والتعليــم.
تقــدم اســتراتيجية الصحــة الوطنيــة لعــام  2016-2011برنامــج إصــاح
يتماشــى مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة ،ويشــكل الجــزء الصحــي مــن اســتراتيجية
التنميــة الوطنيــة القطريــة .وتحــدد هــذه االســتراتيجية األهــداف المتعلقــة

بكيفيــة تحقيــق الرؤيــة الوطنيــة للصحــة وتعــرض تغييــرات علــى نظــام
الرعايــة الصحيــة مــن خــال مشــروعات محــددة تتماشــى مــع أهــداف رؤيــة
قطــر الوطنيــة.
إن اســتراتيجية قطــر الوطنيــة لقطــاع الســياحة حتــى عــام  2030هــي
اســتراتيجية طويلــة األجــل تدعــم تنميــة مجــال الســياحة فــي البلــد وتقــدم
مزايــا وفوائــد اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة وبيئية .وتتمثــل المجاالت ذات
األولويــة فــي الســياحة القطريــة فــي الثقافــة والتمــدن وســياحة االجتماعــات
والحوافــز والمؤتمــرات والمعــارض (االجتماعــات والحوافــز والمؤتمــرات
والمعــارض) ،باإلضافــة إلــى ســياحة الرياضــة والصحــة والطبيعــة والتعليــم
والشــمس والشــاطئ.

الشكل  :42العدد اإلجمالي المتوقع للوظائف في قطاع السياحة في الفترة من  2012إلى ( 2030بآالف الموظفين)
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المصدر :الهيئة العامة للسياحة ( .)2014استراتيجية قطر الوطنية لقطاع السياحة  - 2030نموذج

األثر االقتصادي على القطاع .تحليل شركة بوز أند كومباني.

الشكل  :43عدد السياح المتوقعين في قطر في الفترة من  2012إلى ( 2030بالماليين)
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أيضــا باهتمــام خــاص مــن الحكومــة
وقــد حظيــت قطاعــات التعليــم والبحــث ً
فــي الســنوات األخيــرة بســبب دورهــا المحــوري فــي االنتقــال إلــى اقتصــاد
قائــم علــى المعرفــة .تطــورت اســتراتيجية قطــاع التعليــم والتدريــب 2011-
 2016بمــا يتوافــق مــع اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة .وأكــد الشــيخ حمــد
بــن خليفــة آل ثانــي نفســه أن مســتقبل البــاد يعتمــد علــى التعليــم .وتعــد
مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة المجتمــع مــن أكثــر المؤسســات
طموحــا فــي البــاد .ولقــد تكلفــت مؤسســة قطــر للتربيــة والعلــوم وتنميــة
ً
المجتمــع -بتوجيهــات وقيــادة مــن الشــيخة مــوزة ،زوجــة (األميــر األب) -
بتحويــل قطــر مــن اقتصــاد كربونــي إلــى اقتصــاد مســتقبلي قائــم علــى
أيضــا فــي
المعرفــة يعتمــد علــى اإلمكانيــات البشــرية .وتكمــن الفكــرة ً
دعــم تشــكيل طبقــة متوســطة حاصلــة علــى تعليــم عالمــي وخبــرة مهنيــة
لتســهيل الوصــول إلــى ســوق العمــل .أبرمــت اتفاقيــات مــع جامعــات
أمريكيــة وأوروبيــة رائــدة تتولــى بنــاء جامعــات فــي الدوحــة واالســتثمار
فــي قطاعــات الصحــة وتكنولوجيــا المعلومــات .فــي عــام  ،2000تأسســت
مدينــة الدوحــة التعليميــة ،التــي تضــم أعلــى المــدارس الثانويــة والجامعــات،
وكذلــك قنــاة الجزيــرة.
فــي نوفمبــر  ،2002أســس أميــر البــاد المجلــس األعلــى للتعليــم .حيــث
يشــرف المجلــس علــى نظــام التعليــم فــي جميــع المســتويات مــن مرحلــة

مــا قبــل المدرســة إلــى مرحلــة الجامعــة ،وينفــذ برنامــج اإلصــاح “التعليــم
لعهــدٍ جديــدٍ ” .وقــد بــرزت المــدارس المســتقلة الممولــة مــن جانــب الدولــة
فــي الســنوات التــي تلــت إنشــاء المجلــس .وتسترشــد هــذه المؤسســات
ببرامــج تعليميــة جديــدة فــي اللغــة العربيــة ،اللغــة اإلنجليزيــة ،الرياضيــات
والعلــوم (حســني.)2012 ،
وفــي عــام  ،2011ابتكــرت جائــزة مؤتمــر القمــة العالمــي لالبتــكار فــي
التعليــم (تعــادل جائــزة نوبــل) مــن أجــل التأكيــد علــى الــدور الحاســم للتعليــم
فــي كل المجتمعــات ،والجائــزة عبــارة عــن ميداليــة ذهبيــة ومبلــغ وقــدره
 500.000دوالر أمريكــي تعطــى خــال الذكــرى الســنوية للقمــة العالميــة
لالبتــكار العالمــي للتعليــم ،وهــي منصــة دوليــة رائــدة مخصصــة لالبتــكار
والعمــل اإلبداعــي فــي التعليــم.
تأسســت واحــة العلــوم والتكنولوجيــا فــي قطــر فــي عــام  ،2004وهــي
حاضنــة للشــركات الناشــئة فــي مجــال التكنولوجيــا فــي مجــاالت مثــل علــوم
الحيــاة والمــواد النفطيــة والكيميائيــة والبيئــة واإللكترونيــات وهندســة
البرمجيــات .كمــا أنهــا تجــذب اهتمــام مراكــز البحــوث والشــركات الكبــرى
مثــل شــركات النفــط (توتــال وإكســون موبيــل) وشــركات التكنولوجيــا
العاليــة (إيربــاص وأبــل ومايكروســوفت).

نظرة عامة حول سياسة التجارة
عضــوا فــي منظمــة التجــارة العالميــة فــي ينايــر ،1996
أصبحــت قطــر
ً
وكذلــك صــارت عضـ ًـوا فــي مجلــس التعــاون الخليجــي ،الــذي تأســس فــي
عــام  .1981ولقــد تــم توقيــع االتفاقيــة االقتصاديــة لــدول مجلــس التعــاون
الخليجــي عــام  2001بهــدف إنشــاء اتحــاد جمركــي ،وتحديــد تعريفــة خارجيــة
مشــتركة ،ووضــع اللوائــح واإلجــراءات الجمركيــة المشــتركة ،وتحديــد نقطــة
دخــول واحــدة ،والتخلــص مــن كل الحواجــز التعريفيــة وغيــر التعريفيــة،
وأحــكام معاملــة األجنبــي كمواطــن (المــادة ( )1مــن االتفاقيــة االقتصاديــة
لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي) .ويتضمــن هــذا االتفاق االقتصادي إنشــاء
ســوق مشــتركة لــدول مجلــس التعــاون الخليجــي واالتحــاد االقتصــادي
والنقــدي .وفــق منظمــة التجــارة العالميــة
نمــوا ســريعا منــذ
شــهدت التجــارة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
ً
تأســيس االتحــاد الجمركــي .وبشــكل عــام ،يحتــل مجلــس التعــاون الخليجــي
المركــز الثامــن فــي إجمالــي تدفقــات التجــارة العالميــة ،يلــي المملكــة
المتحــدة .وتحتــل قطــر المرتبــة الثالثــة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
مــن حيــث التجــارة تلــي المملكــة العربيــة الســعودية واإلمــارات العربيــة
المتحــدة.
باإلضافــة إلــى ذلــك ،تســمح قطــر بحريــة الحركــة لمواطنــي دول مجلــس
التعــاون الخليجــي .ولقــد وقعــت اتفاقيــة التجــارة الحــرة األولــى مــع
ســنغافورة التــي تشــمل التجــارة فــي الســلع والخدمــات والمشــتريات
الحكوميــة وقواعــد المنشــأ واإلجــراءات الجمركيــة وغيرهــا.
عضويــة منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى ،13التــي أنشــئت فــي عــام
 ،1997توفــر كل ســبل تســهيل وتطويــر التجــارة البينيــة العربيــة فــي
الســلع بهــدف إنشــاء منطقــة التجــارة الحــرة العربيــة الكبــرى .وقــد خفضــت
تدريجيــا منــذ عــام  1997مــع القضــاء النهائــي فــي
الرســوم الجمركيــة
ً

عــام  2009علــى جميــع المنتجــات الزراعيــة والصناعيــة (منظمــة التجــارة
عضــوا.14
العالميــة .)2014 ،تشــمل 18
ً
عضــوا فــي منتــدى الــدول المصــدرة للغــاز ،15الــذي
أيضــا
وتعتبــر قطــر ً
ً
تأســس عــام  .2001وهــي منظمــة حكوميــة دوليــة لكبــار منتجــي الغــاز
الطبيعــي فــي العالــم تســتحوذ علــى  70%مــن احتياطــي الغــاز الطبيعــي
فــي العالــم .ويقــع مقرهــا الرئيســي فــي الدوحــة.
حصلــت قطــر علــى عضويــة جامعــة الــدول العربيــة (التــي أنشــئت فــي
عــام  )1945فــي عــام  .1971وتهــدف هــذه المنظمــة العربيــة متعــددة
الجنســيات إلــى دعــم المصالــح االقتصاديــة والسياســية والثقافيــة والدينيــة
للــدول األعضــاء فيهــا.
وقعــت قطــر علــى  52معاهــدة اســتثمار ثنائيــة لالســتثمار األجنبــي المباشــر
ّ
مــع دول متعــددة .ومــن بيــن هــذه المعاهــدات ،يوجــد  23معاهــدة
ســارية .كمــا أن هنــاك  13اتفاقيــة اســتثمار إقليميــة أخــرى تهــدف إلــى
تطويــر العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة الدوليــة بيــن دولتيــن أو كيانيــن:
علــى ســبيل المثــال ،اتفــاق للتعــاون التجــاري واالســتثماري واالقتصــادي
والتقنــي بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والواليات المتحــدة ،واتفاقية
التجــارة الحــرة بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ودول رابطــة التجــارة
الحــرة األوروبيــة ،واتفاقيــة التعــاون االقتصــادي بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي والهنــد وغيرهــا مــن االتفاقيــات.
أيضا باسم منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
13معروفة ً

الجزائر والبحرين ومصر والعراق واألردن والكويت ولبنان وليبيا والمغرب وعمان
وفلسطين وقطر والسعودية والسودان والجمهورية العربية السورية وتونس
واإلمارات العربية المتحدة واليمن.

14

15الجزائر ،بوليفيا ،مصر ،غينيا االستوائية ،جمهورية إيران اإلسالمية ،ليبيا ،نيجيريا،
قطر ،االتحاد الروسي ،ترينيداد وتوباغو ،وفنزويال

[ هناك العديد من الطموحات الوطنية سياسات التطوير والتجارة ]
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سندا يتعلق باالستثمار ،منها:
وقد اعتمدت قطر أكثر من 20
ً
• اتفاقية التمويل لمنظمة الدول المصدرة للبترول ()2001
• إعالن الدوحة ()2001
• إعــان الثالثــي لمنظمــة العمــل الدوليــة بشــأن المؤسســات متعــددة
الجنســيات ()2006
• مبــادئ األمــم المتحــدة التوجيهيــة المتعلقــة باألعمــال التجاريــة وحقــوق
اإلنســان ()2011
• المبادئ التوجيهية لالستثمار في البنك الدولي (.)1992
وقعــت قطــر  58معاهــدة مــن معاهــدات االزدواج الضريبــي مــع البلــدان
ّ
الشــريكة للقضــاء علــى االزدواج الضريبــي فــي هــذه البلــدان.

وتســتفيد قطــر مــن عــدد مــن االتفاقيــات التجاريــة ،وال ســيما الموقعــة
بمعرفــة دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعديــد مــن الــدول (ســنغافورة
والهنــد وأســتراليا والواليــات المتحــدة والرابطــة األوروبيــة للتجــارة الحــرة).
وهنــاك عــدد مــن االتفاقيــات قيــد التفــاوض ،التــي مــن شــأن إكمالهــا
تيســير المعامــات التجاريــة إلــى حــد كبيــر بيــن الــدول :علــى ســبيل المثــال،
مــع البلــدان األوروبيــة واآلســيوية ،وبعضهــا شــركاء تجاريــون مهمــون
فــي قطــر .وعليــه فإنــه ال يــزال يوجــد بعــض الطــرق التــي يجــب اتباعهــا
فــي تحســين بعــض السياســات التجاريــة فــي قطــر .وعلــى الجانــب اآلخــر
مــن المعادلــة ،قــد ال تكــون الشــركات الصغيــرة والمتوســطة القطريــة
الجاهــزة للتصديــر علــى علــم بالمعاملــة والمزايــا التفضيليــة فــي الــدول
الشــريكة .وتقتــرح خارطــة الطريــق هــذه العديــد مــن األنشــطة لبنــاء قــدرات
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة.

منظور التكامل اإلقليمي
من بين جميع التحالفات والمعاهدات المذكورة أعاله ،نجح االتفاق
االقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي بدرجات متفاوتة من حيث
التكامل التجاري ،وخلق العمالة ،وحركة رأس المال ،ووضع معايير
أيضا الموارد
موحدة .وليس القصد منها القرب الجغرافي فحسب ،بل ً
االقتصادية المماثلة ،حيث يقصد بالنظم السياسية والعادات والتقاليد
واللغات المماثلة تحقيق التكامل الشامل بين الدول األعضاء .16وفي
حين أن جميع دول مجلس التعاون الخليجي تصدر النفط ،إال أنها تتنافس
أيضا مع بعضها البعض .وعالوة على ذلك ،ال تزال هناك عدة قضايا
ً
على المستوى اإلداري والسياسي دون حل ،ونتيجة لذلك تم تعليق فكرة
توحيد السياسات المالية والنقدية التي يمكن أن تستفيد منها جميع بلدان
مجلس التعاون الخليجي الستة.

ووفقا للبنك الدولي ،فإن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر األمثلة
ً
تقدما على التكامل اإلقليمي في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
ً
تكامال مع بقية العالم من داخل منطقة الشرق األوسط
غير أنها أكثر
ً
وشمال أفريقيا ذاتها .وتغطي منطقة الشرق االوسط وشمال أفريقيا
مساحة واسعة ومتنوعة ولكن على الرغم من وجود نفس اللغة والدين،
فإن هذه المنطقة لها خصائص اقتصادية وبشرية ومالية متنوعة.
وبالمقارنة مع دول مجلس التعاون الخليجي التي لديها عدد من مؤسسات
صنع القرار من بينها المجلس األعلى والمجلس الوزاري واألمانة العامة
التي تعقد اجتماعات بانتظام ،فإنه ال يوجد في منطقة الشرق األوسط
وشمال أفريقيا أي أساس مؤسسي لتعزيز التكامل اإلقليمي أو تحرير
التجارة بين الدول ،وكذلك ال يوجد تعاون سياسي.

كما تم اتخاذ خطوة هامة إلى األمام عندما ُأطلقت السوق المشتركة لدول
مجلس التعاون الخليجي في عام  ،2008وهو األمر الذي يوفر المساواة
أيضا
االقتصادية للشركات والمواطنين عبر حدود المنطقة .كما أدى ذلك ً
إلى تذليل العقبات بين تحركات السلع ورأس المال والعمالة  .17ومع ذلك،
فإن مستوى التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي منخفض ويمثل
ً
مقارنة بالتجارة داخل االتحاد األوروبي التي تبلغ نسبة
أقل من نسبة 10%
 .57%ويمكن تفسير ذلك من خالل حقيقة أن جميع دول مجلس التعاون
تصدر منتجات النفط والغاز خارج منطقتها الخاصة .وثمة عقبة
الخليجي
ِّ
أخرى تتقاسمها الدول األعضاء تتمثل في ضعف القطاع الخاص .فالقطاع
الخاص في هذه البلدان ال تتوفر له القوة الدافعة نحو االبتكار وخلق
اتجاهات تنافسية للقطاع الخاص في بلدان أخرى.

وقد يؤدي التعاون داخل المنطقة إلى زيادة الرفاه االقتصادي وزيادة
الوزن السياسي على الساحة العالمية من هذه المنطقة ،إال أن التكامل
االقتصادي الناجح يتطلب تغييرات في السياسة العامة ،بما في ذلك
كل من بلدان المنطقة.
اإلصالح الهيكلي ووضع إطار مؤسسي محدد في ٍ
في ضوء المستجدات الخليجية الراهنة فإنه يتعين على الشركات الصغيرة
والمتوسطة التكيف مع األوضاع المستجدة من خالل االعتماد على
خطط واستراتيجيات مرنة لمواجهة أي تحديات طارئة .ومع ذلك ،سيلزم
تقديم دعم ومساعدة محددين إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم
لتشجيع التجارة داخل المنطقة .وستهدف خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية؛ إلى تسهيل هذه التبادالت.

16خالد شمس عبد القادر ( .)2015التعاون والتكامل االقتصادي في دول مجلس
التعاون الخليجي :اإلنجازات والعقبات .مركز الجزيرة للدراسات 31 ،مارس.
17هاكيميان ،حسن وعبد العال ،عبدالله ( ،)2015التكامل االقتصادي لدول مجلس
التعاون الخليجي :خيال أم واقع؟ ورقة السياسة ،مارس خامسون.
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مناخ االستثمار
يمثل االستثمار األجنبي فرصة لقطر لتحفيز التنويع ونقل المعرفة .حيث
يمكن أن يوفر للشركات المحلية النموذج الذي تحتاجه لصياغة أفكارها
التجارية وثقافاتها .وتعي حكومة قطر هذه الفرصة ،لكنها ال تزال حذرة في
قبول االستثمار األجنبي ،بهدف حماية القطاع الخاص المحلي الذي ال يزال
ً
وهشا .ويجري وضع شروط مواتية لبعض القطاعات
في مرحلة وليدة
المحددة ،غير أنه ما تزال هناك معوقات تحد من االستثمار األجنبي.
ويتمثل العامل الرئيسي الذي يؤثر على قرار المستثمرين األجانب
لالستقرار في قطر في شروط الملكية .يجب أن تبلغ نسبة المساهمين
القطريين في الشركات القطرية  51%ويستثنى من ذلك أن المستثمرين
غير القطريين قد يمتلكون ما يصل إلى  100%من األسهم في القطاعات
ذات األولوية إذا سمحت بذلك وزارة االقتصاد والتجارة أو مجلس الوزراء
القطري .وتشمل هذه القطاعات التعليم والصحة والسياحة والطاقة
والتعدين وتطوير الموارد الطبيعية والخدمات االستشارية وتكنولوجيا
المعلومات وخدمات العمل الفني والخدمات الثقافية والرياضة والترفيه.
ومع ذلك ،يمكن للشركات أن تكون مملوكة لألجانب بنسبة  100%فقط
إذا كانت مؤسسة في مركز قطر للمال أو في “منطقة حرة”.
واحدا يوفر بعض مزايا المنطقة الحرة
فرعيا
نظاما
يعتبر مركز قطر للمال
ً
ً
ً
ويسمح بملكية أجنبية بنسبة  .100%وهو يركز على الخدمات المالية
والخدمات المهنية التي تسهل دخول السوق الوطنية للصناعات بما
في ذلك االستثمار والخدمات المصرفية الخاصة وإدارة األصول وإعادة
التأمين واالستشارات والقانون ووظائف الخدمات المالية.
وتستفيد الشركات العاملة داخل مركز قطر للمال من:

• انحصار نشاطها بالكامل داخل البلد والتعامل بأي عملة

• السماح بملكية أجنبية بنسبة مائة في المائة

•  10في المائة الضرائب المفروضة على الشركات على أساس األرباح

• ال يوجد قيود حول تحويل األرباح

• اتفاقيات االزدواج الضريبي مع أكثر من . 35
18

هناك أربعة مشاريع للمنطقة االقتصادية الخاصة في قطر ،تديرها
شركة مناطق ،والتي يمكن أن توفر أيضا العديد من الفوائد (معفاة من
الضرائب) :مدينة رأس لفان الصناعية ،ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻣﺴﻴﻌﻴﺪ اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ،مدينة
دخان البترولية ،ومنطقة الدوحة الصناعية .وتركز جميعها على قطاع
الصناعات التحويلية ،وخاصة في صناعات النفط والغاز ،وصناعات الحديد
والصلب .وهناك ثالث مناطق حرة أخرى قيد اإلنشاء  -المناطق األولى
والثانية والثالثة  -ولكن كل منها سيتركز أيضا على الصناعات التحويلية
وتطوير التكنولوجيات ذات الصلة.
وتعتبر المنطقة الحرة الوحيدة التي أقيمت حتى اآلن هي واحة العلوم
والتكنولوجيا في قطر التي أنشأتها مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية
المجتمع في محاولة لتشجيع االستثمار في التكنولوجيات واالبتكارات

وتيسير دخول األسواق إلى البحوث التكنولوجية .وتوفر هذه المنطقة
المعفاة من الضرائب المرافق والخدمات الالزمة لدراسة وتطوير
القطاعين الخاص والعام .وتركز على الشركات والشركات المبتدئة العاملة
في الطاقة والبيئة والعلوم الصحية وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.
تتأهل الشركات التي تعمل ضمن واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر
للحصول على المزايا التالية:
• العمل باعتبارها شركة محلية أو بصفتها فرع من شركة أجنبية

• ملكية أجنبية بنسبة مائة في المائة
• يمكن تعيين الموظفين المغتربين
• ال ضرائب

• استيراد السلع والخدمات والمعدات واألدوات دون رسوم جمركية في
المنطقة الحرة
• إعادة رأس المال واألرباح دون قيد

• الحصول على غاز وكهرباء بسعر أقل
• مرافق حديثة أكثر موثوقية

• الخدمات االستشارية المقدمة للشركات المبتدئة والشركات الكبرى .
19

يعتبر جهاز قطر لالستثمار صندوق الثروات السيادية المتخصص في
األسهم العامة والشركات الناشئة والدخل الثابت واألسهم الخاصة
والعقارات واألصول البديلة .ويركز على االستثمار المحلي واالستثمارات
ّ
أيضا باالستثمار على الصعيد الدولي .وفي
مكلف ً
اإلقليمية ولكنه
هاما من خالل شركاته
دورا ً
االقتصاد المحلي ،يلعب جهاز قطر لالستثمار ً
ويحسن
التابعة وملكيته في قطر ،ويسهم في تنمية رأس المال البشري،
ّ
تنسيق األصول المحلية غير المتعلقة بالموارد الطبيعية.
عضوا في منظمة التجارة العالمية ،فإنها تشارك مشاركة
وباعتبار قطر
ً
تامة في حرية التجارة الدولية .ومن أجل اجتذاب المستثمرين األجانب توفر
الدولة امتيازات:
• إعفاءات ضريبية على ضريبة الشركات
• رسوم جمركية تصل إلى نسبة 5%

• انخفاض أسعار الغاز والكهرباء والمياه
• معدالت اإليجار اإلسمي

• ال يوجد رسوم االستيراد على اآلالت والمعدات للمشاريع الصناعية
• كميات غير محدودة من المواد المستوردة

• ال توجد قيود على صرف العمالت وتحويل األرباح إلى الخارج

• اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية داخل المناطق الحرة وغيرها.
18مركز قطر للمال ( .)2015الموقع اإللكتروني .متاح على الموقع اإللكتروني

./http ://www.qfc.qa

19واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ( .)2014منطقة حرة .متاح على الموقع
اإللكتروني .http://www.qstp.org.qa/home/free-zone
20وزارة الخارجية القطرية
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ويتعين إجراء عدد من التغييرات من أجل تحسين بيئة األعمال في قطر.21
ومنذ عام  ،2012تم تنفيذ عدد من اإلصالحات في مجال األعمال ،منها:
• أسهمت دولة قطر في تيسير بدء األعمال التجارية عن طريق الجمع بين
التسجيل التجاري والتسجيل لدى غرفة تجارة وصناعة قطر) (في محطة
واحدة لإلجراءات) (.)2012
• قامت قطر بتحسين نظام معلوماتها االئتمانية من خالل البدء في
توزيع البيانات التاريخية وإلغاء الحد األدنى للقروض المدرجة في قاعدة
البيانات (.)2012
• خفضت قطر الوقت الالزم للتصدير واالستيراد عن طريق توفير بوابة
إلكترونيا للتخليص
إلكترونية جديدة تتيح تقديم البيانات الجمركية
ً
الجمركي في ميناء الدوحة (.)2013
سهلت قطر من عملية دفع الشركات للضرائب عن طريق إلغاء بعض
• ّ
المتطلبات المرتبطة بعائدات ضريبة الدخل للشركة (.)2014
• خفضت قطر الوقت الالزم لالمتثال الحدودي لالستيراد عن طريق
تخفيض عدد أيام التخزين المجانية في الميناء ،وبالتالي الوقت الالزم
للتعامل مع الموانئ (.)2016
يجب إجراء المزيد من التغييرات ،خاصة في الجوانب التي تحتل فيها قطر
مرتبة منخفضة في تصنيف البنك الدولي في تقرير ممارسة األعمال
التجارية :على سبيل المثال ،تسهيل الحصول على الكهرباء وحماية
المستثمرين من المساهمين الذين يشكلون أقلية وإنفاذ العقود وغيرها.
وبعيدا عن خلق بيئة عمل مواتية ،يجب على حكومة
على الرغم من ذلك،
ً
تروج وتعلن عن مزايا ممارسة األعمال التجارية في قطر لتلك
قطر أن ّ
الشركات التي تنظر في التوسع الدولي .فبعض الشركات ستستثمر دون
أي معلومات أو مساعدات حكومية؛ وبعضها لن يستثمر تحت أي ظرف
من الظروف .وبعضها يقع بين هذين النقيضين ،حيث يمكن إقناعها
باختيار قطر دون أماكن أخرى في المنطقة إذا تم توفير المعلومات
والمساعدة المناسبة لهم في الوقت المناسب.
ويعرف تحديد المستثمرين في هذه المجموعة األخيرة ،وعقد االجتماعات
ُ
معهم ،والتحفيز على االستثمار في ٍ
بلد معين في المنطقة دون اآلخرين،

باسم استهداف المستثمرين ،ويمكن القول إنه أصعب وظيفة يؤديها
المروج لالستثمار .وتتمثل أحد األسباب الرئيسية لذلك في صعوبة تحديد
المستثمرين ذوي اإلمكانات العالية .وقبل جذب كل مستثمر ،يجب على
المروج لالستثمار أن يأخذ الوقت الكافي “لتأهيل” المستثمر .وهذا يعني
البحث في الشركة لمعرفة أن منتجاتها وأسواقها تتوافق مع نقاط القوة
في قطر وأنها في مرحلة استراتيجية ومالية تؤهلها للتوسع الدولي .وفي
هذا الصدد ،ستركز خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية ليس فقط
أيضا على تعزيز قدرة المروجين االستثمار
على تحسين بيئة األعمال ولكن ً
داخل المؤسسات.

21البنك الدولي :تقرير ممارسة أنشطة األعمال في قطر

اآلثار المستهدفة لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية:
• تقوم بعض المؤسسات العامة الرئيسية بوضع سياسات داخلية
بمعزل عن بعضها البعض  -حيث ينبغي أن تركز االستراتيجية على
وضع سياسات استشارية ومفتوحة تعزز التنسيق بين المؤسسات
وبين القطاعين العام والخاص.
• تنفيذ عدد كبير من االتفاقات التفضيلية – تركز خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية على توعية الشركات الصغيرة والمتوسطة غير
المصدرة والمصدرة حول إمكانيات دخول األسواق المفضلة.
• ال تزال التجارة البينية داخل دول مجلس التعاون الخليجي محدودة

 خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لتحديد أولويات التجارةاإلقليمية في القطاعات التي تمثل إمكانات عالية.
• تفتقر سياسات دخول االستثمار األجنبي المباشر إلى الشفافية
الكاملة وتتفاوت بين القطاعات االقتصادية المختلفة التي تمنع
التنويع وتدفق المعرفة – تقترح خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية إجراء تعديل خاص لسياسات االستثمار وزيادة تعزيز
قطر بصفتها وجهة لالستثمار األجنبي المباشر في منطقة دول
مجلس التعاون الخليجي.
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إخفاق شبكـة دعـم التجـارة في اللحــاق
باالقتصــاد سـريـع النمــو
هيكل مؤسسات دعم التجارة واالستثمار
حاسما في بناء القدرة التنافسية
دورا
ً
تلعب مؤسسة دعم التجارة واالستثمار ً
التجارية .وهي تدعم تنفيذ خطط التنمية واستراتيجياتها .ويعد وجود إطار
مؤسسي قوي وشامل أمر بالغ األهمية لتحقيق األهداف االستراتيجية
ووضع رؤية لخرائط طريق تنمية التجارة .ويشكل الدعم المؤسسي الذي
تقدمه مؤسسة دعم التجارة واالستثمار شبكة دعم التجارة في البلد .ثمة
ثالثة أنواع من مؤسسات دعم التجارة واالستثمار في قطر.
تمثل شبكة دعم السياسات الوزارات والسلطات المسؤولة عن وضع
السياسات وتنفيذها في البلد.
تقدم وزارة االقتصاد والتجارة التوجيه للسياسات والخدمات المتعلقة
بتنمية األعمال والتجارة ،ورصد النشاط التجاري واألعمال ،ودعم الصادرات
وتطويرها ،وتأمين القدرة التنافسية ،وتعمل على تسهيل البيئة التجارية
وحماية المستهلك .باإلضافة الى دورها في تشجيع االستثمار المحلي
وجذب االستثمار األجنبي.
تكثف وزارة الخارجية جهود التعاون الدولي والتنمية في مختلف المجاالت،
وتساعد في تخطيط السياسة الخارجية وتنفيذها.
يحدد المجلس األعلى للشؤون االقتصادية واالستثمار السياسات التي
تعزز تنمية القطاع الخاص وزيادة إسهامه في االقتصاد الوطني؛ ويشجع
االستثمار الوطني واالستثمار األجنبي المباشر؛ ودراسة التعديل المالي
العالمي وتقييم األثر المحتمل على االقتصاد الوطني؛ ويدعم التعاون
ودوليا.
محليا
التجاري واالقتصادي
ً
ً

تتولى وزارة المالية مسؤولية إعداد وتنفيذ ميزانية الدولة ،وجمع اإليرادات
العامة (الضرائب والرسوم) ،وتعزيز التعاون والتنسيق مع السلطات األخرى
في إعداد خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية.
تقدم الهيئة العامة للجمارك الخدمات الجمركية من خالل تطوير نظم
المراقبة الحدوديـة وتنفيذ القوانين واللوائح وإصدار التصاريح والتراخيص
ومكافحة التهريب وما إلى ذلك.
تتولى وزارة البلدية والبيئة مهمة تنفيذ المبادرات المتعلقة بالشؤون
البيئية والبلدية.
تتولى وزارة الطاقة والصناعة مسؤولية التخطيط والتحكم في تنفيذ
استراتيجيات النفط والغاز والصناعات ذات الصلة.
تتولى هيئة قطر للسياحة مسؤولية جميع جوانب صناعة السياحة المتعلقة
بتطوير المنتجات والتسويق في بلد المقصد والترويج لمختلف أنواع
السياحة في خارج قطر وداخلها .وتطور السياحة وتنظمها وتشجع السياحة
وخارجيا؛ وتشرف على جميع جوانب األنشطة السياحية؛ وتعمل على
داخليا
ً
ً
إبراز مالمح الحضارة والثقافة والتراث وخصائص السياحة بالدولة.
تتولى وزارة النقل واالتصاالت التي أنشئت عن طريق دمج وزارة
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت بوزارة النقل ،مسؤولية تطوير خدمات
النقل واالتصاالت؛ والتقنيات المبتكرة؛ وخطط تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت والسياسات والمبادرات في قطر.

تتولى وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء مسؤولية إعداد االستراتيجيات
والسياسات اإلنمائية الوطنية وتنفيذها ومتابعتها .وهي مسؤولة أيضا عن
إجراء البحوث اإلحصائية ونشر البيانات اإلحصائية.
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تتولى وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية مهمة إدارة سوق
العمل؛ ووضع السياسات؛ والتخطيط لتوظيف القوى العاملة؛ وتوفير
خدمات الرعاية االجتماعية وخدمات المساعدة واألمن؛ ووضع برامج
للتنمية االجتماعية وتنفيذها.
تتولى وزارة الثقافة والرياضة إدارة التنمية الرياضية والمبادرات ذات الصلة
فضال عن برامج التنمية للشباب.
ً
توفر شبكة دعم التجارة مجموعة واسعة من الخدمات المتصلة بالتجارة
الخاصة بالقطاعين العام والخاص.
تسهم غرفة تجارة وصناعة قطر في تسهيل التنمية االقتصادية وتحفيز
المصالح التجارية والصناعية والزراعية لدعم تطوير نظام تجاري دولي حديث
وتيسير االستثمار الدولي.
يعمل بنك قطر للتنمية ،وهو كيان مالي مملوك للحكومة ،على استثمار
وتطوير الصناعات المحلية من خالل دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة؛
وذلك عن طريق المساعدة في الوصول إلى أسواق جديدة من خالل تشجيع
الصادرات وتطويرها وتمويلها؛ ومن خالل توفير الحلول المالية والخدمات
ذات القيمة المضافة من خالل التمويل المباشر وغير المباشر والخدمات
فرعا مخصصا لتنمية
االستشارية .وفي بنك قطر للتنمية ،تعد “تصدير” ً
الصادرات وتعزيزها (تنظيم ورش عمل تدريبية ودراسات السوق وروابط
التصدير  /االستيراد وتطوير دليل المصدرين ومعارضهم وغيرها).
يعتبر جهاز قطر لالستثمار مؤسسة استثمارية (صناديق الثروة السيادية)
متخصصة في االستثمار المحلي واألجنبي .ويدعم تنمية التنوع االقتصادي.
تدعم رابطة رجال األعمال القطريين تطوير بيئة األعمال من خالل عدد
من األنشطة مثل االستشارات التجارية وتنظيم اجتماعات تطوير األعمال
وإقامة تحالفات إقليمية ودولية لتعزيز أنشطة الرابطة وتوفير الخدمات
التكنولوجية (تصميم الموقع اإللكتروني للرابطة وتوسيعه وتحسينه).
تعد رابطة سيدات األعمال القطريات منصة تهدف إلى تمكين سيدات
األعمال القطريات؛ وتعزيز التعاون والعالقات التجارية واالقتصادية؛ ووضع
فعال في
برامج تدريبية؛ وتشجيع النساء القطريات على اإلسهام بشكل ّ
إنشاء أنشطة تجارية وحرفية صغيرة.
رواد األعمال على تطوير شركاتهم من خالل
تشجع حاضنة قطر لألعمال ّ
برامج وخدمات احتضان األعمال ،وتوفير خدمات التدريب واالستشارات.
يعد مصرف قطر المركزي مؤسسة مالية تنظيمية تهدف إلى تطوير ودعم
االقتصاد الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات المعنية والسلطات
الحكومية.

يقدم مركز قطر للمعلومات االئتمانية معلومات ائتمانية موثوقة ودقيقة
لتمكين السلطات المعنية من اتخاذ القرارات االئتمانية الصحيحة.
تضم شبكة خدمات األعمال ممثلين عن مقدمي الخدمات التجارية الذين
يساعدون في المعامالت التجارية.
تعد هيئة تنظيم مركز قطر للمال الجهة التنظيمية المستقلة لمركز قطر
للمال ،المكلفة بتنظيم الشركات واألفراد الذين يديرون خدمات مالية في
مركز قطر للمال أو من خالله .وتتمثل أهدافها في الحفاظ على االستقرار
المالي وتجنب المخاطر النظامية من خالل الكفاءة والشفافية والنزاهة في
مركز قطر للمال.
تقدم شركة فيوتشر جيت لخدمات األعمال خدمات للشركات الجديدة أو
القائمة؛ تشمل التسجيل التجاري ،واالستشارات القانونية ،والتصديق على
الوثائق ،وخدمات السفارات والهجرة.
تعد شركة تي إم إف جروب مشغل أنشطة تجارية عالمي يعمل على توفير
بدءا من المحاسبة اإلدارية وحوكمة الشركات
جميع أنواع الخدمات التجارية ً
إلى االمتثال الضريبي وخدمات ضريبة القيمة المضافة.
تعتبر “واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا”  -وهي جزء من قطاع البحوث
والتطوير في مؤسسة قطر  -حاضنة للتنمية التكنولوجية تدعم االبتكار
وريادة األعمال وتسرع من البحث التجاري وتغطي مجموعة من الخدمات
بدءا من توفير رأس المال لشركات التكنولوجيا المبتدئة ومرافق مريحة
ً
للتدريب والتوجيه للشركات الجديدة وغيرها.
تعد نماء مؤسسة غير ربحية ،واجتماعية وتنموية تعمل في إطار مؤسسة
قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع وتقدم خدمات واسعة النطاق،
تشمل برامج التدريب المهني.
مبادرة صلتك هي مبادرة اجتماعية دولية تربط الشباب وتوسع نطاق
فرص عملهم والمشاريع والمشاركة المدنية من خالل االنخراط في نقل
المعرفة وتعزيز الشبكات واالستثمار والتكنولوجيا في المنطقة.
مركز روضة للريادة واالبتكار هو مبادرة لريادة األعمال تقدم برامج مبتكرة
وجهود ترويجية تستهدف الشباب والنساء القطريات.
مركز قطر للقيادات هو منبر وطني لدعم التميز القيادي من أجل دعم
األهداف التنموية لدولة قطر من خالل توفير المعرفة لركائز األهداف
التنموية األربعة لرؤية قطر الوطنية.
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تقدم قطر سكيلز أكاديمي مجموعة من البرامج والدورات المعترف بها
دوليا لتطوير المسارات المهنية التي تؤدي إلى الحصول على شهادات
ً
جامعية.

مؤسسة إنجاز قطر هي عضو في المنظمة الدولية إلنجازات الشباب في
جميع أنحاء العالم والتي تهدف إلى تثقيف الطالب بشأن ريادة األعمال،
ومحو األمية المالية واستعداد القوى العاملة من خالل برامج تُ قدم
للطالب من الصف السابع وحتى المرحلة الجامعية.

تحليل فعالية شبكة دعم التجارة
حاسما في تنمية
دورا
ً
يلعب عدد من المؤسسات الرئيسية المذكورة أعاله ً
القطاع الخاص .ويقدم بعضها مجموعة واسعة من الخدمات للشركات
الصغيرة والمتوسطة ،بما في ذلك المعلومات والتدريب والتوجيه
واالستشارات والتمويل والمهارات التقنية وتنمية القدرات .وفي بعض
الحاالت ،تكون الخدمات المقدمة من الكيانات متشابهة وال يوجد إطار
إداري واحد يوفر التوجيه الالزم للتطوير المتسق للخدمات الالزمة لتنمية
القطاع الخاص.

المقدمة للمؤسسات في حد ذاتها .كما أن المنظمات ال تتبادل المعلومات
وغالبا ما تكون خدماتها متشابهة .وتشير نتائج الدراسة
فيما بينها
ً

االفتقار إلى التعاون والتفاعل بين الوزارات والهيئات الحكومية

توفر المؤسسات مجموعة متنوعة من الخدمات للمؤسسات ،إال أن كل
وغالبا ما تكون لها أولويات متضاربة .ويتم
وزارة لديها تعليماتها الخاصة
ً
إطالق مشاريع جديدة على عجلة من أمرها دون البحث عن إسهامات من
كبيرا
كيانات أخرى تعمل في المسائل ذات الصلة ويمكن أن تسهم إسهاما
ً
في زيادة جودة المشروع ونتائجه .ومع ذلك ،ترتبط عدة وزارات مع غيرها
لتنفيذ مشاريع محددة :على سبيل المثال ،تعمل الهيئة العامة للجمارك
بالتعاون مع وزارة البيئة ووزارة الصحة العامة من أجل الحصول على
موافقتها على بعض المنتجات؛ وتتعاون الوزارة مع وزارة الصحة العامة
ووزارة التعليم والتعليم العالي.
ضعف العالقة بين الصناعة والتعليم

من الواضح أن بعض الروابط المهمة مفقودة .وال يوجد منهج دراسي
واحد حول ريادة األعمال في قطر ،وهناك فجوة بين التعليم ومهارات
العمل المطلوبة .فعلى سبيل المثال ،توجد مطالب عالية على الفنيين
المؤهلين ذوي المهارات العالية والمديرين والمهنيين ،إال أنه يوجد عدد
محدود من البرامج الدراسية لتلبية هذه االحتياجات .وال تتماشى برامج
الجامعة بشكل مباشر مع احتياجات السوق وال يمكن أن توفر المعرفة
وتطوير المهارات لهذه المهن .وفي الوقت ذاته ،ال يوجد تدريب مهني
ويفتقر المهنيين الشباب إلى المهارات الفنية والتدريب والخبرة عند بدئهم
حاليا في شراكة مع الجامعات لتطوير
العمل .ويعمل بنك قطر للتنمية
ً
أيضا الكيان
مناهج ريادة األعمال ،وسيقدم الدعم لتغطية تكاليفها بل هو ً
الوحيد الذي يقوم بذلك.
االفتقار إلى تنسيق الخدمات وازدواجيتها

يمكن لزيادة مستوى الثقة بين أصحاب المصلحة أن يوفر تنمية مستدامة
وأسرع للقطاع الخاص .غير أنه لم يتم تطوير التعاون والربط الشبكي
والتفاعل بين مختلف الكيانات ،وتسعى كل مؤسسة إلى تنويع الخدمات

االستقصائية ،من حيث الهيئات الحكومية ،إلى أن المثال الوحيد للتعاون
الناجح بين أصحاب المصلحة هو مبادرة الحكومة اإللكترونية القطرية التي
تقدم الخدمات العامة اإللكترونية والمتكاملة من خالل البوابة اإللكترونية
للوكاالت الحكومية المترابطة التي تسهل التفاعل بين المواطنين وقطاع
األعمال والحكومة.
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عدم اتساق تدفق المعلومات بين الكيانات ونحو القطاع الخاص
ال توجد بوابة واحدة وموحدة لتبادل المعلومات واالتصاالت بشأن
الخدمات التي تقدمها الكيانات المختلفة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة،
والتي من شأنها تجميع كافة المعلومات ذات الصلة عن الخدمات والفرص
المتاحة لتنمية القطاع الخاص .على سبيل المثال ،يقدم بنك قطر للتنمية

معظم الخدمات لتطوير المشاريع الصغيرة والمتوسطة .ولديه موقع
يقدم معلومات عن كل من خدماته وبعض الروابط إلى المواقع أخرى،
ولكن للحصول على معلومات الخدمات األخرى يجب تصفح مختلف
المواقع الفردية.

اآلثار المستهدفة لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية:
• وجود مجموعة كبيرة ومتنوعة من مؤسسة دعم التجارة واالستثمار
والخدمات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة ،غير متصلة
بالقطاع الخاص – تدعم خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية

مبادرة شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وإدماج
آليات الحوار بين القطاعين العام والخاص لضمان توجيه المعلومات
باستمرار.
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آفــــاق المستقبـــل
اقتصاديا بارزً ا على مدار العقدين الماضيين ،وذلك
نموا
شهدت قطر
ً
ً
باعتمادها على استكشاف النفط وانتاجه باعتباره المصدر الرئيسي
للصادرات واإليرادات المالية .ولقد أسهمت االنخفاضات الحادة األخيرة
عرض للتقلب في السوق
في أسعار النفط إلى إدراك فكرة أن االقتصاد ُم ّ
النفطية العالمية وأن هناك حاجة لزيادة التنوع .وفي هذا السياق تتخذ
قطر عدد من الخطوات بإتجاه تحقيق اقتصاد يقوم على المعرفة ،وإن
ً
ّ
محدودا.
ظل مستوى تنوع الصادرات
حيويا
أمرا
ً
وسيكون تحفيز نمو قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ً
لقيادة التنوع الذي طال انتظاره ولكن ثمة حاجة لمعالجة القيود على
بذورا للتنويع حيث
جبهات متعددة .وتمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة
ً
أنها تتوافق اليوم مع مجمل القطاعات االقتصادية غير هيدروكربونية.
ومع ذلك ،سيكون من المهم إيالء األولوية لدعم المجاالت التي يتوافر بها
أيضا القضاء على المعوقات
إمكانيات مالئمة للنجاح .وسيكون من المهم ً
الحالية التي تحول دون تنميتها .ويرتبط الكثير من هذه المعوقات بالطبيعة
الوليدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطر ،وتتمثل في
االفتقار إلى روح المبادرة وعدم مطابقة بيئة العمل الحتياجات الشركات
الصغيرة والمتوسطة وعدم وجود حافز للتصدير .وتعتبر المعوقات األخرى
نوعا ما ،مثل استحواذ القطاع العام لسوق العمالة ،الذي يعد أكثر
هيكلية ً
وفضال عن ريادة األعمال ذاتها ما زالت
أكثر جاذبية من القطاع الخاص،
ً
في مرحلة مبكرة.

وبالنظر إلى الحاجة الماسة إلطالق عنان إمكانيات الشركات الصغيرة
والمتوسطة وتفعيل التحول االقتصادي ،تستهدف خارطة طريق التنمية
أوال ،توفر
التجارية االستراتيجية توجيهات عملية تحقق مختلف األهدافً .
الخارطة مجموعة من المبادرات الملموسة والواقعية والقابلة للقياس
لتحسين النظام البيئي للشركات الصغيرة والمتوسطة وتسهيل عمليات
الشركة على المستوى الوطني ،األمر الذي يساعد على تذليل القيود
ثانيا ،تُ ولي الخارطة األولوية لقطاعات محددة من االقتصاد
الحالية.
ً
تُ مثل إمكانيات ُمحددة ويتم اختيارها من خالل مجموعة من المعايير
بشكل عام .وتشمل هذه المعايير عوامل كمية مثل إمكانية
المتفق عليها
ٍ
التصدير والطلب الحالي والنواحي الكمية الرئيسية مثل إمكانية قيام
فضال عن
القطاع باستبدال الواردات ودمج سالسل القيمة المحلية،
ً
المنافع االجتماعية والبيئية .وتقدم القطاعات ذات األولوية إمكانية نجاح
جوهرية للشركات الصغيرة والمتوسطة المستعدة لالنخراط بها ،حيث أنها
فريدا من نوعه لدولة قطر مقارنً ة بأقرانها كما تعزز االبتكار
مقترحا
تقدم
ً
ً
واالقتصاد ذي المهارات العالمية.
ويمكن تلخيص توجهات خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية على
النحو التالي.

اﻟـﺮؤﻳـــﺔ:
ﺗﻄﻮﻳﺮ ﺑﻴﺌﺔ داﻋﻤﺔ ﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻣﻨﺘﺠﺎت وﺧﺪﻣﺎت ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وذات ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ
اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 1
ﺗﺤﻔﻴﺰ ﺛﻘﺎﻓﺔ وﻣﻬﺎرات
رﻳﺎدة اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ ﻗﻄﺮ

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺄﻣﻴﻦ

اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ
اﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 2
ﺗﺤﺴﻴﻦ ﻇﺮوف
ﺗﺸﻐﻴﻞ اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ
ﺳﻴﺎﺣﺔ اﻷﻋﻤﺎل
)اﻹﺟﺘﻤﺎﻋﺎت
واﻟﺤﻮاﻓﺰ واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات
واﻟﻤﻌﺎرض(

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 3
اﻻﻧﻔﺘﺎح أﻣﺎم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر
اﻻﺟﻨﺒﻲ ﻟﺘﺤﻔﻴﺬ اﻟﺘﻨﻮع

اﻟﺒﺘﺮوﻛﻴﻤﺎوﻳﺎت

ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻤﻬﺎرات
ﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﺘﺠﺎرة
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق

[ آفــــاق المستقبـــل ]

أﺷﻜﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﻤﺘﺠﺪدة

اﻟﻬﺪف اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ 4
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق
ً
ﻗﻄﺎع اﻟﺰراﻋﺔ
)اﻟﻔﻮاﻛﺔ واﻟﺨﻀﺮاوات
اﻟﻄﺎزﺟﺔ واﻟﻤﺼﻨﻌﺔ(
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الرؤية واألهداف االستراتيجية
المتبع في هذا
فيما يلي
ً
تحديدا للرؤية المقترحة والمنهج االستراتيجي ُ
االتجاه ،وهما يتوافقان مع جميع أصحاب المصلحة التجاريين الوطنيين
بقطر.

«تهيئة بيئة مؤاتية لتقديم منتجات وخدمات متنوعة
وذات قيمة مضافة للعالم»
تتحدد الرؤية الموضوعة لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية في
أربعة أهداف استراتيجية تقوم على الجوانب الرئيسية التي تستلزم اتخاذ
تدابير على مدار السنوات الخمس القادمة.

 1.2وضع إطار مؤسسي داعم للقطاع الخاص.
 2.2تسهيل الحصول على خدمات الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 3.2تقديم مساعدة ُمحددة وواسعة النطاق للشركات الصغيرة
والمتوسطة من جانب المؤسسات المالية.
 4.2تسهيل لوائح القوى العاملة وأنظمة اإلدارة.
 5.2متابعة تحديث اللوائح لالستجابة الحتياجات القطاع الخاص.
 6.2وضع نظام إدارة جودة واضح وسهل المنال.
المحددة.
 7.2مضاعفة سياسات وتحليالت القطاعات ُ

الهدف االستراتيجي  :3االنفتاح أمام االستثمار

الهدف االستراتيجي  :1تحفيز ثقافة ومهارات ريادة االجنبي لتحفيذ التنوع
األعمال
تشتد الحاجة إلى االستثمار األجنبي المباشر بقطر كوسيلة لالبتكار والتنوع،
ال تسمح الطبيعة الحديثة لنشاط قطاع األعمال وريادة األعمال بالقطاع
الخاص بقطر بأن تتمتع الدولة بروح ريادية راسخة وال بتطوير مهارات إدارة
ٍ
كاف من الدينامية ليكون
األعمال .ولضمان أن القطاع الخاص يتمتع بقدر
ً
محركا للتنوع ،فمن الضروري إذن تحفيز ريادة األعمال من خالل
بمثابة
الجهود المستهدفة .وبالتالي ،يكون تركيز الهدف االستراتيجي األول على
ويحدد من خالل األهداف التشغيلية التالية:
هذا المجال ُ
 1.1وضع مشروع وطني تنافسي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
 2.1وضع خطة انتقال “من القطاع العام للقطاع الخاص”.
 3.1بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة في مهارات ريادة األعمال
 4.1زيادة قدرات إدارة الموارد البشرية للشركات وبناء القدرات الداخلية.
 5.1تطوير قدرات الشركات الختيار تقنيات مناسبة.
 6.1تعزيز وإعادة توجيه حاضنات المشاريع الجديدة ومراكز االمتياز في
المناطق االقتصادية الخاصة القادمة.

كما يتمتع بقيمة ُملهمة للشركات المحلية .وحيث باتت ريادة األعمال
نوعا ما ،تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة عن نماذج
مسعى جديد ً
ً
عامال محفزً ا حيث أنها
أيضا
تسير على خطاها .وتُ عتبر الشركات األجنبية ً
ً
تحث الشركات على تحسين أدائها من خالل زيادة المنافسة في البالد.
والجتذاب االستثمار األجنبي المباشر الذي تشتد الحاجة إليه في المجاالت
الجديدة لالقتصاد ،يجب زيادة تسهيل الشروط الخاصة باالستثمار األجنبي
أيضا إلى االندماج بصورة أفضل
المباشر .ويحتاج المستثمرون األجانب ً
في الهياكل المحلية والتواصل مع الشركات المحلية .ولتحقيق ذلك ،تم
تحديد األهداف التشغيلية التالية.
 1.3تعديل سياسات جذب االستثمار للتركيز على المجاالت ذات األولوية.
 2.3بناء قدرات المؤسسات لجذب مستثمرين للدولة.

 3.3وضع ُأطر التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرين
األجانب.

الهدف االستراتيجي  :4تشجيع الشركات على

بناء على معلومات السوق
الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف التشغيلية التصدير ً

للشركات

رئيسيا آخر من
مجاال
سيمثل فتح بيئة العمل أمام عمليات الشركات
ً
ً
حاليا أحد المعوقات الرئيسية التي تواجه تطوير
مجاالت التركيز حيث ُيعد ً
الشركات الصغيرة والمتوسطة .كما سيمثل التنسيق المؤسسي أولوية
خاصة ،من خالل المبادرة الحالية لشبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة
والمتوسطة ( .)SDPNوعالوةً على ذلك ،سيلزم تعديل الخدمات المالية
وفقا لالحتياجات الفعلية للشركات
واللوائح والبنية التحتية إلدارة الجودة
ً
أيضا وضع سياسات للقطاعات المحددة
الصغيرة والمتوسطة .وسيلزم ً
ويترجم ذلك إلى األهداف
األولوية.
ذات
الستهداف الدعم في القطاعات
ُ
التشغيلية التالية.

في الوقت الراهن ،تتحلى فئة قليلة من الشركات الصغيرة والمتوسطة
بالشجاعة للمشاركة في الصادرات .ويتطلب التصدير مجموعة محددة من
أيضا إلى المواجهة مع البيئات
المفتقر إليها .كما يؤدي التصدير ً
المهارات ُ
غير المعروفة .وتتولى وكالة تصدير في الوقت الحالي مهمة تطوير هذه
المهارات داخل الشركات المصدرة .وبالتالي ،يتجه هذا الهدف االستراتيجي
نحو تعزيز قدرة وكالة تصدير على تقديم خدماتها وتحسين قدرة الهيئة
العامة للسياحة على تطوير العالمات التجارية الوطنية التي يمكن
االستفادة منها لصالح المنتجات القطرية .وستؤدي األهداف التشغيلية
التالية إلى هذه النتيجة.
 1.4تعزيز القدرة المؤسسية لتشجيع الشركات على التصدير.
 2.4تطوير مبادرة العالمات التجارية على الصعيد الوطني.
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قطــاعــات االقتصــاد ذات األولــويــة
تستهدف خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية معالجة القيود
والفرص لتحقيق أقصى قدر من التأثير في الدولة .وبالنظر إلى محدودية
الموارد الخاصة بتطوير التصدير ،ال تستطيع خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية استهداف جميع القطاعات االقتصادية بالدولة ،مما يتطلب

تحديد األولويات .ويسمح تحديد القطاعات ذات األولوية بتخصيص الموارد
الواقعية ذات الصلة لتطوير التصدير ،وستكون خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية مستهدفة وليست مجرد قائمة أمنيات .وعالوة على
ذلك ،تسهم األولويات في خلق تركيز وتحقيق نتائج ملموسة.

تعريف القطاع من منظور خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية

منتجا
استنادا إلى نهج سلسلة القيمة ،يمكن النظر إلى القطاع باعتباره
ً
ً
أو مجموعة منتجات تتشارك في أنماط اإلنتاج العامة والتوريد والتسويق
واالستهالك .وتُ عد الطبيعة العامة لهذا التعريف متعمدة وضرورية ،حيث
تعكس السياق المحدد السائد في أي بلد بعينه ،مثل إذا ما كان القطاع
ُيشير إلى منتج أو مجموعة من المنتجات تعتمد على مجموعة متنوعة
من العوامل المحلية (بما في مستوى تطور المنتج وتشكيل روابط

مع القطاعات األخرى وما شابه) والخارجية (الطلب العالمي والتوجهات
والتوقعات وما شابه) .وترد هذه العوامل بالتفصيل أدناه وتعكس
المعايير التي يتم اختيار القطاعات ذات األولوية في خارطة طريق التنمية
بناء عليها.
التجارية االستراتيجية ً

معـــاييـــر االختيـــار
لإلجابة عن السؤال “ما هي المعايير المهمة التي يجب اعتبارها عند تحديد
القطاعات ذات األولوية؟” تمت مناقشة عدد من المتغيرات  -الكمية
والنوعية على حد سواء  -واالتفاق عليها في مشاورات أصحاب المصلحة
وفقا
المنعقدة بالدوحة يومي  20و 21أبريل  .2016وتُ رجح هذه المعايير
ً
لمستوى أهميتها( ،من واحد إلى ثالثة حيث ُيشير ثالثة إلى األهمية
تفصيال بهذه المتغيرات.
القصوى) .ويرد فيما يلي
ً
أداء الصادرات
يعكس هذا المتغير األداء الحالي للصادرات بالقطاعات موضوع الدراسة،
وذلك بالنظر في المقام األول إلى توجهات نمو الصادرات .توفر خارطة
التجارة العالمية ( )TradeMapمجموعة من المعلومات في هذا الصدد
بما في ذلك أحدث أرقام الصادرات وتوجهات النمو بكل قطاع والتوازن
التجاري والحصة في السوق العالمية والبعد عن األسواق المستهدفة
ومستوى المنافسة في السوق المستهدفة وما شابه.

محليا
إمكانية سلسلة القيمة المتكاملة
ً
تؤثر هياكل التكلفة السائدة  -بما في ذلك تكاليف وحدة العمل واإلنتاج
فضال عن التكاليف المشمولة في عملية شراء
والتكنولوجيا والمعدات،
ً
البنية األساسية للدعم مثل الكهرباء والمياه – على القدرة التنافسية
أيضا إقامة روابط في مراحل
اإلجمالية بالقطاع .ومن األهمية بمكان ً
اإلنتاج األولية والنهائية مع القطاعات األخرى .وعالوةً على ذلك ،فإن
أحد األهداف الرئيسية للدولة هو تخفيف عجز الميزان التجاري غير النفطي
محليا.
ويعد هذا سبب تفضيل القطاعات التي يمكن توطينها
ً
ُ
المنفعة المجتمعية
وفقا لتعريف منظمة التعاون االقتصادي والتنمية“ ،المنافع المجتمعية
ً
هي التحويالت الحالية التي تتلقاها األسر المعيشية بهدف تلبية االحتياجات
الناشئة عن بعض األحداث أو الظروف ،على سبيل المثال ،المرض أو
البطالة أو التقاعد أو اإلسكان أو التعليم أو الظروف األسرية”.

الطلب
ُيحدد هذا المعيار المنتجات التي تتمتع بقدرات تصديرية عالية بالسوق/
فضال عن السوق العالمية ككل .ويكتسب هذا المتغير
المنطقة الشريكة،
ً
أهمية قصوى حيث إن التوجه الخاص باختيار القطاع ذي األولوية يعتمد
على السوق.

[ قطــاعــات االقتصــاد ذات األولــويــة ]
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مراعاة البيئة

إمكانية االبتكار

يقيس هذا المتغير تأثير قطاع بعينه على البيئة ،مع األخذ في االعتبار
عوامل مثل تلوث الهواء والمياه ومستوى انبعاثات الغازات الدفيئة
واستهالك الطاقة واستخدام التكنولوجيات المتجددة و/أو الخضراء
واالستدامة البيئية ألنشطة القطاع وما شابه.

ثمة حاجة إلى استنباط ابتكارات يمكن تطبيقها على المنتجات والخدمات
يقيم المتغير إمكانية القطاع على التحكم في
المقدمة .وفي هذا الصددّ ،
سلسلة القيمة وقدرته على إنتاج منتجات مبتكرة وذات قيمة مضافة
عالية ،ال سيما من خالل أنشطة البحث والتطوير .ويتميز هذا المتغير
بأهمية خاصة بالنسبة لهذه القطاعات التي يمكن ربطها بسالسل القيمة
العالمية.

االستدامة الذاتية
يقيس هذا المعيار مدى قدرة القطاع على المحافظة على نفسه دون
الحاجة إلى دعم خارجي واألهم من ذلك قدرته على تحقيق أداء اقتصادي
ناجح طويل األجل.
التكنولوجيا العالية  /المهارة العالية
يقيس ذلك درجة تطور السلع والخدمات التي ينتجها القطاع ومستوى
المعرفة والمهارات والكفاءات المطلوبة .ويتسم هذا المعيار بأهمية
خاصة وذلك بالنظر إلى هدف الحكومة من تطوير االقتصاد القائم على
المعرفة مع االنتقال التدريجي للوظائف من القطاعات منخفضة اإلنتاجية
إلى القطاعات عالية اإلنتاجية.

إمكانية تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة
حيث إن الشركات الصغيرة والمتوسطة تُ عد من بين المستفيدين
الرئيسيين من خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية ،فمن األهمية
بمكان أن نأخذ في االعتبار احتمالية مشاركة الشركات القطرية الصغيرة
والمتوسطة في قطاع بعينه .ويقيس هذا المتغير بصورة ملحوظة قدرة
الشركات الصغيرة والمتوسطة على االستفادة من فرص المشاركة في
سالسل القيمة المحلية والعالمية ،على المدى الطويل.

قائمة بالقطاعات ذات األولوية
تم تحديد القطاعات التالية باعتبارها قطاعات ذات أولوية بخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية.
• الطاقات المتجددة
• خدمات التأمين

• قطاع الزراعة (الخضروات والفواكه ،الطازجة والمعالجة)
• البتروكيماويات

• الترفيه والسياحة الترفيهية

• سياحة األعمال (االجتماعات والمؤتمرات والمعارض)
الطاقات المتجددة
عموما بأنها طاقة يتم جمعها من الموارد
تُ عرف الطاقة المتجددة
ً
المتجددة بصورة طبيعية على المدى الزمني البشري مثل أشعة الشمس
والرياح والمطر والمد والجزر واألمواج والحرارة الجوفية .وبالتالي ،تشمل
التكنولوجيات الجديدة طاقة الرياح والطاقة الكهرومائية والطاقة الشمسية
والطاقة الحرارية األرضية والوقود الحيوي.
ويتماشى تطوير الطاقات المتجددة في قطر بصورة كبيرة مع جهود
الحكومة الرامية إلى االنتقال بصورة تدريجية من االقتصاد القائم على
طاقات الموارد غير المتجددة إلى اقتصاد يلعب به نمو اإلنتاجية واالبتكار
دورا في تعزيز االزدهار” .22وفي الواقع ،وباعتراف الحكومة في رؤية
ً
قطر الوطنية أن “حقوق األجيال المستقبلية ستكون مهددة إذا لم يتم
تعويض استنفاد الموارد غير المتجددة عن طريق خلق مصادر جديدة للثروة
المتجددة” ،فإن البحث عن مصادر بديلة للطاقة يحتل قائمة األولوية بغية
تعزيز مزيج طاقة الدولة بالمستقبل مع ضمان االستدامة طويلة األجل

أيضا فرص لقطر بغية الحد من
لنمو االقتصاد .وتوفر الطاقات المتجددة ً
انبعاثات الكربون ،حيث تُ عتبر أضخم مصدر للتلوث في العالم من حيث
نصيب الفرد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بما يقدر بنحو  44.0طن
للفرد الواحد.
كما هو مبين في استراتيجية التنمية الوطنية لقطر ،تكمن أكبر
اإلمكانيات الخاصة بالطاقات المتجددة في الطاقة الشمسية ،حتى إذا
دورا باالعتماد على المتغيرات التكنولوجية
“لعبت التكنولوجيات األخرى ً
أيضا التطوير المستمر
واالقتصادية التي ال زالت تتطور” .وقد يمنح ً
لتكنولوجيات الطاقة الحديثة المتجددة ،المدعوم باالستثمارات الكبيرة،
الصناعات القطرية ميزة اقتصادية مهمة بالنظر إلى الطلب الدولي
ونظرا العتبار القطاع في مراحل
المدوي على هذه التكنولوجيا .ومع ذلك،
ً
تطويره الوليدة ،سيكون من الضروري بذل جهود متضافرة في شكل دعم
مؤسسي وتطوير قطاعي واستخبارات تسويقية للتمكن من الوصول إلى
نسبيا من النضج والتطور.
درجة عالية
ً

22استراتيجية التنمية الوطنية 2016-2011
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ونظرا العتبار القطاع في مراحل تطويره الوليدة ،سيكون من الضروري
ً
بذل جهود متضافرة في شكل دعم مؤسسي وتطوير قطاعي واستخبارات
نسبيا من النضج والتطور.
تسويقية للتمكن من الوصول إلى درجة عالية
ً
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع ً
■ تُ عتبر الطاقة المتجددة بقطر في مهدها وال ُينظر إليها باعتبارها أولوية
حتى اآلن بالنظر إلى المواد الخام السليمة للدولة.
■ ال يوجد قانون خاص بالطاقة المتجددة بقطر وليس هناك أي هدف أو
رؤية للطاقة المتجددة بأي قطاع.
■ غياب الدعم رفيع المستوى للطاقة المتجددة التي قد تساعد على تعزيز
القطاع.
حاليا نقص في السعة التخزينية للكهرباء المتولدة من قطاع
■ يوجد
ً
الطاقة المتجددة.

السياحة :الترفيه والسياحة الترفيهية وسياحة األعمال
كما هو مبين في الوثيقة األخيرة التي نشرتها منظمة السياحة العالمية،
تُ بشر آفاق السياحة الدولية بالشرق األوسط بالخير ،حيث قد نما عدد
السياح الدوليين الوافدين للمنطقة بنحو  3ماليين في عام  2014ليصل
إلى  51مليون ،ما يدل على عالمات االنتعاش بعد معاناة بلغت ثالثة
ً
نموا
نسبيا كانت منطقة الشرق األوسط هي المنطقة األسرع
أعوام.
ً
حيث سجلت زيادة بنسبة  6%من إيرادات هذا العام ،حيث كانت وجهة
 5%من السياح العالميين وحققت إيرادات بنسبة .4%
مؤخرا تطورات كبيرة في قطاع السياحة بأكمله
وفي قطر ،لوحظت
ً
حيث زادت نسبة السياح الدوليين الوافدين بصورة كبيرة من عام 2009
فصاعدا لتصل إلى  2.8مليون في عام  .2014وقد تأكد هذا النمو من
ً
خالل اتجاه اإلنفاق حيث نمت إيرادات السياحة الدولية بمعدل نمو سنوي
مركب مدهش بلغ  67.5%خالل الفترة بين عامي  ،2014-2010من
 583.5مليون دوالر أمريكي في عام  2010إلى  4.6مليار دوالر أمريكي
في عام ( 2014راجع الشكل  .)44وفي هذا العام ،بلغت حصة أنشطة
السفر  -مثال :جميع الخدمات المتنوعة التي يستهلكها السياح الزائرين
للدولة باستثناء نفقات النقل الدولي  -في إجمالي صادرات الخدمات
التجارية  35.9%في عام  ،2014وتأتي في المرتبة الثانية في قطاع النقل
(.)50.3%
ومن المقرر تسخير التوجه المستقبلي للقطاع نحو تنويع العروض
السياحية التي تؤكدها استراتيجية قطاع السياحة الوطنية لقطر 2030
التي أطلقتها الهيئة العامة للسياحة عام  .2014ومن بين اآلفاق العديدة
التي تم استكشافها خالل المشاورات األولية ألصحاب المصلحة ،تم
تحديد قطاعين فرعيين باعتبارهما قطاعين ذي أولوية ،وهما قطاع الترفيه
والسياحة الترفيهية وسياحة األعمال.

الشكل  :44صادرات خدمات السفر من قطر ( 2014-2005بماليين الدوالرات)
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الترفيه والسياحة الترفيهية
إقليميا للترفيه والسياحة
تتوافر الفرص أمام قطر لكي تصبح مركزً ا
ً
الترفيهية .تحديد قطاعات السياحة ذات األولوية التي تجذب االنتباه
ً
وخاصة
لقطر في استراتيجية قطر الوطنية للسياحة  2030بهذا الصدد،
“سعي العائالت العربية نحو الترفيه والتسلية ،مثل العائالت التي ترغب
في الترفيه في وجهة ذات رعاية كافية بحيث يتسنى لكل فرد من أفراد
العائلة الحصول على فرص متماثلة من الترفيه واالستجمام ”.ومن
الضروري لتطوير هذا النوع من السياحة تطوير البنية التحتية المالئمة مثل
المنتجعات والمتنزهات ومراكز الترفيه التي توفر عوامل جذب للزائرين من
المنطقة الفرعية.
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع ً
■ يواجه قطاع الترفيه والسياحة الترفيهية منافسة قوية من دول مجلس
التعاون الخليجي األخرى ،ال سيما من دولة اإلمارات العربية المتحدة
ً
وتحديدا دبي.
■ يفتقر القطاع إلى سمة مميزه لجذب الزائرين للدولة.
■ بصفة عامة ،تفتقر قطر إلى البنية التحتية المالئمة مثل المنتجعات
والمتنزهات ومراكز الترفيه التي توفر عوامل جذب للزائرين من المنطقة
الفرعية.
■ غياب االستراتيجية الواضحة والمحددة لتطوير قطاع الترفيه والسياحة
الترفيهية.
سياحة األعمال (االجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض)
سابقا لعشرات الفعاليات العالمية
“رسمت قطر لنفسها ،باستضافتها
ً
ً
مكانا على الخريطة العالمية باعتبارها
وافتخارها بأماكن الضيافة الفاخرة،
وجهة متميزة للسياحة التجارية” .23ويعكس هذا البيان من استراتيجية

قطر الوطنية للسياحة  2030رغبة الدولة في أن تصبح رائدة بهذا القطاع،
وذلك باالستفادة من موقعها الجغرافي الرئيسي ودورها الناشئ باعتبارها
مهما للنقل.
مركزً ا دوليا
ً
تم تحديد سياحة األعمال باعتبارها أحد المجاالت ذات األولوية للسياحة
أيضا بسياحة
ويشار إليها ً
بقطر كجزء من استراتيجية التنوع خاصتهاُ ،
االجتماعات والمؤتمرات والمعارض .وتتمثل الفكرة في “جذب سياح
األعمال للقدوم إلى قطر لحضور أي من جداول المعارض والعروض
والمؤتمرات وفعاليات األعمال التي تعقدها على مدار العام” .وعلى الرغم
من أن هذا النوع من السياحة متوافر بالفعل في الدولة ،ستقتضي الحاجة
وضع استراتيجية هادفة لتطوير القطاع ،ال سيما لمواصلة تطوير مراكز
المؤتمرات والبنية التحتية للمعارض ذات الصلة ولتطوير استراتيجيات
السوق المستهدفة.
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع ً
■ فيما يتعلق بقطاع الترفيه والسياحة الترفيهية ،تواجه سياحة األعمال
منافسة قوية من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى ،ال سيما من
دولة اإلمارات العربية المتحدة.
■ يتعين مواصلة تطوير مراكز المؤتمرات والبنية التحتية للمعارض ذات
الصلة.
■ ستقتضي الحاجة وضع استراتيجية هادفة لتطوير القطاع.

 23الهيئة العامة للسياحة ،إستراتيجية السياحة الوطنية 2030

ﻣﻼﻳﻴﻦ اﻟﺪوﻻرات اﻻﻣﺮﻳﻜﻴﺔ

الشكل  :45صادرات خدمات التأمين والمعاشات التقاعدية من قطر ( 2014-2005بماليين الدوالرات)
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خدمات التأمين
فرصا واعدة للمستثمرين
يوفر الطلب الدولي المتزايد على خدمات التأمين ً
والمصدرين العاملين في القطاع .وقد تضاعفت القيمة الواردة لخدمات
التأمين والمعاشات التقاعدية بصورة متزايدة على مدار العقد الماضي من
 77.6مليار دوالر أمريكي بعام  2005إلى  182.7مليار دوالر أمريكي في
عام  ،2014وذلك بدعم خاص من التحرير المتزايد للتجارة في هذا القطاع.
وعلى الرغم من بروز الصادرات من قاعدة منخفضة للغاية ،نمت صادرات
هذه الخدمات من قطر بصورة ثابتة منذ عام  ،2008حيث توسعت
بمعدل نمو سنوي مركب يزيد عن  50%خالل الفترة  ،2014-2008من
قيمة خدمات التأمين المصدرة عام  2009البالغة  71مليون دوالر أمريكي
إلى مبلغ  863مليون دوالر أمريكي في عام ( 2014راجع الشكل .)45
وعلى الرغم من أن القطاع ال زال في مراحله الوليدة ،فقد برز باعتباره
قطاع الخدمات التجارية الثالث في قطر ،وهو ما يمثل  7%من إجمالي
صادرات الخدمات التجارية للدولة.
وفي حين إن اآلفاق واعدة ،سيلزم بذل جهود مضنية للسماح لخدمات
التأمين باالستفادة من الفرص واالندماج القوي في سالسل القيمة
العالمية.
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع ً

سريعا
نموا
■ تُ عتبر الهندسة والطاقة الخطوط الرئيسية التي شهدت
ً
ً
أيضا على أعلى مخاطر اكتتاب ،ال سيما فيما يتعلق
والتي تنطوي ً
بحدة الخسائر (وكالة موديز).24

جزءا من
والمعالجة ،ال سيما في المنطقة .وستكون هذه االستراتيجية ً
استراتيجية التنمية الوطنية لقطر التي تستهدف صياغة حلول لمشكالت
المياه الزراعية ،على المدى الطويل ،في “إطار أوسع لتسويق أساليب
الزراعة المستدامة ومنتجات األغذية الزراعية المحلية”.
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع
ً

جزئيا إلى أساليب الزراعة التي
■ انخفاض المحاصيل الزراعية ،ويعود ذلك
ً
عفا عليها الزمن أو التي تتوافق مع الظروف المحلية على نحو رديء.
االستخدام المنخفض لألسمدة والمعدات الزراعية الحديثة يحد بصورة
ملحوظة من كفاءة القطاع.
■ االنتاج المحدود للغاية للقطاع حيث تُ شير التقديرات إلى أن  15%فقط
محليا.
من أغذية الدولة يتم توريدها
ً
■ طرق الزراعة غير المستدامة التي تُ سبب خسائر هائلة في الري؛ إهدار
المياه من الطبقة الخازنة للماء بصورة كبيرة من خالل طرق الري
الحقلية المفتوحة للمحاصيل منخفضة القيمة .إمدادات المياه المعالجة
غير ُمستخدمة على اإلطالق.
حاليا سعر أقصى ثابت على المنتجات
■ آلية التسعير غير المالئمةُ :يطبق ً
المحلية لحماية المستهلكين ،مما ال يسمح للمنتجين بالحصول على
هامش ربح كاف.
■ هيكل محصولي غير مناسب :الزراعة المفرطة للمحاصيل التي تحتاج
كميات كثيفة من المياه والتي ال تتكيف مع الظروف المحلية.
■ تُ لقي الزراعة بأعباء ثقيلة على المياه ،ال تتناسب مع القيمة التي يضعها
القطاع.

نسبيا ،ستقتضي الحاجة وضع
■ وحيث إن خدمات التأمين تعتبر جديدة
ً
إطار تنظيمي ُمحدد لتنظيم أنشطة القطاع.

■ ندرة األراضي (تمثل الزراعة  4%من األراضي المتاحة).

القطاع الزراعي (الخضروات والفواكه ،الطازجة والمعالجة)

البتروكيماويات

وفقا الستراتيجية التنمية الوطنية لقطر ،تُ مثل الزراعة  4%فحسب من
ً
األرض الزراعية المتاحة في قطر وتشير التقديرات إلى أن  15%فقط من
محليا .ويتم تداول كميات صغيرة للغاية من الفواكه
غذاء البالد يتم انتاجه
ً
والخضروات ،والتي تتكون بصورة أساسية من النباتات الطازجة واألناناس
والتمر والفطر.
ويتمثل التحدي الرئيسي الذي يواجه القطاع الزراعي بقطر في استهالك
المياه ،ويعود ذلك في األساس إلى الزراعة المفرطة للمحاصيل التي تحتاج
إلى كميات كبيرة من المياه وطرق الري غير المالئمة ،مثل الري بالغمر
حيويا،
أمرا
ً
أو الري الحقلي المفتوحُ .
ويعد تغيير أنماط استهالك المياه ً
وتماشيا
الزراعية.
للممارسات
األمد
وطويل
يتطلب إعادة توجيه أساسي
ً
مع التزام الحكومة بإيجاد حلول ضمن “برنامج أوسع لإلصالح الزراعي
وتطوير صناعة األغذية الزراعية” ،فمن المعتقد أن تتوافر فرص كبيرة
لتطوير القطاع الزراعي في قطر ،وذلك بتطوير الحلول الزراعية الحديثة
والمبتكرة مثل تقنيات الزراعة العضوية وأنظمة الري بالتنقيط اآللي
والزراعة المائية بدون تربة (هي طريقة لزراعة النباتات باستخدام محاليل
طبيعية ُمغذية ،في المياه ،بدون تربة) والزراعة الهوائية (هي عملية لزراعة
النباتات في بيئة الهواء أو الضباب دون استخدام التربة أو وسط تجميعي).
أيضا تشجيع استخدام البيوت المحمية على نطاق واسع.
ويتعين ً
سيسمح وجود قطاع زراعي متطور في ظل الظروف الخاصة لقطر
بتحسين إنتاجيتها الزراعية والحد من اعتمادها على واردات المنتجات
الغذائية والبروز باعتبارها شريك تجاري للفواكه والخضروات ،الطازجة

البتروكيماويات ،هي منتجات كيميائية مشتقة من البترول أو الغاز
الطبيعي .وتُ ستخدم البتروكيماويات إلنتاج مجموعة واسعة من المواد،
مثل البالستيك والمتفجرات واألسمدة واأللياف االصطناعية .وفي قطر،
تشمل المنتجات البتروكيماوية الرئيسية بوليمرات اإليثلين في أشكالها
األولية ،المستخدمة في البالستيك والمواد الكيميائية غير العضوية،
بما في ذلك الهيدروجين والغازات النادرة واألمونيا ،المستخدمة لصناعة
أيضا في
سماد اليوريا .ويتم إنتاج كميات كبيرة من األسمدة الكيميائية ً
قطر .وبدعم ملحوظ من إمدادات المواد الخام النفطية والطاقة الرخيصة،
سجل قطاع صناعة البتروكيماويات زيادة سريعة في السنوات األخيرة ،مما
نطاقا .وفيما يتعلق بالتجارة
عزز نمو قطاع الصناعات التحويلية األوسع
ً
الدولية ،تمثل هذه المنتجات مثل البالستيك والصناعات المتعلقة به
واألسمدة والمواد الكيماوية غير العضوية حصة قطر من صادرات المواد
غير النفطية ،وهو ما يمثل  3.7%و 2.2%و 1.3%من إجمالي صادرات
الدولة في عام  ،2015على الترتيب (راجع الشكل .)46

24
نموا بدول مجلس
وكالة موديز لخدمة المستثمرين موديز :تُ عد قطر أسرع أسواق التأمين ً

التعاون الخليجي ومن المحتمل أن تواصل نموها السريع 4 ،مارس .متاح على http://
www.moodys.com/research/Moodys-Qatar-is-the-fastest-growing-GCCinsurance-market-and--PR_319679

25األمانة العامة للتخطيط التنموي بقطر ( .)2011استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر
 ،2016-2011صفحة 10

[ قطــاعــات االقتصــاد ذات األولــويــة ]
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الشكل  :46صادرات البتروكيماويات ،قطر ( 2015-2006بماليين الدوالرات)
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اﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻼﺳﺘﻴﻜﻴﺔ واﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻨﻬﺎ

اﻷﺳﻤﺪة

اﻟﻜﻴﻤﺎوﻳﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﻌﻀﻮﻳﺔ

المصادر :تعتمد حسابات مركز التجارة الدولي على وزارة التخطيط التنموي وإحصائيات األمم المتحدة لتجارة السلع األساسية.
مــن خــال اســتغالل الثــروة النفطيــة الســخية بقطــر واالســتفادة مــن الخبــرة
الفنيــة فــي المنطقــة ،يتعيــن بــذل الجهــود لتطويــر صناعــة البتروكيماويــات
وتعزيزهــا .وينبغــي أن يتــم ذلــك بتطويــر المنتجــات الجديــدة واالبتكاريــة مثــل
البالســتيك القابــل للتحلــل ،بهــدف منــح قطــر ميــزة تنافســية مــع اإلدراك
الكامــل لحقيقــة أن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالمنطقــة تســعى إلــى
تنويــع البتروكيماويــات.
حاليا القيود الرئيسية التالية:
يواجه القطاع ً
■ حقيقــة أن العديــد مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي ،ال ســيما المملكــة
العربيــة الســعودية ،تُ مثــل خطـ ًـرا بتركيزهــا علــى التنــوع فــي البتروكيماويــات
■ علــى نفــس المنــوال ،ثمــة خطــر بتوجيــه المــوارد إلــى نفــس القطاعــات،
فعــال (اســتراتيجية التنميــة
مــع عجــز كل دولــة عــن تحقيــق مســتوى إنتــاج ّ
الوطنيــة لقطــر).
■ تُ عتـــبر صناعــة البتروكيماويــات صناعـــة كثيفــة االســتهالك للطــــاقة،
ممــا يــؤدي إلــى حــدوث اثنيــن مــن اآلثــار البيئيــة المباشــرة :وهمــا
تزايــد انبعاثــات الغــازات الدفيئــة وزيــادة الملوثــات المحليــة والمخاطــر
المرتبطــة بهــا .وتُ شــير اســتراتيجية التنميــة الوطنيــة لقطــر أن صناعــة
البتروكيماويــات مســؤولة عــن  18%مــن انبعاثــات ثانــي أكســيد الكربــون
المتعلقــة بالوقــود المحتــرق إثنــاء إنتــاج الطاقــة.
■ تنتج أنشطة صناعة البتروكيماويات كمية كبيرة من النفايات.
■ ويمثــل القطــاع اآلن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة المتباينــة التــي
تشــتري مــواد خــام جديــدة مــن شــركات النفــط والغــاز الكبيــرة .ويصعــب
اجــراء طلبــات شــراء مــن تلــك الشــركات الكبيــرة نظـ ًـرا للكميــات المحــدودة
مــن المــواد الخــام التــي تطلبهــا .وال تتوافــر آليــات للشــراء بالجملــة.

[ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لتعزيز القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في قطر ] 2022-2018
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القطاعات المختلفة التي يجب مراعاتها
المقدمة وإلى القيود التنافسية
باالستناد إلى التشخيصات األولية ُ
الرئيسية للقطاع الخاص التي تم تحديدها خالل التشاورات األولية ألصحاب
المصلحة ،تم اختيار عناصر تمتد عبر القطاعات المختلفة كأولويات في
خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لقطر:
• تطوير المهارات

• الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة
• المعلومات التجارية
تطوير المهارات

الخدمات اللوجستية وتسهيل التجارة

لقد تم تحديد الخدمات اللوجستية والبنية التحتية التجارية واإلجراءات
والعمليات باعتبارها معوقات رئيسية إضافية تؤثر على الشركات الصغيرة
والمتوسطة في الدولة .وكخطوة أولى من خطوات تطوير الصادرات في
منطقة دول مجلس التعاون الخليجي ،سيكون من الضروري تنظيم البنية
التحتية للطرق والسكك الحديدية لضمان النقل السهل للصادرات.
المعلومات التجارية

ً
مسبقا ال مفر منه لالنتقال إلى اقتصاد
شرطا
سيكون تطوير المهارات
ً
يتمتع بمهارات عالية ويقوم على المعرفة .وتشمل المتطلبات الخاصة
أيضا تطوير نظام التعليم والتدريب الفني والمهني والدورات الجامعية
ً
التي تتماشى مع االتجاهات المتوخاة لتطوير القطاعات.

حيويا لتطوير الصادرات .تتوافر البيانات
أمرا
ً
ستمثل المعلومات التجارية ً
التجارية في الوقت الحالي من ِقبل وكالة تصدير ،مؤسسة التنمية التجارية
ببنك قطر للتنمية .ومع ذلك ،فإن من الضروري زيادة توسيع نطاق
وكالة تصدير وتعزيز وجودها في األسواق الرئيسية .وعالوةً على ذلك،
أيضا توفير معلومات خاصة بالقطاع ،للعمل على إبراز القطاعات
يتعين ً
المحددة .وستكون التنافسية في هذه القطاعات المحددة أداة
االقتصادية ُ
حيوية للشركات الصغيرة والمتوسطة بقطر لزيادة الفرص المتاحة لها عند
انخراطها في مجال الصادرات.

[ قطــاعــات االقتصــاد ذات األولــويــة ]
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المبادرات المقترحة الوطنية
الهدف االستراتيجي  :1تحفيز ثقافة ومهارات ريادة األعمال
الهدف التشغيلي

األنشطة

 1.1تطوير مسابقة بين المشروعات
على المستوى الوطني.

 1.1.1تطوير قسم فرعي بمسابقة “الفكرة” بغية التركيز بصورة خاصة على الشركات الصغيرة للمشروعات
والمتوسطة الجديدة .وسينصب تركيز البرنامج على مجالين:
• الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة (مرحلة الفكرة التجارية)
ً
حديثا
• الشركات الصغيرة والمتوسطة المؤسسة المنشأة

فضال عن تقديم خدمات استشارية وترويجية.
سيقدم البرنامج مكافآت من خالل توفير أماكن للمكاتب ومباني صناعية،
ً

وسيتم االختيار من جانب لجنة من الممثلين برئاسة بنك قطر للتنمية وستشمل نماء ومؤسسة صلتك وحاضنة قطر لألعمال
والهيئة العامة للسياحة والصندوق القطري لرعاية البحث العلمي وغرفة تجارة وصناعة قطر وواحة العلوم والتكنولوجيا في
قطر وشركة مناطق ومؤسسة بداية.

وفي كل فئة من هذه الفئات العريضة ،ستُ منح مكافأة للفئات التالية :فئات “أصحاب المشاريع من الشباب” و”االبتكار”
و”التحول من القطاع العام للقطاع الخاص” ،وغيرها من الفئات األخرى التي تحددها اللجنة.
 2.1.1في ما يتعلق بمسابقة “الشركات الصغيرة والمتوسطة المحتملة” ،ستكون عوامل النجاح الخاضعة للبحث على النحو التالي:

• دراسة الجدوى والتطبيق العملي للفكرة التجارية وخطة العمل

• االستدامة المالية وإدراج التكاليف الرئيسية مثل تكاليف صيانة المعدات والبحث والتطوير وما شابه.
• قوة تحليل السوق وأهميته
• تركيز الصادرات

• االستثمار الذاتي المتوقع (تدريب الموظفين وما شابه)

سيتم تقييم مهارات المتقدمين من جانب لجنة االختبار التابعة لبنك قطر للتنمية وسيتم تقييم مستوى شغف المرشحين
لمشروعاتهم.
ً
حديثا” ،ستكون عوامل النجاح على النحو التالي:
 3.1.1في ما يتعلق بمسابقة “الشركات الصغيرة والمتوسطة المنشأة

• نجاح الفكرة التجارية

• النجاح في األسواق المستهدفة وحالة الطلب

• االستثمار في مهارات الموظفين/إدارة الموارد البشرية
• الجاهزية للتصدير  /األداء

سيتم تقييم مهارات المتقدمين من جانب لجنة االختبار التابعة لبنك قطر للتنمية وسيتم تقييم مستوى شغف المرشحين
لمشروعاتهم.
ُ 4.1.1سبل الترويج والتسويق لبرنامج المسابقة بواسطة مركز نماء وبنك قطر للتنمية ومؤسسة صلتك وحاضنة قطر
لألعمال وواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر شركة مناطق ومن خالل اإلعالنات التلفزيونية/اإلذاعية السريعة.
 2.1وضع خطة تحول
“من القطاع العام للقطاع الخاص”.

 1.2.1وضع برنامج تحفيزي لألنتقال من وظائف القطاع العام إلى القطاع الخاص .ستسمح الخطة بمواصلة دفع رواتب
الموظفين السابقين بالقطاع العام لمدة أقصاها ثالث سنوات.

وستكون الخطة متاحة لألشخاص المشاركين بالفعل في مبادرة القطاع الخاص باعتباره خط جانبي باإلضافة إلى عمل القطاع
فضال عن هؤالء األشخاص الراغبين في تأسيس شركة.
العام،
ً

ومع ذلك ،بمجرد انطالق الخطة ،سيتم إعفاء الشخص من واجباته بالقطاع العام خالل فترة صالحية الخطة.
بناء على األداء واالنجازات.
 2.2.1وضع الشروط الخاصة االشتراك بالبرنامج بعد نهاية العام األول ً
وفقا لخطة التطويرُ ،يسمح حينها بمنح عام ثان من الدعم.
وإذا سارت الخطة بالعام األول
ً
ومن ثم يتم تكرار هذا التقييم للمرة األخيرة في نهاية العام الثاني من أجل تجديد ثالث محتمل.

جددا.
 3.2.1في حالة الفشلُ ،يسمح للموظف بالعودة إلى القطاع العام ولكن لن يحق له االستفادة من هذا البرنامج ُم ً
 4.2.1توفير خطة التحويل للموظفين المتقاعدين وترويجها بين الموظفين.
 5.2.1وضع خطة تخفيض تدريجية للدعم الخاص بالقطاع العام على مدار خمس سنوات.
 6.2.1توسيع نطاق حماية الضمان االجتماعي للمواطنين القطريين العاملين بالقطاع الخاص.
 3.1بناء قدرات الشركات الصغيرة
والمتوسطة في مهارات ريادة
الميسرة.
األعمال والمهارات ُ

الم ّالك والمدراء متوسطي
 1.3.1فيما يتعلق بجميع برامج التدريب وبناء القدرات في ممارسات إدارة األعمال التي تستهدف ُ
/عاليي المستوى ،يلزم تقييم مستوى اإلستفادة ومدى مشاركة المالك القطريين للمؤسسة وإجراء المزيد من التدريب
فقط في حالة ما إذا كانت العوائد ُمرضية.

ويتم وضع بند الحضور المنتظم للمالك في الدورات التدريبية كشرط لمشاركة الشركة في التدريب.

 2.3.1وضع برنامج تدريب موجه للمواطنين القطريين العاملين بالقطاع الخاص ،يركز على مراقبة األداء.
 3.3.1فيما يتعلق بالتدريب سالف الذكر ،يتم اختيار ودعوة أصحاب المشاريع الصغيرة الناجحين من منطقة دول مجلس
التعاون الخليجي بغية تقديم ندوات عن قصة نجاحهم وأخطاؤهم وأفكارهم وكيفية تعاملهم معها.
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الهدف االستراتيجي  :1تحفيز أفكار ومهارات ريادة األعمال
الهدف التشغيلي

األنشطة

 4.1زيادة قدرات إدارة الموارد البشرية

 1.4.1إتاحة االدلة االرشادية للموارد البشرية واللوائح المقرر تطبيقها من جانب الشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل
االنترنت .بالشركات وبناء القدرات الداخلية .تخزين جميع القوانين المحلية ذات الصلة ومعايير االمتثال الدولية وأفضل
فضال عن األدلة اإلرشادية والمبادئ التوجيهية.
الممارسات العالمية على الموقع اإللكتروني،
ً
 2.4.1دعم الشركات لتطوير سياسات وممارسات الموارد البشرية  -بعد مراجعة شاملة للقوانين المحلية المعمول بها ومعايير
االمتثال الدولية وأفضل الممارسات العالمية.
تعزيز عملية دمج التطوير المهني داخل أقسام الموارد البشرية بالشركات وتمكين تبادل الخبرات مع الشركات اإلقليمية/الدولية
سريعة النمو التي تقدم هذه الخدمات لموظفيها.
 3.4.1دعم الشركات لخلق بيئة عمل مالئمة ،تُ حفز العاملين على اكتساب مهارات والتطوير في الشركات.

المشغلين
• القائمين على التوظيف على تحديد مجموعة المهارات الضرورية اثناء المقابالت (خاص لجميع الوظائف  -من ُ
للمديرين)

• تدريب العاملين القائمين على التوظيف على ممارسات الموارد البشرية (تطوير التوصيف الوظيفي والتخطيط والتحفيز
وما شابه)
• إقامة تعاون مع المعاهد الدولية الرائدة لنقل األفكار المتعلقة بإدارة الثقافة الفرعية للشركة
• زيادة فرص النمو الوظيفي للمشغلين (والتحفيز من خالل زيادة الراتب القائمة على الجدارة)
• التعرف على العاملين ذوي األداء الجيد ومنحهم دور مدرب
• ضمان الشفافية في عمل الشركة وثقافة الجدارة
• وضع آلية تفاعل منتظمة بين اإلدارة والعاملين
• تعزيز الشغف بتدريب العاملين الجدد والحاليين

متطورا من الشركات
تدريبا
 4.4.1تعزيز عقود تنمية المهارات بين الموظفين والعاملين حيث يتلقى الموظفين بموجبها
ً
ً
مقابل االلتزام باإلقامة في هذه الشركات لفترة يتم االتفاق عليها ،وبالتالي تحفيز العاملين على االستثمار في العمل.
وفقا
 5.4.1إنشاء وتوسيع إدارات بحث وتطوير تكون مسؤولة عن زيادة تطوير المنتجات الحالية وتطوير المنتجات الجديدة
ً
ألعمال استكشاف السوق ،من خالل تقديم خدمات موارد بشرية وخدمات استشارية.
 5.1تحسين قدرات الشركات
الختيار تقنيات مناسبة.

 1.5.1إنشاء وحدة تكنولوجيا واستضافتها داخل غرفة تجارة وصناعة قطر لكي تتعاون مع المعاهد الدولية المتخصصة باآلالت
لتعمل بمثابة استشاري اختيار التكنولوجيا لصالح القطاع الخاص .تخصيص الوحدة في قطاعات المنتجات الثالثة ذات األولوية
(الزراعة والطاقات المتجددة والبتروكيماويات).
 2.5.1عقد دورات تدريبية ،يشارك بها ممثلي موردي اآلالت ،على مستوى الشركة للمديرين متوسطي المستوى ورفيعي
المستوى:
• معرفة المعدات الموجودة ومزاياها ،لضمان التعريف الصحيح وشراء المعدات داخل الشركات؛

ً
حديثا ومتطلبات تدريب المشغلين لضمان عملها بطاقة كاملة.
• فهم إمكانيات المعدات التي تم شراؤها

المحددة في دراسات سلسلة القيمة الخاصة بقطاعات معينة.
سيتم تحديد العديد من التفاصيل حول مجاالت الدعم ُ

ً
حديثا وعلى أفضل
 3.5.1توفير تدريب منهجي في الموقع لتدريب مشغلي الشركات على استخدام المعدات التي تم شراؤها
الممارسات في التعامل معها (مثال :أفضل الممارسات في مراقبة العمليات وصيانة المعدات).

 6.1تعزيز وإعادة توجيه حاضنات
المشاريع الجديدة ومراكز االمتياز في
المناطق االقتصادية الخاصة القادمة.

 1.6.1داخل جميع المناطق الصناعية الحالية (وزارة االقتصاد والتجارة ،واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ،شركة مناطق)
والمناطق االقتصادية الخاصة (منطقة رأس بفنطاس ،منطقة أم الحول ،منطقة كرعانة) ،تكون األولوية لمشروعات
القطاعات ذات األولوية بخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية لقطر.

بناء قدرة المؤسسات الخاصة بالقطاعات غير المدعومة في الوقت الحالي ،مثل قطاع الطاقات المتجددة وقطاع الفاكهة
والخضروات (الخام والمعالجة) وقطاع التأمين.
 2.6.1تأسيس مراكز تدريبية ،في منطقة رأس بفنطاس ومنطقة أم الحول ومنطقة كرعانة ،والتي ستشمل التدريبات الواردة
في األنشطة رقم  1-3-1و 1-4-1و 1-4-3و.1-5-1

 3.6.1الدعوة إلى توسيع نطاق خطة حاضنة قطر لألعمال عن طريق إدراج قدرات إضافية وزيادة الدفعات التدريبية .إضافة
مكاتب إقليمية ،ال سيما بالقرب من المناطق الزراعية .إدراج قطاعات خدمة بموجب خطة حاضنة قطر لألعمال.
 4.6.1وضع مقترح استيراد بالجملة في مرافق حاضنات المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،للسماح للشركات بتخفيض أسعار
منتجاتها.

[ المبادرات المقترحة ]
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الملخص التنفيذي
االستراتيجي  :2تحسين الظروف التشغيلية للشركات
الهدف
الهدف التشغيلي

األنشطة

 1.2وضع إطار دعم مؤسسي ُمنسق
جيدا للقطاع الخاص.
ً
تنسيقا ً

 1.1.2التوصل إلى اتفاق في اآلراء حول هيكلة وتشكيل شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ،وإعدادها من
أجل زيادة التنسيق بين المؤسسات الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 2.1.2وضع شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها هيئة تنسيق بين القطاعين العام والخاص إلدارة
عملية تنفيذ خارطة الطريق الحالية.

الفعالة للمؤسسات التنفيذية وإشراكها لموائمة جميع سياسات التطوير مع أهداف
وستكون المنصة مسؤولة عن التعبئة
ّ
المدرجة ضمن قيادتهم والتخطيط للموارد البشرية والمالية المطلوبة على مدار الخمس
خارطة الطريق ولتحديد األنشطة ُ
سنوات القادمة.
 3.1.2تزويد شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمكتب أمانة عامة للقيام بأعمال المراقبة اليومية وأعمال
التنسيق لمتابعة تنفيذ خارطة الطريق الحالية.

تجهيز مكتب األمانة العامة بمنصة مراقبة إلكترونية للخارطة للمساعدة على تسجيل جميع المبادرات المتعلقة بخارطة الطريق
ومراقبة مستويات التنفيذ (الميزانية واألهداف وما شابه).
 4.1.2استخدام شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة باعتبارها منتدى بين القطاعين العام والخاص عن طريق
المدرجة بجدول
بناء على مجاالت التركيز الرئيسية ُ
دعوة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة لحضور االجتماعاتً ،
األعمال.
 5.1.2ستشمل مجاالت االهتمام ذات األولوية بشبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في العاميين القادمين:
• تطوير منصة المساعدة اإللكترونية للشركات الصغيرة والمتوسطة
• وضع نظام جديد للملكية الفكرية لتنفيذ القانون الحالي
• الدعوة إلى وضع إطار جديد إلدارة األراضي والمساهمة فيه
• وضع قانون منافسة جديد
• تنظيم سبل التواصل بين المستثمرين األجانب والشركات الصغيرة والمتوسطة
 2.2تسهيل الحصول على خدمات
الدعم للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفقا لموقع نبض األعمال “ ،”Business Pulseإنشاء منصة إلكترونية لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة
1.2.2
ً
والتي ستحدد بوضوح جميع خدمات الدعم المتاحة ،التي توفرها المؤسسات ،ومراحل تطوير الشركات الصغيرة والمتوسطة
التي تكون هذه الخدمات ضرورية بها.
وستحتاج مجاالت الخدمات على الموقع اإللكتروني بوجه خاص إلى ما يلي:
• دعم المهارات الفنية /اإلدارية

• الخدمات  /التسهيالت المالية

• تحديد السوق (الوطنية  /الدولية)

• البيئة التنظيمية  /األراضي  /المباني أو المكاتب الصناعية
• برامج منافسة الشركات الصغيرة والمتوسطة

ستعمل المنصة اإللكترونية على توصيل الزائر بالمواقع ذات الصلة والتحديثات الخاصة بكل خدمة ُمدرجة.

إدراج الشركات االستشارية بالقطاع الخاص التي تقدم خدمات للشركات الصغيرة والمتوسطة.

تضمين الرابط بالموقع اإللكتروني الخاص بكل موقع من المواقع الداعمة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
 2.2.2مواصلة التحديثات السنوية للموقع إلدراج عملية تقديم خدمات جديدة حال إنشائها.
 3.2.2توعية الموظفين في جميع المؤسسات المالية بأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المنطوية واألدوات
وفقا ألفضل الممارسات في الدول األخرى
المالية المحتملة المقرر تطويرها من أجلهم،
ً

بناء قدرات في البنوك تتعلق بتقييم األفكار التجارية والخطط المالية والتطبيق العملي لألفكار (األسواق الحالية واالبتكار وما شابه).
 3.2تقديم مساعدة ُمحددة وواسعة
النطاق للشركات الصغيرة والمتوسطة
من جانب المؤسسات المالية.

 1.3.2توعية الموظفين في جميع المؤسسات المالية بأوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والمخاطر المنطوية واألدوات
وفقا ألفضل الممارسات في الدول األخرى
المالية المحتملة المقرر تطويرها من أجلهم،
ً
بناء قدرات في البنوك تتعلق بتقييم األفكار التجارية والخطط المالية والتطبيق العملي لألفكار (األسواق الحالية واالبتكار وما شابه).
 2.3.2تحفيز وزارة المالية وأكاديمية قطر للمال واألعمال لخلق إمداد ثابت للعاملين المؤهلين لتقديم الخدمات المهنية.

اإلعالن عن الدورات التالية لموظفي البنوك التجارية:
• المستهلك وإقراض الشركات الصغيرة
• تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة

إعداد دورات جديدة تستهدف تقييم المشاريع االبتكارية وتمويلها.
 3.3.2وضع واقتراح نظام جديد لإلفالس خاص بالنظام القانوني للدولة والذي سيتم استنباطه من األحكام الحالية لمركز قطر
للمال (تم تطبيقه في عام .)2013
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الهدف االستراتيجي  :2تحسين الظروف التشغيلية للشركات
الهدف التشغيلي

األنشطة

 4.2تسهيل لوائح القوى
العاملة وأنظمة اإلدارة.

المقدم للعمالة ذات المهارات المنخفضة وذلك للعدول عن فكرة تأسيس
 1.4.2تشكيل لجنة ضغط إللغاء  /تقليل الدعم ُ
شركة تعتمد على المهارات الضعيفة.
 2.4.2مراجعة وتنظيم نظام استيراد العمالة ،على أن ُيترك للشركة قرار االختيار النهائي للمرشحين من بين مجموعة من
مسبقا من جانب وزارة التنمية اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية.
المرشحين تم اختيارهم
ً

 5.2متابعة تحديث اللوائح

 1.5.2تسهيل منح األراضي وتقليل أوقات االنتظار .مراجعة واعتماد آلية جديدة للتنظيم واإلدارة تتعلق بمنح األراضي والتخطيط

لالستجابة الحتياجات القطاع الخاص.

تعيين مؤسسة تنسيق للتعامل مع األمور الخاصة بمنح األراضي والتخطيط في قطر.

 6.2وضع نظام إدارة جودة
واضح وسهل المنال.

 1.6.2تسهيل اآلليات الخاصة بإصدار شهادات التصدير واالختبار واعتماد هيئات االعتماد والقياس في قطر .وضع إطار عمل
جديد للقطاع العام يتعلق بضمان الجودة وإنشاء أو تعيين مؤسسة عامة واحدة تكون مسؤولة عن إصدار الشهادات.

 7.2زيادة الدراسات والتحليالت
الخاصة بالقطاعات ذات األولوية.

 1.7.2إجراء تحليالت ووضع استراتيجيات لسلسلة القيمة داخل القطاعات ذات األولوية بخارطة طريق التنمية االستراتيجية
واضحا عن العمل في السنوات الخمس القادمة .وفيما يلي القطاعات المقرر إدراجها
توجها
لقطر ،التي من شأنها تقديم
ً
ً
بصفة خاصة:
• الطاقات المتجددة
• خدمات التأمين
• قطاع الزراعة (الخضروات والفواكه ،الطازجة والمعالجة)
• البتروكيماويات.
 2.7.2فيما يتعلق باستراتيجية قطر الوطنية للسياحة  ،2030إجراء تحليالت ووضع خطط لخمس سنوات بالمجاالت السياحية
التالية:
• الترفيه والسياحة الترفيهية

• سياحة األعمال (االجتماعات والمؤتمرات والمعارض)
 3.7.2تخفيف الشروط الخاصة بإجراء البحوث القطاعيةفي قطر ،وذلك لضمان أن أي كيان يمكنه إجراء دراسات قطاعية
ُمحددة ومضاعفة الموارد والمعارف المتاحة.

الهدف االستراتيجي  :3فتح البالد أمام االستثمار األجنبي للحث على التنوع
الهدف التشغيلي

األنشطة

 1.3تعديل سياسات جذب االستثمار
للتركيز على المجاالت ذات األولوية.

 1.1.3متابعة البرنامج الحالي الخاص بتحرير االستثمار األجنبي وتعديل اللوائح الخاصة باالستثمار بالقيام بما يلي:
• الترخيص بملكية أجنبية  /كاملة في قطاع التأمين
• الترخيص بملكية أجنبية كاملة في قطاع الطاقات المتجددة
• تسهيل ملكية األراضي لشركات الملكية األجنبية الكاملة.

 2.1.3مراجعة عملية ترخيص وزارة االقتصاد والتجارة من أجل الحصول على ملكية أجنبية بنسبة  100%عن طريق تسهيل
معايير الموافقة:
• ويعتمد الترخيص على القطاع (وليس على خطط التنمية للدولة)

• تعديل معيار “التكنولوجيا الجديدة” إلى التقنيات غير الموجودة بقطر

• إلغاء شرط “استخدام المواد المحلية” لكي يكون “تشجيع استخدام المواد الحلية”
• حذف معيار ترويج الصادرات والتصديقات

ً
شرطا.
• تشجيع تعيين المواطنين القطريين ولكنه ليس
 2.3بناء قدرات المؤسسات لجذب
المستثمرين الرئيسيين إلى البلد

 1.2.3بناء قدرات موظفي تشجيع االستثمـار لدى وزارة االقتــصاد والتجـارة (إدارة تعزيز االستثمـار) من أجـل تيسير االستثمــار
ً
تحديدا
وصوال إلى قائمة أكثر
واستهدافه على نحو فعال ،قدراتهم على تحليل بيانات االستثمار واستهداف القدرات /التقنيات
ً
بناء على متطلبـات ومواصفــات االستثمـار (وهـذا ينطـوي على االستثـمار في سبل الحصـول على البيـانات
من المستثمــرين ً
والخدمات االستشارية من قبل جهات مثل دن آند برادستريت ،فايننشال تايمز ،إف دي آي ماركتس).
 2.2.3تعزيز قدرة جهاز قطر لالستثمار وهيئة تنظيم مركز قطر للمال وواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا وشركة مناطق للرد
استنادا إلى البيانات والمواد
بشكل فعال على االستفسارات المباشرة الواردة من المستثمرين من خالل نهج مشترك منهجي،
ً
المشتركة الخاصة بالمستثمرين.
 3.2.3استعادة منتدى االستثمار األجنبي المباشر في قطر برعاية رئيس الوزراء.
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الهدف االستراتيجي  :3فتح البالد أمام االستثمار األجنبي للحث على التنوع
الهدف التشغيلي

األنشطة

 2.3بناء قدرات المؤسسات لجذب

 4.2.3دعم تطوير المواد الترويجية (القائمة والجديدة) المخصصة لالستثمار األجنبي المباشر:

المستثمرين الرئيسيين إلى البلد

• وضع مقترحات جيدة الصياغة وذات قيمة للمستثمرين المحتملين ،بما في ذلك دراسات الجدوى بشأن الطاقات المتجددة،

وخدمات التأمين ،والصناعة الزراعية (الخضار والفواكه ،الطازجة والمصنعة) والبتروكيماويات؛

• إعداد تقارير شاملة وحديثة حول القطاعات

• إنشاء قاعدة بيانات مركزية للمعلومات واالستخبارات الهامة التي يطلبها المستثمرون
 5.2.3القيام بأنشطة ترويج االستثمار في البلدان المستهدفة  -تنظيم حمالت ميدانية ،مما يسهل عملية التفاعل المباشر
بين الشركات القطرية (في المسابقة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة) والمستثمرين المستهدفين ،ويساعد الممثلين
األجانب في دعم قطاعات رئيسية.

استخدام فعاليات ثانوية لعرض ملفات االستثمار التي تم تطويرها .دعوة المستثمرين المحتملين إلى مواقع استراتيجية
لتسليط الضوء على البنية التحتية ومناخ األعمال التجارية.
 3.3وضع أطر للتعاون بين الشركات
الصغيرة والمتوسطة المحلية
والمستثمرين األجانب.

 1.3.3المساعدة على إقامة روابط بين المستثمرين الدوليين الجدد والموردين المحليين بشكل أكثر منهجية ،مع مراعاة
منظور الشركات الصغيرة والمتوسطة .فعلى سبيل المثال ،ضمان أن تتيح الشركات المملوكة لألجانب (التي تقوم بتوفير
تدريب عالي لموظفيها) للشركات المحلية الفرصة للحصول على هذا التدريب.
 2.3.3يدعو مركز قطر للمال ،ووزارة االقتصاد والتجارة ،والمناطق االقتصادية الخاصة المستقبلية (من خالل مراكز التدريب
التي تم تطويرها في الحاضنات الحالية) ،المستثمرين األجانب إلى تقديم عروض تقديمية حول موضوعات محددة والتقنيات
التي يستخدمونها.
 3.3.3تعزيز قدرات كل من غرفة تجارة وصناعة قطر ،وجهاز قطر لالستثمار ،ومركز قطر للمال ،وواحة العلوم والتكنولوجيا في
قطر ،وشركة مناطق لتطوير جهود الرعاية الالحقة للمستثمرين من أجل زيادة التواصل والعالقات مع المستثمرين األجانب
الحاليين.

الهدف االستراتيجي  :4تشجيع الشركات على التصدير من خالل امدادهم بدراسات السوق الالزمة
الهدف التشغيلي

األنشطة

 1.4تعزيز القدرة المؤسسية
لتشجيع الشركات على التصدير.

 1.1.4يأخذ بنك قطر للتنمية  /وكالة تصدير في عين االعتبار فتح مكاتب في األسواق المستهدفة لدعم الشركات القطرية.
واستنادا إلى دراسة السوق التي أجراها بنك قطر للتنمية في المغرب وتونس ودول خليجية ،حيث يوجد هناك فرصة جيدة
ً
لزيادة الصادرات في هذه األسواق عن طريق وجود بنك قطر للتنمية في هذه األسواق للتمكين من خالل دراسات السوق
ً
دعما من وزارة االقتصاد
التفصيلية .ويتم إنشاء مكاتب دعم التجارة الدولية بمعرفة مكاتب الترويج التجاري .ويلزم ذلك
والتجارة.
 2.1.4تطوير مبادرة التجارة اإللكترونية التي تعيد تجميع الشركات الصغيرة والمتوسطة المصدرة القطرية التي تستهدف دول
مجلس التعاون الخليجي واألسواق العالمية الرئيسية (مثل المغرب وتونس) .وينبغي أن تتماشى منصة التجارة اإللكترونية مع
مبادرة العالمات التجارية الوطنية الواردة في الهدف التشغيلي .4-2
 3.1.4تعزيز ترويج وكالة تصدير على مستوى البالد للشركات غير المصدرة.

 2.4تطوير مبادرة العالمات
التجارية على الصعيد الوطني.

 1.2.4تطوير العالمة التجارية الوطنية لقطر ،عبر ظهور متواصل ورسائل مستمرة ،تغطي القطاعات الرئيسية الموجهة نحو
التصدير واالستثمارات (الطاقات المتجددة والصناعة الزراعية والبتروكيماويات والترفيه والسياحة الترفيهية ،وسياحة األعمال،
وخدمات التأمين).
االستفادة من طموح البالد لتتحول إلى االستدامة البيئية واالبتعاد عن توظيف ذوي المهارات المتدنية.
استخدام العالمة التجارية التي وضعتها مؤخرا الهيئة العامة للسياحة.
 2.2.4االستفادة من الزخم الذي سيصاحب كأس العالم  2022كوسيلة لنشر وتعزيز الصورة التي تم إنشاؤها حديثا.
 3.2.4تخويل مؤسسة محددة لتكون المسؤلة العالمة التجارية الوطنية ونشرها على المستوى الدولي لتنمية الصادرات
واالستثمار.
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القطاعات ذات األولوية:.

 -1قطاع الزراعة
(الخضروات والفواكه ،الطازجة والمعالجة)
الهدف التشغيلي

األنشطة

ضمان االستمرار في الصناعات الزراعية.

مراجعة آلية تحديد األسعار للمنتجات الزراعية المحلية لضمان حصول المنتجين المحليين على هامش ربح مضمون.

ينبغي أن تركز آلية السعر على سعر المصنع ،وليس على سعر المستهلك ،وذلك لتجنب حدوث زيادة تعسفية في هامش
الربح.

دعم محطات تنقية المياه المعالجة واستخدامها كمصدر بديل للمياه للزراعة في قطر.
تطوير كلية الزراعة في قطاع التعليم العالي في قطر.
اختيار مزيج محصول مناسب للزراعة في قطر (على أساس التربة والبيئة وظروف استهالك المياه المطلوبة) وكذلك أساليب
الزراعة التي هي األكثر كفاءة في استخدام المياه.
استنادا إلى هذا الخيار ،تطوير البحث والتطوير في مجال مكافحة اآلفات الخاصة بقطر.
ً
مساندة تطوير واستخدام الحلول الزراعية الحديثة والمبتكرة مثل الزراعة العضوية ،ونظم الري بالتنقيط التلقائي ،وتقنيات
الهيدروبونيك واأليروبونيك.
تشجيع االستثمار في الصوبات الزراعية المرتبطة بمحطات الطاقة الشمسية.
ضبط السياسات واللوائح
في ضوء تطور القطاع.

دعم التزام الحكومة بوضع “برنامج أوسع لإلصالح الزراعي وتطوير صناعة األغذية الزراعية”.
خفض مستوى المتطلبات التكنولوجية للحصول على القروض في القطاع الزراعي ،حيث أن التكنولوجيات األساسية أقل
كثافة في استخدام الطاقة وبعض المحاصيل ،تصبح أكثر إنتاجية وأكثر تكيفا مع الظروف المناخية القطرية المحددة.
(حاليا تمنح القروض فقط لألفكار التي تنطوي على زراعة عالية التقنية)

 -2الطاقات المتجددة
الهدف التشغيلي

األنشطة

ضبط السياسات واللوائح في
ضوء تطور القطاع.

إنشاء مركز/شبكة كهرباء وطنية تسمح بتخزين الكهرباء القادمة من مصادر الطاقة المتجددة.
دعم مبادرة وزارة الطاقة والصناعة “إلنشاء لجنة لدراسة إمكانيات موارد الطاقة المتجددة في قطر”.
تكليف اللجنة بمسؤولية توجيه القطاع وتطويره.
وضع استراتيجية قطاعية لقطاع الطاقات المتجددة للحصول على رؤية واضحة لالتجاه الذي ينبغي أن يتخذه القطاع على
أساس الطلب الوطني القائم والطلب في منطقة مجلس التعاون الخليجي .القيام بالتطوير باالشتراك مع لجنة الطاقة المتجددة
تطوير تشريعات الطاقة المتجددة ،التي تنظم قضايا مثل التعريفات التفضيلية والوصول إلى الشبكة.

إشراك القطاع الخاص في
عملية تحديد االتجاه.

تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تصميم وتنفيذ المبادرات مما يساعد على تشكيل حوافز لتشجيع استخدام الطاقة
المستدامة.
اجتذاب الشركات والمؤسسات الدولية الرائدة في صناعة الطاقة المتجددة إلقامة مشروعات في قطر من خالل طرح
ً
خصيصا (وهذا مرتبط بالهدف التشغيلي )1.3
استراتيجية ترويجية مصممة

 -3البتروكيماويات
الهدف التشغيلي

األنشطة

تحديث قطاع البتروكيماويات
من خالل االبتكار.

تشجيع التنويع داخل الشركات القائمة في قسم المنتجات ذات القيمة المضافة األعلى والمنتجات المبتكرة مثل البالستيك
القابل للتحلل أو األلياف االصطناعية.

باإلضافة إلى تشجيع الشركات المبتدئة على االستعداد لالنخراط في القطاع للذهاب في هذا االتجاه.

بناء القدرات داخل الشركات الفردية الراغبة في االنخراط في تنويع المنتجات ودعمها لالنتقال إلى التقنيات المناسبة وتطوير
المنتجات الجديدة القائمة على متطلبات السوق.
وضع برنامج للتوريدات المجمعة من قبل كبرى شركات النفط والغاز لتكون متاحة لكافة الشركات الصغيرة والمتوسطة في
قطاع البتروكيماويات ،من أجل خفض أسعار شراء المواد الخام للشركات الصغيرة والمتوسطة.
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 -4الترفيه والسياحة الترفيهية
الهدف التشغيلي

األنشطة

تضاعف عوامل الجذب للسياحة
الثقافية والترفيهية.

زيادة الترويج لمؤسسة الدوحة لألفالم وأنشطتها داخل البالد وخارجها ،والنظر في جدوى إنشاء مهرجان سينمائي عربي بصفته
حدث إقليمي لتعزيز عرض السياحة الثقافية في قطر والمساهمة في تعزيز صورة البالد.
تعزيز األنشطة الفنية والثقافية الوطنية واإلقليمية:
• الحفالت الموسيقية والمهرجانات العربية (تشجيع األشخاص على المجيء والبقاء لفترة أطول)
• زيادة المعارض المؤقتة في متحف الفن اإلسالمي والمركز الثقافي اإلسالمي
• تطوير األنشطة الثقافية خارج الدوحة  -المتنزهات ومراكز الترفيه
• إعادة النظر في مواعيد مهرجان قطر الصيفي.
تحسين ترويج السياحة الثقافية من خالل الخطوط الجوية القطرية كما هو الحال في نموذج الخطوط الجوية التركية.

ضبط السياسات واللوائح
في ضوء تطور القطاع.

تسهيل إجراءات تأشيرة دخول السياح القادمين إلى الدوحة كما يمكن تطوير تأشيرة دخول سياحية لمدة شهر دون أي شرط
للحصول على التأشيرة.

 -5سياحة األعمال
(االجتماعات والمؤتمرات والمعارض)
الهدف التشغيلي

األنشطة

ضبط السياسات واللوائح في
ضوء تطور القطاع.

إنشاء وكالة تنسيق ومراقبة األحداث والمؤتمرات التي من شأنها ضمان برنامج متسق (تجنب فترات متداخلة وغير نشطة)
على مدار السنة.
وستكون الوكالة مسؤولة أيضا عن تنظيم المؤتمرات  /المنتديات  /الفعاليات المتعاقبة لضمان توفير خدمات عالية الجودة
ومالئمة الحتياجات العمالء.

تحسين العرض المتعلق بسياحة
االجتماعات والحوافز والمؤتمرات
والمعارض في قطر.

تشجيع تطوير مرافق المعارض الجديدة والخدمات ذات الصلة:
• خدمات توريد األغذية
• شركات تيسير تنظيم الفعاليات
• تصميم المواقع االلكترونية والطباعة.
التوافق مع متطلبات األسواق المستهدفة الرئيسية كما هو محدد في استراتيجية المعارض والمؤتمرات.
وكالة تنسيق المؤتمرات والفعاليات بتشجيع مقدمي الخدمات المحلية لجميع الفعاليات المخطط لها

 -6خدمات التأمين
الهدف التشغيلي

األنشطة

ضبط السياسات واللوائح
في ضوء تطور القطاع.

وضع تشريع لقطاع التأمين ينظم أنشطة القطاع.
سيحتاج التشريع إلى تغطية الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على وجه التحديد.
بناء على الطلب المحلي القائم
وضع استراتيجية قطاعية لقطاع تحدد رؤية واضحة للتوجهات التي يجب أن يتخذها القطاع ً
والطلب في منطقة مجلس التعاون الخليجي.

موائمة عرض التأمين
لالحتياجات المتوقعة.

تشجيع شركات التأمين أو المصارف في القطاعات ذات األولوية على تنويع عروض التأمين وتطوير أدوات التأمين الخاصة
بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة
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على مستوى مختلف القطاعات:.
 -1تنمية المهارات
الهدف التشغيلي

األنشطة

تطوير الروابط بين الصناعة
واألوساط األكاديمية.

إنشاء منصة وطنية لتنسيق تنمية المهارات ،بمعرفة وزارة التعليم والتعليم العالي ،والتي من شأنها أن تجمع جميع قطاعات
االقتصاد التي ستسترشد بها برامج تطوير المهارات في الجامعات ،والتدريب التقني والمهني ،ومقدمي التدريب في القطاع
الخاص.

تطوير نظام تعليم وتدريب
مهني وفني مفتوح.

إنشاء مؤسسة تدريب مهني بتمويل من القطاع العام ،تكون متاحة لكل من القوى العاملة القطرية وغير القطرية.

ضمان تغطية المجاالت الرئيسية
لمتطلبات المهارات القادمة.

تطوير الدورات التدريبية ونشر التوعية بشأن ريادة األعمال من المدرسة االبتدائية حتى المستوى الجامعي ،التي تتماشى مع
جميع المستويات .الترويج لرواد األعمال (كقدوة) في المدارس ودعوة قادة الفكر إلى المدارس الثانوية ومؤسسات التعليم
العالي.
توعية األطفال بشأن الشواغل االجتماعية والبيئية من سن مبكرة في المدارس (تحفيز التعاطف والمساعدة المتبادلة).
تقديم دورات حول تنسيق تنسيق المشروعات الرياضية والزراعية وغيرها من المشاريع المتعلقة بالبنية التحتية.

 -2تسهيل التجارة
الهدف التشغيلي

األنشطة

متابعة تحديث الجمارك
عند النقاط الحدودية.

التوصل إلى اتفاق في منطقة مجلس التعاون الخليجي لرفع مراقبة الجمارك على الطرق للمنتجات العابرة.
تطوير البنية التحتية للجمارك على الطرق البرية عند نقاط الحدودية الرئيسية للحد من أوقات االنتظار .إنشاء المخازن ومرافق
التبريد لتخزين المنتجات القابلة للتلف.

 -3معلومات السوق
الهدف التشغيلي

األنشطة

ضمان فتح المكاتب التجارية في
األسواق المستهدفة.

فتح مكاتب المالحق التجارية في األسواق المستهدفة لدعم الشركات القطرية .استخدام البعثات الدبلوماسية الستضافة هذه
المكاتب.
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إدارة التنفــيذ
تسعى خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية في قطر لتهيئة
الظروف الالزمة للتوسع المواتي للشركات الصغيرة والمتوسطة وقطاع
التصدير في البالد وإسهامها في التنويع االقتصادي للبالد .غير أن إعداد
كافيا لخلق تنمية
خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية الماثلة ليس
ً
مستدامة للصادرات .وهناك حاجة واضحة إلى وضع وتنسيق مختلف
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق أهداف خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية .ويستند تنفيذ هذه المبادرات المقترحة وتأثيرها على تنمية
الصادرات إلى حد كبير على قدرة أصحاب المصلحة على تخطيط هذه
المبادرات من أجل تحقيق أثر مضاعف في البلد .وبعبارة أخرى ،يجب أن
تكون المبادرات المنفصلة على ما يبدو متناسقة لتعزيز بعضها البعض
وخلق آثار إيجابية مستدامة لتنمية الصادرات وزيادة فعالية خارطة طريق
التنمية التجارية االستراتيجية.
في الواقع ،فإن خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية ليست خارطة
طريق ألي مؤسسة محددة ،بل هي خارطة طريق قطر ،ولضمان نجاحها
فمن الضروري تهيئة البيئة المناسبة ووضع اإلطار الالزم لتنفيذها.
ً
بعضا من شروط النجاح الرئيسية التي تعتبر
ويعرض القسم التالي
جوهرية في خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية المقرر تنفيذها
بفاعلية وتحقيق االستدامة الذاتية واالستحقاقات طويلة األجل لدولة
قطر.

إنشاء وتشغيل منصة للتنسيق بين القطاعين العام
والخاص وجهازها الفرعي

من المعايير الرئيسية للنجاح في هذا الصدد قدرة أصحاب المصلحة على
تنسيق األنشطة ورصد التقدم المحرز وتعبئة الموارد لتنفيذ خارطة طريق
منبرا
التنمية التجارية االستراتيجية .ومن المستحسن أن تؤسس البالد
ً
استشاريا للحكومة
لتحاور القطاع العام والخاص الذي يعمل باعتباره
ً
والقطاع الخاص حول قضايا تتعلق بخارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية أو تؤثر عليها.
وستتطلب منصة الحوار الرسمية مستوى عال من مشاركة أعضاء
مؤسسات دعم التجارة واالستثمار (العامة والخاصة) ،حيث أن دورهم
أمر بالغ األهمية وسيؤثر على مستوى الفعالية التي يتم بها تنفيذ
خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية .وبالمثل ،فإن قدرة القطاع
الخاص على تقديم اسهامات لعملية تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية التي سوف تؤثر بشكل كبير على نجاح خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية.

هناك أمانة مسؤلة تعبئة الموارد لتنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية ورصدها.
وينبغي أن تكون الوظائف الرئيسية للمنصة بين القطاعين العام والخاص
هي التالية:
 -1العمل كمجموعة استشارية تتعلق بمجاالت التجارة وتنمية المشاريع
الصغيرة والمتوسطة ،وتمكين ممثلي القطاع الخاص والحكومة من
تحديد القضايا ذات األولوية؛
 -2تنسيق عملية تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية
ورصدها بمعرفة الحكومة أو القطاع الخاص أو المؤسسات أو
المنظمات الدولية من أجل ضمان تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية
االستراتيجية بشكل صحيح؛
 -3تحديد الموارد الالزمة لتنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية
والتوصية بتخصيصها؛
 -4تصحيح التنقيحات والتحسينات المضافة على خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية وإصدار توصيات بشأنها بشكل يتيح االستمرار
في االستجابة على أفضل وجه لتلبية احتياجات البلد ومصالحها على
المدى الطويل؛
 -5اقتراح التغييرات الرئيسية في السياسات التي يتعين القيام بها،
استنادا إلى أولويات خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية،
ً
وتعزيز هذه التغييرات في السياسة بين صناع القرار الوطنيين؛
 -6توجيه األمانة في مهامها المتعلقة بالرصد والتنسيق وتعبئة الموارد
ومهام الدعوة إلى تغيير السياسة واالتصال ،بغية تمكين التنفيذ
الفعال لمبادرة خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية؛
وكما ذكر أعاله ،ينبغي أن يتم دعم المنصة بين القطاعين العام والخاص
من جانب أمانة عامة الستكمال األعمال التشغيلية اليومية المتعلقة
بإدارة تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية .وينبغي أن تتمثل
المسؤوليات األساسية لألمانة فيما يلي:
 -1دعم وتنظيم االجتماعات العادية لمنصة القطاعين العام والخاص
 -2رصد تقدم وتأثير تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية
 -3التنسيق بين شركاء تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية
 -4حشد الموارد لتنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية.

وتتألف مجموعة أصحاب المصلحة التي تمت استشارتها خالل عملية
التصميم من هيئة من ممثلي المؤسسات الرئيسية التي تضم الوزارات
الحكومية واألعضاء المؤسسيين .كما تضم ممثلين من القطاع الخاص
من جميع قطاعات الصناعة .وعلى هذا النحو ،وبمجرد تعديل اختصاصاتها
على نحو مالئم ،فإن هذه المجموعة المختارة بعناية من اصحاب
المصلحة ستكون مسؤولة عن تنسيق تنفيذ خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية .وينبغي أيضا مواءمتها مع المبادرة الحالية إلنشاء
شبكة شركاء تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة .وسيلزم أيضا تمون
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وتشمل المهام المحددة التي تدخل في إطار مجاالت األنشطة واسعة
النطاق ما يلي:
■ صياغة مقترحات المشاريع ،بما في ذلك الميزانيات لتنفيذ أنشطة
خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية؛
■ وضع خطط عمل سنوية ونصف سنوية للموافقة عليها بمعرفة منصة
القطاعين العام والخاص؛
■ جمع المعلومات عن تنفيذ المشروع وإعداد تقارير رصد دورية تقدم إلى
المنصة بين القطاعين العام والخاص؛
■ الترويج لخارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية بين الشركاء من
القطاعين العام والخاص؛
■ تنفيذ أي مهام أخرى حسبما تقتضي منصة القطاعين العام والخاص.

دعم القطاع الخاص ومشاركته
ينبغي على القطاع الخاص أن يستفيد من تنفيذ خارطة طريق التنمية
التجارية االستراتيجية من خالل تحسين القدرات اإلنتاجية وخفض تكاليف
ممارسة األعمال التجارية وتيسير اإلجراءات اإلدارية وتعزيز فرص الحصول
على التمويل وما إلى ذلك .ومع ذلك ،أبدى القطاع الخاص بوضوح
خالل عملية تصميم خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية رغبته في
االسهام في تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية مباشرة
أو من خالل الشراكة مع المؤسسات العامة .ويمكن أن تتراوح جهود
التنفيذ المبذولة من جانبهم من توفير المعلومات التجارية للمؤسسات
للمساهمة في مشاريع التنمية ،وإنشاء وحدات المعالجة ،والترويج ،وما
إلى ذلك .وبإيجاز ،تعتبر المعرفة العملية بشأن العمليات التجارية الخاصة
ضروريا لضمان أن يتم تنفيذ واستهداف أنشطة
أمرا
ً
بالقطاع الخاص ً
خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية بشكل فعال.

توعية المؤسسات التنفيذية بالخارطة المقترحة

تعبئة الموارد المالية من أجل التنفيذ
جزءا من الحل ،فإنها تلعب
في حين أن تعبئة الموارد ليست سوى
ً
حاسما وال غنى عنه في دعم تنفيذ خارطة طريق التنمية التجارية
دورا
ً
االستراتيجية .وينبغي وضع خطة متكاملة لتعبئة الموارد بمجرد اعتماد
الوثيقة .وتشمل تعبئة الموارد تخطيط الخطوات والتبعات المتعلقة
باالتصاالت مع المؤسسات ،وتصميم المشاريع ،واقتراحات  /تطبيقات
المشاريع ،وجمع الموارد وإدارتها .ومن شأن ذلك أن ييسر مصادر
التمويل المتنوعة ويدعمها ويعززها لدعم التنفيذ المستدام والشامل ،بما
في ذلك الموارد الوطنية واالستثمار الخاص.
■ الموارد المحلية التي توفرها :ستحتاج الحكومة إلى التحقق من الحد
األدنى المحدد من الميزانية من أجل تنفيذ مختلف عناصر خارطة طريق
التنمية التجارية االستراتيجية .ويوضح هذا الدعم لألنشطة الواردة
في خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية التزام الحكومة بهذه
المبادرات.
■ االستثمــار الوطــني واألجنــبي :تتألــف مجموعــة أصحــاب المصلحــة
المعنيين بتصميم خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية من
ممثلين عن المؤسسات الوطنية وشبكة دعم التجارة والقطاع الخاص.
وإذا باتت هذه المجموعة جزء من المنصة المذكورة ستستفيد خارطة
طريق التنمية التجارية االستراتيجية من ذلك لتكون قادرة على نقل
معلومات موثوقة للشركات حول الفرص المتعلقة بالتصدير،
ستتمكن من إبالغ الحكومة باالحتياجات التي حددها المستثمرون
حسبما تمليه الضرورة للعمل بنجاح .ويمكن أن يكون تدفق االستثمار
في قطر بمثابة محرك جيد لبعض المجاالت المحددة في خارطة طريق
التنمية التجارية االستراتيجية ممكن يجعل من المفيد دعم هذا االتجاه.
ومع ذلك ،يجب أن يستهدف تدفق االستثمار آفاقا محددة من أجل
االستفادة من تنمية هذه الصناعة كما هو مفصل في الجزء المتعلق
قدما من خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية الحالية.
بالمضي
ً

ينبغي إطالع المؤسسات التنفيذية الرئيسية الواردة بالتفصيل في
المبادرات المقترحة على محتوى خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية
وآثارها على وضع برامجها للفترة  .2018-2022وهذه التوعية ضرورية
لبناء المزيد من المسؤولية ،كما أنها تتيح للمؤسسات فرصة مراجعة
المبادرات المقترحة من أجل تأكيد األنشطة التي يمكن أن تنفذها على
الفور ،على المديين المتوسط والبعيد .وسيتيح هذا النهج أن تقوم
المؤسسات التنفيذية المقترحة بتخصيص الموارد الضرورية لتنفيذ هذه
المبادرات .ويمكن إضفاء الصبغة الرسمية على هذا التخصيص من خالل
دمج أنشطة خارطة طريق التنمية التجارية االستراتيجية في خطط هذه
المؤسسات .وفي حين أن البعد المالي مطلوب في كثير من األحيان،
فإن عنصر الموارد البشرية ال يقل أهمية.
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