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زيادة انتاج الغاز 
وهو  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  تنفيذ  مباشرتها  عن  قطر  دولــة  إعــالن  جــاء 
ماليين   110 إلى  مليونا   77 من  انتاجها  زيادة  بهدف  العالم  في  للغاز  حقل  أكبر 
طن من الغاز الطبيعي المسال بحلول 2024 مفاجئا ل�سواق العالمية فا�رقام 
الطبيعي  الغاز  قطاع  على  قطر  دولــة  سيطرة  عن  تكشف  المتاحة  والبيانات 
المسال عالميا كما ان صادرات الغاز القطرية تتوسع جيدا في حزمة من ا�سواق 

التي تشهد نموا قياسيا في الطلب على الغاز وعلى رأسها ا�سواق ا£سيوية.
الــدول  منظمة  مــن  قطر  دولــة  انسحاب  ســريــان  بــدء  مــع  الخطوة  هــذه  وتزامنت 
ما  سرعان  المفاجأة  أن  غير   2019 يناير  مطلع  من  اعتبارا  (أوبك)  للنفط  المصدرة 
والحصافة  النظر  ببعد  واسعه  دولية  واشــادات  كبير  تقدير  محلها  ليحل  تبددت 
العالمي  الطاقة  عمالق  للبترول»  «قطر  بها  تتمتع  التي  والمرونة  االستثمارية 
والتي قامت بهذه الخطوة بهدف ضمان صدارة قطر وهيمنتها على أسواق الغاز 
المتحدة  الــواليــات  مثل  جــدد  منافسين  ظهور  ظل  في  طويلة  لفترة  العالمية 
من  االنسحاب  ان  كما  التقليدي  المنافس  وهــي  استراليا  جانب  إلــى  ا�ميركية 
أوبك يوفر فرصة جيدة للتركيز على تطوير قطاع الغاز الطبيعي بوصفه النشاط 
التشغيلي الرئيسي لـ«قطر للبترول» ا�مر الذي يؤكد على وجود رؤية استراتيجية 

الطاقة . المدى لقطاع  بعيدة 
ولما كانت رؤية « قطر للبترول» تتمثل في أن تصبح واحدة من أفضل شركات النفط 
الغاز  بأسواق  المتغيرة  ل�وضاع  حثيثة  متابعة  هناك  و�ن  العالم  في  الوطنية 
توسعة  في  المتمثلة  المفاجأة  لتعلن  عالية  بمرونة  قطر  تحركت  ..فقد  العالمية 
حقل الشمال عبر اضافة خط انتاج رابع والذي سيؤدي إلى انتاج 110 ماليين طن 
برميل  و263,000  اÃيثان،  من  طن   4,000 جانب  إلى  المسال  الطبيعي  الغاز  من 
من المكثفات، و11,000 طن من غاز البترول المسال، إضافة إلى حوالي 20 طنًا 

من الهليوم النقي في اليوم.
وتأكيدا على الثقة الدولية في قطر وحضورها العالمي الكبير فقد قررت شركات 
شل»  داتـــش  و«رويال  و«توتال»  فيليبس»  «كونوكو  مثل  العالمية  الــطــاقــة 
التي  العقود  من  بحصة  للفوز  المنافسة  غمار  خوض  وغيرها  موبيل»  و«اكسون 
القطري  الغاز  انتاج  ــادة  وزي الشمال  حقل  توسعة  بهدف  للبترول  قطر  تطرحها 
كما  عالميا  قطر  لدولة  االستثمارية  الجاذبية  لتعكس  المنافسة  هــذه  وجــاءت 
السوق  في  قدم  موطئ  على  للحصول  العالمية  الشركات  تسابق  عن  تكشف 

القطري الذي يوفر فرصا استثمارية واعدة وكبرى في الوقت ذاته. 
عن  االعــالن  في  للبترول»  «قطر  استمرت  وانما  الحد  هــذا  عند  ا�مــر  يتوقف  ولــم 
الصفقات  من  حزمة  عن  أعلنت  حيث  الطاقة  بقطاع  الخارجية  استثماراتها  تعزيز 
العالمية   ا�سواق  في  تواجدها  كرست  التي  الخارجية  واالستحواذات  والتوسعات 
الكبار  قائمة  إلــى  للبترول»  «قطر  انضمام  أن  إلــى  كبير  بشكل  يؤشر  ما  وهــو 
عالميا يقترب وبشدة ويكشف في الوقت نفسه أن االستثمارات الخارجية بقطاع 
جغرافيا  تــتــوزع  والــتــي  قطر  لــدولــة  السيادية  االستثمارات  محفظة  تعزز  الطاقة 
في  ويساهم  محتملة   مخاطر  أيه  من  حماية  مظلة  يشكل  مما  مدروس  بشكل 

القادمة. ل�جيال  المستدامة  التنمية  تحقيق 

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني



العدد (6)
مايـو 2019

4

ويقع المول في منطقة أبو هامور، ومحتًال نقطة إستراتيجية تبعد أقل 
السادس  الدائري  تقاطع  على  السريع  الدوحة  طريق  عن  دقيقتين  من 
وشارع السوق المركزي تحديداً، ومن المقرر أن يكون «الدوحة مول» أحد 
يبعد  إليه.. كما  الوصول  والترفيهية سهولة في  التجارية  المراكز  أكثر 
الدوحة مول مسافة أقل من 10 دقائق عن مطار حمد الدولي.. ومن أبرز 
اÃيجابيات التي تميز موقع المجمع التجاري الجديد هو اتصاله بمحطة 
خالل  ومــن  إلــيــه..  الــوصــول  سهولة  في  أيضًا  ستساهم  والتي  الريل 
موقعه، سيتمكن «الدوحة مول» من خدمة أكثر من 25 % من سكان 

دولة قطر والذين يتواجدون في جنوب مدينة الدوحة في محيط دائرة 
باستقبال  الجديدة  الوجهة  هذه  تقوم  أن  ويتوقع  هذا  كلم..   5 قطرها 
المميز.  موقعه  بسبب  المجمع  افتتاح  بعد  شهريًا  زائر  مليون  من  أكثر 
المجمع  ميزات  مولز،  المانع  شركة  عام  مدير  الموراني،  روني  ووصف 
ا�كثر  التسوق  أيقونة  شديد  وبفخر  اليوم  «نقدم  قائًال:  الجديد  التجاري 
ا�رض  هــذه  على  ومقيم  مــواطــن  لكل  قطر  دولــة  فــي  وتــمــيــزاً  حــداثــة 
إستراتيجيًا  الضخم  الــتــجــاري  الــصــرح  هــذا  بــنــاء  قـــرار  كــان  لقد  الطيبة.. 
للغاية، وانطلقت بذرة وفكرة هذا المشروع العمالق من شعورنا بفراغ 

ترجمة – ريم سالم

أبوابه  يفتح  أن  المقرر  من  والذي  التجاري  مول»  «الدوحة  مجمع  مخططات  عن  المولز»  «المانع  شركة  كشفت 
للضيوف والزوار في فبراير 2020، خصوصًا مع ارتفاع وتيرة طلب المتسوقين وحاجتهم إلى وجهة تسوق جديدة 
الحديث،  والترفيه  العصرية  والتسلية  وا�زياء،  الموضة  مجاالت  في  رغبتهم  وتلبي  تطلعاتهم  إلى  ترتقي 
ومطاعم عالمية فاخرة. ويعتبر «الدوحة مول» المجمع التجاري «ا�قليمي» الوحيد في منطقة جنوب الدوحة مع 
 100 270 ألف متر مربع تضم  ألف متر مربع ومساحة بناء إجمالية تصل إلى   125 بناء يمتد على أرض بمساحة 
ألف متر مربع من المساحات القابلة للتأجير..  كما سيضم «الدوحة مول» بين أروقته مجموعة من المحال التجارية 

المقسمة على تجار التجزئة وتمتد على مساحة ثالثة طوابق يخدمها 3500 موقف سيارة. 

تكلفة انشائه تفوق 1.5 مليار ريال 

تدشين «الدوحة مول» في فبراير «2020»
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وشاملة  كاملة  تجربة  تتضمن  مثلى  تسوق  وجهة  وجــود  لعدم  كبير 
تطلعاتهم  إلى  ترتقي  تسوق  تجربة  لهم  وتقدم  العائلة  أفــراد  لكافة 
افتتاح  أن بعد  تامة،  المميز.. نحن على ثقة  الجغرافي  الموقع  في هذا 
«الدوحة مول» رسميًا، سيكون المجمع التجاري المفضل للمواطنين 
والمقيمين على حد سواء، ويعزز ذلك احتواء المجمع على العديد من 

الميزات غير المسبوقة في السوق المحلي». 
ما  إنشائه  تكلفة  بلغت  والذي  مول»،  «الدوحة  يعزز  الموراني:  وأضاف 
واقــع دولــة قطر كسوق جــاذب للغاية سواء  ريــال،  1.5 مليار  يزيد على 
هذا  سيتمكن  افتتاحه،  وعند  العالميين..  أو  المحليين  للمستثمرين 
كونه  اÃقليمي  الصعيد  على  التألق  مــن  المتميز  الــتــجــاري  المجمع 

مركز جذب سياحي أساسي، كما على الصعيد المحلي ليحجز مكانه 
كوجهة رئيسية للتسوق والتسلية والترفيه.   ويحتضن «الدوحة مول» 
متعدد  كبيراً  متجراً   14 إلــى  بــاÃضــافــة  تجزئة،  محل   250 جــدرانــه  بين 
 10 ا�قسام، ومفهوم وتصميم جديدين لـ«فليك سينما» التي ستوفر 
عائلي  ترفيه  ومركز  عالمي،  مستوى  ذا  بولينغ  ومركز  عــرض،  صــاالت 
جمة  وخــيــارات  الترامبولين،  مع  ل�طفال  لعب  وصالة  التقنية،  عالي 
مطعمًا،   60 وتشمل  والتطلعات  ا�ذواق  كافة  تلبي  المطاعم  من 
اÃنــارة  على  والمعتمدة  المضيئة  الواسعة،  بممراته  أيضًا  يتميز  كما 
كافة  تلبي  شاملة  وجهة  بذلك  ليكون  النهار  ضــوء  مــن  الطبيعية 

تطلعات زواره. 

{  روني الموراني
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� راس لفان

اطالق مركز جديد �صالح موانع تسرب الغاز 

تسرب  موانع  واصــالح  اختبار  في  نوعه  من  وا�ول  الجديد  المركز  ويقع 
لنطاق  التابع  الصناعي  التجمع  منطقة  في  الجاف،  الطبيعي  الغاز 
الدوحة،  مدينة  شمال  كلم   80 تبعد  التي  الصناعية  لفان  راس  مدينة 
المسال  الطبيعي  للغاز  قطر  في  الرئيسي  اÃنتاج  موقع  تعتبر  والتي 
مركز  سيمكن  كما  إل).  تي  (جي  سوائل  إلى  الغاز  تحويل  ومنتجات 
لتقديم  الالزمة  القدرات  توفير  من  كراين  جون  شركة  الجديد  الخدمة 
خدمات ما بعد البيع لكافة عمالئها في المنطقة مما يؤثر إيجابًا على 

عاملي الوقت والتكلفة نظراً إلى قرب المسافة.  
التنفبذي للمبيعات  الرئيس  ألفاريز، نائب  روبين  وفي هذا السياق، قال 
عالقة  ”تعود  الجديد:  المركز  افتتاح  على  معلقًا  البيع،  بعد  ما  وخدمات 
به  العاملة  والــشــركــات  قطر  دولـــة  فــي  الــطــاقــة  بقطاع  كــرايــن  جــون 
تسرب  مــوانــع  بتكنولوجيا  مـــزودة  هـــواء  ضــواغــط  أول  تركيب  لتاريخ 

االستثمار،  بهذا  بااللتزام  تقضي  استراتيجيتنا  الجاف.  الطبيعي  الغاز 
المحلية  إمكاناتنا  تطوير  على  الدائم  عملنا  خالل  من  يتضح  أمر  وهو 
بناء  المحلي  والدعم  الرطبة  التسرب  موانع  خدمة  مركز  ذلك  في  بما 
وأرقــى  التقنيات  أحــدث  بتقديم  تمّيزنا  عن  فضًال  عمالئنا،  طلب  على 

مستويات الخدمة“.
فإن  المحلية،  اللوجستية  الخدمات  إلــى  ”بالنظر  قــائــًال:  ألفاريز  وتــابــع 
اصــالح  مثل  وهــامــة  أساسية  خــدمــات  إلــى  بحاجة  القطريين  العمالء 
مع  بالعمل  جــداً  فــخــورون  ونحن  والــروابــط،  الغاز  تسرب  موانع  واختبار 
الحكومة القطرية، وكذلك قطر للبترول، لدعم توطين قدرات التصنيع 
والخدمات المحورية والحيوية، حيث سيتيح لنا إنشاء هذا المركز الذي 
يعتبر ا�ول من نوعه في قطر خفض تكاليف الصيانة والشحن بشكل 

كبير على عمالئنا، باÃضافة إلى تقليل فترات االنتظار والتسليم أيضًا“.

شهدت قطر إطالق أول مركز الختبار واصالح موانع تسرب الغاز الطبيعي الجاف في 
توفير  في  عالميًا  الرائدة  الشركة  كراين،  جون  شركة  بين  تعاون  ثمرة  وهو  الدولة، 
الداعمة  الهندسية  والخدمات  للتقنيات  الرئيسي  والمزود  الدوارة،  المعدات  حلول 
العاملة  الرائدة  القطرية  الشركات  إحدى  القابضة  العهد  وشركة  الطاقة،  لقطاع 

في قطاعي النفط والغاز، وأحد أبرز مزودي خدمات الطاقة. 
العهد  تقوم  حيث  القابضة،  العهد  لشركة  استراتيجيًا  شريكًا  كراين  جون  وتعّد 
بتمثيلها في قطر منذ 40 عامًا وذلك من خالل توفير العديد من منتجاتها في السوق 

المحلي . 
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المبذولة في  الجديد جهود جون كراين  راس لفان  ويدعم مركز خدمة 
مجال توطين القطاع في الدولة، والتي تتماشى بشكل وثيق مع رؤية 
هذا القطاع. وسيوفر المركز الجديد إمكانات بالغة ا�همية في مجال 
الصيانة واالصالح التي يحتاجها القطاع في قطر، باÃضافة إلى تقديم 
الدعم للشركات المحلية العاملة في كل من قطاعات النفط والغاز، 

والبتروكيماويات، وا�سمدة، وتوليد الطاقة.
وموازنة  اصــالح  جانب  إلــى  الغيار،  قطع  تخزين  خدمات  المركز  ويوفر    
أيضا  المركز  يتمتع  كما  العالي  الضغط  وروابـــط  القياسية  الــروابــط 

توفير  خالل  من  محلية  إمكانات  المرفق  يضيف  حيث   المحلية  بالخبرة 
خفض  على  ستساعد  والتي  ا�همية  بالغة  الخدمات  من  مجموعة 

مهلة انتظار العمالء، وتكاليف الشحن والتسليم.
وستوفر المرحلة الثانية من مركز الخدمة إمكانات إضافية تشمل اصالح 
واختبار موانع التسرب الرطبة. كما ستواصل منشآت الخدمات ا�خرى 
التابعة لجون كراين في منطقة سلوى الصناعية، والقريبة من الدوحة، 
النفط  قطاعي  لعمالء  الرطبة  التسرب  موانع  اصــالح  خدمات  تقديم 

والغاز داخل المنطقة.

{ روبين ألفاريز{ جاسم المنصوري
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وقال السيد عبد الرحمن عبد اß ا�نصاري الرئيس التنفيذي للشركة 
مشاركة  ”تعكس  (التحويلية):  التحويلية   للصناعات  القطرية 
المشاركة  في  الوطنية  استراتيجتها  قطر  بروجكت  في  التحويلية 
الفاعلة في المعرض الوطنية التي تبرز دور المؤسسات والشركات 
وقدراتها  قطر  صــورة  وتظهر  الوطني،  االقتصاد  دعــم  في  المحلية 
الذاتية. ويسرنا المشاركة في نسخة هذا العام في جناح شامل يضم 
العديد من شركاتنا التابعة والشقيقة لنؤكد على اهمية الشركات 
القطاعات  ورفد  االقتصادية  الــدورة  تعزيز  في  والصغيرة  المتوسطة 

المحلية بمنتجات عالية الجودة.“
الوطنية  الــمــعــارض  فــي  مشاركتها  خــالل  مــن  التحويلية  وتسعى 
المحتملين  المستثمرين  مــع  الــمــبــاشــر  الــتــواصــل  إلـــى  والــدولــيــة 
الفاعل  حضورها  على  وتؤكد  ا�خرى  والصناعية  التجارية  والشركات 
في مختلف الفعاليات التي تعزز محفظة أعمالها وتساعد في الترويج 
التحويلية  وتساهم  الدولي.  المستوى  على  القطرية  للمنتجات 
بالمنتجات  المحلي  السوق  تزويد  في  المتعددة  شركاتها  خالل  من 
وتبدأ  الــذاتــي  االكــتــفــاء  تحقيق  فــي  لتساهم  المطلوبة  الصناعية 
بمرحلة التصدير إلى ا�سواق الخارجية. كما تواصل التحويلية العمل 
وفق نهجها القائم على دعم الصناعات الوطنية والتعريف بها ودفع 
القطاعات  تنويع  في  الفاعلة  والمساهمة  االقتصادية  التنمية  عجلة 

الصناعية وفق ما نصت عليه رؤية قطر الوطنية 2030. 
يشار إلى أن الشركة القطرية للصناعات التحويلية شركة مساهمة 
بين الدولة والقطاع الخاص بنسبة 20 %: 80 % وتعتبر من الشركات 

الوطنية الرائدة في مجال الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتساهم 
اÃنتاج  مرحلة  في  جميعها  صناعيًا  مشروعًا   20 في  حاليًا  التحويلية 
البتروكيماوية  الصناعات  تشمل  مختلفة،  صناعية  قطاعات  فــي 
من  عــدد  إلــى  باÃضافة  الغذائية،  والــمــواد  البناء  ومــواد  والكيماوية 

المشاريع الجديدة التي هي في مرحلة التأسيس. 
من الفعاليات التجارية المحلية  ويعّد معرض ”بروجكت قطر“ واحداً 
قطر  فــي  الــرائــدة  التجارية  المعارض  مــن  لكونه  نظرا  أهمية  ا�كــثــر 

المتخصصة بقطاع البناء والصناعات المرتبطة به.

شاركت بفعالية � «بروجكت قطر 2019»

«التحويلية» تساهم في تحقيق االكتفاء الذاتي

شاركت الشركة القطرية للصناعات التحويلية (التحويلية) في معرض بروجكت قطر 2019 ، 
والذي اختتم فعالياته مطلع مايو الجاري في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات. وضم جناح 
التحويلية في المعرض أقسامًا لمختلف الشركات التابعه لها والشركات الشقيقة والزميلة 
التي تندرج تحت مظلة الشركة وهي شركة قطر لسحب ا�لومنيوم، وشركة قطر للمنتجات 
الخشبية،  للمنتجات  قطر  وشركة  وملحقاتها،  لÌنابيب  قطر  إميانتيت  وشركة  البالستيكية، 

وشركة قطر �حجار التبليط. 

ت
عا

تاب
م





ت
دا

ري
تغ

العدد (6)
مايـو 2019

10



11



نائب رئيس °لس ا®دارة � «بن الشيخ» يتحدث لـ«أمالك»

حسن الخوار:

تزايد جاذبية عقارات قطر عالميا

حوار - محمد عبد العزيز 

قال نائب رئيس مجلس ا�دارة في 
مجموعة بن الشيخ القابضة السيد حسن 
محسن الخوار إن قانون تنظيم تملك غير 
القطريين للعقارات واالنتفاع بها  والذي 

تم اقراره مؤخرا ومن المرتقب سريانه 
قريبا يمثل  نقلة نوعية للقطاع العقاري 
المحلي حيث سيؤدي إلى زيادة جاذبية 
السوق العقاري في قطر على مستوى 
العالم مع تحفيز االستثمارات ا�جنبية 

الواردة إلى السوق العقاري المحلي 
ا�مر الذي يؤشر إلى أن قطاع العقارات 
مقبل على مرحلة انتعاش كبيرة وذلك 

بفضل محفزات النمو االيجابية التي تقوم 
الدولة بها وعلى رأسها تطوير التشريعات 
االقتصادية وتحسين مناخ االستثمار وتعزيز 

ممارسة أنشطة ا�عمال. 
وأوضح الخوار في حواره مع أمالك أن 

مجموعة بن الشيخ القابضة تعتزم 
مواصلة استراتيجيتها التوسعية حيث 

قامت مؤخرا بتوقيع اتفاقية حق انتفاع 
�قامة مشروع سياحي استثماري مع 

وزارة السياحة العمانية، في والية السيب 
بمحافظة مسقط، لمدة 50 عامًا قابلة 

للتجديد وتتضمن االتفاقية المبرمة 
إنشاء مشروع سياحي استثماري يحتوي 

على العديد من ا�سواق العمانية 
التراثية، با�ضافة إلى منشآت فندقية 

ومراكز ثقافية وتجارية ومطاعم ومقاٍه 
ومرسى لليخوت وذلك على أرض تبلغ 

مساحتها نحو 97.8 ألف متر، ومن المقرر 
أن يتم افتتاح المشروع بعد ثالث سنوات، 
وبتكلفة تصل إلى 1.2 مليار ريال قطري..

تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

ف
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* ماذا عن مشروعكم السياحي الجديد في سلطنة عمان؟
اتفاقية  بتوقيع  مــؤخــرا  القابضة  الشيخ  بــن  مجموعة  قــامــت   -
السياحة  وزارة  مع  استثماري  سياحي  مشروع  Ãقامة  انتفاع  حق 
عامًا   50 لمدة  مسقط،  بمحافظة  السيب  واليــة  فــي  العمانية، 

للتجديد. قابلة 
استثماري  سياحي  مــشــروع  إنــشــاء  المبرمة  االتفاقية  وتتضمن 
إلى  باÃضافة  التراثية،  العمانية  ا�سواق  من  العديد  على  يحتوي 
ومرسى  ومقاٍه  ومطاعم  وتجارية  ثقافية  ومراكز  فندقية  منشآت 
لليخوت وذلك على أرض تبلغ مساحتها نحو 97.8 ألف متر، ومن 
تصل  وبتكلفة  سنوات،  ثالث  بعد  المشروع  افتتاح  يتم  أن  المقرر 
إلى 1.2 مليار ريال قطري، وسيوفر المشروع أكثر من 2000 فرصة 
لتقديم  المشروع  عــوائــد  مــن  صــنــدوق  إنــشــاء  سيتم  كما  عمل، 
والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع  من  مشروع   100 لنحو  الدعم 

العماني. للشباب 
ووقع االتفاقية رئيس مجلس اÃدارة لمجموعة بن الشيخ القابضة، 
محسن مبارك محسن الخوار، وعن وزارة السياحة العمانية، معالي 
أحمد بن ناصر المحرزي، وزير السياحة العماني، نيابة عن حكومة 
اÃعــالم،  ووسائل  المسؤولين  كبار  من  عدد  وبحضور  السلطنة، 

التي  المحبة  عن  تعبيراً  التذكارية  الهدايا  تبادل  تم  اللقاء  وخالل 
تربط بين الشعبين الشقيقين كما تم خالل اللقاء التأكيد على 
عمق العالقات التاريخية التي تربط بين دولة قطر وسلطنة عمان.

متلك ا�جانب للعقارات سيحفز استقطاب 
االستثمارات ا�جنبية 

نسعى للتوسع � السوقني احمللي 
وا®قليمي مع تطوير أدائنا 

نعتزم إطالق مشاريع عقارية جديدة 
متميزة � السوق احمللي

13
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تدشني املشروع السياحي لـ«بن الشيخ» � 
ُعمان بحلول 2022 

نباشر تنفيذ اس¿اتيجية توسعية للحصول 
على وكاالت جديدة 

لدينا حزمة من املشاريع اخلارجية � عدة 
دول أبرزها تركيا

نستهدف التوسع � السوق الكويتي � 
املرحلة املقبلة 

املستقبلية  اخلطط 
الشيخ  بن  لمجموعة  المستقبلية  الخطط  أهم  ماهي   *

القابضة؟
إلى  واالقليمي  المحلي  السوقين  فــي  التوسع  إلــى  نسعى   -
بن  لمجموعة  استراتيجية  خطة  رسمنا  وقــد  ادائنا  تطوير  جانب 
أوًال  رئيسية،  مــحــاور   3 فــي  الــتــوســع  ــالل  خ مــن  الــقــابــضــة،  الشيخ 
جديدة  عــقــاريــة  مــشــاريــع  إطـــالق  نعتزم  حيث  الــعــقــاري،  :القطاع 
في  الموجودة  بالمشاريع   قياسا  المحلي  السوق  في  متميزة 
السيما   ، الحقيقية  السوق  ومتطلبات  احتياجات  لتلبية  السوق 
وأن الشركة تسعى بشكل مستمر لالبتكار وتجنب التكرار وإعادة 
في  للتميز  فكرة  مــن  أكثر  على  ونعمل  القائمة،  ا�فــكــار  إنــتــاج 

السوق واالستقطاب في سبيل النجاح.
توسعية  استراتيجية  وضعنا  فقد  الخدمات  قطاع  إلى  وبالنسبة 
للحصول على وكاالت جديدة وذلك أيضًا في سبيل عدم التكرار 

لما هو موجود ومتاح في السوق.
السياحي  مشروعنا  بتدشين  قمنا  فقد  السياحي  القطاع  في  اما 

في سلطنة عمان .

مشاريع خارجية
* ما أبرز الدول التي تعتزم مجموعة بن الشيخ القابضة إنشاء 

مشاريع استثمارية فيها، وما طبيعة تلك المشاريع ؟
تركيا،  أبرزها  دول  عدة  في  الخارجية  المشاريع  من  حزمة  لدينا   -
حــيــث تــأتــي تــحــت الـــدراســـة خــطــة اتــفــاقــيــات بــشــأن قــطــاع حديد 
حيث  عمان  وسلطنة  العقاري،  والقطاع  البناء  ومــواد  التسليح 
استثماري  سياحي  مشروع  Ãنشاء  اتفاقية  ووقعنا  فندقا  لدينا  ان 
المرحلة  في  الكويتي  السوق  في  التوسع  ونستهدف   ، جديدة 
قطاع  في  التوسع  يكون  ان  على  الشركاء  دراســة  بعد  المقبلة 
تشمل  العقارات  في  توسعية  استراتيجية  خطة  ولدينا  الخدمات، 

بعض الدول مثل : جورجيا، البوسنة وبعض الدول المجاورة .

قطاعات وعوائد
قطاعات  عدة  في  القابضة   الشيخ  بن  مجموعة  تعمل    *

استثمارية ، فما هو المجال الذي يحقق عائدًا ربحيًا أكثر؟
 15 نحو  مظلتها   تحت  تضم  القابضة  الشيخ  بــن  مجموعة   -
نحو  ويشكل  العقاري  القطاع  هو  فيها  الرئيسي  الجزء  شركة، 
قطاع  هو  التالي  والجزء  المتحققة،  العوائد  اجمالي  من   %60
حديد التسليح ويشكل نحو 25% من العوائد، كما تحقق عوائد 
أنها  حيث  التجارية  طبيعتها  بحكم  ثابتة  أرباحًا  الثقيلة  المعدات 

مؤجرة، إضافة إلى قطاع المقاوالت، الذي يحقق عوائد جيدة نظراً 
قطاع  في  حضورا  لدينا  ان  كما  العقارات،  بقطاع  مرتبطا  لكونه 
للمجموعة  ومملوكة  تابعة  شركة  خــالل  مــن  والــســالمــة  ا�مــن 
بدأ  وقد  عمان،  بسلطنة  صاللة  في  فندق   على  عالوة  بالكامل، 

هذا الفندق في تحقيق أرباح جيدة .

قطاع الضيافة
بقطاع  القابضة   الشيخ  بن  مجموعة  فروع  احد  تعمل   *
خاصة  قطر  دولة  في  السياحة  مستقبل  ترى  كيف  الضيافة 
تعزيز  حملة   وبدء  للسياحة  الوطني  المجلس  انشاء  بعد 

مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة ؟
- خالل العامين القادمين ستستضيف قطر مونديال كأس العالم 
خدمات  إلــى  الدولة  في  القطاعات  جميع  تحتاج  وســوف    2022
الدوحة  تحتل  سوف  العالمي  الحدث  هذا  وباستضافة  الضيافة، 
قطاعات  خالل  من  العالمية  السياحة  خارطة  على  هامًا  موقعًا 
المطاعم والفنادق والضيافة بدون شك، ولذا فإنه يمكن القول 
اجراءات  فإن  وكذلك  قطر  في  مشرقة  السياحي  القطاع  آفاق  ان 
جهود  عن  فضال  واضحة  باتت  سياحيا  قطر  وانفتاح  مرونة  تعزيز 
والترويج  للسياحة،  الوطني  المجلس  انشاء   عبر  القطاع  تطوير 
�مــاكــن االســتــقــطــاب الــســيــاحــي فــي الـــدولـــة وزيــادتــهــا بــصــورة 
العالم  أنــحــاء  جميع  مــن  وفــود  استضافة  على  عــالوة  مستمرة، 
يعزز  هذا  كل  الدولة،  تنظمها  التي  الرياضية  ا�حــداث  خالل  من 

الجاذبية االستثمارية للقطاع السياحي في قطر.

في  العقارية  الشركات  بين  المنافسة  حجم  تري  كيف   *

السوق المحلي؟ 

قطاع  في  الشركات  بين  قوية  منافسة  يشهد  القطري  السوق   -
والــذي  القطري  المشاريع  ســوق  زخــم  إلــى  يرجع  وذلــك  العقارات 
بالسوق  الجارية  المشاريع  حجم  ارتفاع  نتيجة  قياسيا  اداء  يشهد 
خالل  العقاري  الــســوق  انتعاش  وتــيــرة  استمرار  ونتوقع  المحلي 
النصف الثاني من العام الجاري فيما بات مؤكدا أن قانون تنظيم 
فارقة  عالمة  سيمثل  بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك 
سريان  فور  المرجح  ومن  والتشييد  والبناء  العقارات  قطاعات  في 
السوق  إلى  هائلة  أجنبية  استثمارية  تدفقات  استقطاب  القانون 

خطة اس¿اتيجية توسعية بالقطاع العقاري 
� جورجيا والبوسنة

مونديال 2022 يضع قطر مبركز مهم على 
خارطة السياحة العاملية  

زخم مشاريع السوق احمللي يعزز املنافسة 
بني الشركات العقارية 
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العقاري مع ارتفاع الطلب على المشاريع وكل ذلك سيؤدي إلى 
في  يصب  ما  وهو  العقارية  الشركات  بين  المنافسة  حدة  تسارع 

النهاية بصالح العمالء ويعزز فرص نمو القطاع العقاري.

متلك ا�جانب
* كيف سيؤدي  قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 

واالنتفاع بها إلى دعم السوق العقاري؟
سريانه  والمرتقب  مؤخرا  اقــراره  تم  الــذي  الجديد  القانون  يمثل   -
إلى  سيؤدي  حيث  المحلي  العقاري  للقطاع  نوعية  نقلة  قريبا 
زيادة جاذبية قطاع العقارات القطري عالميا مع تحفيز االستثمارات 
ا�جنبية الواردة إلى السوق العقاري المحلي ا�مر الذي يؤشر إلى 
أن قطاع العقارات مقبل على مرحلة انتعاش كبيرة وذلك بفضل 
محفزات النمو االيجابية التي تقوم الدولة بها وعلى رأسها تطوير 
ممارسة  وتعزيز  االستثمار  مناخ  وتحسين  االقتصادية  التشريعات 

أنشطة ا�عمال. 
ا£ن ..هناك 18 منطقة مسموح بها بحق االنتفاع غير ان المشهد 
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون  بــدء  مع  سيتغير 
مما  أقـــوى  وطــلــب  أكــبــر  مــعــروض  هــنــاك  سيكون  بها  واالنــتــفــاع 

سيخلق بدوره توازنا بين العرض والطلب .
نمو  سيعزز  حيث  الدولة  على  ايجابا  القانون  ايضا  وسينعكس 
القطاع العقاري مما يدعم جهود تنويع االقتصاد الوطني والذي 
شك  بـــدون  سيساعد  كما    2030 قطر  رؤيـــة  ركــائــز  احـــدى  يمثل 
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قطر جنحت � تعزيز مناخ االستثمار 
وتسهيل ممارسة أنشطة ا�عمال

أسعار العقارات مستقرة حاليا ..وبدء مرحلة 
االرتفاع بالربع ا�ول 2020

من  ســواء  قطر،  في  لالستثمار  خارجية  أمــوال  رؤوس  جذب  على 
دول  مع  وبالمقارنة  المتوسطة،  الفئة  من  أو  كبار  مستثمرين 
االســتــثــمــارات  على  كبير  اعــتــمــادهــا  أن  ــرى  ن تــركــيــا،  مثل  صديقة 
من  كبار  أعمال  رجــال  اتجه  حيث  العقارات،  قطاع  في  الخارجية 
والتمتع  المرتفعة،  الضرائب  مــن  للتحرر  هناك  إلــى  كبرى  دول 

باالمتيازات الخاصة والتسهيالت الكبيرة .

التشريعات تطوير 
شهدت  وقد  قطاعات  عدة  في  الشيخ   بن  مجموعة  تنشط   @
أعقاب  في  االقتصادية  التشريعات  في  متسارعا  تطورا  قطر 
الحصار كيف ترى تأثير هذه التشريعات على بيئة ا�عمال ومناخ 

االستثمار؟
- لــم يــؤثــر الــحــصــار على نــشــاط الــســوق إال أيـــام وجــيــزة وســرعــان 
لتوفير  المحكمة  بخطتها  ذلــك  الــرشــيــدة  حكومتنا  مــاتــداركــت 
المواد  فيها  بما  السوق،  في  والمتطلبات  واالحتياجات  البدائل 
الــدولــي  حمد  ميناء  افــتــتــاح  ومــع  ــيــة،  ا�ول والــمــواد  االستهالكية 
قبل  عما  ومرونة  سرعة  أكثر  واالستيراد  الشحن  عمليات  أصبحت 
إلى  الصين  من  الشحن  سفن  تصل  حيث   ، الجائر  الحصار  فرض 
قبل  مــا  خــالف  على  أقــصــى  بحد  يــومــا   40 خــالل  مباشرة  الــدوحــة 
من  تأتي  أنها  رغم  أكثر  أو  شهرين  بعد  تصل  كانت  وقد  الحصار 

دول مجاورة.
الدولة  أصدرتها  التي  االقتصادية  التشريعات  أثــرت  شك  وبــدون 
وحركة  جهة  من  الداخلية  التجارة  إيقاع  على  الحصار  فرض  عقب 
التشريعات  تلك  تزامنت  حيث  أخرى،  جهة  من  واالستيراد  التصدير 
البنية  لخدمة  الحصار؛  بعد  الهامة  المشاريع  من  العديد  إنجاز  مع 
تشجيع  على  تعمل  بدورها  والتي  قطر،  في  االقتصادية  التحتية 
جميع  فــي  المستثمرين  واســتــقــطــاب  الــداخــلــي  االســتــثــمــار  بيئة 

مجاالت االستثمار.
وقد ساهمت هذه التشريعات في تعزيز مناخ االستثمار وتسهيل 
االجراءات وتبسيطها ودعم تسهيل ممارسة أنشطة ا�عمال في 
الدولة ا�مر الذي يؤهل قطر للتحول لمركز مالي وتجاري اقليمي 

هائلة  بــامــتــيــازات  حـــرة  مــنــاطــق  لــديــهــا  بـــات  حــيــث  المنطقة  فــي 
للمال  قطر  مركز  أطلقه  االجنبية  االســتــثــمــارات  لتحفيز  وبرنامج 
إلى  قطر  دخــول  تأشيرة  من  دولــة   88 مواطني  اعفاء  عن  فضال 
جانب قانوني تنظيم استثمار رأس المال االجنبي الذي فتح جميع 
بنسبة  االجانب  المستثمرين  امام  للتملك  االقتصادية  القطاعات 
واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  وقانون   %100

بها.

أسعار العقارات
قطر  مصرف  عن  الصادر  العقارات  أسعار  مؤشر  سجل   *
بواقع  الجاري  العام  من  ا�ول  الربع  في  ارتفاعًا  المركزي 
على  مؤشر  هذا  هل  برأيك  سنوي،  أساس  على  نقطة   0.17
استقرار االسعار وانتهاء الحركة التصحيحية وان االسعار تتجة 

العادلة؟ للمستويات 
- بالطبع نحن كمالك عقارات وأصحاب مشاريع في هذا المجال 
نشهد  نحن  ..ا£ن  انتهت  قطر  في  العقارات  تصحيح  فترة  أن  نرى 
نتيجة  الماضي  فــي  ارتفعت  ..ا�سعار  واضــحــا  سعريا  اســتــقــرارا 
كبير  فــارق  هناك  وبــات  ورفعتها  ا�سعار  أججت  التي  المضاربات 
..لقد  تغير  المشهد  ..ا£ن  السوقية  وا�سعار  العادلة  ا�سعار  بين 
ا�سعار  أعــادت  العقاري  بالسوق  صحية  تصحيحية  حركة  حدثت 
إلى مستوياتها المستقرة التي نشهدها في 2019..نتوقع عودة 

ارتفاع أسعار العقارات لالرتفاع اعتبارا من مطلع 2020 .
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كتب - محمد ا�ندلسي 

الشيخ  بن  مجموعة  مؤخرا  وقعتها  التي  الشراكة  اتفاقية  جاءت 
القابضة مع وزارة السياحة العمانية لتكلل العمل الدؤوب الذي 
وقعت  حيث   ،1979 عام  في  انشائها  منذ  المجموعة  تنتهجه 
الشركة اتفاقية حق انتفاع لمدة 50 عام القامة مشروع سياحي 
في سلطنة عمان الشقيقة، بإجمالي تكاليف استثمارية بلغت 
1.2 مليار ريال قطري، فيما بلغ حجم االستثمار المبدئي نحو 400 

مليون ريال.
على  والسياحية  التراثية  االسواق  من  مجموعة  المشروع  ويضم 
بنكهة  ولكن  واقف  سوق  يشابه  بما  االصيل  العماني  الطراز 
والقوارب،  لليخوت  مرسى  وجود  عن  فضال  خالصة،  عمانية 
المختلفة  التجارية   والمحال  المتنوعة  المطاعم  و  والمقاهي 
التي تحمل أرقى العالمات التجارية العالمية وبا�ضافة الى مركز 
ثقافي و اماكن الترفيه التي تناسب جميع افراد االسرة والشباب، 
كما سيتم استخدام كافة المواد المتواجدة بالبيئة العمانية من 

اخشاب وصخور ومواد بناء.

وافتتاحه  السياحي  المشروع  من  االنتهاء  يتم  ان  المتوقع  ومن 
اضخم  احــد  ليعد   ،  2022 قطر  فــي  العالم  كــأس  مــع  بالتزامن 
تقدم  التي  الشقيقة  عمان  سلطنة  في  السياحية  االستثمارات 
من  مــرونــة،  بكل  اÃجــــراءات  وتيسير  الــالزمــة  التسهيالت  كــافــة 
كما  السلطنة،  في  السياحي  بالقطاع  االستثمار  تشجيع  أجل 
صندوق  انشاء  بانشاء  القابضة  الشيخ  بن  مجموعة  ستقوم 
لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة للشركات العمانية، حيث 
من المخطط ان يتم توفير 2000 فرصة عمل ودعم 100 شركة 
في  االستثمار  يعد  وال  العماني.  للشباب  ومتوسطة  صغيرة 
المشروع السياحي هو االول  لمجموعة بن الشيخ القابضة في 
سلطنة عمان حيث أن لديها استثمار آخر في فندق للضيافة في 
مدينة صاللة التي تتمتع برونق خاص من بين مدن دول الخليج 
وتم   ، عامين  نحو  منذ  بدأ  قد  الفندق  على  العمل  وكان  عامة، 
االنتهاء منه تماما وبدء تشغيله، حيث بلغت مستويات االشغال 
بالفندق في موسم الخريف نسبة 100% ، فيما يقع الفندق في 
افضل منطقة استراتيجية في مدينة صاللة ، ويحتوى على 110 

مبشروع سياحي جديد 

«بن الشيخ» تعزز استثماراتها في السوق  الُعماني

زيد جبارة
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شقق فندقية، بعدد 10 طوابق.
من جانبه، ثمن الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة، 
معالي  رأسها  وعلى  العمانية،  السياحة  وزارة  جبارة،  جهود  زيد 
على  والعمل  العماني،  السياحة  وزيــر  المحرزي  ناصر  بن  احمد 
اضفاء التسهيالت الالزمة امام المستثمرين، مؤكدا أهمية دولة 

سلطنة عمان الشقيقة لمجموعة بن الشيخ القابضة.
على  سيقام  الذي  السياحي  للمشروع  الثري  التنوع  الى  وأشار 
من  العديد  يشمل  حيث  مسقط،  بمحافظة  سيب  واليــة  ارض 
نوعها  مــن  الــفــريــدة  السياحية  والمنتجات  الــفــاخــرة  الــخــدمــات 
وطريقة المبتكرة في تقديمها التي تجمع بين الجوانب التراثية 
للمشروع  الحضارية  الجوانب  ليظهر  الحديث  والتطور  العريقة 

السياحي.
على  الــكــبــيــرة  قــدرتــهــا  فــي  تــثــق  الــشــيــخ  بــن  مجموعة  ان  واكـــد 
االنتهاء من المشروع السياحي على أكمل وجه وبصورة مثالية، 
انجزت  تأسيسها  منذ  المجموعة  وان  خاصة   ، اعوام  ثالثة  خالل 
المحدد  الوقت  وفي  متكاملة  بصورة  المشروعات  من  العديد 
تعمل  الشركة  ان  على  مشددا  العالمية،  المعايير  وباعلى  لها 
على ضمان توفير خدمات مميزة لعمالء الشركة بجودة والتزام، 
والتطلع  الخارجي،  و  المحلي  السوق  متطلبات  كافة  وتلبية 
عن  تقليدية  وغير  مختلفة  رؤيــة  المجموعة  لدى  تكون  ان  الى 
المجموعة  تفرد  يؤكد  مما  المحلي،  السوق  في  بها  المعمول 
أو  الحالية  المشاريع  في  ســواء  ا�خــرى،  الشركات  مثيالتها  عن 

المستقبلية بالسوق المحلي أو السوق الخارجي.

زيد جبارة : 
واثقون من قدرتنا على اجناز املشروع 

على أكمل وجه 

المشروع السياحي المتكامل - بوالية السيب
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قال اقتصاديون ومسؤولون تنفيذيون إن شهر رمضان الكريم 
وبعكس االعتقاد الشائع يشهد استقرارا في انتاجية الموظفين 

معتبرين أن المحك الرئيسي لمستويات االنتاجية يتمثل في القيادة 
..فإذا كانت ا�دارة والقيادة تتبنى ممارسات فعالة لضبط االنتاجية 

فإن ذلك سينعكس على ا�داء العام للموظفين . 

الدولة تشهد  اقتصادية واسعة في  أن هناك قطاعات  لـ“أمالك“  وأضافوا 
ارتفاعًا في االنتاجية لكونها مرتبطة بحجم الطلب الذي يرتفع خالل الشهر 
الفضيل مثل قطاعات متاجر التجزئة والمحال التجارية والفنادق والمطاعم 
عمل  ساعات  استمرار  إلى  االنتاجية  في  االرتفاع  ويؤدى  الصرافة  وشركات 
هذه الجهات لفترتين لتلبية نمو الطلب على الخدمات التي تقدمها في 

شهر رمضان .
 ويقول الرئيس التنفيذي لبورصة قطر راشد بن علي المنصوري، إن شهر 
بعض  فــي  العمل  ســاعــات  قلة  رغــم  واÃنتاجية  فــي  زيـــادة  يشهد  رمــضــان 
الجهات بعكس ما يشاع على انه يشهد ضعفا في اÃنتاجية، مشيراً إلى 
أن الكوادر البشرية العاملة في رمضان تتحلى بأخالقيات الشهر الفضيل 
وترتفع جرعة معنوياتهم وهو ما ينعكس بصورة ايجابية على ا�داء العام 
للمؤسسات  السليمة  والــقــيــادة  اÃدارة  فــإن  المقابل  وفــي  للموظفين 
يمكنها ضبط مستوى االنتاجية عبر توزيع المهام ووضع جدول زمنى لالنجاز 
اÃنتاجية في شهر رمضان ال  االقتصادي ومعدالت  النشاط  أن  إلى  ،  واشــار 
تتوقف، وفي بعض القطاعات كالبورصة والبنوك والوزارات والمؤسسات 
الحكومية يستمر العمل ضمن وتيرة مستقرة وبنفس الزخم المعتاد في 
تعمل  والشركات  الحكومية  المؤسسات  بعض  أن  كما  العادية،  ا�شهر 
دوامين صباحي ومسائي إضافة إلى أن الحركة االقتصادية في قطاعات 
الصرافة   وشركات  والبنوك  التجارية  والمحالت  (الــمــوالت)  التجزئة  تجارة 
تشهد نشاطا ملموسا وكبيرا في ظل نمو الطلب المحلي وزخم عمليات 
من  الكثير  أن  إلــى  باالضافة  المختلفة  المعامالت  وقضاء  والبيع  الشراء 
الفنادق والمطاعم تشهد انتعاشًا جيداً، وهو ما يؤكد على حيوية  وزخم 

ا�نشطة االقتصادية خالل الشهر الكريم.
قبل  من  أكبر  جــهــوداً  تبذل  الفضيل  الشهر  خــالل  قطر  بورصة  أن  ــح  وأوض
والمساهمين  الــســوق  احتياجات  لتلبية  لديها  والعاملين  الموظفين 
البورصة تعمل كالمعتاد وبنشاط ملموس  المتعاملين، مضيفًا“  وكافة 
وبعكس ما يظن البعض عن الخمول والكسل فإن شهر رمضان يشهد 

زيادة في اÃنتاجية وليس هناك تأثير للصيام على وتيرة اÃنتاج اليومية“.
ان  كما  روحانيا  طابعا  تمنحه  رمضان  شهر  في  العبادات  أن  إلــى  ولفت 
الواجبات االجتماعية أيضا ترفع من معنويات الموظفين وتحفزهم على 
في  العمل  ســاعــات  عــدد  تقليص  رغــم  اليهم  الموكلة  أعمالهم  انــجــاز 
البورصة  الموظفين والعاملين في  أن  إلى  الحكومية، الفتًا  المؤسسات 
يعملون لساعات أطول في رمضان بل يفضل الكثير منهم قضاء وقت 
عالمية  بورصة  عن  عبارة  قطر  بورصة  أن  إلــى  منوهًا   ، العمل  في  أطــول 
”أجنبية“  تداوالتها  من  المائة   في   40 إلــى  المائة   في   30 نحو  أن  لجهة 

وعالمية ولذلك تحرص البورصة على إنجاز كافة ا�عمال اليومية 

حيث  من  البورصة  نشاط  يمضي  كما  معها،  والمتعاملين  للمستثمرين 
المحددة  التواريخ  وفــي  السنوية  لرزنامتها  وفقًا  واÃجتماعات  اللقاءات 
دون توقف. واشار المنصوري إلى أن شهر رمضان من ا�شهر التى تحظى 
ا�ســرة  مع  الواسع  التواصل  واقــع  من  القطرية  ا�ســر  من  خــاص  باهتمام 
القطري  المجتمع  أن  إلــى  مشيراً   ، المجالس  ــارات  وزيـ واالصــدقــاء  واالهــل 
الخيري  ونــشــاطــه  تــرابــطــه  مــن  ليعزز  ”الــخــيــر“  شهر  ويــأتــي  للغاية  مــتــرابــط 

ومعنوياته. 

مذاق خاص
�عمال  الدار  لشركة  التنفيذي  الرئيس  المعضادي  جمعة  قال  جانبه  ومن 
الصرافة ، ان شهر رمضان يتمتع بمذاق خاص في قطر، من حيث انه شهر 

بعض املؤسسات احلكومية والشركات 
تعمل دوامني.. صباحي ومسائي 

ال تأثÐ للصيام على ا®نتاجية  

رجال االقتصاد ال يعرفون الراحة في رمضان !

راشد املنصوري : ارتفاع معنويات املوظفني 
ينعكس ايجابا على أدائهم 

كتب – محمد حمدان

راشد المنصوري
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وزيــارات  االجتماعية  والعالقات  التواصل  إلى  إضافة  ومــودة،  وتراحم  عبادة 
المجالس وإحياء التقاليد والعادات الراسخة التى يتوارثها القطريون منذ 
أمد طويل، ففي  رمضان يكون هناك تغيًر جذرًي في نمط الحياة من حيث 
االمتناع عن ا�كل والشرب وتغير دوام العمل في المؤسسات الحكومية 

وبعض الشركات في القطاع الخاص، الفتًا إلى أن بعض المؤسسات 
تقلص ساعات العمل واخرى تعمل لدوامين صباحا ومساء بحسب طبيعة 

العمل، كما ان وتيرة العمل تميل إلى اÃنجاز والسرعة في وقت قياسي.
وإنما  العمل  في  وخمول  ركــود  شهر  ليس  رمضان  أن  المعضادي  وأكــد 
في  العاملين  ان  كما  المؤسسات،  أغلبية  في  ملحوظا  نشاطا  يشهد 

رمضان  شهر  خــالل  وأكثر  أفضل  بوتيرة  أعمالهم  ينجزون  االحــيــان  بعض 
العمل  أن تكون ساعات  بالضرورة  ”ليس  العادية، مضيفًا  مقارنة با�شهر 
الطويلة في ا�شهر العادية دليال او مؤشرا على زيادة اÃنتاجية، فقد يكون 

التركيز عاليا واÃنتاجية ايضا مرتفعة ”.
وأوضح ان إنتاجية الموظفين في القطاع الخاص تحافظ على مستوياتها 
في شهر رمضان خالل فترتي الدوام ”صباح ومساء“ بل أن هناك نشاط كبير 
إلى  الليل  من  متأخرة  أوقــات  حتى  يستمر  الصرافة  وشركات  البنوك  في 
جانب نشاط مماثل في قطاعات الفنادق والتجزئة والمحال التجارية ، فضًال 
عن انتعاش الكثير من الفنادق التى تشهد غبقات وخيام رمضانية مميزة 

قطاع البنوك

قطاع الصرافة
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عامرة بالفعاليات واللقاءات والغبقات الرمضانية.
وشدد المعضادي على ان شركات الصرافة تشهد نشاطًا كبيراً خالل فترة 
العاملون في قطر ا�موال  شهر رمضان وخاصة بداية رمضان حيث يرسل 
وكذلك  االســالمــيــة  الـــدول  مختلف  فــي  ذويــهــم  إلــى  المالية  والــتــحــويــالت 
، مشيراً  إلى ذويهم  ا�موال  العاملون Ãرسال  العيد ويتأهب  عندما يقترب 
داخل  واالبتكار  اÃبـــداع  وزيـــادة  الكفاءة،  تحسين  على  التركيز  أهمية  إلــى 

المؤسسات الحكومية وفي القطاع الخاص أيضا.

نشاط مكثف
وفي ذات السياق قال ناصر الخلف المدير التنفيدي ومالك مزرعة ”أجريكو“ 
إن العمل في القطاع الزراعي يشهد نشاطا مكثفا وزيادة في وتيرة االنتاج 
حيث تتم االستفادة من اوقات االستراحة وتناول ا�طعمة والمشروبات في 
الشهور العادية في زيادة العمل وتحفيز اÃنتاجية في شهر رمضان مضيفا :” 
تحرص الكوادر الوظيفية على القيام بعملها على أكمل وجه في رمضان 

نتيجة ا�جواء الروحانية والطابع الخاص للشهر الفضيل“.
تزيد  حيث  رمضان  في  أفضل  يعتبر  ”أجريكو“   مزرعة  نشاط  ان  إلــى  ــار  واش
المحمية،  البيوت  كافة  في  الوظيفية  الكوادر  ونشاط  اÃنتاجية  معدالت 
الفتًا إلى أن المزراع القطرية تزيد من وتيرة نشاطها في رمضان خاصة في 
المزارع  تعمل  حيث  عليها  المرتفع  للطلب  نسبًة  الخضراوات  انتاج  مجال 

الوطنية من أجل رفد السوق المحلي بمختلف أنواع الخضراوات.
على  رمضان  في  والقهوة  الشاي  تناول  عن  االمتناع  بتأثير  يتعلق  وفيما 
خالل  بــإفــراط  والــشــاي  القهوة  يتناولون  البعض  أن   الخلف  قــال  التركيز، 
الصداع  من  لرمضان  ا�ولــي  االيــام  خالل  يعانون  ولذلك  العادية  الشهور 
جراء التوقف عن الجدول المعتاد في تناول الشاي والقهوة، مشيراً إلى انه 

رواج السلع االستهالكية في رمضان

جمعة المعضادي

املعضادي: ساعات العمل � رمضان  
Õأقصر وا®نتاجية أك
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وحتى من يتأثرون بالصداع والتغيرات اليومية في االيام ا�ولى نتيجة الصيام 
فإنهم بعد مضي االيام ا�ولى سرعان ما يعتادون على الصيام كما يتعود 

الجسم على النمط الجديد للغذاء والمشروبات.
وأوضح أن رمضان يعتبر فرصة لتعزيز الترابط االجتماعي، كما انه فرصة إلى 
يوميا  اجتماعيا  تواصال  الكريم  الشهر  يشهد  حيث  ا�هــل،  وتفقد  التواصل 
ــارب ورجـــال االعــمــال وهــو مــا يعزز مــن معنويات  مــع االهــل واالصــدقــاء واالقــ

الموظفين  ويزيد من منسوب انتاجيتهم خالل الشهر الكريم .
من  المائة  في   80 من  أكثر  أن  أظهر  قد  بيت.كوم  لشركة  استبيان  وكــان   
شهر  أن  يعتقدون  إفريقيا  وشــمــال  ا�وســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  العاملين 
رمضان الكريم يعزز روحهم المعنوية في العمل. فيما يشير 44.5 في المائة 
إلى أن فعالية الموظف ال تتأثر في خالل هذا الشهر، في حين يوضح 55 في 
انتهاء  حتى  الهامة  االجتماعات  أو  الــقــرارات  تأجيل  يتم  ال  أنه  منهم  المائة  

الشهر الكريم.
ويقول تسعة من أصل عشرة مهنيين (86.5 في المائة) أن الشركات التي 
يعملون فيها أعلنت عن ساعات عمل رسمية مختلفة في خالل شهر رمضان 
بالمقارنة مع باقي أيام السنة وفيما يتعلق بزيادة مستويات التحفيز، يعتقد 
في المائة أن تقديم المكافآت الخاصة للموظفين خالل شهر رمضان   90

هو أمر محفز للغاية.
في  ملحوظة  ــادة  زي تشهد  فترة  أنــه  على  المبارك  رمضان  شهر  إلــى  ويُنظر 
أن شركاتهم تقوم  المائة   87.8 في  الخيرية، حيث يوضح  النشاطات  عدد 
بأعمال خيرية أكثر في خالل شهر رمضان. كما يعتبر رمضان شهراً للتواصل 
االجتماعي بين الزمالء في العمل، بحسب 84.7  في المائة من الموظفين . 
وفي جانب آخر، يقول ثمانية من أصل عشرة من المجيبين (81.9 في المائة) 
أن استهالكهم للبضائع والخدمات يزيد في خالل شهر رمضان وإلى حد كبير. 

اخللف :  املزارع القطرية تزيد من وتÐة 
نشاطها � رمضان

البورصة

ناصر الخلف
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ورغم العروض الترويجية على السلع والمنتجات الغذائية التي تطلقها 
المجمعات التجارية (الموالت)، فإن  الجمهور يفضل شراء احتياجاته 
من ا�سواق الشعبية بأسعار الجملة، استعداداً لشهر رمضان المبارك، 
حيث توفر ا�سواق الشعبية مجاًال واسعًا أمام المستهلك للتحكم في 
ا�سعار والوصول بها إلى مستويات سعرية جيدة من حيث الكمية 
السوق  الكثيرون  يقصد  المثال  سبيل  وعلى  اÃجمالية،  والتكلفة 
بالجملة   والفاكهة  الخضراوات  لشراء  أبوهامور  منطقة  في  المركزي 
ماركت  السوبر  ومحالت  التجارية  المجمعات  محالت  من  أقل  بأسعار 
المنتشرة في المناطق، وتوفر ساحات العرض المكشوفة والمغطاة 
في السوق أنواعًا مختلفة من الخضراوات والفاكهة الطازجة المنتجة 
محليًا والمستوردة من مصادر مختلفة ، كما يوفر السوق قسمًا خاصًا 
للبيع بالتجزئة، المعروف باسم "سوق المفرق" لراغبي شراء كميات 

أقل وبأسعار مناسبة.
وتجتذب المنتجات الزراعية الطازجة التي تضخ المزارع القطرية مئات 
في  توفيرية  صفقات  عــن  والباحثين  المستهلكين  منها  ا�طــنــان 

السوق المركزي يوميًا،  حيث يتم عرض المنتجات بكميات هائلة تتيح 
للمستهلك شرائها بصفقات رابحة وموفرة، إذ تعتبر أسعار المنتجات 
التجزئة  محالت  من  بنسبة 70 %  أقل  المركزي  السوق  في  الزراعية 
على  كبير  بشكل  السوق  اعتماد  واضحا  وبــدا  التجارية،  والمجمعات 
المنتج الوطني على مدار العامين الماضيين، والذي يحظى بقبول 
زراعته  وطريقة  العالية  لجودته  نظراً  المستهلكين،  قبل  من  واســع 

وتخزينه وتغليفه وفقا للمواصفات والمقاييس العالمية.
وقد اعتاد الباحثون عن التوفير رصد حركة البيع والشراء في السوق 
المركزي في أوقات مبكرة من الصباح، حيث يتوجه التجار والموزعين 
لعرض  صباحًا؛  والسادسة  الخامسة  بين  ما  الرئيسية،  الساحة  إلــى 
دور  ويأتي  الباعة،  على  لتوزيعها  العلني  الــمــزاد  وإقــامــة  منتجاتهم 
أسعارها  تقارن  ال  التي  اليومية  صفقاتهم  القتناص  المستهلكين 

بأماكن الشراء ا�خرى.
ويتكون السوق المركزي من عدة ساحات لعرض المزروعات مختلفة، 
الــخــضــراوات  لــعــرض  واحـــدة  كبيرتان  ساحتان  الــســوق  يتوسط  حيث 

انخفاض أسعارها يعزز جاذبيتها وخصوصا باملواسم

ا©سواق الشعبية .. مالذ المستهلكين 

كتب- محمد عبد العزيز 

المناطق،  مختلف  في  وانتشارها  لتعددها  نظرًا  المتسوقين  أمام  االختيار  متعة  قطر  في  الشعبية  ا�سواق  توفر 
حيث تأتي قائمة ا�سواق الشعبية القديمة على رأس أولويات القاصدين لشراء أغراض موسمية بأسعار أقل من 
المجمعات التجارية (الموالت)، وتشهد تلك ا�سواق زخمًا ونشاطًا غير تقليدي خالل المواسم السنوية وقبيل شهر 
رمضان، نظرًا لحرص المواطنين والمقيمين على شراء جميع المتطلبات قبل الشهر الكريم بوقت كاف، السيما 
عيد  لموسم  الجاهزة  المالبس  ومحالت  والنسائية  الرجالية  والمستلزمات  الخياطة  محالت  استعدادات  ظل  في 

الفطر حيث تنافس أسعارها نظيراتها محالت المجمعات التجارية.
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أنــواع  لعرض  فضاء  ساحة  توجد  آخــر  جانب  وفــي  للفاكهة،  وا�خـــرى 
معينة من الخضراوات مثل البصل والثوم والبطاطس، والفاكهة مثل 

البطيخ واليقطين والشمام.
ويستهدف السوق المركزي بصورة يومية مندوبي توريد ا�غذية لكبرى 
الشحن  سيارات  تأتي  حيث  الشعبية،  والمطابخ  والفنادق  المطاعم 
المبردة إلى ساحة السوق في أوقات مبكرة، للحصول على حصصها 
اليومية من المزادات والبائعين، نظراً النخفاض أسعار المعروضات عن 

ا�سواق والمجمعات الخارجية .
وإلى جانب السوق المركزي في منطقة أبوهامور يوجد سوق ا�غنام، 
ويقع سوق ا�غنام على مساحة شاسعة في وسط المنطقة السكنية 
السريع  سلوى  وطريق  جهة،  من  المركزي  السوق  شــارع  يحده  حيث 
من جهة أخرى، ويقع المقصب ا£لي التابع لبلدية الدوحة في وسط 
االسترالية  ا�غنام  لبيع  مختلفة  ساحات  بالسوق  توجد  كما  السوق، 

والمحلية .
ويقصد سوق ا�غنام بصورة يومية أيضًا المنشآت الغذائية والمطاعم 
يومية  بصورة  ا�غنام  لحوم  على  تعتمد  التي  الشعبية  والمطابخ 
الشعبية  المطابخ  تعتمد  كما  والــوجــبــات،  والــوالئــم  العزائم  Ãعــداد 
بصفة أساسية على سوق ا�غنام في أبوهامور، حيث تتراوح حاجتها 
من ا�غنام يوميًا مابين 3 إلى 5 أغنام بحسب الحاجة والطلب، ويبدأ 
سعر الخروف االسترالي الحي من 430 رياال قطريا للرأس، بينما سعر 
الخروف السوري الحي 1250 رياال قطريا، والمحلي 1200 ريال قطري، 
أما البقر فيبدأ سعر البقر االسترالي الحي من 5500 ريال قطري للرأس.
 وفي نفس اÃطار، يبحث المستهلك في قطر عن ا�سواق الشعبية 

لشراء ا�غراض اليومية المختلفة بأسعار أقل من المجمعات التجارية 
(الموالت)  مثل أداوت النظافة والتجميل والتشجير وأغراض التخييم 
والرحالت البرية والبحرية وأداوات الشواء، ورغم تعدد أماكن الشراء أمام 
المستهلك، إال أنه يفضل "السوق العماني" ، ويقع السوق العماني 
مستقطب  ويعتبر  أبــوهــامــور،  منطقة  فــي  المركزي  الــســوق  بجانب 
القاصدين عن أدوات نوعية قد ال تكون موجودة في أماكن أخرى، أو 

في المجمعات التجارية.
ويتميز السوق العماني الذي يبغ من العمر نحو 40 عامًا، وقد تأسس 
والتنوع  بالتعدد  عام 1980،  افتتاحه  وتم  عام 1979م  أواخر  رسميًا 
في معروضاته، وكان الهدف من إنشائه إقامة ساحة تسويقية تجمع 
منتجات سلطنة عمان والخليج حيث كانت معظم البضائع المعروضة 
ومنتجاتها  المختلفة  بأنواعها  التمور   : مثل  الدوحة  إلى  يوميًا  تأتي 
السوق  ويشتهر  (الفقع)  الكمأ  بــأنــواعــه،  الــزيــتــون  زيــت  المتنوعة، 
العماني ببيع الفقع في موسمه (بعد أمطار الوسمي الموسمية)، 
بالشواء  الخاص  الفحم  التقليدية،وأنواع  المجففة  ل�غذية  باÃضافة 
البرية  والرحالت  التخييم  في  المستخدم  الخشب  من  وأنــواع  وغيره، 
مثل (خشب السدر والقرط والبلوط)، كما يضم السوق ركنا لمنتجات 
المنزلية،  للزراعة  الشائعة  والــبــذور  الشتالت  وبعض  وأدواتــهــا  الــزراعــة 
كما يحتوي على ركن �دوات الطهي واحتياجات المطابخ الشعبية ، 

بأسعار التقارن با�ماكن ا�خرى للشراء.
الثياب  خاصة  المالبس،  مجال  في  جليًا  ا�ســعــار  بين  الــفــارق  ويتضح 
القطرية الرجالية والنسائية، حيث يستقطب سوق العلي في منطقة 
الغرافة شمال غرب الدوحة عشرات الزبائن يوميًا، الباحثين عن محالت 

تكلفة الثوب � احملالت تعادل 3 ثياب 
� سوق العلي  

السوق املركزي عامر مبنتجات املزارع 
الوطنية  
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وا�حــذيــة  الــســاعــات  تصليح  وأكــشــاك  الــرجــالــيــة  والتفصيل  الخياطة 
وصيانة الجلود بأسعار تنافسية ال يمكن أن يحصل عليها الزبائن في 
المجمعات التجارية والموالت، حيث تعمل نحو 20 ورشة خياطة بدون 
توقف خالل المواسم كل عام، إذ تنطلق ماكينات الخياطة قبل شهر 
من بداية رمضان المبارك، Ãعداد الثياب الرجالية الجديدة للشهر الكريم 
وإقامة  الــزيــارات  وتبادل  االجتماعية  وا�جـــواء  بالروحانيات  يتسم  الــذي 
المجالس والضيافة على مدار الشهر، وتستمر ورش الخياطة في سوق 
عيد  لثوب  ــداداً  إعـ رمــضــان،  شهر  مــدار  على  الثاني  لموسمها  العلي 
الفطر المبارك، حيث يتجه المواطنون لتفصيل الثياب الجديدة وشراء 
�سعارها المنافسة ل�سواق  طاقات ا�قمشة من سوق العلي، نظراً 
المماثلة، وتتراوح سعر الطاقة من 300 ريال إلى 500 ريال، بحسب 
نوع القماش، وتعادل تكلفة الثوب في محالت بيع الثياب في الشوارع 

التجارية وا�ماكن السياحية والموالت نحو 3 ثياب في سوق العلي.
وتأتي ا�قمشة إلى سوق العلي من مصادر مختلفة أهمها  مصانع 
ا�نواع  وهي  الشكيبو)  (الطيوبو،  أنواع  تنتج  التي   ، اليابانية  النسيج 
اتجه  كما   ، الرسمية  الرجالية  القطرية  الــثــيــاب  لتفصيل  ا�ســاســيــة 
المستوردون ل�سواق ا£سيوية وا�وروبية الستيراد ا�قمشة المختلفة، 
قبل  الجائر  الحصار  فــرض  جــراء  المجاورة،  ا�ســواق  من  استيرادها  بــدًال 

عامين تقريبًا.
أمــام  للتسوق  المثالية  ــواق  ــ ا�س قائمة  ضمن  واقـــف  ســوق  ويــأتــي 
والمالبس  منزلية  أدوات  شراء  في  الراغبين   ، قطر  في  المستهلكين 
أساسية  الغذائية  والسلع  والمنتجات  والعطور  وا�قمشة  النسائية 
وا�عــيــاد،  (القرنقعوه)  و  المبارك  رمضان  لشهر  االستعداد  إطــار  في 
حيث يستقطب ســوق واقـــف يــومــيــًا آالف الــزائــريــن مــن ســكــان قطر 
واقف  ســوق  ويضم  العالم.  أنحاء  مختلف  من  والسائحين  والزائرين 
تشكيلة متنوعة من المحالت التجارية مختلفة ا�نشطة ، حيث يعتبر 
التوابل  لشراء  المستهلكين  جمهور  أمــام  ا�مثل  الخيار  واقــف  سوق 
والمكسرات بأنواعها ومصادرها المختلفة، كما يعد المالذ ا�ول لشراء 
العطور والبخور، حيث يوجد ممر كامل داخل السوق يجمع نخبة من 
محالت العطور بفئاتها المختلفة لتوفير جميع الخيارات وا�سعار أمام 
المستهلكين والزائرين للسوق، كما توجد عشرات المحالت المختصة 
والتي  الــبــلــدان،  مختلف  مــن  المستوردة  والــبــهــارات  التوابل  بيع  فــي 
تشكل فرصة حقيقية أمام المستهلك للتعرف على أنواع جديدة من 
المنتجات ا�ساسية للطهي، والتي تأتي من الشرق والغرب إلى قطر، 
فبعض المنتجات من إيران والهند والصين، وبعضها ا£خر من أميركا 

وا�رجنتين، وبعض المنتجات من أفريقيا واستراليا.
أما أدوات الطبخ في سوق واقف فيجدها الزائر أشكاًال وأنواعًا مختلفة 
أوانــي  توجد  حيث  للسوق،  الشمالية  الجهة  فــي  خــاص  ممر  داخــل 
وأطقم  الضيافة  وأدوات  المختلفة،  وخاماتها  بمقاساتها  الطهي 
التقديم المستوردة من تركيا والصين وفرنسا وإيطاليا، حيث يحرص 
العالمية  البضائع  صيحات  أحــدث  جلب  على  المنزلية  ا�دوات  تجار 
ــد الــمــنــتــجــات الــتــقــلــيــديــة الــتــي يحبذها  ــواج بــجــانــب حــرصــهــم عــلــى ت

القطريون بصفة خاصة.

أسعار املنتجات الزراعية � السوق املركزي
 أقل بنسبة 70 %  

تنوع Ùالت سوق واقف يستقطب اØالف  

توريد اللحوم الطازجة للمنشآت الغذائية 
اخملتلفة يومي� 
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ا�فطار  عند  أبوابه  غاردن“  مطعم ”الـشيشة  يفتح  جهته  ومن    
عربية  أجـــواء  وســط  خــارجــّيــة  رمــضــانــّيــة  بجلسة  يــرغــبــون  لــّلــذيــن 
ا�طباق  العربية،  المازة  من  واسعة  تشكيلة  وبتناول  تقليدية 
المبارك،  رمــضــان  شهر  وخــالل  الشرقية.  والحلويات  المشوية 
يفتخر فندق السيجال بإطالق خيمة السيجال الرمضانّية الشهيرة 
 Dohaالرّسميين والــرّعــاة   QNB الحصري  شريكه  مــن   كــّل  مــع 

  Insurance Group ,Doha Oasis
كما يطلق فندق السيجال خيمته الرمضانية بحلة جديدة متمّيزة 
الّداخلي  السباحة  حوض  تحويل  يتّم  حيث  المبتكر  بتصميمها 
مجالس  تتضّمن  كما  تقليديّة،  بلمسة  مــعــاصــرة  خيمة  الــى 
خاصة لمن يرغب في ركٍن هادئ مع أجواء حافلة بالخصوصية 
والزمالء  وا�صدقاء  العائالت  فتخّول  االستثنائّية   أجواؤها  أّما   .
العربّية  المأكوالت  من  متنّوعة  سحور  مائدة  حــول  باالجتماع 

خيمته تتألق بحلة جديدة.. ويقدم أجواء استثنائية 

لياٍل رمضانية ساحرة في «السيجال»

أعلن فندق السيجال عن تقديمه تجربة رمضانيّة فريدة من خالل باقة 
حيث  الفضيل  الشهر  هذا  خالل  المميّزة  والفعاليّات  العروض  من 
يتيح الفندق فرصة تمضية أمسيات رمضانيّة ساحرة حول موائد إفطار 
من  فاخر  إفطار  بوفيه  يقّدم  ”لوسيجالون“  فمطعم  شهيّة،  وسحور 
والعالميّة،  الشرقية  التقليديّة  المأكوالت  السلطات،  المقبّالت، 

فضًال عن مجموعة واسعة من الحلويات.

حزمة من العروض والفعاليات املتنوعة 
خالل الشهر الكرمي 

حتويل حوض السباحة الداخلي إ� خيمة 
معاصرة 

�الس خاصة متميزة توفر خصوصية 
ك�ى 

دق
فنا
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ــــى  والـــــعـــــالـــــمـــــّيـــــة إلـ
ــات  ــ ــ ــّط ــ ــ ــح ــ ــ جــــــــانــــــــب م

ــة وركــــن  ــّيـ ــحـ الـــطـــهـــي الـ
الــطــبــخ الــيــومــي بــاÃضــافــة 

ــة من  ــعـ ــــى مــجــمــوعــة واسـ إل
الحلويات وتشكيلة من نكهات 

الشيشة الفريدة. وكالعادة، يقّدم 
من  رائــــع  مــزيــج  تريتور“  ”السيجال 

الــحــلــويــات الــعــربــّيــة، قــوالــب الــحــلــوى، 
الـــشـــوكـــوال، مــجــمــوعــة مـــن الــمــخــتــارات 

أو  يــومــّيــة  كــأطــبــاق  تــقــّدم  الــتــي  المتنّوعة 
وجــبــات إفــطــار شــهــّيــة، بــاÃضــافــة إلـــى أجمل 

الهدايا الرّمضانّية المصّممة خصيصًا من وحي 
المناسبة.

«السيجال تريتور» يقدم مزيجا رائعا 
من احللويات العربّية 

مائدة سحور متنوعة من املأكوالت 
العربية والعاملية 



والسحور  اÃفطار  ببوفيهات  الكريم،  الشهر  خالل  الضيوف  وسيستمتع 
ومختلف  المقبالت،  من  ومتعددة  واسعة  مجموعة  توفر  التي  المميزة 
المطبخين  مــن  الرئيسية  ا�طــبــاق  مــن  وتشكيلة  الــشــوربــات،  ــــواع  أن
الحلويات  من  متنوعة  خيارات  مع  جنب  إلى  جنبًا  والعالمي،  القطري 
التي تم إعدادها بعناية من قبل فريق الفندق من الطهاة المتخصصين. 
باÃضافة إلى ذلك، سيقوم الطهاة بإظهار مهاراتهم لرواد الفندق من 
خالل محطات الطهي الحي المتعددة والتي تضم الشاورما، والصاج، 

والمانتي، والتندوري، والسوشي والعديد غيرها.
أجــواء  الــســحــور،  فــتــرة  خــالل  لضيوفها  ”ألماس“  خيمة  وســتــوفــر  هــذا 
 10:00 الساعة  من  بــدءاً  يوميًا  الطربية  الفرقة  تؤديها  حية  موسيقية 
العائلية  الحجوزات  إجــراء  خاصية  الفندق  لضيوف  تتوفر  كما  مــســاًء، 
الكبيرة والجماعية. أما الراغبون بأجواء أكثر خصوصية، فيوفر لهم فندق 
المتوفرة  الثمانية  المجالس  أحد  حجز  فرصة  الدوحة  روتانا  سنتر  سيتي 
في الخيمة والتي يمكن لكل منها استيعاب مجموعات تتراوح ما بين 
6 و8 أشخاص. هذا ويمكن للضيوف االستفادة من عرض الحجز المبكر 

قبل نهاية أبريل 2019 للحصول على  خصم ٪20.
من  لضيوفه  الفندق  سيوفر  الرمضانية،  خيمة ”ألماس“  إلى  باÃضافة 
تجربة  ”كراميل“  ومقهى  و“زيتونة“،  أويل“  ”أوليف  مطعمي  خــالل 
اÃفطار  عند  مميزة  طعام  رحلة  خــالل  مــن  نوعها  مــن  فــريــدة  رمضانية 
والسحور، حيث سيكون بانتظارهم طهاة الفندق الحائزون على  العديد 
العربية  المأكوالت  من  متنوعة  تشكيلة  لهم  ليقدموا  الجوائز   من 

التقليدية ومجموعة مختارة من ا�طباق التي ترضي كافة ا�ذواق.
في هذه المناسبة قال مارتن كيندال، مدير عام فندق سيتي سنتر روتانا 
فيه  يجتمع  الــذي  ا�مثل  الوقت  المبارك  رمضان  شهر  «يعد   : الدوحة 

خيمة رمضانية � قاعة ”أملاس“ 
وبوفيهات إفطار وسحور متميزة

أجــواء موسيقية حية وإمكانية إجراء 
احلجوزات العائلية الكبÐة واجلماعية 

أطلق حزمة من العروض احتفاء بالشهر الفضيل

رمضان غير مع 
”سيتي سنتر روتانا“

يوفر سيتي سنتر روتانا الدوحة، أحد الفنادق الرائدة في الدوحة، تجربة طعام 
خاصة ومميزة خالل مآدب ا�فطار والسحور، حيث ستوفر الخيمة الرمضانية 

في قاعة ”ألماس“ والتي ستتزين بالطابع العربي ا�صيل، لضيوف وزوار 
الفندق فرصة لتجربة سحر الضيافة القطرية ا�صيلة ضمن أجواء تقليدية 

ساحرة مصممة خصيصًا لهذه المناسبة.
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ا�هل وا�صدقاء لالستمتاع با�جواء الرمضانية واختبار روحانية الشهر 
الفضيل. ولقد سعينا هذا العام الى إطالق عدد من العروض القيمة 
التي تتماشى مع قدرات مختلف شرائح عمالئنا والتي سيعمد طهاتنا 
من خاللها إلى أخذ الضيوف في رحلة طهي ساحرة تحمل بين طياتها 
النكهات المتنوعة التي تنطلق من المقبالت، مروراً با�طباق الرئيسية 
الحلويات  بأصناف  الغنية  التشكيالت  الــى  أخــيــراً  لتصل  المتنوعة 
في  جميعًا  تقديمها  سيتم  والتي  غربية  أم  كانت  عربية  المتعددة 

أجواء ساحرة تضمن عيش تجربة ال تنسى». 
وأضاف: «ستتميز بوفيهات اÃفطار والسحور التي تم تصميم قوائمها 
الفضيل  الشهر  خالل  الكرام  لعمالئنا  سنوفرها  والتي  خاصة،  بعناية 
في مطاعمنا المميزة، بلمساتها الساحرة لتدخل شعور ا�لفة والبهجة 
استثنائية  تجربة  خاللها  من  لهم  ولنوفر  ضيوفنا،  قلوب  على  والسرور 

تجسد كرم الضيافة العربية، وعبق أجواء رمضان الحقيقية».
الوجهة  ”زيتونة“  مطعم  يعد  ا�صــيــل،  اللبناني  المطبخ  ولعشاق 
من  متنوعة  تشكيلة  تضم  مميزة  طعام  بقائمة  لالستمتاع  المثالية 
إلى  باÃضافة  والسحور.  اÃفطار  فترتي  خالل  الرائعة  اللبنانية  ا�طباق 
ذلك يتيح ”زيتونة“ الفرصة للحجوزات الكبيرة والجماعية لتوفير متعة 

تذوق الطعام خالل الشهر الكريم.
ولتوفير تجربة شرقية ال مثيل لها، سيوفر مطعم ”أوليف أويل“ خالل 
شهر رمضان المبارك لضيوفه بوفيه اÃفطار الشرقي الذي يستمر حتى 
الساعة 11 مساًء يوميًا ، مما يتيح أمام كافة الضيوف الذين فاتتهم 
فرصة تناول وجبة اÃفطار في الوقت المناسب االستمتاع بتجربة طعام 

مميزة. 
وتصميمه  المريحة  بأجوائه  المعروف  ”كراميل“  مقهى  يرحب  كما 
مساًء،   11.30 الساعة  حتى  اÃفطار  موعد  من  بــدءاً  بضيوفه  الراقي، 
حيث يوفر لهم الفرصة لتجربة ”الكرك“ الذي لطالما تميز به والشاي 
إلى  باÃضافة  الحلويات  من  واسعة  تشكيلة  إلى  باÃضافة  المغربي 

االستمتاع بخيارات متعددة من أصناف الشاي والقهوة اللذيذة.
االستمتاع  الفرصة  الــدوحــة  روتــانــا  سنتر  سيتي  يوفر  الفندق،  ولــنــزالء 
بوجبتي اÃفطار والسحور في غرفهم من خالل قوائم رمضان الخاصة 

والمتوفرة  لدى خدمة الغرف عند الطلب.

مطعم «أوليف أويل»
يوفر لضيوفه بوفيه ا®فطار الشرقي  

مطعم «أوليف أويل»

جتربة رمضانية فريدة 
في مطعمي «أوليف أويل» 
و«زيتونة» ومقهى «كراميل»
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قال السيد علي محمد بطاح مدير إدارة العالقات الحكومية 
والرياضة بفندق راديسون بلو إن الفندق وكما عود عمالءه يطرح 

حزمة من العروض في شهر رمضان تستلهم  روح الشهرالكريم 
باللقاء  في جو مفعم  بالفخامة  حيث يشتهر فندق راديسون 

بلو بالخدمات المميزة التي يقدمها لعمالئه دائمًا، ويتضمن 
البرنامج الحافل حزمة من أمتع وأفضل العروض الخاصة با�فطار 

الرمضاني التقليدي في مطعم الهايد بارك حيث  جهزنا  أكثر 
البوفيهات تميزًا لنرضي كافة ا�ذواق من خالل تشكيلة رائعة من 

ا�طباق الشرقية الشهية  والمناسبة لشهر رمضان الكريم“

وأضاف:« يمكنكم االستمتاع طيلة أمسيات  أيام شهر رمضان الكريم  
ا�طباق  أشهر  ثناياه  بين  يضم  مميز  بإفطار  والعائلة  ا�صــدقــاء  مــع 
الطعام  لمحطات  كبير   تــعــدد  مــع  والعالمية  العربية  الــرمــضــانــيــة  
الطازجة امتدادا من  بالد المغرب العربي الى بالد الشام العزيزة وصوال 
الى درة الخليج العربي دوحة الجميع  مع تشكيلة متميزة من الحلويات 
حيث   ــاردن  جـ البالم  مقهى  الــى  بــاÃضــافــة  الرمضانية،  والــمــشــروبــات 

والحلويات  والــبــاردة   الساخنة  المشروبات  من  مجموعة  تقديم   يتم 
والمعجنات الشهية من غروب الشمس وحتى منتصف الليل».

إن  حيث  الفضيل   الشهر  خــالل  خدمتنا  تتعدد   ” قــائــال  بــطــاح  ــاف  وأضـ
الفندق لديه بوفيه إفطار خاص في مطعم  الهايد بارك كوفي شوب 
المأكوالت  من  والمتعددة  الواسعة  الخيارات  من  حزمة  يوفر  والــذي 
الرمضانية  الحي والمشروبات  الطهي  التقليدية والعالمية ومحطات 

تلبي جميع ا�ذواق

عروض رمضانية مميزة في «راديسون بلو»

تقدمي الطعام للحفالت اخلارجية 
لãفطار أو السحور مع امكانية االختيار 

من قوائم رمضان

بوفيهات إفطار خاصة � مطعم  الهايد بارك 
كو� شوب مع خيارات واسعة من املأكوالت

دق
فنا
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جانب  إلــى  مساء   8 الساعة  وحتى  الــغــروب  مــن  يوميا  والحلويات 
تنظيم المناسبات الخاصة  للشركات أو المناسبات الخاصة لìفطار 

أو السحور“.
وتابع ”نقدم ايضا خدمة المناسبات الخاصة  للشركات أو المناسبات 
الخاصة لìفطار أو السحور حيث  يمكن للعمالء االستمتاع مع أرقى 
قاعات  من  قاعة  أي  أو  جيوانا  قاعة  في  تقليدي  جو  في  المأكوالت 
االحتفاالت الـ 11  وفضال عن ذلك يقدم الفندق خدمة تقديم الطعام 
بين  من  االختيار  امكانية  مع  السحور  أو  لìفطار  الخارجية   للحفالت  
الفندق   أن  خصوصا  الخاصة  رمضان  قوائم  من  متنوعة  مجموعة 
لديه طهاه وخبراء يتمتعون بخبرة كبرى ويجعلون مثل هذه ا�حداث 

ال تنسى“.

بطاح :  بوفيهات متنوعة وتشكيلة من ا�طباق 
الشرقية � مطعم الهايد بارك  

تعدد كبÐ  حملطات الطعام الطازجة امتدادا 
من  بالد املغرب وحتى الشام 

علي محمد بطاح
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وست  سويتس  آند  ريزيدنسز  سينتارا  فندق  أعلن  
باي الدوحة، عن اكتمال استعداداته لشهر رمضان المبارك، 

افتتاحه  منذ  الفندق  على  يحل  رمــضــان  شهر  أول  هــذا  يعتبر  حيث 
بالعمل  الفندق  ويقوم  الجاري،  العام  من  فبراير  شهر  في  الرسمي 
طلبا  ا�كــثــر  والشعبية  الرمضانية  ا�صــنــاف  وأشــهــى  أجــمــل  توفير 
سواء  تناولها  على  الصائمون  تعود  والتي  قطر،  دولة  في  وشهرة 
باÃفطار أو في السحور، حيث تزداد وتيرة التحضيرات التي وصلت إلى 

ذروتها بحلول الشهر الكريم.
الرائعة  والــردهــات  المميزة  واجهاته  تزيين  على  الفندق  يعمل  كما 
والتي  المبهجة  الرمضانية  والتصاميم  الــديــكــورات  وأجــمــل  بــأرقــى 
تضفي لمسات روحانية على النزالء وعلى المكان، ليشعروا بأجمل 
ا�وقات لطقوس شهر رمضان الكريم، خالل تناولهم لوجبات اÃفطار 
أو السحور في ظل طقوس رمضانية تمتزج با�جواء التراثية العريقة 
في الفندق، خاصة أن فندق سينتارا يعتبر الفندق ا�ول من نوعه في 
دولة قطر، ويسلط الضوء على  ثقافة بلدين عريقين هما دولة قطر 
التايالندي  سينتارا  تراث  من  عناصر  فيهما  تمتزج  حيث  تايالند،  ودولة 

بعادات وتقاليد قطر وتاريخها الحافل.
ويعتبر فندق سينتارا ريزيدنسز آند سويتس وست باي الدوحة، وجهة 
شهر  خــالل  والمقيمين  المواطنين  من  واســع  قطاع  لــدى  مفضلة 
رمضان المبارك، لما  يحتويه من بوفيهات متنوعة من الطعام التي 

تشمل 
عــدة أطــبــاق، من 

لدى  المحببة  الــوجــبــات  أفضل 
حيث  المميزة،  والحلويات  والمقبالت،  النزالء 

تشهد مطاعم الفندق إقباال واسعا من جانب العمالء خالل 
الشهر المبارك.

ويتميز فندق سينتارا خالل شهر رمضان المبارك بوجود عدة نشاطات 
لìفطار والسحور في مطاعمه المتنوعة، مثل بوفيه اÃفطار اليومي 
في مطعم كابريس ابتداًء من غروب الشمس حتى الساعة 9 مساًء، 
بقيمة 169 رياال للشخص الواحد، باÃضافة إلى  سعر خاص ل�طفال 
ما بين بين 6 و12 عاما 85 رياال، ومجانًا ل�طفال دون الخمس سنوات، 
فيما يتميز  السحور في مطعم كابريس مع القائمة الخاصة مقابل 

69 رياال قطريا للشخص الواحد.
ويوفر مطعم دالشيني قائمة خاصة باÃفطار وبشكل عائلي بقيمة  
و12   6 بين  ل�طفال  يصل   بينما  الواحد،  للشخص  قطريا  ريــاال   149
عاما إلى 65 رياال، وأيضا ومجانًا ل�طفال دون الخمس سنوات، كما 
أنه باÃمكان حجز قاعة خاصة واختيار قائمة الطعام التي يرغب بها 

النزيل ابتداًء من 100 ريال للشحص الواحد في قاعة سافاير.

يقدم تنوعا ثريا لوجبات ا®فطار والسحور.. وبأسعار خاصة

«سينتارا»..

أجواء ساحرة في شهر الخير

( تصوير : محمود حفناوي)

دق
فنا
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سبة  بمنا و
للحجوزات  خاصة  عروضا  سينتارا  فندق  يقدم  الكريم  رمضان  شهر 
المتوفرة  للشقق  ســواء  والسنوية،  والشهرية  وا�سبوعية  اليومية 
من  تعتبر  التي  غرف  وثالث  غرفتين  واحــدة،  غرفة  شقة  كاÃستوديو، 
أجمل الشقق وأجددها في منطقة الويست باي، حيث تتراوح أماكن 
الشقق  إلى  الواسعة  االستوديوهات  من  والفاخرة  الواسعة  اÃقامة 
تتمتع  كما  مربعا،  متًرا   365 إلــى  مساحتها  تصل  والتي  السكنية 
الشقق بإطاللة على المدينة أو البحر، حتى حمام السباحة بإطاللة 
على الخليج العربي. وتحظى العائالت بنادي ا�طفال الذي يتضمن 

أنشطة متعددة.
المطاعم  فــي  مميزة  جلسات  تقديم  على  سينتارا  فندق  ويعمل 
مطعم  مثل  رمــضــان،  شهر  خــالل  الفندق،  يحتويها  التي  المتنوعة 
من  وغــيــرهــا  لــونــج،  لــوبــي  ومطعم  دالتشيني  ومطعم  كــابــريــس 
المطاعم، حيث يوفر مطعم كابريس أجواء نابضة بالحياة الرمضانية 
وبأسلوب متجدد مميز، كما يتميز بأنه يجمع بين ا�لوان المبهجة  و 
الجذابة في أجواء معاصرة، خاصة وان المطعم يعتبر بمثابة ملتقى 
ا�طباق  تشمل  التي  الوجبات  فيه  تقديم  ويتم  عصري،  اجتماعي 
التايالندية وا�وروبية والعالمية في جو مفعم بالحيوية والنشاط، بما 

يحتويه من مقاعد تصل إلى 80 مقعدا.
وفي المقابل يتميز مطعم دالتشيني باالعتماد على تنوع المأكوالت 
مــن الــمــطــبــخ الــهــنــدي، حــيــث يــقــدم الفريق 
دالتشيني  بمطعم 

مـــــــجـــــــمـــــــوعـــــــة 
عصري،  رمضاني  جو  في  والمتجددة  المتنوعة  ا�طباق  من  مختارة 
نباتية،  وغير  نباتية  مــأكــوالت  الطعام  أصــنــاف  قائمة  تتضمن  كما 
ويرحب مطعم دالتشيني الكائن بالطابق ا�رضي، بالضيوف لتناول 
اÃفطار الشهي في بيئة تتميز بأجواء رمضانية جذابة وهادئة ومريحة 
تجمع بين تدرجات اللون ا�خضر وا�لوان الزاهية مع اÃضاءة الخافتة، 

بمقاعده التي تصل إلى 75 مقعدا.
العصري،  المقهى  طراز  على  المصمم  لونج،  لوبي  مطعم  ويقدم 
مجموعة مختارة من القهوة الطازجة والشاي والفاخر والكيك الطازج 
والمعجنات والسلطات الطازجة، كما تتوافر به أيضا ا�صناف العربية 

وا�وروبية،  كما تتوافر به أيضا خدمة الواي فاي المجانية.
النخيل  بأشجار  المزينة  الطرق  من  مبهجا  مزيجا  سينتارا  فندق  ويعد 
حيث  الحديثة  المعمارية  الهندسية  باللمسات  تعزيزها  تم  والتي 
ويعتبر  والخضراء،  الزرقاء  الخليج  بمياه  المشمسة  الصحراء  تلتقي 
فندق سينتارا ريزيدنسز آند سويتس الدوحة واحة من الهدوء في قلب 
من  دقيقة  و25  الكورنيش  مــن  فقط  لحظات  بعد  وعلى  المدينة 
المطار والذي تم تصميمه بإطاللة على البحر ومجموعة واسعة من 
الغرف والمرافق، بما في ذلك مركز للياقة البدنية هو ا�حدث، ليجعل 
منه منزًال مريًحا للمسافرين بغرض ا�عمال أو الترفيه في رحالت قصيرة 
سينتارا،  فندق  تصميم  تم  كما  القطرية،  العاصمة  إلــى  طويلة  أو 
تعمل  التي  الخاصة  والمميزات  الــراحــة  طــرق  جميع  على  ليشمل 
للمواطنين  هاما  مقصدا  ليكون  النزالء،  احتياجات  كافة  تلبية  على 

والمقيمين والزائرين من جميع أنحاء العالم.
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كتب : محمد عبد العزيز

 2018 يبدو مختلفا قياسا على رمضان   2019 أن رمضان  المؤكد  من   
إلى  يؤشر  مما  الطرق  شبكة  في  المتحقق  االنجاز  حجم  حيث  من 
اختفاء ظاهرة الزحام والتى كانت تؤرق الصائمين في السابق نتيجة 
تغير المشهد كليًا حيث يتمتع مستخدمو الطرق في قطر خالل رمضان 
نتيجة   ، الماضي  بالعام  قياسا  استثنائية  مرورية  بانسيابية   2019
السريعة  والطرق  الرئيسية  بالشوارع  الخاصة  المشاريع  عشرات  إنجاز 
بقلب  والغربية  والجنوبية  الشمالية  المناطق  لربط  الشريانية 
الكبرى  التسوق  ومراكز  الترفيهية  الحيوية  ا�ماكن  وربط   ، العاصمة 
ا�ماكن  ربط  على  عالوة   ، الدولة  مستوى  على  التجارية  والمجمعات 
التي  المشاة  جسور  من  حزمة  �نشاء  إضافة   ، والمالعب  الرياضية 
المجاورة  والمناطق  المزدحمة  الشوارع  في  والعبور  التنقل  تسهل 

بعضها لبعض.

منه  يعاني  ما  أكثر  الــذروة  أوقات  خالل  والتقاطعات  الطرق  زحام  وكان 
من  ا�خيرة  بالساعات  خاصة   ، المبارك  رمضان  شهر  خــالل  الطرق  رواد 
النهار ، والذروة الليلية للمرور حيث ينطلق الكثيرون تجاه أماكن الجذب 
وأشهرها  رمضان  ليالي  في  المسائية  با�جواء  واالستمتاع  السياحي 
الحي الثقافي كتارا ، اللؤلؤة ، سوق واقف ، المجمعات التجارية الكبرى .

وتكشف البيانات المتاحة  عن انخفاض معدل االزدحام المروري بشكل 

المهدرة  الساعات  نسبة  تراجع   مع  السابقة،  بالسنوات  مقارنة  ملحوظ 
لمستخدمي الطرق بنسبة 10 %، حيث بلغت 98 ساعة سنويا، بمتوسط 

14 دقيقة يوميًا. 
قطر  في  التكنولوجية  االبتكارات  مركز  عن  صادر  حديث  تقرير  وكشف  
وفقا  ازدحــامــًا  ا�كــثــر  هــي  ونوفمبر  ومـــارس  فبراير  أشهر  أن  ”كيومك”  
لبيانات العام 2018، وأرجع المختصون في كيومك ذلك إلى أن ا�شهر 
بعكس  الدولة،  داخــل  في  السكان  وجــود  تشهد  التي  هي  المزدحمة 
ا�شهر التي تتخللها اÃجازات الصيفية والشتوية وا�عياد، أما عن أوقات 
الذروة فقد رصدها التقرير  خالل 3 فترات على مدار اليوم، الذروة الصباحية 
وتبدأ من 7-8 صباحًا، ذروة منتصف اليوم من1-2 مساًء، الذروة المسائية 
بين 6-7 مساًء، أما ا�يام ا�كثر ازدحامًا فتشمل: ا�حد، اÃثنين، الثالثاء، 
ا�ربعاء، وهناك اختالف بسيط في النتائج يوم الخميس، وأيام الجمعة 

والسبت تختلف في النتائج عن باقي أيام ا�سبوع.
فقد   ، المنصرم 2018  العام  خالل  قطر  في  ازدحامًا  الشوارع  أكثر  وعن 
ضمت القائمة : شارع الخليج ، شارع الفروسية ، شارع أحمد بن علي ، 
شارع حالول، شارع البستان (امتداد شارع مسيمير)، شارع عبدالرحمن بن 
جاسم، الطريق الدائري الثالث، الطريق الدائري الرابع، شارع الغرافة، شارع 

تطور ملحوظ بشبكة الطرق مقارنة بالعام املاضي مع انسيابية مرورية  

رمضان بال زحام.. هذا العام

ت
عا

تاب
م

طريق اجملد .. «30» منطقة سكنية  تتمتع 
بتدفق مروري مستمر  
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السوق المركزي.
 2018 في  ازدحامًا  الشوارع  أكثر  قائمة  تصدرت  التي   الشوارع  وتشهد 
الــذي  السريعة  الــطــرق  برنامج  خــالل  مــن  المتكامل  للتطوير  مشاريع 
لتطوير  جهودها  إطــار  في   ، ”أشغال“  العامة  ا�شــغــال  هيئة  وضعته 
الدولة  أنحاء  جميع  في  المرورية  الحركة  انسيابية  وتعزيز  الطرق  شبكة 
وقد قطعت أشغال شوطا كبيرا في انجاز مشاريع التطوير مما يعني أن 

رمضان 2019 سيشهد انسيابية في الحركة المرورية.
من  اسباير  لحديقة  والــمــؤدي  الفروسية)  (شارع  المثال  سبيل  فعلى   
(الشوارع  و  خليفة)  ستاد  (مالعب  و  (فيالجيو)  ومجمع   ، الغربية  الجهة 
شارع  مسارات  عدد  لزيادة  منه   نحو %80  إنجاز  تم  الريان)   في  التجارية 
الفروسية الذي يبلغ طوله 7,8 كيلومتر ليصبح بأربعة مسارات في كل 
اتجاه مع طريق خدمي على كال جانبي الطريق، ويتم من خالل المشروع 
بــإشــارات  تقاطعات  إلــى  والمناصير  ومعيذر   الفروسية  دواري  تحويل 
مرورية لتخفيف االزدحام المروري حيث يعتبر هذان الدواران ا�كثر ازدحامًا 

في المنطقة خاصة في أوقات الذروة . 
وقد شهد عام 2018 العديد من االفتتاحات ضمن برنامج الطرق السريعة 
أكثر  تنفيذ  من  الهيئة  انتهت  حيث   ، العامة  ا�شغال  هيئة  تنفذه  الذي 
السريعة  الطرق  طــول  ليصل  السريعة  الطرق  من  كيلومتر   100 من 
افتتحت ”أشغال“ 10  كما  كيلومتر،  من 500  أكثر  الهيئة  أنجزتها  التي 
منذ  تقاطعا   88 منها  انتهت  التي  التقاطعات  عدد  ليصل  تقاطعات 
تدشين البرنامج، وكذلك تم إنجاز 240 كلم من ممرات المشاة والدراجات 
كلم.   440 إلى  افتتاحها  تم  التي  المسارات  إجمالي  ليصل  الهوائية، 

كما تم انجاز أعمال التجميل على مساحة تغطي أكثر من مليون متر 
مربع وهو أكثر مما تم إنجازه بين 2010 و2017، ليصل إجمالي مساحة 

المناطق المجملة إلى أكثر من مليون و 800  ألف متر مربع.

طريق اخلور
يعني  الذي  ا�مر  المرورية  الحركة  أمام  الخور  طريق  وافتتحت ”أشغال“ 
تسهيل تدفق المرور وقد أنجزت الهيئة في 2018 نحو 3  جسور رئيسية 
أمام الحركة المرورية ضمن أعمال المشروع، الذي يمتد بطول نحو 33 
قطر  جامعة  شارع  إلى  وصــوًال  الخور  بمدينة  الخور  طريق  من  كيلومترا 
بمدينة الدوحة ، ويضم المشروع 10 تقاطعات متعددة المستويات، 6  
منها ذات تدفق مروري حر والتي تتصل بعدد من الطرق الرئيسية مثل 
الطريق المداري وطريق الطرفة وطريق سميسمة، كما تسهل الوصول 
على  الطريق  يحتوي  كما  السريع.  لوسيل  وطريق  الشمال  طريق  إلى 
ليربط  للجمال  معبر  عن  فضًال  سفليًا  ومــمــراً  نفقًا  و22  جسور  ثمانية 

محمية لوسيل الصغرى بمحمية لوسيل الكبرى.

خليفة أفنيو
من  كيلومترات  من 6  أكثر  أعمال  اكتمال  عن  أعلنت ”أشغال“  وأيضا  
طريق خليفة أفنيو تشمل تقاطع بني هاجر، والذي يوفر تدفقًا مروريًا حراً 

بين الدوحة ودخان وبني هاجر والريان، وأجزاء من طريق خليفة أفنيو.
بني  دوار  بتحويل  العامة  ا�شغال  هيئة  قامت  الحيوي،  لموقعه  ونظرا 

الساعات ا�وç وا�خÐة من نهار رمضان  .. ذروة مرورية 
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هاجر إلى تقاطع يتكون من 3  مستويات ليوفر تدفقا مروريًا حرا وبقدرة 
استيعابية تصل إلى 1500 مركبة في الساعة، وأصبح التقاطع بمثابة 
حلقة وصل رئيسية بين شرايين رئيسية وهي طريق خليفة أفنيو وطريق 

دخان وطريق الريان ليخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة.
بأربعة  جديد  مــزدوج  طريق  إنشاء  أفنيو  خليفة  طريق  مشروع  ويشمل 
بإجمالي  اتجاه  كل  في  مسارات  ثالثة  من  بدًال  اتجاه  كل  في  مسارات 
وحتى  الغرب  في  الوجبة  قصر  تقاطع  من  ليمتد  كيلومتر   11.6 طول 
تقاطع المائل في الشرق، وعلى امتداد طريق الغرافة من طريق الريان 

في الجنوب وحتى شارع ثاني بن جاسم في الشمال. 

طريق الريان
وافتتحت أشغال في 2018 بشكل جزئي جسرا جديدا بتقاطع خالد بن 
عبداß العطية ونفقا جديدا بتقاطع الشيخ خالد بن حمد آل ثاني، كما 
باسم  والمعروف  زابن  بن  تقاطع  على  جديد  ضوئي  تقاطع  افتتاح  تم 
وجار  الثانية)،  (المرحلة  الريان  طريق  تطوير  مشروع  ضمن  ”المكافحة“ 
االنتهاء من أعمال الطريق الرئيسي وباقي أجزاء التقاطعات إلى جانب 
ازالة التحويالت المرورية لتسهيل الحركة أمام مستخدمي طريق الريان.

إلى  الرياضة   دوار  غرب  من  الطريق  تطوير  أعمال  المشروع  ويتضمن 
غرب دوار خالد بن عبداß العطية  (دوار الريان الجديد) ويتم من خالل 
المشروع تطوير طريق مزدوج جديد طوله 5.5 كلم بأربعة مسارات في 

كل اتجاه، باÃضافة إلى إنشاء خمسة تقاطعات رئيسية ونفق وجسر.

طريق لوسيل
نحو 750  بطول  القصار  بتقاطع  جديدأ  نفقًا  ايضا  وافتتحت ”أشغال“  
من  القادمين  أمام  حرة  مرورية  حركة  يوفر  السريع  لوسيل  بطريق  متراً 
الثقافي  للحي  العامة  المؤّسسة  اتجاه  في  واللؤلؤة   لوسيل  مدينة 
مباشرًة  الجديد  النفق  يتصل  حيث   ، المحيطة  والمرافق  والفنادق  كتارا 

بين طريق لوسيل السريع وامتداد شارع الخفجي.

طريق اجملد
كما تم افتتاح طريق المجد الذي يتألف من 7 مسارات في كل اتجاه بين 

مسيعيد والخور والتي تستوعب نحو أكثر من 14000 مركبة في الساعة 
ليصبح من أكثر الطرق أمانًا في قطر حيث تم تصميمه بمعايير دولية 
تخفض من احتماالت وقوع حوادث حيث تم فصل حركة مرور الشاحنات 

في مسارين عن حركة مرور المركبات الخفيفة في 5 مسارات.
في  يساهم  ما  حراً،وهو  مروريًا  تدفقًا  ليوفر  تقاطعًا   18 الطريق  ويضم 
اختصار زمن الرحلة إلى نحو أكثر من 50 % مقارنة بالزمن الذي كانت 
تستغرقه نفس الرحلة من خالل الطرق القائمة. ويخدم طريق المجد نحو 
ومناطق  والوكير  والوكرة  مسيعيد  مقدمتها  وفي  سكنية  منطقة   30
كما  والمعراض.  والسيلية  ومعيذر  ومكينيس  وأبونخلة  الدوحة  جنوب 
يسهل الوصول إلى الوجبة والريان فضًلا عن الشيحانية ودخان ومناطق 
الخيسة وأم صالل محمد وأم صالل علي وصوًلا إلى لوسيل واللؤلؤة 

شرقًا إلى جانب المناطق الشمالية والخور وراس لفان.

تقاطعات جديدة
ومما يعزز فرص التخلص من الزحام افتتاح هيئة ا�شغال العامة   بشكل 
حراً  مروريًا  تدفقًا  ليوفر  السادس   الدائري  بالطريق  جديداً  تقاطعًا  جزئي 
مباشر،  بشكل  الثمامة  استاد  ويخدم  والجنوب  والشمال  الدوحة  بين 
حيث يأتي اÃنجاز الجديد كجزء من البنية التحتية الستعدادات استضافة 
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تسريع  على  العامة  ا�شغال  هيئة  حرص  إطار  في  العالم 2022  كأس 
وتيرة ا�عمال وتسليم المشروعات الخاصة بكأس العالم قبل الموعد 

المحدد.
من  يتألف  حيث  البالد  في  الحيوية  التقاطعات  من  المشروع  ويعتبر 
مستويين وجسر رئيسي وأربعة  جسور التفافية وأربعة أنفاق للمركبات 

باالضافه إلى جسرين للمشاة وستة أنفاق للمشاة والدراجات. 
وانتهت ”أشغال“ من تحويل 4 دوارات إلى تقاطعات بإشارات ضوئية 
وفتحها أمام الحركة المرورية ضمن خطة تطوير شارع السوق المركزي، 
حيث افتتحت تقاطع السوق المركزي وتقاطع المشاتل وتقاطع شارع 

وادي الغديريات مع شارع بوهامور إلى جانب تقاطع السدر.
السوق  شارع  لتطوير  خطة ”أشغال“  ضمن  الجديدة  االفتتاحات  وتأتي 
في  مــروريــة  سيولة  تحقيق  بهدف  القريبة  الــطــرق  مــن  وعــدد  المركزي 
المناطق المحيطة والتي تكتسب أهمية اقتصادية كبيرة وتشهد زحامًا 

مروريًا كبيراً.

طريق الصناعية
بطول  الخدمية  الطرق  من  كيلومترات    6 إنجاز  من  ”أشغال“  وانتهت 
طريق المنطقة الصناعية، وجار العمل على افتتاح نفق يربط القادمين 
الخيل  روضة  طريق  امتداد  مشروع  ويتألف   ، بروة  اتجاه  في  الدوحة  من 
(طريق الصناعية) من 12.5 كيلومتر من جنوب المنطقة الصناعية عند 
على  الواقع  أبوهامور  تقاطع  عند  وينتهي  الشرقي   33 شــارع  تقاطع 

تقاطع شارع مسيمير مع شارع السوق المركزي.  

الصناعية الشرقي
بدأت هيئة ا�شغال العامة ”اشغال“ تنفيذ ا�عمال اÃنشائية لمشروع 
 33 شــارع  تقاطع  بين  المسافة  فــي  الشرقي  الصناعية  شــارع  تطوير 
الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري 
المخطط  من  أنــه  إلــى  ”أشغال“  وتشير   ، كيلومتر   2.5 بطول  السابع 
االنتهاء من المشروع الجديد في الربع ا�ول من 2020 وبتكلفة تبلغ نحو 
730 مليون ريال.  ويتضمن المشروع تطويرالطريق الرئيسي من خالل 
توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى 3  مسارات بدًال من مسارين إلى 
جانب تحويل  3  دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين فضًال عن 
على  المشروع  وسيعمل  الهوائية.  الدراجات  ولراكبي  للمشاة  نفقين 
زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة حيث من 

المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50 %.

طريق الوكرة
وأنجزت هيئة ا�شغال العامة ”أشغال“ تطوير طريق الوكرة الرئيسي 
حوالي 600  تصل  للمشروع  إجمالية  وبتكلفة  كيلومترات   9 بطول 
مليون ريال قطري ، ويأتي المشروع ضمن خطة أشغال الستكمال 
الطريق  أعمال  وتمتد  الــبــالد   بجنوب  الخاصة  الطرق  شبكة  أعمال 
من تقاطع المطار بالدائري السابع وصوًال لطريق مسيعيد وتقاطع 
وعب بحير بالجزء الجنوبي من طريق الدوحة السريع حيث ستشمل 
ا�عمال توسعة الطريق إلى ثالثة مسارات تستوعب 6000 مركبة في 
في  مركبة  تستوعب 4000  مسارين  من  بدًال  اتجاه  كل  في  الساعة 
الساعة في كل اتجاه وهو ما سيحقق انسيابية مرورية كبيرة ويختصر 
زمن الرحالت أمام القادمين من الدوحة في اتجاه الوكرة والمناطق 

الجنوبية .

Ùور صباح ا�حمد
طريق  أول  ا�حمد   صباح  محور  ويعتبر   ، ا�حمد  صباح  محور  افتتاح  تم  و 
في قطر يطلق عليه اسم ”محور“ بدال من طريق نظرا �هميتة الكبيرة 
ومواصفات بنائه الفريدة، فمع اكتمال المحور الجديد في 2021 وبطول 
25 كيلومترا  وبإجمالي أعمال 37 كيلومترا سيمتلك الطريق أول جسر 
معلق  في قطر وكذلك أكبر تقاطع وأطول جسر وأعمق وأطول نفق 

ثنائي االتجاه.
ويزيد من أهمية المحور أنه سيتضمن تطوير نحو 7 مسارات رئيسية   من 
خالل توفير طريق بديل لشارع 22 فبراير المزدحم وبسعة مرورية مضاعفة  
كما سيمثل حلقة وصل أخرى للحركة المرورية القادمة من جنوب البالد 
إلى الشمال عبر مدينة الدوحة من خالل ربط طريق الدوحة السريع مع 

الجزء الجنوبي منه (الوكرة الموازي).

طريق الوكرة اجلديد يحدث انفراجة مرورية 
وإزالة التحويالت تدريجي�   � الريان 

من الدوحة إç «لوسيل» بدون توقف .. وشارع 
الفروسية يحل ا�زمة 
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معدالت ا®شغال وصلت إç 90 ٪..مدير املبيعات تامر جاد لـ «أمالك»:

نمو مبيعات «البندري» 80 ٪ في 2018

وأكد جاد في حوار مع"أمالك"، أن الشركة حصلت على عقود جديدة في 
قطاع العقارات التجارية حيث أبرمت عقودا مع شركات وعالمات تجارية 
حافظت  كما  التجارية،  والمحال  المناطق  من  عــدد  في  لìيجار  عالمية 
الشركة على تجديد العقود مع عمالئها بنسبة تتراوح بين 80% و%85، 
مما يعتبر مؤشرا مهما  للمحافظة على العمالء عبر اهتمام "البندري" 
بهم وتوفيرها الحتياجاتهم من حيث خدمات الصيانة والتأجير والمرافق، 
العروض  مــن  مزيد  وتقديم  الخدمة  جــودة  على  المحافظة  عــن  فضًال 
من  متنوعة  حزمة  عــالوة   مختلفة  سماح  بفترات  تسمح  والتى  المميزة 

التسهيالت في طرق الدفع.
وكشف جاد عن اهتمام البندري للعقارات بموظفيها باعتبار أن كوادرها 
موظفيها  تحفيز  في  استمرارها  مع  لها  الحقيقية  الثروة  تمثل  البشرية 
إلى تكريم الشركة �فضل موظفيها في  لتقديم ا�فضل دائما، مشيراً 
مجاالت المبيعات والتأجير، حيث حصل الموظف بالشركة محمد صالح 

على تكريم أفضل موظف في مجال المبيعات نتيجة  تحقيقه أعلى ا�رقام 
صمودي  سمية  بالشركة  الموظفة  حصلت  كما  المبيعات،  مجال  في 
لتحفيزهما  تكريمهما  تم  وقــد  اÃيــجــارات  قطاع  في  ا�ول  المركز  على 
لتطوير  أكبر  جهود  بــذل  على  الــزمــالء  بقية  وتشجيع  ا�داء  تعزيز  على 
أداء الشركة وتعزيز مكانتها في السوق المحلي.  وفيما يتعلق بصفقة 
االندماج بين شركتي البندري للعقارات ومزايا قطر للتطوير العقاري ، قال 
جاد  أن صفقة اÃندماج مع مزايا تمضي كما وفقا للمخطط لها، حيث 
تباشر إدارتا الشركتين دراسة الجوانب المتعلقة باالندماج غير أن الدراسة 
لم تنته بعد. وأشاد جاد بقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 
القطريين  لغير  يجوز  المشروع  أحكام  وبموجب  إنه  حيث  بها،  واالنتفاع 
والضوابط  للشروط  ووفقا  المناطق  في  بها،  واالنتفاع  العقارات  تملك 
اقتراح  على  بناء  الـــوزراء،  مجلس  من  قــرار  بتحديدها  يصدر  التي  والمزايا 
أن  متوقعا  بها،  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  لجنة 

كتب – محمد حمدان     تصوير – محمود حفناوي

قال مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات، تامر جاد، إن الشركة  أحرزت تقدما كبيرا في مشاريعها 
خالل العام الماضي، وجاءت النتائج لتفوق التوقعات، حيث توسعت في المبيعات والتأجير وعززت حصتها 
السوقية محليا، فقد حققت الشركة نسبة نمو في مبيعاتها تتراوح بين 75% و80%  خالل 2018 قياسا 
بالعام 2017 ، كما نجحت في رفع نسبة ا�شغال في العقارات السكنية والتجارية التابعة لها إلى نسبة 
تصل إلى 90% خالل العام الماضي قياسًا بالعام 2017، الفتًا إلى أن نسبة العقارات الشاغرة ال تتجاوز 

10% خالل الفترة الحالية.

{ تامر جاد
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يؤدي سريان قانون تملك العقارات لغير القطريين إلى انتعاش كبير في 
السوق العقاري المحلي مع زيادة كبرى في حجم التدفقات االستثمارية 
ا�جنبية الواردة إلى السوق القطري، مضيفًا "أثر القانون يبدو إيجابيًا على 
السوق المحلي لجهة أن هناك العديد من المقيمين واالجانب يرغبون 
في االستثمار العقاري في السوق المحلي وهو ما سينعكس إيجابًا على 
المبيعات مستقبًال". وتابع قائًال "القانون زاد اÃقبال على مشاريع الشركة 
قطاع  قام  حيث  والدفنة،  قطر  واللؤلؤة-  لوسيل  مناطق  في  وعقاراتها 
كبير من العمالء باالستفسار عن الفرص االستثمارية الواعدة ومستويات 
االسعار ترقبا لبدء سريان القانون، الفتًا إلى أن عقارات الشركة بمنطقة 
من  أكثر  بواقع  الدفنه  ابــراج  بيع  إلى  إضافة  بالكامل  بيعها  تم  لوسيل 
برج  تسليم  انجاز  يتوقع  فيما  بالكامل،  اللؤلؤة  ابــراج  بيع  تم  كما   %95
جمانة في اللؤلؤة بالكامل في الربع الثاني من العام الجاري، ولذلك 
من المتوقع أن يزيد القانون من إقبال المستثمرين على العقارات في 
المحلي.  العقاري  السوق  في  كبير  تحول  لحدوث  يؤشر  ما  وهــو  قطر 
وكشف جاد عن ترتيبات تجريها "البندري" لطرح مشروع جديد في منطقة 
لوسيل يتضمن شققا سكنية للتملك للمواطنين ولغير القطريين على 
في   شرعت  الشركة  أن  إلــى  مشيراً  الــســداد،  في  مريحة  وفترات  اقساط 
والمخطط  والتكاليف  االسعار  حيث  من  بالمشروع  المتعلقة  الدراسات 
البندري  شركة  أن  مؤكداً  الحقًا،  المشروع  عن  االعــالن  وسيتم  النهائي 
هائلة،  مبيعات  حقق  الذى  الخيسة  مشروع  مثل  رائدة  بمشروعات  تنفرد 
لعقد  العمالء  من  شريحة  أكبر  الستقطاب  الشركة  تخطيط  عن  فضًال 
صفقات تأجير معهم، كما تدرس الشركة عروضا جديدة كبرى لصفقات 
تشهد  وغيرها  والخيسة  الخور  في  الشركة  مشاريع  أن  مبينًا  وتأجير،  بيع 

إقباال متزايدا من قبل العمالء.واشار إلى انه ووفقًا لمؤشر أسعار العقارات 
الصادر عن مصرف قطر المركزي الذى سجل ارتفاعًا في الربع ا�ول من 
العام الجاري بواقع 0.17 نقطة على أساس سنوي، مرتفعًا من مستوى 
بلغ 251.82 نقطة في مارس 2018 إلى مستوى بلغ 251.99 نقطة 
في مارس 2019، فإن االرتفاع مؤشر على استقرار أسعار العقارات في 
القطاع،  لها  تعرض  التي  التصحيحية  الحركة  وانتهاء  المحلي  السوق 
مرتفعة  كانت  الماضية  السنوات  خالل  العقارات  أسعار  ان  إلى  مشيراً 
جيد  مؤشر  وهــذا  العادلة  الطبيعية  لمستوياتها  عــادت  االسعار  أن  غير 
للمتعاملين في السوق. وأوضح ان النشرة العقارية التى تصدرها وزارة 
العدل تعتبر مؤشرا مهما يقيس حركة أسعار العقارات حيث إنها تضع 
خطوطا عريضة للمستثمرين والمطورين العقاريين بالنسبة ل�سعار في 
ان  إلى  الفتًا  ومواقعها،  ومساحتها  العقارية  الصفقات  وقيمة  المناطق 
العوامل  من  حزمة  نتيجة  كبيرا  استقرارا  شهدت  العقارات  أسعار  حركة 
أبرزها خروج المضاربين من السوق العقاري وإغالق السوق العقاري للفجوة 
السعرية بين ا�سعار العادلة وا�خرى والسوقية. وتوقع أن يشهد السوق 
المؤشرات  وأن  خاصة  الجاري،  العام  خالل  كبيرا  عقاريا  انتعاشا  المحلي 
تدل على عودة الصفقات العقارية الكبري بالتزامن مع محفزات قانونية 
وتشريعات جاذبة كبرى تتيح تدفق االستثمارات ا�جنبية للسوق المحلي 
السوق  فــي  التركيز  على  المقيمين  التشريعات  بعض  شجعت  كما 
بانعكاس  توقعات  على  عالوة  السوق،  جاذبية  وزيــادة  المحلي  العقاري 
أسعار النفط التى تتراوح بين 60 دوالرا و70 دوالرا على السوق العقاري 
المحلي، مشيراً إلى أن الحصار أدى إلى تركيز المشاريع االستثمارية على 

السوق القطري وليس هناك أثر للحصار على السوق المحلي.

جنحنا � احلصول على عقود جديدة 
� قطاع العقارات التجارية

كوادرنا البشرية ثروتنا احلقيقية 
ونستهدف تعزيز أدائنا

{ محمد صالح{ سمية صمودي
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االفتتاح الرسمي بالربع ا�ول 2020 .. فراس اخلطيب لـ «أمالك»:

«باراماونت».. 
أفخم برج سكني في اللؤلؤة

كتب - محمد ا�ندلسي

كشف مدير قسم المبيعات في شركة االصمخ، فراس الخطيب، عن موعد االفتتاح الرسمي لمشروع برج 
باراماونت ريزيدنسز الدوحة الذي يقع بمنطقة «اللؤلؤة - قطر»، في الربع االول من العام 2020، مؤكدا ان  
برج باراماونت يعتبر ا�ول من نوعه في قطر، حيث يحمل لمسات الفخامة المستوحاة من هوليوود، ليعد 

افخم برج سكني في منطقة اللؤلؤة التي تتميز بجاذبية مكانها وقربها من مركز ا�عمال، وازدهارها 
المستمر، كما يضم المشروع مرافق مميزة تحمل عالمة «باراماونت هوتيلز آند ريزورتس» في أجواء 

مستوحاة من بيئة والية كاليفورنيا.
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باراماونت  بــرج  إطاللة  أن  الــى  امالك  مع  ــواره  ح في  الخطيب  ــار  وأش
الوحدات  لمالكي  مثالية  فرصة  توفر  والمارينا،  البحر  على  تقع  التي 
يطل  التي  البحرية  للواجهة  الخالب  بالمنظر  لالستمتاع  السكنية 
عليها البرج باالضافة الى تذوق أشهى المأكوالت التي يتم اختيارها 
بعناية بالغة، الفتا الى ان المساحة االجمالية للبرج تصل الى 71 الف 
متر مربع، وبعدد طوابق يبلغ 19 طابقا، بإجمالي 196 شقة سكنية، 
حيث يحتوي البرج على 91 شقة غرفة نوم واحدة، و 73 شقة غرفتين 
بنتهاوس،  وحــدات  الى 4  باالضافة  نــوم،  غرف  ثالث  شقة  و28  نــوم، 

وتتراوح مساحات الشقق بين 115 مترا مربعا و905 امتار مربعة.
وجمال  والترحاب  الضيافة  دفء  بين  يجمع  باراماونت  برج  ان  وأوضح 
معايير  السكنية  وحــداتــه  تقدم  حيث  والرفاهية،  واÃبـــداع  التصميم 
استثنائية من الفخامة التي ال تضاهى، كما يوفر المشروع للعمالء 
افضل الخدمات والمرافق المميزة، مثل حوض سباحة مثالي ، وصالة 
ناد  عن  فضال  بها،  العالمية  االفــالم  احــدث  عــرض  يتم  خاصة  سينما 
رياضي يضم أحدث ا£الت الرياضية، عالوة على ناد ل�طفال، وغيرها 
مدى  تؤكد  والتي  العالمية  المعايير  بأعلى  المصممة  المرافق  من 
االلتزام التي تحرص عليه شركة االصمخ العقارية في كل مشروعاتها، 
للنصائح  وتقديمها  المهنية  بالمعايير  الــتــام  االلــتــزام  على  عـــالوة 
القرار  اتخاذ  من  العمالء  جميع  ليتمكن  الرصينة  والمشورة  المجدية 

السليم.
وقال الخطيب : «يعد مشروع باراماونت ريزيدنسز الدوحة بمثابة تحفة 
فنية فريدة من نوعها وجوهرة نادرة تم صقلها باحترافية كبيرة ودقة 
متناهية ليتم تزيين مشروع اللؤلؤة قطر بأفخم برج سكني بها، كما 
يوفر برج باراماونت للمستثمرين فرصة االستفادة من عنصرين هامين 
بالفخامة  يتسم  عقار  على  بالحصول  يتعلق  االول   الوقت،  ذات  في 
في ارقى المناطق في «اللؤلؤة ـ قطر» والتي تعتبر أفضل المواقع 
تصميم  فهو  الثاني  العنصر  أما  للمستثمرين،  جذبا  ا�ماكن  وأكثر 
المشروع المميز والبديع الذي يحمل في طياته اهتماما بالغا ودقيقا 
التجارية  العالمة  تميز  الــتــي  والــداخــلــيــة  الخارجية  التفاصيل  بكافة 

باراماونت».

باراماونت 
 Ðيقدم معاي

استثنائية من 
الفخامة التي 

ال تضاهى

فراس الخطيب
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ولفت الخطيب الى ان برج باراماونت مستوحى من العصر الذهبي 
شركة  بها  تتميز  الــتــي   االيــقــونــات  زوايـــاه  مــن  يــبــرز  كما  لــهــولــيــوود، 
باراماونت بكتشرز والتي تعد أقدم شركة أمريكية Ãنتاج وتوزيع ا�فالم 
والبرامج التليفزيونية، مشيرا الى  ان التصاميم المميزة تجعل العمالء 

ان يعيشوا تجربة مبهجة جديدة لتعيد تعريف مفهوم الفخامة.

سجل حافل
وأكد الخطيب ان كل مشروع تقوم به شركة االصمخ العقارية من 
اضافة  يمثل  تطويره،   على  تعمل  أو  الخاصة  تصوراته  وضع  خالل 
نوعية وجديدة لسجل الشركة الحافل بالكثير من االنجازات المتميزة، 
على  يرتكز  الذي  االحترافي  أدائها  على  الشركة  محافظة  مع  السيما 
الباهرة  والــفــخــامــة  المرتفعة  بــالــجــودة  يتسم  عــقــاري  منتج  تقديم 
والقيمة المضافة للسوق العقاري المحلي، مما جعل الشركة تستمر 
واالقتصاد  العقاري  القطاع  دعم  في  فعال  بشكل  المساهمة  في 
الوطني من خالل التفاني في العمل بكل جهدها والتفرد في تنفيذ 
المشروعات سواء ابراج سكنية ومكتبية او مجمعات  تجارية او شقق 
العميقة  والمعرفة  والواسعة  المتراكمة  الخبرات  عبر   وذلك  فاخرة، 

بسوق العمل بالقطاع العقاري.
مجموعة  يشمل  االصمخ  شركة  بانجازات  الحافل  التاريخ  ان  واوضــح 
والتي  المختلفة  االستراتيجية  ا�هـــداف  ذات  المشاريع  من  مختلفة 
مع  السوق  احتياجات  وتلبية  المستدامة  التنمية  تحقيق  في  تسهم 
التركيز على طرحها بأسعار تنافسية لخدمة كافة الفئات المجتمعية، 
السوق  في  وحضورها  إمكاناتها  ترسيخ  من  الشركة  تمكنت  كما 
مشاريع  لتطوير  ا�فضل  والشريك  ا�مثل  الوجهة  إنها  مــرارا  وأثبتت 

عقارية متوسطة وكبرى.
أفضل  ــد  اح تعد  الــعــقــاريــة  للمشاريع  ا�صــمــخ  شــركــة  ان  ــى  ال ــّوه  ونـ
الشركات الكبيرة التي استحوذت على الثقة في مجال إدارة وتطوير 
العقارية  الــشــركــات  أهــم  مــن  واحـــدة  تعد  كما  العقارية،  المشاريع 
العقاري  الــقــطــاع  نمو  فــي  فــعــال  بشكل  ساهمت  الــتــي  المميزة 
المحلي على مدى العقدين الماضيين، باالضافة الى تجاوز اسهامات 
الشركة في  كونها شركة تطوير عقاري فقط، لتصبح عضوا بارزا في 
تحقيق  اتجاه  في  المحلي  العقاري  التطوير  بمسيرة  االرتقاء  مسيرة 
دولة  في  العقاري  بالقطاع  ترتقي  والتي  الوطنية 2030،  قطر  رؤية 

قطر.

منو عقاري
من  مكنتها  قطر  لدولة  التاريخية  االستحقاقات  بأن  الخطيب  وافاد 

زيادة جاذبية البيئة االستثمارية واستقطاب الكثير من المستثمرين، 
خاصة بالقطاع العقاري، الذي يشهد طفرة مميزة مع اقتراب كأس 
العالم في قطر 2022، الفتا الى ان المرافق العالمية الخاصة بالنقل، 
مثل مطار حمد الدولي،  وميناء حمد، وشبكة السكك الحديدية ، 
ومن المزمع ان تكون  مرافق البنية التحتية هي المحرك ا�ساسي 
بشكل  تساهم  الــمــرافــق  هــذه  ان  مــؤكــدا  الــعــقــاري،  القطاع  لنمو 
على  عــالوة  الضيافة،  وقطاع  العقاري  القطاع  انتعاش  في  فعال 
من  والتشييد  البناء  عمليات  وتيرة  ارتفاع  على  االيجابي  االنعكاس 
خالل االستفادة من مشاريع التوسعة في القطاع العقاري وقطاع 

الضيافة كذلك.
المحافظة  على  وقدرته  القطري  العقار  القطاع  قوة  الخطيب  وأكد 
المتطورة  التشريعات  اطـــار  فــي  لالستثمار،  وجاذبيته  نــمــوه  على 
المستقبلية  التطلعات  تحقيق  مصلحة  فــي  تصب  التي   والمرنة 
والتي  تحقيقها،  على  العمل  يتم  التي  التنموية  وخططها  للدولة 
االعمال  لقطاع  المميزة  االستثمارية  الــفــرص  وجــود  تؤكد استمرار 

السيما القطاع العقاري.
واشاد الخطيب بالدور الذي تقوم به الدولة في تطويرها للتشريعات 
االقتصادية والتي دعمت بدورها القطاع العقاري ليصبح اكثر جاذبية 
لالستثمار، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 
بمستويات  العقارية  االستثمارات  تمدد  على  سيعمل  والــذي  بها، 
سيجوز  حيث  القطري،  العقاري  السوق  جاذبية  من  من  ويرفع  كبيرة، 
لغير  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  القانون  مشروع  أحكام  بموجب 
والــضــوابــط  لــلــشــروط  وفــقــا  المناطق  مــن  الــعــديــد  فــي   ، القطريين 
والمزايا التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح 
لجنة تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، االمر الذي 
سيعمل على جذب واستقطاب المزيد من المستثمرين االجانب الى 
السوق المحلي مما ينعش الطلب على العقارات بصورة كبيرة، في 
ظل استمرار وتيرة البناء والتشييد والتوسعات العمرانية الكبيرة في 

قطر.

مساحات الشقق ت¿اوح بني 115 و 
905 أمتار مربعة

 èعدد الطوابق يبلغ 19 طابقا بإجما
196 شقة



45



العدد (6)
مايـو 2019

46

و  التثمين  و  التقييم  فى  معتمد  دولى  مدرب  وهو  د.صديق  وأوضح 
يأتي  القرار   هذا  فإن  الرؤية،  هذه  من  وانطالقا  أنه  العقارى  التسويق 
ضمن اÃجراءات التنفيذية للقانون رقم 16 لسنة 2018 بشأن تنظيم 
هذا  أحكام  وبموجب   ، بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك 
القانون  يجوز لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها في العديد 
من المناطق وفقا للشروط والضوابط والمزايا واÃجراءات التي يصدر 
بتحديدها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح لجنة تنظيم تملك 

غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها.
المسموح  بــالــعــقــارات  يقصد  الـــقـــرار  هـــذا  :“وبموجب  قــائــال  ــابــع  وت
باالستثمار فيها لغير القطري، المكاتب والمحالت التجارية والوحدات 
في  ل�راضي  العقاري  والتطوير  السكنية،  المجمعات  في  والفلل 
المناطق المحددة، ما يعني عدم اقتصار القرار على الشقق والوحدات 
مكوناته  بمختلف  العقاري  القطاع  شمول  يؤكد  ما  وهو  السكنية. 
بهذا القرار الذى من المتوقع أن يعود بالنفع على االقتصاد القطري، 
القطري  العقاري  القطاع  فــي  االستثمار  جاذبية  مــن  سيعزز   حيث 
باعتباره  نموه   ومعدالت  الوطني  االقتصاد  بقوة  ذلك  في  مدفوعا 

وباقي  الــعــقــارات  قطاع  ونمو  لقوة  ا�ساسية  الضمانة  و  المظلة 
القطاعات ا�خرى“.

لقطر  الــجــاذبــة  الــرؤيــة  يعكس  الــقــرار   هــذا  أن  على  د.صديق  وشــدد 
وانفتاحها العالمي كما يؤكد التزامها بمواصلة نهج تطوير ا£ليات 
المتكاملة والمتوازنة لتعزيز ثقافة الشراكة واالبتكار واتخاذ المزيد من 
المبادرات التي تقوم على قيم التعاون مع مختلف الشركاء وصيانة 
وتفعيل  والمستثمرين،  والمقيمين  للمواطنين  ا�ساسية  الحقوق 
أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر للفترة 2019 – 
2022. ولفت إلى أن دولة قطر  بهذا القرار تؤسس لمرحلة جديدة من 
مراحل النمو والتطور والتحديث بفضل القيادة الحكيمة والتخطيط 
السليم لمستقبل أجيالها القادمة وهي الرؤية التي تسعى حكومة 
الشيخ  السمو،  صاحب  حضرة  لتوجيهات  وفقا  تنفيذها  إلــى  قطر 
تميم بن حمد ال ثاني، أمير البالد المفدى،  وذلك بهدف بناء مجتمع 
الجميع  على  المنفتحة  وثقافته  بقيمه  محصن  ومــزدهــر  متقدم 
والتي تحمل معها بشائر مستقبل واعد ومزدهر.  و بين د.صديق أن 
اÃستقرار االمنى و  النهضة العمرانية التي تشهدها دول قطر تشجع 

رئيس °موعة إبهار واخلبÐ و املقّيم العقاري الدوè د.ميسر صديق:

عوائد االستثمار العقاري بين 7 % و8 % سنوي¶

قال الدكتور  ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع الخبير و المقيّم 
العقارى الدولى و عضو االتحادات العقارية الدولية ICREA – FIABCI – AURD – NAR   إن 

موافقة مجلس الوزراء  على تحديد المناطق وا�ماكن التي يسمح بتملك غير القطريين 
للعقارات فيها واالنتفاع بها تأتي استكماًال لمشاريع واهداف رؤية قطر الوطنية 2030، وبما 

يعكس الرؤية القطرية الشمولية القائمة على االنفتاح االقتصادي واالجتماعي والثقافي، 
و بما يعزز قيم العيش المشترك بين مختلف الشعوب والثقافات.  

تصوير: محمود حفناوي
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االستثمار  عوائد  متوسط  أن  كما  المستقبل،  في  االستثماري  المناخ 
العقاري  السوق  أن  إلى  الفتًا  سنويًا،   %8 و   %7 بين  يتراوح  العقاري 
الناجحين  المستثمرين  على  و  والطلب  العرض  بقوانين  محكوم 
في  بالمختصين  االستعانة  أهمية  على  مــشــدداً  الــفــرص،  إقتناص 
العقارى  السوق  ضوابط  ومعرفة  العقاري،  والتطوير  االستثمار  مجال 
والعوامل المؤثرة فيه من العرض والطلب وحالة السوق وعمر العقار 

ومساحته وموقعه و طرق الدفع.
ــدًءا   مــن   ــ متكاملة  ب منظومة  يمثل  الــعــقــاري  االســتــثــمــار  أن  واعــتــبــر 
 الــخــدمــات   التي   تقوم   بها   الــدولــة   مثل   شبكات   الــطــرق   والكهرباء  
 والمياه،   فالدولة   ا£ن   تمضي   بشكل   متقدم   في   استكمال   البنية  

  السوق العقاري احمللي Ùكوم بقوانني
 العرض والطلب

 قطر تؤسس ملرحلة جديدة من النمو
 والتطور والتحديث 
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 التحتية   على   مستوى   راقٍ   جداً،   وهذا   يشكل   دافعا   للمناخ   االستثماري  
 في   المستقبل،   فالتطوير   الجاري   في   البنية   التحتية   يشجع   االستثمار  
 العقاري،   وقطر   دولة   آمنه   وتحقق   عوائد   جيدة   لìستثمار   العقاري  غير 
أنه اشار  إلى أن    هناك   من   يقاوم متغيرات و    توجهات   السوق ويخرج  
 عن   هذه   المنظومة   نظرا لتشبث  بعض   المستثمرين بأسعار مرتفعة 
ال تتناسب و أسعار المنافسين و وضع السوق مما يدفع هؤالء  خارج 
السوق و يجعل تصرفات المقاومين التجاهات السوق ميزة للمنافسين 
 فتبقى    عقارات هؤالء الذين يعاندون حركة السوق العقاري  شاغرة  
 الكثر   من   سنة   مما يؤدي لتكبدهم خسائر فادحة ،   وفي المقابل فإن 
أن  االستثمار يجب  أن  على  مشددا  الرابح  من   يلتزم   بقوانين   السوق، 
يكون آمنا في دورته المتكاملة ما بين انشاء المشروع وتسليمه واختيار 
ا�ر والمباني في مناطق معينة وبمواصفات معينة مع تحديد العوائد 

المستهدفة.
توظيفا   يمثل  أنـــه   مبينا  الــعــقــارى  اÃســتــثــمــار  د.صديق  واســتــعــرض 
ا�صــول  تملك  عبر  ســواء  العقاري  القطاع  فى  المتاح  المال  لــرأس 
التأجير  أو  الشراء  أو  بالبيع  تداولها  و  تطويرها  و  ا�راضى  مثل  الثابتة 
ما  بالتنوع  االستثمار  يحظى  فيما  المنتظر،   الربح  و  العائد  لتحقيق 
بين اÃستثمار الشخصى و هو اÃستثمار بغرض التملك لتحقيق رغبة 
بغرض  العقارى  بالتطوير  الخاص  اÃستثمار  ،و  للسكن  اÃستخدام 
بناء  مثل  محدد  نشاط  من  معين  لنوع  ثابت  دخــل  تحقيق  أو  البيع 
أبراج ) ،و اÃستثمار الخاص المتعلق  سكنية –  مجمعات  عمارات –   )
مقومات  و  عناصر  صديق  د.  حدد   و  محلية،   عقارية  محافظ  بإنشاء 
اÃستثمار العقارى في: دراسة المعروض للتسويق و دراسة الجدوى و 
حسن اÃختيار طبقاَ لìمكانيات المتاحة  إلى جانب التقييم و التثمين 
أنه  إلــى  مشيرا  القانونية  الجوانب  عــن  فضال  الــعــقــارى   التمويل  و 
ولìقدام على هذا اÃستثمار يلزم معرفة أهم عناصر اÃختيار العقارى 
اÃستثمارى و تنقسم إلى  الندرة: و تعني أن عدد العقارات محدود . 
فنتيجة لذلك إذا وجد طلب قوي في منطقة. ستزداد قيمة العقارات، 
ويعتبر مالك العقار في منطقة مرغوبة  متمتعا بميزة احتكارية تقريبا 
وإلى جانب الندرة هناك ايضا التعديل فبإمكان التعديالت التي تحدث 

في العقار أن تغير من قيمته أما باÃيجاب أو بالسلب عالوة على ذلك 
فإن هناك عنصرا مهما وهو الثبات  و يعنى أن االستثمار في العقارات 
الطبيعية  الخصائص  بسبب  ذلــك  و  المدى.  طــويــل  استثمار  هــو 
التي تتضمن الثبات وعدم التدمير. و�ن ا�رض ثابتة فاالستثمار في 
يمكن  فال  ثابت  شبة  العقاري  فاالستثمار  أيضا.  ثابتا  يصبح  الملكية 
نقل العقار من مكان إلي آخر إذا أصبح السوق مناسبا في مكان أخر. 
وأيضا الن الصفقات العقارية معقدة وتتطلب مبالغ كبيرة من المال. 
ولفت د.صديق ايضا إلى أهمية عنصر الموقع المفضل وهو يعتبر 
فالمشترون  العقارات  لصناعات  أهمية  ا�كثر  االقتصادية  الخاصية 
المتوقعون لعقار ما سيعطون أهمية كبري لموقع العقار ومحيطة 
وبناءا علية سوف يحددون المبلغ الذي يستحقه هذا العقار  كما ان 
علي  يؤثر  المشتري  حاجة  تقابل  التي  المعينة  للمناطق  التفضيل 
سعر العقار  فعلي سبيل المثال اذا كان هناك عائلة تبحث عن شراء 
منزل ووجدت منطقة بها مدارس ومطاعم ومعدل الجريمة منخفض 
فإن هذه العائلة تقرر أن هذا العقار مناسب لها وتشترية وايضا فإن 
من  العقاري  للقطاع  بالنسبة  ا�فضل  Ãختيار  عقارية  ثوابت  هناك 
المحلية  السوق  جانب  إلــى  والسعر  والطلب  العرض  عوامل  خــالل 
نقلها،  علي  القدرة  وعدم  العقارات  ثبات  خاصية  بسبب  و  انه  حيث 
قد  وا�ســواق  جغرافية.  بحدود  ومحدد  محلي  العقارات  سوق  فيعتبر  
المدينة  لنفس  المختلفة  ا�حــيــاء  بين  حتى  أو  الــمــدن  بين  تختلف 
منفصل  بشكل  إليها  ينظر  أن  يجب  محلية  سوق  كل  هذا  وبسبب 
واخيرا نوعية العقارات فقد تتواجد نوعيات مختلفة من العقارات في 
منطقة واحدة   ويتمثل االختالف إما في النوعية أو نوع الترخيص أو 
مبني  وجود  ذلك   على  ومثال  العقار  سعر  متوسط  أو  النشاط  نوع 

سكني في منطقة تجارية أو صناعية  أو العكس. 

املوافقة على متلك غÐ القطريني يعزز  جاذبية 
االستثمار العقاري
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متعددة املرافق واخلدمات وتتميز مبوقعها اجلذاب وتصميمها الفريد

«داللة العقارية» 
تطرح فرص¶  للتملك في مدينة ا©ركية بـ«لوسيل»

تشجع  الــســداد  فــي  حلوال  توفر  العقارية  داللــة  أن  الحمادي  وأضـــاف 
المجتمع،  فئات  لكافة  السكنية  الــوحــدات  هــذه  مثل  امــتــالك  على 
في  سكنية  شقق  امــتــالك  على  كبيرا  إقــبــاال  الشركة  لمست  حيث 
مدينة لوسيل وذلك بعد اكتمال بيع المشروع السابق الذي اطلقته 

الشركة العام الماضي.
في  هاما  اقتصاديا  مركزا  ا£ن  أصبحت  قطر  أن  إلــى  الحمادي  وأشــار 
الشيخ  المفدى  البالد  أمير  لسمو  الحكيمة  الرؤية  بفضل  المنطقة 
تميم بن حمد آل ثاني وأصبح هناك اقبال كبير من كافة أنحاء العالم 
على التواجد بشكل أو بآخر في دولة قطر في ظل القوانين الجديدة 

المناطق  بعض  فــي  ل�جانب  التملك  وتتيح  الــدولــة  تصدرها  التي 
هــذا  فــي  نستهدف  فــإنــنــا  لـــذا   %100 بنسبة  الــمــشــروعــات  وامــتــالك 

المشروع المواطنين والمقيمين وكذلك ا�جانب من خارج الدولة.

مدينة املستقبل
لداللة  العام  المدير  الــكــرارتــي،  مجدي  أحمد  السيد  جانبه  قــال  من 
العقارية: نظراً لباع الشركة الطويل في السوق القطري، فإنها تميزت 
باالستثمار في مدينة لوسيل لكونها تمثل مدينة المستقبل، وتوفر 
مناخًا استثماريًا جذابًا، وتمثل ذلك في طرح أحدث مشروعاتها R-5 في 

أعلنت داللة العقارية، ذراع االستثمار العقاري 
لشركة داللة القابضة، عن طرح فرص للتملك 

في مشروع R-5 بمدينة ا�ركية بـ«لوسيل»، الذي 
يتميز بموقعه الجذاب والحيوي وتصميمه الفريد 

في منتصف المدينة والمحاذي الستاد لوسيل 
الذي سيحتضن المبارة االفتتاحية والختامية 

لمونديال قطر 2022.
وصرح الدكتور عبدالعزيز الحمادي الرئيس 

التنفيذي لشركة داللة للوساطة واالستثمار 
القابضة قائال: «يأتي اطالق مشروع  R05ضمن 

قيام داللة باالستمرار في تقديم عقارات 
سكنية فاخرة تناسب المجتمع القطري وفي 

مدينة لوسيل على وجه الخصوص والتي تعد 
المستقبل الحيوي لدولة قطر».

د.عبدالعزيز احلمادي: مدينة لوسيل  
املستقبل احليوي لقطر 

نقدم حلوال لتشجيع املواطنني واملقيمني على 
التملك � لوسيل

{ الدكتور عبدالعزيز الحمادي
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مدينة ا�ركية.
وأضاف قائًال إن مدينة ا�ركية تعتبر من أكثر المدن تميزاً في لوسيل 
�نها تتصل باستاد لوسيل الرياضي الذي سيحتضن المبارة االفتتاحية 
مقراً  أصبحت  أنها  إلى  باÃضافة   ،2022 قطر  مونديال  في  والنهائية 
للكثير من الجهات الحكومية والخدمية في الدولة، وأصبحت مدينة 
متطورة وحديثة وتغري المستثمرين، مشيراً إلى أن المشروع سيكون 

جاهزاً بالكامل مع حلول منافسات كأس العالم القادمة في قطر.
وقال إن الشركة استطاعت تحقيق الكثير من النجاحات واÃنجازات في 
مسيرتها في السوق العقارية، مشيراً إلى أنها ستستمر في توسعها 
المناطق  بمختلف  المستقبلية  المشاريع  من  عدد  في  االستثمار  في 

الحيوية في الدولة، وأبرزها في لوسيل وجزر قطيفان.
استاد  محيط  ضمن  تقع  بأنها  تتميز  ا�ركــيــة  مدينة  ان  الــى  ــار  وأشـ
أنها  إلــى  باÃضافة  لوسيل،  مدينة  منتصف  وفــي  الرياضي،  لوسيل 
وعمارات  فيها،  خدمية  ومناطق  تجاريا،  وموال  دولية،  مدرسة  تحتضن 
سكنية متعددة االستخدامات، ومستشفى، وفندقا من فئة أربع نجوم، 
باÃضافة إلى أنها تتمتع بإطاللة مميزة على طريق الخور ويحدها من 
عمارات  من  المدينة  فيما تتكون  الغولف،  مدينة  المقابل  الجانب 
سكنية في أعلى المحالت التجارية، ما يجعلها منطقة حيوية،  وتوجد 
بها 3 محطات لـ«الريل»، الذي تم تشغيله تجريبيًا في الوقت الحالي، 
وتتميز بقربها من االستاد الرياضي، ويُّمكن ذلك قاطن المدينة من 

التوجه إليه سيراً على ا�قدام.
بأنه  يتميز  العقارية  داللة  تطرحه  مشروع R-5  الذي  ان موقع  وأوضح 
مطل على المول التجاري وطريق الخور الساحلي ويتمركز على ثالثة 
شوارع، وتتميز بنايات المشروع بأنها مبنية على 9 أـدوار وتطل على 
داللة  كما تطرح  أيــضــًا،  مقهى  وتحتضن  والمسبح،  لوسيل  مدينة 
العميل  بدفع  المريح،  بالتقسيط  البيع  مشروع R-5 بنظام  العقارية 
نسبة تصل إلى 15% كدفعة مقدمة، ودفع 5% كل ثالثة شهور، وهذا 
السوق،  في  تنافسيًا  طرحًا  يمثل  ما  السنوية،  الدفعات  خالف  على 
وقد خصصت الشركة شققًا مفروشة بالكامل للحاجزين ا�وائل في 

المشروع بمناسبة شهر رمضان المبارك.

أحمد الكرارتي: «لوسيل» متثل منوذج� ملدن 
املستقبل وتغري املستثمرين

«ا�ركية» تقع ضمن Ùيط استاد لوسيل 
الرياضي وحتتضن منشآت خدمية

{ أحمد مجدي الكرارتي
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كتب – محمد ا�ندلسي

كشف مدير عام شركة الخط البديل للعقارات، أحمد مصطفى، عن 
ستعمل  حيث  قطر“،  في  ”استثمر  اسم  تحمل  كبرى  حملة  تدشين 
والمشاركة  االجنبية  الدول  في  عقارية  معارض  اقامة  على  الشركة 
امام  لتوفر  العالم،  ارجاء  مختلف  في  العقارية  المعارض  بكبرى 
ومختلفة  جديدة  بصورة  ليتعرف  الكاملة  الفرصة  االجنبي  المستثمر 
فرص  من  يحتويه  وما  القطري  السوق  في  العقاري  االستثمار  على 

استثمارية مغرية ومربحة.

البديل تسعى  أمالك أن شركة الخط   وأوضــح مصطفى خالل حــواره مع 
إلى استقطاب مطورين عقاريين إلى السوق القطري مع تنفيذ صفقات 
ان  خصوصا  المحلي  الــســوق  فــي  وعــقــارات  أراضـــى  على  واســتــحــواذات 
الجاذبية االستثمارية لقطر تعززت نتيجة تسهيل ممارسة أنشطة ا�عمال 
والمحفزات االستثمارية الكبرى إلى جانب بدء العد التنازلي لسريان قانون 
تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها. ولفت إلى أنه وخالل 
الوقت الحالي فإن هناك 18 منطقة يسمح فيها ل�جانب بتملك ا�راضي 
والعقارات وبالتالي فإن حملة استثمر في قطر تستهدف ايضا استقطاب 
السوق  ان  خصوصا  ا�جانب  من  والعقارات  ا�راضــى  تملك  في  الراغبين 

العقاري جاذب لالستثمارات ا�جنبية.
المعارض  ابــرز  في  تشارك  ان  على  حريصة  الشركة  ان  مصطفى،  وقــال  
مثل  والتشييد،  والبناء  العقاري  بالسوق  تختص  التي  والدولية  المحلية 
من  وغيرهما  االخير،  قطر  بروجكت  ومعرض  قطر،  سكيب  سيتي  معرض 
المعارض التي تستقطب كبريات الشركات والمؤسسات العالمية حيث 
وخططها  الشركة  مشاريع  الستعراض  فرصة  الفعاليات  هذه  مثل  تمثل 
في  الشركة  مشاركة  حققت  وقــد  جــدد  عمالء  واستقطاب  المستقبلية 

معرض بروجكت قطر نجاحا كبيرا 
الشركة  تقدمها  التي  والثقة  المصداقية  أهمية  على  مصطفى  وشدد 
لعمالئها ، والتي تكون هي االساس القوي بين الشركة وبين عمالئها، 
السيما وان هناك بعض الشركات التي ال تقدم المصداقية في عملها، 
وتحدث مشكالت بينها وبين العميل ، بعد أن تتم صفقتها معه وتستحوذ 
على أمواله، دون أن تقدم له استثمارا حقيقيا يدر عليه ربحا أو عائدا مالئما، 
الحصول  امكانية  توفر  بأنها  تتميز  البديل  الخط  شركة  ان  على  مشددا 
على فرص استثمارية مربحة وآمنة وبأقل االسعار وبأعلى عائد استثماري 
”المستثمر  قائال:  مصطفى  وأوضح  للعمالء.  الضمانات  كافة  توفير  مع 
المستثمر  خاصة  اليها،  نتوجه  التي  الجديدة   الــدول  الى  يقودنا  من  هو 
عن  فضال  ومتوازنة،  وذكية  طموحة  باستراتيجية  يتمتع  والــذي  القطري 
الوعي الكامل بمعرفته بتفاصيل هذه االسواق الجديدة في معظم دول 
العالم، لتشمل محفظته االستثمارية  العقارية على تنوع متميز  سواء 

الستقطاب مطورين ومستثمرين بالقطاع العقاري..مصطفى لـ«أمالك»: 

«الخط البديل» تطلق حملة «استثمر في قطر»

ت
ارا

عق

تصوير – محمود حفناوي
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بأن  القول  ويمكن   ، المحلي  السوق  في  هنا  أو  العالمي  السوق  في 
المستثمر القطري ال توجد امام طموحاته االستثمارية اي حدود او حواجز 
المربحة  االستثمارية  الفرص  عن  بحثه  مواصلة  عن  تعرقله  ان  يمكنها 
االستثمارية  الفرص  عن  دائما  تبحث  الشركة  ان  الــى  واشــار  والمجزية“. 
وتقوم  شرائحهم،  بكافة  المستثمرين  تطلعات  ترضي  التي  العقارية 
افضل  واختيار  وميدانية  دقيقة  دراســة  االجنبية  الــدول  في  السوق  بدراسة 
ليحدد  والمستثمرين  العمالء  امــام  لطرحها  االستثمارية  الفرص  هــذه 
العميل اي هذه الفرص هي االنسب واالفضل له.. مضيفا: ”يعتبر الهدف 
جميع  وتطلعات  طموحات  تحقيق  هو  البديل  الخط  لشركة  االساسي 
أو كانوا من شريحة المستأجرين،  العمالء سواء كانوا يرغبون بالتملك 
حيث تقوم الشركة بتوفير متطلباتهم االستثمارية والتجارية او السكنية، 
السوق  في  محلية  لسيولة  ضخا  هناك  بأن  مصطفى  وأفــاد  االداريـــة“.  او 
القطري  السوق  اقتحمت  التي  االجنبية  السيولة  على  عــالوة  العقاري 
بات  انــه  حتى  العالمية  الــى  المحلي  العقار  ســوق  وصــول  بعد  خاصة   ،
استقطاب  حيث  مــن  االوســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  ــارزا  ــ وب قــويــا  منافسا 
الدولة  تقيمها  التي  الكبرى  المشاريع  ظل  في  االجــانــب  المستثمرين 
العالم  كأس  بإستضافة  المتعلقة  المنشآت  خاصة   ، الخاص  والقطاع 
طاقتها  بكل  تعمل  البديل  الخط  شركة  ان  الى  وأشــار   .2022 قطر  في 
للمستثمرين  العقارية  المنتجات  مــن  ابتكارتها  احــدث  تقدم  ان  على 
مع  خاصة    ،2022 قطر  في  العالم  لكأس  االستعداد  اتــم  على  لتكون 
استمرار وتيرة البناء والتشييد في السوق القطري التي تمضي على قدم 
الكبيرة  العمرانية  والتوسعات  الجديدة  المدن  بناء  الى  باالضافة  وساق، 
التوجه  هي  اصبحت  التي  الذكية  والمبان  المدن  من  العديد  وتدشين 
الحالي والمستقبلي لجميع المستثمرين والمطوريين العقاريين. وأكد 
مصطفى أن شركة الخط البديل ادخلت منتج جديد وهو التطوير العقاري 
في عدة مناطق بالسوق المحلي، والخارجي أيضا، وبطرق متطورة مقارنة 
الدقيق  االنتشار  التقليدية، عالوة على تطبيق سياسة  التطويرية  بالطرق 
والذكي، لتشمل قائمتها أفضل وأرقى العقارات الموجودة في االسواق 
الجديدة  للطفرة  مرادفا  البديل  الخط  شركة  اسم  بات  حتى  المختلفة، 

في الشركات العقارية الحديثة ، في ظل توفيرها لفرص استثمارية تتميز 
شركة  بين  كثيف  تواصل  وجــود  الى  الفتا  تنافسية،  وبأسعار  ثري  بتنوع 
الخط البديل والكثير من المطورين والمستثمرين العقاريين والشركات 
من  حزمة  بحثت  حيث  االجنبية،   الــدول  من  العديد  في  الكبرى  العقارية 
الشركات  مع  المنافسة  وحــول   . الشركة  مع  التعاون  امكانية  الجهات 
استراتيجية  تنتهج  البديل  الخط  ”شركة  مصطفى:  قال  االخــرى  العقارية 
التقليديين عبر  المنافسين  التنافسية، عالوة على تخطي  لتعزيز قدراتها 

أفكارها الخالقة والمتجددة، السيما مع 
طرحها حزمة من المشاريع التي تتمتع بضمانات حكومية ، ضمن الخطة 
الترويجية للعقارات الدولية ، االمر الذي يمنح المستثمر ثقة أكبر في هذه 
عقارات  تطرح  الشركة  أن  إلى  االشــارة  مصطفى  ينس  االستثمارات“.ولم 
في دولة اذربيجان بالسوق المحلي والتي حل عيدها الوطني مؤخرا قائال: 
”كانت شركة الخط البديل أول شركة تطرح عقارات اذربيجانية في السوق 

القطري ويمكن في  هذا االطار  التأكيد 
اذربيجان تتمتع بمناخ استثماري جاذب للغاية كما أن دولة قطر  أن   على 
البلدين  بين  االقتصادية  العالقات  تطوير  الــى  تسعيان  اذربيجان  ودولــة 
بشكل قوي وتقوم شركة الخط البديل بدعم أي تعاون اقتصادي البلدين 
تقوم  بما  اذربيجان  دولة  في  المسؤولين  إشــادة  على  عالوة  الشقيقين، 
به الشركة من جذب استثمارات عقارية الى السوق والنموذج التي تتبعه 

الشركة فيما تقدمه من منتجات وحلول عقارية“.

جذب الراغبني � متلك ا�راضي والعقارات ..
وبحث دائم عن الفرص االستثمارية بعوائد °زية

استهداف املطورين ا�جانب لعقد صفقات واستحواذات 
على أراض وعقارات بالسوق احمللي
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يقدمها  «فيفتي ون إيست»

طرح أحدث ساعات تودور بالسوق المحلي

وقد أقيم العرض الخاص في 23 أبريل الماضى في مطعم STK في 
فندق الريتز-كارلتون، الدوحة بحضور سعادة السيد إدغار دويريغ، سفير 
سفير  هيرنانديز،  كــارلــوس  السيد  وســعــادة  قطر،  دولــة  لــدى  سويسرا 
الساعات،  لهواة  القطري  الــنــادي  وأعــضــاء  قطر،  دولــة  لــدى  ا�رجنتين 
وعدد من كبار الشخصيات وممثلي وسائل اÃعالم. وقد حظي الحضور 
العالم على مجموعة فائقة الجمال  بفرصة االطالع للمرة ا�ولى في 
من ساعات تودور الجديدة والمميزة والتي تّم الكشف عنها في شهر 

مارس الماضي. 
وقد كانت عالمة الساعات السويسرية الراقية محط ا�نظار إثر الكشف 
لساعة  ا�ول  التصميم  مــن  المستوحى   P01 بـــاي  بـــالك  ــراز  طـ عــن 

الماضي  القرن  من  الستينيات  في  ُقّدمت  التي  ا�سطورية  الغوص 
كما  ســويــســرا.  فــي   2019 ــد  وورلـ بـــازل  فــي  المميزة  مشاركتها  خــالل 
عرضت تودور مجموعة 2019 الكاملة من ضمنها بالك باي برونز وبالك 
إلى  باÃضافة  والذهب  الفوالذ  من  المصنوعة  جي  آند  إس  كرونو  باي 
إحضارها  تم  التي  القديمة  الكالسيكية  ــودور  ت ساعات  من  تشكيلة 
من متحف العالمة في جنيف والتي توثق تاريخ إنتاج ساعات تودور منذ 

العام 1926 وحتى اليوم.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد بدر الدرويش، رئيس مجلس اÃدارة والمدير 
بإنجاز  أخــرى  مرة  باالحتفال  نفتخر  ”نحن  إيست:  ون  لفيفتي  التنفيذي 
الراقية الجديدة مباشرة  جديد مع تودور حيث نقدم مجموعة الساعات 

ساعات  �حدث  خاصًا  عرضًا  قطر  في  ا�ولى  للمرة  وتودور  المفضل،  قطر  متجر  إيست،  ون  فيفتي  استضاف 
تودور التي تم الكشف عنها مؤخرًا في المعرض العالمي للساعات بازل وورلد 2019. وشهد الحدث مشاركة 
طرازًا   12 على  لالطالع  نادرة  بفرصة  حظيوا  حيث  الراقية  الساعات  جمع  وهواة  الساعات  عشاق  من  واسعة 
الساعات  هذه  �طالق  القطرية  السوق  تودور  اختارت  وقد  العالمية.  السويسرية  التجارية  العالمة  من  جديدًا 

الجديدة نظرًا لمساهمة فيفتي ون إيست في النمو ا�ستثنائي والنجاح الباهر للعالمة في دولة قطر. 
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2019 العالمي. هذا ونفتخر  بعد الكشف عنها في معرض بازل وورلد 
إيست وتودور.  التي تجمع فيفتي ون  والراسخة  المتينة  بالعالقة  أيضًا 
ونحن سعداء بأن يكون فيفتي ون إيست أول متجر في الشرق ا�وسط 
إنما  العرض  وهذا  المتميزين.  لعمالئنا  الفاخرة  الساعات  هذه  يعرض 
يعزز إلتزامنا على مدار 70 عامًا بتزويد السوق القطري بتجربة استثنائية 

ومنتجات تجمع بين الفخامة وا�داء الفريد.“
 وتعتبر الجملة المميزة للعالمة التجارية تودور هي ”ُوِجدت لتتحدى“ 
اليوم  تمثله  وما  التجارية  العالمة  وتراث  تاريخ  الحملة  هذه  وتعكس 
استثنائية  نجاحات  حققوا  الذين  ا�شــخــاص  على  الضوء  لتسلط 

وتحدوا الواقع سواًء كان ذلك على ا�رض، على الجليد، في الهواء 
هذه  تشير  كما  معصمهم.  على  تـــودور  ساعة  مــع  الــمــاء،  تحت  أو 
الــذي صنع  تــودور  رؤيــة هانس ويــلــزدورف، مؤسس  الحملة أيضًا إلى 
جرأة.  ا�كثر  الحياة  وأسلوب  الظروف  قسوة  مع  لتتناسب  الساعات 
والــذي  الــســاعــات،  صناعة  فــي  الفريد  تـــودور  نهج  على  شــهــادة  إنها 
الساعات.  اليوم في طليعة صناعة  إلى ما هي عليه  جعلها تصل 
يذكر أن سفراء حملة تودور ”ُوِجدت لتتحدى“ هم ليدي غاغا وديفيد 
في  روحها  يحملون  وهــم  بالكس،  آول  وفريق  تشو  وجــاي  بيكهام 

جميع أنحاء العالم. 
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ترجمة-  محمد سيد

إذا كنت مالًكا لنشاط تجاري صغير، فمن المحتمل أن يكون لديك وقت محدود عندما 
يتعلق ا�مر بتسويق نشاطك التجاري، لذلك من ا�همية أن تعرف إلى أين تستهدف 
جهودك لتكون أكثر فاعلية، وفيما يلي أفضل 10 أفكار تسويقية للشركات الصغيرة 
العالمية  سكوب  صحيفة  آراؤهم  استطلعت  خبراء  ذكره  لما  وفقًا  والمتوسطة 

المتخصصة في مجال ا�عمال.

1-إنشاء خطة تسويقية لعملك
إذا كنت تفكر في التسويق للشركات الصغيرة فعليك اعتبار شركتك 
للوصول  الناجحة  الوصفة  هي  التسويقية  خطتك  Ãن  كالكعكة، 
إلى الكعك المحلى. ولذلك يجب أن تتضمن خطة التسويق تحديد 
الترويجية.  حمالتك  تركيز  ذلك  يستهدف  أن  ويجب  للسنة،  أهدافك 
هي  مــا  ترويجها؟  فــي  ترغب  التي  الخدمات  هــي  مــا  نفسك،  اســأل 
القنوات التسويقية التي ترغب في تجربتها؟ إذا كنت تشعر أنك غير 
قادر على وضع إستراتيجيتك أو الخروج بأفكار، فاستثمر في المساعدة 
المهنية. ربما كل ما عليك هو وكالة تسويق أو حتى مؤلف إعالنات. 
بتسويق  فيه  ترغب  الــذي  لالتجاه  قوية  بخطة  العام  بــدء  من  تأكد 

أعمالك فيه.

2- تأكد من أن بطاقات العمل اخلاصة بك، 
والكتيبات واملنتجات ال¿ويجية ا�خرى Ùدثة

البيع  معلومات  وتــبــدو  مــؤرخــًا،  بــك  الــخــاص  الــشــعــار  تــاريــخ  كــان  إذا 
حان  فقد   ، المساعدة  بعض  تقدم  أن  يمكن  وكأنها  بــك  الخاصة 
الوقت Ãجراء عملية تجديد. تحتاج معظم الشركات إلى النظر إلى 
موادها التسويقية كل 3 إلى 5 سنوات ، حيث يمكن تأريخ الكتيبات 
والشعارات بسرعة كبيرة. استعن بالمهنيين دائًما لهذا  فابنك أو ابنة 
أختك أو الجار ذي النية الحسنة ليس هو المصمم الذي تريده ما لم 

يكونوا محترفين معتمدين على مراجعات. تذكر أن بطاقة العمل أو 
الكتيب الخاص بك مصمم بحيث يعكس ل�شخاص مقدار ماتقدمه 
لنشاطك  التجارية  العالمة  تبرز  أن  تريد  كنت  وإذا  خدمات.  من  لهم 
التجاري وتبدو احترافية ، فمن الضروري أن تفعل الضمانات التسويقية 

نفس الشيء.

3- حتديث موقع الويب اخلاص بك
إذا  ا�همية  بالغ  أمر  بك  الخاص  الويب  موقع  تحديث  على  الحفاظ 
كنت ترغب في أن يتم العثور عليك بسرعة في عام 2019. هل يبدو 
هل  myspace؟  ”ماسبيس“  موقع  مثل  بــك  الــخــاص  الــويــب  موقع 
با�مر،  يستهينون  لمن  الذكية؟.  الهواتف  بحث  لعلميات  يستجيب 
حان الوقت Ãنعاش تحديث موقع الويب، �نه أحد ضمانات التسويق، 
فقط  عليك  ويجب   ، استثمارًا  بك  الخاص  الويب  موقع  يعتبر  حيث 
على  كامل  بشكل  الويب  موقع  يعمل  أن  يجب  حساب.  استئجار 
بكل  تــزويــده  يتم  وأن  االســتــخــدام،  سهل  يكون  وأن  ا�جــهــزة  جميع 

المعلومات التي يحتاجها المستهلك. 

4- كن نشًطا على شبكات التواصل  االجتماعي
فإن  مــحــدودة،  بميزانية  الصغير  مشروعك  بتسويق  تقوم  كنت  إذا 
وسائل التواصل االجتماعي هي أفضل صديق لك. على الرغم من 
أنها لم تعد أداة إعالنية مجانية، إال أنها ال تزال أرخص كثيًرا من معظم 
المستهدفة  الــرســائــل  نقل  على  قدرتها  أن  كما  ا�خرى.  الــخــيــارات 

وفقا خلÕاء ”سكوب“
أفضــل 10 أفكـــار

لتسويق املشاريع الصغÐة
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من  المزيد  أيًضا  تعني  مستهدف  جمهور  إلى  الفعلي  الوقت  في 
الــحــذر،  الــمــشــروع  صــاحــب  على  لكن  لجهودك.  واÃنــتــشــار  الــصــوت 
المتغيرة  وطبيعتها  االجتماعي  التواصل  وسائل  لشعبية  نظًرا  �نه 
النصائح  تقديم  وتجنب  المعلومات  على  الحفاظ  فــإن  باستمرار، 
القديمة أو ”ا�ساطير“ يمكن أن يكون نوًعا ما من المخلل. وتنصح 
سكوب بشدة بتخصيص ميزانية للمساعدة االحترافية في الوسائط 
االجتماعية الخاصة بك  حتى لو كنت قد بدأت في عمل صفحتك 

على المواقع االجتماعية.

5- إعطاء عينات °انية أو ف¿ات جتريبية للمنتج 
اخلاص بك

 Facebook على  مباشر  بث  على  منتجك  عن  التحدث  يمكنك  هل 
أو  عملك؟،  مكان  من  �نشطة  المباشر  البث  أو  اÃنترنت  عبر  ندوة  أو 
ربما تمت استضافه حية في مكان عملك لوسائل اÃعالم، أو اتاحة 
تجربة لكي تكتب الصحف عنك بشكل ناقد. هذه أنشطة غير مكلفة 
حولك  الناس  وتجعل  التجارية،  عالمتك  حول  ضجة  توجد  أن  يمكن 

مجتمعين.

6- التسويق عÕ الفيديو
من  أفضل  فهو  الحالي  الوقت  في  الرائد  هو  الفيديو  عبر  التسويق 
مشاهدة   ويفضلون  أقــل  الــنــاس  يقرأ  حيث  الكثيرين.  لــدى  الــقــراءة 
من  الجيد   الفيديو  تسويق  يتم  أن  يمكن  الحظ،  لحسن  الفيديو. 
حديث  أنه  افتراض  (على  هاتفك  استخدام  أيًضا  يمكنك  الميزانية. 
الناس  وتدعو  تــروج  عما  متقن  غير  أولــي  فيديو  لتصوير  ما)  حد  إلى 
استخدام  فيمكنك   ، الفيديو  في  للظهور  جًدا  خجوًلا  كنت  وإذا  له. 
برامج مثل Loom للقيام بعرض تقديمي صوتي ، أو إنشاء مقاطع 
ل النتيجة إلى قناة الوسائط  فيديو توضيحية متحركة. بعد ذلك، حمِّ
االجتماعية المفضلة لديك (ال تنس YouTube) بعنوان ووصف جيد. 

7- كن أوًال على مواقع البحث 
مــواقــع  عــلــى  ليظهر  دعـــم  إلـــى  يــحــتــاج  الصغير  الــتــجــاري  نــشــاطــك   
 Yellow و  Groupon و  Google My Business مثل بحث  ومحركات 
و Yelp، حيث يستخدم ا£الف من ا�شخاص هذه المنصات للتقييم 
بادر  لــذا،  يوم.  كل  جديدة  تجارية  أنشطة  واكتشاف  ا�سئلة  وطــرح 

عنوان  إلى  فقط  (تحتاج  مجاني  حساب  على  للحصول  بالتسجيل 
Gmail للوصول إلى النظام ا�ساسي لنشاطك التجاري على جوجل 
مشاركة  تسهيل  على  ا�ساسية  ا�نظمة  هــذه  وتعمل   .(Google
المعلومات حول نشاطك التجاري والترويج للمنتجات والخدمات من 

خالل الصور والفيديو.

8- حدث معلوماتك
 قم بتحديث مدونتك الخاصة بالشركات الصغيرة على ا�قل مرتين 
بعض  فــي  التفكير  أو  لعمالئك  مفيدة  معلومات  مــع  الشهر  فــي 
عن  كتاب  كتابة  حتى  ويمكنك  بصناعتك.  المتعلقة  الموضوعات 

تجاربك الشخصية في مجال عملك. 

9- االستثمار مع اخلÕاء
على المدى الطويل، كونك في المركز ا�ول على جوجل سيجلب 
تصل  كيف   ، صغيرة  شركة  بصفتك  لكن  المثاليين.  العمالء  لك 
إلى ذلك؟، قد يكون اقترابك من الصفحة ا�ولــى  على جوجل أمًرا 
لكن  التنافسية.  شديد  سوق  في  تعمل  كنت  إذا  خاصة  مستحيًال   
محاولة  في  اÃستراتيجية  أسهل  تتمثل  حيث  شئ.  كل  ليس  هــذا 
ترتيب الخدمات الفريدة (التي سيكون لها منافسة أقل) أو ما يسمى 
إلى  فيه  تحتاج  مجال  بالتأكيد  هذا  الطويلة“.  الرئيسية  ”الكلمات 
تسويق  وكالة  اختيار  يمكنك  المثالية،  الناحية  من  بالخبراء.  االتصال 
يمكنها مشاهدة الصورة الكبيرة ومساعدتك في تحقيق نتائج بحث 
رائعة على المدى الطويل، مع زيادة أي أنشطة تسويقية على المدى 

القصير لتحقيق المزيد من ا�رباح الفورية.

Ð10- افعل بعض اخل
افعل شيًئا حًقا للخير وجيًدا لمجتمعك، مثل التطوع أو رعاية حدث 
بك  الخاصة  بالمواد  تتعلق  مجانية  فصول  أو  ورش  وتنظيم  محلي. 
�طفال المدارس وطالب الجامعات. العطاء ليس فقط جيد في حد 
الذي  أنت  ال  عنك  تتحدث  أفعالك  اجعل  لصورتك،  جيد  ولكنه  ذاته، 

يتكلم عنها.
البدء  مع  اليمنى  قدمك  تقديم  عليك  من 2019  ا�ول  النصف  وفي 
يعزز   فسوف  الصحيحة،  بالطريقة  الصغيرة  لشركتك  التسويق  في 
ثقة  يكسبك  أيضا  ولكن  ــاح  ــ وا�رب النقدي  التدفق  فقط  ليس  هــذا 

مجتمعية وهو العنصر ا�هم.
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Ù 7اور رئيسية للمستثمرين.. فاليو ووك:

وصايا وارن بافيت لالستثمار الناجح 

ترجمة – ريم سالم: ترجمة- نورهان عباس:

من منا ال يعرف الرجل ا�كثر شهرة في عالم ا�موال «وارن بافيت» 
صاحب العديد من االستثمارات والشركات، أهمها «بيركشاير 

هاثاواي» التي تعتبر واحدة من أكبر الشركات في العالم، ويعد 
بافيت مصدر إلهام لكثيرين، حيث يعطي دروسا في كسب المال 

حينا، وفي االقتصاد وا�نفاق حينا آخر، نظرا �نه شيد إمبراطوريته 
بأدوات استثمارية متاحة للجميع، بالحصافة، والحكمة، واالستثمار 

بذكاء، والعمل الجاد.
كثيرة  الملياردير  حياة  من  نتعلمها  التي  االستثمار  دروس  فإن  ولذلك، 
ومتعددة نستطيع أن نقول إنها تمتد إلى مختلف جوانب حياته، وفيما 
موقع  عرضها  حسبما  الناجح،  االستثمار  حول  بافيت  وصايا  أهم  يلي 

فاليو ووك العالمي، كا£تي:

أسهم  امتالك  عليهم  يجب  ال  ا�شخاص  بعض  أن  بافيت  يــري  أوال: 
�نهم يشعرون باكتئاب عند حدوث تقلبات حادة في أسعارها، موضحًا 
إذا  وخاصة  ا�سهم،  سوق  في  للعواطف  مجال  ال  أنه  ذاته،  الوقت  في 
ظن المستثمرون أنهم يمكنهم شراء وبيع أسهم والخروج من السوق 

ببساطة،  ففي هذه الحالة، عليهم التوجه إلى مكان آخر.

مجال  دخــول  مبتدئ  كل  على  أنه  ا�ميركي  الملياردير  يؤكد  ثانيًا: 
يملك  ال  كان  إن  يبالي  أال  والبد  إمكانياته،  مع  يتوافق  دام  ما  االستثمار 
في  وخاًصة  للنجاح  السحري  المفتاح  هي  فالتجربة  لذلك،  تؤهله  خبرة 

مجال االستثمار. 

محافظهم  تــنــويــع  مـــن  الــمــســتــثــمــريــن  بــعــض  بــافــيــت  يــحــذر  ثالثا: 
معين.  سهم  قيمة  انخفاض  مــن  يخشون  �نهم  بكثرة  االستثمارية 
تؤثر  التي  الجارية،  ا�حــداث  متابعة  تجعل  الطريقة  تلك  أن  إلى  مشيرا 
تركيز  من  ذلك  يقلل   حيث   الصعوبة.  غاية  في  أمــًرا  شركة  كل  على 

المستثمر على كل استثمار على حدة.
رابعا: حسب بافيت، إذا قمت بشراء سهم بأقل من قيمته الحقيقية، 
فسوف يقترب سعر السهم في النهاية مع قيمته الحقيقية، وإذا قمت 
باالستثمار في مشروع مميز، فإن قيمة تلك ا�سهم ستتضاعف وتزداد 

مع الزمن.

خامسا: يشدد بافيت على أن مجال االستثمار وعالم المال وا�عمال 
يهدف بقدر اÃمكان أال تربح فقط بقدر ما أن تحافظ على الربح، كما حذر 
أو  مجهول  مشروع  في  الدخول  من  الجدد  المستثمرين  جميع  بافيت 

استثمار مجهول قادر أن يتسبب في خسارة رأس المال.

تأثير  مدى  تقييم  تجنب  هو  لبافيت  وفقا  االستثمار  مفتاح  سادسًا: 
هذه الصناعة أو المنتج على المجتمع، أو إلى أي مدى سوف تنمو، وإنما 
تحديد الميزة التنافسية �ية شركة معينة، وقبل كل شيء، تحديد قوة 

وصالبة هذه الميزة التنافسية.

وتبيع  ا�ســعــار،  انخفاض  أثناء  تشتري  أن  عليك  وأخيرًا:   سابعًا 
حينما ترتفع، فعندما تنخفض ا�سعار يُحجم الجميع عن الشراء؛ مخافة 
ترتفع  وحينما  الــشــراء.  عليك  يتعين  فحينها  االنــخــفــاض،  مــن  المزيد 
ا�سعار يتوقف الجميع عن البيع، لتحقيق المزيد من المكاسب،  فحينها 

يتعين عليك البيع.
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أن الشركات عموًما  أن أكثر ما كان يشغل تفكيره هو  ويقول جوبي 
ال ترغب في توظيف السجناء السابقين أو المجرمين التائبين، ولذلك 
نهاية  وفــي  وظيفة،  على  الحصول  في  بالغة  صعوبات  جوبي  وجــد 
ليفرمور  شركة  تأسيس  صديقه  والــدة  بمساعدة  جوبي  قرر  المطاف 
ومع  للبيئة  وصديقة  مستدامة  تغليف  عبوات  لصنع   2015 عــام  في 
في  البوليسترين  مادة  استخدام  خطورة  مدى  حول  الوعي  درجة  زيادة 
مجاالت التغليف بسرعة، تمكنت شركة ليفرمور والتي تتخذ من والية 
10 ماليين دوالر من مستثمرين عدة في  كاليفورنيا مقر لها من جمع 
أوروبا، كما تتوقع الشركة الحصول على عائدات قدرها 10 ماليين دوالر 
الطلبيات  من  كبيرة  مجموعة  الشركة  لــدى  ا£ن  وأصبح  الــعــام،  هــذا 

الملتزم بها والتي تتجاوز 40 مليون دوالر.
ومن خالل هذه الشركة تمكن جوبي من إعطاء فرص ثانية للسجناء 
موظًفا   45 عددهم  البالغ  الشركة  موظفي  ربع  أن  حيث  السابقين. 
السجناء  بتوظيف  جوبي  يكتف  ولم  السابقين.  السجناء  من  كانوا 
السابقين فقط، بل قدم لهم خيار الحصول على ملكية في الشركة 

من خالل توفير بعض ا�سهم للموظفين.
الــعــديــد من  يــرفــضــون تــوظــيــف  الــعــمــل  يــذكــر أن الكثير مــن أصــحــاب 
إعــادة  احتمال  مــن  بـــدوره  يزيد  مما  السابقين،  السجناء  أو  المجرمين 
التي  الــدراســات  إحــدى  خلصت  وقــد  السجن.  إلــى  والــعــودة  اعتقالهم 

أجريت العام الماضي أن اكثر من 27 ٪ من إجمالي 5 ماليين شخص 
كانوا مسجونين في السابق  أصبحوا عاطلين عن العمل حاليا.

وبناء على ذلك، إضطرت السلطات ا�ميركية في العديد من الواليات 
من  العمل  أربــاب  منع  يتم  وبموجبه  جديد  ونظام  سياسة  إتباع  إلــى 
االستفسار عن السجالت الجنائية في طلبات التوظيف، وهي سياسة 

تعرف باسم ”حظر الصندوق“.

ا�مÐكي داريل جوبي يسعى ملنحهم فرصة ثانية.. «فوربس»:

رجل عصابة سابق يؤسس شركة للسجناء!

ترجمة – ريم سالم

”ال ينبغي أن يتحكم ماضيك في مستقبلك“.. هذا هو شعار رجل ا�عمال الحالي والسجين السابق، وأحد 
أفراد العصابات السابق ا�ميركي ”داريل جوبي“، والذي قال في أكثر من مناسبة إنه عاش حياه صعبة 
للغاية، وفق ما ذكرت مجلة فوربس ا�ميركية. نشأ جوبي في ريتشموند التي تقع في والية كاليفورنيا، 
وفي سنوات الدراسة ا�ولى إنضم إلى أحد العصابات ا�جرامية، وفي سن الرابعة عشرة، ُسجن بتهمة 
على  قطع  حيث  جوبي  حياه  في  التحول  نقطة  هي  هذه  كانت  الــ23  عمر  في  ولكن  السيارات.  سرقة 

نفسه وعًدا بأن يغير مجرى حياته لÌفضل.
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ترجمة- نورهان عباس:

اليوم تبدو الشركات الناشئة ذات ا�فكار المبتكرة مثل مناجم 
ذهب فتحت �صحابها، ممن حققوا من خاللها ثروات هائلة 

وبخطوات بسيطة للغاية، ولكن ألم يدفعك ذلك للتساؤل من 
أين تأتي أفكار ا�عمال بماليين الدوالرات؟.. حسنًا، يبدو أن بعض 

رواد ا�عمال يأتون بواحدة أو أكثر من تلك ا�فكار من خالل عادات 
وخطوات يومية بسيطة جدًا، ينتج عنها فتح طاقة من النور والثروة 

أمامهم، ليتحول رواد ا�عمال من ال شيء إلى اسم بارز في عالم 
أصحاب الثروات. ويرصد موقع شبكة فوربس العالمية 10 خطوات 

سهلة يمكن أن تؤدي بك للعثور على فكرة بمليون دوالر، وتلك 
الخطوات هي:

1 - صفي ذهنك الستقبال ا�فكار 
حافي  وأنــت  بالتنزه  وقــم  منعش  حمام  على  وأحصل  ذهنك  ”صفي 
القدمين“.. وصفة سهلة وبسيطة للغاية وضعها ثاني أغنى رجل في 
العالم ”بيل جيتس“ صاحب فكرة ومؤسسة مايكروسوفت العالمية، 
ممن أكد أنه يقول تلك النصيحة لكل من يسألونه على كيفية العثور 

على فكرة مشروع جديد.
أصــحــاب  يملها  ال  يــومــيــة  ــادة  عــ والــتــفــكــر  ــتــأمــل  وال الــذهــن  فتصفية 
المشروعات الناجحة، ففي بعض ا�حيان نحاول التفكير والتفكير في 
ا�شياء. ومع ذلك، وبالنظر إلى تراكم ا�فكار في المخ على مر السنين، 
النجاح  الناس يشغلون أفكارهم بشيء آخر سوى  العديد من  يبدو أن 

واالبتكار. 

االستحمام  حوض  في  ملحمية  أفكار  على  عثروا  الذين  العباقرة  ومن 
أنــه توصل  الــذي أكــد  آينشتاين كــذلــك،  كــان أذكــى رجــل فــي العالم 
كما  تمامًا،  للتفكير  ذهنه  صفى  أن  بعد  المذهلة  نظرياته  من  لثالثة 
طرق  كلها  الموسيقى  إلى  واالستماع  الرياضة  وممارسة  المشي  أن 

لتركيز انتباه عقلك على الوصول لفكرة مشروع أحالمك.
2 - اذهب إلى ا�ماكن الملهمة 

أردت  وإن  لذا  المليونية،  ا�فكار  على  العثور  في  حاسم  عامل  المكان 
حيث  تلهمك،  التي  ا�مــاكــن  لــزيــارة  فـــوراً  توجه  با�فكار  حياتك  تغيير 
أو التوجه إلى مكان العطلة  يمكن أن يكون المشي على الشاطئ 
ازدحــام  عنها  يبعدك  أفكار  على  للعثور  محبذة  طرق  لديك،  المفضل 
عن  جيلبرت  بــرادلــي  العالمي  المهندس  ويقول  الصاخب.   المدينة 
كانت  الــمــذهــل،  المعماري  تقدمها  ورغــم  نــيــويــورك  مدينة  إن  ذلــك، 
تشوش ا�فكار الجديدة في عقله، بعد رؤية الفن االبتكاري والهندسة 
جديد  منظور  على  للحصول  للخارج  يسافر  كــان  لــذا  فيها،  المعمارية 

تماًما للهندسة ومن ثم يعود به لنيويورك مجدداً.
3 - البحث عن مشاكل كبيرة لحلها 

مشاكل  تحل  التي  تلك  تكون  أن  يمكن  الناجحة  الناشئة  الشركات 
وضوًحا  ا�كثر  الثوابت  فهي  والسكن  والغذاء  الماء  مثل:  حقًا،  كبيرة 
في حياة اي إنسان في العالم، ورغم ذلك يحيط بها الكثير من العوائق. 
مجاالت  أيضًا  وهناك  ا�شياء،  لهذه  ذكية  حلول  إلى  يحتاج  والجميع 
المالية،  والتكنولوجيا  اللوجستية  والخدمات  والنقل  الصحية  الرعاية 
عينك  اجــعــل  فقط  كــنــت،  أينما  عليك  تــنــادي  أفــكــار  هــنــاك  أن  وتــأكــد 

مستبصرة للمشاكل.
4 - البحث على مواقع التواصل ومحركات البحث 

لم  التي  الكبرى  الناشئة  الشركات  نجاح  قصص  مــن  العديد  هناك 
التواصل االجتماعي ظهرت عند إنشائها، ورغم ذلك تعد  تكن مواقع 
رجال  التواصل بمثابة ميزة ذهبية يختص بها  البحث ومواقع  محركات 

بعادات يومية بسيطة.. «فوربس» ترصد:

كيف تعثر على فكرة بـ«مليون دوالر»؟
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عنها.  غنى  ال  المواقع  تلك  أن  ا£ن  يبدو  حيث  العصر،  هذا  في  ا�عمال 
وذلك �ن بها سوقًا ضخمًا ومفيداً في الوقت ذاته.

عميال  سيكون  أو  أصبح  ا�رض  كوكب  على  شخص  كل  فإن  وعمليًا، 
ومرتادا لهذه ا�نواع من المواقع. ويقول مارك باتلر، رجل ا�عمال صاحب 
التي  المساعدة،  مــدى  عــن  االشهيرة،  البريطانية  بــي  أنــد  أم  شــركــات 
قدمتها له وسائل التواصل: ”إذا كان هناك تسعة مليارات شخص على 
وجه ا�رض، فإنك تحتاج فقط إلى البحث عنهم على السوشيال ميديا، 
وسأراهنك أنه يمكنك الوصول لمليار شخص منهم بسهولة شديدة“.

5 - البحث عن نماذج ا�عمال الناجحة 
للتحول  ترقى  وال  يسيطة  أفكارهم  كانت  الذين  العباقرة  من  بعض 
نماذج  عن  البحث  خالل  من  عبقرية  فكرة  إلى  حولوها  ناجح  لمشروع 
أعمال أخرى، ومن ثم هيئوا مشروعهم من خاللها بشكل جديد. حيث 
عالمة  أو  المنتج  نفس  بإنتاج  تقوم  شركة  نموذج  عن  بالبحث  قاموا 
حيث  من  واالنــطــالق  أفكارهم  بتطوير  قاموا  ثم  ومــن  مشابهة  تجارية 

انتهى ا£خرون.
6 - ابحث عن الصناعات التي عفى عليها الزمن وطورها 

جداً  ورتيبة  تقليدية  أصبحت  أو  انقرضت  ما  قديمة  صناعة  على  العثور 
وتعد  فيها.  جدال  ال  عبقرية  المستقبل  تالئم  بحيث  تطويرها  ثم  ومن 
أوبر  فقبل  هذا،  على  ممتاز  مثال  ”أوبر“  الشهيرة  العالمية  النقل  شركة 
ترسخ لدى ماليين الناس حول العالم مفهوم استخدام سيارات ا�جرة 
التنظيم  عــدم  ذلــك  في  بما  والعيوب،  المزايا  من  العديد  لها  وكــان 
عيوبهم  تحول  أن  أوبــر  قــررت  لذا  المناطق،  بعض  إلى  الدخول  ورفــض 
كمزايا لها، وجعلت العمالء المحبطين من التاكسي يشعرون بأنهم 
سيكونون سعداء إذا ركبوا معهم، وبالتدريج انتقل مفهوم استخدام 

الشركة للجميع.
7 - أبحث عن أصحاب ا�فكار العظيمة:

ذاتها  بحد  الفكرة  أن  يعتقدون  المستثمرين  بعض  يــزال  ال  حين  في 
يمكن أن تكون على ا�قل نصف نجاح المشروع، إال أن التنفيذ هو الذي 
في  الفاشلة  الناشئة  الشركات  من  ا£الف  مئات  فهناك  الفارق.  يصنع 
المبادرين  هؤالء  من  واحد  كل  أن  ويفترض  فقط،  الماضيين  العامين 
فيه  وقــع  خطأ  أكبر  ولكن  إطــالقــه،  قبل  ا�فــكــار  مــن  الكثير  لديه  كــان 
معظمهم هو عدم الرجوع �صحاب الخبرات من ذوي ا�فكار العظيمة 
الملهمة، ليتعلموا ا�مر ا�كثر أهمية من الفكرة ا�ساسية وهو كيفية 
تنفيذ هذه الفكرة وتوسيع نطاقها لتصبح عمًلا بماليين الدوالرات بدون 

الوقوع في نفس ا�خطاء.
التعلم من رجال ا�عمال ا£خرين هو أفضل طريقة  القول، إن  ويمكن 
هؤالء  تسأل  أن  من  تستحي  فال  ممكنة.  سرعة  بأكبر  بعيداً  للذهاب 
الرواد الناجحين دائمًا عن كيف توصلوا إلى فكرة بمليون دوالر وكيف 

حولوها في معظم الحاالت إلى فكرة بمليار دوالر.
8 - إيجاد طريقة لخدمة الشركات الكبيرة

الميزة في أصحاب المشروعات الكبيرة أنهم يحتاجون لخدمات بمبالغ 
أصحاب  بسهولة  منه  يستفيد  أن  يمكن  الــذي  ا�مــر  وهو  أيضًا،  كبيرة 
بمثابة  الشركات  تلك  تكون  أن  يمكن  حيث  الناشئة،  المشروعات 
وخاصة  الحصرية،  ا�سعار  أو  المميزات  بعض  تقديم  مع  لهم،  عمالء 
إذا كان المنتج الذي يعملون عليه مبتكر وال مثيل له في السوق. فقط 
الشركات،  لتلك  للوصول  جيدة  تسويق  منظومة  امتالك  على  أحرص 
الــذي  والمستوى  تتناسب  مؤسستك  عــن  ذهنية  صـــورة  تطوير  مــع 

تتطلبه تلك الشركات في تعامالتها.
9 - قم بتحويل شغفك لماليين 

أصحابها  حاول  الذين  أولئك  هم  الناشئة  الشركات  أفضل  من  الكثير 
أن  ويمكن  سائلة،  أمـــوال  إلــى  وتحويله  الشخصي  شغفهم  تحديد 
تسأل نفسك بعض ا�سئلة لتصل لذلك، مثل: ما ا�مر الذي تجيده أكثر 

من أي شخص آخر؟ وما أكثر شيء أنت فعًال شغوف به؟ وماذا ستدفع 
لقاء الحصول على هذا الشغف؟ وكيف يمكنك قياس ذلك بماليين 
عمالء  عدد  وكم  لبيعها؟  تحتاج  التي  الوحدات  عدد  وكم  الـــدوالرات؟ 
�موال  هواية  مجرد  من  شغفك  يتحول  وهكذا  إليهم؟..  تحتاج  الذين 

سائلة.
10 - اكتب يومياتك 

واحدة من أكثر العادات المشتركة من قبل أعظم قادة التاريخ والفنانين 
اليوميات.  أو  المذكرات  كتابة  هي  ا�عمال  رجال  وعقول  والمخترعين 
فربما يكون إخراج ا�فكار على الورق أسهل بكثير من قوله بالكلمات. 
وربما يمكنك أن ترصد أنماط متكررة خاصة بشغفك أو طريقة تفكيرك 
يمكن  العباقرة  تجربة  ومن  الوقت.  مرور  مع  مالحظاتك  أبسط  حتى  أو 

القول إن تبك الطريقة تجدي نفعًا حقًا وتستحق المحاولة.

بيل جيتس ناصحا: صف ذهنك واحصل 
على حمام منعش وقم بالتنزه

إذا بحثت عن 9 مليارات شخص على 
االن¿نت ..ستصل إç مليار على ا�قل!

فتِّش عن الصناعات التي عفى عليها 
الزمن وطورها..مثلما فعلت «أوبر» 












