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ـــي ـــم ـــال ـــع ـــــصـــــاد ال ـــــت ــــجــــي لـــمـــنـــتـــدى االق ــــي ــــرات ـــــطـــــة شـــــريـــــك اســــت ـــــراب ــــصــــل: ال ــــي ــــخ ف ــــشــــي ال

الرابطة تطلق استطالع آراء المديرين التنفيذيين
بالتعاون مع معهد البحوث االجتماعية واالقتصادية

الدوحة – عبد الاله محمد 

األعمال  رجــال  رابطة  كشفت 
الــقــطــريــيــن أمــــس عـــن تــعــاونــهــا 
االجتماعية  الــبــحــوث  معهد  مــع 
واالقــتــصــاديــة الــمــســحــيــة الــتــابــع 
إطــالق  أجــل  مــن  قطر  لجامعة 
المديرين  آراء  استطالع  عملية 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــيـــن فــــي قـــطـــر الـــتـــي 
بالتعاون  سنوياً  الرابطة  تجريها 
مع المنتدى االقتصادي العالمي.

فيصل  الــشــيــخ  ســـعـــادة  وقــــال 
بــن قــاســم رئــيــس رابــطــة رجــال 
األعـــــــمـــــــال الــــقــــطــــريــــيــــن أمــــس 
فـــي مــؤتــمــر صــحــفــي: إن هــذا 
ألهمية  تــرســيــخــاً  جـــاء  الــتــعــاون 
هــذا االســتــطــالع الــذي يعبر عن 
قطر  فــي  األعــمــال  مجتمع  آراء 
في  رئيسياً  عنصراً  والذي يشكل 
الذي  العالمية  التنافسية  تقرير 
االقتصادي  المنتدى  عن  يصدر 
البيئة  ســنــويــاً  ويــعــكــس  الــعــالــمــي 
لكل  األعمال  ومناخ  االقتصادية 
دولة وقدرتها على تحقيق النمو 

االقتصادي .
التنافسية  تــقــريــر  إن  وتــابــع: 
يشتمل على ملف تفصيلي حول 
وتراتبية  دولــة   «١٤٢» اقتصاد 
تنافسية  حيث  مــن  الـــدول  هــذه 
اقتصادها، وأوضح الشيخ فيصل 
للسنة  تــقــدمــت  قــطــر  دولــــة  أن 
بحصولها  الــتــوالــي  عــلــى  الــثــانــيــة 
تصنيف  في   «١٤» المركز  على 
الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة والــمــركــز 

العربية  ــلــدول  ل بالنسبة  األول 
والــشــرق األوســـط ، وقـــال: «إن 
لقطر  ــعــالــمــي  ال ــتــرتــيــب  ال هــــذا 
العالمية  التنافسية  تصنيف  في 
لالقتصاد  الثابتة  الدعائم  يعكس 
الــــقــــطــــري كـــبـــيـــئـــة اقـــتـــصـــاديـــة 
مـــســـتـــقـــرة وســـــــوق ســـلـــع فــعــال 
وعــــدم وجــــود فــســاد بــاالضــافــة 

لالستقرار المالي واألمني».
وأفاد الشيخ فيصل أن رابطة 
هي  القطريين  األعــمــال  رجـــال 
شـــريـــك اســـتـــراتـــيـــجـــي لــمــنــتــدى 

االقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي فـــي إطـــالق 
هذا االستطالع منذ «٦» سنوات 
مع  الـــتـــعـــاون  أن  إلــــى  وأشــــــار   ،
الكبيرة  بخبراتهم  قطر  جامعة 
وعــامــالً  مضافة  قيمة  ستشكل 
بأهمية  الوعي  رفع  في  مساعداً 

هذا التقرير. 
الــدكــتــورة  عــبــرت  جهتها  مــن 
شــيــخــة الــمــســنــد رئــيــس جــامــعــة 
قطر عن سرور المعهد وجامعة 
رجال  رابطة  مع  بالتعاون  قطر 
عن  لإلعالن  القطريين  األعمال 

التنفيذي  الـــرأي  تــقــريــر  إطـــالق 
استطالع  تقرير  «إن  وقــالــت:   ،
يعد  التنفيذيين  المديرين  آراء 
تقرير  إعـــداد  فــي  مهما  عنصراً 

التنافسية العالمية حول قطر».
التنافسية  تقرير  أن  ولفتت: 
تقارير  إلــى  بــاإلضــافــة  العالمية 
مـــهـــمـــة أخـــــــــرى مــــثــــل تـــقـــريـــر 
العالمي  المعلومات  تكنولوجيا 
هـــــي وســـــائـــــل مـــهـــمـــة لـــعـــرض 
تبذلها  الــتــي  الكبيرة  الــخــطــوات 
مواتية  بيئة  لخلق  قــطــر  ـــة  دول

لــــــريــــــادة األعــــــمــــــال الـــتـــجـــاريـــة 
وتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا الــــمــــعــــلــــومــــات 
المجال  وإلفــســاح  واالبـــتـــكـــارات 

لعقد مقارنات دولية كذلك.
وأوضحت بأن نجاح استطالع 
تقرير الرأي التنفيذي مسؤولية 
وطــنــيــة تــتــشــرف جــامــعــة قطر 
حثت  كــمــا   ، فــيــهــا  بــالــمــشــاركــة 
الجهات  المسند  شيخة  الدكتورة 
الجدية  المشاركة  على  المعنية 
فيه كونه ينعكس باإليجاب على 
تقرير التنافسية العالمية لقطر.

وأفــــــــادت الــــدكــــتــــورة شــيــخــة 
الــبــحــوث  مــعــهــد  مـــشـــاركـــة  أن 
االجــــتــــمــــاعــــيــــة واالقــــتــــصــــاديــــة 
قطر  لجامعة  الــتــابــع  المسحية 
فــي إجــــراء الــمــســح واالســتــطــالع 
قطر  في  التنفيذيين  للمديرين 
المنتدى  قبل  من  بدعوى  كانت 
االقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي لــيــكــون 
المسح  هـــذا  تــنــفــيــذ  فـــي  شــريــكــاً 
ـــعـــاون مــــع رابــــطــــة رجــــال  ـــت ـــال ب
األعـــمـــال الــقــطــريــيــن ، وقــالــت: 
ـــمـــعـــهـــد بــتــســخــيــر  «ســــيــــقــــوم ال

واالستعانة  األكــاديــمــيــة  تجاربه 
ــــــالزمــــــة لـــدعـــم  ــــخــــبــــرات ال ــــال ب
بها  قامت  التي  الكبيرة  الجهود 
(الـــرابـــطـــة ) لــضــمــان الــحــصــول 
عـــلـــى عـــيـــنـــة مــمــثــلــة وبـــيـــانـــات 
تصور  أن  شأنها  من  بها  موثوق 
مــجــاالت  فـــي  قــطــر  أداء  بــدقــة 
المعلومات  وتكنولوجيا  األعمال 
، وعبرت عن تطلعها للمساهمة 

في إنجاح المسح والتقارير. 
وعــــلــــى صـــعـــيـــد مـــتـــصـــل قـــال 
مدير  العمادي  درويــش  الدكتور 

مـــعـــهـــد الـــبـــحـــوث االجــتــمــاعــيــة 
واالقـــتـــصـــاديـــة الــمــســحــيــة: إن 
الــبــيــانــات الــتــي سنقوم  اســتــمــارة 
بـــمـــســـحـــهـــا عــــلــــى الــــمــــديــــريــــن 
الــتــنــفــيــذيــيــن مـــعـــدة مــــن قــبــل 
الــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
وتــحــتــوي عــلــى مــعــلــومــات حــول 
رأسمال الشركة وعدد العاملين 
ومــعــايــيــر الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة 
فــي مــجــتــمــع االعـــمـــال ، مــشــيــراً 
إجـــراء  هــو  المعهد  دور  أن  إلـــى 
البيانات وإعطائها  المسح وجمع 
لــمــنــتــدى الــتــنــافــســيــة الــعــالــمــيــة 
لــتــقــوم بـــدراســـة هـــذه الــبــيــانــات 
من  النتائج  تستخلص  ثم  ومــن 
المسح  ـــأن  ب بــيــن  كــمــا   ، الــمــســح 
ســيــنــتــهــي مــنــتــصــف شــهــر مــايــو 

القادم .
المنتدى  اختيار  بأن  وأضــاف 
مع  شريكاً  ليكون  قطر  لجامعة 
الرابطة إلجراء هذا المسح سببه 
مثل  التعليمية  الــمــؤســســات  أن 
جــامــعــة قــطــر تــعــتــبــر قــطــاعــات 
جهة  أي  إلــــى  تــتــبــع  ال  مــســتــقــلــة 

ومعروفة بنزاهتها.
وأكد على أن مشاركة المعهد 
أي  مقابل  ليس  االستطالع  بهذا 
أجــر مـــادي وســيــقــوم بــه مجاناً 
بدور المعهد في المجتمع  إيماناً 
تـــوزيـــع  إن  الــــعــــمــــادي:  وقــــــال   .
شكل  على  سيكون  االســتــمــارات 
ضمن  منتظمة  عشوائية  عينة 
المنتدى  حددها  وأسس  معايير 

االقتصادي العالمي.


