خبر صحفي:
وزير االقتصاد والتجارة يفتتح معرض "بروجكت قطر "2018
بمشاركة أكثر من  421عارضا ً و 29دولة
 مؤتمر المشاريع المستقبلية في قطر ينطلق اليوم الستكشاف فرص النمو فيقطاع البناء
 تخصيص ما يصل إلى  200مليار لاير قطري لتطوير  7قطاعات مختلفة 7مايو 2018
تحت رعاية سمو الشيخ عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية
في قطر ،افتتحت اليوم (األثنين  7مايو  )2018الدورة الخامسة عشرة من معرض "بروجكت قطر
 ،)Project Qatar 2018( "2018المعرض التجاري الدولي لتكنولوجيا ومواد ومعدات البناء
والتقنية البيئية .وافتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني ،وزير االقتصاد والتجارة،
المعرض في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات وذلك بمشاركة  280عارض دولي من  29دولة،
باإلضافة إلى  141شركة محلية.
ويهدف هذا المعرض العالمي ،الذي يستمر لغاية  10مايو/أيار الجاري ،إلى تلبية احتياجات قطاع
البناء المتنامية في قطر في ظل تنفيذ الدولة لمشاريع تطوير كبرى تماشيا ً مع جهودها الرامية إلى
تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية  ،2030واستعداداتها الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم .2022
وكانت الحكومة القطرية قد خصصت ما يصل إلى  200مليار لاير قطري لتطوير مشاريع كبرى
خالل العام الجاري في مجاالت النقل والبنية التحتية والرعاية الصحية والتعليم والمرافق الرياضية
والمياه والسياحة.

وقال حيدر مشيمش ،مدير المشاريع في "الشركة الدولية للمعارض – قطر"" :إن االهتمام المتواصل
لسوق البناء العالمي بمشاريع التطوير في قطر دفعنا إلى مضاعفة جهودنا الستقطاب أبرز الالعبين
الدوليين ضمن هذا القطاع ،حيث يهدف معرض "بروجكت قطر" إلى تلبية الطلب المحلي على
المنتجات والخدمات رفيعة المستوى وهو ما يقدمه حاليا ً هذا الحدث التجاري الهام .ويتطلب سوق
اإلنشاءات القطري منتجات وخدمات عالية الجودة وفق أعلى المعايير الدولية وبما يتماشى مع الخطط
الطموحة للدولة وسعيها لتحقيق النمو االقتصادي والتنمية المستدامة".
وتعرض بعض الشركات العالمية الرائدة منتجاتها وخدماتها ضمن االحتياجات العشرة الرئيسية لقطاع
اإلنشاءات مثل مواد البناء ،والتجهيزات واللوازم الكهربائية ،وتكنولوجيا وأنظمة البناء ،وخدمات
الهندسة والتصميم ،والرخام ،والبالط ،واألنابيب ،ومنتجات الصلب ،والمنتجات الرخامية الجاهزة،
واألحجار ،واأللواح والمنتجات الجاهزة ،والسيراميك الجرانيت من  29دولة.
وبدوره قال المهندس /محمد مسععد ا الم  ،مدي شععنوا الين ا التحت ا في "ه ئا األشععلال الداما":
"إنه لشعع ل له ئا األشععلال الداما "أشععلال" أا نك ا جزءا من هذا الحدث االسععت اج ،ي ،الذ يليي
كافا احت اجات ومتطليات قطاع الت ش د واليناء في اولا قط  ،خا صا في جح كنا نح م س ة التنم ا
ال ُمسععععتداماس ويسععععاه المد ي في جمه د الط يل أما الدديد من المشععععاريو ال ب سعععع ا ،ومن أب ها
ب نامج الط ق السععع يدا ،الذ سععع اعععمن إقاما الدديد من مشعععاريو الط ق السععع يدا في الدولا ،كما
ب نامج الط ق المحل ا وشععععيكات ال عععع ل بإن،ا الدديد من الط ق ومشععععاريو الين ا التحت ا
سعععع
المتكاملا في المناطل المحل اس وجتداوا "أشععععلال" مو ال،هات المدن ا التي ج بتنف ذ مشععععاريو اليناء
الح يا ،والتي ج شتمل على م شاريو ال عايا ال ح ا والتدل وال طاع الدا س ونحن ملتزم ا بتط ي
الين ا التحت ا في الدولاس ومن المت قو أا يدع هذا الحدث جه انا الدؤوبا لتح ل غايتناس"

وقال أحمد ناصع سع يو الكديي ،ال ب ت التنف ذ للدمل ات" ،م،م عا رل سع يو ال اباععا في قط ":
"نفتخ ب عايتنا للسعنا ال ععععععع 15على الت الي مد ي ب وجكت قط  ،في ظل أهم ا الحدث الذ يدفو
الم س ة التنم يا لدولا قط ضمن س ق الت ش د واليناء الدالميس وي سلط ب وجكت قط ال ا ء على
اإلمكان ات والمزايا التي جتمتو بها الدولا من خالل اسععتد اي أحدث التط رات والت ن ات والمنت،ات
الميتك ة ،كما يساه في إب ابنا ُمطلد ن على أحدث الت جهات ورخ المست،داتس"
كما استضاف معرض "بروجكت قطر  ،"2018وألول مرة ،مؤتمر المشاريع المستقبلية في قطر
والذي انطلق بجلسة نقاشية تحت عنوان "تشكيل مستقبل قطاع البناء في قطر" .وتلى ذلك تقديم آخر
المعلومات حول المشاريع المزمع تنفيذها ،باإلضافة إلى عرض تقديمي حول الفرص المستقبلية في
سوق تطوير البنية التحتية والمباني في قطر ،ليختتم اليوم األول من المؤتمر بعرض آخر المعلومات
حول تطوير البنية التحتية الرياضية في الدولة ،وحلول تبريد المالعب والمرافق الرياضية ،باإلضافة
إلى تقديم معلومات حول عدد المرافق الرياضية قيد اإلنشاء.

وستسلط هيئة األشغال العامة "أشغال" ،الضوء على أهم المشاريع الجاري والمزمع تنفيذها ،وذلك
خالل اليوم الثاني من المؤتمر ،بما في ذلك تنفيذ أكثر من  100مشروع للطرق والبنية التحتية خالل
العامين الجاري والمقبل .كما ستناقش الهيئة مشروع مترو الدوحة البالغة تكلفته  15مليار دوالر
أمريكي ،وشبكات الشحن والركاب ،ودور التكنولوجيا المبتكرة في الحد من االزدحام المروري في
شبكات النقل في قطر ،باإلضافة إلى التطرق إلى أهم االبتكارات في مجال المياه ومعالجة مياه
الصرف الصحي .أما في اليوم الثالث من المؤتمر فسيتم التركيز على االستراتيجية الوطنية للصحة
في قطر ،باإلضافة إلى االتجاهات المبتكرة في بناء مرافق الرعاية الصحية .كما ستركز الجلسة
الثانية خالل هذا اليوم على التعليم ،بما في ذلك تقديم عرض حول المواد المتطورة لبناء المدارس
المستدامة في دولة قطر.
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