االنفتــاح االستثمــاري األجنيب يف دولة قطر
وكيفية تفاعله يف تنمية االقتصاد القطري
د .خالد مشس حممد العبدالق ـ ــادر
عميد كلية اإلدارة واالقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد
جامعة قطـ ـ ــر -يونيو 2018

االنفتــاح االستثمــاري األجنبي في دولة قطر

د .خالد العبدالقـادر

املحتويات
أوال :املقدمة 3 ..
ثانيا :أهمية االستثامر األجنبي لدولة قطر بعد فرض الحصار عليها 3 ..
•االستثامر األجنبي :عامل مكمل ومشارك لقدرات القطاع الخاص الوطني 3 ..
•فتح االقتصاد املحيل لالستثامر األجنبي من شأنه ان يرسع يف منو القطاع الخاص 4 ..
•االستثامر األجنبي سيساهم يف تقليل درجة انكشاف االقتصاد القطري من حيث الواردات 4 ..
•االستثامر األجنبي س ُيع ّجل من تنفيذ مشاريع التنويع االقتصادي 5 ..
•الجدوى االقتصادية لجذب املشاركة األجنبية يف إقامة مشاريع االكتفاء وبدائل االسترياد 5 ..
ثالثا :جاهزية قطر الستقبال االستثامر األجنبي أكرث من أي وقت مىض 6 ..
•تنوع الحامية العسكرية والدفاعية لدولة قطر 6 ..
•الحصار اختبا ٌر لقوة اقتصاد قطر ،وصموده وصعوده عزز ثقة املستثمرين واعجابهم به 6 ..
•رشكات اجنبية كربى مستمرة يف قطر رغم الحصار 7 ..
•التصنيف االئتامين القطري يف النطاق األعىل يف سلم التصنيفات االئتامنية 7 ..
•صندوق النقد يضع النمو االقتصادي لدولة قطر يف  2018عند املستوى األعىل خليجيا 8 ..
•املقيمون واملستثمرون األجانب يف دول الحصار يشعرون بضيق العيش وال يأمنون 9 ..
•دول الحصار تتعامل بصورة غري حضارية يف فرض النظام والقانون واملساءلة 9 ..
•قطر دولة محرتمة ومحبة للشعوب واملقيمني 9 ..
•دول الحصار ال تحرتم القطاع الخاص لديها 10 ..
رابعا :حزمة قوانني االنفتاح االستثامري األجنبي 10 ..
•حزمة قوانني االنفتاح االستثامري االجنبي التي أطلقتها دولة قطر 11 ..
•االستثامر األجنبي واملناطق الصناعية واملناطق الحرة واللوجستية 12 ..
•االستثامر األجنبي وميناء حمد كمركز للتخزين والتجميع وإعادة التصدير 12 ..
•القاعدة االستهالكية وتوظيف دخول ومدخرات غري القطريني محليا 13 ..
•فرض الرضيبة يف دول الحصار 13 ..
خامسا :الخامتة 13 ..

2

االنفتــاح االستثمــاري األجنبي في دولة قطر

د .خالد العبدالقـادر

البرشية منها وتطويرها وأيضا تبوأها املجال
اإلداري والتسويقي بشكل مستقل واحاليل
عرب الزمن .وبعد ان اثبت االستثامر األجنبي
يف قطاع الطاقة يف قطر فعاليته واستفادة
االقتصاد القطري منه ،فقد آن األوان وخاصة
بعد فرض الحصار عىل دولة قطر يف أن
يدخل االستثامر األجنبي وجهات أخرى يف
االقتصاد القطري ،وخاصة فيام يتعلق بتلبية
احتياجات االقتصاد املهمة ،وأيضا العمل عىل
متوقع اقتصاد دولة قطر عىل خريطة االقتصاد
اإلقليمي والعاملي ،ليس ذلك املوقع فقط يف
مجال قطاع الطاقة فحسب ،وامنا يف املجال
السلعي والخدمي املتنوع.

أوال :املقدمة

ثانيا :أهمية االستثامر األجنبي لدولة
قطر بعد فرض الحصار عليها

تتنافس الدول من اجل استقطاب االستثامر نتوقع ان يساعد االستثامر األجنبي يف تحقيق
األجنبي نظرا ألهميته يف دفع عجلة النشاط عدة منافع لالقتصاد القطري وخاصة بعد
االقتصادي والتنمية االقتصادية .وبالنسبة الحصار ،ومنها:
لدولة قطر فيرتكز معظم االستثامر األجنبي
االستثامر األجنبي عامل مكمل
يف قطاع الطاقة ،حيث يتميز هذا القطاع
بوفرة النفط والغاز وبكميات تجارية عاملية ومشارك لقدرات القطاع الخاص الوطني
يف إقامة وتلبية احتياجات االقتصاد من
وبانخفاض تكلفة اإلنتاج وبالتايل الربح املؤكد.
السلع والخدمات
وتستفيد دولة قطر من هذا االستثامر االجنبي
يف جلب التكنلوجيا وفنون اإلدارة والتسويق
واستغالل وتنمية الطاقات الوطنية وخاصة قد ال يستطيع القطاع الخاص الوطني بنفسه
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ان يفي بكل احتياجات االقتصاد القطري وخاصة
تلك التي تأيت من مشاريع االكتفاء الذايت وإحالل
الواردات ،لذا كان البد للمشاريع الوطنية أن
تتشارك مع الرشكات األجنبية التي ستدخل البالد
إلقامة تلك املشاريع او ان تقوم تلك الرشكات
بالقيام بها بشكل مستقل بعد ان يسمح لها
قوانني االستثامر األجنبي التي تم إصدارها ،علام
بأن الوفاء باحتياجات االقتصاد القطري أصبح
أولوية ملحة خاصة بعد الحصار .والحقيقة أن
حجم احتياجات االقتصاد املحيل من الخارج (لو
افرتضنا انها  32مليار دوالر حسب رقم الواردات
القطري من الخارج) فإن هذا الرقم قد يفوق
كثريا طاقة رأس املال القطري الخاص ،وبالتايل
قد يحجم او اليسع دخول االستثامرات الوطنية
يف توفري قيمة استثامرية تنتهي بقيمة إنتاجية
مثل هذا الرقم من الواردات ،وبالتايل كان البد
من االشرتاك مع االستثامرات والرشكات األجنبية
او السامح لها بشكل مستقل يف اقامتها ،الن يف
نهاية األمر سيكون االقتصاد القطري قد وفر
لنفسه كثريا من تلك املنتجات التي كان يجلبها
من الخارج مبجرد إقامة تلك املشاريع املنتجة
لتلك السلع املستوردة.
فتح االقتصاد املحيل لالستثامر
األجنبي من شأنه ان يرسع يف منو القطاع
الخاص وتوسيع قاعدته االنتاجية

د .خالد العبدالقـادر

االحتياجات املحلية واحتياجات السوق .ولو
اقترصنا عىل القدرات واإلمكانات املحلية للقطاع
الخاص الوطني فإن القدرة الحالية للقطاع
الخاص ستحتاج اىل وقت طويل إليجاد بدائل
االسترياد محليا ،بل وسيستمر بنا الزمن يف االنتظار
لحني اكامل القاعدة اإلنتاجية املطلوبة لتلبية
احتياجات االقتصاد والسوق .وبدال من طول فرتة
االنتظار ومع املرحلة الحرجة بعد فرض الحصار
والتي يحتاجها االقتصاد يف احداث تحول نوعي،
فإن دخول االستثامر األجنبي سيكون مهام يف
تقوية القاعدة اإلنتاجية وتنويعها وإيجاد بدائل
االسترياد لالقتصاد القطري.
االستثامر األجنبي سيساهم يف
تقليل درجة انكشاف االقتصاد القطري من
حيث الواردات

تستورد دولة قطر معظم احتياجاتها من السلع
االستهالكية من الخارج حيث تبلغ واردات
الدولة قيمة  32مليار دوالر يف السنة (،)2017
أي حوايل  %20من الناتج املحيل اإلجاميل ،وهو
ما يعرض االقتصاد اىل مخاطر التذبذب مع تغري
وضع التجارة الخارجية التي يرتبط بها اقتصاد
الدولة .ولقد جاءت الثغرة التي استغلها دول
الحصار عن طريق انكشاف االقتصاد القطري
عىل دول الحصار من حيث الواردات بنسبة
االقتصاد القطري يف حاجة اليوم قبل أي فرتة  % 15من اجاميل وارداتها والتي تتضمن السلع
مضت من توسيع قدراته اإلنتاجية لتلبية االستهالكية منها مثل االلبان واألغذية ما نسبته
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 %85من تلك الواردات .وبعد فرض الحصار عىل
دولة قطر ،أدركت الدولة أن هناك حاجة ملحة
من أجل تقليل انكشاف االقتصاد القطري يف
جانب الواردات ،فكان البد من تعزيز القاعدة
الصناعية وتوسيعها بحيث متد االقتصاد املحيل
بحاجاته.
االستثامر األجنبي س ُيع ّجل من
تنفيذ مشاريع التنويع االقتصادي ومضاعفة
حجم النشاط االقتصادي
هناك مجاالت كثرية استطاع االستثامر األجنبي
الذي يشرتك مع رأس املال الوطني يف الدخول يف
مجاالت استثامرية مختلفة تسهم يف اسرتاتيجية
التنويع االقتصادي ،مثل قطاع الصحة الذي
أصبح ينموا بشكل مطرد وخاصة العيادات
التخصصية ،وقطاع السياحة مثل إدارة الفنادق
والرشكات السياحية واملطاعم ،والقطاع املايل
مثل مؤسسات الرصافة واالستشارات وأيضا
الرشكات التي دخلت االقتصاد عن طريق مركز
قطر للامل والتي تربو عىل اكرث من  100رشكة
مالية واستشارية دولية .لذلك أسهم االستثامر
األجنبي إىل حد ما يف تعميق وتوسيع درجة
التنويع االقتصادي يف دولة قطر وذلك بدخول
رشكات متنوعة تخدم احتياجات االقتصاد
املحيل وتربطه باالقتصاد الدويل .ومن املؤكد أن
دخول هذا العدد الجيد من الرشكات األجنبية
ساعد يف زيادة حجم األموال املتحركة ضمن
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االقتصاد املحيل وأيضا حجم النشاط املتمثل
يف عدد الصفقات والتعامالت وتوظيف عوامل
اإلنتاج وزيادة االستهالك يف االقتصاد ،األمر الذي
سينعكس عىل منو املساهمة القطاع الخاص يف
الناتج املحيل اإلجاميل.
الجدوى االقتصادية لجذب
املشاركة األجنبية يف إقامة مشاريع االكتفاء
الذايت وبدائل االسترياد
قد يحجم القطاع الخاص عن كثري من املشاريع
ذات اإلنتاج املحيل وذلك بسبب ان االسترياد من
الخارج اقل تكلفة .ويف الحقيقة ان هناك مشاريع
وخاصة تلك املتعلقة باالكتفاء الذايت من السلع
األساسية هي تندرج يف مفهوم األمن االقتصادي،
وبالتايل فإن الجدوى االقتصادية من وجودها يف
الظروف الصعبة أكرب من عدم وجودها ،وستوفر
الحكومة كل السبل والدعم من اجل وجودها.
اما بالنسبة للمنتجات األخرى فإن النظرة يف
تصنيعها داخل البالد ومدى وجود الجدوى
االقتصادية يف تصنيعها ،فهذا ما قد يستدعي
ادخال عامل االبتكار واالبداع والذي قد يتطلب
خربة اجنبية او مساهمة اجنبية إلدخالها عليها
حتى تحقق جودة وتنافسية وتكاليف وحدة يف
اقل ما ميكن لتستطيع ان تثبت نفسها يف السوق
املحيل وتنافس خارج إطار السوق القطري ،وهذا
االنخفاض يف التكاليف سيكون مدعوما بشكل
غري مبارش عن طريق البنية التحتية املتطورة
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وايجارات حكومية منخفضة وميرسة يف املناطق
الصناعية واللوجستية وأيضا تسهيالت متويلية
مميزة ومزايا أخرى يف منافذ التجارة الخارجية
مثل ميناء حمد ومطار حمد.

ثالثا :جاهزية قطر الستقبال االستثامر
األجنبي أكرث من أي وقت مىض
ال شك أن دولة قطر واالقتصاد القطري مستمر يف
حصد املراتب املتقدمة يف املؤرشات االقتصادية
املتعلقة باملامرسات التجارية والتنافسية (مثال
الثانية عريبا و  18عامليا) وحتى املؤرشات
االجتامعية مثل مؤرش التنمية البرشية (األوىل
عربيا و  33عامليا) ،ولكن دعنا نناقش الظروف
واإلجراءات األخرى والتي مرت وقامت بها دولة
قطر خالل فرتة الحصار والتي ستعطي انطباعا
مختلفا للمستثمر األجنبي يف انجذابه لدولة قطر
وهي:
تنوع الحامية العسكرية والدفاعية
لدولة قطر كقوة رادعة ومانعة ترفع الثقة يف
اقتصاد الدولة
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توفر نوعا من الحامية الرادعة واملانعة لدولة
قطر .وبسبب التهديدات املبطنة قامت دولة قطر
بتوسيع وتنويع الحامية العسكرية والدفاعية
اآلنية والرسيعة لها ،وبدأت هذه الحامية يف
تأهيل القوة الوطنية أوال ،وذلك بتعزيز برامج
التدريب العسكري للمواطنني وبتعزيز آليات
الدفاع برشاء األسلحة املتطورة املختلفة .كام
قامت دولة قطر بعقد اتفاقيات دفاعية مع دول
عديدة .وتوفر تلك اإلجراءات واالتفاقيات اآلن
دفاعا أشمل وأوسع تنوعا ،وأيضا توفر حامية
رادعة ومانعة تجعل من العدو أن يحسب ألف
حساب قبل ان يفكر يف غزو قطر ،وتثبط همة
من يريد السوء بقطر.
وبهذا فإن املستثمر األجنبي يهمه ان تكون
الدولة التي يوجه لها استثامراته آمنة عسكريا
وتستطيع ان تحمي نفسها ومكتسباتها من أي
عدوان .وبال شك فإن دولة قطر اليوم أصبحت
قوة عسكرية ال يستهان بها وستعمل عىل طأمنة
املستثمر األجنبي يف مسألة احتضان دولة قطر
الستثامراته.
الحصار اختبا ٌر لقوة اقتصاد قطر،
وصموده وصعوده عزز ثقة املستثمرين
واعجابهم به

لقد سولت لنفوس دول الحصار يف القيام بعمل
عسكري ما عىل دولة قطر واالستيالء عىل سيادتها كانت دول الحصار ترتقب انهيار االقتصاد
واقتصادها .وكانت قطر حينها لديها القاعدة القطري مبجرد فرض حصارها عليها ،واشتغلت
العسكرية األمريكية والتي كان من املفرتض ان ابواقها اإلعالمية ليل نهار من اجل زعزعة ثقة
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املستثمرين يف دولة قطر .واستخدمت دول
الحصار دون جدوى كافة أوراقها واقىص أدواتها
يف التأثري يف اقتصاد قطر مثل اغالق الحدود
واملجال الجوي وعدم التعامل بالعملة القطرية
وتجميد األمالك القطرية ببلدانهم ،وكذلك
اقىص أعامل التخريب مثل املضاربات املحرمة
واملشبوهة التي استهدفت العملة القطرية
والسندات القطرية والحملة املغرضة لتشويه
اقتصاد قطر .وبعد فشل محاوالت دول الحصار
وافالس حقائبهم من عوامل التأثري عىل االقتصاد
القطري ،فاآلن عرف املراقبون واملستثمرون أن
هذا االقتصاد ميثل حالة نادرة يف العامل يف وقوفه
ضد اشد اختبار ميكن أي يتعرض له أي اقتصاد،
بل واثار اعجابهم فيام ورد يف صحف مثل
الفايننشال تاميز وول سرتيت جورنا ونيويورك
تاميز وواشنطن بوست وأيضا التقارير الدولية
لصندوق النقد وغريها ذكرت كيف تحولت
مؤرشات االقتصاد القطري مثل معدل الناتج
املحيل اإلجاميل التجارة الخارجية وأداء البورصة
واالقتصاد بشكل عام نحو الصعود ،وأيضا
استقرار مؤرشاته مثل التضخم ومعدالت الفائدة
وسعر رصف العملة .وهذا ما سيفيض اىل نتيجة
هامة وهي أنه اذا كان هذا االقتصاد قد تحمل
كل هذه االعامل االجرامية من حصار واعامل
تخريب من قبل دول الحصار فمعنى ذلك ان
ما سيتعرض له سيكون اهون بكثري مام تعرض
له خالل الحصار ،وبالتايل سيتم رسم التوقعات
واالنطباعات اإليجابية عن االقتصاد القطري يف
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األجل الحايل والطويل بأن اقتصاد قطر اقتصاد
صلب ومتامسك ومستقر ومستدام يف النمو
والتصاعد ،وهذا كله سيصب يف ثقة املستثمر
وتفضيله لهذا النوع من االقتصادات كوجهة
وحاضنة لتشغيل استثامراته وتنميتها.
رشكات اجنبية كربى مستمرة يف
قطر رغم الحصار
ان استمرار الرشكات الكربى والرشكات األخرى
العاملة يف قطر لهو دليل آخر عىل فشل دول
الحصار يف استهدافهم اقتصاد قطر نظرا الستمرار
هذه الرشكات يف العمل يف تأدية نشاطها دون
انقطاع ،وهذا يدل عىل استمرار الثقة يف اقتصاد
دولة قطر ويقينهم يف متانة االقتصاد يف مواجهة
الحصار .لقد أخطأ دول الحصار يف حساباتهم
حينام مل يضعوا يف عني االعتبار ان قطر لديها
رشكات عاملية ومصالح دول كربى تستفيد
اقتصاداتها من اقتصاد دولة قطر ،وما يدل أيضا
عىل غياب وعيهم ان الدول التي لديها مصالح
اقتصادية يف دولة قطر لن تسكت عىل أي رضر
من قبل دول الحصار يف رضب مصالحهم يف
االقتصاد القطري ،وبالتايل جاءت مواقف دول
مثل املانيا وبريطانيا واليابان والصني والواليات
املتحدة وتركيا والهند رافضة للحصار وغري مكرتثة
باالدعاءات التي نسبتها دول الحصار لدولة قطر.
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الكبرية للمستثمرين ،وكان ذلك ملحوظا يف نسبة
التصنيف االئتامين القطري يف النطاق
االكتتاب والتغطية العالية للسندات القطرية،
األعىل يف سلم التصنيفات االئتامنية
وذلك مقارنة بالسندات التي تم طرحها من
يقع التصنيف االئتامين لدول قطر يف النطاق قبل احدى دول الحصار بالتزامن مع السندات
األعىل من سلم التصنيف االئتامين املعمول به القطرية.
من قبل مؤسسات التصنيف االئتامين العاملية
صندوق النقد يضع النمو االقتصادي
مثل ستاندرز آند بورز وفتش وموديز وكابيتال
انتيلجنتس .والجدير بالذكر انه وبالرغم من املتوقع لدولة قطر يف  2018عند املستوى
األعىل خليجيا رغم الحصار
الحصار فإن تلك الرشكات قررت بأن تُبقى
تصنيف قطر يف ذلك النطاق األعىل بالرغم من
الترصف املتهور يف فرض حصارهم عىل قطر توقع صندوق النقد الدويل ان يحقق االقتصاد
والذي عمق من املشكلة الجيوسياسية يف منطقة القطري منوا حقيقا مبعدل  .%2.6وتعترب هذه
الخليج وهدد استمرار كتلة مجلس التعاون .النسبة األعىل من بني ما توقعه الصندوق بالنسبة
ولكن الزالت مؤسسات التصنيف تنظر اىل قطر للنمو االقتصادي الحقيقي يف منطقة الخليج.
بأنها استحقت ان تتبوأ تلك املنزلة األعىل من ونحن نرى أن نسبة منو %2.6بالنسبة لالقتصاد
التصنيف االئتامين بسبب اجتامع كل مؤرشات القطري هي نسبة متحفظة ،ويف حقيقة األمر
األداء والقوة االقتصادية والتامسك الداخيل نتوقع ان تكون هذه النسبة اعىل بسبب ان
واستمرار ثقة املتعاملني الخارجيني معها من اقتصاد قطر وظّف يف عام الحصار استثامرات
دول العامل .ولقد ترقب وانتظر دول الحصار هائلة وموازنة ضخمة للمرشوعات الرئيسية
يف ان ينخفض التصنيف االئتامين لدولة قطر ومشاريع كأس العامل وكذلك يف اعداد البنية
بشكل حاد مبجرد الحصار اال انهم تفاجأوا من الصناعية للقطاع الخاص والعام وأيضا الدخول
عكس ما توقعوا ،وظل اعالمهم يضخم من يف مشاريع تحقيق االكتفاء الذايت واألمن الغذايئ
فقدان قطر درجة بسيطة من تصنيفها وذلك ومشاريع احالل منتجات دول الحصار ،وأيضا
من دون ان يتطرقوا اىل أن تصنيف قطر الزال استثامرات يف منافذ متصلة بخطوط استرياد
يف النطاق األعىل يف سلم التصنيفات االئتامنية .وتصدير من واىل دولة قطر .كام أن انتاج دولة
وقد عزز متاسك تصنيف قطر من جلب الثقة قطر من الغاز الطبيعي والنفط الخام سيشهد
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زيادة مقارنة باألعوام السابقة نتيجة الرتفاع
الطلب العاملي وتحسن أسعار الطاقة.
املقيمون واملستثمرون األجانب
يف دول الحصار يشعرون بضيق العيش وال
يأمنون عىل مستقبلهم وذلك بسبب ما ييل:
1.1اتخاذ قرار فجايئ يف ليلة وضحاها بحصار
دولة لديها عالقة طبيعية ومتنامية
ومتشعبة معها دون سابق انذار ودون
مقدمات .حيث اصطبح املستثمرون عىل
حالة فجائية وخي انهم ال يستطيعون
االتصال بدولة قطر.
2.2كان قرار حصار دولة قطر من قبل دول
الحصار قمة يف عدم النضج السيايس
لدول الحصار وخاصة يف اذكاء حالة عدم
االستقرار السيايس يف منطقة الخليج
ونسف اتحاد مجلس التعاون ،األمر الذي
شكل هاجسا لدى املقيم األجنبي يف
مستقبل بقاءه واقامته يف دول تترصف
بكل تهور وقلة يف الحس واملسؤولية
لنتائج ما قاموا به.
3.3هناك عوائل ممتدة ومشرتكة من األجانب
وغري املواطنني بني دول الحصار ودولة
قطر تم التضييق عليهم وقطع االتصال
بذويهم.
4.4هناك حالة عارمة من التذمر والخوف
لدى سكان دول الحصار من غري املواطنني

د .خالد العبدالقـادر

خاصة أنهم األكرثية وذلك بالتضييق عىل
حرياتهم والتخوف يف ابداء أي تعاطف
مع دولة قطر ،االمر الذي امتد إىل الرتصد
بهم والتصنت والتجسس عليهم يف أماكن
سكنهم وأعاملهم.
دول الحصار تتعامل بصورة غري
حضارية يف فرض النظام والقانون واملساءلة
قامت دول الحصار بحملة اعتقاالت لرموز الدين
والسياسة واالقتصاد ،وكان بطريقة غري حضارية
ومن دون اتهامات مسبقة او محاكامت عادلة،
وبعد ان شاهد املستثمرون واملقيمون يف تلك
الدول هذا الترصف فقد منا اىل اذهانهم ان دول
الحصار ال تأبه وال تعطي للقانون واملحاكامت
العادلة أي اعتبار ،فهناك عشوائية وفجائية يف
الترصفات تؤدي اىل زعزعة الكيانات السياسية
لديهم وترضب الثقة يف اقتصادهم ،االمر الذي
ينعكس عىل مستقبل بقاء وإقامة االستثامرات
األجنبية يف دول الحصار.
قطر دولة محرتمة ومحبة للشعوب
واملقيمني وهي حريصة عىل عدم املساس او
االرضار بهم
متنع دول الحصار أو تتشدد يف مسائلة الزائرين
من دولة قطر إىل دول الحصار سواء املواطنني
القطريني او املقيمني ،ومل تتبع قطر نفس ما
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القطري باالئتامن ويف نفس الوقت يكون التاجر
يف دول الحصار قد حصل عىل ائتامن من بنكه،
وهذه التجارة البينية كانت تحرك بالفعل القطاع
البنيك والتجاري .واملشكلة ان اكرب املترضرين يف
دول الحصار من إجراءات الحصار عىل دولة قطر
هم القطاع الخاص يف دول الحصار والذي أُغلق
عليهم باب الرزق يف تعاملهم مع القطاع الخاص
القطري نتيجة لقرار سيايس متهور ال يأبه مبصالح
شعوبهم وال اقتصادهم.

قامت به دول الحصار من إجراءات جائرة وغري
مسئولة اثرت بشكل كبري عىل املواطنني واملقيمني
وخاصة العوائل املشرتكة ،فلم تغلق قطر أبوابها
أمام الزائرين من دول الحصار او تتشدد يف
اجراءاتهم يف الدخول اىل قطر ومل متنع من يزور
من دول الحصار او يقيم فيها من األجانب يف
الدخول اىل قطر .كام وضعت دولة قطر مهلة
الستقبال بضائع دول الحصار وبيعها محليا
دون قطع فوري السترياد تلك السلع بشكل غري
مبارش ،كام ان دولة قطر مل متنع من تدفق الغاز
الطبيعي الذي يولد  %30من الطاقة يف دولة رابعا :حزمة قوانني االنفتاح االستثامري
االمارات وذلك حتى ال يقع الرضر عىل من يقيم األجنبي ستحرك مركز الثقل االقتصادي يف
يف تلك الدولة.
دول الحصار ال تحرتم القطاع الخاص
لديها
مل تأبه أو تكرتث دول الحصار بالقطاع الخاص
حيث أن التجارة البينية بني دولة قطر ودول
الحصار كان يقوم بها الشعوب والقطاع الخاص.
وكانت هناك عالقة وطيدة ومستمرة ومتشعبة
ومبنية عىل ثقة كبرية بني القطاع الخاص القطري
والقطاع الخاص يف دول الحصار ،حيث كان
التجار القطريون واملقيمون يستوردون البضائع
ويشرتكون يف كثري من الصفقات مع القطاع الخاص
يف دول الحصار ،وكانت تلك الصفقات تحرك أيضا
قطاع االئتامن مبا فيها االئتامن التجاري والبنيك
حيث يبيع التاجر يف دول الحصار البضاعة للتاجر

املنطقة إىل دولة قطر

بالرغم من االقتصاد القطري ميثل مركزا وثقال
عامليا فيام يتعلق بصناعة وتصدير الغاز املسال،
فإن االقتصاد القطري مؤهل ألن يصبح أيضا
ثقال اقتصاديا بشكل شامل وكامل ،وأن تصبح
دولة قطر دولة جذب مهمة ومركزية للتجارة
وإعادة التصدير والصناعة والتعليم والصحة
والرياضة والسياحة واملواصالت واملطارات
واملوانئ والخدمات املالية والعقارية والبنية
التحتية واملدن الذكية ،وكذلك بتوفري أسباب
العيش الكريم .ومن املتوقع ان يسحب االقتصاد
القطري ما حوله من مزايا وتفضيالت نسبية
وخاصة يف دو الحصار لتتجه اىل دولة قطر بشكل
متسارع وذلك لعدة أسباب مهمة منها:
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حزمة قوانني االنفتاح االستثامري
االجنبي التي أطلقتها دولة قطر
وتتكون الحزمة من قوانني التملك العقاري
ومنح التأشريات واإلقامة الدامئة وفتح االقتصاد
لالستثامر األجنبي
فالجدير بالذكر أن سمو األمري املفدى قال يف
احدى خطابته اثناء الحصار :أن قطر اليوم لن
تكون مثل قطر األمس .والسياسة الجديدة التي
ستصب يف هذا االتجاه هي ان دولة قطر تحتاج
إىل وجود املساهمة األجنبية من اجل استكامل
مسرية تقدمها وتطورها وبروزها يف املنطقة
بشكل أكرث شموال وتوسعا ،وميكن مناقشة ذلك
فيام يأيت:
1.1إن حزمة قوانني االنفتاح االستثامري
االجنبي مهمة جدا الستقطاب رؤوس
األموال واحتضانها ،وأيضا إيجاد اآللية
املناسبة لوجود تلك االستثامرات بشكل
مستمر عن طريق استقطاب أفضل
الخربات والكفاءات والتجارب التي
تساعد دولة قطر يف ان تكون مركز ثقل
اقتصادي شامل ومتنوع ،حيث أن رؤية
قطر  2030والتي ترمي إىل جعل دولة
قطر دولة متقدمة وذات تنمية اقتصادية
مستدامة واقتصاد معريف ومتنوع
وابتكاري وابداعي تحتاج اىل دور أجنبي
مكمل إىل جانب الدور الوطني ليشرتك
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معه يف إيصال قطر إىل تلك الدولة
املتقدمة املتميزة يف املنطقة.
2.2لقد كشف الحصار ان القطاع الخاص
القطري يحتاج اىل معادلة وصيغة جديدة
حتى يقوم بواجباته نحو تلبية احتياجات
االقتصاد القطري وجعله أكرث تنافسية
يف املنطقة ولينجح يف تحقيق إنجازات
تصديرية وينافس عىل الصعيد العاملي.
وهذه الخربات األجنبية ستدخل يف
مشاريع مشرتكة او مستقلة مع املستثمر
القطري من اجل توسيع نطاق استغالل
املوارد يف دولة قطر وجلب أفضل التجارب
يف نشأة الرشكات واملشاريع الرائدة.
3.3يجب ان يرتكز دخول العنرص األجنبي
من بوابة القطاع الخاص ،حيث سريافق
دخوله دخول ونشأة مشاريع عديدة
يف االقتصاد يحتاجها ويثبت تنافسيته
يف أسواق املنطقة ،وكذلك فإن دخوله
سيزيد من االستثامر الرأساميل الثابت
وينشط من حركة التداول واالستثامر
العقاري ،وسيرتافق معه أيضا توسعا يف
قطاع الخدمات مثل التعليم والصحة
والرياضة والرتفيه.
4.4وافق مجلس الوزراء يف ديسمرب  2017عىل
مرشوع قانون بشأن متلك غري القطريني
للعقارات شاملة األرايض الفضاء واألبنية
والوحدات السكنية املنفصلة والوحدات
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املفرزة يف املجمعات السكنية .ومن
شأن هذه الخطوة أن متهد اىل توسيع
عملية التناغم بني تدفق االستثامر
األجنبي يف دولة قطر وتهيئة الظروف
املعيشية العالية التي سيجدها يف قطر
أصحاب تلك االستثامرات لتكون قطر
هي الحاضنة األفضل الستثامراتهم
وأموالهم.
االستثامر األجنبي واملناطق
الصناعية واملناطق الحرة واللوجستية
مع صدور قانون املناطق الصناعية يف مايو
 2018ومن قبله تعديل قانون املناطق الحرة يف
نوفمرب  2017فنستطيع القول بأن حزمة قوانني
االنفتاح االستثامري األجنبي ستتناغم أيضا مع
تخصيص وتوفري املناطق الصناعية واملناطق
الحرة وذلك الستقطاب االستثامرات والخربات
والتكنولوجيا وافضل املامرسات وارشاكها مع
استثامرات املواطنني من اجل إقامة الصناعات
التي تلبي حاجات االقتصاد املحيل ،وخاصة
من السلع التي تصب يف االكتفاء الذايت من
املنتجات الغذائية والسلع االستهالكية ،وأيضا
إحالل السلع التي ميكن ان تكون بديال ناجحا
لسلع دول الحصار وأيضا بديال لسلع االسترياد،
وتحويلها اىل خطوط تصديرية محققة رشوط
ومعايري الجودة واملنافسة التي تتطلبها نجاح
أي منتح واخرتاقه األسواق.
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االستثامر األجنبي وميناء حمد
كمركز للتخزين والتجميع وإعادة التصدير
ال شك ان االعامل املتهورة التي قام بها دول
الحصار من إيقاف التصدير لقطر قد أوجد
لرجال األعامل واملستثمرين الفرصة للتحول
اىل ميناء حمد وانشاء مكاتبهم وإدارة اإلمداد
لقطر وذلك عن طريق خطوط مبارشة لالسترياد
والتصدير من واىل قطر .وقد وجد املستثمرون
األجانب من خالل حزمة قوانني االنفتاح
االستثامري األجنبي الفرصة املمتازة يف التحول
من موانئ االمارات والسعودية اىل ميناء حمد،
ووجدوا أن ميناء حمد سيلعب دورا محوريا
يف املنطقة مع البناء الحايل وأيضا التوسعات
القادمة ،حيث يتميز مبيزات فريدة مثل
استيعابه ألكرث من  7.5مليون حاوية سنويا
علام بأنه استقبل مليون حاوية يف العام األول
من افتتاح امليناء .وللميناء قوة تخزينية هائلة
تستوعب احتياجات  2مليون انسان لثالث
سنوات ،كام لديه أرصفة مجهزة بأحدث رافعات
التنزيل واملناولة .كام ان امليناء سيتوافر فيه
مستودعات التخزين وأبنية ومساحات مختصة
بصناعات التجميع وإعادة التصدير .وال شك ان
هناك الكثري من املكاتب تم تحويلها اىل دولة
قطر وذلك بعد ان فقدت تلك املكاتب سوق
دول قطر بعد فرض الحصار ،ووجدت ان املناخ
االستثامري والقوانني وبيئة العمل والبنية
التحتية الذكية يف دولة قطر ستلعب جميعا
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دورا مهام يف التجارة الدولية انطالقا من دولة دول الحصار رضيبة القيمة املضافة عىل شعوبها
ومواطنيها اىل رفع تكلفة املعيشة بشكل كبري،
قطر.
وكان من الحكمة ان تكون تلك الرضيبة متامشية
توسيع القاعدة االستهالكية
وتوظيف دخول ومدخرات غري القطريني مع مستوى إضافة اإلنتاجية يف االقتصاد ،إال ان
ذلك مل يكن الوضع يف دول الحصار التي تعاين
محليا يف قطر بدال من أي وجهة أخرى
من تناقص الدخل الحقيقي لدى السكان .وهذا
األمر سيعزز من توجه الخربات البرشية األجنبية
تعترب القاعدة االستهالكية من األهمية مبكان من دول الحصار اىل دولة قطر.
ألي اقتصاد .وبالتايل فإن حزمة قوانني االنفتاح
االستثامري األجنبي ستعزز الحركة االقتصادية خامسا :الخامتة
وخاصة يف جانب الطلب والذي سيكون دافعا
لدخول االستثامرات يف االقتصاد ومن ثم إن االستثامر األجنبي وحزمة قوانني االنفتاح
توظيفها لتلبية هذا الطلب .ومن جهة أخرى االستثامري االجنبي أصبحت ذات أهمية بالنسبة
فإن حزمة قوانني االنفتاح االستثامري األجنبي لدولة قطر وخاصة بعد فرض الحصار عليها
ستشجع استبقاء الدخول واملدخرات وخاصة وتغلبها عىل آثار ذلك الحصار الجائر .وتكمن
للعاملني واملقيمني يف دولة قطر وذلك إلعادة تلك األهمية يف حاجة دولة قطر اىل اكامل
بثها يف االقتصاد عرب املؤسسات املالية اىل قنوات جوانب القوة يف االقتصاد القطري واكامل مسرية
االستهالك واالستثامر ،وهذا من شأنه ان يعظم التنوع االقتصادي التي اخذت فرتة طويلة من
حركة النشاط االقتصادي ويزيد من معدالت منو أجل تحققها يف اقتصاد دولة قطر .كام أن هناك
الناتج املحيل لدولة قطر.
حاجة ملحة ملشاركة املوارد الوطنية مع األجنبية
يف تحقيق األمن االقتصادي واالكتفاء الذايت
فرض الرضيبة يف دول الحصار
وجعل دولة قطر مركز ثقل اقتصادي يف املنطقة
بشكل شامل وليس يف قطاع الطاقة فحسب،
ان تريث دولة قطر يف فرض الرضيبة املضافة وهذا من شأنه أن يجلب املصالح األجنبية إىل
وتأجيل تطبيقها كان له األثر يف استقطاب وانتقال اقتصاد دولة قطر ومبا يدعو إىل حامية مبارشة
الخربات البرشية من دول الحصار اىل دولة قطر وغري مبارشة لدولة قطر بسبب وجود تلك
بعد ان اثبتت دولة قطر ونالت الثقة الالزمة املصالح االقتصادية األجنبية بها والتي تستفيد
يف انها قادرة عىل ان تعيش يف متيز وتألق تاركة منها دولة قطر والدول الصديقة وأيضا شعوبها
آثار الحصار تتالىش كالبخار .ولقد أدى فرض املتواجدة عىل أرض دولة قطر.
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