خبر صحفي:
 42لاير قطري ميزانية تنفيذ مشاريع الطرق الرئيسية والمواصالت العامة الحديثة

اليوم األول من "بروجكت قطر  "2018يسلط الضوء على ازدهار قطاع
التشييد والبناء في دولة قطر
 8مايو 2018
تحت رعاية معالي الشيخ عبد هللا بن ناصر بن خليفة آل ثاني ،رئيي مجلي اليوررا ووريير الداخليية ،شيدد
اليوم األول من فعاليات الدورة الخامسة عشرة من "بروجكت قطر" ،المعير الججيارا المجخ ي بقطيا
الجشيييد والباييا وال ييااعات تات ال يلة ،يييوم أمي الانثاييين  7ميايو ،)2018إقبييانو وااييعا و ميين قبي الي وار
والعارضين ،حيث شارك أكثر من  280عيار عيالمي و 10أجاحية ونايية ،علي رأايدا ال يين ،وتركييا،
وإيران ،وألمانيا ،والكويت ،وإيطاليا ،والمملكة المجحدة ،وباكسجان ،والامسا ومالي يا .والط المعر الضو
عل آخر الجطورات والمسججدات وأحدث انبجكارات المجعلقة بالبُاية الجحجيية لمخجلي القطيا الحيويية ،وتلي
عل هامش فعاليات مؤتمر مشاريع قطر المسجقبلية  ،2018وتل بمشاركة وااعة من قب أصحاب الم يال
وصاا القرار في الدولة.
وتماشيا و مع الجدود الحثيثة لجحقيق أهداف "رؤية قطر الوناية  "2030وتلبية المجطلبات الااشئة لباا مرافق
ت قطير مي انيية
عالمية من الطرار األول ااجعداداو ناجضافة بطولة "كأس العالم لكرة القدم  ،"2022خ
ضخمة من أج اإلنفاق عل كبرى مشياريع البُايية الجحجيية والمواصيلت العامية ،بلغيت قرابية  42ملييار لاير
قطرا ،في ابي انرتقا بمسجوى خدمات مرافق الطرق والمواصلت العامة.
وتخل ي اليييوم الثيياني ميين مؤتمرالمشيياريع المسييجقبلية فييي قطيير ااجضييافة جلسيية لديئيية األشييغال العييام القطرييية
"أشغال" ،القت الضو عل مشاريع للبايية الجحجيية والطيرق الرئيسيية خيلل عيامي  2018و .2019كميا تيم
مااقشة مسجقب صااعة السك الحديدية في قطر وأهمية "نظام الاقي الييكي" ،فضيلو عين اايجعرا القضيايا

الراهاة والجحديات الجي يواجددا قطا المياه وال رف ال يحي فيميا يجعليق ببحيث الطيرق واألاياليا الفعالية
لجع ي الموارد المحدودة .كما الطت الجلسة الاقاشية ،الجي أقيمت عل هيامش فعالييات الييوم الثياني ،الضيو
عل شبكة الباية الجحجية الجي تم تافييها عل مسجوى دولة قطر إليجاد السيب الضياماة لجحقييق أهيداف "رؤيية
قطر الوناية ."2030
بياما ترك فعاليات اليوم الثالث عل أهم الفرص المجاحة في قطاعي الجعليم والرعاية ال حية ،مع تخ يي
ما يااه  41,7مليار لاير قطرا لجل القطاعات خلل العام الحالي .كما يجم ااجعرا اناجراتيجية الوناية
لل حة ،فضلو عن أحدث الجوجدات المبجكرة في باا مرافق الرعاية ال حية .وتسيلط الجلسية الاقاشيية ،الجيي
تقام عل هامش فعاليات اليوم الثالث عل قطا الجعليم ،باإلضافة إل اايجعرا عير تقيديمي حيول ميواد
الباا المجطورة لجشييد المدارس المسجدامة في الدولة.
وقال حيدر مشيمش ،مدير المشاريع في "الشركة الدولية للمعار  -قطر"" :يسعدنا انهجمام الدولي المج ايد
تجيياه دوليية قطيير ،مييع اقجييراب موعييد ااجضييافة بطوليية "كييأس العييالم لكييرة القييدم  ،"2022وضييخ الم يييد ميين
اناجثمارات لضمان تحقيق األهداف الطموحة لـ "رؤية قطر الوناية  ."2030ولقد تلقياا ردود أفعال واايعة
وااججابة إيجابية حول اخجيار العارضين الراغبين في ااجكجشاف الفرص انايجثمارية الموجيودة فيي السيوق.
وتدفعاا اناجعدادات ناجضافة بطولة "كأس العالم لكرة القدم  ،"2022إل المضي قدما و في تع ي القطاعات
الر ئيسية في الدولة ،ومن أبررها قطا الجعليم والسياحة وقطاعات األعمال المجاوعة .يأتي تل في ظ اليدعم
اللمحدود من قب الحكومة القطرية من خلل إنلق العدييد مين المبيادرات المبجكيرة واايجقرار بيئية األعميال
والامو المج ايد نحجياجات المسجدلكين .ومما ن ش فيه ،فإن دولة قطر تُعد اليوم إحدى أار أايواق الجشيييد
والباا نمواو عل مسجوى دول الخليج".
وبدوره قال عامر محاان ،مدير عام شركة "بالميرا"" :يعيد بروجكيت قطير ،أحيد أهيم المعيار الجيي يجيا
المشاركة فيدا ،نظراو ألهمية المواضيع والخدمات الجي يجم نرحدا عل نطاق وااع ،باإلضافة إل كونيه أحيد
المعالم الباررة لديه ال ااعة .ونحن ملج مون ااويا و بإنلق العديد من المشاريع الجاموية والكش عن أحدث
المشاريع الدامة ،تماشيا و مع الجطور المجسار اليا تشدده الماطقة".
وتجا ياول فعاليييات اليييوم الرابييع الييدور الحيييوا لقطييا السييياحة فييي باييا انقج يياد الييوناي لقط ير والمسييجقب
انججماعي ،كما اججم مااقشة األهمية المحورية للايجدامة فيي تع يي قطيا الضييافة ،باإلضيافة إلي تطيوير
وتطبيق ندج مبجكر مجكام من أج تقييم ومراقبة األدا وتحسين كفا ة نميجة معلومات المباني ال )BIMمين
قب القائمين عل صااعة الباا في الدولة.
وإخججم كريسجوفر شاركي ،مدير فر شركة "أصباغ همب قطر"" :مما ن ش فيه أن "بروجكت قطر
 ،" 2018يعجبر أحد أهم الملجقيات اناجراتيجية إقليميا وفي دولة قطر ،ان تواجدنا هيا العام ب فجاا الراعي
اليهبي للحدث قد أتاح لاا الفرصة لجقديم خدماتاا وماججاتاا عالية الجودة الم اعة محليا داخ الدولة
والمطابقة لجميع المواصفات العالمية .إناا عل ثقة تامة بأن مشاركجاا في هيا الحدث الدام اجسدم بشك فعال

في اكجشاف فرص جديدة لعقد الشراكات الدامة وإنلق المشاريع المسجقبلية عن نريق الجواص مع صاا
القرار و كيل – وهو األهم – فاحن نعجبر مشاركجاا هي خطوه علي نريق دعم الشركات المحلية المسؤولة
عن تافيي العديد من المشاريع المحورية في دولة قطر".

ومن المقرر أن تواص كبرى الشركات العالمية ااجعرا أحدث خدماتدا وماججاتدا المبجكرة حج نداية
األابو الجارا ال 10مايو  ،)2018بما في تل مواد الباا والجوريدات الكدربائية وأنظمة الجشييد والباا
وأحدث الجقايات ،باإلضافة إل الخدمات الداداية والج ميم والكج الرخامية والبلن واأللواح واألنابيا
والجمديدات ،فضلو عن ماججات الحديد وال ُلا والماججات الم اوعة من الرخام وكج ال خور ،كيل
السيرامي والجرانيت ،وتل من قب  421عار  .وتضم قائمة أبرر الشركات الراعية للمعر  ،شركة
الماانق انقج ادية -قطر ،مجموعة آل اريع القابضة ،وشركة الدوحة كوات ،وشركة "الاخي
ننداكيب " ،وشركة "بالميرا ننداكيا" ،وشركة "همب " ال ،)Hempelوشركة قطر للباا  ،وشركة "إن.
بي .كيه .للمعدات الثقيلة" ،وشركة "ووترمااجر" ال ،)Watermasterوشركة "بيرا" ال.)PERI
 -انتهى-

