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شاركت غرفة قطر في املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر واملعرض املصاحب له ،وكذلك االحتفال بالذكرى الثالثني
لتأسيس الغرفة التجارية العربية النمساوية ،والذي عقد في مدينة فيينا تحت رعاية رئيس جمهورية النمسا الدكتور أليكسندر فان
دير بيلني ،وبحضور شخصيات مرموقة من القطاعات االقتصادية والسياسية والدبلوماسية.
وترأس وفد غرفة قطر سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ،وضم الوفد السيد خالد بن جرب الكواري عضو
مجلس اإلدارة والسيد علي بوشرباك املنصوري مساعد املدير العام للعالقات احلكومية وشؤون اللجان.
ونوه الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني بالعالقات االقتصادية املتينة اليت تربط بني قطر والنمسا واليت شهدت تطورا ملحوظا خصوصا عقب
الزيارة ليت قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمري البالد املفدى إلى النمسا في شهر مارس املايض واليت شهدت توقيع
مذكرة تفاهم بني البلدين للتعاون االقتصادي والتجاري والفين ورفع مستوى التبادل التجاري ،واإلعفاء من الرسوم اجلمركية على بعض
الواردات والصادرات ،إضافة إلى قيام غرفة قطر بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف النمساوية خالل منتدى األعمال املشرتك الذي عقد
على هامش زيارة سمو األمري.
وأشار إلى نمو التبادل التجاري بني قطر والنمسا خالل العام  2018بنسبة % 5حيث بلغت قيمته نحو  785مليون ريال قطري مقابل  746مليون
ريال في العام  ،2017الفتا إلى أن الصادرات النمساوية إلى دولة قطر ترتكز على أدوات ومعدات اجلراحة وهياكل احلديد والصلب وقضبان
ّ
املركبات الكيميائية وبوليمرات االيثيلني.
األملنيوم واألخشاب واألثاث وأجهزة اإلنارة ،في حني تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على
وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن القطاع اخلاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهة استثمارية فريدة وجاذبة ،حيث يتطلع رجال األعمال
القطريون إلى التعرف بشكل اكرب على الفرص االستثمارية املتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات والتحالفات مع نظرائهم
النمساويني إلقامة مشروعات مشرتكة سواء في النمسا أو قطر.
وقال انه توجد حاليا  3شركات نمساوية لديها استثمارات في قطر بنسبة تملك 100%من بينها مصنع للرخام واجلرانيت ،كما يوجد نحو
 42شركة قطرية نمساوية مشرتكة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا والدعاية واإلعالن والسياحة
والسفر واملقاوالت ،مضيفا" :نحن نأمل بزيادة التحالفات بني الشركات القطرية والنمساوية لتشمل قطاعات أخرى خصوصا الصناعات اليت
تعتمد على التكنولوجيا احلديثة".

