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وأضــــــاف أن تــقــريــر الــتــنــافــســيــة 

يـــــشـــــتـــــمـــــل عــــــلــــــى 12 مــــــحــــــورًا 

لـــــ144 دولــــة، ويــقــدم  للتنافسية 

صورة شاملة ملشهد التنافسية 

في دول العالم في جميع مراحل 

تــطــورهــا. وتــشــمــل هـــذه املــحــاور 

املـــؤســـســـات، والــبــنــيــة التحتية، 

وبــــــيــــــئــــــة االقـــــــتـــــــصـــــــاد الـــــكـــــلـــــي، 

والــصــحــة والــتــعــلــيــم األســـاســـي، 

والتعليم العالي، باإلضافة إلى 

كــــفــــاءة ســـــوق الـــســـلـــع، وكــــفــــاءة 

ســـوق الــعــمــل وتــتــطــور األســـواق 

املـــالـــيـــة واألعــــمــــال وغـــيـــرهـــا من 

املحاور.

 أن دولة قطر قد تقدمت 
ّ

كما بني

للسنة الثالثة على التوالي على 

الـــشـــرق  الـــعـــربـــيـــة ودول  الـــــــدول 

األوســـط بحصولها على املركز 

الـــــــ11 فـــي تــصــنــيــف الــتــنــافــســيــة 

العاملية.

وبـــحـــســـب الـــتـــقـــريـــر فــــــإن املـــيـــزة 

الــــتــــنــــافــــســــيــــة فـــــــي دولـــــــــــة قـــطـــر 

تعتمد على دعائم ثابتة وهي: 

األطــر املؤسساتية ذات الكفاءة 

الـــعـــاملـــيـــة، الــبــيــئــة االقـــتـــصـــاديـــة 

املــســتــقــرة وســـــوق ســلــع فــعــالــة، 

بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى عــــــــدم وجــــــود 

الفساد وتوافر االستقرار األمني 

واملالي.

الرابطة  ومــن الجدير بالذكر أن 

واملعهد شريكان استراتيجيان 

لــلــمــنــتــدى االقـــتـــصـــادي الــعــاملــي 

لــلــســنــة الـــثـــانـــيـــة بـــعـــد أن كــانــت 

الــشــريــك االستراتيجي  الــرابــطــة 

الــــــحــــــصــــــري فــــــــي إطـــــــــــــالق هـــــذا 

مــــنــــذ 7 ســــنــــوات  االســــــتــــــطــــــالع 

متتالية.

الحياد والشفافية
قــال الــدكــتــور درويـــش العمادي: 

الـــــــــرأي يــعــد  إن إطــــــــالق تـــقـــريـــر 

عــنــصــرا مهما فــي إعــــداد تقرير 

الـــتـــنـــافـــســـيـــة الــــعــــاملــــيــــة، مــشــيــرًا 

إلـــى أن هـــذا الــتــقــريــر بــاإلضــافــة 

إلـــــى تـــقـــاريـــر أخــــــرى عـــلـــى غــــرار 

تــقــريــر تــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات 

الـــــعـــــاملـــــي، هــــــي وســــــائــــــل مــهــمــة 

لعرض الخطوات الكبيرة التي 

تــبــذلــهــا دولــــة قــطــر لــخــلــق بيئة 

مواتية لريادة األعمال التجارية 

وتـــــكـــــنـــــولـــــوجـــــيـــــا املـــــعـــــلـــــومـــــات 

واالبتكارات إلتاحة املجال لعقد 

املقارنات الدولية.

واعتبر العمادي أن ضمان نجاح 

الــرأي التنفيذي  استطالع تقرير 

يــعــد مــســؤولــيــة وطــنــيــة تتشرف 

الجامعة باملشاركة فيها، مطالبا 

جــــمــــيــــع الـــــجـــــهـــــات والـــــشـــــركـــــات 

بــاملــشــاركــة فـــي ذلـــك ألنـــه يعكس 

مــدى الــتــقــدم االقــتــصــادي املحرز 

في الدولة.

 مـــــديـــــر مــــعــــهــــد الــــبــــحــــوث 
ّ

وبــــــــــني

االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة أن 

األخـــيـــر قـــد دعــــي الـــعـــام املــاضــي 

مــــن قـــبـــل املــــنــــتــــدى االقــــتــــصــــادي 

العاملي ليكون شريكا في املسح 

املهم بالتعاون مــع رابــطــة رجــال 

األعــــمــــال، حــيــث ســيــقــوم املــعــهــد 

بــتــســخــيــر تـــجـــاربـــه األكـــاديـــمـــيـــة 

واالســتــعــانــة بــالــخــبــرات الــالزمــة 

لدعم الجهود الكبيرة التي تقوم 

بــهــا الــرابــطــة لــضــمــان الــحــصــول 

عــــلــــى عـــيـــنـــة مـــمـــثـــلـــة وبــــيــــانــــات 

موثوق بها من شأنها أن تصور 

فــــــي مــــجــــاالت  قــــطــــر  بـــــدقـــــة أداء 

األعمال وتكنولوجيا املعلومات.

انعكاس للواقع
وقــــــــال الــــدكــــتــــور الـــــعـــــمـــــادي: إن 

الــجــامــعــة ســعــيــدة بتمثيل قطر 

فــــي الـــتـــقـــاريـــر الــــدولــــيــــة إلعـــــداد 

بــيــانــات ذات جـــودة ومــصــداقــيــة 

الـــــشـــــركـــــات   أن 
ّ

عـــــالـــــيـــــة. وبـــــــــــني

الخاصة وغير الحكومية يجب 

أن تقوم بتعبئة هــذا االستبيان 

ألنه سيعكس الواقع االقتصادي 

في قطر.

ودعـــــــا الــــعــــمــــادي كــــل الـــشـــركـــات 

املــقــيــمــة فـــي قــطــر إلــــى املــشــاركــة 

فـــي هــــذا االســـتـــبـــيـــان، مــبــيــنــا أن 

املـــعـــلـــومـــات مــرتــبــطــة بـــرأســـمـــال 

الـــشـــركـــة وعــــــدد الـــعـــامـــلـــني فــيــهــا 

واملـــنـــاخ االقـــتـــصـــادي مـــن وجــهــة 

الــشــركــات والــخــدمــات التي  نظر 

تــــوفــــرهــــا الــــــدولــــــة، إضـــــافـــــة إلـــى 

قطاعات ثانية مرتبطة بالحركة 

االقــتــصــاديــة. وحـــول عـــدم تبني 

وزارة األعــــمــــال والـــتـــجـــارة مثل 

هــــــــذه الـــــتـــــقـــــاريـــــر خـــــاصـــــة أنـــهـــا 

 العمادي 
ّ

ستمثل قطر دوليا، بني

أن مـــن شــــروط االســتــبــيــان الــتــي 

يفرضها املنتدى في جنيف عدم 

تدخل الدولة في هذا االستبيان، 

ويجب أن يكون من قبل القطاع 

الخاص فقط.

السرية
وقــــــــال الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد فـــــي رده 

على أسئلة الصحافيني: إن هذا 

االســـتـــبـــيـــان ســـتـــســـوده الــســريــة 

التامة دون تدخل من أي فرد أو 

جهة حكومية، وبــالــتــالــي يمكن 

للمنتدى االقتصادي العاملي أن 

يتعامل مع هــذه املعلومات بكل 

شفافية، حيث إن هذا االستبيان 

سيتم تداوله في كل الدول الـ144 

املنضمة إلى املنتدى.

وأضاف الشيخ محمد أن املنتدى 

العاملي يطلق االستبيان سنويا 

في كل الــدول وسيتم تقديم هذا 

االســتــبــيــان مــطــلــع مـــايـــو الـــقـــادم 

إلــى مقر املنتدى بجنيف، حيث 

الــقــطــاع  إن االســتــبــيــان سيشمل 

الــخــاص فقط مــن شــركــات كبرى 

وصــغــرى، إضــافــة إلـــى الــشــركــات 

املـــــــــدرجـــــــــة بـــــــالـــــــبـــــــورصـــــــة، كـــمـــا 

ستسعى الرابطة إلى إيصال هذا 

االســتــبــيــان إلــــى أكـــثـــر الــشــركــات 

املــمــكــنــة مــع حثهم عــلــى اإلجــابــة 

عــن هــذا االســتــبــيــان؛ لــذلــك تعمل 

الرابطة على التعامل مــع معهد 

الـــبـــحـــوث فـــي الـــجـــامـــعـــة، ويــقــوم 

املنتدى بــأخــذ عينة لنحو %50 

من الشركات املستبينة. وتعمل 

قــــطــــر عــــلــــى تــــقــــديــــم عــــلــــى األقــــــل 

نحو 100 شركة مستبينة كحد 

أدنــــى يــفــرضــه املــنــتــدى الــعــاملــي، 

عــلــى أن يــكــون نــصــف الــشــركــات 

املــســتــبــيــنــة الـــعـــام املـــاضـــي ســـواء 

كبيرة (أكثر من 150 موظفا) أو 

صغيرة مشاركة فــي االستبيان 

مــــن جــــديــــد، وســـيـــتـــم انـــتـــقـــاؤهـــا 

بصفة عشوائية حسب متطلبات 

املنتدى االقتصادي العاملي.

استثناء املؤسسات الحكومية
وأشــــــــار الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد إلــــــى أن 

الجهات الحكومية واملؤسسات 

يــمــكــنــهــا  لـــــلـــــدولـــــة ال  الــــتــــابــــعــــة 

املــشــاركــة فــي االســتــبــيــان، داعــيــا 

الــــــشــــــركــــــات الـــــخـــــاصـــــة املـــقـــيـــمـــة 

واملــحــلــيــة إلـــى الــتــجــاوب مــع هــذا 

االستبيان، ألنه كلما زادت نسبة 

املــشــاركــة كــانــت هــنــاك مصداقية 

فــــي األجـــــوبـــــة الـــتـــي يــمــكــنــهــا أن 

تــقــدم صــــورة جــيــدة عـــن الــتــنــوع 

االقـــتـــصـــادي الـــــذي تــســعــى إلــيــه 

قطر. وأكد الشيخ محمد أن عدد 

الــــشــــركــــات يـــتـــم اعــــتــــمــــاده عــلــى 

حـــــــســـــــب طــــــبــــــيــــــعــــــة كـــــــــــل دولـــــــــــة 

والشركات العاملة بها وحجمها 

االقـــــــــتـــــــــصـــــــــادي، مـــــــــؤكـــــــــدًا عـــلـــى 

عــشــوائــيــة اخــتــيــار الــعــيــنــة الــتــي 

تـــمـــثـــل الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، وهـــو 

مـــــــا يــــعــــكــــس بـــــكـــــل مــــوضــــوعــــيــــة 

الــذي سيشمل  نتائج االستبيان 

املديرين التنفيذيني في قطر.

وأضــــاف أن الــهــدف األســــاس من 

هــــذا االســـتـــطـــالع هـــو أن مــنــتــدى 

االقـــتـــصـــاد الـــعـــاملـــي يـــريـــد إعــــادة 

ترتيب الدول من حيث الشفافية 

والــتــنــافــســيــة وبـــيـــئـــة الـــعـــمـــل إن 

كانت مشجعة لالستثمار أم ال. 

مبينا أن معهد البحوث سيكون 

هــــدفــــه كـــجـــهـــة مــــحــــايــــدة تـــوزيـــع 

وجــمــع االســتــبــيــانــات وتقديمها 

إلـــــى املـــنـــتـــدى وبـــالـــتـــالـــي ســيــتــم 

ترتيب الدول بكل شفافية.

نموذج االستبيان
ويــضــم نــمــوذج االســتــبــيــان نحو 

154 ســــــؤاال ونـــحـــو 14 مـــحـــورا 

وهــــي: تــقــديــم نــبــذة عــن الــشــركــة، 

االنطباعات العامة عــن اقتصاد 

الــــبــــلــــد، الـــحـــكـــومـــة ومـــؤســـســـات 

الــعــام، والبنية التحتية،  القطاع 

االبتكار والتكنولوجيا، والبيئة 

املــــالــــيــــة، والــــتــــجــــارة الـــخـــارجـــيـــة 

واالســـــــــتـــــــــثـــــــــمـــــــــار، واملــــــنــــــافــــــســــــة 

املــحــلــيــة، واســتــراتــيــجــيــة املنشأة 

وعــمــلــيــاتــهــا، والــتــعــلــيــم واملــــوارد 

البشرية، والفساد، واألخالقيات 

ــــــيــــــة االجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة،  واملــــــســــــؤول

الــــســــيــــاحــــة والـــــســـــفـــــر، والـــبـــيـــئـــة 

والــــصــــحــــة. ويــــؤكــــد االســـتـــبـــيـــان 

الذي يصدره املنتدى االقتصادي 

الــعــاملــي لــكــل الــــدول أن استطالع 

ــــــــرأي لـــلـــمـــديـــريـــن الــتــنــفــيــذيــني  ال

هــو أحــد املــكــونــات الرئيسية في 

تــقــريــر الــتــنــافــســيــة، وهــــو يمثل 

الــعــنــصــر الــحــيــوي الـــــذي يجعل 

مـــــن الـــتـــقـــريـــر مـــقـــيـــاســـا ســنــويــا 

يعكس الصورة الحقيقية للبيئة 

االقتصادية لدولة ما ولقدرتها 

على تحقيق تنمية مستدامة.

ويــــــــقــــــــوم االســـــــتـــــــطـــــــالع بـــجـــمـــع 

مــعــلــومــات قيمة حـــول مجموعة 

واســــــعــــــة مــــــن املــــتــــغــــيــــرات وهــــي 

مــــعــــلــــومــــات تـــــنـــــدر مــــصــــادرهــــا 

الثابتة وتكاد تكون معدومة.

وقـــــالـــــت ســـــــارة عـــبـــدالـــلـــه نــائــبــة 

مــديــر عـــام رابــطــة رجـــال األعــمــال 

الــــقــــطــــريــــني: إن االســــتــــبــــيــــان ذو 

طـــبـــيـــعـــة مـــــوحـــــدة لـــجـــمـــيـــع دول 

الـــعـــالـــم ويـــتـــم طـــرحـــه فـــي جميع 

هــــــذه الـــــــــدول بـــنـــفـــس الـــتـــوقـــيـــت، 

مــشــيــرة إلـــى أن املـــوعـــد الــنــهــائــي 

لـــالنـــتـــهـــاء مـــــن املــــســــح املـــيـــدانـــي 

لالستبيان وتسليمه إلى منتدى 

االقـــتـــصـــاد الــعــاملــي بــجــنــيــف هو 

أول شــهــر مـــايـــو املــقــبــل عــلــى أن 

تــــكــــون الـــنـــتـــائـــج الـــنـــهـــائـــيـــة فــي 

سبتمبر املقبل.

أطلقت رابطة رجال 
األعمال القطريني 
استطالع رأي موجهًا 
للمديرين التنفيذيني 2013 
بالتعاون مع معهد البحوث 
االجتماعية واالقتصادية 
املسحية التابع لجامعة 
قطر وباالشتراك مع 
املنتدى االقتصادي العاملي 
.(WEF)
وبمناسبة هذا االستطالع، 
عقد بمقر الرابطة 
الخميس املاضي مؤتمر 
صحافي بحضور كل من 
الشيخ محمد فيصل 
بن قاسم آل ثاني عضو 
الرابطة والدكتور درويش 
العمادي مدير البحوث 
االجتماعية واالقتصادية 
املسحية التابع لجامعة 
قطر ونائب مدير عام 
الرابطة السيدة سارة 
العبدالله.
وقال الشيخ محمد بهذه 
املناسبة: «يسر رابطة 
رجال األعمال القطريني أن 
تعلن بالتعاون مع املعهد 
للسنة الثانية إطالق 
عملية استطالع آراء 
املديرين التنفيذيني في 
قطر التي تجريها الرابطة 
سنويًا بالتعاون مع املنتدى 
االقتصادي العاملي».

محمد بن فيصل والدكتور العمادي خالل إطالق االستطالع في مؤتمر صحافي »

الجهات الحكومية 

واملؤسسات التابعة 

للدولة ال يمكنها املشاركة 

في االستبيان

نموذج االستبيان يضم 

 ونحو 
ً
نحو 154 سؤاال

14 محورًا

النتائج النهائية 

لالستبيان تظهر

في سبتمبر

جانب من املؤتمر الصحافي »

محمد فيصل بن قاسم: قطر تواصل 
تقدمها على سلم التنافسية العاملي

العمادي يدعو الشركات 
للمشاركة باالستبيان


