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الناشر:



االستثمارات األجنبية والتنويع االقتصادي
تخطو دولة قطر خطوات واسعة باتجاه تحفيز تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إليها 
وتستند  األعمال  بيئة  وتطور  االستثمار  مناخ  تعزز  التي  والقرارات  اإلجراءات  من  حزمة  عبر 
جهود  إطار  في  يصب  الذي  األمر  مرونة  أكثر  لتصبح  االقتصادية  التشريعات  تطوير  إلى 

تنويع االقتصاد الوطني. 
القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون   في  األجنبية  االستثمارات  تحفيز  إجــراءات  وتتمثل 
يتيح  ــذي  ال القطري  غير  الــمــال  رأس  استثمار  تنظيم  وقــانــون  بها  واالنــتــفــاع  للعقارات 
االقتصادية  القطاعات  معظم  في  المائة  في   100 بنسبة  التملك  األجنبي  للمستثمر 
محفزات  تــقــديــم  جــانــب  إلــى  الــمــائــة  فــي  عــلــى 49  تــزيــد  ال  النسبة  هــذه  كــانــت  بــعــدمــا 
أعلن  الــذي   للمال  قطر  مركز  أبرزها  متنوعة  جهات  من  األجانب  للمستثمرين  واسعة 
وتتضمن   2022 لعام  الطموحة  أهدافه  تحقيق  إلى  الرامية  الجديدة  استراتيجيته  عن 
هذه االستراتيجية برنامجًا من الحوافز لجذب الشركات متعددة الجنسيات إلى قطر، من 
خالل تقديم مكاتب مجانية، وحوافز ضريبية تنافسية للغاية، فضاًل عن رأس مال مبدئي 

يغطي نفقات التشغيل لمدة خمس سنوات مقابل االلتزام لمدة 10 سنوات.
وإلى جانب مركز قطر للمال هناك أيضا المناطق الحرة في قطر  والتي تقدم  مجموعة 
تعمل  التي  للمشروعات  خاصة  مزايا  منح  تتضمن  األجانب  للمستثمرين  الحوافز  من 
على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجاالت 
أو  مخفضة  أسعار  المثال  سبيل  على  بينها  ومــن  االتــصــاالت،  أو  اللوجستية  الخدمات 
الرسوم  من  المحلية  المكونات  كامل  وإعفاء  المستخدمة  الطاقة  قيمة  في  تيسيرات 

الجمركية في حال البيع للسوق المحلي. 
وفي المقابل قام قطاع كبير من الشركات المدرجة في البورصة القطرية بزيادة سقف 
ملكية األجانب من 25 في المائة إلى مستوى 49 في المائة األمر الذي أدى إلى ارتفاع 
كبير في تدفقات االستثمارات األجنبية الواردة إلى البورصة القطرية حتى أن بيانات العام 
االستثمارية  التدفقات  من  دوالر  مليار   2.47 نحو  استقطبت  بورصتنا  أن  إلى  تشير   2018
 794 جــذب   الــذي  السعودي  السوق  على  الضعف  من  بأكثر  يتفوق  مــا   وهــو  األجنبية 
دوالر  ماليين   506 تبلغ  أبوظبي  لسوق  هزيلة  سيولة  تدفقت  بينما  فقط  دوالر  مليون 
وواصلت سوق دبي المالية أداءها المتراجع حيث شهدت هروبا لرؤوس األموال وتدفقا 
سلبيا لالستثمارات األجنبية بواقع 245 مليون دوالر نتيجة تدهورها المتسارع وتسجيلها 

أسوأ أداء لها منذ أكثر من 10 سنوات بانخفاض مؤشرها بنسبة 25 في المائة .
خالل  النفطية  غير  القطرية  الــصــادرات  تحقيق  عــن  المتاحة  البيانات  أحــدث  وتكشف 
العام الماضي، نموا بنسبة 35.1 في المائة على أساس سنوي إلى مستوى بلغ 24.4 
أن  يؤكد  الــذي  األمــر  عــام 2017.  خــالل  ريــال  مليار  مستوى 18.05  مع  مقارنة  ريــال   مليار 
تنفيذ  عبر   2030 قطر  رؤية  تحقيق  باتجاه   متسارعة  بخطى  يمضي  الوطني  االقتصاد 
األعمال  بيئة  تعزيز  عبر  الخاص  القطاع  دعم  خالل  من  االقتصادي  التنويع  استراتيجية 
على  والتركيز  األجنبية  االستثمارات  تشجيع  جانب  إلى  االقتصادية  التشريعات  وتطوير 
دفع القطاع غير النفطي للنمو بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة..وهو ما نتطلع 

اليه جميعا. 

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
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برأسمال يبلغ 10 مليارات دوالر

أكبر بنك للطاقة في العالم ..قطري

العالم  في  طاقة  بنك  أكبر  إطالق  عن  التأسيسية  اللجنة  أعلنت 
)تحت التأسيس( وعن بدء عمليات البنك في الربع األخير من عام 
2019، برأسمال مصرح بقيمة 10 مليارات دوالر. وتم اإلعالن عن هذه 
الخامس  الدوحة  مؤتمر  هامش  على  الجديدة  االقتصادية  المبادرة 
للمال اإلسالمي الذي عقد مؤخرا من قبل سعادة السيد خالد بن 
والدكتور  الطاقة،  لبنك  التأسيسية  اللجنة  رئيس  السويدي،  أحمد 
مؤتمر  خــالل  للبنك،  اإلعالمية  اللجنة  رئيس  المري،  صالح  محمد 
الطاقة   بنك  ويعتبر  بالدوحة.  الشيراتون  فندق  في  أقيم  صحفي 
إيجاد،  إلى  تهدف  قطر،  مقرها  دولية  إسالمية  استثمارية  مؤسسة 
المتجددة  والطاقة  التقليدية  الطاقة  مشاريع  وتمكين  وتمويل، 
فريقًا  البنك  ويضم  أفريقيا.  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في 
منتجات  ليوفر  للمال،  قطر  مركز  مظلة  تحت  ويعمل  الخبراء  من 
في  وذلـــك  اإلســالمــيــة،  الشريعة  مــع  تتماشى  متنوعة  وخــدمــات 
ظل الطلب المتزايد من سوق الطاقة على المستويين المحلي 

واإلقليمي. 
الدكتور  مــن  كــل  البنك  عــن  لــالعــالن  الصحفي  المؤتمر  وحــضــر 
وعضو  االســتــشــاريــة  الهيئة  رئــيــس  الــمــري،  الــهــادي  عبد  بــن  جــابــر 
الهيئة  عضو  السويدي،  محمد  بن  فيصل  والسيد  اإلدارة،  مجلس 
الهيئة  عضو  الدليمي،  حمد  بن  العزيز  عبد  والسيد  االستشارية، 
اإلدارة،  مجلس  عضو  البدر،  اهلل  عبد  بن  حامد  والسيد  االستشارية، 
وسعادة السيد يوسف بن محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز 
في  يأتي  البنك  تأسيس  أن  على  جميعًا  أكــدوا  وقد  للمال.  قطر 
ظل النمو الهائل الذي يُتوقع أن يشهده قطاع الطاقة في قطر، 
خاصة مع الخطط التوسعية لزيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية من 
عام 2024.  بحلول  طن  ماليين  إلى 110  المسال  الطبيعي  الغاز 
قبل  من  صة  مرخَّ مالية  مؤسسة  بمثابة  الطاقة  بنك  وسيكون 
مركز قطر للمال، ليصبح أكبر بنك من نوعه في العالم، بمكاتب 
وشمال  األوســـط  الــشــرق  بمنطقة  البلدان  مــن  عــدد  فــي  تمثيلية 
اإلنشاء،  قيد  اليــزال  الــذي  البنك  وسيقدم  العالم.  وحــول  أفريقيا 

النفط  مجاالت  في  المستوى  عالمية  مصرفية  استثمارية  خدمات 
لقواعد  وفقًا  المتجددة،  الطاقة  وصناعة  والبتروكيماويات  والغاز 

وأحكام الشريعة اإلسالمية.
التأسيسية  اللجنة  رئيس  السويدي  أحمد  بن  خالد  السيد  وصــرَّح  
الــقــيــود  مـــن  الـــرغـــم  »على  التأسيس(:  )تحت  ــة  ــاق ــط ال لــبــنــك 
قطر،  دولــة  على  فرضها  الجائر  الحصار  حــاول  التي  والمعوقات 
وحكمته،  الــســمــو  صــاحــب  لــحــضــرة  الحكيمة  الــقــيــادة  وبــفــضــل 
استطاعت دولتنا المضي قدمًا في شتى المجاالت، وتمكنت من 
صناعة  صعيد  على  أساسي  كشريك  العالم  ثقة  على  الحفاظ 

الطاقة الدولية«.
وأضاف السويدي قائاًل: »لذا فإننا نسعى أن نصبح خالل السنوات 
القادمة العبًا رئيسيًا في مجال استثمارات الطاقة وأن يكون البنك 
وعلى  بل  المنطقة  في  فقط  ليس  به  الموثوق  التمويل  شريك 

مستوى العالم«.
الطاقة  مجالي  في  المتخصصين  الخبراء  من  نخبة  البنك  يضم 
تمكن  مصرفية  وخــدمــات  منتجات  مجموعة  لتوفير  والــبــنــوك، 
واإلقليمية  المحلية  األســواق  احتياجات  تلبية  من  الطاقة  شركات 
وخطط  ومــبــتــكــرة،  تنافسية  منتجات  البنك  وســيــوفــر  المتزايدة. 
تمويلية للشركات والمشاريع، باإلضافة إلى خدمات إدارة األصول.
من جانبه قال السيد يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز 
للطاقة  إسالمي  مصرف  أول  بانضمام  نفتخر  »نحن  للمال:  قطر 
التزامنا  إطار  في  يندرج  ما  وهو  للمال،  قطر  مركز  إلى  الدولة  في 
المستوى  ذات  بالخدمات  يتميز  صلب  مالي  بيئي  نظام  بتطوير 
مؤخراً،  عنها  أعلنا  التي  االستراتيجية  مع  يتماشى  كما  العالمي، 
وقطاع  عام  بشكل  المالي  القطاع  على  الضوء  تسلط  والتي 
ايضًا  بل  محليًا  فقط  هــذا  يأتي  وال  بالتحديد  اإلسالمي  التمويل 
عالميًا. ويحمل هذا اإلعالن أهمية خاصة في ظل النمو المستمر 
بما  والطاقة،  اإلسالمي  التمويل  قطاعي  من  كل  يشهده  الــذي 
اإلســالمــي  للمصرف  المستقبلي  للنجاح  ــروري  ــض ال اإلطـــار  يــوفــر 
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للطاقة«.
اإلعالمية  اللجنة  رئيس  المري،  صالح  محمد  الدكتور  قــال  وبــدوره 
ليبدأ  العالم،  أنحاء  كل  من  مستثمرين  البنك  »سيضم  للبنك: 
المتوقع  ومن  دوالر،  مليارات   10 قيمته  مصرح  مال  بــرأس  أعماله 
أن نبدأ العمل خالل الربع األخير من هذا العام، برأس مال مدفوع 

قيمته 2,5 مليار دوالر«.
رئيسيًا  مقراً  قطر  المستثمرون  اختار  »لقد  قائاًل:  المري  وأضــاف 
للبنك بالنظر إلى الوضع المستقر للقطاعين المالي والمصرفي، 
وبالنظر إلى التشريعات والقوانين المحفزة والتي ستساهم في 

إنجاحه.« 
هذه  تــؤدي  أن  المتوقع  من  فإنه  األناضول  أنباء  وكالة  وبحسب 
وكمصدر  للتمويل  عالمي  كمركز  قطر  مكانة  لتعزيز  الخطوة 
تحول  نقطة  البنك،  إنشاء  ويمثل  المسال.  الغاز  لتصدير  رئيسي 
قطر  صــادرات  نسبة  ارتفاع  في  يساهم  مما  المنطقة،  في  كبيرة 
من الطاقة، عبر نظام عقود إسالمية صادرة من البنك في مجال 
الطاقة. وتعتبر قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم، وبدأت 
وأستراليا.  المتحدة  كالواليات  أسواق  من  منافسة  بمواجه  مؤخرا 
أن  يتوقع  الـــذي  الــهــائــل  النمو  ظــل  فــي  الــبــنــك،  تأسيس  ويــأتــي 
التوسعية  الخطط  مــع  خاصة  قطر،  فــي  الطاقة  قطاع  يشهده 
لزيادة الطاقة اإلنتاجية السنوية من الغاز الطبيعي المسال، إلى 
قطر  في  الغاز  احتياطي  ويصل   .2024 بحلول  طن  ماليين   110
23.8 تريليون متر مكعب، تعادل 14 بالمائة من إجمالي احتياطي 
طن  مليون   77 الغاز  من  القطري  اإلنتاج  يبلغ  فيما  عالميًا،  الغاز 

سنويًا.
»أوبك«،  للنفط  المصدرة  البلدان  منظمة  مــن  قطر  وانسحبت 
ويبلغ  االنضمام،  من  عاما   57 بعد   ،2019 يناير  مطلع  من  اعتبارا 

متوسط إنتاج قطر من النفط الخام نحو 600 ألف برميل يوميًا.
حسن  أحــمــد  العالمية،  النفط  ألســـواق  الكويتي  المحلل  وقــال 
كرم:  ربما سنرى في الفترة المقبلة بعد اإلطالق الرسمي للبنك، 
نجاح  ويستغل  جاذبية  أكثر  يجعله  ما  الطاقة..  بمشروعات  طفرة 
التمويالت اإلسالمية، إضافة ألن تخصص البنك يتيح االستفادة من 
النمو المتوقع بقطاع الطاقة  وأفاد كرم بأن تأسيس البنك يعتبر 
الكبير  برأسماله  المصرف  أن  إلى  الفتا  لقطر؛  استثماريًا  مكسبًا 
سيلعب دوراً رئيسيًا وربما محركًا حقيقيًا لقطاع الطاقة في قطر. 
وأكثر  العالم  مستوى  على  األكبر  هي  الطاقة  مشاريع  أن  وذكــر 

حيوية، بسبب الطلب المتزايد على منتجاتها من عام إلى عام. 
وبدورة قال محمد العون، الخبير االقتصادي، إن التمويل اإلسالمي 
األســواق،  على  تطرأ  التي  المستجدات  استيعاب  على  قدرة  لديه 
المرونة  مــن  كــبــيــراً  قـــدراً  ويــوفــر  تكلفة  ــل  أق تمويل  ــرص  ف ويــوفــر 
فرص  الجديد  المصرف  يوفر  أن  العون  ورجح  المقترضة.  للجهات 
الحد  إلى  التوجه  مع  المتجددة  الطاقة  لمشروعات  جيدة  تمويل 

من االنبعاثات الحرارية عالميًا. 

السويدي: قطر شريك أساسي يف 
صناعة الطاقة 

يبدأ عملياته يف الربع األخري من العام 
اجلاري 
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»28« شرطًا لألمن والسالمة يجب توفرها يف احملالت التجارية

SAFE SIDE خلَّك في الـ

في  بــارز  مكان  في  المدني  الــدفــاع  موافقة  شهادة  وضــع  عليك   –  1
المحل.

2 – احصل على موافقة الدفاع المدني في المعارض التجارية المؤقتة. 
3 - التحول نشاطك التجاري آلخر، إال بعد موافقة الدفاع المدني.

4 – التحول معرضك إلى مخازن لبضاعتك حتى التخالف القانون.
5 – ال تحول جزءا من محلك إلى سكن للعمال.. فهذا مخالف.

6 – »المطبخ« له شروط.. فال تحول جزءا من محلك إلى مطبخ.
7 – المواد الكيميائية.. أيا كانت..ال تخزنها بجانب المواد الغذائية.

8 – ال تقترب من الكوارث بترك األسالك الكهربائية مكشوفة. 
9 – مخارج الطوارئ اليمكن التهاون فيها.. احرص على النوافذ.

10 – حالة الطوارئ تتطلب إشارات دالة على المخارج.. ال تنساها. 
11 – ليست كل طفايات الحريق تناسبك.. اختر منها مايناسب محلك.

12 – التنقل معدات الوقاية من الحرائق من مكان إلى آخر.
13 – اترك معدات الوقاية من الحرائق في المكان المناسب.

بالنسبة  ــزم  ــت ال قانونية..  مــخــالــفــة  الــتــخــزيــن  ــي  ف الــعــشــوائــيــة   –  14
المسموحة.

15 – منافذ التهوية تقي من كوارث كبيرة.. ال تنساها أبداً.
16 – ال تترك معدات السالمة والوقاية دون فحص وصيانة.

»الدفاع  رخــصــة  فــي  أســاســي  شــرط  الهواء«  »شفاط  تركيب   –  17
المدني«. 

18 – عليك التأكد من كفاءة »الشفاطات« داخل محلك.
19 – في المخزن، المطعم، الكافيتريا.. ضع غازاًل حول الفرن.

المطاعم  فــي  والــفــرن  الــغــاز  أسطوانة  بين  نحاس  أنابيب  ضــع   –  20
والمخابز.

21 – ال توسع محلك دون موافقة الدفاع المدني.
22 – التزم تمامًا بشروط التخزين الصحيحة بالمستودعات.

23 – اترك أسطوانة الغاز داخل المطبخ مخالفة قانونية.
24 – ضع أسطوانة الغاز في صناديق خاصة داخل المطاعم والمخابز.
25 – ضع لوحة إرشادية للتعامل مع الحرائق والمعدات في مكان بارز.

26 – ضع معدات السالمة والوقاية من الحرائق في مكان بال عائق.
27 – »الديكور«..ال تستحدث طابقا داخليا دون موافقة الدفاع المدني.

28 – ال تشغل سكن العمال بعدد أكبر من الطاقة االستيعابية.

كتب - محمد عبد العزيز  

خلَّك في الـ SAFE SIDE  وقبل أن تفكر في إنشاء سلسلة مطاعم، محالت جملة أو 
 28 تطبيق  من  جيدًا  التأكد  عليك  واجتماعية،  وحيوية  عامة  منشآت  كافيتريات،  تجزئة، 
شرطًا وضعتها وزارة البلدية والبيئة، قد ال تتمكن من افتتاح مشروعك حال عدم توفرها. 
في  توفرها  يجب  التي  والسالمة  األمن  اشتراطات  على  ستتعرف  التالية  السطور  في 
1997 بشأن الدفاع المدني، فالتهاون  المحالت التجارية وفقا للقانون رقم )13( لسنة 

بها قد يوقعك في غرامات مالية وعقوبات مشددة  
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السابع  الــزراعــي  الــدولــي  قطر  معرض  مــن  السابعة  النسخة  حققت 
ومعرض قطر البيئي الدولي األول الذي نظمته دولة قطر ممثلة بوزارة 
الدوحة  بمركز   2019 مــارس   22  –  19 من  الفترة  خــالل  والبيئة  البلدية 
محلية  مشاركة  خالل  من  مسبوق  غير  نجاحًا  والمؤتمرات،  للمعارض 
ودولية واسعة تمثلت في 434 عارضًا من حوالي 50 دولة من مختلف 
دول العالم، و 86 مزرعة محلية ، باإلضافة إلى حوالي 40 ألف زائر، وهو 
ما يفوق عدد المشاركين والزائرين في أي من الدورات الست السابقة.
وأشاد عدد كبير من العارضين الدوليين واإلقليميين والمحليين وكذلك 
المعروضات  وتنوع  والبيئي  الــزراعــي  المعرض  تنظيم  بحسن  الـــزوار 
مشاركات  استقطاب  في  نجح  المعرض  إن  معتبرين  والبيئية،  الزراعية 
كبيرة من الدول لكونه منصة تفاعلية لعرض أحدث المنتجات واآلليات 
في  يساهم  كما  والبيئية،  الــزراعــيــة  للتحديات  والــحــلــول  والتقنيات 

النهوض بالسوق الزراعية القطرية.
وأكد المشاركون والــزوار إن المعرض يُعد نجاحًا لدولة قطر من خالل 
من  الــذاتــي  االكتفاء  وتحقيق  الــزراعــة  مجال  في  التطور  على  االقــبــال 
األغذية، حيث اكتسب المعرض أهمية خاصة كونه منصة استراتيجية 
باعتباره  القطري  الزراعي  بالقطاعي  لالرتقاء  جديدة  آفاق  الستكشاف 
االستراتيجية  األولويات  مقدمة  في  يأتي  الــذي  الغذائي  األمــن  عصب 
لتحقيق االكتفاء الذاتي، كما يعد المعرض البيئي منصة فعالة لطرح 
حلول بيئية مبتكرة لمواجهة التحديات الحالية والناشئة وفرصة لتبادل 

الخبرات الدولية والمحلية.
وتعطي هذه المشاركة الواسعة بمعرض قطر الزراعي والبيئي داللة 
المعرض  بهذا  بالمشاركة  العالم  دول  اهتمام  على  وقوية  واضحة 
الدولي، في ظل االهتمام والدعم الالمحدود الذي توليه قطر لتنمية 
استراتيجية  أولوية  تعتبر  التي  الغذائي  األمن  وقضية  الزراعي  القطاع 

قصوى في قطر، وفي ظل السعي الستكشاف آفاق جديدة لالستثمار 
ــادة اإلنــفــاق الحكومي مع  ال سّيما فــي أعــقــاب زيـ الــزراعــي فــي قــطــر، 
تخصيص 70 مليون سنويًا لتحفيز اإلنتاج الزراعي والحيواني والسمكي 
ألهــداف  دعــمــًا  الوطنية  الــزراعــيــة  المنتجات  تسويق  عمليات  وتعزيز 

االكتفاء الذاتي الغذائي.
الدولي«  الزراعي  قطر  من »معرض  الثامنة  الدورة  عن  اإلعالن  تم  وقد 
والدورة الثانية من »معرض قطر البيئي الدولي« خالل مارس من العام 
والزخم  الالفت  للنجاح  استكمااًل  المرتقبة  الــدورة  ستمثل  حيث   ،2020
المميز  الدولي  الحضور  ظل  في  السابعة  الدورة  شهدته  الذي  القوي 
قطر  إليها  وصلت  التي  الرائدة  المكانة  على  دامغًا  دلياًل  يمثل  الــذي 

على الخارطة الزراعية والبيئية العالمية.
السابع«،  الدولي  الزراعي  قطر  من »معرض  السابعة  الــدورة  وشهدت 
مليون  مشروع »غرس  تدشين  أّولها  للغاية  هامة  مبادرات  عن  اإلعالن 
لدعم  قطر  تبذلها  التي  الحثيثة  الجهود  إطار  في  يندرح  الذي  شجرة«، 
التوجه الدولي نحو مواجهة التغير المناخي وتعزيز االستدامة البيئية. 
االستفادة  تحقيق  يستهدف  كونه  بالغة  أهمية  المشروع  ويكتسب 
المثلى من المياه المعالجة في الري والتقليل من هدر الموارد المائية، 
فضاًل عن تعزيز التنويع البيولوجي وتحسين جودة الهواء وزيادة الرقعة 

الخضراء وتقليل إنبعاثات الغازات. 
وتـــّم عــلــى هــامــش الــمــعــرض عــقــد الــكــثــيــر مــن الــصــفــقــات الضخمة 
واالتفاقيات الجديدة بين رجال األعمال والمزارعين وأصحاب الشركات، 
فيما وّقعت وزارة البلدية والبيئة مذكرات تفاهم مع عدد من أبرز الجهات 
المتحدة  المملكة  وسفارة  قطر«  »جامعة  أبرزها  والدولية،  الوطنية 
البريطانية وإيرلندا الشمالية في قطر وسلطنة ُعمان و«شركة المانع 
الدولية القابضة« وغيرها. كما تّم أيضًا تدشين موقع شركة »محاصيل« 

استقطب 434 عارضًا من 50 دولة

صفقات ضخمة بمعرض قطر الزراعي
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للحصول  الدولة  مزارعي  جميع  أمــام  التسجيل  باب  وفتح  اإللكتروني 
من  السابعة  الــدورة  واستقطبت  والزراعية.  التسويقية  الخدمات  على 
التي  القطرية  الــمــزارع  جانب  من  متميزة  مشاركة  الــزراعــي  المعرض 
خاصة  منصة  عبر  الجمهور،  أمــام  الزراعية  منتجاتها  أحــدث  استعرضت 
بالمزارعين تقام للمرة األولى في قطر لتشكل بذلك التجمع األكبر من 
نوعه للمعنيين بالمزارع القطرية بمشاركة أكثر من 86 مزرعة. وتعكس 
بالمساهمة  المزارعين  التزام  الوطنية  المزارع  من  الواسعة  المشاركة 
بفعالية بدعم المساعي المستمرة لتحقيق االكتفاء الذاتي الغذائي، 
من خالل التعرف على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات المستخدمة 
في مجال الزراعة وتبادل الخبرات والتجارب مع مختلف الجهات المعنية 
بالقطاع الزراعي، بما يعود بالنفع على مسيرة التنمية الزراعية في قطر. 
وشكل »مؤتمر قطر الزراعي والبيئي الدولي« أحد أبرز المالمح الممّيزة 
لـ »معرض قطر الزراعي الدولي السابع«، حيث أقيم بنجاح للمرة األولى 
مثبتًا بأنه دفعة قوية لجهود تحقيق االستدامة البيئية محليًا وعالميًا. 
كما  الزراعة،  قطاع  رواد  من  كبيراً  إقبااًل  المؤتمر  جلسات  شهدت  وقد 
معّمقة  ورؤى  حيوية  مواضيع  حول  معمقة  مناقشات  المؤتمر  شهد 
الصلة  ذات  القطاعات  في  الممارسات  وأفضل  المؤشرات  أحدث  عن 
القطاعين  دور  تعزيز  شأنها  من  ختامية  توصيات  عن  مثمراً  بالزراعة، 
قطر. تنتهجها  التي  المستدامة  التنمية  مسيرة  في  والبيئي  الزراعي 

السنوات  مدى  على  األكبر  النسخة  بكونه  العام  هذا  المعرض  وتمّيز 

وعلى  النوعية  الفعاليات  من  سلسلة  استضاف  وأنه  الماضية، خاصة 
رأسها المنصة المخصصة للمزارعين التي أتاحت فرصة تسليط الضوء 
النشاطات  جانب  إلى  القطري،  الزراعي  المنتج  وتنافسية  جودة  على 
التفاعلية والتوعوية الموجهة لجميع الفئات العمرية منطقة حديقة 
الحيوان المصّغرة المخصصة لألطفال. وأثبت الحدث مجدداً دوره البارز 
بأحدث  المحلية  السوق  ورفــد  الــرائــدة  المنتجات  بأفضل  التعريف  في 
التقنيات المتطورة واالبتكارات الرائدة والمعدات المتقدمة التي تدفع 
عجلة اإلنماء الزراعي، مستقطبًا مشاركة واسعة تعكس الثقة الدولية 
السوق  ضمن  المتاحة  الهائلة  واإلمكانات  الواعدة  بالفرص  المتزايدة 
خالل  الالفت  النجاح  هذا  مواصلة  إلى  قدمًا  ونتطلع  القطرية.  الزراعية 
الدورات المقبلة التي ستشهد بال شك نجاحات جديدة تصب في خدمة 
قائمة  واشتملت  المحلي.«  الــزراعــي  القطاع  واستدامة  نمو  مسيرة 
بين  التوفيق  »منصة  على  السابعة  الـــدورة  خــالل  الهامة  الفعاليات 
المؤسسات«، لتوطيد أطر التواصل بين الشركات ورجال األعمال وكبار 
ووفر  والخاص.  العام  القطاعين  من  الزراعي  المجال  ورواد  القرار  صناع 
غرس  في  ساهم  حيث  والشباب،  لألطفال  تعليميًا  مسرحًا  المعرض 
والحيواني«  النباتي  بشقيها  الزراعية،  الثقافة  وترسيخ  االستدامة  قيم 
لديهم عبر إضافة حديقة الحيوان المصغرة التي ضمت عدة أنواع من 
الحيوانات والطيور من أجل تزويدهم وغيرهم من الزوار بتجارب تعليمية 

وترفيهية ال تُضاهى. 
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ينقل 447 ألف راكب يوميا العام املقبل و752 ألفا بحلول 2026 

مترو الدوحة.. ثورة في قطاع النقل  

كتب- أبو بكر محمد

2022، ويأتي في مقدمتها  مكاسب كبيرة حققتها قطر على مدار السنوات األخيرة ضمن استعداداتها لمونديال 
الطفرة العمرانية والتنموية التي شهدتها البالد، وانطالق العديد من مشروعات البنية التحتية أبرزها مترو الدوحة 
الذي سيُؤدي إلى ثورة في قطاع النقل العام والمواصالت في قطر فيما تتواصل أعمال اإلنشاءات به متجاهلة 
الحصار الجائر المفروض على قطر وشعبها منذ يونيو 2017. وفي الوقت الذي حاولت فيه دول الحصار شل حركة 
قطر وتقييدها ونشر مزاعم بشأن عدم قدرة قطر على استكمال مشروعاتها التي يجري العمل على تنفيذها، ردت 
التي  الدولية  التقارير  جانب  إلى  اآلخر،  بعد  يوما  الواقع  أرض  على  يتحقق  الذي  اإلنجاز  بحجم  عمليا  الدولة  عليهم 
دوالر  مليون   500 قطر  تُنفق  حيث  والمواصالت  النقل   قطاع  في  وخاصة  قطر  تُنفذها  التي  بالمشروعات  تُشيد 
أسبوعيا لإلعداد الستضافة مونديال كأس العالم 2022، ويخصص جزء كبير من هذا اإلنفاق لمشروع مترو الدوحة 
ومد سكك حديدية وحافالت وشق طرق جديدة، ورغم أن تلك االستعدادات يراها كثيرون مرتبطة بالمونديال إال أنها 
تمثل مكسبا كبيرا للشعب القطري وسكان الدولة نظرا ألنها ستلبي جميع احتياجات المواطنين والمقيمين من 

جانب كما انها تكرس تحركات الدولة لتنويع االقتصاد من جانب آخر.

وأكد بنك االستثمار ألبن كابيتال أن اإلنفاق القطري على مشاريع النقل 
اليزال واعداً، عالوة على أن تمويل المشاريع الرئيسية، بما في ذلك البنية 
أن  كما  ريال  مليار  إلى 90.8  ريال  مليار  بمقدار 3.3  ارتفع  للنقل،  التحتية 
والمناطق  اللوجستية،  الخدمات  مراكز  في  كبير  بشكل  استثمرت  قطر 
االقتصادية الخاصة، والبنية التحتية للموانئ وشبكات الطرق على مدار 
واإلمـــارات  السعودية  مــحــاوالت  فشل  فــي  تسبب  مما  األخــيــرة،  األعـــوام 
والبحرين في حصارها . ففي قطاع النقل البري سعت وزارة المواصالت 
خالل  قطر  دولــة  تشهده  الــذي  السريع  النمو  مواكبة  إلــى  واالتــصــاالت 
السنوات القليلة الماضية في تعداد السكان والتوسع االقتصادي الذي 
التحتية  البنية  على  والتحديثات  التطورات  من  المزيد  إدخــال  يتطلب 
للقطاع بوسائطه المختلفة، باإلضافة إلى تحسين الخدمات اللوجستية 

بجودة  لالرتقاء  الذكية  واألنظمة  التقنيات  أحدث  واستخدام  المساندة، 
خدمات النقل البري، ومن ضمن تلك المساعي برز نجم »مترو الدوحة«.

 إجنازات واعدة
ركاب  نسبة  ترتفع  أن  المتوقع  من  فإنه  المتاحة  البيانات  ألحدث  ووفقا 
على  الدوحة،  مترو  مشروع  استكمال  مع   2019 عام  بعد  العام  النقل 
امتداد أكثر من 200 كيلومتر، وستشمل المرحلة األولى، المقرر إنجازها 
في عام 2020، 37 محطة وثالثة خطوط تمتد على طول 75 كيلومترا- 
والجنوب،  الشمال  خطوط  إلى  األحمر  وسيقسم  وأحمر-  ذهبي،  أخضر، 

وستشهد المرحلة الثانية إضافة الخط األزرق و60 محطة جديدة.
وتنفذ قطر عدداً كبيراً من مشاريع البنية التحتية والمواصالت  إضافة إلى 

ت
صال

وا
وم

ل 
نق
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اإلنشاءات الخاصة بمشروعات الصحة والتعليم تبلغ كلفتها اإلجمالية 
أكثر من نحو 261 مليار ريال .

أحدث  استقدام  عبر  النقل  مجال  في  الطموحة  خطتها  قطر  وواصلت 
مئات  شــق  ــالل  خـ ومـــن  الــعــالــم،  دول  مختلف  مــن  والــمــعــدات  اآلالت 
الكيلومترات من األنفاق، وفي أحدث تصريحاته أكد سعادة السيد جاسم 
العام  اإلنجاز  نسبة  أن  واالتصاالت  المواصالت  وزير  السليطي  سيف  بن 
وفقا  الماضي  العام  بنهاية   %  92 نحو  وصلت  الدوحة  مترو  لمشروع 
للجدول الزمني المقرر، وتم االنتهاء من األعمال المدنية في المحطات، 
في  والمعمارية  الكهروميكانيكية  التشطيبات  أعمال  تتواصل  بينما 

المحطات البالغ عددها 37 محطة.

مراحل املشروع
األحمر  الخط  هو  األول  خطوط،   3 الدوحة  لمترو  األولــى  المرحلة  وتضم 
والذي يمتد إلى مسافة 40 كم ويربط الوكرة في الجنوب بلوسيل في 
مدينة  ومركز  الدولي  حمد  بمطار  واحد  رقم  محطة  طريق  عن  الشمال، 
الدوحة، ويضم 18 محطة، بما في ذلك الخليج الغربي، وكتارا، وجامعة 

الحديد  السكك  نقل  بنظام  ليغتافيا  محطة  ستربط  حين  فــي  قطر، 
الخفيف بلوسيل.

تشير  حيث  للركاب،  السفر  وقت  من  كبير  بشكل  الخط  يقلل  وســوف 
تستغرق  الحاضر  الوقت  في  أنه  إلى  »الرّيل«   القطرية  الحديد  سكك 
الرحلة من مطار حمد الدولي إلى لوسيل 90 دقيقة، بالمقارنة مع رحلة 
فهو  الثاني  الخط  أمــا  البناء.   انتهاء  عند  دقيقة   36 تستغرق  بالمترو 
الشرقي  الشمال  في  الرفاع  من  كيلومترا   22 طوله  يبلغ  الذي  األخضر 
إلى المنصورة في الغرب مرورا بالمدينة التعليمية، ولذلك يُعرف أيضا 
في  توقف  محطات  تشمل  محطة،   11 وسيضم  التعليم،  خط  باسم 
مستشفى حمد والشقب ومكتبة قطر الوطنية، أما الخط الثالث فهو 
الغرب  إلــى  الشرق  من  ويمتد  كيلومترا،   14 طوله  يبلغ  الــذي  الذهبي 
المعالم  من  العديد  في  الخط  يتوقف  بالعزيزية،  عبود  بو  رأس  ويربط 
سوق  الوطني،  قطر  متحف  ذلك  في  بما  الهامة،  والترفيهية  الثقافية 
اآلن  حتى  »الريل«  فيالجيو.وتسلمت   مول  من  بالقرب  الوعب،  واقــف، 
 110 إجمالي  من  اليابانية،  شاريو  كينكي  شركة  مصانع  من  قطارا   53

قطارات سوف تخدم مشروع المترو.
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شبكات موازية
النقل  قطار  مشروع  على  أيضا  قطر  تعمل  المترو  مشروع  مع  وبالتوازي 
مع   %  90 اإلنجاز  نسبة  فيه  تجاوزت  والــذي  لوسيل  مدينة  في  الخفيف 
 5 استالم  تم  كما  المحدد  الزمني  الجدول  حسب  البرنامج  أعمال  تقدم 

قطارات من مشروع ترام لوسيل.
لوسيل،  ترام  مشروع  شؤون  مدير  الصالح  محمد  أحمد  كشف  ومؤخرا  

مترو  مشروع  جانب  إلى  القطرية  الريل  شركة  تديره  الــذي  المشروع  أن 
ما  األرض،  تحت  محطات   10 منها  من  محطة   28 من  يتكون  الــدوحــة، 
سيجعل منه عصب النقل الرئيسي، مشيرا إلى أن خطوط ترام لوسيل 
ستمتد على مسافة 19 كلم. وتم تخطيط هذه الشبكة لتشمل أربعة 
متنوعة،  هيئات  فــي  األرض  مستوى  فــوق  محطة   25 وتضم  خــطــوط، 
أنظمة مركزية، وأنظمة فرعية، وأنظمة ثنائية، وجسرا مستقال لربط ركاب 
ترام لوسيل بشبكة سكك الحديد اإلقليمية، ومرفق مستودع وتشغيل 
االستعانة  مع  تجريبيا،  ومسارا  والتخزين،  والصيانة  الخفيف   النقل  قطار 
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بأحدث أنظمة التشغيل الكهربائي دون أسالك للقطارات.
مدينة  بلوسيل  الخفيف  الحديدية  السكك  نقل  نظام  يربط  وســوف 
لوسيل المطورة، التي سيصل عدد سكانها لـ200 ألف شخص، بالمراكز 
تطورا  األكثر  المشروع  ويعد  الكبرى،  العمل  ومراكز  والتجارية  السكنية 
في مشاريع هيئة سكك حديد قطر. وتتكون الشبكة من أربعة خطوط- 
)أصفر، بنفسجي، أخضر وأحمر(، وتشمل 37 محطة، مع خطوط المترو 
من  أقــل  إلــى  المحطات  بين  التوصيل  أوقـــات  وتــصــل  لها  المخطط 

دقيقتين، وسيعمل الترام بسرعة 29 كيلومترا في الساعة.

رؤية واعدة
البرى  النقل  تطوير   »2030 »رؤية  للتنمية  الوطنية  االستراتيجية  وتعتبر 
واالتــصــاالت  النقل  وزارة  وتعكف  المستدام،  االقــتــصــادى  للنمو  أســاســا 
المواصفات  أحــدث  وفق  للنقل،  متكاملة  شبكة  تطوير  على  القطرية 
تساعد  وسوف  الرؤية،  تلك  أهداف  تحقيق  فى  تساهم  بحيث  العالمية، 
المشاريع الطموح الجارية حاليا على زيادة طول شبكة الطرق السريعة 
إنشاء  مع  عام 2020  بحلول  كيلومتر  إلى 8500  لتصل  قطر  دولــة  فى 
نحو 30 نفقا جديدا و200 كوبرى جديد. ووفق الخطة القطرية فإنه من 
الخفيف  الحديد  السكك  نقل  ونظام  المترو  لنظام  يكون  أن  المتوقع 
النمو  أدى  حيث  البالد،  في  المروري  االزدحــام  على  للغاية  إيجابي  تأثير 
السكاني إلى تدفق مركبات جديدة على الطريق، ومن المرجح بلوغ عدد 
عام  في  يوميًا  راكــب  ألف  الدوحة  447  مترو  من  األولــى  المرحلة  ركــاب 
2020، وهو أول عام كامل من الخدمة، على أن يرتفع العدد إلى  752 

ألف راكب يوميًا بحلول عام 2026. ووفقا لتوقعات مؤسسة اوكسفرد 
بيزنس غروب البريطانية فإن عدد ركاب ترام لوسيل سيبلغ  42 ألف راكب 
يوميا في عام 2020، على ان يرتفع العدد ليصل إلى 60 ألف راكب يوميا 

بحلول عام 2021، مع ارتفاع أعداد المسافرين بنسبة 7 % إلى
فإن  وإجــمــاال،  عــام 2026.  في  يوميا  ألفا   90 إلــى  لتصل  سنويا   % 10 
بتخفيف  ستقوم  الخفيف  الحديد  السكك  نقل  ونظام  المترو  مشاريع 
الزحام عبر إزالة ما يقدر بـ170 ألف سيارة من الطرق، والحد من انبعاثات 

ثاني أكسيد الكربون بمقدار 258 ألف طن سنويا. 

مشاريع حيوية
وتشير تقديرات مؤسسة اوكسفورد بيزنس غروب البريطانية إلى  استمرار 
زخم نمو قطاع النقل القطري تلبية الستراتيجية التحديث والتطوير من 
ورؤية  لعام 2022  القدم  لكرة  العالم  كأس  لمونديال  واستعداداً  جهة 
قطر الوطنية حيث تواصل  الدولة دعمها لتقديم مشاريع حيوية، تهدف 
إلى تمكين الدولة من تحسين إدارة الكثافة السكانية المتزايدة وحركة 
للسلع  سلس  تدفق  مع  قطر  إلى  السياحة  التدفقات  نمو  مرجحًا  المرور 
والخدمات على وقع تطوير قطاع النقل المحلي. وقد جنت قطر نتيجة 
توسعها في مشروعات البنية التحتية استعدادا لمونديال 2022  حزمة 
قدراتها  تزايد   جانب  إلى  االقتصاد،   قطاعات  جميع  في  المكاسب  من 
التجارة  فــرص  وتحسين  الــمــروري،  ــام  ــ واالزدح االختناقات  مــن  الحد  على 
رئيسية  أولوية  وهي  االقتصاد،  لتنويع  الجارية  الجهود  ودعم  واالستثمار، 

في رؤية قطر الوطنية 2030.
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رئيس جملس اإلدارة جملموعة البتيل أحمد بن مبارك العلي لـ»أمالك« :

الحصار أنتج فرصا استثمارية

حوار: محمد حمدان

قال رئيس مجلس إدارة مجموعة البتيل أحمد بن مبارك  العلي، إن 
مجموعة البتيل تستهدف تعزيز حضورها في السوق المحلي من 

خالل تقديم خدماتها ومنتجاتها المتميزة للعمالء، الفتًا إلى ان 
السوق القطري واعد ويوفر فرص استثمارية جيدة و شهد انفتاحا 

اكثر على المستوى العالمي عبر بناء العديد من الشراكات 
الناجحة. 

وأكد العلي خالل حوارة مع أمالك أن مجموعة البتيل التى تضم 
شركات سفريات البتيل، والبتيل سيكيوريكور للخدمات األمنية، 
واألحرار جلوبال للتجهيزات الفندقية ومعدات المطاعم، تواصل 

تطوير ادائها خاصة عقب انتقال مقر المجموعة إلى موقعها 
الجديد بجوار نادي السد، الفتًا إلى ان المجموعة تعمل على تعزيز 

قيم “الثقة والجودة والتطوير واالبداع”، حيث تحرص على إكتساب 
ثقة عمالئها والعمل على تنميتها و استمرارها، كما تبذل كل 
طاقتنا وتوظف كل إمكاناتها فى سبيل إرضاء وإشباع رغبات 
عمالئنا، فضاًل عن أنها تمضي في العمل المتواصل لترسيخ 

التطوير واالبتكار وتقديم األفضل والجديد من المنتجات و أرقى 
الخدمات.

المفروض  الحصار  تداعيات  تجاوز  في  نجحت  قطر  أن  إلى  العلي  واشار 
على الدولة ومضت إلى تحقيق النمو واإلزدهار للمواطن والمقيم، الفتا 
إلى ان  الحصار أدى إلى تركيز المجموعة على أنشطتها التشغيلية في 
الفتًا  الصديقة،  الدول  من  عدد  مع  متينة  عالقات  وبناء  المحلي  السوق 
إلى ان الحصار خلق فرص بديلة للمجموعة ومكنها من تلبية متطلبات 
السفر  خدمات  خــالل  من  المجموعة  أنشطة  تنوع  عن  فضاًل  عمالئها 
عمليات  بكافة  والقيام  االحترافية  االمنية  الخدمات  وتوفير  والسياحة 

التجهيزات الفندقية. 
وأضاف أن الحصار كان بمثابة صدمة ولكن تم تجاوزها تمامًا، وقد أنتج  
الحصار فرص استثمارية وتجارية كبيرة فيما بات مؤكدا أن مواجهة قطر 
االقتصادية  االستقاللية  تعزيز  عبر  نجاح  قصة  تمثل  الحصار  لتداعيات 
على  الناجحة  الــشــراكــات  وبــنــاء  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق  واســتــهــداف 
المستوي العالمي، مشيراً إلى أن مجموعة البتيل أصبحت معروفة في 
لديها  العاملين  كفاءة  ورفع  قدراتها  لتطوير  وتسعي  المحلي،  السوق 
أعمال  ببيئة  يتمتع  المحلي  السوق  أن  مبينا   العمالء  خدمات  وتلبية 
شهد  حيث  واعدة،  استثمارية  وفرص  واضحة  وتشريعات  وجاذبة  متميزة 
اعقاب  في  خاصة  القطري  السوق  في  ملحوظًا  نمواً  الضيافة  قطاع 
تاشيرة  من  جنسية  إعفاء 88  وقرار  للسياحة  الوطني  المجلس  تكوين 
الدخول إلى قطر وهو ما مثل إنجازاً لدولة قطر حيث ادي ذلك لتحوالت 
كبري مما ساهم في تعزيز الجاذبية السياحية لدولة قطر، كما عزز  أيضا 
من شراكات قطر العالمية وخلق مسارات تجارية متنوعة أنعكست إيجابًا 

على السوق المحلي.

السوق القطري واعد ويوفر فرص استثمارية جيدة

 قطر جنحت يف جتاوز تداعيات احلصار وحتقق النمو

وار
ح

تصوير: محمود حفناوي
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السوق القطري واعد ويوفر فرص استثمارية جيدة

 قطر جنحت يف جتاوز تداعيات احلصار وحتقق النمو

سفريات البتيل
وأوضح العلي ان سفريات البتيل تحرص على تجسيد أهدافها بتقديم 
خدمات سفر متميزة وفقًا ألرقى معايير الجودة وأفضلها، إضافة إلى 
أسعارها التنافسية وحزمة مزايا سفر استثنائية تتسم بالمرونة والثراء، 
مؤكداً أن سفريات البتيل تسعى إلى أن ترسم لنفسها مساراً واعداً 
يميزها عن باقي الشركات المنافسة من حيث التفوق في الخدمات 
المميزة وسبل الراحة والمساعدة في اخيتار وجهاتهم بالتركيز على 

أهم الوجهات السياحية وأجملها في العالم.

وأكد ان سفريات البتيل تقدم العديد من الخدمات أبرزها: إصدار 
خطوط  جميع  متن  وعلى  العالم  أنحاء  جميع  إلــى  سفر  تذاكر 
الطيران، وحجز فنادق من داخل الدوحة وفي جميع أنحاء العالم، 
في  السياحية  السيارات  وتأجير  والشركات،  لألفراد  السفر  وتأمين 
العسل  شهر  رحــالت  وترتيب  واألجنبية،  العربية  الـــدول  معظم 
وإلى  من  توصيل  وخــدمــات  العمل،  ورحــالت  العائلية  والــرحــالت 
والجهد،  الــوقــت  لتوفير  الــســيــارات  بأفخر  الــدولــي  الــدوحــة  مــطــار 
للمسافرين  وفــاء  بــرامــج  تقدم  كما  دولــيــة،  قــيــادة  رخــص  وإصـــدار 

الدائمين. 
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جمموعة البتيل جنحت يف تعزيز حضورها 
بالسوق احمللي

مواجهة قطر لتداعيات احلصار ..قصة جناح

البتيل سيكيوريكور
ــال  أن شــركــة الــبــتــيــل ســيــكــيــوريــكــور المملوكة  ــائ ــع الــعــلــي  ق ــاب وت
للمجموعة  تعتبر في صدارة الشركات العاملة في قطاع الخدمات 
تحصل  أمنيه  شــركــة  أول  كــانــت  أنــهــا  حيث  قطر  دولـــة  فــي  األمــنــيــة 
الشركة  ان  إلى  الفتًا  األمــوال،  نقل  خدمات  بتشغيل  الموافقة  على 
تسعى لتقديم أرقى مستويات الخدمة العالمية من خالل خدماتها 
عرفه  الذي  المتسارع  النمو  بعد  خاصة  القطري،  السوق  في  األمنية 
تتناسب  وجعلها  خدماتها  تحسين  عن  فضاًل  األخيرة،  السنوات  في 
ومتطلبات عمالئها.  مشددا  على أن الشركة كانت أول شركة تنقل 
األموال في دولة قطر، حيث تركز على تقوية عالقاتها مع العمالء من 
خالل الثقة المتبادلة على المدى البعيد، والعمل على إرضاء العمالء 
من خالل تقديم الشركة للخدمات األمنية االحترافية واالستثنائية عبر 
اختيار أفضل الكفاءات من الموظفين ذوي المهارات العالية وصقل 

مواهبهم.
اإلدارة  إلى  باإلضافه  مختلفه,  دولة   14 من  موظفين  الشركة  فلدى 
الدائمه واليقظه على مدار 24 ساعه, مما جعل الشركة تكون محل 
ثقة أبرز البنوك القطرية ومراكز التسوق والفنادق والشركات الكبرى 

بدولة قطر.
ولفت إلى أن الشركة تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات األمنية، 
مثل: خدمات حراس األمن وتحويل النقود وملء أجهزة الصراف اآللي 
ونقل االموال و القطع الثمينة، كما هى حاصلة على شهادة األيزو 

وشهادة بيز من الواليات المتحدة األمريكية.

 األحرار جلوبال للتجهيزات
والتى  للتجهيزات،  جلوبال  األحـــرار  شركة  أن  قــال  السياق  ذات  وفــي 
والمطاعم  والشركات  والمستشفيات  الفنادق  تجهيز  إلــى  تهدف 
منافسه  بأسعار  وذلك  وخارجها  قطر  داخل  والمنازل  الشقق  وتجهيز 
جداً، مؤكداً أن الشركة تسعى إلى تلبية متطلبات السوق المتنامي 
المعدات  كافة  على  يحتوي  معرضًا  األحـــرار  تمتلك  حيث  قطر،  في 
في قلب العاصمة الدوحة ويتمتع المعرض بمساحة رحبة مخصصة 
والخاص  الرئيسي  الوكيل  تعتبر  كما  الدوام.  على  منتجاتنا  لعرض 
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ألكبر المصّنعين وأهمهم في العالم. 
وبين العلي أن الشركة تضم فريقًا من الموظفين األكفاء الذين رافقوا 
مسيرة الشركة على مر األعوام، وقد اكسبتهم تلك السنوات خبرة قّيمة 
إلى  إضافة  واحترافية.  سريعة  بطريقة  الطلبات  جميع  تلبية  حيث  من 
مواعيدها  في  الخدمات  تسليم  تضمن  الشركة  لدي  النقل  أنظمة  أن 

المحددة من خالل شعار الشركة المميز.. “عمالءنا .. أولويتنا”.
وأيضًا أفاد ان لديه شركة براندز اوتلت “Brands outlet”، حيث تقدم 
أشهر العالمات التجارية العالمية المعروفة في اوروبا وأمريكا  وتشمل 
بأسعار  المنزلية  واألدوات  واالحذية  المالبس  من  العالمية  الماركات 
االوتلت أى أقل سعراً بنسبة تصل إلى 60 إلى 75 % كما في أوروبا 
لتلبية احتياجات العمالء، الفتًا إلى أن الشركة لديها متجران وتعمل 
الفتتاح فرع ثالث قريبًا، كما تطرح منتجاتها بأسعار تنافسية للجميع. 

في  استقبل  قد  العلي  أحمد  البتيل  لمجموعة  العام  المدير  وكان  
دولة  من  كل  سفراء  للمجموعة  الرئيسي  بالمقر  الماضي  مــارس 
كينيا بقيادة سعادة السفير، بادي ك. أهيندا وهو سفير فوق العادة 
أولو  واشنطن  السفير  وسعادة  قطر،  دولــة  البعثة  رئيس  ومفوض 
قطر،  بدولة  الكينية  الغرفة  ورئيس  البعثة  رئيس  ونائب  مفوض  وزير 
جمهورية  سفير  لياناجي  أنورا  سولمون  برينس  دون  السيد  وسعادة 
المخاطر  إدارة  عــام  مدير  أرموني  ونيكوالس  الــدولــة،  لــدى  سريالنكا 

وتطبيق القوانين في مجموعة ماجد الفطيم بقطر.
»سفريات  شــركــات  تضم  الــتــي  البتيل  مجموعة  أن  العلي  وأكـــد 
للتجهيزات  واألحـــرار  األمنية،  للخدمات  سيكيوريكور  والبتيل  البتيل، 

كينيا  مثل  متعددة  دول  مــع  وشــراكــات  تعاقدات  لديها  الفندقية« 
وأوغندا وسريالنكا والنيبال وباكستان والهند، وفي إطار تعزيز التعاون 
بجوار  الجديد  مقرها  إلى  المجموعة  أعمال  انتقال  وعقب  المشترك 
تعزيز  بغرض  السفراء  من  لعدد  الــدعــوة  وجهت  فإنها  السد،  نــادي 

عالقات التعاون والتواصل مع السادة السفراء. 
في  استقبل  قد  العلي  أحمد  البتيل  لمجموعة  العام  المدير  وكان  
دولة  من  كل  سفراء  للمجموعة  الرئيسي  بالمقر  الماضي  مــارس 
كينيا بقيادة سعادة السفير، بادي ك. أهيندا وهو سفير فوق العادة 
أولو  واشنطن  السفير  وسعادة  قطر،  دولــة  البعثة  رئيس  ومفوض 
قطر،  بدولة  الكينية  الغرفة  ورئيس  البعثة  رئيس  ونائب  مفوض  وزير 
جمهورية  سفير  لياناجي  أنورا  سولمون  برينس  دون  السيد  وسعادة 
المخاطر  إدارة  عــام  مدير  أرموني  ونيكوالس  الــدولــة،  لــدى  سريالنكا 

وتطبيق القوانين في مجموعة ماجد الفطيم بقطر.
»سفريات  شــركــات  تضم  الــتــي  البتيل  مجموعة  أن  العلي  وأكـــد 
للتجهيزات  واألحـــرار  األمنية،  للخدمات  سيكيوريكور  والبتيل  البتيل، 
كينيا  مثل  متعددة  دول  مــع  وشــراكــات  تعاقدات  لديها  الفندقية« 
وأوغندا وسريالنكا والنيبال وباكستان والهند، وفي إطار تعزيز التعاون 
بجوار  الجديد  مقرها  إلى  المجموعة  أعمال  انتقال  وعقب  المشترك 
تعزيز  بغرض  السفراء  من  لعدد  الــدعــوة  وجهت  فإنها  السد،  نــادي 

عالقات التعاون والتواصل مع السادة السفراء.

نركز على انشطتنا التشغيلية يف السوق 
احمللي

نحصد ثقة عمالئنا ونسعى لتقدمي أفضل 
اخلدمات
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4 بنوك قطرية يف املقدمة ومؤسسات دول احلصار يف ذيل قائمة »ذا بانكر« 

بنوكنا اإلسالمية تنطلق.. ومصارفهم تنزلق 

ترجمة- هويدا مجدي:

ألفضل  بانكر«  »ذا  قائمة   في   - قطر  في  االسالمية  الصيرفة  قطاع  كامل  تمثل   - قطرية  إسالمية  بنوك   4 حلت 
وإجمالي  اإلسالمية  الشريعة  مع  المتوافقة  لألصول  وفقا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  في  االسالمية  البنوك 
األصول عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 وضمت قائمة البنوك االسالمية االربعة كاًل من : مصرف 
قطر االسالمي في المرتبة األولى على مستوى البنوك القطرية والخامسة خليجيا  بحجم أصول 41.31 مليار دوالر 
فيما جاء في  المرتبة الثانية على مستوى البنوك القطرية والثامنة خليجيا مصرف الريان بحجم أصول 28.28 مليار 
دوالر وجاء في المرتبة الثالثة محليا والـ18 خليجيا بنك بروة بحجم أصول 13.36 مليار دوالر ثم الدولي االسالمي 
جميع  بأن  علما  دوالر  مليار   12.8 أصول  بحجم  خليجيا  والـ20  القطرية  البنوك  مستوى  على  الرابعة  المرتبة  في 
أصول البنوك االسالمية القطرية متوافقة مع أحكام الشريعة االسالمية . وفي ضوء التصنيف  فقد نجحت قطر 
في أن تحتل مكانة متميزة لها في ترتيب أول عشرة مصارف إسالمية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي 

من خالل مصرف قطر اإلسالمي في المرتبة الـ5 خليجيا ومصرف الريان القطري في المرتبة الثامنة خليجيا . 

ك
نو

ب
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ويضم القطاع المصرفي القطري 4 مصارف إسالمية من مجموع 18 
مصرفا، منها ستة مصارف محلية تجارية تقليدية ومصرف متخصص 
وهو بنك قطر للتنمية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تقليدية تعمل 
شبكة  ضمن  قطر  فــي  اإلســالمــيــة  البنوك  تعمل  فيما  الــدولــة  فــي 
فروع داخلية وخارجية بلغت أكثر من 70 فرعا ومكتبا، حيث تستحوذ 
للقطاع  السوقية  الحصة  ربــع  مــن  أكــثــر  على  اإلســالمــيــة  الــمــصــارف 
أبرز  ضمن  دائما  تصنف  المصارف  هذه  أن  كما  قطر،  في  المصرفي 

المصارف اإلسالمية في العالم.
فاينانشال  لمؤسسة  الــتــابــعــة  الــعــالــمــيــة  بــانــكــر  ذا  مجلة  واشــــارت 
للغاية.  جيد  بــأداء  تتسم  اإلسالمية  البنوك  أن  إلى  البريطانية  تايمز 
وساهمت عوامل كثيرة مثل نمو األصول والربحية والرسملة القوية 
على  البنوك  تلك  تتفوق  أن  في  القوية،  األخــرى  العوامل  وبعض 
البنوك األخرى التقليدية، الفتة إلى أن البنوك القطرية حققت نتائج 

جيدة جدا تفوقت بها على نظرائها بالمنطقة.
مجلس  دول  منطقة  في  اإلسالمية  البنوك  نجاح  أن  بانكر  ذا  وأكدت 
المنتجات  عــلــى  الــمــتــزايــد  الــطــلــب  نتيجة  جـــاء  الخليجي  الــتــعــاون 

والخدمات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية.
مراكز  احتلت  الــتــي  القطرية  اإلســالمــيــة  الــمــصــارف  بـــأداء  وأشــــادت  
دول  فــي  اإلســالمــيــة  البنوك  ألفــضــل  الــعــام  التصنيف  فــي  متقدمة 
مجلس التعاون الخليجي. هذا إلى جانب األداء المشرف للمقرضين 

القطريين في التصنيف 
ومصرف  اإلسالمي  قطر  مصرف  من  كال  فإن  بانكر  ذا  تصنيف  ووفــق 

الريان  تفوقا على البنوك اإلسالمية السعودية واإلماراتية والبحرينية 
التي احتلت مرتبة متأخرة خلفا للمصارف القطرية في التصنيف مثل: 
وبنك  التاسعة،  المرتبة  في  حل  الــذي  البريطاني  السعودي  البنك 
الرياض الذي جاء في المرتبة العاشرة، والبنك العربي الوطني الذي 
جاء في المرتبة الحادية عشرة، ومجموعة سامبا المالية التي جاءت 
في المرتبة الثانية عشرة، والبنك السعودي الفرنسي الذي حل في 
المرتبة الثالثة عشرة، وبنك الجزيرة الذي شغل المرتبة الرابعة عشرة، 
وبنك البالد الذي جاء في المرتبة الخامسة عشرة، وبنك اإلمارات دبي 
الوطني  الذي احتل المرتبة السادسة عشرة، والبنك األهلي المتحد 

البحريني الذي جاء في لمرتبة السابعة عشرة خليجيا .
 ولم يقتصر األمر عند هذا الحد وانما نجح كل من بنك بروة القطري 
والدولي االسالمي ) الـ 18 والـ 20 خليجيا(  في التفوق على مصارف 
إسالمية أخرى بدول خليجية وخاصة دول الحصار ) السعودية واإلمارات 
والبحرين(. حيث احتلت مصارف الدول الثالثة مركز متأخرة في التصنيف 
ليأتي مصرف الهالل اإلماراتي في المرتبة الحادية والعشرين، وبنك 
السعودي  األول  والبنك  والعشرين،  الثانية  المرتبة  في  اإلماراتي  نور 
في المرتبة الثالثة والعشرين، ومصرف الشارقة اإلسالمي في المرتبة 
الرابعة والعشرين، والبنك السعودي لالستثمار في المرتبة الخامسة 
والعشرين  السادسة  المرتبة  في  البحريني  اإلثمار  وبنك  والعشرين، 

خليجيا .
في  تميزا  واألكثر  األفضل  هي  القطرية  اإلسالمية  المصارف  وتعتبر 
الذي  األول  أبوظبي  بنك  على  أيضًا  تفوقها  بسبب  الخليج  منطقة 
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بالمرتبة  التجاري  أبوظبي  وبنك  والعشرين،  السابعة  المرتبة  شغل 
التاسعة والعشرين، وبنك عجمان اإلماراتي الذي جاء بالمرتبة الحادية 
والثالثين، ومصرف السالم البحريني بالمرتبة المرتبة الثانية والثالثين، 
وبنك البحرين اإلسالمي في المرتبة الثالثة والثالثين، وبنك المشرق 
اإلماراتي في المرتبة الخامسة والثالثين، والمصرف الخليجي التجاري 
بالبحرين الذي حل بالمرتبة السابعة والثالثين، وبنك ABC اإلسالمي 

في البحرين الذي شغل المرتبة الثامنة والثالثين.
على  الــرائــدة  القطرية  اإلسالمية  المصارف  تفوق  إلــى  باإلضافة  هــذا 
بنك  و  األربعين  بالمرتبة  جــاء  الــذي  اإلمــاراتــي  الوطني  االتــحــاد  بنك 
اإلسكان البحريني الذي حل بالمرتبة الثالثة واألربعين، وبنك البحرين 
وبنك  واألربعين،  الرابعة  المرتبة  شغل  الذي  البحرين  في  والكويت 
المركز  ليشغل  خليجيا  األخيرة  المرتبة  احتل  الــذي  البحريني  األســرة 

الثامن واألربعين.
في  متفاوتة  مراكز  الكويتية  اإلسالمية  البنوك  بعض  احتلت  بينما 
تصنيف أفضل البنوك اإلسالمية في منطقة الخليج. فقد احتل بيت 
التمويل الكويتي المرتبة الثانية في تصنيف ذا بانكر بإجمالي أصول 

بلغت قيمتها حوالي  57.85 مليار دوالر
اإلسالمية  الــبــنــوك  أقـــدم  مــن  واحـــدا  الكويتي  التمويل  بيت  ويــعــد 

اإلسالمية  المصارف  عالم  في  رئيسيا  العبا  يعتبر  فهو  العالم.  في 
والتمويل المتوافق مع الشريعة اإلسالمية.

الكويتي،  للمصرف  التنفيذي  الرئيس  الناهض،  مــازن  قيادة   وتحت 
يخضع بيت التمويل الكويتي لعملية إعادة هيكلة من خالل التخلص 
األعــمــال  خــطــوط  على  التركيز  ــادة  ــ وإع األســاســيــة  غير  األصـــول  مــن 
في  تصنيفه  جــاء  فقد  الكويتي،  بوبيان  بنك  أمــا  للبنك.  الرئيسية 
المرتبة التاسعة عشرة  بإجمالي أصول بلغت قيمتها حوالي 13.14 
مليار دوالر بينما احتل بنك الكويت الدولي المركز الثامن والعشرين 
بإجمالي أصول بلغت قيمتها حوالي 6.38 مليار دوالر  فيما حل بنك 

وربة الكويتي في المرتبة الثالثين باجمالي أصول 5.86 مليار دوالر.
بنك  جــاء  حيث  القائمة  عن  العمانية  االسالمية  البنوك  تغب  ولــم 
أصــول  بقيمة  والثالثين،  الــســادســة  المرتبة  فــي  العماني  مسقط 
متوافقة مع الشريعة اإلسالمية وصلت إلى 2.52 مليار دوالر أما بنك 
نزوى اإلسالمي في سلطنة عمان، فقد احتل المرتبة الثامنة والثالثين 
باجمالي أصول 1.81 مليار دوالر وفي المرتبة الحادية واألربعين، جاء 
مليار   1.48 اصــول  بإجمالي  عمان  سلطنة  في  اإلسالمي  العز  بنك 
بحجم  العماني،  ظفار  بنك  واألربعين  الثانية  المرتبة  في  وتاله  دوالر 
أصول 997 مليون دوالر. في حين وصلت قيمة إجمالي األصول ببنك 
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ظفار العماني إلى1.1 مليار دوالر.  وفي المرتبة الخامسة واألربعين 
والمرتبة السادسة واألربعين والمرتبة السابعة واألربعين، جاء بنك 
العربي  عمان  وبنك  العماني،  الوطني  البنك  العماني،  صحار 
منطقة  فــي  اإلســالمــيــة  البنوك  أفضل  قائمة  فــي  الــتــوالــي  على 
حيث  متسارعًا  نمواً  اإلسالمية   المالية  الصناعة  وتحقق  الخليج 
يبلغ حجم المؤسسات المالية اإلسالمية مستوى 1389 مؤسسة 
دوالر  تريليون   2.4 أصــول  بإجمالي  العالم   مستوى  على  ونافذة 
وتحقق هذه المؤسسات معدل نمو سنوى مركب يبلغ 6 %  فيما 
 %   71 تبلغ   حصة  على  اإلسالمية  المصرفية  الخدمات  تستحوذ 
الصناعة  أصــول  حجم  إجمالي  من  دوالر  تريليون   1.7 يــوازي  ما  أو 
المالية اإلسالمية بمعدل نمو سنوى مركب يبلغ 5 % وفقا ألحدث 
التمويل  أصول  بلوغ  إلى  التقديرات  تشير  بينما  المتاحة  البيانات 

اإلسالمي مستوى  3.2 تريليون دوالر بحلول عام 2020.

» املصرف« األول حمليا واخلامس 
خليجيا بحجم أصول 41.31 مليار دوالر

جميع البنوك القطرية االسالمية وردت 
بالقائمة وحلت ضمن الـ20 الكبار خليجيا
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قطر الثامنة عامليًا يف املؤشر االقليمي اللوجستي 2019 

تفوق »لوجستي«.. بمؤشر »أجيليتي«

ترجمة- محمد سيد

2019 علما  حلت دولة قطر في المرتبة الثامنة عالميا بمؤشر »أجيليتي« اللوجستي لألسواق الناشئة 
بأن المؤشر يصنف 50 دولة بحسب العوامل التي تعزز جاذبيتها بالنسبة لمزودي الخدمات اللوجستية 
42 دولة ضمن المؤشر  ووكالء وخطوط الشحن وشركات الطيران والموزعين وقد تفوقت قطر على 
أبرزها: تركيا وتايالند وروسيا والبرازيل واألرجنتين والبحرين ومصر  كما شغلت دولة قطر المرتبة الثانية 
عالميا في مؤشر االبتكار والثالثة عالميا في مؤشر مزاولة األعمال الفرعي وجاءت بالمرتبة السادسة 

عالميا في معيار الفرص اللوجستية بالسوق المحلي.

فإن   2019 الناشئة  لألسواق  اللوجستي  »أجيليتي«  مؤشر  وبحسب 
اللوجستية  الخدمات  قطاع  في  عالميا  الكبار  للعشرة  قطر  انضمام 
يأتي نتيجة لتطور القطاع المتسارع إلى جانب ارتفاع معدل دخل الفرد 
المؤشر  يصفه  الذي  األمر  وهو  االجمالي،  المحلي  الناتج  من  كحصة 
الخدمات  قطاع  في  الفعال  الطلب  إيجاد  في  المحفز  العامل  بأنه 
اللوجستية كما أحرزت قطر تقدما كبيرا على مستوى حركة البضائع 
وخطوط  توريد  خدمات  عبر  األســواق  إلــى  والــوصــول  النقل  وكفاءة 
أهم  واألمــان  الكفاءة  معايير  من  تجعل  أنظمة  تتبع  شحن  ووسائط 

معاييرها، وأيضا تتميز قطر بقدرة محلية ذات ترتيب متصدر دولًيا. 
ولفت المؤشر إلى إن األسواق القطرية تواصل تميزها بفضل المناخ 
التجاري المفتوح في  البالد والذي أوجد بيئة تنافسية صحية لألعمال، 

الفساد  من  الحماية  مستوى  على  مستمرة  تحسينات  على  عــالوة 
وإيجاد بنية قوية لقطاع مالي فعال. 

وذكر المؤشر أن ما تحققه قطر في مجال الخدمات اللوجستية عالوة 
الدولة  على  المفروض  الحصار  رغم  يتحقق  اقتصاديا   تقدمها  على 
منذ الخامس من يونيو 2017 وكرقم مدلل على ما تحققه قطر من 
قطر  حققت   2018 سبتمبر  في  إنــه  المؤشر  قــال  لوجستية  انــجــازات 
بنسبة  نمو  وبمعدل  مهم،  بفائض  البضائع  وتجارة  حركة  في   نمواً 
26 ٪ على أساس سنوي، مشيرا إلى أن كافة التوقعات تشير إلى أن 
مستقبل قطاع الخدمات اللوجستية في قطر إيجابي، حيث سيستمر 
في االتجاه الصعودي، مدفوعا بزيادة النشاط السوقي واستمرار حركة 
في  البالد  بها  تقوم  التي  الكبيرة  التوسعات  على  عــالوة  التطوير، 
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الكبير  الزخم  من  حالة  وسط  الكبرى،  التنموية  المشروعات  من  عدٍد 
لمشاريع إنتاج النفط والغاز، ومشاريع البنية التحتية المتعلقة بكأس 
بينما   2022 عــام  في  قطر  ستستضيفها  التي  القدم  لكرة  العالم 
تتجلى قوة االقتصاد القطري وهزيمة الحصار في األرقام التي واصل 

فيها الناتج المحلي اإلجمالي القطري النمو في 2018.
ونوه مؤشر أجيليتي إلى إنه وفيما يخص المستوى اللوجستي المحلي 
الذي تسبق فيه البرازيل )الدرجة الرابعة( قطر )الدرجة السادسة( عالميًا، 
فإن هذا الفارق يأتي فقط وفق الحجم لكلتا الدولتين والعمليات التي 
تتفوق  لديها  المحلي  السوق  معطيات  في  قطر  فإن  وإال  بهما،  تتم 

على البرازيل، وهذا ما أثبته المستوى الثالث من قياسات المؤشر أو 
مايطلق عليه التقرير المؤشر الفرعي )مزاولة األعمال( الذي حلت فيه 
عالميا  األولــى  المرتبة  عن  يفصلها  وال  عالميا،  الثالثة  بالمرتبة  قطر 
تميزاً   األكثر  الدولة  كانت  قطر  فإن  المقابل  وفي  بسيط  فارق  سوى 
عالوة  فساد،  أو  معوقات  أي  ضد  والــوقــوف  الشفافية  مستوى  على 
على سهولة التعامل المالي وفق قاعدة خدمات كبيرة تتيح سهولة 

حركة وصول وشحن للبضائع بشكل محلوظ دوليًا.
ولفت  المؤشر  إلى عامل آخر ضمن عوامل أخرى كثيرة ساهم في 
تصدر قطر على مستوى الخدمات اللوجستية  حيث إن حجم التطور 
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دعمتها  والتي  الدولية  االتصال  قدرات  يخص  فيما  البالد  أتاحته  الذي 
كامل  فــي  األفــضــل  ضــمــن  مــن  هــي  لــالتــصــاالت  تحتية  ببنى  الــبــالد 
اإلنترنت  لمستخدمي  المئوية   النسبة  وفــق  تجلى  وهــذا  المنطقة، 
رقم  من   ،2016 - عامي 2000  بين  ما  كبير  تطور  في  للسكان  وفقًا 
4.9 % إلى 94.3 % لتتفوق بذلك قطر على دولتي الحصار السعودية 

واإلمارات اللتين كانت نسبهما على التوالي 74.9 % و 90.6 % .
وقال المؤشر إن الشركات العاملة في قطر حلت فيما يخص عمليات 
التي  ماليزيا  بعد  عالميًا  الثانية  المرتبة  في  االبتكار  ومعدالت  نموها 
بيئة  في  قطر  أن  يعني  ما  وهــو  عالميًا،  األولــى  المرتبة  في  جــاءت 

االبتكار في مجال  الخدمات اللوجستية كانت األولى عربيًا وخليجيًا.

األسواق الناشئة
ربما  قــادرة  الناشئة  األســواق  إن  أجيليتي  مؤشر  قال  التوقعات،  ووفــق 
على تخطي معطيات عملية البريكست أو خروج بريطانيا من االتحاد 
األوروبي بنسبة 70 %، ما يعني بالتبعية وفق هذا الرقم أن قطر ودول 

الخليج العربي بعيدة عن التأثر بـ»البريكست«.
 وقد أظهر استبيان »أجيليتي« السنوي الذي يشمل أكثر من 500 من 
المتخصصين العاملين في قطاع سالسل اإلمداد، أن كبار المسؤولين 
خالل 2019،  الناشئة  األســواق  نمو  آفاق  حيال  متفائلون  القطاع  في 
ولكنهم يخشون في ذات الوقت أن تؤدي التوترات التجارية والتقلبات 
في مجال العمالت وأسعار الفائدة وخروج بريطانيا المرتقب من االتحاد 

االوروبي إلى حدوث أزمة تحمل آثاراً سلبيًة واسعة النطاق.
ويعتبر 55.7 % من المشاركين باالستبيان أن تحقيق نمو 5 % خالل 

2019 هو أمر متوقع، في حين يقول 47.1 %، وهي نسبة غير منتظرة، 
مرجحًا أو مرجحًا إلى  أن حدوث أزمة تطول األسواق الناشئة يعتبر أمراً 
خالل   %  4.7 توسعًا  شهدت  قد  الناشئة  األســواق  وكانت  كبير..  حد 
2018، غير أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن تبلغ 4.5 % خالل 2019.

ويشير 56 % من المشاركين في االستبيان إلى أن المواجهة التجارية 
بالفائدة  تعود  أن  يمكن  والصين  المتحدة  الــواليــات  بين  المطولة 
على دول جنوب شرق آسيا التي تقدم بدائل عن الصين في مجاالت 

التصنيع والتوريد. 
تحقق  أن  إمكانية  إلــى  االستطالع  في  المشاركين  توقعات  وتشير 
 8 إلــى   4 استثمار  شأنها  من  التي  الصينية  والطريق  الــحــزام  مــبــادرة 
للصين  بالنسبة  أكبر  مكاسب  التحتية،  البنى  في  دوالر  تريليونات 
ضخ  ستشهد  التي  وأوروبا  وإفريقيا  األوسط  والشرق  آسيا  بدول  قياسًا 
أن  إلــى  التنفيذيين  المسؤولين  من   %  64 وأشــار  االستثمارات،  هــذه 
بينما  الصيني،  التجاري  والنشاط  النمو  تعزيز  على  ستعمل  المبادرة 

يعتقد 41.4 % منهم فقط أنها ستساعد األسواق الناشئة األخرى. 

التجارة االلكرتونية
وكــشــف االســتــطــالع أن أنــشــطــة الــتــجــارة اإللــكــتــرونــيــة تــعــزز الــفــرص 
المسؤولين  من  يتوقع 60 %  حيث  الناشئة  األسواق  في  اللوجستية 
بمصادر  باالستعانة  التجزئة  تجار  يقوم  أن  القطاع  في  التنفيذيين 
أن  منهم   %  47.4 يتوقع  بينما  األخير،  الميل  خدمات  إلتمام  خارجية 
التجارة  طلبات  لتلبية  الصلة  ذات  الخدمات  من  المزيد  تعهيد  يتم 

اإللكترونية.
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أكبر  التجارية  البيروقراطية  تعتبر  االستبيان،  في  المشاركين  وبحسب   
الساعية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  وجه  في  تقف  التي  العقبات 
من  التي  الشركات  حجم  لماهية  بالنسبة  أمــا  دوليًا.  أعمالها  لمزاولة 
المؤشر  فيوضح  الناشئة،  األســـواق  في  نمواً  األســرع  تكون  أن  المرجح 
للمشاركين  المفضل  الخيار  كانت  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أن 

مقارنة بالشركات العالمية واإلقليمية أو حتى المحلية الكبيرة.
قد  األوروبـــي  االتحاد  من  المتحدة  المملكة  خــروج  فــإن  االستطالع  ووفــق 
يعود بالفائدة على األسواق الناشئة، حيث توقع 59 % من المسؤولين 
التنفيذيين المشاركين في االستبيان توجه األسواق الناشئة إلى الحصول 
على امتيازات تجارية وصفقات جديدة في المملكة المتحدة، بينما يعتقد 

70 % أن األسواق الناشئة لن تتأثر بـ»البريكست«.  
والتي  الجوال،  الهاتف  عبر  المصرفية  الخدمات  أن   المستطلعون  ويرى 
أصبحت متاحًة في الوقت الراهن لنحو 43 % من السكان في منطقة 
التجارية،  لألنشطة  محفزا  عامال  باتت  الكبرى،  الصحراء  جنوب  أفريقيا 
خالل  من  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات  أمــام  العقبات  تذلل  كونها 

توفير وسائل سريعة وآمنة للدفع والتعامالت المالية.
في  أعلى  مراكز  تحقق  أن  الدول  من  للعديد  يمكن  إنه  أجيليتي  وقالت 
التصنيف إذا ما تمكنت من تحسين ظروف مزاولة األعمال التجارية ويظهر 
ذلك واضحا في كل من البرازيل والفلبين واألرجنتين وبنغالدش ونيجيريا 
وبوليفيا، فضال عن االقتصادات اإلفريقية ذات األسواق اللوجيستية القوية 
نسبيًا، مثل أوغندا وليبيا وموزمبيق وأنغوال، والتي تعاني بصورة كبيرة 

من ضعف أساسيات مزاولة األعمال.  

 تقدم قطري على 42 دولة واردة ضمن
 املؤشر 

الثانية عامليا يف مؤشر االبتكار والثالثة
 مبزاولة األعمال

حّلت السادسة عامليا يف معيار الفرص 
اللوجستية حمليًا
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صرح جديد يضاف إلجنازات قطر يف 2019 واألضخم من نوعه واألحدث عامليًا 

مبنى طوارئ حمد الجديد أحدث مشاريع الصحة

وفي عام 2015، قامت وزارة الصحة العامة بالتعاون مع هيئة األشغال 
العامة “أشغال” والجهات ذات الصلة في الدولة بدراسة وإعداد خطة 
للمرفق  االستيعابية  القدرة  لرفع  بالطوارئ  الخاصة  الصحية  للمرافق 
الطوارئ  مبنى  وإحــالل  تطوير  مشروع  إطــالق  تم  وبالفعل  القديم، 
األولى  المرحلة  بإنشاء  العام  حمد  بمستشفى  الحالي  والــحــوادث 
 27.000 بنحو  تقدر  إجمالية  بمساحة  جديد  آخــر  مبنى  تشمل  التي 
متر مربع والمرحلة الثانية عبر إعادة هيكلة 3.000 متر مربع من مبنى 
الطوارئ القديم ليصبح المجموع الكلي للمساحة 30.000 متر مربع. 
االستيعابية  القدرة  تتضاعف  الجديد  المشروع  أعمال  اكتمال  ومــع 
 348 من  يتألف  الحيوي  المشروع  ألن  نظراً  مراجعًا،  أضعاف   4 بنحو 
غرفة عالجية وخدمية متنوعة، كما يتميز باحتوائه على غرف لإلقامة 
أوكسجين  معالجة  وحــدة  وكذلك  السريع،  للعالج  ووحــدة  القصيرة 
جانب  إلى  هذا  الكوارث،  حاالت  مع  التعامل  وكذلك  الضغط،  تحت 

توفيره مركز للتدريب والتعليم والخدمات اإلدارية الالزمة وغيرها.
لفحص  غرفة   272 ليوفر  طوابق  أربعة  من  الجديد  المبنى  ويتكون 
وعالج الرجال والنساء لتشمل غرف متنوعة للتشخيص وعيادات أخرى 
وغرف  العيون  لعالج  عيادات  وكذلك  والحنجرة،  واألذن  األنــف  لعالج 

مخصصة  وغرف  الطبية  لإلجراءات  وغرف  للعزل  وغرف  التلوث  إلزالة 
للتصنيف اإلسعافي وتحضير المرضى.

ــوادث  ــح ال غـــرف  لتشمل  للعمليات  غــرفــة   14 الــمــبــنــى  يتضمن  و 
مخصصة  غرفة   23 عــن   فضال   ، إنعاش  وغــرف  الصغرى  والعمليات 
لألشعة التشخيصية بأنواعها المختلفة باإلضافة إلى قسم معالجة 
الصيدلية  جــانــب  إلـــى  الــمــســانــدة  الطبية  والــخــدمــات  األوكــســجــيــن 

ومعامل التحاليل الطبية. 
متعدد  سيارات  مواقف  مبنى  ببناء  العامة    األشغال  هيئة  وقامت 
من  كــل  لخدمة  للطوارئ  هليكوبتر  ومهبط   798 بسعة  الطوابق 
الجديد  والــطــوارئ  الــحــوادث  ومبنى  الجديد  العمليات  غــرف  مبنى 

لمستشفى حمد العام.

استدامة بيئية 
معايير  ألعلى  طبقًا  الجديدة   الصحية  المنشآت  تصميم  وجــاء 
للمنظومة  التابعة  المعايير  مــع  يتوافق  وبما  واألمـــان  الــجــودة 
استشفائية  بيئة  وتوفير   »GSAS« اإلستدامة  لتقييم  العالمية 

كتب : محمد عبد العزيز

مرفق صحي هو األضخم من نوعه واألحدث على مستوى العالم من حيث اإلمكانيات والتجهيزات سيتم إفتتاحه خالل 
2019 في  مستشفى حمد العام  بقلب الدوحة على مساحة 30 ألف متر مربع ؛ ليضاعف القدرة االستيعابية لخدمة 

الطوارئ الطبية بنحو 4 أضعاف ويعتبر مبنى طوارئ مستشفى حمد العام  من أكثر مراكز الطوارئ انشغااًل طوال العام 
، فقد سجل العام الماضي 429 ألف زيارة عالجية، كما بلغ مجموع الزيارات لكافة أقسام الطوارئ التابعة لمؤسسة حمد 

الطبية 1.2 مليون زيارة في نفس السنة، وقد سجلت زيارات الطوارئ زيادة بنسبة 2.2 % بين عامي 2016 و 2018 ، كما 
أنه تم فحص وعالج ومغادرة الطوارئ لنحو 79 % من مراجعي الطوارئ خالل 4 ساعات من دخولهم الطوارئ.
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4 أضعاف املبنى القدمي .. مبساحةإجمالية348 غرفة عالجية وخدمية واالفتتاح خالل 2019 
 30.000 مرت مربع
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بما  والتشغيلية  التصميمية  باالعتبارات  األخذ  تم  حيث  متميزة، 
يلزم لتحقيق جودة بيئية بمعدل 3 نجوم من حيث توفير الطاقة 
بغرض  الشمسية  الطاقة  استخدام  مثل:  البيئة،  على  والحفاظ 
الطبيعية  ــاءة  اإلضـ واســتــخــدام  المباني،  داخــل  المياه  تسخين 
يسير  جزء  لتحقيق  بالدخول  الشمس  أشعة  لضوء  تسمح  بحيث 
وكذلك  ــارة،  ــ اإلن فــي  المستخدمة  الكهربية  الــطــاقــة  توفير  مــن 
تطهير المكان قدر اإلمكان من خالل أشعة الشمس بما لها من 
واستهالك  استخدامات  لترشيد  منظومة  وعمل  الفوائد،  عظيم 
للنباتات  خضراء  مساحات  وتوفير  وخارجه،  المبنى  داخل  المياه 
أثناء  البيئة  على  والمحافظة  الخارجي،  المبنى  بمحيط  واألشجار 
حصلت  قد  العامة  األشغال  هيئة  المشروع.وكانت  تنفيذ  فترة 
على جائزتي االستدامة العمرانية لعام 2016 في فئتي المنشآت 
للبحث  الــخــلــيــجــيــة  الــمــنــظــمــة  قــبــل  مـــن  والــتــعــلــيــمــيــة  الــصــحــيــة 
والتطوير )GORD(، المنظمة الرائدة في مجال تطوير ممارسات 
االستدامة في البيئة العمرانية في منطقة الشرق األوسط بعدما 
الرسومات  وتدقيق  بمراجعة  الماضية  السنوات  مدار  على  قامت 
التي   - وعامة  وتعليمية  صحية   - المباني  لمشاريع  والتصاميم 
منفذة  تصاميمها  أن  من  والتأكد  مواقعها  وزيارة  الهيئة  تنفذها 

  .)GSAS( وفق مبادئ ومعايير االستدامة في نظام
المشاريع  ضمن  مهمًا  حيزاً  الصحية  المنشآت  مشاريع  وتشغل 
التي تنفذها شؤون المباني في هيئة األشغال العامة بالتعاون 
الصحة  وزارة  في  المتمثل  الصحية  الرعاية  قطاع  مع  والتنسيق 
ــة  الــعــامــة، حــيــث شــهــد قــطــاع الــرعــايــة الصحية األولــيــة فــي اآلون
ــن الــمــراكــز  ــن خـــالل افــتــتــاح عـــدد م األخـــيـــرة انــتــعــاشــًا مــلــحــوظــًا م
الصحية المتطورة التي تميزت بأنها األولى من نوعها في البالد 
التي  بنائها  ومساحات  تقدمها  التي  الخدمات  تطور  حيث  من 
تخولها استقبال أعداد كبيرة من المرضى والمراجعين، وبالتالي 
للمرضى. المقدمة  النوعية  الطبية  الخدمات  نوعية  تحسين 

وسوف يتم تطبيق إجراءات تشغيلية معززة وتوفير مسارات تربط 
المبنى الجديد بالمباني المجاورة له بهدف ضمان نقل المرضى 
المبنى  بين  يربط  مباشر  مسار  ذلك  في  بما  فاعلية،  أكثر  بصورة 
المتكاملة(،  الجراحة  المجاور)مركز  الجديد  العمليات  غرف  ومبنى 
حمد  بمستشفى  والــحــوادث  لإلصابات  المركزة  ووحدةالعناية 

العام. 

مؤشر الصحة 
الصحة  مؤشر  على  عالميًا  الخامسة  المرتبة  في  قطر  دولــة  حلت  وقــد 
الــذي  يصدره معهد  ليجاتوم ومقره الرئيسي في لندن، وذلك بفضل 
تحسين متوسط العمر المتوقع، والنتائج الصحية للمرضى وارتفاع نسبة 
االستثمار على مستوى البنى التحتية الصحية.  ويرتبط هذا التقدم الذي 
تحتل  بكونها  الخامسة  المرتبة  إلى  المرتبة 13  من  قطر  دولــة  شهدته 
المرتبة األولــى في منطقة الشرق األوســط على صعيد متوسط العمر 
المتوقع وضمن قائمة الخمسة والعشرين األفضل عالميًا من حيث جودة 
الخدمات الصحية وسهولة الوصول إلى الرعاية الصحية. هذا ويعد معدل 
إنفاق الدولة في قطاع الرعاية الصحية من أعلى المعدالت في منطقة 
الشرق األوسط، بحيث تم استثمار 22,7 مليار ريال قطري في مجال الرعاية 
السابقة.   السنة  عن  بنسبة 4 %  ارتفاع  مع  العام 2018،  خالل  الصحية 
يذكر أن قطر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تمكنت من ضمان 
مركز لها ضمن المراتب الخمس األولى على مؤشر الرخاء السنوي، الذي 
تصدرته سنغافورة، تليها لوكسمبورغ، واليابان، وسويسرا. وتجدر اإلشارة 
إلى أن دولة قطر قد تبوأت مراتب عالية في عدد من المجاالت الصحية، 
حيث سجلت أعلى مستويات العمر المتوقع في منطقة الشرق األوسط 
كما شهدت تراجعًا على مدار هذا العقد في معدل الوفيات الطبيعية 
لكل 100.000 نسمة من 99.1 في العام 2014 إلى 80.2 في العام 2017 
، كذلك انخفضت معدالت الوفيات بين األطفال الرضع بصورة منتظمة 
في األعوام األخيرة من 7.4 لكل 1.000 مولود حي في 2015 إلى 5.4 لكل 
الصحية  الرعاية  نظم  تصنيف  ويستخدم  في 2017.  حي  مولود   1.000
في مؤشر الرخاء السنوي البيانات التي توفرها منظمة الصحة العالمية، 
ومؤشرات التنمية العالمية التي يجمعها البنك الدولي، ومسح غالوب 
وتصنيف  قياس  بهدف  وذلك  متنوعة  أخرى  مصادر  عن  فضاًل  العالمي، 

المستوى الصحي الذي يتمتع به السكان في 149 دولة.  

14 غرفة للعمليات تشمل احلوادث 
والعمليات الصغرى واإلنعاش

 798 موقف سيارة .. ومهبط  للطائرة 
الهليكوبرت   
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ترجمة-محمد سيد 

كان ايرفين روبنز رجال عاشقًا لآليس كريم منذ صغره وهو األمر 
الذي نشأ معه من والده والذي كان يملك مكاناً لبيع المثلجات، 
ومع مرور الوقت ودخول ايرفين مرحلة المراهقة، اختار أن يعمل 

لدى والده في متجر اآليس كريم الخاص بهم، فصنع وقدم 
اآليس كريم لزمالئه من الجنود خالل الحرب العالمية الثانية 
)1939-1945(، واستمر منتجهم الرابح في االشتهار حتى قرار 

ايرفين روبنز مع شقيق زوجته في منتصف األربعينيات من القرن 
العشرين، إنشاء عالمة تجارية لمنتجهم المثلج باسم »باسكن 

روبنز«، وفق ما رصدته شبكة بيزنيس إنسايدر األميركية لقصة 
نشوء واحدة من انجح العائالت األميركية في بناء اسم تجاري 
مستمر منذ أجيال وإلى اآلن، ملقية الضوء على بعض مالمح 

هذه العائلة.

كريم  آيــس  متاجر  سلسلة   Baskin-Robbins روبــنــز  باسكن  وتــعــد 
أميركية ومطاعم كيك هي األهم في أميركا والعالم، ومقرها في 
بيرت  قبل  من  عام 1945  في  وتأسست  ماساتشوستس،   ، كانتون 

باسكين وإيرفين روبنز في جليندال بكاليفورنيا. 
في  كريم  اآليس  في  متخصصة  متاجر  سلسلة  أكبر  الشركة  وتعتبر 
في  متجر  من 2500  يقرب  ما  ذلك  في  بما  موقع،  مع 7500  العالم 
من  واعتبارًا  أخرى،  بلدان  في  متجر  من 5000  وأكثر  المتحدة  الواليات 
28 ديسمبر 2013 تبيع باسكن روبنز اآليس كريم في حوالي 50 دولة.
وتشتهر الشركة بشعارها »31 نكهة« ، مع فكرة أن العميل يمكن 
أن يكون له نكهة مختلفة كل يوم، وجاء الشعار من وكالة إعالنات 
ينبغي  أنه  روبنز  باسكن  وتعتقد   .1953 عام  في  روبرتس  كارسون- 

أن يكون الناس قادرين على تذوق النكهات حتى يعثروا على واحدة 
يريدون شراءها.وقدمت الشركة أكثر من 1000 نكهة منذ عام 1945، 
ويقع مقر الشركة في كانتون بوالية ماساتشوستس منذ عام 2004 

بعد االنتقال من راندولف بوالية ماساتشوستس. 
وتكشف بيزنس إنسايدر، أن حب عائلة روبنز لآليس كريم ليس أبدًيا، 
اآليس  يأكل  ال  روبنز«  األول »أوشن  المؤسس  روبنز«  فحفيد »إيرفين 
كريم على اإلطالق. وهذا جزئيا ألنه لديه حساسية من منتجات األلبان. 
ولكن ذلك يرجع أيًضا إلى أن والده ، »جون روبنز« ابن ايرفين، قرر أنه 
ال يريد ممارسة عمل عائلته في صناعة اآليس الكريم، على الرغم من 

إلحاح إيرفين.
فبداًل من ترؤس االبن »جون روبنز«  ثم الحفيد »أوشن روبنز«  لشركة 
الجد التي أنشأها في األربعينيات باسم باسكن روبنز، كرس كل من 

جون وأوشن حياتهما لتعزيز الغذاء الصحي. 
كريمة  نسميها  »نحن  المفضل:  مذاقهم  عــن  روبــنــز  عائلة  وقــالــت 
وجــوزة  المجّمد  الموز  منها  عــدة،  أشياء  من  منتجاتنا  نكون  الموز. 
الطيب والفانيليا، وأحياًنا نضيف إليها بعض الفراولة والكاجو. إنه أمر 

رائع وصحي ومليء بالمغذيات النباتية الرائعة«.
كتابه  مؤخرا  أصــدر  الــذي  روبنز،  أوشــن  األعمال  ورجــل  الحفيد  ويقول 
الــدراســة  مــن  ســنــوات  بعد  إنــه  يوًما«،  لـ31  الــطــعــام  »ثورة  الــجــديــد 
العلمية، وتنمية حديقته الخاصة ، والسفر حول العالم ، فإنه مقتنع 
لصحتنا.  األفضل  تعتبر  التي  األطعمة  من  معينة  مجموعة  بوجود 
يحاول هو أكل أكبر عدد ممكن منها وتقديمها في وصفات لذيذة«. 
ويعد الكتاب الجديد حكاية لرحلة أوشن روبنز الشخصية مع الطعام 
وأفكار  وصــفــات،  على  يحتوي  فهو  الصحي.  لألكل  طريق  وخــارطــة 
غذائية  عــادات  على »بناء  القراء  تساعد  أن  يأمل  واقتراحات  خفيفة، 
بتناول  االســتــمــتــاع  لكيفية  اســتــراتــيــجــيــات  ذلـــك  فــي  بــمــا   ، صحية« 

الخضراوات.  

»باسكن روبنز«..
قصة أشهر عائلة تصنع املثلجات بالعامل

حفيد إمبراطور 
اآليس كريم ..
ال يأكله أبدا !
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وأشار إلى أن الشركة لديها عدة استثمارات في دول الحصار، ولكن مع 
استمرار الحصار على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، فإنها تعمل 
التركيز  وتحويل  الـــدول  تلك  فــي  استثماراتها  فــي  النظر  إعـــادة  على 
في  توسعنا  قــد  »كنا  مضيًفا:  أكبر.  بــصــورة  المحلي  الــســوق  على 
قطاع التجزئة، وأصبح لدينا استثمارات كبيرة في اإلمارات والسعودية 
وعمان واألردن،.. وفي اإلمارات تحديداً كان الجزء األكبر من استثماراتنا 
في قطاع التجزئة، إال أن الهدف األساسي هو المحافظة على حقوق 
المساهمين، ما يتوجب علينا التريث والحكمة عند إصدار القرارات بما 
يضمن عدم اإلضرار بأي طرف، فالتخارج واالنسحاب ال يتأتى إال بعد ترٍو 

كبير«.
بدول  األعمال  تصفية  بعد  الجديدة  السيولة  عــودة  مع  أنه  إلى  ونــّوه 
الشركة  باستثمارات  المحلي  السوق  في  ضخها  سيتم  فإنه  الحصار 
انتظار  سبيل  فــي  التجزئة،  قطاع  فــي  خاصة  أكبر  بــصــورة  والــتــوســع 

تعافي السوق، وتقليص الضغوط المالية على قطاع التجزئة.

حوار – محمد األندلسي - تصوير محمود حفناوي

قال الرئيس التنفيذي لشركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة، 
استثمارية  قــطــاعــات   5 تضم  الــشــركــة  إن  عيسى،  أبــو  الــســالم  عبد 
التطوير  قطاعات:  وهــي  ــدا،  ــ رائ اقــتــصــاديــا  تكتال  لتشكل  مختلفة، 
وقطاع  التكنولوجيا،  وقطاع  والطاقة،  الصناعات  وقطاع  واإلنشاء، 
البيع بالتجزئة والتوزيع، باإلضافة إلى فرع االستثمار والعقارات، فضًلا 
عــن امــتــالك الــشــركــة للعديد مــن االســتــثــمــارات فــي مــجــال األراضـــي 
كما  المحلية،  والمصانع  العمال  ومساكن  الــدوحــة  في  الصناعية 
تندرج نحو 25 شركة مختلفة تحت مظلة الشركة، بينما تقدر الموارد 

البشرية للشركة بحوالي 5 آالف موظف.
تتغير  السوق  اهتمامات  أن  أمالك  مع  حــواره  في  عيسى  أبــو  وأكــد 
المرونة  المستثمر  لــدى  يكون  أن  يتطلب  الــذي  األمــر  دوريــة،  بصورة 
الوقت  متطلبات  لمواكبة  أكــبــر  بــصــورة  الدقيق  والتركيز  الكافية 
الحالي والتأقلم معها، الفًتا إلى أن شركة السالم العالمية تطورت 
سجال  تمتلك  باتت  حتى  قطر،  أرض  على  تواجدها  منذ  عقود   7 عبر 
زاخرا بالمبادرات الخالقة واالبتكار والمصداقية، كما أن الشركة تسعى 
االستثماري  والتوسع  المميزة  االستثمارية  الفرص  اغتنام  إلى  دائًما 

أفقًيا ورأسًيا في النشاطات االستثمارية األفضل.
أهمها:  أقسام  عــدة  إلــى  مقسمة  الشركة  عمل  مجاالت  أن  وأوضــح 
التجزئة والتوزيع، والذي يعد أكبر قطاعات الشركة من حيث العائد، 
التجزئة  مجال  في  الصعوبات  بعض  شهدت  األخــيــرة  الفترة  ولكن 
تحديداً، وهناك قطاعات أخرى مثل قطاع التكنولوجيا وقطاع البترول 
والطاقة، وأعمال اإلكساء الداخلي، وغيرها من الشركات، مشيًرا إلى 
التوزيع،  قطاع  رأسها  على  يأتي  ربحية  األكثر  القطاعات  قائمة  أن 

والتكنولوجيا، والعقارات.
 وأضاف: »مع زيادة أعداد الموالت والمجمعات التجارية أصبح هناك 
الموالت  من  المعروض  بات  حيث  والطلب،  العرض  بين  توازن  عدم 
أكبر من الطلب في السوق المحلي وهو ما يؤشر إلى تشبع بالسوق 
القطاعات،  هذه  مثل  في  التوازن  إعادة  يتطلب  الذي  األمر  المحلي، 
ولكن متى وعلى حساب من وما حجم الضرر؟ ال أحد يستطيع التنبؤ 

بذلك، لكن من الضروري عودة االنتعاش إلى قطاع التجزئة«.

»25« شركة تابعة تعمل حتت مظلة »السالم« 

حصلت على املاجستري من جامعة نيوكاسل 
وأهوى الصيد والقراءة

وار
ح

عبد السالم أبو عيسى الرئيس التنفيذي لـ»السالم العاملية« لـ »أمالك«:

السوق تشبع بـ»الموالت«!
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القطاع العقاري
الكامل  الدعم  تقديم  تتطلب  المقبلة  الفترة  أن  عيسى  أبــو  وأكــد 
لالرتقاء بأعمال الشركة والعمل على تقويتها ونموها، متوقًعا عودة 
المؤشرات اإليجابية مرة أخرى وزيادة معدالت النمو وتصحيح األوضاع 
بعد  مرحلة التعادل،  إلى  الوصول  العام الجاري، باإلضافة إلى  خالل 
المنحنى الذي مرت به الشركة خالل عامي 2017 و 2018، السيما وأن 
تبعات الحصار الجائر المفروض على قطر، قد تركت أثًرا مؤقًتا على 
بعض القطاعات بالسوق المحلي. وأشار إلى أن القطاع العقاري قد 
شهد تضخما كبيراً خالل السنوات الماضية، لهذا كان من الطبيعي 
عودة األسعار إلى المستويات العادلة لها خالل الفترة الحالية، وهي 
المتر  سعر  أن  إلى  الفًتا  المجاورة،  الدول  مع  بالمقارنة  واقعية  أسعار 
التأجيري في المجمعات التجارية بالخليج الغربي قد وصل إلى نحو 
الـ 100  دون  ما  إلى  فوصل  اآلن  أما  العقارية،  الطفرة  إبان  ريال   300
ريال.ويرى أبو عيسى أن قطاع العقارات بصورة عامة يشهد تشبعا، 
حتى أن تحقيق األرباح من االستثمار العقاري بات يتطلب استراتيجية 
موضًحا  ذاته..  العقار  جاذبية  مدى  إلى  باالضافة  حصيفة،  استثمارية 
بالقول: »الفرق يظهر فيمن يمتلك عقارا بحالة جيدة أو بحالة سيئة 
أو  ومــوالت،  تجارية  مجمعات  أو  مكاتب  أو  سكنًيا،  عقارًا  كان  ســواء 
حتى مستشفيات، ففي حالة كان العقار في وضع غير جيد، فإن ذلك 
سيدفع المستثمر إلعادة ترميم وتطوير المكان أو يتخارج من السوق، 
بناء  وتكلفة  ســنــوات،  بضع  تستغرق  العقارية  الـــدورة  وأن  السيما 
عند  مرتفعة  كانت  والتشطيبات  األولية  المواد  حيث  من  العقارات 
األسعار  تراجع  مع  اليوم  ولكن  العقارية،  الطفرة  إبان  خاصة  التنفيذ 
العمالء  أو  للمستهلك  بالنسبة  أمــا  للمالك،  مؤلما  األمــر  هــذا  بــات 
من  يتفاوت  التأجيري  المتر  سعر  أن  إلى  ولفت  عادلة«.  أسعار  فهي 
مكان آلخر، بحسب المنطقة وتوفر المستأجر، وأيضًا جاهزية المكان 
المتر  سعر  أن  إلى  مشيًرا  الداخلي،  والتأثيث  التشطيبات  حيث  من 
إلى 30  تصل  بنسبة  الماضيين  العامين  خالل  انخفض  قد  التأجيري 
%. وأعرب عن أمله في أن يصل قطاع التجزئة في المرحلة المقبلة 
أخرى  مرة  والعودة  التصحيح  مرحلة  تخطيه  بعد  األربــاح  مستوى  إلى 

أن  مؤكًدا  عامة،  بصورة  العرض  زيــادة  مع  السيما  مجددا،  لالنتعاش 
خارج  والتفكير  اإلبــداع  تتطلب  األعمال  قطاع  في  بنجاح  االستمرارية 

الصندوق.

بيئة االستثمار
أو  بتسرع  االستثمار  عدم  إلى  المستثمرين  توجيه  أهمية  على  وشدد 
بصورة عشوائية دون تخطيط مسبق ودراسات جدوى اقتصادية دقيقة، 
وأكبر مثال على ذلك عدد الموالت المتزايد، حتى بات المعروض كبيرا 
الوقت،  بعامل  مرهونا  ارتفاعه  بات  الــذي  الطلب  مع  بالمقارنة  جــداً، 
معرًبا عن تفاؤله باقتراب كأس العالم في قطر 2022 والذي سيرفع 
الطلب على جميع القطاعات خاصة قطاع التجزئة من قبل الجماهير 
للسياحة  الترويج  سيتم  كما  الفترة،  هــذه  في  والسائحين  الحاشدة 
واالســتــثــمــار فــي الــدولــة مــن خــالل هــذا الحدث. وأكـــد ضـــرورة تحديد 
من  الكثير  هناك  وأن  خاصة  مستثمرين،  إلى  تحتاج  التي  القطاعات 
يحتاجها  المستثمرين،  أمام  متاحة  واللوجيستية  اإلنتاجية  القطاعات 
تحقيق  تستهدف  التي   2030 قطر  رؤية  وتدعمها  الوطني،  االقتصاد 
التنويع االقتصادي. مضيفا: »ليس من المنطقى إعادة تكرار القطاعات 
ذاتها المجربة مسبًقا، لمجرد أنها حققت نجاًحا، فهناك قطاعات أخرى 
تنتظر المستثمر وتخلق قيمة مضافة أيًضا لالقتصاد الوطني«. وأشار 
إلى أن المستثمر المحلي واألجنبي يتأثر ببيئة االستثمار على المدى 
الطويل، حيث تمتلك قطر بيئة استثمار جيدة، ولكن وضع االقتصاد 
العالمي غير ثابت، إال أن دولة قطر بما تمتلكه من تشريعات متطورة 

ومرنة أتاحت خيارات استثمارية أوسع للمستثمرين. 
صالح  في  تصب  الحصار  بعد  إصدارها  تم  التي  التشريعات  ان  وأكد 
المستثمر، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بدأت  حيث  ورعــاه  اهلل  حفظه  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن 
الحكومة في إزاحة العراقيل أمام المستثمرين لالنفتاح على األسواق 
العالمية وتحقيق االستمرارية رغم فرض الحصار، حتى بات أغلب التجار 
المشاريع  بحجم  مشيًدا  األخــيــرة،  الفترة  في  كبير  بتحسن  يشعرون 
الهائلة التي تشهدها الدولة حاليًا، واألثر اإليجابي الذي تركه الحصار 
على المنتج الوطني القطري، معرًبا عن اعتزازه بالمنتجات الوطنية 
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التي باتت جودتها وأسعارها تنافسية للغاية، مشيًرا إلى أن الشركة 
مستوى  على  تشارك  ولكنها  الغذائي  التصنيع  مجال  في  تدخل  لن 
جدواها  بحسب  إنتاجية  قطاعات  في  مستقباًل  تدخل  وربما  التوزيع، 

وحاجة السوق.

القطاع السياحي
بما  استثمارية  سياحية  دولــة  تكون  لكي  تتجه  قطر  أن  إلــى  ولفت   
يخدم المستثمرين على المدى البعيد، خاصة مع توفر جميع مقومات 
االستثمار السياحي في الدولة، فالجميع يعلم أن الجذب االستثماري 
والسياحي في الدولة يحتاج لمزيد من الوقت، ولكن التوجه موجود 
لديها  العالمية  السالم  »شركة  مضيًفا:  متوافرة.  أيضًا  واإلمكانيات 
شركة تابعة تمارس أنشطة الضيافة وهي »السالم للضيافة«، ولكن 
في الوقت الحالي هناك اكتفاء في قطاع المطاعم والمقاهي، ما 
مجال  في  للدخول  الحالي  الوقت  في  عازمة  غير  الشركة  أن  يعني 
المطاعم«.وحول دعم الشركة لرودا األعمال قال أبو عيسى »تقدم 
قطر  بنك  مــع  التعاون  خــالل  مــن  األعــمــال  لـــرواد  كبيرا  دعما  الشركة 
األعمال  رواد  لعرض  المول  في  محالت  تخصيص  يتم  حيث  للتنمية، 
القطريات  المصممات  مع  للتعاون  إضافة  ومنتجاتهم،  مشاريعهم 
األزيــاء،  تصميم  مجال  في  كومنولث  فيرجينيا  جامعة  مع  بالتنسيق 
الرئيس  وأكــد  األعمال«.  رواد  لدعم  إمكانياتنا  بقدر  دائــمــًا  ونسعى 
الــتــنــفــيــذي أن شــركــة الـــســـالم الــعــالــمــيــة لــهــا بـــاع طــويــل بــالــســوق 
المحلي بتاريخ يمتد لعقود من الزمن، عالوة على خبراتها في قطاع 

التكنولوجيا خاصة في مجال البنية التحتية الرقمية للمباني والنظم 
األمنية وكاميرات المراقبة، مضيًفا:»نحن نعتبر من أقوى الشركات في 
قطر في هذا المجال، ولدينا تجارب ناجحة مع أغلب الجهات الحكومية 
في هذا المجال، وتعد شركة السالم للتكنولوجيا من أكبر 3 شركات 
في التكنولوجيا في قطر«. وتحدث أبو عيسى عن مسيرته التعليمية 
ليحصل  بريطانيا  إلــى  انتقاله  ثم  قطر  في  تعليمه  تلقيه  من  ــدًءا  ب
على درجة الماجستير في المحاسبة والتمويل الدولي واالقتصاد من 
بشركة  ليلتحق  الوطن  أرض  إلى  عودته  ثم  ومن  نيوكاسل،  جامعة 
دولفين للطاقة في عام 2006، باإلضافة إلى عمله في مصرف قطر 
وهذا  واالنشاءات،  المقاوالت  قطاع  في  عمله  على  عالوة  االسالمي، 
مهام  بها  تولى  التي  العالمية  السالم  شركة  إلــى  االنضمام  قبل 
عضو مجلس اإلدارة ونائب الرئيس التنفيذي للعمليات، قبل إن يصبح 
الرئيس التنفيذي لشركة السالم العالمية. وختم حديثه قائًلا: »على 
الرغم من تسارع الحياة العصرية التي ال يستطيع اإلنسان أن يلتقط 
أنفاسه بها من كثرة العمل والمسؤوليات الملقاة على عاتقه، إال أن 
إلى  البحر  يجلبه  الذي  الرائع  والهدوء  الصيد  المفضلة  هواياتي  من 
السيما  لدي،  المحببة  الهوايات  من  القراءة  هواية  تعد  كما  النفس، 

في مجال األعمال واالقتصاد«.

قطاعاتنا األكرث ربحية: التوزيع والتكنولوجيا تطورنا عرب »7« عقود ونسعى القتناص الفرص 
والعقارات

القطاع العقاري شهد تضخما كبريا.. لكن 
األسعار عادت ملستوياتها العادلة
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5 حمطات كهربائية تغذي املالعب املونديالية.. واإلجناز 85 % 

مونديال 2022 ينبض بالطاقة

بمحيرجة  منها  الرئيسية  المحطات  من  العديد  »كهرماء«  ونفذت 
للمحطة  إجمالية  بتكلفة  خليفة  إلستاد  الكهربائية  الطاقة  لتوفير 
كمية  تبلغ  إذ  ريـال.  مليون   217.47 بلغت  بها  المرتبطة  والكابالت 
التي  والــطــاقــة  أمبير  ميغافولت   400 للمحطة  اإلجمالية  الــطــاقــة 
أما   ،  .MVA أمبير  ميغافولت   80 ومرافقه  خليفة  إلستاد  ستوفرها 
لمشروع  الكهربائية  الطاقة  لتوفير  تنفيذها  تم  فقد  الوكير  محطة 
كمية  وتبلغ  ريال.  مليون   94 حوالي  إجمالية  بتكلفة  الوكرة  إستاد 
.MVA الطاقة الكهربائية التي ستوفرها المحطة 80 ميغافولت أمبير

بتنفيذ  »كهرماء«  قامت  فقد  الريان  ملعب  بمشروع  يتعلق  وفيما 
الطاقة  لتوفير  ك.ف  قدره 132/ 11  بجهد  لتغذية   3 الجهانية  محطة 

مليون   74 حوالي  إجمالية  وبتكلفة  للمشروع  الــالزمــة  الكهربائية 
 40 المحطة  ستوفرها  التي  الكهربائية  الطاقة  كمية  وتبلغ  ريـال. 
محولين  عــدد  على  المحطة  تحتوي  حيث   MVA أمبير  ميغافولت 

كهرباء.
وقد تم إنجاز محطة إستاد البيت بأعلى معايير الجودة، حيث روعيت 
فيها المتطلبات الفنية الخاصة باستخدام تكنولوجيا تضمن استمرار 
وتعتبر  ك.ف   11 /132 بجهد  الطارئة،   الحالة  في  الكهربائية  الطاقة 
هذه المحطة جزءا من محطات المرحلة 11 لمشروع توسعة شبكة 
النقل الكهربائي بدولة قطر ، كما أنها ذات سعة 80 ميغافولت أمبير 
MVA، وهي أحد مشروعات المحطات الـ5  الرئيسية التي خصصتها 

كتب : محمد عبد العزيز

محطات   5 إنجاز  من  “كهرماء”  والماء  للكهرباء  العامة  القطرية  المؤسسة  تنتهي   2019 العام  منتصف  بحلول 
كهربائية هي األحدث عالميًا من حيث المواصفات والمعايير وتكنولوجيا نقل الطاقة والتغذية والتوزيع والتحكم 
الذكي ، لتتمتع بها المنشآت والمشاريع العمالقة في الدولة والمالعب المستضيفة لمباريات كأس العالم في 
قطر 2022 ، عالوة على محطات أخرى مساندة للدعم المباشر والسريع حفاظًا على إبقاء التيار الكهربائي بأعلى 
»كهرماء«  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  وأنجزت  المونديال.  وخالل  وبعد  قبل  تحمل  وقوة  كفاءة 
خالل العام الماضي 4 محطات كهربائية بجهد قدره 132/ 11 ك.ف هي محطة محيرجة لتغذية إستاد خليفة، ومحطة 
 ، البيت  إستاد  لتغذية  الحيدان  محطة  و  الريان،  إستاد  لتغذية   3 الجهانية  ومحطة  الوكرة،  إستاد  لتغذية   1 الوكير 
ميغافولت   280 األربع  المحطات  توفرها  التي  الطاقة  إجمالي  يبلغ  فيما  ريال،  مليون   523 بلغت  إجمالية  بتكلفة 
أمبير MVA. ، ويأتي إنجاز المحطة في إطار استعداد قطر الستضافة كأس العالم 2022 ألول مرة في الوطن العربي 

والشرق األوسط، إذ تواصل الدولة تجهيز منشآتها الستضافة الحدث التاريخي الكبير.

ت
عا

تاب
م
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525 مليون ريال التكلفة اإلجمالية
للمحطات لتوليد 280 ميغافولت أمبري 

»كهرماء« لمشاريع مونديال 2022، فتتم تغذيتها عن طريق محطتي 
جنوب الخور وسميسمة بكابل جهد 132 كيلو فولت بطول 20 كم 

وتبلغ تكلفة المحطة حوالي 138 مليون ريال قطري.
المواصفات  حسب  البيت  إلســتــاد  التابعة  المحطة  تنفيذ  تــم  وقــد 
سعة  تتطلب  والتي  واإلرث،  للمشاريع  العليا  اللجنة  من  المطلوبة 
80 ميغا فولت أمبير لتفي باألحمال المطلوبة والمتعلقة بتشغيل 
االستاد والمرافق األخرى الموجودة سواء االستاد الرئيسي أو مالعب 
التدريب وغيرها، و تتبع »كهرماء« أعلى المعايير العالمية، وعمدت 
للزمن  وفقًا  المحطة  بناء  مخطط  إنجاز  إلى  المعايير  تلك  ظل  في 

المستهدف.
أما الشركة التي قامت بتنفيذ المحطة وأعمال الكابالت هي شركة 
سيمنز العالمية، وتم توكيل العديد من األعمال بالباطن لشركات 
وتعمل  له.  مخطط  هو  كما  باإلنجاز  المؤسسة  والتزمت  محلية 
في  واالعتمادية  الموثوقية  معايير  أعلى  توفير  على  »كهرماء« 
شبكتها الكهربائية وفق أعلى المعايير العالمية ووفق االشتراطات 

المطلوبة للمحطات من جانب اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
وتصل نسبة إنجاز »كهرماء« في محطات توليد الكهرباء لمالعب 
ريـال،  مليون  حوالي 800  بتكلفة  قرابة %85  العالم 2022   كأس 
بتشغيل ثالث محطات في 2018 ليرتفع عدد المحطات التي تم 
تشغيلها إلى 4 محطات، حيث تم تشغيل محطة الوكير1 والتي 
والتي   3 الجهانية  ومحطة   ،2018 فبراير  في  الوكرة  استاد  تغذي 

تغذي استاد الريان في مايو 2018، ومحطة الحيضان والتي تغذي 
الكبرى  محيرجة  محطة  إلى  إضافة  يوليو 2018،  في  البيت  استاد 
والتي تغذي استاد خليفة والتي تم تشغيلها في مايو 2017، وجار 
العمل في محطة رأس أبوعبود2، والتي تغذي استاد أبوعبود ومن 
المخطط تشغيلها في الربع الثاني من 2019. وتعمل كهرماء على 
توفير أعلى معايير الموثوقية واالعتمادية في شبكتها الكهربائية 
وفق أعلى المعايير العالمية ووفق االشتراطات المطلوبة لمشاريع 

المالعب وذلك بالتنسيق مع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث.
التي  التحتية  البنية  مشاريع  في  رئيسي  بــدور  كهرماء  تشارك  كما 
تشهدها البالد، حيث تنفذ كهرماء 5 محطات كهرباء لشركة الريل 
بتكلفة  الكهرباء  من  احتياجاته  بجميع  الدوحة  مترو  مشروع  لتزويد 
إجمالية حوالي 900 مليون ريـال قطري، وبلغت نسبة إنجاز المشروع 
إضافة   2018 في  محطات  ثــالث  تشغيل  خــالل  من  من %85،  أكثر 
تشغيلها  تم  والتي  المحطات  أولــى  أبوفنطاس  راس  محطة  إلى 
في يوليو 2017 حيث تم تشغيل محطة لوسيل في مارس 2018 
ومحطة الوعب في يونيو 2018، ومحطة غرب الدوحة في سبتمبر 
الخامسة  المحطة  البدع  محطة  من  االنتهاء  المخطط  ومن   ،2018
الربع  خــالل  للسيارات  مواقف  تشمل  والتي  الدوحة  لمترو  واألخــيــرة 

الثاني من 2019.
القطرية  العامة  المؤسسة  عملت   2000 عــام  فــي  إنشائها  ومنذ 
للكهرباء والماء»كهرماء« على تحقيق رسالتها نحو توفير كهرباء 

217 مليون تكلفة احملطة
 املغذية الستاد خليفة الدويل 
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ومياه مستدامة وذات جودة عالية، لحياة أفضل في دولة قطر. وقد 
حققت كهرماء في السنوات األخيرة الماضية نقلة نوعية كبيرة في 
تشهدها  التي  الشاملة  النهضة  ظل  في  والمياه،  الكهرباء  قطاع 

دولة قطر.
استمرار  من  الرغم  على  اإلنــجــازات  لهذه  استكمااًل  عام 2018  وأتــى 
غير  والــزيــادة  قطر  الحبيبة  دولتنا  لــه  تتعرض  الـــذي  الجائر  الحصار 
بالدولة،  القطاعات  بكافة  والمياه  الكهرباء  على  للطلب  مسبوقة 
من  الــعــديــد  تحقيق  فــي  الــعــام  مـــدار  عــلــى  كــهــرمــاء  نجحت  حــيــث 
اإلنجازات في قطاعي الكهرباء والماء وعلى كافة المستويات. كما 
شبكاتها،  بترقية  يتعلق  فيما  متعددة  نجاحات  المؤسسة  حققت 
نظام  تطوير  جانب  إلى  المياه  من  االستراتيجي  المخزون  وتطوير 
مع  مشتركيها  لجمهور  نوعية  خدمات  وتقديم  االستراتيجية،  اإلدارة 
عام  وخالل  والبيئة.  والسالمة  الصحة  معايير  أعلى  على  محافظتها 
2018، أطلقت كهرماء العديد من المبادرات، كما حصلت على عدد 

من الجوائز.

ــاء فـــي الــمــضــي قــدمــا فـــي تــنــفــيــذ الــمــشــاريــع  ــرم ــه وقــــد نــجــحــت ك
االستراتيجية والحيوية واالنتهاء منها حسب الجدول الزمني المخطط 
لها وبأعلى معايير الجودة، والتغلب على عوامل الحصار مع الوفاء 
بالتزاماتها بالمحافظة على استدامة الخدمات وتحقيق األمن المائي 
الخطة  لتبنيها  نظراً  وذلــك  إضافية  تكلفة  أي  دون  الطاقة،  وأمــن 
االستراتيجية المبنية على إدارة المخاطر في جميع أعمالها واعتماد 

مبدأ االبتكار االقتصادي.
مستوى  على  األفــضــل  الــكــهــربــاء  شبكة  أداء  مــؤشــرات  وتعتبر 
التطور  ومواكبة  االعتمادية  حيث  مــن  والعالم  العربية  الــدول 
قطر  دولــة  وتعد  لالستثمار.  جاذبة  تحتية  بنية  وتوفير  العمراني 
وقد  الكهرباء.  احتياطي  فــي  الــعــربــي  المستوى  على  األعــلــى 
ارتفع اإلنتاج في 2018 إلى 10579 ميغاواط، يتم استهالك 7875 
ميغاواط ويوجد فائض أكثر من 2700 ميغاواط لحاالت الطوارئ 
مراحل  كافة  انتهاء   2018 عــام  شهد  كما  االقــتــصــادي،  والنمو 
و  الكهرباء  مــن  ميغاواط   2520 يوفر  والــذي  الــحــول  أم  مــشــروع 

تشغيل احملطة اخلامسة  واألخرية منتصف
 العام 2019

138 مليون  تكلفة احملطة املغذية الستاد
 البيت يف اخلور
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لدولة  اإلنتاجية  الطاقة  يرفع  بما  المياه،  من  جالون  مليون   136
ما  وهــو   ،%40 بنحو  المياه  ومــن   %30 بنحو  الكهرباء  من  قطر 
يسهم في تأمين متطلبات النهضة االقتصادية والعمرانية التي 
تأمين  على  وحرصها  الرشيدة  القيادة  بفضل  قطر  دولة  تشهدها 
قامت  النقل  بشبكة  يتعلق  وفيما  المستدامة.  التنمية  متطلبات 
الكهربائي  النقل  شبكة  كفاءة  برفع   2018 عام  خالل  كهرماء 
بمختلف جهودها من خالل تنفيذ خطة الصيانة لعناصر الشبكة 
هوائية  وخطوط  أرضية  وكابالت  فرعية  محطات  من  الكهربائية 
سجلت  وقــد  االنقطاعات  وتجنب  التيار  استمرارية  الــى  أدى  مما 
مستويات  الكهرباء  وتوزيع  نقل  لشبكات  الفني  األداء  مؤشرات 
على  الــطــلــب  مــواجــهــة  فــي  نجحت  حــيــث   .2018 ــالل  خ مرتفعة 
 7875 وبلغ   2018 يوليو  شهر  في  ذروتــه  سجل  والــذي  الكهرباء 

ميغاواط.
والتوسع  كبيرة  بصورة  المشتركين  عدد  زيادة  من  الرغم  وعلى 
فــي الــشــبــكــة الــكــهــربــائــيــة والـــزيـــادة الــمــلــحــوظــة فــي مــكــونــات 
هوائية،  وخطوط  كابالت  وشبكة  محطات  من  التوزيع  شبكة 
حيث  جيد  بشكل  تحسنت  للشبكة  العام  األداء  مؤشرات  أن  إال 
وفتراتها  االنقطاعات  تكرار  ومعدالت  االنقطاع  حاالت  انخفضت 
الشبكة  في  الفنية  األعطال  معدل  انخفض  كما  كبير،  بشكل 
قامت  وأيضًا  والصيانة.  التشغيل  الخطط  نجاح  على  يــدل  مما 
عن  كهربائية  توزيع  محطة  بتشغيل »أول  في 2018  »كهرماء«، 
بُعد«، وذلك بقرية بروة، والتي تعتبر المرحلة األولى من مشروع 
أي  تدخل  دون  بعد  عن  تعمل  كهرباء  توزيع  محطة   31 إنشاء 

الرئيسي. التحكم  مركز  خالل  من  بشري،  عنصر 

تشغيل احملطة اخلامسة واألخرية منتصف
 العام 2019

97 مليون   تكلفة حمطة الوكري1 املغذية
 الستاد الوكرة 
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جمموعة بن الشيخ تنظم فعاليات ترفيهية لألطفال مبجمعاتها السكنية ..زيد جبارة لـ»أمالك«:

العقارات القطرية على أعتاب انتعاش كبير
كتب : محمد حمدان

توقع المدير العام لمجموعة بن الشيخ القابضة، زيد جبارة، 
انتعاش السوق العقاري خالل العام الجاري، على وقع 

إقرار القانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم تملك غير 
القطريين للعقارات واالنتفاع بها حيث انه وبموجب أحكام 

هذا القانون يجوز لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع 
بها، في العديد من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا 

واإلجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء 
على اقتراح لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 

واالنتفاع بها، مشيرًا إلى ان موافقة مجلس الوزراء الموقر 
في اجتماعه خالل مارس  الماضى، بتحديد المناطق واألماكن 

التي يسمح بتملك غير القطريين للعقارات فيها واالنتفاع 
بها، مؤشر لدخول القانون لحيز التنفيذ كما انه يمثل نقلة 

نوعية كبري للقطاع العقاري تعزز من جاذبية االستثمار في 
القطاع وتزيد من وتيرة اإلقبال عليه مع ارتفاع التدفقات 
االستثمارية األجنبية الواردة،  الفتًا إلى أن القانون حظي 

بإهتمام كبير من قبل المالك والمستثمرين وهو ما يتوقع 
أن ينعكس إيجابًا على جذب رؤوس األموال لألستثمار في 

القطاع العقاري بما يساهم في خلق بيئة استثمارية مناسبة 
للمستثمرين، واستقطاب الكفاءات في شتى المجاالت 

لإلقامة واالستثمار في الدولة. 
القابضة  الشيخ  بن  مجموعة  أن  »أمالك«   مع  حوار  في  جبارة  أكد  و 
أن  حيث  لعمالئها  الــعــروض   و  الــمــزايــا  مــن  حزمة  لتقديم  تسعى 
في  جــديــدة  مفاهيم  تقدم  قطر  ــة  دول فــي  مــرة  ألول  و  المجموعة 
ــرار  تــقــديــم حــفــالت مــجــانــيــة لــألطــفــال  ــ اإلســتــثــمــار الــعــقــاري عــلــى غ
جغرافيا  كامل  في  الموزعة  السكنية  مجمعاتها   بجميع  أسبوعيا 
شركة  بــادرت  فقد  ورضاهم  عمالئها  راحــة  على  منها  فحرصا  البالد. 
أسبوعية  ترفيهية  فعاليات  بتقديم  العقاري  للتطوير  الشيخ  بن 
موجهة لألطفال موفرة لهم جوا من المرح من خالل مجموعات من 
و  الرياضية  المسابقات  و  التنشيطية  العروض  و  المختلفة  األلعاب 

الفكرية في جو من الحماس و الفرح يجتمع فيه األطفال لمشاركة 
أوقات  الدراسة و مبتعدين عن قضاء  األلعاب بعد أسبوع شاق من 
اإللكترونية  األجهزة  إستعمال  أو  التلفزيون  مشاهدة  في  فراغهم 
لطالما  التي  الفيديو  ألعاب  و  الجوالة  الهواتف  غرار  على  الحديثة 
فيه  يــبــدى  الـــذي  الــوقــت  فــي  عليهم  خطورتها  ــدى  م العلم  أثــبــت 
وجدوه  لما  الفعاليات  لهذه  وامتنانهم  اعجابهم  األطفال  أهالي 

من تنظيم وأنشطة أطلقت عنان طاقة أبنائهم. 
و بين جبارة  أن هذه الفعاليات تخضع لحزمة من مقومات و قواعد 
على  واالشـــراف  للمتابعة  متخصص  فريق  هناك  أن  حيث  السالمة 
هذه الفعاليات لضمان أقصى معايير أمن وسالمة األطفال منوها 
الصغار  فــي  فقط  تفكر  لــم  القابضة  الشيخ  بــن  مجموعة  أن  إلــى 
فحتى الكبار سيكون لهم هناك نصيب في اإليام القليلة القادمة 
في  سببا  ستكون  مثيرة  أخــرى  وانشطة  وفعاليات  هدايا  خالل  من 

تغيير معايير و مفاهيم التطوير العقاري في دولة قطر.

واشار إلى أن مجموعة بن الشيخ القابضة تضم تحت مظلتها نحو 
15 شركة في مختلف القطاعات االقتصادية تلبي احتياجات السوق، 
في  يصب  وايــضــا  المجموعة  توجهات  الــثــري  التنوع  هــذا  ويــخــدم 
والمشاركة  الوطني  االقتصاد  وتطوير  بناء  في  المساهمة  تحقيق 
تعمل  المجموعة  ان  على  عالوة  قطر،  بدولة  الشاملة  التنمية  في 
كطرف من أطراف االقتصاد بالدولة ضمن رؤية قطر الشاملة 2030، 
باالضافة إلى ان المجموعة منذ تأسيسها تعمل دائما على ضمان 
كافة  وتلبية  والتزام،  بجودة  الشركة  لعمالء  مميزة  خدمات  توفير 
المجموعة  ان تكون لدى  إلى  المحلي، والتطلع  متطلبات السوق 
المحلي،  السوق  في  بها  المعمول  عن  تقليدية  وغير  مختلفة  رؤية 
مما يؤكد تفرد المجموعة عن مثيالتها الشركات األخرى، سواء في 

المشاريع الحالية أو المستقبلية.
الشيخ  بــن  ابـــراج  تــدشــيــن  عــلــى  تعمل  المجموعة  ان  إلــى  ولــفــت 
بين  ما  تتراوح  بتكلفة  سلوى،  بشارع  رمــادا  تقاطع  في  الموجودة 

قانون متلك األجانب للعقارات يحفز تدفقات 
االستثمارات األجنبية
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15 شركة تقع حتت مظلة جمموعة 
بن الشيخ مبختلف القطاعات

تحت  الزالـــت  وهــي  ريـــال،  مليون   600 إلــى  ريـــال  مليون   500
 22 ارتفاع  وعلى  فندقية،  شقة   500 نحو  على  وتحتوي  اإلنجاز، 
سلوى،  طريق  في  ارتفاعا  األكثر  األبــراج  هذه  وستكون  طابقا، 
2020، باالضافة إلى مشروع  وسيتم اكتمال المشروع  بنهاية 
والــذي  المتكامل،  خالد  عين  مــول  مــشــروع  وهــو  االنــشــاء  قيد 
والــمــكــاتــب  الــمــخــتــلــفــة،  الــتــجــاريــة  الــعــالمــات  كــافــة  سيشمل 
الشركة  ولــدى    ،2020 عام  في  منه  االنتهاء  وسيتم  االيجارية 
والتي  و4،   3 و   2 و   1 التجاري  هامور  أبــو  ــواق  أس مشروع  أيضا 
أبو  أســواق  من  االنتهاء  وتم  تجاري،  محل   300 من  اكثر  تضم 
2، وجاري العمل على االنتهاء من أسواق ابوهامور  و   1 هامور 

3 و 4.
عمان  سلطنة  دولة  في  للضيافة  فندق  إطالق  إلى  جبارة  ونوه 
الشقيقة، بمدينة صاللة التي تتمتع برونق خاص من بين مدن 
دول الخليج عامة، والتي تمتلئ بالسياح األجانب والعرب ايضا 
: »بدأنا االستثمار في هذا الفندق منذ عامين وتم االنتهاء  قائاًل 
منه، وحاليا تبلغ معدالت االشغال بالفندق نسبة 100 %، حيث 
صاللة،  مدينة  في  استراتيجية  منطقة  أفضل  في  الفندق  يقع 
والفندق  طوابق،   10 بعدد  فندقية،  شقق   110 على  ويحتوي 
والخدمات  الضيافة  خدمات  يقدم  ولكنه  نجوم  االربع  نوع  من 

الفندقية بمستوى الخمس نجوم«.
للقيام  عروضا  قدمت  العالمية  الفنادق  من  الكثير  أن  وأوضــح 
المهمة  أوكــلــت  المجموعة  ان  إال  لــلــفــنــدق،  المشغل  ــدور  بـ
شركات  إحــدى  وهــي  الفندقية  لألجنحة  الضيافة  شركة  إلــى 
يعد  االستثمار  هــذا  ان  مــؤكــدا  القابضة،  الشيخ  بــن  مجموعة 
عمان  سلطنة  دولــة  في  بالمائة  مائة  خالصا  قطريا  استثمارا 
الشقيقة والتي قدمت كافة التسهيالت الالزمة لهذا المشروع، 
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خاصة  بقوة  الخارجي  االستثمار  إلى  المجموعة  توجه  إلى  منّوها 
العديد  وفي  المقبلة  الفترة  خالل  والصناعي  العقاري  القطاع  في 

من الدول الصديقة. 
بمزايدة  القابضة،  الشيخ  بن  مجموعة  ايضا  »فــازت  قائال:  وأضــاف 
تنافست  عمان،  بسلطنة  مسقط  العاصمة  في  مشروع  لتدشين 
ساحق  بنجاح  المجموعة  وانتزعته  الخليجية  الشركات  كبرى  عليه 
من  سياحي  مشروع  وهو  متراكمة،  تاريخية  خبرات  من  تمتلكه  لما 
مربع  متر  ألــف   100 مــن  اكثر  تبلغ  مساحة  على  يقع  األول،  الــطــراز 
االستثمار  حجم  يبلغ  حيث  مباشرة،  البحر  على  ويقع  للزيادة  قابلة 
فقط،  اإلنشائية  األسس  لوضع  ريال  مليون   600 من  أكثر  المبدئي 
المقبلة  الــمــراحــل  تــوالــي  مــع  الــرقــم  هــذا  تضاعف  المؤكد  ومــن 
الفنادق،  من  العديد  المشروع  وسيضم  الهائل،  المشروع  من 
ومجموعة من االسواق السياحية واالسواق التراثية والتي ستقام 
ولكن  واقــف  ســوق  يشبه  بشكل  األصيل  العماني  الطراز  على 
وأرقى  التجارية  والمحال  المطاعم  إلى  باالضافة  عمانية،  بنكهة 

وغيرها،  الترفيه  واماكن  والمسارح  العالمية  التجارية  العالمات 
العمانية  بالبيئة  المتواجدة  المواد  كافة  استخدام  سيتم  كما 

من اخشاب وصخور ومواد بناء«.
نجاح  جبارة  أكد  قطر،  على  الجائر  بالحصار  المجموعة  تأثر  وحول 
الحكومة الرشيدة تحت القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 
أزمة  إدارة  في  المفدى،  البالد  أمير  ثاني،  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ 
الحصار الجائر باقتدار والتخلص من أي تبعات سلبية على السوق 
خالل  البنوك  دور  أهمية  ظهرت  كما  سريعة،  بــصــورة  المحلي 
واستمرارية  الخاص،  القطاع  دعم  في  قطر،  على  الجائر  الحصار 
االئتمانية  التسهيالت  مستويات  وارتــفــاع  المختلفة،  المشاريع 
تضمها  التي  الشركات  للمستثمرين.وحول  الالزمة  والتمويالت 
شركة  مظلتها  تحت  المجموعة  »تضم  قائال:  أوضح  المجموعة 
 ،2004 عــام  فــي  تأسست  والــتــي  الــعــقــاري،  للتطوير  الشيخ  بــن 
الفترة  هذه  خالل  شهد  والــذي  العقاري  السوق  لمتطلبات  وفقا 
وبناء  وتشييد  بشراء  الشركة  بــدأت  حيث  النظير،  منقطع  نموا 
خبراتها  على  واعتمدت  ــة،  واالداريـ والتجارية  السكنية  العقارات 
المتراكمة في هذا المجال لتصل إلى مصاف الشركات العقارية 
الرائدة في قطر، في ظل ارتكازها على فريق عمل متخصص في 
المتميز  ادائها  في  فعال  بشكل  ساهم  والــذي  العقارات،  مجال 

مشروع أسواق أبو هامور
 يضم أكرث من

300 حمال جتاريا

نباشر تدشني ابراج بن الشيخ يف تقاطع
رمادا  بتكلفة تصل إىل 600 مليون ريال 
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بنوعية  الشركة  اهتمام  على  عــالوة  الماضية،  السنوات  خــالل 
وثقة  رضا  الشركة  اكتسبت  حتى  للعمالء،  المقدمة  الخدمات 
إلى  باالضافة  والتميز،  الجيدة  بالسمعة  اسمها  واقترن  العمالء 
قد  والذي  الحديد  لتشكيل  الشيخ  بن  مصنع  المجموعة  امتالك 
تأسس في عام 2007 لتلبية إحتياجات السوق القطرى لتشكيل 
الحديد، وتعد الشركة من اكبر الشركات الثالث العاملة في السوق 
المصنع  يــدار  حيث   ،%  35 المحلي  السوق  في  حصتها  وتتخطى 
من طرف فريق متخصص ذو خبرة عالية و يعتمد في خطوط اإلنتاج 
في  التكنولوجى  للتطور  المواكبة  والمعدات  األجهزة  أحدث  على 
السيما  المراحل،  كافة  في  بالدقة  االلتزام  على  عالوة  المجال،  هذا 
بن  مصنع  يطمح  كما  قطر،  فــي  الشركات  اكبر  مــن  عمالءنا  وان 
والتنمية  اإلنتاج  عجلة  في  المساهمة  إلى  الحديد  لتشكيل  الشيخ 
التي تشهدها دولة قطر بأكبر قدر ممكن، حيث يعتمد  االقتصادية 
العاملة  الشركات  وأكبر  أهم  تضم  بيانات  قاعدة  على  عمله  في 
شركة  إلــى  جــبــارة   الدوحة«.ولفت  في  والتشييد  البناء  مجال  في 
 120 يتجاوز  أسطوال  تمتلك  والتي  الثقيلة،  للمعدات  الشيخ  بن 
 130 إلى  طنا   25 حجم  من  متحركة  ورافعة  متنوعة،  ثقيلة  معدة 
الشركة  وتــقــدم  الحفر،  مــعــدات  مــن  كبير  عــدد  إلــى  باإلضافة  طنا، 
أفضل الخدمات من خالل طواقمها المدربة على التعامل مع هذه 
المعدات المرخصة من طرف شركة قطر للبترول وكبرى الشركات 

الوطنية بالدولة، وذلك مع وجود أطقم متخصصة ومدربة بشكل 
متميز  صيانة  وفريق  تنافسية،  وأسعار  الجودة  عالية  وخدمات  ممتاز، 
لضمان أداء فعال للمعدات، فضال عن العمل في أصعب الظروف 
والمقدرة على مواجهة الظروف الطارئة بما فيها إستبدال المعدات 
بإسرع وقت، وايضا هناك شركة بن الشيخ للمقاوالت ومواد البناء 
 ،2005 عام  وتأسست  القابضة  الشيخ  بن  مجموعة  من  فرع  وهي 
التي  قطر  دولــة  في  العقارات  لمستقبل  واضحة  رؤيــة  وفــق  وذلــك 
التحتية،  والبنية  الــمــقــاوالت  مــجــال  فــي  ملحوظًا  تــطــوراً  شــهــدت 
والصناعية،  واإلداريــة  السكنية  المشاريع  من  عدداً  الشركة  ونفذت 
في  الشركة  حققته  الــذي  النجاح  مدى  على  شاهداً  أصبحت  حيث 
والمدربة  الماهرة  للعمالة  الشركة  امتالك  ظل  في  وجــيــزة،  فترة 
المشاريع  لتنفيذ  الالزمة  المعدات  لديها  أن  كما  احترافي،  بشكل 
الشركة  وتتميز  البناء،  عدة  وكامل  والحفارات  كالسيارات  الكبيرة 
بجودة العمل والدقة في مواعيد التسليم وتطبق متطلبات األمن 

والسالمة وفق المعايير المتبعة في دولة قطر«.

اجناز مشروع مول عني خالد املتكامل خالل 
العام املقبل 
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كتب - محمد عبد العزيز  

لم تتوقف وتيرة تنفيذ المشاريع الرئيسية، لتطوير البنية التحتية وتأهيل المناطق والشوارع والطرق 
السريعة على مستوى الدولة، السيما المشاريع الكبرى واالستراتيجية لخدمة التنمية االقتصادية،رغم 
الحصار المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017 وقد اتجهت هيئة األشغال العامة »أشغال« 
صاحب  لتوجيهات  وفقا  جاءت  والتي   ،2017 يوليو  في  نوعها  من  الفريدة  »تأهيل«  مبادرة  إلطالق 
الوطنية والموارد  القدرات  البالد المفدى، لالعتماد على  أمير  آل ثاني  السمو الشيخ تميم بن حمد 
مشاريع  إقامة  على  الوطنيين  المستثمرين  وتشجيع  القطرية،  البشرية  والطاقات  والصناعات 
مقاولين  باعتماد   2018-2019 خالل  حصادها  لتجني  الوطنية،  المشاريع  في  المساهمة  التصنيع 

ومنتجات محلية الصنع لخدمة مشاريع مختلفة على مستوى مناطق الدولة.

المهندس أحمد علي األنصاري، مدير المكتب الفني في »أشغال« قال 
إن »أشغال« تعمل على دعم صغار المقاولين المحليين والشركات 
قطرية  مصانع   106 اعتماد  بالفعل  تم  وقد  والمتوسطة،  الصغيرة 
من خالل مبادرة تأهيل حيث تقوم هذه الشركات بتوفير 144 منتجا 
معتمدا ومصنع محليًا، يتم استخدامها اآلن في مشاريع الهيئة، إضافة 
ألعداد الموردين بشكل عام للشركات غير القطرية والتي بلغت 160 
شركة، تقوم بتوريد ما يزيد عن 240 منتجا، موضحًا أن هيئة االشغال 
ومواد  منتجات  من  وصنف  نوع   5000 عن  يزيد  ما  تستخدم  العامة 
العامة  المباني  ومشاريع  التحتية،  البنية  مشاريع  في  تدخل  البناء 

وكذلك بعض المشاريع األخرى. 
وأضــــاف قــائــال » مــن ضــمــن الــمــبــادرات الــتــي أطلقناها ايــضــا دعــم 

المقاولين الصغار، حيث ان الكثير من عقودنا أحجامها كبيرة، قد ال 
تتمكن بعض الشركات الصغيرة من الدخول فيها والتناقص عليها، 
يتراوح  بما  أصغر  عقود  إلى  الكبيرة  العقود  بعض  تقسيم  تم  وقد 
بين 20-15 مليون ريال، وتم اقتصارها فقط على شركات المقاوالت 
المحلية التي تسمح ظروفها بالمشاركة في هذا النوع من االعمال« . 
وأضاف أنه تم اإلعالن مؤخراً عن برنامج الطرق المحلية وتطوير أراضي 
المواطنين حيث تم اإلعالن عن 55 مشروعا، بما يوازي 20 مليار ريال، 
الحالي  الوقت  في  وجــار  عليها  والتعاقد  طرحها  تم  قد  منها  بعض 
نهاية  قبل  عليها  التعاقد  المتوقع  ومــن  منها،  تبقى  ما  طــرح  ايضا 
العام الحالي 2019. وأوضح المهندس األنصاري أن »أشغال« قامت 
بتطوير األنظمة التي يمكن من خاللها تقديم طلبات التأهيل من 

ت
وال

قا
م

»تأهيل«.. بوابة نجاح المقاول القطري
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»106« مقاولني قطريني انضموا للمبادرة 
منذ انطالقها يف »2017«

»144« منتجا حمليا معتمدا خلدمة مشاريع 
البنية التحتية

الموقع  خالل  من  إلكترونيًا  القطريين  والمصّنعين  المنتجين  جانب 
اإللكتروني للهيئة، حيث تتم دراسة جميع الطلبات بشكل فني دقيق 
في فترة ال تتجاوز 21 يوما، ويتم التواصل مع مقدم الطلب في أسرع 

وقت ممكن في حالة الحاجة الستكمال الطلب أو تصحيحه.
على  المصنع  يحصل  االعتماد  نتائج  مــن  التأكد  بمجرد  بأنه  وذكــر 
شهادة اعتماد هيئة األشغال العامة »أشغال« كمصنع قطري معتمد 
ينتج مواد أولوية تستخدم في مختلف المشاريع، فيما تقوم الهيئة 
استمرارية  من  للتأكد  لديها  المعتمدة  للمصانع  الدورية  بالمراجعة 

االتزام بالمواصفات واالشتراطات.

قطري 100 %
في السياق نفسه، يقول مسؤول بهيئة األشغال العامة »أشغال« 
في  تهدف  »تأهيل«  مبادرة  إن  لـ»أمالك«  خاصة  تصريحات  في 
والمتوسطة  الــصــغــيــرة  الــشــركــات  تشجيع  إلـــى  األول  الــمــقــام 

الصناعة،  قطاعات  مختلف  في  المحلي  عملها  نطاق  لتوسيع 
للمشاركة  القطريين  المصنعين  أمام  الفرص  من  المزيد  وإتاحة 
سواء  واإلنشائية،  الهندسية  الهيئة،  ومشاريع  برامج  تنفيذ  في 

المستقبلية. المشاريع  أو  حاليًا،  تنفيذها  الجاري  المشاريع 
القطري  المقاول  برعاية  تقوم  العامة  األشغال  هيئة  أن  وأوضح 
منذ اليوم األول »تقديم الطلب« من خالل تزويده ببيانات المواد 
بتنفيذها  تقوم  التي  التحتية  البنية  مشاريع  فــي  المستخدمة 
وتأهيله  قـــدراتـــه  بتنمية  تــقــوم  كــمــا  ومــواصــفــاتــهــا،  »أشغال« 
وتقديم  عمل،  بورش  دمجه  خالل  من  التأهيل،  شروط  الستيفاء 
التدريبية  الدورات  وإقامة  لتطويره،  الالزمة  واإلرشادات  التسهيالت 
المواصفات  أعــلــى  وفــق   ،%  100 بنسبة   محليًا  الــمــواد  إلنــتــاج 
في  جديداً  مشروعًا   30 من  أكثر  أن  وأوضح  المطلوبة.  والمعايير 
القسائم  وتطوير  للمواطنين  السكنية  القسائم  تأهيل  مجال 
الــقــائــمــة، وتــطــويــر الـــصـــرف الــصــحــي والــــشــــوارع الــداخــلــيــة في 
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المناطق، تم ترسيتها على صغار المقاولين، منوها بأن مسمى 
المشاريع  تنفيذ  على  قدرتهم  عــدم  اليعني  المقاولين  صــغــار 
حجم  بحسب  الــمــقــاول  عــلــى  الــوصــف  ينطبق  ولــكــن  الــكــبــرى، 
يحدد  كما  المشروع،  لتنفيذ  تمتلكها  التي  واإلمكانيات  شركته 
المطلوب. المقاول  فئة  أيضًا  وتكلفته  بالمشروع  األعمال  حجم 

وأكد المسؤول أن المقاول القطري اآلن لديه من الخبرة والدراية 
حيث  حجمها،  كان  ما  أيا  الجديدة  المشاريع  تنفيذ  من  يمكنه  ما 
جيداً  المقاول  إعداد  »تأهيل«  لمبادرة  التأهيلية  الــدورات  تتولى 
المقاول  على  تشترط  ال  وأنــهــا  السيما  الــمــشــروع،  ترسية  قبل 
في  مــشــاريــع  بتنفيذ  قــام  قــد  إن  أو  كــبــيــرة،  خــبــرة  لــديــه  يــكــون  أن 
بـ»أشغال«  الــمــســؤول  ولــفــت  التحتية.   والــبــنــيــة  الــطــرق  مــجــال 
مختلف  في  المشاريع  لتنفيذ  المقاولين  صغار  اعتماد  أن  إلــى 
الكبرى  المشاريع  على  ينطبق  مــا  عليه  ينطبق  الــدولــة  مناطق 
االشــتــراطــات  لــلــمــواد،  والمعايير  الــمــواصــفــات  )جودة  حيث  مــن 
االلتزام  الموقع،  في  واألمــان  السالمة  لتحقيق  الالزمة  التعاقدية 
آليات  مراقبة  يتم  كما  موعده(،  في  المشروع  بتسليم  الكامل 
وحتى  التصميم  من  بداية  المعايير  أعلى  وفق  المشروع  تنفيذ 
المقاولين  تشجع  العامة  األشغال  هيئة  أن  إلى  ولفت  االستالم. 
تقدمها  التي  المشاريع  من  العديد  لتنفيذ  األتــراك  والمصنعين 
فرصًا  المقاولين  مع  المتكرر  »أشغال«  ملتقى  وفر  حيث  الهيئة، 

التحالفات  على  عالوة  القطرية،  الشركات  أمام  حقيقية  عديدة 
المشاريع  مــن  عــدد  لتنفيذ  ــراك،  ــ األت المقاولين  مــع  المشتركة 
وتــأهــيــل  تــطــويــر  رأســهــا  وعــلــى   ،2018-2019 لــلــعــام  األســاســيــة 
التحتية  والبنية  الداخلية  والطرق  للمواطنين،  السكنية  القسائم 
في المناطق الخارجية. و أكد أن مشروعات الطرق السريعة على 
حيث  فيها،  كبير  نصيب  التركية  للشركات  كان  المثال،  سبيل 
الشمال  طريق  تحسينات  مشروع  التركية  تكفن  شركة  نفذت 
نفسها  الشركة  تنفذ  كما  ريــال،  مليار   2 تتجاوز  إجمالية  بقيمة 
مشروع طريق الخور السريع بقيمة إجمالية تبلغ 7 مليارات و 500 
تنفيذ  في  تشارك  دوجــس  شركة  أن  إلــى  باإلضافة  ريــال،  مليون 
مشروع طريق الريان بتكلفة تقدر بنحو 3 مليار و 500 مليون ريال، 
الطرق  مشاريع  من  لعدد  قريبًا  مناقصة  طرح  سيتم  أنه  إلى  الفتا 
والبنية التحتية والتي ستعطي مزيدا من الفرص أمام الشركات 
كبيراً  اهتمامًا  تولي  العامة  األشغال  هيئة  أن  وأوضــح  التركية.  
الطرق  مــشــاريــع  فــي  المستخدمة  لــلــمــواد  األتـــراك  بالمصنعين 
تركية  شــركــات   10 مــن  أكثر  تقدمت  إلــى  التحتية،الفتا  والبنية 
بهدف  مــؤخــرا  »أشغال«  أطلقتها  قــد  الــتــي  »تأهيل«  لــمــبــادرة 
المصنعين  رأسها  وعلى  »أشغال«  لمشاريع  الشركات  تأهيل 
في  المشاريع  تحتاجها  التي  الالزمة  المواد  توريد  بهدف  األتــراك 
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1- ترك الثروة للورثة
طائلة  ثــروات  نترك  أن  جميًعا  نستطيع  أننا  في  نفكر  أن  خاطئا  أمــرا  يعتبر 
ألطفالنا وأحفادنا، والدليل ما أدلى به كل من بيل غيتس ومارك زوكربيرغ 
ثرواتهما،  على  االعتماد  من  بدال  طريقهم  أطفالهما  يجد  أن  يريدان  أنهما 
الخيرية  لألعمال  ثرواتهم  من  كبيرة  بأجزاء  األثرياء  من  العديد  تبرع  ولذلك 

لمساعدة من هم في حاجة لتلك األموال.
2- القنوات التليفزيونية وألعاب الفيديو

لم يجمع األثرياء ثرواتهم وهم يجلسون يحدقون في شاشة التلفاز طوال 
دخلها  يقل  التي  األســر  فــي  البالغين  أن  إلــى  التقارير  تشير  حيث  الــيــوم، 
مقارنًة  اإلعــالم  لوسائل  استهالكا  األكثر  هم  دوالر    25000 عن  السنوي 
بالبالغين في األسر التي يزيد دخلها السنوي عن 75000 دوالر، كما أوضح 
إنهم ال يشاهدون  األغنياء يقولون  ٪ من األشخاص  توماس كورلي أن67 

التليفزيون. للحصول على المزيد من الوقت للعمل وكسب األموال.
3- العالمات التجارية باهظة الثمن

يمكن لألثرياء شراء أحدث المالبس من كبار المصممين، لكن هذا ال يعني 
المالبس  على  األنفس  بشق  عليها  حصلوا  التي  أموالهم  ينفقون  أنهم 
الراقية. حيث أوضح بيل جيتس أنه ما زال يرتدي ساعة بقيمة 10 دوالرات رغم 

قدرته شراء أغلى واثمن الساعات.
4- شراء منازل باهظة الثمن

على الرغم من أن ميزانية شراء المنازل أعلى بكثير، إال أن األغنياء ال يزالون 
يحصلون  أنهم  يشعروا  أن  يريدون  إنهم  حيث  جيدة.  صفقات  عن  يبحثون 
وارين  فإن  للتقارير  ووفقا  ينفقونها،  التي  األمــوال  مقابل  قيمة  أكبر  على 
بافيت ثالث أغنى رجل في العالم ال يزال يعيش في المنزل الذي اشتراه عام 

1958 مقابل 31500 دوالر.

5- التأجير بدال من الشراء
يفضلون  ألنهم  وذلــك  شــرائــه،  مــن  بــدال  منزل  استئجار  األثــريــاء  بعض  يفضل 

االبتعاد عن متاعب شراء منزل.
6-  تصفيف الشعر

يهتم جميع األثرياء بمظهرهم الخارجي، حيث أوضح المليادير مؤسس ايكيا، 
توفيرا  بنفسه  بمظهره  واالهتمام  شعره  تصفيف  يفضل  أنه  كامبراد  إنغفار 

للنفقات الباهظة.
7- بطاقات ائتمان عديدة

في  واحــدة.  ائتمان  بطاقة  يستخدمون  األغنياء  أن  كورلي،  توم  الخبير  أوضــح 
ائتمان  بطاقات  لديهم  الدخل  محدوي  من   ٪77 هناك  أن  نــرى  الــذي  الوقت 
من  العديد  دفــع  يستلزم  البطاقات  من  العديد  باستخدام  أن  حيث  متعددة. 

الرسوم.
8- الرسوم المتأخرة

ال أحد يرغب في دفع رسوم الديون المتأخرة وخاصة األغنياء. وهذا هو السبب 
يلجؤون  التي  الخدمات  جميع  على  التلقائي  الدفع  إعــداد  على  حرصهم  في 
بطاقات  إلى  باإلضافة  السيارات  ومدفوعات  العقاري  الرهن  قروض  مثل  إليها 

االئتمان والتأمين وذلك تفاديا لدفع الرسوم المتأخرة والغرامات.
9-  األشياء التي ال تدوم

اإلنفاق  الجيد دائما  أنه ليس من  يرون  األثرياء  أن  المال واالستثمار  أوضح خبراء 
المدى  على  االشياء  قيمة  على  يركزون  ولكنهم  قيمة،  األكثر  األشياء  علي 

البعيد.
10- أحدث األجهزة

يرى الخبراء أن األثرياء يفضلون خوض تجارب ومغامرات جديدة ذات معنى بدال 
من إنفاق أموالهم على شراء أحدث األجهزة، حيث تشير التقارير الى أن العديد 

من األثرياء ورجال المال واألعمال لديهم هواتف محمولة قديمة الطراز.

منها األجهزة اجلديدة والعالمات التجارية.. ريدرز دايجست:

هذه األشياء ال ينفق األغنياء أموالهم عليها

ترجمة – ريم سالم

يمكن لألثرياء شراء أي شيء وكل ما يريدون، 
إال  صحيًحا،  يكون  قد  األمر  هذا  أن  حين  في 
ينفقون  هناك  األغنياء  أن  يعني  ال  هذا  أن 
أموالهم بتبذير شديد فأحيانا ما يأخذ إنفاقهم 
خبراء  ألحد  ووفقا  اقتصاديا،  شكال  لألموال 
ال  التي  األشياء  شراء  فإن  واالستثمار  المال 
إلى  بعد  فيما  مضطرا  سيجعلك  تحتاجها، 
قائمة  يلي  وفيما  تحتاجها،  التي  األشياء  بيع 
أموالهم  األثرياء  يُنفق  ال  التي  األشياء  بأهم 
األميركية  دايجست  ريدرز  مجلة   بحسب  عليه 
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إن  بركة،  فادي  العقارية،  للمشاريع  األصمخ  لشركة  العام  المدير  قال 
شركة  اشتراطات  وفق  فسيلة  أبو  منطقة  مشروع  من  انتهت  قد  الشركة 
منطقة  إلنشاء  ريال،  مليون   920 قيمتها  بلغت  باستثمارات  مناطق، 
متكاملة لقطاع التخزين والخدمات اللوجستية المتعلقة بها على مساحة 

نصف مليون متر مربع. 
وأكد بركة في حواره مع »أمالك«، ان مناطق التخزين والخدمات اللوجستية 
في منطقة أبوفسيلة تعتبر  إضافة جديدة لسجل شركة األصمخ للمشاريع 
بتأجير  الراهن  الوقت  في  »نقوم   : مضيفا  باالنجازات..  الحافل  العقارية 
وفق  سكنية  ووحــدات  ومحالت  تخزين  مناطق  من  المشروع  مساحات 
المشروع  في  واإلشغال  التأجير  نسبة  ان  كما  مناطق،   شركة  اشتراطات 

ترتفع بوتيرة متسارعة«. 
أرقى  وفق  تخزينية  مساحات  توفير  إلى  المشروع  »يهدف   : واضــاف 
للشركات  فّعالة  لوجستية  خدمات  وتقديم  العالمية،  المواصفات 
عدة  لطرح  الحكومة  مبادرة  ضمن  تنافسية  بأسعار  والمتوسطة  الصغيرة 
أراض ألغراض التخزين والخدمات اللوجستية وتتبع لشركة مناطق، وهذه 
بدوره  ليرتقي  الخاص  للقطاع  الفرصة  أعطت  المشاريع  من  النوعية 
ليصبح شريكًا أساسيًا في تنفيذ تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة 
التنمية  تحقيق  في  أساسية  ركيزة  منه  يجعل  مما  وفعالة 
ينسجم  بما  قطر،  دولة  تنشدها  التي  والمستدامة  الشاملة 

مع رؤيتها الوطنية 2030«.

»األصمخ للمشاريع« تركز على السوق احمللي ..بركة لـ»أمالك«:

ثقة استثمارية في السوق العقارية
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920 مليون ريال قيمة 
مشروع أبوفسيلة على 

مساحة  206 آالف مرت 

مربع

توقعات بنمو إنشاءات املباين 

بنسبة  18% يف 2019 

واوضح بركة ان مساحات المخازن بمشروع ابوفسيلة تبلغ 206 آالف 
ومساحات  تهوية  وذات  مفتوحة  مساحات  بين  تنوعت  مربع  متر 
للعمال  خاصا  سكنا  المنطقة  تضم  كما  ومثلجة،  ومبردة  مكيفة 
سكنية  وحــدة   262 إلــى  باإلضافة  عامل،   3500 استضافة  يستطيع 
متنوعة المساحات، فضال عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة 
األحجام تمتد على مساحة 17 ألف متر مربع، وأيضًا يتوفر بالمشروع 
محال   43 وعددها  مربع  متر  ألف   15 مساحة  على  تمتد  تجارية  مرافق 
به  خــاصــة  خدمية  مــرافــق  محل  كــل  ويــضــم  مختلفة  بــأحــجــام  تــجــاريــا 

ومواقف للسيارات لكل محل.

شبكة خدمات
الشاملة  الخدمات  من  شبكة  على  تحتوي  المنطقة  ان  الى  واشــار 
بالمشروع  يتوافر  حيث  المنطقة  هذه  في  المستأجرين  عمل  تدعم 
محطة مكافحة الحرائق، وخدمات المراقبة األمنية على مدار الساعة، 
باإلضافة  واستراحات  مساجد  من  والخدمية  الترفيهية  المرافق  وكافة 
إلى وجود شبكة للطرق والمواصالت، ووسائل االتصال لربط المخازن 

49



العدد )5(
ابريل 2019

50

باألسواق، وتسهيل عملية نقل البضائع من وإلى مناطق المشروع.
وحول وجود خطة لدى شركة االصمخ للتوسع االستثماري خارجيا، قال 
السنوات  خالل  كبيراً  نمواً  قطر  في  العقارات  سوق  بركة : »يشهد  
عقدها  المزمع   ،2022 العالم  كأس  فعاليات  حلول  حتى  المقبلة، 
في قطر، والتي ستحدث فارقًا كبيراً في هذا القطاع المهم، وتجذب 
المزيد من أعمال اإلنشاء، كما أن سوق قطر العقاري سيشهد انتعاشًا 
في التأجير والمبيعات على حدٍّ سواء، وسيتوسع في قطاع العقارات 
السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. باإلضافة إلى ذلك فإن  أنواع 

العقارات الموجودة في قطر تثري هذا القطاع المهم وتقّدم خيارات 
في  واستثماراتهم  أموالهم  ضّخ  في  الراغبين  للمستثمرين  متنّوعة 
قطر.. لذلك وبناًء على هذه المعطيات فإن شركة األصمخ للمشاريع 
خارج  استثمارات  بأي  الحالي  الوقت  خالل  النية  لديها  ليس  العقارية 

قطر حيث تركز على السوق المحلي«.
سنوات،   منذ  متواصلة  عمرانية  نهضة  تشهد  قطر  ان  بركة  وأكــد 
بالتوازي مع مواصلة قطاع العقار في قطر تحقيق قفزات نوعية خالل 
العقارية،  اإلنشاء  عمليات  في  متزايد  بنمو  مصحوبة   2019 العام 
كما سيستمر قطاع العقارات في قطر بتصدر المركز األول من حيث 
معدالت اإلنفاق بين كل القطاعات خالل العام الحالي، حيث أن قوة 
قطاع  ونمو  لقوة  األساسية  الضمانة  هي  تظل  الوطني  االقتصاد 

العقارات.

منو العقارات
تقارب  بنسبة  نموا  قطر  في  العقارات  قطاع  يشهد  ان  بركة  وتوقع 
 »2019« الــحــالــي  الــعــام  خــالل  المباني  إنــشــاء  عمليات  فــي   %18
من  مزيدا  الجاري   العام  سيشهد  كما   الماضي،  العام  مع  مقارنة 

فسيلة«  »أبو  في  واإلشغال  التأجير  معدالت 

تتزايد بوتيرة متسارعة 

السكنية  العقارات  قطاعات  في  توسع 

والتجارية والتجزئة والفنادق

قطاع العقارات يتصدر المركز األول من حيث 

معدالت اإلنفاق

سيولة وفيرة بالسوق والبنوك تتوسع في منح 

التسهيالت التمويلية 
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المشروعات العقارية وخاصة في مشروع مدينة لوسيل والتي تبلغ 
ان  ايضا  المرجح  »من   : مربع..مضيفا  متر  مليون   1.8 نحو  مساحتها 
من  االول  النصف  خــالل   %3 بنسبة  نموا  الفلل  بيع  صفقات  تحقق 
العام الجاري بالمقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي 2018، عالوة 
على استقرار أسعار الشقق في مشروع اللؤلؤة - قطر خالل النصف 
األول من العام الحالي، مقارنة بما كانت عليه خالل العام الماضي، 
السكنية  الوحدات  على  الطلب  في  المتوقعة  الزيادة  الى  باالضافة 
المكونة من غرفة وغرفتي  نوم، خالل النصف االول من العام 2019 

بذات القيم المعروضة خالل الربع الرابع من العام 2018«.
وأكد ان القطاع العقاري يشهد استقرارا واضحًا رغم استمرار الحصار 
مدعومًا  يونيو 2017،   من  الخامس  منذ  قطر  دولــة  على  المفروض 
بأرقام تؤكد قوة القطاع الذي يشكل ركيزة أساسية في دعم االقتصاد 
الوطني، كما ان سوق العقار يمضي بخطوات واثقة وإيجابية أكدت 
قطر  مكانة  عزز  الذي  االمر  الحصار،  تداعيات  مع  التعامل  على  قدرته 
كسوق واعد وآمن لالستثمار مدعومًا بانتعاش تعامالت البيع والشراء 
والتأجير، وهذا ما يؤكده حجم صفقات البيع التي تمت خالل العام 

الماضي 2018، وحجم االقبال على تأجير الوحدات العقارية.
صــورة  الــعــقــاريــة، يعكس  لــلــتــداوالت  األداء اإليــجــابــي  ويـــرى بــركــة ان 
إيجابية لمسار السوق العقاري المدعوم بإنفاق حكومي على البنية 
التحتية والمشاريع الرئيسية األخرى، والتي كانت وال تزال عاماًل رئيسيًا 
إضافة  العقاري،  بالسوق  للمستثمرين  االستثمارية  الثقة  تعزيز  في 
في  البنوك  وتوسع  العقاري  السوق  في  المالية  السيولة  توفر  إلى 
أن  شأنها  مــن  العوامل  هــذه  كــل  ان   مــؤكــدا  العقارية،  التمويالت 

تقوض من أي تأثير للحصار. 

متلك األجانب
القطريين  غير  تملك  تنظيم  قــانــون  ســريــان  بمجرد  ــه  ان ــى  ال ــّوه  ونـ
بالفائدة  هــذا  سيعود  الــجــاري،  الــعــام  خــالل  بها  واالنــتــفــاع  للعقارات 
مختلف  وكذلك  العقاري  القطاع  على  والسريعة  المباشرة  االيجابية 

في  سيسهم  الــقــانــون  ان  موضحا  الــدولــة،  فــي  االخـــرى  القطاعات 
تحول وجهة االستثمارات المحلية نحو الداخل بداًل من توجهها إلى 
الخارج، كما سيلعب دوراً في استقطاب الشركات العالمية لالستثمار 
بالدولة، وبالتالي سترتفع اسعار العقارات مع توسعة رقعة البناء في 

جميع مناطق الدوحة وتحولها إلى سوق واعد.
بعض  على  االنفتاح  من  مزيداً  القانون  شهد  حال  : »في  قائال  وتابع 
الشروط والقواعد فإن ذلك ال بد أن يساهم في زيادة عدد المستثمرين، 
ونتوقع أن تزداد أعداد العاملين في هذا القطاع بصورة مضاعفة، األمر 
المحلي  السوق  في  جديدة  عقارية  طفرة  حدوث  إلى  سيؤدي  الذي 
السوق  حركة  سيثري  القرار  ان  على  عــالوة  القرار،  تنفيذ  مع  بالتوازي 
البيع  عمليات  نمو  زيــادة  في  سيساهم  كما  الدولة،   داخل  العقاري 
الخاص،  القطاع  وعلى  الدولة  على  والعائدات  واالستثمار  والشراء 

كما سيجذب استثمارات المقيمين إلى قطر«.
وافاد بركة بأن حزمة التشريعات االقتصادية التي تم اطالقها ساهمت 
بشكل كبير جدا في تعزيز  بيئة األعمال حيث من المتوقع أن يشهد 
القطاع الصناعي على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في 
والتسهيالت  التحتية  بالبنية  الــدولــة  قبل  من  الكبير  االهتمام  ظل 
وتشجيع  والقوانين  التشريعات  مستوى  على  والتطوير  المقدمة، 
القطاع الخاص والمحافظ والصناديق االستثمارية األجنبية لالستثمار 
ستساهم  االقتصادية  المناطق  ان  على  عالوة  المجاالت،  شتى  في 
النمو  من  تمكنه  المحلي  الخاص  للقطاع  ضخمة  فــرص  فتح  في 

والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة التي تشهدها البالد.
الحصار،  بعد  خاصة  المسبوق،  غير  االقتصادي  بالحراك  بركة   واشــاد 
الكثير  استيراد  في  الجيران  على  تعتمد  دولة  من  قطر  تحولت  حيث 
من السلع المصنعة والمواد الغذائية إلى دولة أوشكت على تحقيق 
تحت  الدولة  وأن  خاصة  الصناعات،  من  الكثير  في  الذاتي  االكتفاء 
القيادة الرشيدة لسيدي حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد 
قطر  لتدخل  األولــى  البذرة  وضعت  قد   ، المفدى  البالد  امير  ثاني  آل 

مرحلة االكتفاء الذاتي. 

عزز  االقتصادية  التشريعات  تطور 
بيئة األعمال 

عقب  مسبوق  غير  اقتصادي  حراك 
الحصار 
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لشؤون  المساعد  الــوزارة  وكيل  النابت،  طالب  راشد  السيد  وبحسب 
جسور  إنشاء  خطة  فــإن  واالتــصــاالت  المواصالت  ــوزارة  ب البري  النقل 
المشاة على مستوى المناطق، والتي حددت )50( موقعًا، تعتبر خطة 
واستجابة  االحتياجات  بحسب  وذلــك  للزيادة،  وقابلة  ومتجددة  مرنة 
النابت،  وأوضــح  الدول.  تشهده  الــذي  والسكاني  االقتصادي  للنمو 
على  خطورة  النقاط  أكثر  على  بناًء  تحديدها  تم  الجسور  مواقع  أن 
المشاة )Black Spots(  والتي يتعرض فيها المارة والعابرين للطرق 
لحوادث دهس مروري متكرر، موضحًا أن بعض الجسور تكون بمثابة 
معالم للمناطق في الدوحة وليست فقط جسور للمشاة، وقد أخذنا 
هذه المعابر في عين االعتبار بحيث تخدم المشاة والدراجات الهوائية 
والمصاعد،  الخاصة  المسارات  حيث  من  الخاصة،  االحتياجات  وذوي 
لخطة  بالنسبة  أولــويــة  هي  والممتلكات  األرواح  سالمة  أن  مــؤكــداً 

جسور المشاة في الدولة.
اإلدارات  بين  بالتنسيق  يأتي  المشاة  جسور  إنشاء  أن  النابت  وأكــد 

جسور  إنــشــاء  يتم  ال  حيث  والــتــعــاون،  التكاملية  لتحقيق  المعنية 
المشاة إال بعد إتمام الطريق نفسه، مضيفا : »ال يمكن أن ننفذ معبرا 
يكون  أن  ويجب  أخرى،  مرة  بناءه  ونعيد  نهدمه  ال  حتى  طريق،  بدون 
أجريت  التي  الــدراســات  أن  وأضــاف  نفسه«.  الطريق  إنجاز  مع  متزامنًا 
في  حقوقهم  االعتبار  بعين  أخــذت  المشاة  جسور  مستخدمي  على 
تصميم  يضمن  ذلك:  على  مثال  وأحوالهم،  فئاتهم  بجميع  العبور 
الهوائية،  الدراجات  راكبي  السن،  كبار  عبور  في  الحق  المشاة  جسر 
ذوي االحتياجات الخاصة، كما يحقق التصميم الداخلي أعلى معايير 
على  المشاة  معابر  أن  النابت  وأكد  للمستخدمين.  واألمان  السالمة 
حيث  بأنواعها،  الرياضة  لممارسة  قويًا  حافزاً  تمنح  الدولة  مستوى 
تشجع الراغبين في ممارسة رياضة المشي، الجري، الدرجات الهوائية، 
في األماكن المفتوحة والحيوية فيما تتضمن خطة عبور المشاة على 
مستوى المناطق في قطر 26 جسرا ونفقا، و24 مسارا على مستوى 
الطرق تغطي جميع التقاطعات واألماكن المهمة والموازية للطرق، 

كتب - محمد عبد العزيز  

تعكس  التي  الخاصة  المعمارية  البصمة  تأكيد  نحو  الحكومية  الدولة  جهات  تخطوها  راسخة  خطوات 
الحكومية  المباني  في  ببراعة  نقشها  تجيد  والحداثة،  العصرية  بالروح  ممزوجة  القطرية  والهوية  التراث 
2022 وحتى جسور المشاة، التي أضحت تحفا فنية تفرض نفسها على  والطرق ومالعب كأس العالم 
الطرق والشوارع، محققة مرادها بأن تكون معالم للعاصمة الدوحة، وليست فقط ممرات لعبور المشاة.

)50( موقعًا لعبور المشاة، تم اختياهم كمواقع هامة وحيوية النطالق الخطة الشاملة لمعابر المشاة في 
دولة قطر، حيث عكفت اإلدارات المختصة من الوزارات المعنية على اختيار المواقع وفقًا لمسح ميداني 
أجري على عدة مواقع عالية الكثافة من المستخدمين العابرين للطرق، حيث أجرت إدارة النقل البري من 
الوطنية  واللجنة  »أشغال«  العامة  األشغال  وهيئة  »الداخلية«،  من  للمرور  العامة  واإلدارة  »المواصالت« 
للسالمة المرورية، دراسات عديدة لتحقيق االستراتيجية الوطنية للسالمة المرورية، السيما تمهيد الطريق 

أمام التنمية الشاملة للمدن والمناطق.

قار
ع

معامل تزين شوارع الدوحة

جسور المشاة.. تحف فنية

ت
عـا
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وتشجع الناس على المشي، ويسهل الوصول إليها. وأضاف النابت أن 
هذه الخطة أنتجت 3  أنماط رئيسية لتصميم المعابر الخاصة بالمشاة 
كما  المميزة،  األنماط  إلى  باإلضافة  والعام  والحديث  التقليدي  وهي 
الدوحة  حديقة  مثل  الخاص  الطابع  ذات  المواقع  من  عدد  تحديد  تم 
بمعنى  خاص  طابع  ذات  جسور  لتكون  زون  اسباير  ومنطقة  الكبرى 
أن تلك الجسور سوف تكون من معالم مدينة الدوحة. وأكد خبراء أن 
الطرق والبنية التحتية ومعابر المشاة  تؤكد إلمام الدولة باهتمامات 
مختلفة  خيارات  إلى  والسائح  الزائر  يحتاج  حيث  أيضًا،  والــزوار  السكان 
الطريق  ضفتي  بين  العبور  أو  وجنوبًا،  شمااًل  المناطق  بين  للتنقل 
الواحد دون معاناة، كما وفرت الجهات المعنية خالل السنوات األخيرة 
الختصار  إضافة  النقل،  حركة  تسهل  التي  والجسور  األنفاق  من  المزيد 
زمن الرحالت للتنقل بين مواقع الجذب السياحي وأماكن المجمعات 

التجارية الكبرى واألسواق.

تصميمات هندسية متثل الرتاث القطري 
واحلداثة العصرية  

26 جسرًا ونفقًا و24 مسارًا للعبور على 
مستوى الطرق
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يف حزمة من الوحدات التابعة ..مدير املبيعات تامر جاد لـ»أمالك«:

»البندري« تدشن عروض عقارية خاصة
كتب – محمد حمدان   )تصوير عباس علي(

كشف مدير المبيعات بشركة البندري للعقارات، تامر جاد، عن طرح الشركة 
إيجارية  تخفيضات  تتضمن  التي  الخاصة  التسويقية  العروض  من  لحزمة 
الشركة،  وتديرها  تملكها  التى  العقارية  الوحدات  من  كبير  عدد  في  كبرى 
مشيراً إلى أن البندري للعقارات هي شركة رائدة في مجال العقارات، وتقوم 
استثنائية  خدمات  لتقديم  االبتكار  خالل  من  األعمال  مباشرة  على  رسالتها 

لعمالئها، وتقديم الدعم المستمر لمجتمعها .
واكد في حواره مع »أمالك«، ان الشركة لديها العديد من العروض المميزة 
فترات سماح مختلفة، عالوة على  إلى عمالئها حيث أعطت  التي تقدمها 
الدفع مع تخفيض لإليجارات فضاًل  التسهيالت في طرق  الكثير من  تقديم 
عن تقديم الشركة أفضل الخدمات للعمالء والتي بنيت على أساس من 
في  العقاري  القطاع  في  تعمل  كشركة  »نحن  مضيفًا  والتعليم،  الخبرة 
جودة  ذات  خدمات  بتقديم  االلــتــزام  أن  ونعلم  لطموحاتنا  سقف  ال  قطر، 
عالية سوف يلعب دوراً مهمًا في تعزيز نمو مجتمعنا. سواء كنت المشتري 
أو البائع، وتعمل البندري للعقارات على تقديم عالم كامل من الخيارات من 

حيث الموقع والسعر والعقارات«.
وفي ذات السياق أكد جاد استمرار العروض اإليجارية ببرج الثريا الذي يعد من 
أكبر مشاريع الشركة للتأجير في السوق المحلى، ، ويتمتع بهندسة معمارية 
تخطف األنظار، عالوة على أن هذا البرج يتألأل بشكل ساطع من خالل اختالفه 
خاصة  الساطعة،  الدوحة  سماء  في  ــراج  األب من  غيره  عن  وتميزه  الواضح 
التطور  إلى  ترمز  والتي  البرج،  تصميم  في  عصرية  انحناءات  استخدام  مع 
المعماري واالقتصادي لدولة قطر، ويضم هذا البرج شققًا فاخرة، تجذب من 
إلى تقديمه لكل  باإلضافة  المدن،  العصري في  الحياة  يعشقون أسلوب 
آمنة،  الفخمة من مسابح ومواقف سيارات  الفنادق  المتوفرة في  الخدمات 

وصاالت رياضية متنوعة تقدم خدمات الرفاهية التكاملة. 
واشار إلى ان برج الثريا تقوم بتشغيلة شركة سينتارا، وهي شركة معروفة 
الراقية،  الفتًا إلى أن نسبة  عالميًا باحترافيتها في إدارة مثل هذه المنشآت 
استثمارية  فرصة  يمثل  ما  وهــو  مستمر،  تزايد  في  الثريا  بــرج  في  األشــغــال 
للغاية  فاخرة  سكنية  وحــدات  على  الحصول  في  الراغبين  للعمالء  مميزة 
في أرقى مناطق الدوحة سواء للتملك أو التأجير، وبأسعار مناسبة للغاية 
وتنافسية أيضًا، الفتًا إلى أهمية موقع برج الثريا في منطقة الخليج الغربي 
والتي تتمتع بصفة األعمال والترفيه والرقي في آن واحد، كما تتميز بوجود 
في  شهرة  األكثر  التجارية  العالمات  على  تحتوي  كبيرة  تجارية  مجمعات 
من  الكثير  تستقطب  التي  من  للكثير  مقصداً  يجعلها  ما  وهــذا  العالم، 

المستثمرين ورجال األعمال.
المحلي كونها  السوق  لتعزيز من موقعها في  الشركة تعمل  أن  وأوضح 
ممتازة  خدمات  تقديم  طريق  عن  وذلــك  العقارات،  مجال  في  رائــدة  شركة 
تتجاوز توقعات العمالء. حيث تلتزم بتقديم خدمة فريدة وشاملة للعمالء 
لجميع األفراد الراغبين في امتالك عقارات أو من يرغبون في الحصول على 

عقود إيجارية مغرية على المدي الطويل. 

فرتات سماح متنوعة وتسهيالت
يف طرق الدفع 

 متلك األجانب للعقارات سيؤدي إىل نقلة
 نوعية بالقطاع
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خــارج  للتوسع  الواضحة  الــرؤيــة  تملك  للعقارات  البندري  ان  إلــى  ولفت 
مجموعة  بتوفير  وذلــك  التقليدية،  والمعامالت  واإليــجــار  البيع  عمليات 
اإلدارية،  والخدمات  واالستشارات  والتأجير،  المبيعات،  من  متكاملة  كاملة 
عالوة على مجموعة كبيرة من قوائم العقارات والعمالء في جميع أنحاء 
قطر، كما ان البندري على أتم االستعداد لتلبية جميع متطلبات العقارات 
البندري  عملت  فقد  قــطــر،  فــي  المستمر  النمو  مــع  وتماشيًا  الــتــجــاريــة، 
للعقارات على زيادة القوة العاملة لديها، مع التركيز على توظيف وتدريب 

ألمع المواهب الموجودة في السوق اليوم.
يتأثر  لم  العقاري  القطاع  في  واالستثماري  االقتصادي  الوضع  أن  وأكــد 
 ،2017 حتى مع استمرار الحصار الجائر على قطر منذ الخامس من يونيو 
خاصة ان قطر تفتح الباب لالستثمار على مصراعيه في القطاع العقاري 
لسنة   )16( رقــم  القانون  خاصة  اقتصادية  تشريعات  من  طرحه  تم  بما 
2018 الخاص بتنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، والذي 
أن  إلى  منّوهًا  القطري،  العقاري  القطاع  تاريخ  في  نوعية  نقلة  سيحدث 
المنطقة  و  ذاته  العقار  نوع  بحسب  جيدة  عوائد  يحقق  العقاري  القطاع 

التي يتواجد بها، إضافة إلى العديد من االعتبارات األخرى.

العروض تشمل برج الرثيا الذي تشغله 
»سينتارا«
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»الفندق  تصنيف  عــلــى  ــة  ــدوح ال الــبــنــانــا  جــزيــرة  منتجع  وحــصــل  هـــذا 
في  عنها  اإلعــالن  تم  والتي  للسفر«  فوربس  »دليل  من  المفضل« 
حيث  ستار2019،  بجائزة  للفائزين  والستين  الحادية  السنوية  القائمة 
حاز على هذا التصنيف من خالل عمليات التدقيق الدائم التي يقوم 
جائزة  على  المنتجع  حاز  كما  العالم.  حول  »الدليل«  موظفي  بها 
»أفضل فندق فاخر وسبا للعام 2019« خالل حفل جوائز التميز التجاري 
أمام  تلتزم  والتي  الرقمية،  الدولية«  »إكويزشن  مجلة  تنظمه  الذي 
بشكل  مطلعين  تجعلهم  التي  والتحليالت  االخبار  آخر  بتوفير  قرائها 
دائم على أحدث المستجدات العالمية. وإستحوذ منتجع جزيرة البنانا 
»ترافل  جوائز  من  قطر«   –  2019 العام  »منتجع  جائزة  على  الدوحة 

ألفضل  والفريد  المميز  السفر  دليل  تعد  والتي  هوسبيتاليتي«،  آند 
على  االعتماد  يتم  حيث  العالم،  حــول  السياحة  وشــركــات  الفنادق 
خمس برامج ممكننة الختيار الفائزين من كافة الفئات في كل قارة 
من القارات الخمس. وتتم عملية االختيار إلكترونيًا عبر شبكة االنترنت 
نيالم  قالت  المناسبة  وبــهــذه  الخارجية.  الضغوطات  تأثير  لتجنب 
بيكا، مدير المبيعات لدى منتجع جزيرة البنانا الدوحة: »تعكس هذه 
المنتجع  احتلها  التي  المكانة  عليها  حصلنا  التي  المرموقة  الجوائز 
ضيوفنا  قلوب  في  وإنما  العالمية  السياحة  خارطة  على  فقط  ليس 
األعزاء، والذين نسعى دائما لتوفير لهم مجموعة شاملة ومتكاملة 
من خدمات الضيافة المتميزة«. وأضافت: »لقد حرصنا منذ إنطالقنا 

اعرتافًا مبكانته العاملية

منتجع البنانا ..صائد الجوائز 

الفئات،  الدوحة عن حصوله على »5« جوائز عالمية، والتي تضاف إلى رصيده في مختلف  البنانا  أعلن منتجع جزيرة 
المستويات،  كافة  وعلى  الفاخرة  العالمية  السياحة  خارطة  على  المنتجع  يحتلها  التي  المرموقة  المكانة  وتؤكد 
حصد  بداية،  تنسى.  ال  تجربة  المنتجع  زيارة  من  تجعل  والتي  لضيوفه،  يوفرها  التي  المميزة  الخدمات  إلى  باإلضافة 
مطعم »كيو الونج« على جائزة التميز للمأكوالت الفاخرة والتي حاز عليها خالل حفل جوائز التمييز المؤسسي لعام 
2019 والذي تنظمه مجلة »الرؤية المؤسستية – كوربوريت فيجين« والتي استحقها بجدارة، حيث يتم إختيار الفائزين 
بعناية من قبل فريق بحثي متخصص من المجلة واستنادًا إلى تحليل شامل لكل من األبحاث النوعية والكمية التي 
قام بها الفريق خالل الـ 12 شهرًا الماضية. كما حصد منتجع جزيرة البنانا الدوحة جائزة »أحد أفضل 25 فندقًا عائليًا في 
الشرق األوسط« من موقع »تريب أدفايزر« من فئة إختيار المسافر للعام 2019، والتي تعد تعبيرًا صادقًا عن أداء المنتجع 

المتميز ومكانته المرموقة. 
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على تقديم أفضل الخدمات لعمالئنا في مختلف المجاالت، سواء 
من  أو  الفارهة،  باالقامة  أو  البدنية،  والصحة  باللياقة  تتعلق  كانت 
خالل تجارب الطعام المتميزة، وهذه الجوائز تعد تجسيداً لجهودنا 
المستمرة لتحويل المنتجع إلى الوجهة األولى المفضلة لقضاء 
ما  إلى  باإلضافة  قطر«.  في  واالسترخاء  بالرفاهية  مفعمة  عطالت 
سبق ذكره، تم ترشيح منتجع جزيرة البنانا – الدوحة لجائزة »أفضل 
ليجر«،  بــالس  »ترافل  مجلة  جوائز  ضمن  قطر«  في  عالمي  فندق 
مثل  االخــرى  الجوائز  من  لعدد  أيضًا  المنتجع  ترشيح  تم  كما  فيما. 
الرائد  الفلل  »منتجع  و  قطر2019«  فــي  فاخر  فيال  فندق  »أفضل 
الشرق  في  الــرائــد  »المنتجع  و  قطر«   – الــرائــد  »المنتجع  و  -قطر« 
األوسط لعام 2019« و«منتجع الشاطئ الرائد في الشرق األوسط« 
ترشيح  تم  ذلك  إلى  باإلضافة  العالمية 2019،  السياحة  جوائز  من 
مطاعم المنتجع لستة جوائز من مجلة فاكت قطر. كما تم ترشيح 
جوائز  على  المنافسين  أفضل  ضمن  للمنتجع  التابع  أنانتارا  سبا 

»السبا الفاخرة العالمية 2019«.
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وترسي سيارة إف 8 تريبوتو معياراً جديداً في السوق على صعيد األداء 
لجميع  ستضمن  حيث  التحكم.  وسهولة  والتجاوب  القيادة  ومتعة 
السائقين اختبار األداء الرائع ألفضل محرك )V8( في العالم، إلى جانب 
االستمتاع بمستوياٍت غير مسبوقة من التجاوب وتجربة القيادة المريحة 
يتجاوز  طاقة  وناتج  حصانًا  تبلغ 720  ضخمة  استطاعة  ومع  والمتمّيزة. 
 )V8( حاجز 185 حصان/ليتر، بات هذا محرّك السيارة ثماني األسطوانات
األقوى في تاريخ سيارات فيراري خارج إطار فئة السيارات الخاصة؛ ليرسي 
هذا المحرّك معايير جديدة كليًا ليس على صعيد المحرّكات المجّهزة 

بشاحن توربو فحسب، وإنما لمختلف أنواع المحرّكات أيضًا. 
وتم استخدام محرك )V8( المزّودة بشاحن توربيني في طرازات أخرى 
توّلد مستويات مختلفة من الطاقة؛ وقد فاز هذا المحرك بجائزة »أفضل 
متتالية  سنوات  لثالث  للعام«  محرّك  »أفضل  مسابقة  في  محرّك« 
)2016، و2017، و2018(. كما فاز في عام 2018 بجائزة »أفضل محرّك 
في العقَدين الماضيين«.  وتوّلد فيراري إف 8 تريبوتو  قدرتها البالغة 
األداء  يستكمل  الذي  التوربو  عمل  في  تأخير  أّي  دون  من  حصانًا   720

المتاحة  الطاقة  هذه  ويستكمل  للسيارة.  والمميز  المذهل  الصوتي 
الكفاءة،  عالي  والتجاوب  الممتاز  القيادة  أسلوب  مع  فــوري  بشكٍل 
الديناميكية  العناصر  على  المعتمدة  المتطورة  الحلول  بفضل  وذلك 

للسيارة، والمستمّدة من تجارب قيادة فيراري.
 وتجّسد سيارة ’فيراري إف 8 تريبوتو‘ الرياضّية ، من إبداع مركز فيراري 
للتصميم، توجهًا جديداً في التصميم يعكس في جوهره التفرّد والمزايا 
األساسّية التي لطالما تمّيزت بها جميع سّيارات فيراري، وخصوصًا على 
الهوائّية.  الديناميكّية  والكفاءة  واالنسيابّية  االستثنائي  األداء  صعيد 
كما وتُعتبر فيراري إف 8 تريبوتو السيارة األقوى على صعيد أداء الخواص 
الديناميكية والهوائية ضمن فئة السيارات الرياضية المزّودة بمقعدين، 
بمحرك  المقعدين  ذات  بيرلينيتا  ســّيــارة  تصميم  مــن  والمستوحاة 
هذه  وتحّل  السيارة.  هيكل  من  والخلفي  األوســط  القسم  في  مثبت 
السيارة مكان طراز »488 جي تي بي« GTB 488، وهي تتمتع بأعلى 
مستويات األداء الذي يقدم للسائق تجربة قيادة تفاعلية غير مسبوقة. 
وشهدت هذه السيارة تحسينات في مختلف جوانبها، حيث باتت تحقق 

تصميمها مذهل وحمركها األقوى يف التاريخ

»فيراري إف 8 تريبوتو«.. حصان جامح

تنفرد سيارة فيراري إف 8 تريبوتو  )F8 Tributo( بكونها السيارة الرياضية الجديدة كليًا لعالمة فيراري وتأتي 
مزّودًة بمحرّك وسطي خلفي لتمثل التعبير األرقى عن سيّارة بيرلينيتا بمقعدين من فيراري. وتتمتع هذه 
السيارة بخواص ومزايا فريدة كليًا، كما أن اسمها يجسد عربون وفاء وتقدير ألقوى السيارات المزّودة بمحرك 

)V8( األقوى في تاريخ سيارات عالمة الحصان الجامح فضال عن تصميمها المذهل.
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حيث  مـــن  أفـــضـــل  أداًء 
الــتــحــكــم بــالــســيــارة عند 

قيادتها بأقصى قدراتها مع 
في  الــراحــة  مستويات  تعزيز 

المقصورة.
وتحافظ سيارة إف 8 تريبوتو على 

لمقصورة  الكالسيكي  التصميم 
على  تــركــز  الــتــي  التقليدية  الــقــيــادة 

ــــي ســــيــــارات فــــيــــراري ذات  ــائـــق ف ــسـ الـ
القسم  فــي  مثبت  بــمــحــرك  المقعدين 

وخضعت  السيارة.  مــن  والخلفي  األوســـط 
جميع العناصر التصميمية األساسية، وخاصة 

لــوحــة الـــعـــدادات والــجــيــوب الــداخــلــيــة لــألبــواب 
وممرات التهوية لعملية إعادة تصميم مخصصة 

بعجلة  السيارة  وزودت  السيارة.  هوية  مع  تنسجم 
كما  شاملة،  تحكٍم  بعناصر  مزودة  كليًا  جديدة  قيادة 

أنها تتميز بالتصميم الجديد للمقاعد القياسية. وزودت 
فائقة الجمال مع  جديدة  المقصورة بفتحات هواء دائرية 

من  مصنوع  إطار  أيضًا  )يتوفر  األلمنيوم  من  مصنوع  إطار 
ألياف الكربون كخيار إضافي( في مقاربة ذكية لبنية لوحة 
العدادات. ولضمان خّفة الوزن في جميع التفاصيل، باتت 
لوحة العدادات تشتمل على لوحة من األلمنيوم لتشكل 
استمرارية للوحة التحكم المركزية. وإلضفاء شعور بالخفة، 
تم إضافة قطعة من ألياف الكربون باللون الفضي لتفصل 
من  لتعزز  والسفلية،  العلوية  التحكم  لــوحــة  ــزاء  أجـ بين 
اللمسات الجمالية داخل المقصورة. ويشتمل هذا القسم 
 7 قــيــاس  باللمس  تعمل  جــديــدة  شــاشــة  إلــى  على  أيــضــًا 
بوصة أمام الراكب، وتضفي انطباعًا رياضيًا منقطع النظير. 
الــعــدادات  مجموعة  مــع  الــعــدادات  لــوحــة  صـــورة  وتكتمل 
القيادة  وعجلة  المركزي  المحرك  دورات  وعداد  الكالسيكية 
المبتكرة وأزرار التحكم الجديدة.  ويبدو الكونسول المركزي 
منفصاًل بوضوح عن لوحة العدادات في األعلى، مما يعزز 
السيارة.  تفاصيل  مختلف  فــي  ينبض  الــذي  الخفة  شعور 
وينطوي الكونسول على جزء جديد مميز ذو تصميم نافر 

يضفي المزيد من االنسيابية على المقصورة الداخلية. 
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ستسخر منها يف بادئ األمر.. ستاندرد ميديا:

6 أفكار غريبة جعلت أصحابها مليارديرات

ترجمة – هويدا مجدي:

أنها ال تناسب الواقع الذي نحياه فتجاهلتها؟ ولكن لم يكن  رأيت  راودتك من ذي قبل أفكار غريبة ولكنك  هل 
هناك داع للشعور بالقلق إزاء مدى واقعية هذه األفكار أم ال. فهنالك قائمة ب 6 أفكار غريبة للغاية تبناها أصحابها 
رغم سخرية البعض منهم وحولوها لمشاريع تجارية جعلتهم يجنون الماليين من وراءها ويحققون نجاحا كبيرا 

وحولتهم لمليارديرات. وقد رصد موقع ستاندرد ميديا هذه األفكار من اآلتي:

1 - البيكسل بدوالر
راودت أليكس تاو، وهو طالب من المملكة المتحدة يناهز 21 عاما، هذه الفكرة من أجل 
الفكرة  وتضمنت   .2005 عام  في  الجامعية  دراسته  رسوم  سداد  أجل  من  المال  جمع 
هذا  خالل  ومن  دوالر«.  للمليون  رئيسية  بـ»صفحة  يسمى  اإلنترنت  على  موقع  انشاء 
الموقع، قام الشاب البريطاني بعرض وحدات بيكسل بحيث يمكن للمعلنين االختيار 
التجارية بسعر زهيد وجذاب للغاية. وتضمن  من بينها لشرائها واإلعالن عن عالماتهم 
العرض صورة األلف مقابل األلف. وهي مكونة من مليون بيكسل.. بحيث أن كل وحدة 
بيكسل تساوي قيمتها دوالرا واحدا فقط. وأقل عرض يمكن للمعلن شراؤه هو عرض 
الـ10 مقابل الـ10 للـ100 بيكسل. أطلق الشاب البريطاني الموقع اإللكتروني في 26 
2005. ونال هذا الموقع شهرة كبيرة حتى وصل صيته إلى وسائل اإلعالم  أغسطس 
الرئيسية. وبعد أربعة أشهر، تم عرض آخر وحدات للـ1000 بيكسل للبيع في المزاد. وتم 
أرباحا بلغت حوالي  2016، حقق أليكس تاو  11 يناير  38100 دوالر. وفي  بيعها بقيمة 
مليون و37 ألفا و100 جنيه، أي أكثر مما كان يحتاجه لتغطية نفقات دراسته الجامعية.
تطبيق  وهـــو   .»Calm« لتطبيق  تنفيذي  ورئــيــس  كــمــؤســس  حــالــيــا  ألــيــكــس  يعمل 

يستعرض برامج لالسترخاء والتأمل، ولديه 6 ماليين مستخدم.

2 - نظارات شمس للكالب 
الحظت روني دي لولو أن كلبها الذي يدعى »ميدنايت« ال يستطيع أن يفتح عينيه أثناء 
أشعة  من  تحميه  شمسية  نظارات  يرتدي  ال  »لما  وتساءلت  القوية.  الشمس  أشعة 
كمهندسة  عملها  مــن  إجـــازة  قضائها  وأثــنــاء   .1997 عــام  فــي  ذلــك  كــان  الــشــمــس؟«. 
برمجيات بسبب إنجابها لطفلتها، قامت روني دي لولو بتجربة عدة خيارات لرداء العين، 
ولكنها أدركت حينها أنها سوف تحتاج لتكوين منتج من الصفر. وبالفعل كان منتجها 
النهائي هو »دوجل«. في بداية األمر، سخر الناس منها عند عرض منتجها في أول معرض 
الفريد  ومنتجها  مصنعها  قصة  صــورت  اإلخبارية  إن  إن  سي  شبكة  ولكن  لها.  تجاري 
وبيع  لتربية  شركات  قبل  من  العين  رداء  على  الطلبات  تزايدت  ما  وسرعان  نوعه.  من 
الحيوانات األليفة ومنافذها التي تنتشر في أرجاء الواليات المتحدة األميركية. يوفر منتج 
رداء العين الذي صنعته روني دي لولو حماية كاملة لعيون الكالب من أشعة الشمس 
الفوق بنفسجية. وهي نظارات غير قابلة للكسر. وجدت روني دي لولو سوقا لها ضمن 
أو  كالبهم  مع  النارية  الدراجات  يركبون  الذين  أولئك  خاصة  األليفة،  الحيوانات  محبي 
السيارة  من  رؤوسهم  ويخرجون  بسياراتهم  معهم  الكالب  يصطحبون  الذين  أولئك 
فهم يحتاجون لمثل هذه النظارات لحماية أعينهم من تيار الهواء الشديد. ولم تقتصر 

الطلبات على المدنيين، بل امتدت لكالب التدريب بالوحدات العسكرية.
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 5 - غرفة الغضب
الغضب  شحنة  الفـــراغ  مــا  شــيء  تكسير  فــي  ترغب  هــل  بالغضب؟  تشعر  هــل 
أداة يمكنك  أو  تلتقط أي مضرب  أن  الغصب، يمكنك  بداخلك؟ من خالل غرفة 
من خاللها تحطيم أثاث أو زجاج أو أجهزة كهربائية. أما الثمن، فيمكنك أن تدفع 
15 دوالرا إذا كنت ستجلب معاك مواد التكسير. ويمكنك أن تدفع 100 دوالرا إذا 

كنت تنوي تحطيم أدوات مثل طباعات وتليفزيونات وزجاجات.
القلق  مــن  بالتخلص  لــك  تسمح  ألنها  عالمية  ظــاهــرة  الغضب  غــرف  أصبحت 

والتوتر والغضب.

3 - شراء صخور كأنها حيوانات 
هل من الممكن أن تشتري صخرة؟ بالطبع ال. ولكن هذا ما فعله أكثر من 
مدير  وهو  ديهل،  جــاري  الفكرة  هذه  راودت   .1975 عام  في  شخص  مليون 
حيوانات  أنها  على  صخور  بيع  الفكرة  وتضمنت  إعالنات،  لشركة  تنفيذي 

أليفة.
العناية  لكيفية  تعليمات  كتيب  الصخرة  مع  يرفق  أنــه  إلــى  باإلضافة  هــذا 
تتنفس  لــكــي  الــمــنــاســبــة  الــتــهــويــة  لــهــا  تضمن  بــطــريــقــة  بها  وتغليفها 
ليس  كمزحة  راودتــه  الفكرة  إن  ديهل  جاري  وقال  جيد.  بأسلوب  وتطيعهم 
أكثر ولكنها نجحت. وباع ما يقرب من 1.5 مليون صخرة وجمع أرباح بلغت 

5 ماليين دوالر.

6 - سانتا ميل 
خطاب  على  الحصول  يمكنهم  أنهم  الناس  إقناع  جدا  الصعب  من  أنه  تتخيل  قد 
رس،  بيرون  كنت  إذا  ولكن  فقط.  دوالرات   10 مقابل  نفسه  كلوز  سانتا  من  أصلي 
فستعرف أنه بإمكانك إقناعهم. أسس بيرون رس شركة تجارية تقوم بإرسال رسائل 
أعياد  مناسبات  خالل  األطفال-  من  أغلبهم  كلوز-  سانتا  شخصية  لمحبي  بريدية 
أالسكا  من  طابع  بريدية  رسالة  كل  على  ويترك  السنة.  رأس  ليلة  وأعياد  الميالد 
الرسائل  لبيع تلك  إلكترونيا  بيرون رس موقعا  أن اسس  الشمالي. ومنذ  بالقطب 

البريدية، أرسل حوالي 500 ألف خطاب، محققا أرباحا وصلت إلى 5 ماليين دوالر.

4 - استئجار دجاجة 
األمــر  يتعلق  حينما  ــاج  ــدج ال لمستأجري  ضخما  ســوقــا  هــنــاك  أن  يــبــدو 
والطازج  الطيب  المذاق  عن  الناس  من  الكثير  يبحث  الحضرية.  بالمزارع 
دواجــن  مــزرعــة  بــنــاء  مــن  بـــداًل  ولــكــن  الشهي.  والبيض  الريفي  للدجاج 
وشراء الدواجن ورعايتها وإطعامها حتى تكبر وتضع بيضها لالستمتاع 
منتجة  دجاجة  استئجار  سهولة  بكل  يمكنك  واللذيذ،  الطازج  بطعمه 
للحصول على بيضها بكل سهولة. وعندما يدرك المستأجر أنه لم يعد 
يريد الدجاجة بسبب صوتها الذي يقلقه كل يوم فجرا، فما عليه سوى 
كل  في  دجاجات   4 لكل  دوالرا   370 مقابل  ذلك  وكل  للمزرعة.  إرجاعها 

موسم.
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بعضهم وصل للقمة خالل نحو عام واحد فقط.. بيزنس انسايدر يرصد:

12 مليارديرا
صنعوا ثرواتهم في فترة قصيرة! 

أو  موقع  صاحب  ما،  جاك  الصيني  الملياردير  يقول 
باألحرى أسطول علي بابا اإللكتروني للتجارة الرقمية: 
من  يوميًا  بالعمل  مليونيرا  أصبح  شخصًا  أعرف  »لم 
التاسعة صباحًا وحتى الخامسة لياًل.. على األقل ليس 
صحيح،  يقوله  ما  أن  والحقيقة  شرعية«..  بطريقة 
فاألمر الوحيد الذي يجمع كل أغنياء العالم هو أنهم ال 
على  دليل  وأكبر  بذكاء،  يعملون  وإنما  كثيرًا  يعملون 
ذلك هو وجود مليارديرات حول العالم، بدأوا من الصفر 
وتحولوا ألصحاب مليارات في وقت قياسي لم يتجاوز 

عاما واحدا أحيانًا.
آمازون  موقع  صاحب  بيزوس  جيف  هؤالء  بين  ومن 
في  رجل  كأغنى  مؤخرًا  أعالنه  تم  الذي  ومؤسسه، 
زوكربيرج  ومارك  دوالر،  مليار  الـ15  تتجاوز  بثروة  العالم 
 35 تحت  العالم  في  شاب  وأغنى  فيسبوك  مؤسس 
لم  الذي  شات،  سناب  مؤسس  شبيجل  وإيفان  عاما 
يدخل عقده الثالث بعد، وكل هؤالء وأكثر أصبحوا من 
أصحاب المليارات في فترة تقل عن ستة أعوام. ورصد 
هؤالء  بأسماء  قائمة  األميركي  انسايدر  بيزنس  موقع 
فيها  صعدوا  التي  بالتحديد  العمل  وفترة  المليارديرات 

من الصفر إلى القمة، كاآلتي:

ترجمة- نورهان عباس:
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سنة واحدة فقط )365 يوما( من العمل صنعت قصة إدواردو سافرين، 
التواصل  لموقع  مــشــارك  كمؤسس  العالمية  نحو  أنطلق  الـــذي 
تم  ولكن   ،2004 عــام  في  زوكربيرج  مــارك  مع  فيسبوك  االجتماعي 
تضييق الخناق على وجوده بالشركة بعد عام من النجاح الهائل الذي 

حققه الموقع، ليتم إخراجه منه بشكل شبه كلي بعد ذلك.
فقط،  عــام  مــن  أقــل  في فيسبوك لمدة  العمل  مــن  الــرغــم  وعــلــى 
احتفظ سافرين بحصة صغيرة في الشركة، والتي ترجمت إلى أكثر 
من 1 مليار دوالر بحلول عام 2010. واليوم، تبلغ قيمة حصة سافرين 

البسيطة في فيس بوك أكثر من 9 مليارات دوالر.

أطلق أوميديار موقع إي باي الشهير 
عام 1995،  في  اإللكترونية  للتجارة 
عن عمر يناهز 28 عاًما فقط، وكان 
أول غرض باعه في موقع المزادات 

اإللكترونية الشهير على اإلطالق مجرد مؤشر ليزر مكسور، ولكن ذلك 
المؤشر كان أول قطرة في سيل هائل من األموال التي لم تتوقف في 

رصيد أومديار في البنوك حتى اآلن.
وصل  عــام 1998،  وفــي   ) فقط  يوما   1095( فقط  سنوات  ثــالث  وبعد 
السهم في الشركة إلى 18 دوالرا للسهم الواحد. ولكن في غضون 
ثالثة أشهر، ارتفع سعر السهم إلى 300 دوالر، مما حول أميديار من مجرد 

مطور برامج إلى واحد من أسرع مليارديرات العالم تحقيقا للثراء.

في عام 1993، كان الخبير المصرفي 
في  يشرع  بيزوس  جيف  االستثماري 
إنشاء متجر كتب عبر اإلنترنت باسم 

آمازون دوت كوم، وذلك بسبب شغفه بالقراءة وحبه في مشاركة ذلك 
وتحول  الــثــروة،  جــاءت  الشغف  مع  ولكن  آخــريــن،  أشخاص  مع  الشغف 
وفي  ملياردير،  إلى  موظف  من  يوما (  سنوات )2190  ست  بعد  بيزوس 
عام 1999، قفز إلى قائمة المليارديرات العالمية في فوربس بـ 10 مليارات 
دوالر. ومنذ ذلك الحين لم تعرف ثروته إال طريق االرتفاع، حيث وصلت في 
في  شخص  أغنى  يجعله  ال  وهذا  دوالر،  مليار  إلى 150  عام 2018  نهاية 

العالم فقط، بل أغنى شخص في التاريخ البشري كله.

المليارديرات  بنادي  االلتحاق  في  العالمي  القياسي  الرقم  ووكر  يحمل 
وفي الخروج منه كذلك، فقصة صعوده وهبوطه تمت كلها في عام 

واحد فقط )356 يوما(.
موقع  تأسيس  من  عــام  بعد  عــام 1998،  في  النادي  إلــى  ووكــر  انضم 
بريسلين دوت كوم، ولكنه سقط من قائمة المليارديرات بعد عام من 
ذلك، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بريسلين الشهير خالل فترة توقف 
عام  وبعد  أكتوبر 2000.  في  بعدها  منها  رسميًا  ووكر  ليغادر  الشركة، 
من ذلك التاريخ، باع مجمل أسهمه مقابل 426 مليون دوالر فقط، وهو 

رقم ال يقارن بسعر سهم الشركة اآلن.

 2011 عــام  الشهير في  شــات  سناب  موقع  ومورفي  أسس شبيجل 
بعد أن جاءا بفكرة تطبيق مشاركة الصور، الذي يقوم بتعديل الصور 
بشكل مختلف. وبحلول عام 2014 )أى بعد مرور 1095 يوما فقط!( 
وصلت أصول الشركة الضخمة إلى أكثر من  3 مليارات دوالر. ودخل 
شبيجل وهو في عمر الـ 20 سنة إلى قائمة مجلة فوربس العالمية 
بين أهم المليارديرات العصاميين حول العالم بعد عام واحد فقط 

من ذلك التاريخ.

في  باركر  شــون  شــارك  وربما  يوما  في 547  ثروته  باركر  شــون  حقق 
مهمته  لكن  »نابستر«،  الــرائــد  الموسيقى  تــبــادل  مــوقــع  تأسيس 
القصيرة كأول مدير في شركة الفيس بوك جعلته يحظى بمكانة 

بين أصحاب المليارات.
بقليل،  العام  تتجاوز  لمدة  »فيسبوك«  لـ  مدير  كــأول  باركر  وعمل 
وكان ذلك في بداية عام 2004. وترك الملياردير المحظوظ الشركة 
في أوائل عام 2006، لكنه احتفظ بنحو 70 مليون سهم في موقع 
سهم  مليون   3.5 حوالي  بــاع  فقد  بلومبرغ.  وبحسب  »فيسبوك«، 
منهم قبل االكتتاب العام األولي لفيسبوك عام 2012، مما وضعه 

على قائمة المليارديرات.

1( إدواردو سافرين
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لشركة فيس  التنفيذي  والرئيس  المشارك  المؤسس  زوكربيرج،  انضم 
بوك، ألول مرة إلى قائمة مجلة فوربس العالمية للمليارديرات في عام 
2008، وذلك بفضل أسهمه في موقع اإلعالم االجتماعي الشهير، الذي 
أطلقه قبل ذلك بأربع سنوات )1460 يوما(.وفي الوقت الحاضر، تبلغ 
قيمة ثروة زوكربيرج أكثر من 60 مليار دوالر، وال يبدو أن الملياردير الصغير 
سيخرج من تلك القائمة قريبًا، في ظل االنتشار المستمر للموقع حول 

العالم.

شارك ديفيد فيلو وجيري يانغ في تأسيس موقع ياهو عام 1994. وبعد 
عامين  أصبحت شركتهما علنية ومشهرة للجميع. وبحلول عام 1998 
أى بعد 4 سنوات )1460 يوما( أصبح مالكا محرك البحث الشهير رسمًيا 

من أصحاب المليارات.

موقع  مــؤســســي  إن  الــقــول  يمكن 
الشهير  اإللكترونية  جروبون للتجارة 
الثالثة فازوا بالجائزة الكبرى حقًا في 
شركتهم  أصبحت  عندما   2011 عام 
علنية، مما جعل المليارديرات الثالثة 
يتحولون من القاع إلى القمة بفضل 
غير  عالميًا  تــداوال  القى  الذي  الموقع 
متوقع، وأصبح في فترة قصيرة  تبلغ 
أحد  يوما(   1095  ( فقط  ســنــوات   3
أشهر مواقع التجارة اإللكترونية حول 

العالم.

ــعـــد كــــوبــــان واحــــــــدا مــــن أشــهــر  يـ
المليارديرات في الواليات المتحدة، 
لكن رغم ذلك فأن قصة انضمامه 
الــمــلــيــارديــرات  نـــادي  إلــى  السريعة 

مسلسل  نجم  أصبح  واسع. فقد  عالمي  نطاق  على  معروفة  ليست 
يوما(  ســنــوات )1460  خــالل 4  عــام 1999  فــي  مــلــيــارديــًرا  تــانــك  شـــارك 
عبر  الــراديــو  إذاعـــات  لبث  العالمي شركته  موقع ياهو  اشــتــرى  عندما 
كوبان  قيام  مــن  ســنــوات  أربــع  بعد  كــوم،  دوت  اإلنــتــرنــت بــرودكــاســت 
ستريت  وول  صحيفة  تقول  الكبيرة،  الصفقة  تلك  وعــن  بتأسيسها. 
جورنال األميركية، إن عملية االستحواذ، التي بلغ مجمل رقمها المعلن 
5.7 مليار دوالر أضافت ما يصل إلى 1.6 مليار دوالر إضافيين إلى الثروة 
الصافية لكوبان، وال تزال تلك الصفقة حتى اآلن أكبر عملية استحواذ 

لشركة ياهو تمت منذ انطالق الشركة حتى اآلن.

ــبــــح األخـــــــــوان بـــاتـــريـــك وجــــون  أصــ
كوليسون على قائمة المليارديرات 
في عام 2016، بعد أن بلغت قيمة 
من  شــركــتــهــمــا ســتــرايــب الــبــالــغــة 

لتحويل  شهير  موقعا  تملك  والتي   ، يوما(  أعوام)1460  أربعة  العمر 
األموال عبر األنترنت، 9 مليارات دوالر. وقد جعل هذا التقييم جون البالغ 
من العمر 27 عامًا فقط، أصغر األخوين، أصغر المليارديرات العصاميين 

في العالم، وهو لقب ال يزال يحتفظ به حتى اآلن.

ــاري  ــ جـ أســــــس   ،1997 عــــــام  ــــي  فـ
العالمية  االتــصــاالت  شركة  وينك 
ساعدت  والــتــي  كروسنج،  جلوبال 

شركات مثل مايكروسوف و إيه تي أند تي على الوصول إلى عمالئها 
اآلسيويين بسهولة ويسر.

وبعد عام واحد فقط، أصبحت جلوبال كروسنج شركة علنية وعالمية، 
وحصل تقييمها الهائل على 4.5 مليار دوالر وقد حقق جاري وينيك ثروته 

المليارية في عامين ونصف العام )912 يوما(.
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وبراد كيويل 
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10( مارك كوبان
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