MEDIA RELEASE
Qatar Airways Cargo and Qatar Development Bank Introduce an
Initiative to Support Qatari Perfume Exports
The partnership will help boost sales and exports of locally made perfumes
Qatari exporters stand to benefit from discounted rates and access to Qatar
Airways extensive network

08 November 2020
DOHA, Qatar - Qatar Airways Cargo and Qatar Development Bank (QDB) have introduced an
initiative to support local perfume manufacturers in the State of Qatar. The cargo carrier is offering
discounted rates to local Qatari perfume manufacturers to export to international markets.
Through this initiative, the airline will help boost exports and sales of locally manufactured
perfumes to international markets and provide opportunities for Qatari exporters to expand their
business activities through business to consumer channels. Local manufacturers, through the
airline’s approved network of courier companies, will have access to Qatar Airways’ extensive
global network and modern fleet to transport their products.
Qatar Airways Chief Officer Cargo, Mr. Guillaume Halleux, said: “We are pleased to support the
growth and success of local exporters and help diversify the economy of the State of Qatar. Being
a leading cargo carrier, we are well placed to help businesses in Qatar export their products to an
international market utilising our state-of-the-art and modern fleet.”
Mr. Hamad Salem Mejegheer, Executive Director of Export Development & Promotion at QDB
said: “Through its partnership with Qatar Airways, QDB is introducing yet another initiative that
supports Qatari export businesses by offering them an additional way to access new markets and
compete globally, while acting as a powerful catalyst for socio-economic development. This
initiative perfectly complements QDB’s existing range of SME-focused financial and advisory
solutions that empower them throughout the entire entrepreneurial journey.”
Amidst the global pandemic, Qatar Airways Cargo continues to operate its scheduled freighters,
passenger freighters, belly-hold passenger flights and charters globally, ensuring the continuity
of global trade.

The carrier has remained agile and innovative and quickly adapted to the new normal, displaying
commitment to excellence and that is one of the reasons it has become the largest international
carrier and grown its market share even during the pandemic.

--- ends ---

About Qatar Airways Cargo:

Qatar Airways Cargo, one of the world’s leading international air cargo carriers, serves more than
60 freighter destinations worldwide via its world-class Doha hub and also delivers freight on the
belly-hold deck of passenger aircraft to an extensive network. The Qatar Airways Cargo fleet
includes two Boeing 747-8 freighters, 21 Boeing 777 freighters and four Airbus A330 freighters.
About Qatar Development Bank (QDB)

Qatar Development Bank (QDB) was established in 1997 as the Qatar Industrial Development
Bank, a 100% government-owned developmental organization. Its primary aim was to develop
investments within local industries, thereby accelerating growth and economic diversification in
Qatar through support for the private sector.
QDB has achieved significant milestones in recent years, playing a chief role in growing Qatar’s
private sector. QDB has also played an integral role in stimulating national economic and social
development, through funding a variety of local projects and providing support to the private sector
through a range of innovative services. By adopting this strategy, QDB has contributed to
empowering Qatari entrepreneurs, improving the standard of living, as well as allowing Qatari
entrepreneurs to benefit from a wide range of promising investment opportunities, and to develop
their exporting potentials while supporting their entry to new international markets.
QDB’s strategy is entirely in line with the Qatar National Vision 2030. It is focused on promoting
and facilitating the growth of the private sector in key economic sectors, with the aim of building
a diversified, sustainable economy.
QDB aims to promote entrepreneurship spirit within the private sector in Qatar through providing
the necessary services that shall ease the growth, development, and diversification of this sector.
In doing so, QDB offers access to information, incubation, and capabilities to SMEs, in addition
to access to capital through direct and indirect financial services, investment and access to local
markets, and access to international markets for Qatari exporters though export insurance and
funding services.

For further information contact:
Qatar Airways Group, Corporate Communications Department
Tel: +974 40222200, Fax: +974 40225350
E-mail: qrmedia@qatarairways.com.qa
Website: www.qatarairways.com

بيان صحفي
القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية يطلقان مبادرة لدعم تصدير العطور القطرية
الشراكة ستساهم في زيادة مبيعات وصادرات العطور المصنّعة محليا
المصدّرون القطريون سيحظون بالفرصة لالستفادة من خصومات على رسوم الشحن مع إمكانية الوصول إلى شبكة وجهات
الخطوط الجوية القطرية
 08نوفمبر2020

الدوحة ،قطر – أعلنت القطرية للشحن الجوي وبنك قطر للتنمية عن إطالق مبادرة جديدة تهدف إلى دعم مصنعي العطور في
دولة قطر .وسوف تقدم الناقلة الجوية خصومات خاصة لمصنعي العطور المحليين ،لكي يتم شحنها إلى األسواق العالمية.
ومن خالل هذه االتفاقية ،سوف تساهم الناقلة في تعزيز صادرات ومبيعات العطور المصنعة محليا ً وتسويقها في األسواق العالمية ،وتمكين
المصنعين من توسيع أعمالهم من خالل وصولهم إلى قنوات تواصل جديدة مع المستهلكين .كما سيحظى المصنعون بالفرصة لالستفادة من
خدمات شركات التوصيل المعتمدة من قبل القطرية للشحن الجوي ،وإمكانية شحن بضائعهم على رحالت الخطوط الجوية القطرية إلى
شبكة كبيرة من الوجهات العالمية.
وقال السيد غيوم هالو ،رئيس عمليات الشحن في الخطوط الجوية القطرية" :يسعدنا دعم نمو ونجاح المصدرين المحليين ،والمساعدة في
تنويع اقتصاد دولة قطر .وبكوننا إحدى الشركات الرائدة عالميا ً في مجال الشحن الجوي ،سنتمكن من مساعدة الشركات في قطر على شحن
منتجاتها وبضائعها إلى األسواق العالمية على متن أسطول من الطائرات الحديثة".
وقال السيد حمد سالم مجيغير ،المدير التنفيذي إلدارة تنمية الصادرات وترويجها في بنك قطر للتنمية" :بفضل هذه االتفاقية مع الخطوط
الجوية القطرية ،سيقدم بنك قطر للتنمية مبادرة جديدة تهدف إلى دعم قطاع التصدير في البالد من خالل إتاحة الفرصة أمام المصدرين
لالستفادة من وسائل مبتكرة للوصول إلى أسواق جديدة وإتاحة الفرصة أمامهم للتنافس عالميا ً ،مما سيمكنهم من القيام بدور يتصف بأنه
محفز قوي للتنمية االجتماعية واالقتصادية .وتتماشى هذه المبادرة بشكل متكامل مع ما يقدمه بنك قطر للتنمية من حلول ترتكز على دعم
الشركات الصغيرة والمتوسطة على المستوى المالي واالستشاري ،وتمكينها طوال رحلة ريادة األعمال".

وخالل جائحة كوفيد 19-العالمية ،استمرت القطرية للشحن الجوي بتشغيل رحالت مجدولة وغير مجدولة ،مع نقل البضائع ضمن المساحة
المخصصة للشحن الجوي على طائرات الركاب ،أو تشغيل طائرات الركاب لنقل البضائع فقط ،إلى مختلف أنحاء العالم.
وأبرزت القطرية للشحن الجوي قدرتها على االبتكار والتأقلم بسرعة مع التطورات الكبيرة التي طرأت على العالم خالل الفترة الماضية،
مع التزامها بتقديم خدمات ذات طراز عالمي ،مما قادها لتصبح أكبر شركة شحن جوي دولية من جهة ،وزيادة حصتها في السوق خالل
الجائحة من جهة أخرى.
===انتهى===
عن القطرية للشحن الجوي:
تسير القطرية للشحن الجوي ،إحدى أكبر شركات الشحن الجوي الدولية في العالم ،رحالتها إلى أكثر من  60وجهة خاصة للشحن عبر
مقر عملياتها في الدوحة .كما تقدم الناقلة خدمات الشحن إلى العديد من الوجهات العالمية ضمن المساحة المخصصة للشحن على طائرات
الركاب .ويضم أسطول القطرية للشحن الجوي حالياً :طائرتين من طراز بوينغ  747-8و 21طائرة بوينغ  777وأربع طائرات إيرباص
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عن بنك قطر للتنمية:
تأسس بنك قطر للتنمية في عام  1997تحت مسمى بنك قطر للتنمية الصناعية ،وهو كيان تنموي تملكه الحكومة بنسبة  ،%100أنشئ
لدعم االستثمار في الصناعات المحلية وتطويرها ،ولدفع عجلة التطور والتنوع االقتصادي في دولة قطر مع التركيز على القطاع الخاص.
لقد حقق بنك قطر للتنمية نجاحات بارزة في السنوات األخيرة ،فشكل حجر أساس في تسيير النمو ضمن مختلف قطاعات االقتصاد .كما
لعب دورا ً فعاالً في تحفيز المساعي التنموية على المستويين االقتصادي واالجتماعي ،حيث قام بتمويل المشاريع الوطنية ،وقدم دعمه إلى
القطاع الخاص عبر خدمات رائدة ذات قيمة مضافة .وباعتماد هذه االستراتيجية ،تحققت مجموعة من النتائج اإليجابية قد يكون أهمها تمكين
القوى العاملة القطرية ،فضالً عن إتاحة المجال أمام الشركات القطرية لالستفادة من مجموعة واسعة من الفرص االستثمارية الهامة وتنمية
الصادرات ودعم دخول الشركات القطرية الى أسواق جديدة.
كما بلور البنك استراتيجيته بما يتوافق مع رؤية قطر الوطنية  ،2030عمالً على تعزيز وتسهيل التطور والنمو ضمن أنشطة القطاع
الخاص في المجاالت االقتصادية الرئيسية ،وذلك لتكوين اقتصاد متنوع ومستدام.
ويهدف بنك قطر للتنمية إلى تعزيز روح المبادرة عند القطاع الخاص وتوفير الخدمات التي من شأنها تسهيل التطور والنمو والتنوع في
المجاالت االقتصادية ،من خالل توفير الوصول إلى المعلومات واحتضان وتنمية قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وتوفير الوصول
إلى التمويل من خالل التمويل المباشر وإصدار الضمانات واالستثمار في الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وكذلك توفير الوصول إلى
األسواق من خالل توطين الفرص المحلية للشركات الصغيرة والمتوسطة وفتح أسواق جديدة عالمية للمصدريين القطريين وتأمين وتمويل
الصادرات .

