
 العربي اجلديد 

 2018% في 5نمو التبادل التجاري بني قطر والنمسا 

 

%، حيث 5بنسبة  2018التجاري بني قطر والنمسا خالل العام  لنمو التباد أكد رئيس غرفة قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني

 .2017العام  مليون ريال في 746مليون دوالر تقريبا( مقابل  215.65مليون ريال قطري ) 785بلغت قيمته نحو 

 

 واملعرض املصاحب له في في املنتدى االقتصادي العربي النمساوي احلادي عشر وقال رئيس الغرفة على هامش مشاركة وفد الغرفة برئاسته،

وهياكل احلديد والصلب وقضبان األملنيوم واألخشاب  فيينا، إن الصادرات النمساوية إلى دولة قطر ترتكز على أدوات ومعدات اجلراحة

 .االيثيلني في حني تقتصر صادرات قطر إلى النمسا على املرّكبات الكيميائية وبوليمرات واألثاث وأجهزة اإلنارة،

 

استثمارية فريدة وجاذبة، حيث يتطلع رجال األعمال القطريون إلى التعرف  ن القطاع اخلاص القطري ينظر إلى النمسا كوجهةوأضاف أ

والتحالفات مع نظرائهم النمساويني إلقامة  أكرب على الفرص االستثمارية املتاحة ودراسة إمكانية إقامة مزيد من الشراكات بشكل

 .أو قطر سامشروعات مشرتكة سواء في النم

 

شركة  42من بينها مصنع للرخام والغرانيت، كما تنشط  %100 شركات نمساوية استثمارات في قطر بنسبة تملك 3وتمتلك حاليا 

والدعاية واإلعالن والسياحة والسفر  مشرتكة تعمل في السوق القطري في قطاعات متنوعة مثل حلول التكنولوجيا قطرية نمساوية

 .واملقاوالت

 

ملحوظا، خصوصا عقب الزيارة اليت قام بها  بالعالقات االقتصادية املتينة اليت تربط بني قطر والنمسا، واليت شهدت تطورا ئيس الغرفةونوه ر

بني البلدين للتعاون  ثاني إلى النمسا في شهر مارس/آذار املايض، واليت شهدت توقيع مذكرة تفاهم أمري قطر الشيخ تميم بن حمد آل

إلى قيام  التجاري، واإلعفاء من الرسوم اجلمركية على بعض الواردات والصادرات، إضافة تجاري والفين ورفع مستوى التبادلاالقتصادي وال

 .منتدى األعمال املشرتك الذي عقد على هامش الزيارة غرفة قطر بتوقيع اتفاقية تعاون مع اتحاد الغرف النمساوية خالل

 

غرفة التجارة العربية النمساوية، حيث يشّكل املنتدى منصة  ساوي أكرب مؤتمر ومعرض تقيمهويعد املنتدى االقتصادي العربي النم

 .والثقافة والدبلوماسية املعرفة والتواصل وتعميق العالقات النمساوية العربية في االقتصاد والتجارة فريدة لتبادل

 

ل للمتحدثني واخلرباء واملمثلني الرسميني ويكتسب "املنتدى االقتصادي العربي النمساوي
ّ
رفيعي  احلادي عشر" أهمية كبرية، حيث يمث

 الضوء على املوضوعات اليت تدور حول املياه والبنية التحتية والطاقة املستوى منصة فريدة من نوعها لتقديم العروض واملناقشات، لتسليط

 .والتصنيع، من وجهة نظر نمساوية وعربية ودولية

 


