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كتبت - هناء صالح الترك:

أثـــــر   ” دراســـــــــــــة  كــــشــــفــــت 
األعمال  ُمجتمع  على  الحصار 
الشركات  نجاح  عن  القطرّي” 
المحلية في ُمواجهة تداعيات 
الحصار، حيث أظهرت زيادة 
الطلب على ُمنتجات ٤٦٪ من 
الـــشـــركـــات الــمــحــلــّيــة، ُمــقــابــل 
حــيــن  فــــي   ،٪٣٠ انــــخــــفــــاض 
أّكدت ٢٤٪ من الشركات عدم 
حجم  على  تغيير  أّي  تسجيل 

الطلب.
واســتــعــرض الــدكــتــور ماجد 
إدارة  ُمدير  األنصاري  محمد 
البحوث  معهد  في  السياسات 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
الـــمـــســـحـــيـــة بـــجـــامـــعـــة قــطــر، 
وأســــــــتــــــــاذ عـــــلـــــم االجـــــتـــــمـــــاع 
الـــســـيـــاســـي بــالــجــامــعــة نــتــائــج 
الكويت  أن  ُمـــؤكـــداً  الـــدراســـة، 
ـــا  وســـلـــطـــنـــة ُعـــــمـــــان تـــصـــّدرت
للتصدير  الرئيسية  الــوجــهــات 
الصين  بينما  الــحــصــار،  مــنــذ 
والــهــنــد وتــركــيــا أهـــّم مــصــادر 

االستيراد.
وأوصت الدراسة التي تّمت 
بالتعاون مع الشركاء في كلية 

وأكاديمية  واالقتصاد  اإلدارة 
قطر للمال واألعمال، بتركيز 
البناء  قطاعات  على  الحكومة 
والهامة  الصناعية  والمعدات 
قطر  رؤيـــة  لتنفيذ  والــداعــمــة 
وإعــــطــــاء   ،٢٠٣٠ الـــوطـــنـــيـــة 
لتلك  االهـــتـــمـــام  مـــن  الــمــزيــد 
من  تستفْد  لم  التي  الشركات 
وعلى  األساسّية  السلع  ارتــفــاع 
صــانــعــي الــســيــاســة الــنــظــر في 
البناء  وكذلك  النجاح،  قصص 
عـــلـــى نـــقـــاط الــــقــــوة واإلبـــــــداع 
الموجودة في ُمجتمع األعمال 

في قطر. 
كما دعت صانعي السياسات 
ــُمــواصــلــة الــبــحــث عـــن طــرق  ل
ـــــة األعــــمــــال  ـــعـــزيـــز مـــــرون ـــت ل

للوصول إلى مصادر االستيراد 
ووجـــــهـــــات الــــتــــصــــديــــر، كــمــا 
طــالــبــت بــتــشــجــيــع االســتــجــابــة 
الــــــفــــــّعــــــالــــــة لــــالســــتــــبــــيــــانــــات 
الــُمــســتــقــبــلــيــة بـــيـــن مــجــتــمــع 

األعمال. 
أن  األنــــــصــــــاري  د.  وأّكـــــــــد 
الــمــعــهــد قـــــام بـــالـــتـــعـــاون مــع 
واالقــــتــــصــــاد،  اإلدارة  كـــلـــيـــة 
ومــــع أكــاديــمــيــة قــطــر لــلــمــال 
واألعــــــــمــــــــال إلجــــــــــــراء مــســح 
والمالية  الصناعية  للشركات 
في قطر. وشــرح أنــه في هذا 
شركة   ١١٥ ســؤال  تــّم  المسح، 

من القطاع الصناعي و١٤ من 
القطاع المالي.

الـــنـــتـــائـــج  أن  ــــــى  إل وأشـــــــــار 
الــــرئــــيــــســــيــــة، فـــيـــمـــا يـــتـــعـــّلـــق 
بـــظـــروف الــعــمــل الــعــامــة في 
إيجابية  الشركات  تعّد  قطر، 
بــشــكــل عـــام وُمــتــفــائــلــة بــشــأن 
الطلب  ازداد  حيث  الُمستقبل، 
ـــنـــتـــجـــات الــمــحــلــيــة  ـــُم عـــلـــى ال

عموماً بشكل كبير.
ونّوه بأّن الهدف من إجراء 
الـــمـــســـوح هــــو الـــحـــصـــول عــلــى 
الشركات  ُمستوى  على  تقييم 
لــبــيــئــة األعـــــمـــــال فــــي قــطــر، 

وأســــــــواق الـــعـــمـــل، والـــتـــجـــارة 
والــــلــــوجــــســــتــــيــــات، وكــــذلــــك 

ظروف التمويل واالستثمار.
الــشــركــات  أّن  إلــــى  وأشــــــار 
واجـــهـــت صــعــوبــات جــمــة في 
على  والقدرة  التوريد  سالسل 
ـــتـــصـــديـــر مــن  االســــتــــيــــراد وال
تمّكنوا  فقد  ذلــك،  ومع  قطر. 
بديلة  بــلــدان  على  الــعــثــور  مــن 
فــــي فــــتــــرة زمـــنـــيـــة قــصــيــرة 
للغاية (أقّل من ٣ أشهر إلى ٥ 
فقد  الدراسة  وحسب  أشهر)، 
والبنية  العمل  لــوائــح  تحّسنت 
التحتية والعبء البيروقراطّي. 

أن  مــن  الــدراســة  وانطلقت 
مــجــتــمــع األعــــمــــال فــــي قــطــر 
اليوم يُواجه حصاراً جوياً وبرياً 
ولكن  مــســبــوق،  غير  وبــحــريــاً 
على الرغم من تلك التحديات 
جيداً،  االقــتــصــادي  األداء  كــان 
ولـــــكـــــن هـــــنـــــاك حـــــاجـــــة إلــــى 
مــزيــٍد مــن الــمــعــلــومــات حــول 
كــيــفــيــة تــأثــيــر الـــحـــصـــار على 
مــجــتــمــع األعــــمــــال فــــي قــطــر 
من  الــشــركــات  تمّكنت  وكيف 
التحديات،  هــذه  على  التغّلب 
قد  المعلومات  هــذه  إّن  حيث 
بكيفية  الـــقـــرار  صـــّنـــاع  تــخــيــر 

الشركات  بــُمــســاعــدة  قيامهم 
لهذه  وتحقيقاً  الــنــجــاح،  على 
المعهد  بين  التعاون  تّم  الغاية 
واالقـــتـــصـــاد  اإلدارة  وكـــلـــيـــة 
قطر  وأكــاديــمــيــة  بــالــجــامــعــة 
مسح  واألعــمــال إلجــراء  للمال 
والمالية  الصناعية  الشركات 

في قطر. 
وتــّم ســؤال الــشــركــات أيضاً 
عــن الــعــوامــل الــتــي أّثـــرت على 
بـــيـــئـــة األعـــــمـــــال فــــي الـــقـــطـــاع 
الغالبية  تــذكــر  ولــم  الصناعي 
ُمعظم  في  تغيير  أي  الُعظمى 
الــعــوامــل.. وتــنــاولــت الــدراســة 
االستيراد  قـــدرة  على  التأثير 
والــتــصــديــر مـــن وإلــــى قــطــر، 
ُمــقــارنــة مــع مــا ســبــق، أفــادت 

الشركات في جميع القطاعات 
على  سلباً  أثــر  قد  الحصار  أّن 
قدرة شركائها على االستيراد 
ونتيجة  قطر،  من  والتصدير 
لـــــذلـــــك كــــــــان عــــلــــى ُمـــعـــظـــم 
الــشــركــات إيــجــاد بــلــدان بديلة 
لــالســتــيــراد والــتــصــديــر وهــذه 
سالسل  على  أّثرت  الصعوبات 

التوريد. 
وأظــهــرت الــنــتــائــج فــي هــذا 
الــــجــــانــــب تـــكـــيـــف الـــشـــركـــات 
بــســرعــة مــع مــشــكــالت سلسلة 
الـــتـــوريـــد، حــيــث أفـــــادت ٦٦٪ 
العمليات  أّن  الــشــركــات  مـــن 
عــــــادت إلـــــى طــبــيــعــتــهــا خـــالل 
وأوضــــــح  أقـــــــل.  أو  أشــــهــــر   ٥
أّن  ـــســـتـــجـــيـــبـــيـــن  ـــُم ال بــــعــــض 
الــــتــــعــــاون الـــحـــكـــومـــي ســاعــد 
سلسلة  عــقــبــات  تــخــفــيــف  فـــي 
التوريد، ونتيجة لذلك تمكنت 
الـــشـــركـــات مــــن الـــتـــعـــامـــل مــع 
ــُمــشــكــلــة مـــن خــــالل إيـــجـــاد  ال
لتخفيف  وطــرق  بديلة  بلدان 
تـــدفـــق الــعــمــلــيــات فــــي فــتــرة 
قصيرة، كما تطّرقت الدراسة 
إلــــى الــطــلــب عــلــى الــُمــنــتــجــات 
حــســب الــقــطــاعــات وشــركــات 

التصدير. 

الشركات المحلية نجحت في مواجهة الحصار الشركات المحلية نجحت في مواجهة الحصار 
في دراسة أجراها معهد البحوث االجتماعية بجامعة قطر .. د. ماجد األنصاري:

المحلية  ــات  ــرك ــش ال مــنــتــجــات  عــلــى  ــطــلــب  ال فـــي  زيـــــادة   ٪٤٦

الحصار فــرض  بعد  االســتــيــراد  مــصــادر  أهــم  وتركيا  والهند  الصين 

الحصار منذ  الطلب  حجم  في  تغيير  أي  عن  تبلغ  لم  الشركات  من   ٪٢٤

الصناعية والمعدات  البناء  قطاعات  تطوير  على  بالتركيز  تُوصي  الدراسة 

تأثير الحصار على بيئة القطاع الصناعيد. ماجد األنصاري

ـــجـــات الـــقـــطـــريـــة ـــت ـــمـــن ـــر ال ـــدي ـــص ــــصــــدران وجـــــهـــــات ت ــــت ـــة عــــمــــان ت ـــطـــن الــــكــــويــــت وســـل

تصوير - تاج الدين

الدراسة اعتمدت 
على مسح 

الشركات الصناعية 
والمالية في قطر

تعزيز مرونة 
األعمال للوصول إلى 

مصادر االستيراد 
ووجهات التصدير

د. خالد الحر: تحسين السياسات العامة وإطالق المبادرات
أّكد د. خالد الحر ُمدير أكاديمية 
قــــطــــر لــــلــــمــــال واألعــــــــمــــــــال فــي 
مداخلته على أهمية االستفادة 
مــــن االخــــتــــالفــــات لــتــحــســيــن 
الــســيــاســات الــعــامــة وإطـــالق 
تحسين  أجل  من  الُمبادرات 
الــجــوانــب  فــي  األعــمــال  بيئة 

المؤّسسة  استعداد  ُمبدياً  الُمختلفة، 
للُمشاركة في أي دراسة ُمستقبالً.

ورصــــــدت الــــدراســــة أيـــضـــاً تــأثــيــر 
الــحــصــار عــلــى بــيــئــة الــقــطــاع الــمــالــي 
أّن  المالية  الشركات  غالبية  وحّددت 
الُمستجيبين  مــن   ٪٧٧ العمل  لــوائــح 
والبنية التحتية ٥٤٪ قد تحّسنت منذ 

الدراسة  وتعّرضت  الحصار،  قبل  ما 
إلـــى الــتــأثــيــر عــلــى إيـــــرادات األعــمــال، 
أن  المالية  الشركات  ُمعظم  وذكرت 
األعمال  عائدات  على  الحصار  تأثير 
التجارية كان محايداً، وتطرقت إلى 

الطلب على منتجات األعمال. 
واتبعت منهجية الدراسة االستبيان 

ـــّم الــتــواصــل مع  اإللـــكـــتـــرونـــّي، كــمــا ت
الشركات عن طريق الهاتف أو البريد 
االستبيان  إرســـال  وتــّم  اإللــكــتــرونــّي، 
أكاديمية  بــُمــســاعــدة  الــمــالــي  للقطاع 
قــطــر لــلــمــال واألعـــمـــال واســتــغــرقــت 
سبتمبر  مـــن  ــبــيــانــات  ال جــمــع  فــتــرة 

٢٠١٨ إلى يناير ٢٠١٩.

د. حسن السيد:
تقييم التمويل واالستثمار 

خــالل الحـصــار
حسن  الدكتور  استهّل 
الــــســــيــــد مـــــديـــــر مــعــهــد 
ــــبــــحــــوث الـــمـــســـحـــيـــة،  ال
الـــلـــقـــاء بــكــلــمــة تــحــدث 
إجــراء  أهمية  عــن  فيها 
بالتعاون  الــدراســة  هــذه 

مــــــع الــــــشــــــركــــــاء فـــي 
اإلدارة  ــــيــــة  كــــل

واالقـــــــتـــــــصـــــــاد 
وأكـــاديـــمـــيـــة 

قـــــــــطـــــــــر 

بهدف  واألعــمــال  للمال 
الـــحـــصـــول عـــلـــى تــقــيــيــم 
الشركات  ُمستوى  على 
ـــة األعـــــــمـــــــال فــي  ـــئ ـــي ـــب ل
قــطــر وأســــواق األعــمــال 
والتجارة واللوجستيات، 
ــــــك ظــــــروف  وكــــــذل
الــــــــــتــــــــــمــــــــــويــــــــــل 
واالســـتـــثـــمـــار 
خــــــــــــــــــــــــــــــالل 

الحصار.

إجر ي ن يه
بالتعاون  الــدراســة  هــذه 

مــــــع الــــــشــــــركــــــاء فـــي 
اإلدارة  ــــيــــة  كــــل

واالقـــــــتـــــــصـــــــاد 
وأكـــاديـــمـــيـــة 

قـــــــــطـــــــــر

ل ق و و ر
والتجارة واللوجستيات،
ــــــك ظــــــروف وكــــــذل
الــــــــــتــــــــــمــــــــــويــــــــــل
واالســـتـــثـــمـــار
خــــــــــــــــــــــــــــــالل

الحصار.

د. حسن السيد جانب من الحضور

أّك
قــــ

د. خالد الحر

التأثير على عائدات األعمال


