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نحن والفائدة األميركية
يبدو أن عهد التمويل الرخيص شارف على االنتهاء مع استعدادات االحتياطي
الفيدرالي األميركي (البنك المركزي األميركي) لرفع الفائدة أكثر من مرة خالل
عام  2022في محاولة لكبح جماح التضخم الذي تحول إلى أزمة ببلوغه أعلى
مستوى منذ  40عاما مسجال  % 7.2في يناير .2022
وتشير البيانات المتاحة إلى أن توقعات رفع الفائدة األميركية تتراوح بين  3مرات
في حدها األدنى وفقا لخبراء استطلعت شبكة بلومبرغ األميركية آراءهم و7
مرات في حدها األقصى بحسب مصرف غولدمان ساكس األميركي ويتحرك نطاق
الفائدة األميركية بين صفر  %و % 0.25ويميل معظم أعضاء مجلس االحتياطي
الفيدرالي األميركي إلى رفع أسعار الفائدة  3مرات أو  4مرات خالل هذا العام
اعتبارا من مارس .2022
لكن السؤال المهم :ما عالقة هذه التطورات العالمية باالقتصاد القطري؟
الريال القطري مرتبط بالدوالر األميركي وبالتالي فإن تحركات الفائدة األميركية
تستدعي أن يقتفي مصرف قطر المركزي أثر االحتياطي الفيدرالي األميركي
وخصوصا في ظل مؤشرات ارتفاع التضخم التي تجتاح العالم بفعل جائحة
كورونا غير ان «المركزي» القطري يمتلك مرونة مالية حيث يمكنه رفع الفائدة
على اإلقراض دون ان يشمل رفع الفائدة على الودائع أو العكس ..فكل الخيارات
متاحة للمواءمة بين استحقاقات ارتباط الريال بالدوالر وآليات ضمان استدامة
النمو االقتصادي واالستقرار النقدي.
ارتفاع سعر الفائدة المحتمل على اإليداع سيؤدي إلى زيادة جاذبية العوائد على
المدخرات بالريال القطري وخصوصا أن الودائع مخاطرها صفرية حيث تعتبر أكثر
القنوات االستثمارية أمانا وأقلها مخاطر كما أن هذه الخطوة المرجحة سترفع
وعاء ادخاريا وبشكل يسمح للبنوك القطرية
من معدل تنافسية الريال بوصفه
ً
بجذب المدخرات بعوائد جيدة وكذلك فإن بعض المستثمرين قد يفضلون تحويل
ودائعهم الدوالرية إلى ودائع بالعملة القطرية.
أما زيادة الفائدة المحتملة على اإلقراض فرغم أنها سترفع من أعباء وتكلفة
الحصول على القروض اال أنها ستؤدي إلى لجم مستويات التضخم في األسعار
بالسوق القطري وخصوصا أن أحدث البيانات المتاحة الصادرة عن جهاز التخطيط
واالحصاء تكشف عن ارتفاع الرقم القياسي ألسعار المستهلك وهو مؤشر قياس
التضخم إلى مستوى بلغ  %6.47في ديسمبر  2021مقارنة مع مستوى بلغ %6.09
في شهر نوفمبر . 2021
رفع الفائدة سيزيد من قوة الدوالر األميركي وكذلك فإن الريال القطري سيصبح
أكثر قوة من حيث القدرة الشرائية أمام العمالت الرئيسية األخرى وهو ما سيسمح
للراغبين في التسوق بالخارج أو القيام بجوالت سياحية بشراء ما يرغبون بتكلفة
أقل ..في ظل ارتفاع قوة الريال القطري المرتبط بالدوالر األميركي.
االستثمارات الخارجية السيادية للدولة والتي تفوق قيمتها التقديرية مستوى 300
مليار دوالر سترتفع قيمتها لكونها مسعرة ومقومة بالدوالر األميركي حيث تمتلك
قطر حزمة من األصول الخارجية بمعظم دول العالم وحصص شركات عالمية
كبرى مثل فولكس واجن وسينسيبري وبنك باركليز و«غروفنر هاوس» وكريديه
سويس وبنك أوف أميركا وتوتال وشركة المجوهرات األميركية «تيفاني» وغيرها
من األصول االستثمارية العالمية التي تمثل أيقونات استثمارية كبرى.
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استثمار

بدعم جهود قطر للمال واملناطق احلرة وترويج االستثمار

قطر منافس قوي في السباق
اإلقليمي على جذب الشركات العالمية
كتب  -محمد األندلسي
تعمل الجهات الثالث وكالة ترويج االستثمار في قطر ،ومركز
قطر للمال ،وهيئة المناطق الحرة ،بشكل متكامل ومتناغم
لترسيخ مكانة قطر كوجهة جاذبة للشركات العالمية في
ظل المنافسة بين المراكز المالية اإلقليمية على استقطاب
االستثمارات األجنبية والشركات الدولية العمالقة وقد برزت قطر
كمنافس قوي في مضمار هذا السباق بفضل تطوير التشريعات
االقتصادية لتصبح أكثر مرونة وجاذبية مع تعزيز لبيئة األعمال
ومناخ االستثمار فضال عن البيئة الضريبية المنافسة والتسهيالت
الكبرى التي تقدمها الدولة للشركات األجنبية عالوة على جهود
ترويج االستثمار في قطر .
وتسعى قطر إلى استقطاب الشركات العالمية في حزمة
من القطاعات أبرزها  :التكنولوجيا والخدمات المالية والبنوك
واإلنشاءات والمقاوالت.
ونجحت وكالة ترويج االستثمار في قطر في استقطاب مؤسسة
«يو بي إس» السويسرية العالمية إلنشاء مركز لحلول األعمال
في الدوحة ،بهدف تعزيز مكانة قطر كمركز ريادي للخدمات المالية،
وذل ــك عبر تنمية أعــمــال مجموعة يــو بــي إس فــي الــدولــة ودعــم
توسعها اإلقليمي في الشرق األوسط.
ـول الرقمي
ويُــســاهــم إط ــاق مــركــز حــلــول األعــمــال فــي تعزيز الــتــحـ ّ
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المالي في قطر ،وتطوير المواهب المحلية ،خاصة مع توظيف
زه ــاء  200خبير رقــمــي خــال الــســنــوات المقبلة ،وسيدعم المركز
كذلك استراتيجية يو بي إس الرامية إلى تعزيز توسعه في الشرق
األوسط ،من خالل توفير منصة مركزية لقواعد المعلومات والحلول
للمنتجات والخدمات المتوفرة للعمالء اإلقليميين.
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل قيام وكالة ترويج
االستثمار باستقطاب مجموعة كريديت سويس العالمية بموجب
مذكرة تفاهم تنص على تقديم وكالة ترويج االستثمار حزمة من
التسهيالت في السوق القطرية ،لتمكين المجموعة المصرفية
العالمية من توفير باقة أوسع من المنتجات والخدمات للشركات
المحلية والعالمية ،ويشمل ذلك الخدمات المصرفية الخاصة ،وإدارة
األصول ،والخدمات المصرفية االستثمارية وغيرها ،باإلضافة إلى ذلك،
تضع مذكرة التفاهم حجر األساس إلنشاء مركز ابتكار تكنولوجي
عالمي فــي الــدوحــة يهتم بتخزين المعرفة وتوفير الــمــوارد لدعم
عمليات كريديت سويس المختلفة .وسيعمل المركز على تطوير
المواهب المحلية ،ودعم البحوث االبتكارية ،ونقل المعرفة من خالل
برامج التدريب وتطوير المهارات ،وتمهد هذه الشراكة الطريق من أجل
تعاون مستقبلي ما بين وكالة ترويج االستثمار في قطر وكريديت
سويس في قطاعات أخــرى سريعة النمو ،على غــرار التكنولوجيا
المالية ،وتعزيزها في قطر حتى تتمكن من خدمة األسواق اإلقليمية

والعالمية ،حيث تسعى مجموعة كريديت سويس إلــى توسيع
نطاق أعمالها في قطر ،حيث تم تأسيس فرعها في قطر عام 2006
تحت مظلة مركز قطر للمال ،كما أنها تعمل في أكثر من  50دولة
حول العالم.
واستقطبت وكــالــة تــرويــج االســتــثــمــار مجموعة إنــتــيــزا س ــان بــاولــو
اإليــطــالــيــة المصرفية العالمية ،والــتــي تعد أول وأكــبــر مجموعة
مصرفية إيطالية ستطلق عملياتها في دولة قطر من خالل منصة
أعمال مركز قطر للمال مما سيساهم في توسيع نطاق باقة الحلول
االستثمارية والمالية المتاحة للشركات المحلية والعالمية العاملة
في قطر والمنطقة ،إلى جانب تعزيز حجم فريق إنتيزا سان باولو
المتخصص في قطر ،وتوفير باقة واسعة من الخدمات والمنتجات
للشركات وعدد متزايد من المشروعات الحكومية.
ومــن المقرر أن تطلق مجموعة إنتيزا ســان بــاولــو العالمية برامج
لتطوير الــمــهــارات ،بهدف صقل الــمــواهــب الوطنية فــي القطاع
المالي ،باإلضافة إلى تعزيز مشاركة إنتيزا سان باولو في بيئة األعمال
المحلية ،السيما أن إنتيزا سان باولو يعتبر واحداً من أكبر المجموعات
المصرفية في أوروبا ،وهو ملتزم بدعم اقتصادات الدول التي يعمل
فيها وأن يكون مرجع ًا في مجال االستدامة والمسؤولية االجتماعية
والثقافية ،كما أن إنتيزا سان باولو يعد بنكا رائد في إيطاليا في كافة
مجاالت األعمال ،حيث إنه يخدم نحو  13.5مليون عميل من خالل
شبكة تضم  4700فرع موزع بشكل مدروس في كافة أرجاء الدولة،
ولديه حضورا عالميا استراتيجيا في  35دولة في القارات الخمس ،مع
زهاء  1000فرع و 7.1مليون عميل.
وف ــي إط ــار األهـ ــداف األســاســيــة لــوكــالــة تــرويــج االســتــثــمــار فــي قطر
المتمثلة في جذب االستثمار األجنبي إلى السوق المحلي والترويج

وكالة ترويج االستثمار استقطبت «يو
بي إس» و«كريديت سويس» ومجموعة
إنتيزا سان باولو
تطوير المواهب المحلية ودعم البحوث
االبتكارية ونقل المعرفة من خالل برامج
التدريب
لدولة قطر كوجهة استثمارية متميزة ،فقد قامت بتوقيع  3مذكرات
تفاهم مع مؤسسات روسية على هامش منتدى سانت بطرسبورغ
االقتصادي الدولي  2021الذي ُعقد في روسيا ،وهم شركات :بايزون،
وهي واحدة من أكثر شركات األمن السيبراني الروسية ابتكارًا ،وتعمل
في مجال استخراج البيانات ،والتحقق من أنظمة األمن السيبراني
والمؤسسات القضائية؛ و«أكورد بيتش الدوحة» ،وهي مزود روسي
لخدمات النقل والضيافة ،و«وادي ووتر» وهــي شركة تكنولوجيا
ً
ستسهل وكالة ترويج االستثمار
ووفقا لبنود االتفاقية،
زراعية مبتكرة،
ّ
عمليات بايزون من أجل إنشاء بنية تحتية في مقر شركة ميزة ،فض ً
ال
عن توظيف وتدريب الخبراء المحليين خالل  5سنوات .كما س ُتنشئ
الشركة الروسية مرك ًزا إقليم ًيا من أجل التم ّيز في األمن السيبراني،
بهدف خدمة قطر ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.
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قطر للمال

توقعات بتسارع وتيرة انضمام المزيد
من الشركات العالمية الرائدة إلى
المناطق الحرة في قطر
تطوير مستمر للتشريعات االقتصادية
لتصبح أكثر مرونة وجاذبية مع تعزيز
لبيئة األعمال ومناخ االستثمار
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وفــي سياق متصل ،أبــرم مركز قطر للمال ،ســت مــذكــرات تفاهم
وخطاب نوايا مع مؤسسات روسية مرموقة في مجاالت االستثمار،
والتكنولوجيا واالبتكار ،وذلك على هامش انعقاد النسخة الرابعة
والعشرين لمنتدى سانت بطرسبورغ االقتصادي الدولي  ،2021في
جمهورية روسيا االتحادية .وتهدف االتفاقيات الموقعة إلى تشجيع
االستثمار في بيئة األعــمــال المتنامية في دولــة قطر ،حيث ركزت
مجمل مذكرات التفاهم ،التي جرى توقيعها على تعزيز التعاون
التجاري واالستثماري طويل األمــد بين قطر وروسيا .وكــان من بين
المؤسسات التي عقد مركز قطر للمال اتفاقيات معها صندوق
موسكو لالبتكار ،وصندوق تنمية مبادرات اإلنترنت ،وكيو آر سبورتس،
ومؤسسة روسيا لألعمال ،والمكتب القطري  -الروسي لالستشارات
االستثمارية والتجارية ومؤسسة روس كونغرس .كما وقع خطاب
نوايا للتعاون مع مؤسسة سكولكوفو.
واستقطب مركز قطر للمال ،شركة نايبيكس وهي المنصة الرائدة
في مجال تمويل استثمارات التكنولوجيا المالية والرقمية والتمويل
التجاري ،والتي افتتحت مقرها الرئيسي في مدينة الدوحة ،لتنضم
بذلك إلى مجموعته الكبيرة والمتنوعة من الشركات في مجال
التكنولوجيا المالية والرقمية المسجلة تحت منصته لألعمال،
والــتــي ستساهم مــن خــال خبراتها وإمكانياتها فــي تعزيز مكانة
دولة قطر كوجهة رائــدة في مجال التكنولوجيا المالية والتمويل
التجاري إقليمي ًا وعالمي ًا ،حيث تعد نايبيكس منصة رقمية تهدف
إلى ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الباحثة عن التمويل
بشركات التمويل والتأمين ،وتقوم المنصة باستقبال ومراجعة
طلبات التمويل والتحقق من استيفائها لشروط ومتطلبات التمويل
والــجــدارة االئتمانية وربطها بشركات التمويل والتأمين التجاري
المناسبة لتساعد هذه المؤسسات في زيادة مبيعاتها ،وإدارة رأس
المال العامل بشكل أفضل والتقليل من مخاطر االئتمان التي
قد تواجهها إلى أقل حد ممكن ،بينما تقوم بدورها كأداة موثوقة
تضمن جــودة طلبات التمويل المقدمة إلــى الممولين وكم ّيسر
لوسطاء التمويل التجاري.
وشهد مركز قطر للمال ،أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة في
المنطقة ،خالل العام  ،2021انضمام  282شركة جديدة إلى منصته
لألعمال ليصل بذلك إجمالي عدد الشركات المسجلة لديه كما
في  31ديسمبر  2021إلى  1284شركة ويتجاوز هدفه المنشود بأن
يصل إجمالي عــدد الشركات المسجلة على منصته بحلول عام
 2022إلى  1000شركة ،وتمثل هذه الشركات الجديدة أكثر من 60
دولة ،معظمها كان من الهند ،ولبنان ،واألردن ،والمملكة المتحدة،
والواليات المتحدة األميركية ،وكندا ،وفرنسا ،وألمانيا ،وتركيا وقطر
وتغطي طيف ًا واسع ًا من القطاعات من ضمنها الخدمات الرقمية،
والــريــاضــة ،واإلع ــام والــخــدمــات المالية وهــي القطاعات الرئيسية
األربعة التي يركز عليها مركز قطر للمال.
ويوفر مركز قطر للمال منصة أعمال متميزة تتيح للشركات الدولية
تــوســيــع نــطــاق أعــمــالــهــا إل ــى دول ــة قــطــر والمنطقة بشكل عــام،
وللشركات المحلية واإلقليمية توسيع نطاق أعمالها دولي ًا ،وانطالق ًا
مــن ذلــك ،يقوم مركز قطر للمال بالعديد مــن األدوار الهامة في
ً
بوابة لجذب االستثمار األجنبي المباشر
االقتصاد القطري حيث يعتبر
لدولة قطر كما يمثل منصة لتسهيل تبادل ونقل المعرفة والخبرات
من الشركات الدولية الرائدة .إضافة لذلك ،يوفر المركز مجموعة
متنوعة مــن قــنــوات الــتــمــويــل للمستثمرين األجــانــب والــشــركــات
المحلية على حد سواء .ويستهدف مركز قطر للمال توفير  10آالف

وظيفة في القطاع الخاص علما أن الشركات الواقعة تحت مظلته
تتمتع بالمزايا والحوافز المنافسة التي يقدمها المركز ومن ضمنها،
الحق في التملك األجنبي بنسبة تصل إلى  100بالمائة ،وإمكانية
تحويل األرباح بكاملها إلى الخارج ،وضريبة على الشركات ال تتجاوز 10
بالمائة على األرباح المحلية ،والعمل في إطار شبكة تخضع التفاقية
ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من  80دولــة ،وكذلك العمل
في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون اإلنجليزي العام ،ومحاكمه
التي تحظى بسمعة عالمية مرموقة والحق في التعامل التجاري
بأي عملة.
ويــقــدم مــركــز قــطــر لــلــمــال حــزمــة مــن الــمــزايــا والــحــوافــز لشركات
التكنولوجيا المالية الراغبة في التأسيس ومزاولة أنشطتها في دولة
قطر تتضمن :إلغاء رسوم طلب التأسيس بقيمة  5000دوالر ،والرسم
السنوي بقيمة  5000دوالر في السنة األولى لشركات التكنولوجيا
المالية المؤهلة في الوقت الذي يستعد فيه المركز لتدشين مبادرة
فينتك سيركل التي ستوفر مساحات عمل مشتركة ،وعنوانا مسجال
في مركز قطر للمال وإيجارا مجانيا لمدة سنة للشركات المؤهلة.
كما يسعى المركز إلى المساهمة في تطوير قطاع رياضي بقيمة
 20مليار دوالر قبل استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022
مع إصــدار تراخيص لنحو  150شركة رياضية وتأتي مساعي جذب
الشركات متعددة الجنسيات المرتبطة بقطاع الرياضة ،وتسهيل
إضفاء الطابع التجاري على الخدمات المتعلقة بالرياضة في الدولة
في إطار خطط رامية للتحول إلى مركز إقليمي للفعاليات الرياضية
قبل استضافة مونديال قطر .2022

املناطق احلرة
وم ــع انــشــاء الــمــنــاطــق الــحــرة قــطــر فــي الــعــام  2018حققت قطر
طفرة في استقطاب الشركات العالمية العمالقة مثثل جوجل،
ودي إتش إل ،ومايكروسوفت ،وفولكس واجــن ومجموعة تاليس
الفرنسية ودي اتــش ال وايفانتز بــاور  ،وشــركــة واســكــو كوكتينج
الشرق األوســط الماليزية وشاينا هاربر الصينية والمتخصصة في
المواصالت والمنتجات الصناعية ووينيسترونغ الصينية المتخصصة
في تكنولوجيا المالحة وحلول التنقل.
وتضم المناطق الحرة مجمع صناعات وسائل النقل والذي يشتمل

 1284شركة تعمل تحت مظلة «قطر
للمال» والمركز نجح في جذب 282
مؤسسة جديدة في 2021
تركيز على استقطاب الشركات
العاملة في قطاعات الخدمات الرقمية
والمالية والرياضة واإلعالم
على نخبة من الشركات العالمية البارزة بما في ذلك شركة «غوسين
أدفانس موبيليتي»« ،زووم كار» ،و«آي بي بي» للنقل الكهربائي،
و«فولكس واجن» ،وغيرها من الشركات العالمية .وتتوقع هيئة
المناطق الحرة -قطر انضمام المزيد من الشركات العالمية الرائدة
التي تمارس أعمالها من المناطق الحرة في قطر ،حيث تستفيد
جميع هذه الشركات من قرب المناطق الحرة من ميناء ومطار حمد
الدوليين وإمكانية الوصول المباشر لهما ،في الوقت الذي توفر فيه
المناطق الحرة بيئة مثالية للشركات العالمية والمحلية التي تمتلك
المهارات واإلبداع لإلسهام في بناء مستقبل أفضل.
واستقطبت هيئة المناطق الحرة  -قطر مؤخرا شركة «سيتي نيون
القابضة» ،وهي شركة عالمية يقع مقرها في سنغافورة متخصصة
في التكنولوجيا الحديثة لتصميم وتصنيع الروبوتات والمعدات
لألنشطة الترفيهية فــي الــدوحــة ،والــتــي تــم التوقيع معها على
اتفاقية شراكة استراتيجية لتأسيس منشأة في المناطق الحرة تلبي
احتياجات أسواق التكنولوجيا الترفيهية المتنامية في منطقة أوروبا
والشرق األوسط وإفريقيا.
وتشمل منشأة «سيتي نيون» الجديدة والتي سيتم بناؤها على
مساحة  15ألف متر مربع في منطقة راس بوفنطاس الحرة مركزاً
دولي ًا للتجارب والتكنولوجيا الترفيهية ،ومختبراً للبحث والتطوير
يركز على االبتكار وورشــة إلنتاج الروبوتات واألنيماترونكس وصالة
عــرض ومختبر .وستقدم شركة «سيتي نيون» تــجــارب فــريــدة في
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قطر مشابهة لمشاريعها فــي جميع أنــحــاء العالم ،مثل معرض
«جوراسيك وورلد» في مدينة تشنغدو الصينية ،ومعرض «آفينجرز»
في مدينة الس فيجاس.
ّ
ويشكل قــرار الشركة افتتاح أول منشأة من نوعها على مستوى
ً
ً
الشرق األوسط في المناطق الحرة في قطر دليال ملموسا على المزايا
التنافسية للمناطق الحرة والمسار المتميز لقطاع التكنولوجيا
الترفيهية والسياحة في قطر والمنطقة عموم ًا ،وبما يتماشى مع
رؤية قطر الوطنية .2030
وتضم المناطق الحرة في قطر كبرى الشركات العالمية التي تقدم
منتجات وخدمات مميزة في عدة قطاعات مثل الخدمات اللوجستية،
والــبــيــانــات السحابية ،وتصنيع المركبات ذاتــيــة الــقــيــادة ،وصناعة
الــقــوارب ،ومراكز داعمة لسالسل التوريد ،كما ساهم تواجد هذه
الشركات العالمية في جذب المزيد من الشركات االجنبية ،حيث
على سبيل المثال ال الحصر استقطب مركز بيانات مايكروسوفت،
شركة بريديكا التخاذ قطر مرك ًزا لها في المنطقة.
وتتمتع شركة بريديكا بخبرة عميقة في مجال البيانات والذكاء
االصطناعي واألمــن السحابي ،وتساعد قدراتها وكفاءتها العمالء
في قطر على إيجاد حلول مبتكرة.
واصــبــحــت الــمــنــاطــق الــحــرة فــي قــطــر ،مــوطــنـ ًا ألول مــركــز إقليمي
لخدمات جوجل السحابية في الشرق األوســط ،حيث تعمل شركة
جوجل العالمية في الخدمات والمنتجات المرتبطة باإلنترنت ،والتي
تشمل اإلع ــان عبر اإلنــتــرنــت ،ومــحــرك البحث وحوسبة الشبكات،
ومختلف البرمجيات واألجهزة .كما تقدم جوجل العالمية أيضا منصة
جوجل السحابية ،وهي عبارة عن مجموعة من الخدمات الحاسوبية
القائمة على نفس البنية األساسية السحابية والتي تستخدمها جوج
داخليا لتطوير منتجاتها النهائية ،مثل جوجل للبحث ،وبريد جوجل
االلكتروني «جي ميل» ويوتيوب.
وبــدورهــا أعلنت شركة دي إتــش إل إكسبريس ،أكبر شبكة للبريد
السريع في العالم ،عن توقيعها التفاقية مع هيئة المناطق الحرة –
قطر بهدف تأسيس منشأة ضخمة للخدمات اللوجستية في منطقة
راس بوفنطاس الــحــرة الــمــجــاورة لمطار حمد الدولي .وبموجب
االتفاقية ،تعتزم دي إتش إل تأسيس مركز اقليمي عالمي المستوى
للخدمات اللوجستية والبريد السريع في منطقة راس بو فنطاس
الحرة ،لتقديم خدمات عالية الجودة إلى قاعدة عمالئها الواسعة
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في قطر ومختلف أنحاء العالم .ومــن المقرّر أن تحتوي المنشأة
على  17رصيف تسليم قائمة على قطعة أرض بمساحة تزيد عن
 19ألــف متر مربع وتحتل موقع ًا استراتيجي ًا هام ًا عند مدخل مطار
حمد الدولي داخل المناطق الحرة ،مما سيتيح لشركة “دي إتش إل”
سهولة ّ
تنقل الموظفين والعمالء والموردين والشحنات من وإلى
المنشأة .وستتيح المنشأة طرح عرض منتجات جديد باسم بريك بلك
إكسبريس والذي يحمل تطبيقات في قطاعات تجارة التجزئة وتقنية
المعلومات واالتصاالت والتجارة اإللكترونية ،كما أنها ستو ّفر منطقة
مخصصة لتخزين اإلمدادات الطبية.
ّ
وتأسست هيئة المناطق الحرة -قطر في عام  2018لدعم التنمية
االقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى
في دولة قطر ،فض ً
ال عن تأمين االستثمارات الثابتة .وتوفر المناطق
الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى
إلى التوسع إقليمي ًا وعالمي ًا بما في ذلك البنية التحتية الحديثة،
واأليدي العاملة المدربة ،والتملك األجنبي بنسبة  ،% 100باإلضافة
إلى االستفادة من صناديق االستثمار واإلعــفــاءات الضريبية وفرص
الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص .كما تشرف
الهيئة على كل من المنطقة الحرة في راس بوفنطاس الواقعة
بــقــرب مــطــار حمد الــدولــي وعــلــى المنطقة الــحــرة فــي أم الحول
الواقعة بجوار ميناء حمد ،مما يتيح للشركات االستفادة من موقع
قطر كمركز تواصل عالمي النطاق.

تطوير التشريعات
وقد شهدت األعوام القليلة الماضية تطورا ملحوظا في تهيئة البنية
األساسية القانونية وتطوير التشريعات االقتصادية وطــرح قوانين
جديدة ساهمت في استقطاب المزيد من االستثمارات األجنبية إلى
السوق القطري.
وتستقطب قطر االستثمارات األجنبية بموجب قانون تنظيم استثمار
رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي ،الذي يتيح للمستثمر
األجنبي التملك بنسبة  % 100في مختلف األنشطة والقطاعات
االقتصادية والتجارية في دولة قطر ،في حين يحظر عليه االستثمار
فــي مــجــال الــوكــاالت الــتــجــاريــة والــبــنــوك وشــركــات التأمين عــدا ما
يستثنى منها بقرار من مجلس الــوزراء ،وأية مجاالت أخرى يصدر بها
قرار من مجلس الوزراء.

ويمنح الــقــانــون حــزمــة مــن الــحــوافــز للمستثمرين األجــانــب أبرزها:
تخصيص أراض للمستثمر غير القطري إلقامة مشروعه االستثماري
بطريق االنتفاع أو اإليجار ووفقا للتشريعات المعمول بها في هذا
الشأن وللمستثمر غير القطري أن يستورد لمشروعه االستثماري
ما يحتاج اليه في إنشاء المشروع أو تشغيله أو التوسع فيه ،وفق ًا
للتشريعات المعمول بها في هــذا الشأن .كما أنــه يجوز اإلعفاء
لمشروعات االستثمار غير القطري من ضريبة الدخل وفق ًا للضوابط
واإلجراءات وبالمدد المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل ،وكذلك
تعفى مشروعات االستثمار غير القطري من الرسوم الجمركية على
وارداتــهــا من اآلالت والمعدات الالزمة إلنشائها ،وتعفى مشروعات
االستثمار غير القطري في مجال الصناعة من الرسوم الجمركية على
وارداتها من المواد األولية والنصف مصنعة الالزمة لإلنتاج والتي ال
تتوافر باألسواق المحلية .وباالضافة إلى ما سبق ،فإنه يجوز لمجلس
الوزراء ،بناء على اقتراح الوزير ،منح مشروعات االستثمار حوافز ومزايا
باإلضافة إلى ما هو منصوص عليه في هذا القانون.
وفــي المقابل ،ال تخضع االستثمارات غير القطرية ســواء بطريقة
مباشرة أو غير مباشرة لنزع الملكية أو أي إجراء مماثل آخر ،ما لم يكن
ذلك للمنفعة العامة وبطريقة غير تمييزية ولقاء تعويض عادل
ومناسب وفق ًا لــذات اإلج ــراءات المطبقة على القطريين ،ويتمتع
المستثمر غير القطري بحرية تحويل استثماراته من وإلى الخارج دون
تأخير ،وتشمل هذه التحويالت (عائدات االستثمار – حصيلة بيع أو
تصفية كل أو بعض استثماراته – حصيلة المبالغ الناتجة عن تسوية
منازعات االستثمار  -أي تعويضات تستحق له) ،وأيضا يجوز للمستثمر
غير القطري نقل ملكية استثماره ألي مستثمر آخر أو التخلي عنه
لشريكه الوطني في حالة المشاركة ،ويتم ذلك وفقا للتشريعات
المعمول بها ،وتستمر معاملة االستثمار طبقا ألحكام هذا القانون
على أن يواصل المستثمر الجديد العمل في المشروع ويحل محل
المستثمر السابق في الحقوق وااللتزامات .وباستثناء المنازعات
العمالية ،يجوز للمستثمر غير القطري االتفاق على أي نــزاع ينشأ
بينه والغير بواسطة التحكيم أو أي وسيلة أخرى من وسائل تسوية
المنازعات المقررة.
وتسمح دولة قطر لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط عقب
صدور قرار مجلس الوزراء رقم  28لسنة  ،2020بتحديد المناطق التي
يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها ،وشــروط
وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها ،تنفيذا لقانون
تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها .ويبلغ عدد مناطق
تملك غير القطريين للعقارات  9مناطق ،بينما يبلغ عــدد مناطق
انتفاع غير القطريين بالعقارات  16منطقة ،ليسجل بذلك مجموع
المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها لغير
القطريين  25منطقة ،وتعتبر المناطق التي تم تخصيصها للتملك
واالنتفاع نموذجية وفق أحدث المواصفات التخطيطية والعمرانية
العالمية ،وقد روعي في أنظمتها التخطيطية والتصميمية أحدث
الــمــواصــفــات الــعــقــاريــة الــعــالــمــيــة ،مــمــا يجعلها تلبي طموحات
وتطلعات المستثمرين من مختلف دول العالم.

حضور لـ«فولكس واجن»
و«مايكروسوفت» و«جوجل» و«دي اتش
ال» و«سيتي نيون» و«نايبيكس »
11

الغالف

يف حوار شامل مع العضو املنتدب الشيخ تركي بن فيصل:

«الجازي» تسعى القتناص الفرص العقارية
كتب  -محمد األندلسي

تصوير – محمود حفناوي

قال سعادة الشيخ تركي بن فيصل آل ثاني ،العضو المنتدب
لشركة الجازي لالستثمار العقاري ،إن الشركة نجحت في
توسيع وتنويع محفظتها االستثمارية وتستهدف اقتناص
فرص النمو بما يتماشى مع معاييرها.
وأوضــح سعادته في حــوار شامل أن عقارات «الجازي» تقع
في أفضل المواقع بالدوحة ،وتحقق متوسط معدل إشغال
يبلغ  %95مما يعكس جودة العقارات والخدمات المميزة
التي تقدمها الشركة لعمالئها وفضال عن ذلــك فإن
عملية تطوير العقارات مستمرة حيث خضعت مؤخرا
لخطة تحديث واسعة النطاق.
واعتبر سعادته أن العقارت تعتبر ضمن أبــرز القنوات
االســتــثــمــاريــة وأكــثــرهــا اســتــقــرارا وتــوفــر حــزمــة من
الــفــرص الــواعــدة رغــم التحديات االقتصادية
التي شهدتها المنطقة والعالم في الفترة
األخيرة ،وذلــك نظراً لما تشهده البالد من
تــوســع عــمــرانــي كبير بــوتــيــرة متسارعة..
تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

العدد ()27
فرباير
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 بداية ..تأسست شركة الجازي لالستثمار العقاري في عام ،1995كشركة تابعة لشركة الفيصل القابضة ..حدثنا عن أهم المحطات
والتحديات التي واجهتها الشركة طيلة هذه السنوات وكيف تخطتها؟

* تعتبر شركة الجازي لالستثمار العقاري إحدى الشركات العقارية الرائدة
فــي قطر ،ولديها محفظة استثمارية مميزة مــن الــعــقــارات السكنية
والتجارية .ويمكنني القول إنه من أهم المحطات في مسيرة شركة
الجازي لالستثمار العقاري كانت تطوير مجمع حدائق الجازي في قلب
منطقة الخليج الغربي ،والــذي يعد من أوائــل المجمعات السكنية
ّ
صص للعديد
الفخمة في قطر ،ويُعد الموقع
الم َخ ّ
المفضل للسكن ُ
من الهيئات الدبلوماسية وشــركــات النفط والــغــاز في البالد وغيرها
العديد .كما كانت الشركة من أوائــل الشركات التي حققت سج ّل ًا
مم ّيزاً في إنشاء عدد من األبراج شاهقة االرتفاع التي شكلت جزءاً من
الصورة الجميلة لمنطقة الخليج الغربي.

مكونات احملفظة
 ما هو حجم المحفظة االستثمارية لشركة الجازي لالستثمارالعقاري؟

* ترتكز أنشطة الشركة في مختلف مناطق العاصمة القطرية الدوحة،
وتضم محفظتنا االستثمارية المتنوعة خمسة مجمعات سكنية مميزة
وستة أبراج سكنية وتجارية وعددا من األبنية السكنية .ويمكن التأكيد
على إن جميع عقارات الجازي تتمتع بجودة عالية وتوفر لساكنيها أفضل
المرافق ،كما أننا نقوم باستمرار بأعمال التجديد والصيانة للمحافظة
على جودتها العالية وبالتالي قيمتها السوقية.

أنشأنا عددا من األبراج شاهقة االرتفاع
تشكل جزءا من الصورة المشرقة
لمنطقة الخليج الغربي
محفظتنا تتركز في الدوحة وتضم
 5مجمعات سكنية متميزة و 6أبراج
ومجموعة أبنية

* برج أعمال
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* برج العرين

* برج الفيصل

تطوير مستمر
 ما هي أهم المشاريع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها فيالعام  2022سواء كانت محلية أو خارجية؟

* إننا في تركيز مستمر على تطوير أنشطتنا ضمن السوق المحلي ،ونبحث
عن االستثمارات التي تعزز من قيمة محفظتنا العقارية وتوفر قيمة مضافة
للمستأجرين ســواء من ناحية جــودة الــوحــدات السكنية أو الخدمات التي
تُق ّدمها عقاراتنا ،أو المرافق والخدمات الترفيهية المميزة .لقد خضعت مؤخرا
عقاراتنا لخطة تحديث واسعة النطاق ،كما يعكس معدل اإلشغال التفرد
فيما نقدمه وجهود فريق العمل مما جعل من عقارات «الجازي» أحد أفضل
الخيارات.

رضا العمالء
 ما هو تقييم العمالء عن المشاريع والخدمات العقارية التي تقدمهاشركة الجازي؟

العدد ()27
فرباير

2022

14

* لدينا نسبة إشغال مرتفعة جدا وهذا دليل على رضا العمالء والسمعة
الجيدة في السوق كأحدى أفضل الشركات العقارية .وأو ّد هنا أن أستغل هذه
الفرصة ألعبر عن األهمية العالية التي نوليها لتحقيق رضا ُعمالئِنا ،وذلك
من خالل تقديم مجموعة واسعة من الحلول التجارية والسكنية المبتكرة،
مع التفاني المستمر في تقديم أعلى معايير الجودة وإرضاء العمالء التام،
وذل ــك بـهــدف الحفاظ على مكانتنا كشركة عقارية رائ ــدة فــي قطر .هذا
باإلضافة إلى مواقع عقاراتنا المميز وقربها االستراتيجي لمركز المدينة سواء

لألسواق والمدارس وأماكن العمل باالضافة إلى قربها بشبكة المترو وغيرها.

املباين الذكية
 مع التوجه العالمي للمباني الذكية ..هل تواكب شركة الجازيهذا التوجه في مشاريعها ؟
ً
* بالطبع فإننا نــولــي اهتماما كبيرا بمواكبة أفــضــل ممارسات
االســتــدامــة والــذكــاء وذلــك فــي سبيل دعــم الجهود الكبيرة التي
تبذلها الــدولــة لتحقيق بيئة مــتــوازنــة اقــتــصــاديّـ ًا وبيئ ّي ًا لجميع من
تمت فيها
يعيش على أرض قطر .وبالنظر إلى الفترة الزمن ّية التي ّ
بناء منشآت «الجازي» العقارية ،فإنّنا فخورون بكوننا قمنا بتوظيف

متوسط معدل إشغال عقاراتنا %95
ونسعى إلى تحقيق أعلى مستويات
رضا العمالء
مواقع عقاراتنا مميزة وقريبة من مركز
المدينة والمرافق والخدمات ونحرص
على تحديثها بشكل دوري

* حدائق الجازي (الجازي جاردنز)
أفــضــل وأحـ ــدث اإلمــكــانــيــات مــن نــاحــيــة التصميم والتكنولوجيا
المستخدمة ،بــهــدف التقليل مــن ضــرر المباني على البيئة بقدر
التطور
توصل له
اإلمكان ،وبحيث تواكب جميع المنشآت آخر ما
ّ
ّ
التكنولوجي.

تطبيق اجلوال
 ما مدى اعتمادكم على التكنولوجيا خالل جائحة كورونا فيأعمال شركة الجازي والتسويق لمشاريعكم؟

* يس ّرني القول إن أفضل تقن ّيات التكنولوجيا المتطورة التي
تمتلكها الشركة ساهمت في إدارة أعمال الشركة وضمان سير

نحرص على مواكبة أفضل معايير
االستدامة والخدمات الذكية وأطلقنا
تطبيقا للجوال لخدمة العمالء
السوق العقاري مستقر ويوفر فرص
نمو واعدة رغم التحديات االقتصادية
العالمية

حدائق الجازي (الجازي جاردنز)
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* قرية الجازي ( 2الجازي فيليج )2
عمل ّياتها التشغيل ّية بأمان وسالسة خاصة خالل فترة الجائحة في
العامين الماضيين .كما أو ّد أن أضيف أننا أطلقنا في وقت سابق
تطبيقا للهاتف الــجــوال خاصا بالمستأجرين في جميع الوحدات
ّ
للسكان حيث
السكنية والتجارية للجازي ،والــذي يو ّفر راحــة كبيرة
يمكنهم أن يحجزوا المرافق التي يريدون استخدامها باإلضافة إلى
رفع أي طلب صيانة أو شكوى لديهم إلى اإلدارة بسهولة عن طريق
التطبيق ،باإلضافة إلــى البقاء على تواصل مع المستأجرين في
كافة الوحدات السكنية.

اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على
المشاريع التنموية يقود القطاع
العقاري إلى النمو
مونديال  2022سيحفز الطلب على
العقارات ورؤية قطر الوطنية 2030
تضمن استدامة النمو
العدد ()27
فرباير
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* برج سردال

 -ما آليات اختياركم لالستثمار في أي مشروع مستقبلي؟

الخدمـات العامة بأهمية كبيرة والتي تعتبر من أهم دوافع التوسع العمراني
مما سيؤدي إلى وفرة بالفرص االستثمارية الواعدة.

* نتط ّلع دوم ـ ًا إلــى أن تكون مشاريعنا المستقبلية تتماشى مــع مكانة
الشركة الرائدة في البالد ،مع التركيز على الجودة والموقع وتلبية تطلعات
السوق المحلي المتطورة باستمرار.

حجم االنفاق

فرص النمو

 هل تعتقد أن السوق المحلى قد وصل لمرحلة التشبع بالمشاريعالعقارية المختلفة؟

 كيف يمكن تقييم فرص نمو الشركات في ظل تطوير التشريعاتالعقارية؟

* يُع ّد القطاع العقاري من أهــم القطاعات االقتصادية وأكثرها استقرارا
وثبات ًا في الوقت الحالي ،كما أنه مليء بالفرص االستثمارية رغم التحديات
االقتصادية التي شهدتها المنطقة والعالم في الفترة األخيرة ،وذلك نظراً لما
تشهده البالد من توسع عمراني كبير وسريع الوتيرة ،باإلضافة إلى المشاريع
تطور البنية التحت ّية وشبكات المواصالت ،وخاصة تلك
التي تهدف إلــى
ّ
ّ
المتعلقة باستضافة البالد لكأس العالم  ،2022حيث تُع ّد هذه المشاريع
المحرّك األساسي
هي
العام
هذا
نهاية
قبل
إنجازها
سيتم
التي
الجديدة
ُ
للتطوير في مختلف القطاعات.
هذا وقد تم تخصيص مبلغ  74مليار ريال للمشروعات الرئيسية من إجمالي
مصروفات الموازنة العامة لعام  ،2022حيث تسـتمر الدولة في اسـتكمال
المشـاريع العامة وفــق الخطط واالستراتيجيات المعدة مسـبقا .وتحظـى
مشـاريع البنيـة التحتيـة ،وتطويـر أراض ـ ــي المواطنيـن ،ومشـاريع تطويـر

* بالطبع ال ،السوق العقاري مــازال يوفر فرصا للنمو..حيث إن

تعاون بين الشركات العقارية وقطاع
الضيافة مع استحداث للوحدات
السكنية ذات العالمات التجارية
القطاع المصرفي بالتنمية وتطوير
البنية التحتية يعزز فرص التحول لمركز
تجاري اقليمي
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هناك العديد من المشاريع الكبيرة القادمة والواعدة بالفرص،
وكما ذكــرت فــإن اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع
التنموية في البالد من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على النمو
ـدالت اإلنــفــاق الحكومي على مشاريع
ـمــعـ ّ
االقــتــصــادي مــحــلـ ّيـ ًا ،فـ ُ
التنمية في البالد تعتبر بدورها من أهم العوامل التي تدفع عجلة
النمو العقاري ،وخاصة مشاريع النهضة العمرانية الكبيرة التي
س ُت ّ
شكل انتعاش ًا للقطاع العقاري.

كأس العامل
 استضافة قطر لكأس العالم في قطر  2022ستعمل علىاستقطاب حشد هائل ..ما هو انعكاس ذلك على أعمال
شركة الجازي؟

* يمكن القول إن االستفادة الكبرى للمونديال ستتحقق في
التنمية الــتــي ستشهدها الــبــاد على نــطــاق واس ــع ،وفــي اإلرث
الذي سيتركه هذا الحدث الهام حتى بعد انتهائه .وحيث إنه من
المتو ّقع أن تساهم استضافة قطر لكأس العالم باستحداث عدد
جداً من فرص العمل ،مما سيساهم في استقطاب المزيد
كبير ّ
من الطلب على العقارات السكنية .والجدير بالذكر أن متوسط
نسبة اإلشغال في عقارات الجازي تبلغ حال ّي ًا  ،% 95األمــر الذي
يرجع إلى جودة عقاراتنا والموقع والخدمات المميزة.

مــا بعد املونديال
ما رأيك في تخوفات البعض من تعرض بعض القطاعاتاالقتصادية للركود بعد انتهاء كأس العالم في قطر  2022؟

* على العكس فإن االهتمام في الوقت الحالي يتمحور على
كل ما هو متع ّلق بمشاريع كأس العالم ،وحتى بعد االنتهاء منه
سيكون هناك اتجاه كبير للتركيز على االبتكار وجذب االستثمارات
مقومات التنمية من بنية
والتوسع ،إذ أن البالد تمتلك أحد أفضل
ّ
تحتية متطورة وموقعا جغرافيا ُمم ّيزا ،وأعلى مستويات األمن
واألم ــان ،مــاءة مالية ،باإلضافة إلــى خطوط نقل جوية وبحرية
ـد ضمن األفــضــل عــالــمـ ّيـ ًا ،فــرؤيــة قطر الوطنية 2030
والــتــي تُــعـ ّ
تساهم فــي بــنــاء اقــتــصــاد قــوي ومتكامل بين قــطــاعــات البالد
المختلفة وال يرتكز على قطاع ُمع ّين ،واستراتيجية التنمية التي
تتب ّناها البالد من شأنها أن تضمن استمرارية النمو.

نهضــة عمرانية
 ما تقييمكم لدور القطاع الخاص بالقطاع العقاري؟وكيفية العمل على زيادة استثماراته بالقطاع؟

* برج الجازي
العدد ()27
فرباير

2022

18

* شهد القطاع العقاري نهضة عمرانية متسارعة خــال العقد
الماضي والذي شهد امتدادا عمرانيا خارج مدينة الدوحة وتشييد
مجموعة من المدن العصرية المعتمدة على أحدث التقنيات في
مقدمتها مدينة لوسيل التي تعد دليال حقيقيا عن المستوى الكبير
الذي بلغته البالد في هذا القطاع .ومع التزام الحكومة بمواصلة
االستثمار في مشاريع البنى التحتية والتخطيط العمراني لتحقيق
التنمية العمرانية الشاملة وإيجاد بيئة استثمارية جذابة متمثلة
في تطوير التشريعات االقتصادية واطالق حزمة تحفيزات إيجابية
أعلنتها الحكومة من ضمنها توسيع دائرة تملك غير القطريين
للعقارات واالنتفاع بها ،وفق شروط وضوابط ومزايا معينة كل
هــذه العوامل أدت إلــى إحــداث نقلة نوعية في تطوير القطاع

* برج دارين
العقاري في قطر ،وعززت جاذبيته االستثمارية في المنطقة ،بما
يعود بالفائدة على المستثمر المحلي واألجنبي من جهة ،وعلى
االقتصاد والقطاع العقاري في الدولة من جهة أخرى.
إن نمو هذا القطاع مدعومٌ بشكل كبير بالتسهيالت المالية
قدمها له المصارف والمؤسسات المالية المحل ّية ،األمر
التي تُ ّ
الــذي يُشير إلــى أن عمليات اإلنــشــاءات العقارية مستم ّرة في
النمو.
 كيف تنظر إلى النقلة النوعية التي حدثت في مجالالعقارات والفنادق والبنية التحتية في قطر حاليا؟

* يمكنني القول إنني أعتبرها نقلة استثنائية وفريدة من نوعها،
وهي ذات أهمية بالغة لجذب االستثمارات العالمية إلى البالد
ولتكون مــركــزاً تجاريّ ًا هام ًا على مستوى المنطقة ،وهــي ذات
عوائد إيجابية على المدى البعيد أيض ًا.

توجهــات العقارات
 -ما هي أحدث توجهات القطاع العقاري؟

* التركيز على تقديم خدمات استثنائية وكل ما هو جديد في
المجال العقاري ويحقق قيمة مضافة لمحفظتنا العقارية ويعزز
مــن تجربة المستأجرين ،كما نالحظ مــؤخــراً االهتمام المتبادل
وزيادة التعاون بين الشركات العقارية وقطاع الضيافة ،واستحداث
فــكــرة الــوحــدات السكنية ذات الــعــامــات الــتــجــاريــة ،والــتــي تو ّفر
لساكنيها خدمات الضيافة الفندقية من قبل مشغلي الفنادق
في وحداتهم السكنية ومن الممكن تبني هذا النموذج محليا
نظرا لقوة الشركة األم (الفيصل القابضة) في مجال الضيافة
وعالقاتها المميزة مع أفضل مشغلي الفنادق العالميين وخبرتها
بتوفير هذا النموذج في مشاريعها خارج قطر.

أتطلع الستكمال ما بدأه والدي الشيخ
فيصل بن قاسم لتطوير الشركة
بالمرحلة القادمة

القطاع املصريف
 كيف ترى دور القطاع المصرفي في تقديم االئتمان وتمويلالمشروعات االستثمارية؟
* يــلــعــب الــقــطــاع الــمــصــرفــي الــمــحــلــي دوراً بـــــارزاً ف ــي تــقــديــم
التسهيالت االئتمانية والدعم لمختلف قطاعات الدولة ،األمر الذي
من شأنه أن يدعم استمرارية األعمال محل ّي ًا ،فقد أصبح القطاع
المصرفي شريك ًا أساس ّي ًا في عملية التنمية االقتصادية ،حيث إنه
يُعد مصدراً ها ّم ًا للتمويل والتسهيالت المصرفية.

تطوير األداء
 -كلمة أخيرة تود إضافتها ؟

ـوع الـ ــذي تــتــم ـ ّيــز بــهــا محفظتنا
ـوســع وال ــت ــن ـ ّ
* إنــنــي فــخــور بــالــتـ ّ
االستثمارية ،وأتط ّلع إلى اقتناص المزيد من الفرص االستراتيجية
للنمو بــمــا يــتــمــاشــى مــع مــعــايــيــرنــا وقــيــمــنــا ،حــيــث تــقــع عــقــارات
«الجازي» فــي أفضل المواقع فــي عاصمة بــادنــا الحبيبة قطر،
ّ
محل اختيار وثقة
ويسرّني أن نهتم دائم ًا بالتفاصيل التي تجعلنا
العمالء ،وأن أكمل ما بــدأه والــدي الشيخ فيصل بن قاسم في
مجال االستثمار العقاري والسير على نفس النهج لتطوير الشركة
خالل المرحلة القادمة.
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تجزئة

من ضمنها عالمات جتارية تتواجد ألول مرة

«قطر مول» يلبي شغف المتسوقين
بافتتاح  50متجرا متنوعا جديدا
في خطوة تلبي شغف المتسوقين في قطر وتعزز مكانته كوجهة
مفضلة للتسوق والترفيه واالستمتاع بتجارب الطعام المميزة في
قطر ،أعلن قطر مول عن افتتاح أكثر من  50متجرا جديدا توفر للزوار
تجربة تسوق متجددة وخــيــارات استثنائية وأكثر تنوع ًا من عالمات
تجارية مميزة يحضر العديد منها للمرة األولى إلى قطر.
وتشمل المتاجر الجديدة األزياء ،والتجميل ،والعطورات ،والمجوهرات
والساعات ،والمفروشات واألثــاث ،باإلضافة إلى أجهزة التكنولوجيا
الحديثة وعدد من المقاهي والمطاعم ،حيث يفتح العديد منها فرعه
األول في قطر لتمنح الزوار فرصة حصرية لتجربة بعض أهم العالمات
التجارية العالمية المعروفة تحت سقف واحد.
وقــال إميل سركيس ،المدير الــعــام لقطر مول :يستمر قطر مول
بتعزيز تجربة التسوق واالرتقاء بها لتصبح أكثر متعة وتنوع ًا وجذب ًا مع
توفير باقة كبيرة من المتاجر الجديدة من العالمات التجارية المحلية
والدولية الرائدة.
ومع افتتاح المتاجر الجديدة ،يستطيع العمالء الوصول إلى أحدث
تــوجــهــات األزي ـ ــاء والــمــوضــة واألث ـ ــاث واالك ــس ــس ــوارات وغــيــرهــا من
القطاعات ،بينما يكملون تجربتهم المميزة مع العائلة واألصدقاء
في المطاعم والمقاهي المتنوعة .ونقوم بتعزيز عروضنا في العام
الجدبد مع عالمات فريدة ومثيرة لنجعل من زيارة المول بعداً آخر نمنح
من خالله العمالء تجربة غنية ومنوعة.
ويمكن لعشاق الموضة واألزيــاء الحصول على مزيد من الخيارات
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سركيس :نقدم مزيجا فريدا من العالمات
التجارية العالمية والمحلية

ألحدث توجهات الموضة في المتاجر الجديدة التي تشمل مايكل
كـ ــورس ،أزيـ ــاء األطــفــال بيتي بــاتــو وب ــرام ــز ،ألــيــس ألزيـ ــاء الــســيــدات
واالكــســســوارات ،ذوق العبايات ،متجر األزيــاء اإليطالي ليست رومــا،
والمتجر الذي سيفتح أبوابه قريب ًا كافايو باإلضافة إلى متجر الحقائب
واالكــســســوارات المصنوعة يدوي ًا جيم ال مــود ،وكاربوني لألحذية.
ولمحبي الساعات والمجوهرات ،تتوفر أحدث التشكيالت اآلن لدى
ألفيرا وإيفا فرانس ،بينما يوفر نوني سبا جميع متطلبات الجمال
والعناية بالشعر واألظافر ومساج االسترخاء.
وأضاف قطر مول إلى باقة المطاعم والمقاهي مجموعة جديدة
من الخيارات ،منها وودن بيكري ،المخبز األول في لبنان والشرق
األوس ــط ،ووك تــو ووك الــذي يقدم الطعام اآلســيــوي السريع مع
خيارات األطباق النباتية .باإلضافة إلى ذلك ،يقدم مطعم المطعم
األسترالي األميركي آوت بــاك ستيك هــاوس أشهر أنــواع اللحوم
والستيك ،في حين يتميز مقهى الكلير دي جيني يتقديم أرقى
أنواع الحلوى والقهوة والمعجنات الفرنسية والشوكوال ،بينما يوفر
كافيه والونــج سي هــاوس أجــود ـنواع الحلويات المصنوعة على
الطريقة المنزلية والقهوة والخدمة المثالية في موقع مميز مطل
على األويسس.
وينقل قطر مول تجارب الطعام إلى مستويات أعلى مع تقديم
مجموعة من المطاعم الفاخرة والمعروفة عالمي ًا والتي ستفتح
أبوابها قريب ًا .تتضمن هــذه المطاعم نكشيفان المطعم األذري
األصيل في قطر؛ وإميليا من المملكة المتحدة ،و مطعم الستيك
هــاوس البرازيلي األميركي األصيل تكساس دي برازيل؛ وأزكادينيا
الذي يقدم تجربة شرق أوسطية مع أطباق تقليدية.
ويحضر مطعم بــاك تــاب كــرافــت بــرغــرز للمرة األول ــى إلــى قطر،
ويستطيع عــشــاق الــريــاضــة إيــجــاد كــل مــا يبحثون عنه فــي متجر
لولوليمون المتجدد الذي يمتد حالي ًا على مساحة أكبر وموقع جديد
في المول .ويوفر المتجر الرياضي كل ما تحتاجه للرياضات المتنوعة
منها الــيــوغــا ،الــجــري ،الــتــدريــب الــبــدنــي ،وغــيــرهــا مــن المستلزمات
ّ
تمكن الرياضيين من اتباع أسلوب حياتهم
والمنتجات الرياضية التي

أحدث توجهات األزياء والموضة واألثاث
واالكسسوارات وباقة من المطاعم
والمقاهي
المفضل .وللباحثين عن معدات اللياقة سواء للتدريب المنزلي أو
يعد متجر بي فيت الخيار األمثل لذلك ،في
في النوادي الرياضية،
ّ
حين يوفر هوالند أند باريت من الممكلة المتحدة مختلف المكمالت
الغذائية الالزمة للنشاط الرياضي والبدني من الفيتامنيات ،التغذية
الرياضية ،والغذاء الخالي من الجلوتين والمناسب للنباتيين وغيره.
كما تشمل قائمة المتاجر الجديدة العديد مــن محالت الديكور
المنزلي واألثاث والمفروشات منها العالمة التجارية الكورية موموزو
ال ــذي يضم منتجات الصحة والــجــمــال واالكــســســوارات ومنتجات
المالبس المنزلية ،بينما يعرض متجر بست فور أكثر من  3000منتج
إبــداعــي بأسعار مناسبة تتنوع من إكــســســوارات المنزل اإلبداعية
والديكور الداخلي إلى الهدايا ومستلزمات المكاتب .وتتوفر قريب ًا
المزيد من خيارات األثاث المنزلي الفاخر والعصري في هوم بوكس
ومارينا هوم ،بينما سيعرض ديلورد جاليري المنتجات المصنوعة
يدوي ًا وديكورات الكريستال والمستزلمات المنزلية.
ويمكن لعشاق ألعاب الفيديو الحصول على مختلف التجهيزات
والمستلزمات واالكــســســوارات من متجر ألعاب الفيديو الــرائــد في
المنطقة «جيمر زون» ،في حين يضم متجر «شياومي» اإللكترونيات
المنوعة واألجهزة المنزلية التي يجتاجها كل منزل.
مــنــذ افــتــتــاحــه فــي  ،2016واص ــل قــطــر م ــول تــعــزيــز تــجــارب العمالء
ليرتقي بها إلى مستويات استثنائية ،ويصبح مقصداً للزوار من قطر
والمنطقة .يضم المول أكثر من  500متجر في مختلف القطاعات
ويتميز بمرافقه الرحبة وفعالياته الساحرة التي تقام على مسرح
األويسس باإلضافة إلى مهرجانات التسوق المختلفة.
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فنادق

املدير العام يستعرض مؤشرات األداء ..جنيب ناصر:

إشغال فندق كراون بالزا الدوحة
ويست باي يفوق مستوى % 90
كتب  -محمد األندلسي

تصوير :محمود حفناوي

أكد المدير العام في فندق كراون بالزا الدوحة ويست باي
السيد نجيب ناصر أن الفندق الذي يضم نحو  317غرفة
وجناحا مصممة وفقا ألعلى المعايير العالمية نجح في
زيادة معدالت إشغاله لتصل إلى أكثر من  % 90في الوقت
الذي يباشر فيه تنفيذ استراتيجية لزيادة حصته السوقية
مستندا إلى ميزته التنافسية الكبرى المتمثلة في مزجه بين
خدمات األعمال والراحة.
وشدد ناصر في حوار شامل على أن سوق الفنادق المحلي
لم يتشبع بعد ومازال يوفر فرصا للنمو ويستوعب تدشين
المزيد من الفنادق بمختلف فئاتها الفتا إلى أن الزيادة
المتسارعة في أعداد العالمات التجارية الفندقية تمثل دليال
دامغا على قوة وجاذبية السوق المحلي الذي يستقطب
أشهر العالمات العالمية بقطاع الضيافة والفنادق ..وفيما
يلي التفاصيل:
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استراتيجية شاملة لزيادة الحصة
السوقية من خالل المزج بين خدمات
األعمال والراحة
نحصد تقييمات إيجابية من العمالء
وقطر أظهرت كفاءة كبرى في
مواجهة تداعيات جائحة كورونا
 ما الذي يتميز به فندق كراون بالزا ويست باي عن باقي الفنادقفي السوق القطري؟

* يتميز الفندق بإطاللة خالبة على أرقــى المناطق فــي العاصمة
الــقــطــريــة وه ــي الخليج الــغــربــي ،كــمــا يتمتع الــفــنــدق بــرؤيــة جيدة
لكورنيش الدوحة الشهير ،السيما وأن فندق كراون بالزا يحتل موقعا
هاما واستراتيجيا في هذه المنطقة الحيوية ،وهو األمــر الــذي يتيح
التنقل بكل سهولة والــوصــول السريع إلــى مختلف المناطق في
الخليج الغربي بما تشمله مناطق األعــمــال والــنــشــاطــات المالية
واألســواق الشهيرة والبعثات الدبلوماسية ،باإلضافة إلى أن الفندق
ال يبعد سوى نحو  15دقيقة بالسيارة عن مطار حمد الدولي ،عالوة
على إمكانية وصول الضيوف والنزالء إلى معظم المعالم السياحية
الرئيسة في الدوحة مثل سوق واقف ومتحف الفن اإلسالمي ومكتبة
قطر الوطنية ومدينة لوسيل واللؤلؤة – قطر وغيرها من األماكن
السياحية الشهيرة في دولة قطر.

مرافق وغرف
 ما هي أهم المرافق التي يضمها فندق كراون بالزا ؟ وكم عددالغرف واألجنحة؟

* يتمتع فندق كراون بالزا ويست باي ،بالعديد من المميزات الرائعة
الــتــي تجعله مقصدا هــامــا مــن جــانــب الجمهور بمختلف شرائحة،
وخاصة شريحة قطاع األعمال إلى جانب األفــراد واألســر ،حيث يضم
الفندق نحو  317غرفة وجناحا مصممة وفقا ألعلى المعايير العالمية
التي تجعل إقامة النزيل في الفندق تجربة ال تنسى ،ويضم الفندق
 3مطاعم متنوعة تناسب كافة أذواق العمالء عبر مختلف المطابخ

العالمية ،كما يشتمل كذلك على مسبح في الهواء الطلق ،وصالة
تمارين رياضية حديثة للمحافظة على اللياقة البدنية خالل اإلقامة،
باإلضافة إلى قاعة يوغا مخصصة للنساء ،فضال عن مرافق مخصصة
لكل ما يحتاجه رجال األعمال لنجاح رحالتهم إلى الدوحة ،ويتضمن
الفندق  3قاعات اجتماعات ومؤتمرات تتسع بعضها لقرابة  400ضيف
ومجهزة بكافة التسهيالت الــازمــة إلنجاح الفعاليات والمؤتمرات،
ويباشر الفندق تنفيذ استراتيجية لزيادة حصته السوقية وتوفير كافة
سبل الراحة واالستجمام ،والمزج بين خدمات األعمال والراحة ،ليمنح
للضيوف هذه الميزة التنافسية المختلفة.
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معدالت اإلشغال
 كيف يمكن تقييم مستويات اإلشغال بالفندق في ظلتداعيات جائحة كورونا؟

* يشهد الفندق نموا متسارعا في معدالت اإلشغال وذلــك اعتبارا
من النصف الثاني من عام  2021بالتزامن مع تخفيف قيود جائحة
كورونا ،خاصة مع التزام فندق كراون بالزا ويست باي بكافة متطلبات
برنامج قطر نظيفة ،الــذي أطلقته وزارة الصحة بالتعاون مع جهاز
قطر للسياحة بالتزامن مع اإلجراءات التي اتخذتها الدولة فور ظهور
الجائحة والتي كبحت من التأثيرات السلبية حيث أظهرت قطر مرونة
وكفاءة كبرى في التعامل مع كورونا وتداعياتها.
ويمكن التأكيد على أن برنامج قطر نظيفة نجح في تأسيس قاعدة
صحية جديدة ترسي دعائم معايير استمتاع وترفيه الزوار مع االلتزام
بكافة اإلجراءات االحترازية والوقائية من كورونا في الوقت ذاته ،وهو
األمر الذي دفع إلى ارتفاع نسبة اإلشغال في الفندق إلى مستويات
إجمالية تفوق  % 90يستحوذ منها الحجر الصحي على حصة تبلغ
نحو  ،% 30وهناك إقبال مميز من جميع شرائح المجتمع ومختلف
الجنسيات ،باإلضافة إلى التواجد الدائم من جانب المواطنين في
الفندق ،خاصة مع تنوع مطاعمنا والتي تقوم بتقديم األطعمة
القطرية والتراثية للجميع ،باإلضافة إلى ارتفاع الزوار من الخارج خاصة
من الدول الخليجية الشقيقة.

السياحة الداخلية
 كيف ترى تأثير جائحة كورونا على القطاع الفندقي والسياحةفي قطر؟
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* على الــرغــم مــن التداعيات السلبية التي فرضتها أزمــة كورونا
في بدايتها إال أنها حفزت مستويات السياحة الداخلية في السوق

الفندق مطل على الخليج الغربي ويضم
 317غرفة وجناحا مصممة وفقا ألعلى
المعايير العالمية
يتضمن  3قاعات اجتماعات ومؤتمرات
تسع  400ضيف ومجهزة بكافة التسهيالت
الالزمة إلنجاح الفعاليات
القطري ،ومنحت فرصة مميزة لجميع شرائح الجمهور للتعرف على
المقومات السياحية الجذابة التي تمتلكها قطر وقد سلطت الجائحة
الضوء على األماكن الترفيهية والمنشآت السياحية المختلفة التي
تضمها الــدولــة ،األمــر الــذي أدى في النهاية إلــى انتعاش مميز في
قطاع الفنادق وتحقيق مستويات إشغال عالية في جميع الفنادق
في السوق المحلي.
 ما هي الشريحة األكثر استهدافا ضمن شرائح الجمهورالمختلفة بالنسبة للفندق؟

* بطبيعة الحال ينصب تركيزنا على جميع شرائح النزالء والضيوف،
ولكن نستهدف بصورة خاصة قطاع األعمال ورجال األعمال ،وال نركز
على جنسية محددة حيث نعمل على استقطاب كافة الجنسيات
المختلفة لتوفير تجربة اإلقامة الرائعة في الفندق ،خاصة أن الفندق
يوفر جميع الخدمات لرجال األعمال ،من إقامة المنتديات واللقاءات
والمؤتمرات والفعاليات المميزة ،ونركز على أن نترك لدى النزيل
تأثيرا مميزا في نفسه ليكرر هذه التجربة مرة أخرى ،ويقوم هو ذاته

السوق المحلي ما زال يستوعب إنشاء
المزيد من الفنادق بدعم من زيادة
الطلب وفرص النمو
استقطاب العالمات التجارية الفندقية
العالمية أكبر دليل على الجاذبية
االستثمارية لقطاع الضيافة القطري
بالدعاية للفندق وخدماتة االحترافية والفاخرة ،مع األخذ في االعتبار أن
الفندق يقع في منطقة الخليج الغربي والتي تمتاز بالفخامة والرقي.

تقييمات إيجابية
 كيف تقيم مستوى رضا العمالء عن كافة خدمات فندق كراونبالزا ؟

* منذ عملي في قطاع الضيافة والفنادق منذ أكثر من  25عاما
في العديد من دول العالم وبعد هذه السنوات الطويلة من الخبرة
وتراكمها باتت لــدي قناعة بــأن رضــا العميل هو الغاية الحقيقية
والــهــدف األســاســي لجميع الــفــنــادق والــوصــول إلــى هــذه النتيجة
وتحقيقها بشكل يلبي كافة تطلعات وطموحات العميل يتطلب
جهدا كبيرا مضنيا ،ونحن في فندق كراون بالزا التقييمات واآلراء التي
ترد إلينا كلها ممتازة في كافة وسائل االستطالع سواء كانت مباشرة
مع النزالء والضيوف أو عبر التطبيقات اإللكترونية المتخصصة مثل

التقييمات على موقع تريب أدفايزر الشهير وتطبيق بوكينغ وغوغل
وغيرها حيث نحصد ترتيبات وتقييمات متقدمة تصل إلى  8.6نقطة
من  10نقاط وذلك بخالف التعليقات اإليجابية التي تسعدنا للغاية
وتدفعنا إلى العمل بمزيد من الشغف لتطوير أدائنا لألفضل ،كما
تردنا التعليقات المميزة واإليجابية بخصوص األطباق والمأكوالت
القطرية المحلية التي نحرص على تقديمها ،والتي باتت عنصرا
جاذبا للزائرين والضيوف والعمالء.

بني التشبع والنمو
 هل تعتقد أن هناك تشبعا بالقطاع الفندقي في قطر؟ أم اليزال السوق يستوعب المزيد؟

* البعض يتحدث عن فائض بالمعروض ووجــود زيــادة في أعــداد
الفنادق ،ولكن بالنظر إلى وضع سوق الفنادق المحلي فإنه ال يزال
يستوعب تدشين المزيد من الفنادق بمختلف فئاتها في ظل ارتفاع
الطلب وفــرص النمو الواعدة ،وتمثل الزيادة المتسارعة في أعداد
العالمات التجارية الفندقية دليال دامغا على قوة وجاذبية السوق
المحلي الذي يستقطب أشهر العالمات العالمية بقطاع الضيافة
والفنادق ،عالوة على أن ذلك يعتبر مؤشرا على تطور ونمو وارتقاء
السياحة القطرية التي ذاع صيتها بتعدد مقوماتها ومكوناتها
وجودة الخدمات العالمية التي يتمتع بها القطاع الفندقي في قطر،
خاصة مع قدرة القطاع على تلبية رغبات وطموحات الزوار والسياح
من مختلف األسواق الدولية المصدرة للسياحة.
إلى جانب أن السوق القطري يحتاج بالفعل إلى المزيد من الفنادق
المتنوعة بمختلف نجومها ،وذلك من أجل أن تلبية تطلعات العمالء
كافة ،خاصة مع اقتراب كأس العالم في قطر  2022والتوقعات التي
تشير إلى إقبال الماليين من الجماهير إلى دولة قطر خالل هذه الفترة
لالستمتاع بمشاهدة الحدث الرياضي األبرز في العالم ،عالوة على
فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم اآلسيوية «آسياد  »2030هو
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ما يدفع إلى استمرار هذا الزخم الهائل من الزائرين إلى دولة قطر.

مستوى املنافسة
 -مع زيادة عدد الفنادق ..كيف ترى المنافسة مع الفنادق األخرى؟

* الــمــنــافــســة ظــاهــرة صــحــيــة فــي جــمــيــع الــقــطــاعــات ،ونــحــن في
القطاع الفندقي نعمل بكامل طاقتنا من أجل تطوير المنظومة
الفندقية بالتعاون مع جهاز قطر للسياحة والستقطاب المزيد من
الــزوار والنزالء ،في ظل تميز القطاع الفندقي في قطر بتنوع ثري،
حيث يمتاز كل فندق في السوق المحلي بطابع معين يميزه عن
غيره بشريحة من العمالء ،وفندق كراون بالزا ويست باي يتميز برونق
وطابع خاص للغاية ،باإلضافة إلى أننا نتبنى استراتيجية مرنة قادرة
على مواكبة جميع التطورات في القطاع.
ويمكن القول إن زيادة أعداد الفنادق يصب في صالح العمالء ويثري
القطاع الفندقي بشرائح خدمية وسعرية تلبي جميع االحتياجات
وتساعد في تعزيز آليات التدفق السياحي إلى قطر فضال عن دورها
في خلق معايير منافسة جيدة ،لتحقيق هدف وجود سعر مالئم مع
خدمة ذات جودة مرتفعة.

قطر للسياحة
 كيف تقيم دور جهاز قطر للسياحة في دعم القطاع الفندقيوالترويج لدولة قطر وتنشيط حركة السياحة في قطر ؟

العدد ()27
فرباير

2022

26

 يقوم جهاز قطر للسياحة ببذل جهود مضنية من أجل تطوير بيئةاالستثمار السياحي وتعزيز األداء الفندقي ،كما ينظم الجهاز حزمة
من المهرجانات والفعاليات المتنوعة التي تستقطب الزائرين إلى
قطر ،ونعمل على التعاون مع جهاز قطر للسياحة ،من أجل تعزيز
قطاع السياحة في قطر ،السيما مع اقتراب كأس العالم في قطر
 2022وقيام الخطوط الجوية القطرية بنقل زوار دولة قطر على متن

أسطولها الضخم إلى قطر لمشاهدة هذا الحدث التاريخي ،وبالتأكيد
بات القطاع الفندقي المحلي قادرا على استيعاب التدفق السياحي
العالمي وقادرا على تقديم مواصفات خدمة بمعايير عالمية.
ويسعى جهاز قطر للسياحة إلــى ترسيخ حضور قطر على خريطة
الــعــالــم كوجهة سياحية عالمية ذات ج ــذور ثقافية عميقة ،كما
تعكس األدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الجهاز التزام حكومة
قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع فعاليات األعمال التجارية
بصفتهما قطاعين رئيسيين فــي استراتيجية الــدولــة الهادفة إلى
تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي ،كما يقوم جهاز قطر للسياحة
بالتسويق للوجهات السياحية وتطوير المنتجات وضبط الجودة من
خالل الترخيص والتصنيف ،ويعمل أيضا على الترويج لقطر إقليمي ًا
وعالمي ًا ،كوجهة جاذبة للسفر ألغراض فعاليات األعمال والترفيه ،بما
في ذلك السياحة الثقافية والرياضية والتعليمية ،عالوة على ذلك
قام جهاز قطر للسياحة بالتعاون مع مواني قطر بالعمل على عودة
رحالت السياحة البحرية وتدشين موسم  ،2021/2022حيث يعد هذا
الموسم األكثر ازدحاما بوصول حوالي  78رحلة بحرية ،وهو ما يخلق
فرصا جيدة الستقطاب هذه الشريحة من الزوار والنزالء لقطاع الفنادق
في دولة قطر.

مونديال 2022

 استضافة قطر لكأس العالم في قطر  2022سيعمل علىاستقطاب حشد هائل ..ما هي استعداداتكم وماذا ستقدمون
للعمالء وقتها؟

* ننظر إلى اقتراب استضافة قطر لمونديال  ،2022بعين يملؤها
الشغف والحماس وتسود روح التفاؤل بشأن تقديم دولة قطر نسخة
مبهرة من استضافة كأس العالم بعدما أبهرت العالم في بطولة
كأس العرب والتي ساهمت في تعزيز تدفقات السياحة الواردة إلى
دولة قطر ،وتشير التقديرات إلى انعكاس إيجابي الستضافة مونديال

«كورونا» حفزت السياحة الداخلية في
السوق القطري لتعود األماكن الترفيهية
ومنشآت الضيافة للواجهة مجددا
مونديال  2022سيرفع إشغال الفنادق
القطرية إلى  % 100و«قطر للسياحة»
تدعم أداء القطاع
 2022على القطاع الفندقي بشكل مباشر ،حيث يتوقع بلوغ معدالت
اإلشــغــال  % 100فــي جميع الــفــنــادق فــي قطر ،ونحن نعمل بكل
طاقتنا على تطوير أداء الفندق بصورة مميزة ترضي جميع العمالء،
من حيث مستوى الخدمات وصوال إلى مستويات األسعار التنافسية
ليقضي كافة النزالء تجربة مميزة في فندق كراون بالزا ويست باي
وفي دولة قطر بشكل عام.

 ما هو تقييمك لدور الخطوط الجوية القطرية في الترويجلدولة قطر وانعكاس ذلك على القطاع الفندقي ؟

* تعمل الخطوط الجوية القطرية على تقديم تجربة مثالية في
السفر ،كما أنها تعتبر سفير دول قطر في أرجاء العالم أجمع ،وتقوم
بــدور كبير للغاية فــي دعــم القطاع السياحي والــقــطــاع الفندقي
المحلي عبر جذب واستقطاب المزيد من الزائرين إلى قطر ،بإضافتها
المزيد من الوجهات العالمية بصورة دوريــة ،وتقديمها للمزيد من
أفضل خيارات السفر أمام المسافرين إلى أكثر من  140وجهة عالميا.
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عقارات

رئيس جملس إدارة شركة جست ريل استايت ناصر األنصاري:

تفاؤل بأداء السوق العقاري

أقامت شركة جست ريل استايت ،المزود الرائد للخدمات العقارية
في قطر ،أمسية جمعت وسائل اإلعالم والعمالء والمستثمرين
في صالة عرضها لتقديم مراجعة نهاية العام عن أداء القطاع
المحلي ومشاركة توقعاتها حول العام .2022
وطــغــت الــنــبــرة المتفائلة على التقرير ال ــذي قــدمــه المهندس ناصر
األنصاري ،رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت ،والذي تحدث
فيه عن الفرص المتوفرة لدولة قطر من خالل استضافة بطولة كأس
العالم لكرة القدم  2022وطرح المشاريع العقارية الجديدة التي توفر
نمط حياة جديدا في السوق.
وم ــن بــيــن الــضــيــوف الــحــاضــريــن أصــحــاب الــســعــادة الــســفــراء السيد
رشــاد إسماعيلوف سفير جمهورية أذربيجان ،وسعادة السيد فيكتور
تــســفــيــركــون ســفــيــر جــمــهــوريــة م ــول ــدوف ــا ،وس ــع ــادة الــســيــد خــســراف
سوهيبزودا من جمهورية طاجيكستان ،وســعــادة السيد حميد رضا
دهقاني سفير الجمهورية اإلسالمية اإليرانية في قطر.
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وعلق األنــصــاري على عــودة قطاع الــعــقــارات إلــى الواجهة بعد تجاوز
الظروف الصحية الصعبة التي شهدها العالم خالل العام والنصف
نمو رئيسية ضمن أهــداف
الماضي وتــأثــر بها الــســوق ،وبــرز كمنصة
ٍ
التنويع االقتصادي في قطر ،والمتأصلة في رؤية قطر الوطنية ،2030
حيث قــال« :كلنا ثقة أن مساهمة القطاع العقاري في تعزيز الناتج
ً
خاصة
المحلي اإلجمالي ستسجل زيادة ملحوظة في المرحلة المقبلة،
في عام  2022مع استضافة الدولة لفعالية عالمية مثل بطولة كأس
العالم لكرة الــقــدم التي ستستقطب أكثر مــن مليون شخص من
المشجعين والرياضيين والعاملين ،باإلضافة إلى ماليين المشاهدين
في جميع أنحاء العالم .وتسلط البطولة التي تتميز بأهمية كبيرة
وتُقام في الشرق األوســط للمرة األولــى ،الضوء على جميع الجوانب
واإلنجازات في قطر والمنطقة ،إلى جانب أهميتها كفعالية رياضية».
وأض ــاف األنــصــاري أن قطر والمنطقة ستستفيد مــن هــذه الفعالية
وجهات مميزة للعيش
العالمية الستعراض إمكاناتها وما تحتويه من
ٍ
والعمل والــزيــارة والترفيه ،وعبر عــن ذلــك بقوله« :سنحظى بفرصة
التعريف بموقعنا الجغرافي الرائع الــذي يوفر خدمات لقاعد ٍة واسعة
مــن الــعــمــاء تــزيــد عــلــى  1.8مــلــيــار عــمــيــل ،حــيــث يــتــعــرفــون عــلــى بيئة
استثمار تشهد تطورات استثنائية ،كما يستقطب هذا الموقع المميز
العديد من الزوار من مختلف االهتمامات إلى قطر والمنطقة .ونحرص
في جست ريل استايت على دعم جميع الجهود المبذولة لدفع عجلة

نحرص على دعم جميع الجهود
المبذولة لدفع عجلة االستثمار والسياحة
في قطر
االستثمار والسياحة في قطر».

مشاريع متميزة
ّ
وأكد رئيس مجلس إدارة شركة جست ريل استايت أن الزوار والمشاهدين
مــن جميع أنــحــاء الــعــالــم سيتعرفون عــلــى أســلــوب حــيــاة جــديــد في
قطر يركز على الرفاهية والراحة واالستدامة والمرافق الفاخرة لتحقيق
تــوازن مثالي بين العمل والحياة يساعد على تعزيز الصحة الذهنية
ونوه عن ذلك بالقول« :ينعكس هذا األسلوب الجديد من
والجسديةّ ،
خالل مجموع ٍة من المشاريع المتميزة ،مثل مساكن فور سيزونز في
جزيرة اللؤلؤة ومبنى تيرازا السكني الفاخر في مدينة لوسيل ومشروع
جزر قطيفان الشمالية».
وأض ـ ــاف« :نــتــطــلــع فــي الــعــام ال ــق ــادم إل ــى اســتــكــمــال إنــشــاء فــنــادق
ومنتجعات فور سيزونز في جزيرة اللؤلؤة ،والتي توفر أول مساكن
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مشروع جزر قطيفان الشمالية في مدينة
لوسيل وجهة أيقونية تتمتع بالجاذبية
االستثمارية
فندقية وشقق خاصة في الدولة تديرها هــذه العالمة التجارية رفيعة
المستوى».
ويعتبر فور سيزونز في جزيرة اللؤلؤة بمثابة مجتمع متكامل حصري،
يشمل  80وحدة سكنية خاصة وأربعة بنتهاوس ،مجهزة بالكامل بأعلى
ً
وجهة فريدة
مستويات الــجــودة مع إطــاالت خالبة على البحر ،وتوفر
وفاخرة على الواجهة البحرية .كما يمكن للمقيمين التم ّتع بمجموع ٍة
واســعــة مــن الــخــدمــات ووســائــل الــراحــة مــن فئة الخمس نجوم داخــل
المبنى ،بما في ذلك شاطئ رملي خاص وحصري وأحــواض سباحة
داخلية وخارجية مع أكــواخ شاطئية توفر أقصى درجــات الخصوصية
ً
مجموعة من المرافق الترفيهية المناسبة
والراحة .كما يوفر المشروع
لجميع أفــراد العائلة وتشمل صالة رياضية حديثة ،وخمس منصات
لمواقف السيارات وسبا فور سيزونز وغيره من مرافق العناية بالصحة
والجمال ،باإلضافة إلى برنامج .Kids For All Seasons
وعلق األنصاري على ذلك قائ ً
ال« :يوفر المشروع للمستثمرين ،من جهة
أخرى ،فرصة إعادة تأجير ممتلكاتهم تحت إدارة فور سيزونز بعوائد مجزية
على استثماراتهم».
ويحظى المستثمرون بفرصة اقتناء عدد محدود من الشقق الحصرية
المعروضة للبيع ،بما في ذلك وحدات االستوديو والشقق المفروشة
والمكونة مــن غــرفــة إلــى ثــاث غــرف ن ــوم .بينما يشمل البنتهاوس
المكون من غرفتين وأربع غرف نوم في الطابقين الثامن عشر والتاسع
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عشر ويحتوي على مكتبة خاصة ،منطقة للقراءة ،صالة عائلية ،غرفة
معيشة وشرفة ،مناظر طبيعية ومسبحً ا ال متناه ًيا باإلضافة إلى مناطق
منفصلة لموظفي الخدمة.

مبنى تريازا
كما يلخص أحــدث عــروض الشركة ،مبنى تــيــرازا السكني الفاخر في
قلب لوسيل بمنطقة جبل ثعيلب ،نمط الحياة الجديد في الدوحة،
فهو يضم متاجر في الطابق األرضي وطابق الميزانين ،ويمنح الفرصة
للقطريين والمقيمين على حد سواء لالستثمار في مجموع ٍة واسعة
من الشقق المختلفة والمتنوعة ،من االستديو وحتى الشقق الفسيحة
التي تتضمن غرفتي نوم ،ضمن بيئة خضراء وحيوية.
ويضم المشروع استوديوهات تبلغ مساحتها  104أمتار مربعة وشققاً
مربعا ،باإلضافة إلى
بغرفة نوم واحدة تتراوح مساحتها بين  84و 118مت ًرا
ً
مربعا ،وتحتوي
شقق بغرفتي نوم تتراوح مساحتها بين  99و 125مت ًرا
ً
بعض الشقق على شرفات.
وأوضح األنصاري« :توفر شقق المبنى للمقيمين أعلى درجات التواصل
بفضل موقعها القريب من مختلف مرافق النقل والترفيه ،مثل ملعب
الدحيل لــلــدراجــات ومــرســى لوسيل ومنتزه الــدوحــة الــريــاضــي ونــادي
الدوحة للجولف وجامعة قطر ومدرسة مهارات االبتدائية الفرنسية ،مما
يجعل من مبنى تيرازا ،بموقعه المتميز في جبل ثعيلب ،مجتمع ًا مثالي ًا
لألنشطة الفردية والعائلية».

قطيفان الشمالية
كما نوهت شركة جست ريل استايت على ضرورة االستثمار بمشروع
جزيرة قطيفان الشمالية في مدينة لوسيل ،الوجهة األيقونية التي

تصل مساحتها إلى  1.3مليون متر مربع ،وتعد بمستقبل مزدهر لقطر،
حيث قال األنصاري« :تُع ّبر هذه الوجهة المتطورة عن القدرات المتوقعة
المستهدفة ألنماط الحياة في
لقطاعي الضيافة والسياحة والجودة ُ
الدولة».
وتــوفــر جــزيــرة قطيفان الشمالية مزيج ًا مــن الــفــرص االستثمارية في
قطاعات الترفيه والسكن والضيافة والتجزئة ،باإلضافة إلى إمكانات
التواصل المميزة من خــال ربطها بمدينة لوسيل عن طريق الجسر
المعلق .كما تقدم الجزيرة وجهة ترفيه واستجمام للعائالت والــزوار،
حيث تضم مشاريعها حديقة مائية ضخمة وفنادق فاخرة ومنازل فندقية
عالية المستوى ،باإلضافة إلى مسجد ومدرسة وحديقة مركزية.
وتضم الجزيرة فلل سكنية على شاطئ البحر ووحــدات «دوبلكس»
جديدة لمشاريع قطيفان بكميات محدودة داخل األبراج الجنوبية على
المارينا.
وتتميز هذه الوحدات المميزة بخصوصية غير مسبوقة ،ولكل منها
مدخل خاص ومسبح وموقف سيارات وحديقة خاصة بها وأماكن إقامة
منفصلة لموظفي الخدمة .تبلغ مساحة الوحدات في المتوسط 450
مربعا.
مت ًرا
ً
وقد باعت الشركة جميع الفلل السكنية التي تم طرحها في جزيرة
قطيفان الشمالية بإجمالي  107فلل في وقت قياسي ،والتي تتراوح
مساحتها بين  1000متر مربع و 2400متر مربع ،وأراضي الواجهة البحرية
مــن  1000متر مربع إلــى  1800متر مــربــع ،وتصل قطع أراض ــي الفلل
مربعا بمتوسط  850مت ًرا
المطلة على الحدائق إلى مساحة  1300مت ًرا
ً
مربعا .يسمح تصميم الفيال ببناء دور أرضــي باإلضافة إلــى طابقين
ً

يشمل الطابق األول والبانتهاوس كما يمكن بناء دور سفلي.
وتوفر جزيرة قطيفان الشمالية إمكانية الوصول إلى سبعة شواطئ،
كما تضم نادي ًا حصري ًا يوفر أنشطة ترفيهية لــزوار الجزيرة وسكانها،
ً
ومجموعة من الخدمات التي تشمل مطعم ًا وحوض سباحة ونوادي
صحية ورياضية ومنطقة لألطفال ،باإلضافة إلى ممر شاطئي للسباحة.
واطــلــع األن ــص ــاري الــحــضــور عــلــى تــوقــعــات جميع مــؤشــرات االقــتــصــاد
الوطني بالنمو وتعافي أســواق العقارات ،حيث اختتم حديثه قائ ً
ال:
«تتوفر اآلن البيئة األمثل لالستثمار».
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ضيافة

املدير اإلقليمي والعام للمنتجع ..إتيان جيليز:

سلوى»» يطلق
هيلتون شاطئ سلوى
««هيلتون
أكاديمية رياضية حديثة في 2022
كتب  -محمد األندلسي
كشف السيد إتيان تشارلز جيليز ،المدير العام
اإلقليمي ومدير عام منتجع وفلل هيلتون شاطئ
سلوى عن اعتزام المنتجع افتتاح أكاديمية رياضية
حديثة خالل العام الجاري ،بالتزامن مع بطولة
كأس العالم لكرة القدم التي ستقام في
قطر (مونديال  ،)2022حيث ستضم مرافق تدريب
ومالعب كرة قدم وحمامات سباحة داخلية وغرفا
مخصصة للفرق ومركزا طبيا ومجموعة متنوعة
من المالعب لمختلف الرياضات ،باإلضافة إلى
افتتاح مركز للغوص خالل الفترة المقبلة.
وأكد تشارلز في حوار شامل أن منتجع وفلل
هيلتون شاطئ سلوى يعتبر الوجهة السياحية
األولى في منطقة الشرق األوسط التي تقع
على المنطقة الجنوبية الغربية من قطر على
بعد أقل من  100كيلومتر من الدوحة ،ويضم
 361غرفة وجناحا وفلال شاطئية باإلضافة إلى
حديقة شالالت الصحراء للمغامرات واأللعاب
المائية التي تُعد أكبر متنزه ترفيهي في قطر..
تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
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األكاديمية تضم مرافق تدريب ومالعب
كرة قدم وحمامات سباحة داخلية وغرفا
مخصصة للفرق ومركزا طبيا
المنتجع يشتمل على  361غرفة
وجناحا وفلل شاطئية ..ويعتبر الوجهة
السياحية األولى في منطقة الشرق
األوسط
 ما الذي يميّز منتجع وڤلل هيلتون شاطئ سلوى عن المنتجعاتوالفنادق األخرى في قطر؟
 يقع منتجع وڤلل هيلتون شاطئ سلوى المصنف من فئة خمسنجوم على الخط الساحلي الجنوبي من دولة قطر ،ويعتبر أحد أكبر
المنتجعات في المنطقة واألول من نوعه من حيث امتداد شاطئه
على طول  3.5كيلومتر ومن حيث عدد أماكن اإلقامة فيه التي تضم
 361غرفة وجناحا وفلال شاطئية.
ويضم المنتجع ً
أيضا حديقة شالالت الصحراء للمغامرات واأللعاب
المائية التي تُعد أكبر متنزه ترفيهي في قطر .وهي تتضمن  28لعبة
كالمنزلقات المائية ،الكارتينج ،تجارب «الليزر تاغ» ،المنحدرات الدوارة
ومنشآت فريدة من نوعها في الشرق األوســط مصممة لممارسة
رياضة التسلق والقفز في البرك الصغيرة ،إضافة إلى مركز للغوص
سيتم افتتاحه قري ًبا.
وبهذه المناسبة تجدر اإلشــارة إلى أننا سنفتتح أكاديميتنا الرياضية
الحديثة خــال العام الــجــاري ،بالتزامن مع مونديال  2022وستضم
األكاديمية مرافق تدريب ومالعب كرة قدم وحمامات سباحة داخلية
وغرفا مخصصة للفرق ومركزا طبيا ومجموعة متنوعة من المالعب
لمختلف الرياضات.
ومن الخدمات التي تستقطب الضيوف إلى المنتجع ،سبا إيفوريا
الحائز على جوائز بغرفه الـ  13المخصصة لمختلف العالجات وجناحين
فــاخــريــن وحــمــام تــركــي تقليدي وغ ــرف الــبــخــار والــســاونــا الــتــي توفر
للضيوف واحة من الهدوء .ويُعتبر المنتجع ً
أيضا مثالي ًا لالجتماعات
والمناسبات االجتماعية وحــفــات الــزفــاف ،ال س ّيما أن المساحات
المخصصة لهذه النشاطات تبلغ  5000متر مربع وتضم قاعات داخلية
فسيحة ومساحات خارجية .وبذلك ،تصبح المناسبة ذكــرى جميلة
راسخة ال مثيل لها في أي مكان آخر.
أما بما يختص بمطاعمنا ،فمنتجعنا يوفر باقة من أفخر المطاعم التي
تقدم المأكوالت اللذيذة بنكهات عالمية منها األطباق التوسكانية
األصيلة في المطعم اإليطالي «دانتي كوتشينا إيتاليانا» ،أو الوجبات
التقليدية الصينية في المطعم الصيني «ميس وونغ» ،أو المأكوالت
العربية العريقة في المطعم الشرق أوسطي «ليفانتين» ،باإلضافة
إلى مطعم «ذا ليغ» الذي يجمع األصدقاء حول أشهى األطباق أثناء
مشاهدة مبارياتهم المفضلة.
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مميزات املنتجع
 ما هي مساحة منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى؟ وكم عددالغرف واألجنحة والفلل؟

 يعتبر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى الوجهة السياحية األولىفي منطقة الشرق األوسط التي تقع على المنطقة الجنوبية الغربية
مــن قطر على بعد أقــل مــن  100كيلومتر مــن الدوحة .مــع إطاللة
شاملة على الخليج العربي ،فــإن المنتجع يمتد على مساحة 320
هكتارًا ( 3.2مليون متر مربع) .
ويضم منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى  246غرفة وجناح ًا فسيح ًا
ّ
و 84فيال رائعة مطلة على الواجهة البحرية مع حديقة ومناظر على
الخط الساحلي .إن الغرف واألجنحة مــز ّودة بشرفات كما يوجد في
الفلل مسابح خاصة وحــدائــق وتــراســات على السطح مــع إمكانية
الوصول مباشرة إلى الشاطئ لتكون بذلك تجربة إسترخاء رائعة.
أمــا القرية العربية فهي عــبــارة عــن قــريــة مستوحاة مــن التفاصيل

المحلية ،وقد تم تصميمها لتعكس جمال الثقافة العربية وتضم 31
فيال وشقة فخمة.
تجدر اإلشارة إلى أن الغرف واألجنحة والفلل متوفرة جميعها مع ميزة
الدخول اليومي المجاني لحديقة األلعاب المائية وبذلك يوفر منتجع
وفلل هيلتون شاطئ سلوى لكافة أفراد العائلة تجارب رائعة مليئة
بالمرح والمغامرة لجميع األعمار.
 ماذا يقدم منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى لألفراد والعائالت؟هل من عروض وباقات حصرية؟

 لدينا مجموعة مــن الــعــروض والــبــاقــات لــأفــراد والــعــائــات ،أبــرزهــاعرض اإلقامة شامل وجبات الطعام وباقات دخول الحديقة المائية
بأسعار تنافسية .ويمكن للزوار الذين يرغبون بقضاء وقت ممتع على
المسبح والشاطئ االستفادة من بطاقة الدخول اليومي «سانشاين
داي» التي تخولهم إلى دخول المنتجع والكهوف البحرية في حديقة
شــاالت الصحراء واالستمتاع بلعبة «اليزر تاغ» باإلضافة إلى وجبة
لذيذة في المطعم اإليطالي «دانتي كوتشينا إيتاليانا» أو في صالة
«نسمة الونج» أو مطعم «ساوث باي» .

رضا العمالء
 كيف تقيم مستوى رضا العمالء عن جميع خدمات منتجع وفللهيلتون شاطئ سلوى؟

 تأتي رفاهية الضيف في صلب اهتماماتنا وأولوياتنا ،لذلك نوزعاستبيا ًنا داخل ًيا على ضيوفنا لمشاركتنا تجربتهم الشاملة حول
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نطرح مجموعة من العروض والباقات
لألفراد والعائالت بأسعار تنافسية..
ورفاهية عمالئنا تتصدر قائمة أولوياتنا
نطبق أفضل التدابير االحترازية للوقاية
من كورونا ..وأطلقنا منصة لتوصيل
الطعام إلى الضيوف في غرفهم
الخدمة واإلقــامــة والطعام والنظافة .هــذا ونقيس ً
أيضا رضــا نزالئنا
من خالل مواقع التواصل االجتماعي ونحرص على مقارنة أدائنا بأداء
منافسينا ونستجيب بانتظام لجميع تقييمات الضيوف ونأخذ بعين
االعتبار آراءهم واقتراحاتهم.

تأثري اجلائحة
 -ما هو تأثير جائحة كورونا على قطاع الضيافة والفنادق؟

مهما لقطاع السياحة ألنه أحدث تحو ًال في
 كان عام  2021عامً اً
نمط السفر بالنسبة للمستهلكين .فاليوم ،يبحث المسافرون عن
تجارب مميزة ويتطلعون بشكل متزايد لقضاء عطلتهم القادمة
ً
ونتيجة لــذلــك ،نحن نشهد اهــتــمــامً ــا مــتــزايـ ًـدا فــي السياحة
محل ًيا،
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الداخلية.
وال بد أن نثني هنا على العمل الرائع الــذي قامت به دولــة قطر ،إذ
وضعت خريطة طريق للتعافي االقتصادي تضمنت حزمة من التدابير
واإلج ــراءات االحترازية والوقائية وشملت قواعد وبــروتــوكــوالت تو ّفر
تجربة سفر آمــنــة للمسافرين .وتشمل بعض الــمــبــادرات الــتــي تم
إطالقها حمالت التطعيم وإجراءات فحص كورونا ،والتوعية الصحية؛
بما في ذلك التباعد االجتماعي وارتداء الكمامات.
 ما هي التحديات الرئيسية التي يواجهها منتجع وفلل هيلتونشاطئ سلوى في ظل استمرار تداعيات الجائحة؟
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 تبقى صحة ضيوفنا وطاقمنا وسالمتهم على رأس أولوياتنا .فتغييرقيود السفر فض ً
ال عن إجراءات السالمة الجديدة يعني أنه يتعين علينا
التحلي بالمرونة واالستجابة بشكل سريع لتلبية توقعات الضيوف
المتغيرة .في الواقع ،لطالما كانت فنادق هيلتون في طليعة قطاع
الضيافة منذ أكثر من  100عام ،حيث كانت دومً ا محط ثقة للضيوف
ولفريق العمل،على اعتبار أنها مكان آمن لإلقامة والعمل .فنحن نتبع
معايير وقائية صارمة في مرافقنا من خالل برنامج هيلتون «كلين
ستاي» ،وهو مبادرة عالمية رائــدة في هذا القطاع مصممة لتوفير
أفضل معايير األمن والسالمة والوقاية المعززة للضيوف في جميع
فنادق هيلتون حول العالم .كما يتضمن هذا البرنامج تدريب فريق
العمل ،والتعقيم اإلضافي للمناطق األكثر عرضة للمس والمناطق
العامة باإلضافة إلى محطات التعقيم التي يمكن الوصول إليها
من قبل الضيوف والتفاعالت غير التالمسية حيثما أمكن.

التحول الرقمي
 تسارعت وتيرة التحول الرقمي بعد جائحة كورونا ..ما مدىاعتماد المنتجع على التكنولوجيا مع تفشي هذا الوباء؟
 إن السعي للتماشي مع التكنولوجيا واالبتكارات الجديدة مهمجـ ًـدا بالنسبة لنا .فقد أطلقنا منصة لتوصيل الطعام فــريــدة من

نوعها تتيح للضيوف طلب وجبات الطعام إلى غرفهم وإلى الفلل
ً
حولنا قوائم الطعام إلى
بسهولة.
وحفاظا على سالمة ضيوفناّ ،
قوائم رقمية ال تالمسية ،حيث يمكن للضيف استعراضها عبر مسح

رمز االستجابة السريعة باستخدام هاتفه الذكي .واعتمدنا بشكل
حيوي وسائل التواصل االجتماعي وموقعنا اإللكتروني لمشاركة

المعلومات المهمة مع ضيوفنا.

قطر تمتلك بنية تحتية متميزة وتعزز
حضورها على خريطة السياحة
العالمية ..وننظم باقات للزوار
الستكشاف المعالم

مقومات سياحية
 -ما هو تقييمك للبنية التحتية لقطاع السياحة في قطر حال ًيا؟

 تعمل قــطــر ،كوجهة سياحية ،بــا ه ــوادة على تشجيع تسويقالوجهات من خــال إعطاء األولــويــة لمساحات الطلب عبر مناطق
مختلفة ألنواع متعددة من المسافرين .ويساعد فريق قطر للسياحة
أيـ ً
ـضــا فــي وضــع قطر على الخريطة مــن خــال األنشطة التي تعزز
السياحة المحلية والدولية أبرزها كأس العالم لكرة القدم  .2022وفي
دولة قطر ،تتعدد األنشطة الملهمة واألماكن الترفيهية المخصصة
للضيوف الراغبين في قضاء عطلة ممتعة مليئة بالترفيه وبالرياضات
المائية والمغامرات وأنشطة الصحراء .هذا وتتوافر معالم ثقافية
دفينة في قلب قطر مثل األســواق والمتاحف والمواقع التراثية .لذا،
ولكي يستمتع ضيوفنا بإجازتهم يُنظم فريقنا الخاص بالسياحة
جوالت سياحية مميزة حسب متطلبات كل ضيف.

رصد دقيق لمستويات رضا العمالء من
خالل استبيانات داخلية نوزعها على
الضيوف لقياس مدى جودة الخدمات
وآليات تطويرها

تنويع االقتصاد
 -ما هو تقييمك لدور قطر للسياحة في تنشيط الحركة السياحية في البالد؟

 السياحة هي أحد القطاعات الرئيسية ،بالنظر إلى دورها األساسيفي تنويع االقتصاد وزيادة مشاركة القطاع الخاص .كما يلعب الموقع
االستراتيجي والمميز لدولة قطر على مفترق الطرق بين الشرق والغرب،
يجعل منها وجهة مفضلة ال تبعد سوى  7-6ساعات فقط عن مراكز
السفر الدولية الرئيسية .وتشمل بعض المبادرات األساسية التي تركز
عليها قطر للسياحة ،التحفيز النشط لعروض السياحة المتنوعة مع
تشجيع السياحة الثقافية والتجارية والرياضية وسياحة الرحالت البحرية
والترفيه العائلي .وتدعم هذه األنشطة رؤية قطر  2030لتعزيز مكانة
الدولة كوجهة رائدة للسياحة المحلية والدولية.
أما بالنسبة لدور«قطر للسياحة» فكان كبيرا ،حيث أطلقت في وقت
سابق من هــذا العام حملة ترويجية تسلط الضوء على مجموعة
األنشطة التي يمكن للزوار تجربتها في جميع أنحاء الدولة .وتزامن
هذا اإلطــاق مع تنظيم نــدوات عبر اإلنترنت تتناول موضوع تحديث
قطاع الضيافة لشركاء الضيافة الرئيسيين لنبقى مطلعين على
األنشطة الداخلية .كما تعمل قطر على وضــع وتسهيل سياسات
الترحيب بالعالم ،التي ستساعد في إنشاء إرث دائم لقطر والشرق
األوســط ككل ،ال س ّيما وأن كأس العالم  2022على األبواب .نحن
فخورون في منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بالشراكة مع فريق
«قطر للسياحة» ونحن متحمسون لألعمال المدهشة المستقبلية
يعدونها من أجل الدولة.
التي
ّ
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املدير العام د .طارق مرتضى:

«كوزمو تريد» تستهدف االنضمام لقائمة
الثالثة الكبار بقطاع األدوية المحلي
كتب  -محمد األندلسي

تصوير – محمود حفناوي

كشف الدكتور طارق مرتضى مدير عام شركة كوزمو تريد ،عن
استهداف الشركة االنضمام لقائمة أفضل  3شركات عاملة في
قطاع األدوية المحلي ،مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع توجه
«كوزمو تريد» نحو االندماج مع شركة أخرى كبيرة في القطاع
الدوائي والمستلزمات الطبية خالل الفترة المقبلة.
وأضاف في حوار شامل أن الشركة تمتلك حصة سوقية تصل
إلى نحو  % 30محليا في قطاع المستلزمات الطبية التجميلية
حيث تعتبر شركة كوزمو تريد هي صانع السوق في هذه الفئة
من قطاع األدوية ،منوها إلى دولة قطر تعتبر سوقا جاذبا لمزودي
األدوية والرعاية الصحية ،وعلى الرغم من حجم السوق الصغير
نسبيا ،إال أنه يحظى بحزمة من الفرص االستثمارية في هذا
القطاع الحيوي..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
 -بداية ..حدثنا عن نشأة الشركة؟

 تم تدشين شركة كوزمو تريد في عام  ،2013أي أنها تعمل فيالسوق القطري منذ نحو تسع سنوات كاملة ،وتندرج تحت الشركة
مجموعة صيدليات «جرينز» المنتشرة في أرجاء قطر ،والتي بدورها
توفر األدويــة المختلفة التي يحتاجها السوق المحلي ،كما نمتلك
العديد من الوكاالت العالمية المتخصصة في الصناعة الدوائية،
ونــمــثــل أكــثــر مــن  25شــركــة عالمية فــي فــئــات مختلفة مــثــل فئة
المستلزمات الطبية المتنوعة ،ومنتجات العناية بالفم واألسنان،
ومنتجات العناية بكبار السن ،باإلضافة إلى مستحضرات التجميل
والعناية الشخصية والمواد الطبية التجميلية حيث تعتبر الشركة
ضمن قائمة األبــرز في هذا القطاع بالسوق المحلي ،وكذلك فإننا
نستورد هــذه المستلزمات الطبية مــن دول متعددة مثل ألمانيا
وفرنسا والواليات المتحدة األميركية وبريطانيا وبولندا ،حيث يعتمد
قطاع الصناعة الدوائية في قطر على واردات المنتجات الصيدالنية
بشكل كبير.
 -كم بلغ حجم رأسمال الشركة عند التأسيس؟

ب ــدأت شــركــة كــوزمــو تــريــد بــرأســمــال يبلغ نحو  10ماليين ري ــال عند
تأسيسها ،ولكن مع مــرور األعــوام ارتفع حجم رأسمال الشركة مما
مكنها من ترسيخ وتعزيز تواجدها في السوق المحلي.

جائحة كورونا
 ما هي معدالت النمو التي حققتها الشركة منذ ظهور جائحةكورونا (كوفيد – )19؟
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 عملت جائحة كورونا على حدوث نقلة نوعية في قطاع الصناعةالدوائية وقطاع الصيدلة ،حيث كان هناك ارتفاع كثيف في الطلب
على المطهرات والمعقمات والقفازات في بداية الجائحة ،وأيضا كان
هناك نمو كبير في الطلب على الفيتامينات وخاصة فيتامين سي.
وحاليا نسجل معدالت نمو ملحوظة ففي عام  2020حققنا معدل

قطر تقدم دعما كامال
للمستثمرين وتوطين
الصناعات الدوائية يتطلب
دعم األبحاث الدوائية

نمو في مبيعاتنا يفوق  % 50وفــي عــام  2021حققنا معدل نمو
بالمبيعات يبلغ  % 25ونستهدف تحقيق قفزة بالمبيعات بنسبة تبلغ
 % 60خالل العام الجاري .2022
وبشكل عــام تــتــراوح مــعــدالت الــعــائــد على االستثمار فــي القطاع
الدوائي والصيدلي ما بين  % 12وحتى  % 19سنويا.

زيادة سعرية
 هل كان هناك ارتفاع في مستويات األسعار لبعض المنتجاتالدوائية في ظل جائحة كورونا؟

 في بداية جائحة كورونا كان هناك إقبال قياسي وكثيف من جميعالمستهلكين على المستلزمات الطبية للحماية الشخصية وللحد
من انتشار فيروس كورونا ،مثل الكمامات والقفازات والمعقمات
والمطهرات ،والتي زاد الطلب عليها بصورة كبيرة للغاية وكان
المعروض منها قليال مقارنة مع حجم الطلب ولهذا ارتفعت أسعارها،
إلــى أن تدخلت الــدولــة في هــذا األمــر ووضعت حــدا لسقف األسعار
بــالــتــوازي مــع زي ــادة مستويات االســتــيــراد مــن الــخــارج لتلبية الطلب
المحلي المتزايد خالل بداية الجائحة ،وهو األمر الذي عمل على حدوث
استقرار في مستويات األسعار.
وهذا ما حدث أيضا مع جهاز فحص كورونا الذاتي السريع ،حيث حدث
نقص في السوق من هــذا الجهاز وبالتالي ارتفع سعره ولكن مع
تدخل وزارة الصحة العامة وإصــدارهــا تعميما لمديري الصيدليات
الخاصة ومديري الجمعيات التعاونية والهايبر ماركت بشأن تحديد
الحد األقصى ألسعار بيع مستلزمات ومنتجات التحليل السريع لمرض

مجموعة صيدليات «جرينز» المنتشرة
في أرجاء قطر تعمل تحت مظلة
الشركة
نمثل أكثر من  25شركة عالمية في
فئات مختلفة ونجحنا في تطوير
رأسمالنا
(كوفيد  ،)19 -فقد عمل ذلك على وضع حد أقصى لألسعار ليصبح
سعر البيع للجمهور  35رياال قطريا للجهاز ولكن في صيدليات جرينز
نطرحه بسعر  16ريــاال فقط ،وذلــك لمجابهة غــاء األسعار وتوفيره
بسعر مالئم لجميع شرائح المستهلكين ،ويستخدم جهاز الفحص
السريع لفيروس كــورونــا (كوفيد  ،)19عبر أخــذ مسحات مــن الفم
واألنف ،حيث تظهر النتيجة خالل  15دقيقة.
 -ما الذي دفعكم لالستثمار في قطاع الصناعات الدوائية؟

بحكم تخصصي وخبرتي في قطاع الــدواء والصيدلة توجهت إلى
إنشاء عدة شركات سابقة في هذا المجال ،السيما وأنني متواجد
فــي قطاع ال ــدواء بالسوق القطري منذ عــام  ،1991وقــتــذاك كان

39

عدد الشركات محدودا ،ومن ثم تطور تدريجيا ،وفي عام  1995بدأت
عملية تسجيل وتسعير األدوية ووضع الضوابط الالزمة من الجهات
المختصة.

تقييم القطاع
 -ما تقييمك لقطاع الصناعة الدوائية في قطر ؟

 يعتمد قطاع الصناعة الدوائية في قطر بشكل كبير على وارداتاألدويــة والمنتجات الصيدالنية من االستيراد من الخارج ،والتــزال هذه
الصناعة في بدايتها وتخطو خطواتها األولــى ،حيث تعتبر استثمارا
طــويــل األج ــل يتطلب رأســمــال كــبــيــرا والــكــثــيــر مــن الــصــبــر لتحقيق

االســتــفــادة مــن هــذا االستثمار وجني عــوائــد جــيــدة ،ويــوجــد فــي قطر
محاوالت جادة وناجحة أيضا لتوطين الصناعة الدوائية ولكنها مازالت
أعدادها قليلة ،ويمكن التأكيد على أن العمل على توطين الصناعات
الدوائية في دولة قطر يتطلب أيضا بنية تحتية علمية قوية ،وهو ما
يستدعي أيضا دعم األبحاث الدوائية.

تشجيع االستثمار
 إذن كيف ترى دور الحكومة في تشجيع االستثمار في هذاالقطاع؟
 -تعمل دولة قطر عبر مؤسساتها المختلفة على تقديم الدعم

نستهدف تحقيق قفزة بالمبيعات
بنسبة  % 60خالل  2022مقارنة مع %25
في 2021

العدد ()27
فرباير

2022

40

معدالت العائد في القطاع الدوائي
والصيدلي تتأرجح بين  % 12و% 19
سنويا

الكامل والتشجيع المستمر للقطاع الخاص والجهود الوطنية
المبذولة في المشاريع التي يقوم بها رجال األعمال القطريون
في مختلف القطاعات ومنها قطاع الصحة والدواء ،لتحقيق األمن
الدوائي في قطر ،خاصة مع توجيه حضرة صاحب السمو الشيخ
تميم بن حمد آل ثاني ،أمير البالد المفدى ،في أكثر من مناسبة
إلى ضرورة وأهمية فتح المجال أمام القطاع الخاص ليكون شريكا
أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة في دولــة قطر ،ويمكن
للصناعة الدوائية وتوطينها أن تحقق طفرة في حال دخول الدولة
ذاتها كمستثمر وكشريك مع القطاع الخاص لتجاوز أي تحديات أو
عقبات قد تواجه المستثمر.
وتعد دولــة قطر سوقا جــاذبــا لــمــزودي األدوي ــة والــرعــايــة الصحية،
وعلى الرغم من حجم السوق الصغير نسبيا ،إال أنه يحظى بحزمة
من الفرص االستثمارية في هذا القطاع الحيوي ،السيما وأن الدولة
تمنح األولوية لتطوير الخدمات المختصة بالرعاية الصحية لتصبح
على مستوى عالمي ،وتعمل أيضا على تشجيع القطاع الخاص
لضخ المزيد من االستثمارات في قطاع الرعاية الصحية والصيدلة،
كما أن ارتفاع مستوى الدخل في دولة قطر ليكون ضمن أعلى
دخل للفرد في العالم ،يترجم إلى قوة شرائية عالية لألفراد في
قطر ،باإلضافة إلى أن القدرة المالية المرتفعة للسكان بالتوازي
مع جهود الدولة في تحقيق التنويع االقتصادي تحفز فرص نمو
قطاع األدوية المحلي.
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Cosmotrade
احلصة السوقية

سالسل التوريد
 -هل أثرت جائحة كورونا على سالسل التوريد والشحن؟

 بطبيعة الحال أثــرت الجائحة على جميع خطوط الشحن البحريوسالسل التوريد ،في بداية جائحة كــورونــا ،ولكن مع مــرور الوقت
انحسرت حدة التأثير وعــادت خطوط الشحن إلى طبيعتها ،ولعب
ميناء حمد دورا هاما وكبيرا في رفــد السوق المحلي بكافة أنــواع
المنتجات الطبية وتسهيل اإلجــراءات مع المراقبة والتدقيق بشكل
مــرن وسريع ،باإلضافة إلــى مطار حمد والخطوط الجوية القطرية،
وفي حال حدوث أي نقص من نوع محدد من األدوية نقوم باستيراده
وشحنه عبر الطيران مع تحمل هذه التكلفة على عاتقنا دون حدوث
أي تغيير في أسعار هذه المنتجات.

 -كم تبلغ حصة الشركة في السوق المحلي؟

 تصل حصتنا السوقية في المستلزمات الطبية التجميلية إلى نحو % 30محليا ،ولذلك ليس تجاوزا التأكيد على أن شركة كوزمو تريد هي
صانع السوق في هذه الفئة من األدوية ،وأما باقي الفئات فحصصنا
بها متفاوتة ونستهدف زيادتها خالل السنوات المقبلة لنصبح ضمن
قائمة أفضل  3شركات عاملة في قطاع األدوية المحلي.
 هل هناك اتفاقية لتوريد أدوية ومستلزمات طبية بين الشركةومؤسسة حمد الطبية ؟

بالفعل لدينا اتفاقية لتوريد األدوية والمستلزمات الطبية المختلفة
مع مؤسسة حمد الطبية وذلك عبر الشركة الزميلة «سو فاليو».

مدير عام الصيدليات د.أحمد حسن :

« صيدليات جرينز» توسع شبكتها إلى  20فرعا بنهاية 2022
توقع الــدكــتــور أحمد حسن مدير عــام صيدليات جرينز ،أن يصل
عدد أفرع الصيدليات في نهاية العام  2022إلى نحو  20صيدلية
تحمل اسم جرينز بالسوق المحلي  ،مع افتتاح  4صيدليات جديدة
خالل العام الجاري ،حيث يبلغ عدد الصيدليات حاليا  16صيدلية،
وهي موزعة جغرافيا بشكل مميز بحيث تغطي مختلف المناطق
الجغرافية في دولة قطر.
وأشار إلى أن دولة قطر ممثلة في وزارة الصحة العامة توفر إجراءات

تدشين  4أفرع جديدة ونحرص
على تغطية مختلف المناطق
في قطر
وزارة الصحة تقدم تسهيالت كبرى
ونخطط إلطالق تطبيق للجوال وموقع
الكتروني
العدد ()27
فرباير

2022
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سلسة في افتتاح وتدشين الصيدليات ،حيث يتم أخــذ الموافقة
المبدئية ومــن ثم تتم معاينة أولية وبعدها معاينة أخيرة ،وهذا
يمكن أن يستغرق نحو أسبوعين فقط على األكثر ،مؤكدا أن هناك
رقابة وتدقيقا من جانب وزارة الصحة العامة القطرية ،حيث يتم
التفتيش بصورة دورية على جميع الصيدليات ،في السوق المحلي.
ولفت إلــى أنــه مــع تحرك الــدولــة وتوجهها نحو الرقمنة واعتماد
التقنيات المبتكرة فــي مــجــال الــرعــايــة الصحية ،قــامــت الشركة
بالعمل على خطة إلطالق تطبيق للهاتف الجوال مع تدشين موقع
إلكتروني مميز ليتيح كل هذا للمستهلكين سهولة في عملية
الشراء لألدوية مع توفير خدمة التوصيل إلى المنازل ،وتوفير العالج
للمواطنين والمقيمين على أرض قطر ،ورفع المعاناة عن المرضى.
وأفــاد بــأن السوق المحلي في قطر سيظل معتمدا على واردات
األدويــة في المستقبل ،ومــع الخطوات والخطط المحلية ستقل
معدالت الــواردات تدريجيا بالتوازي مع تطوير القدرة المحلية على
تصنيع األدوية ،الفتا إلى أن شركة كوزمو تريد ترحب بتدريب وتطوير
الطلبة والخريجين في هذا القطاع ،حيث ندعم األفكار الرامية إلى
تعزيز هذا القطاع الحيوي.
ـوه بــأن قانون التأمين الصحي الجديد والمزمع تطبيقه ،خالل
ونـ ّ
الفترة المقبلة سيحدث طفرة كبرى في قطاع الــدواء والصيدلة،
السيما وأن هــذا القانون رقــم ( )22لسنة  2021الــخــاص بتنظيم
خدمات الرعاية الصحية داخــل الدولة ،يحدد الضوابط واإلجــراءات

خطة اندماج
 هل تفكر الشركة بعقد أي شراكة استراتيجية أو تحالفات معشركات أخرى؟

 نباشر بالفعل تطبيق خطة لالندماج مع شركة أخرى كبيرة في السوقوتتمتع بمميزات رائعة تجعل من عملية االندماج مفيدة للطرفين،
حيث يعد االندماج فرصة لزيادة الحصة السوقية مع تخفيف تكاليف
اإلنــتــاج والــخــدمــات ،باإلضافة إلــى ارتــفــاع الــقــدرات المالية والكفاءة،
وزيادة القدرات التنافسية للشركة ،مع تحسين نوعية اإلنتاج والخدمات
المقدمة ،وخلق قيمة مضافة ،وبالتالي توسيع نطاق العمليات
لتجارية وارتفاع نسبة الحصة السوقية للشركة أو الكيان الجديد.

منو املبيعات
 استضافة قطر لكأس العالم في قطر  2022ستعمل علىاستقطاب حشد هائل ..ما هو انعكاس ذلك عليكم؟
نقوم بالعمل على توفير مخزون جيد من العديد من المستلزمات
الطبية لتلبية الطلب المتزايد خالل استضافة قطر لنهائيات كأس
العالم خالل العام ،حيث نقوم بالتعاقد مع شركة الخليج للمخازن
 GWCمن أجل توفير الدعم اللوجيستي خالل هذا الحدث التاريخي،
والــذي من المتوقع أن يستقطب نحو مليوني زائــر ،مما سينعش
جميع القطاعات االقتصادية ومن ضمنها القطاع الدوائي المحلي،
والذي من المتوقع أن يحقق ارتفاعا في المبيعات تصل إلى أكثر من
 % 40خالل هذه الفترة.
والنظم والمعايير الالزمة لتقديم خدمات الرعاية الصحية بالمنشآت
الصحية الحكومية والخاصة وتطبيق التأمين الصحي اإللــزامــي
الصحي اإللزامي الذي
واإلشــراف عليه ،فض ًلا عن ضوابط التأمين
ّ
يغطي خدمات الرعاية الصح ّية األساس ّية ،والتزامات صاحب العمل
والمستقدم والمستفيد والــوافــد وشــركــات التأمين وغيرها من
اإلجراءات المنظمة لتقديم الخدمات الصحية.

قانون التأمين الصحي الجديد سيؤدي
إلى طفرة كبرى في قطاع الدواء
والصيدلة
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سيارات

«عبد اهلل عبد الغني» تطلق اجليل الثاين من مركبات الـ«كروس أوفر»

لكزس  .. NXفخامة على أربع عجالت
أعلنت شركة عبداهلل عبد الغني وإخوانه عن إطالق مركبة
لكزس  2022 NXالجديدة كلي ًا ،والتي تمثل الجيل الثاني من
فئة مركبات الـ «كروس أوفر» الفاخرة متوسطة الحجم ،وتتميز
رفيعة من
مستويات
بإعادة تعريف هذه الفئة واالرتقاء بها إلى
ٍ
ٍ
ً
مدشنة بذلك بداية فصل جديد
األداء والراحة والسالمة والفخامة،
من التميز ،وذلك سعي ًا من الشركة إلى تقديم مركبة تلبي
التطلعات المتنامية والمتنوعة للعمالء المميزين في قطر.
وتم الكشف عن الجيل الثاني من  NXبحضور مندوبين من وسائل
اإلعالم المحلية والمؤثرين على وسائل التواصل االجتماعي في
صالة لكزس ،وخالل الحدث رحب أعضاء شركة عبد اهلل عبد
الغني وإخوانه بالضيوف الكرام وأتيحت لهم الفرصة للتحقق
من أحدث التقنيات التي تم تقديمها في لكزس  NXالجديدة
كليا.

مبيعات عاملية
العدد ()27
فرباير

2022
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ومــع إطــاق الجيل األول مــن  RXعــام  ،1998ابتكرت الشركة فئة

ورسخت مكانتها
مركبات الـ «كروس أوفر» الفاخرة متوسطة الحجمَّ ،
منذ ذلك الحين كشرك ٍة رائدة ،وفي عام  ،2014أطلقت مركبة NX
التي لقيت استحسان العمالء بفضل تجربة القيادة االستثنائية
وتصميمها العصري ،إذ تجاوزت مبيعاتها المليون مركبة في أكثر من
س َّباقة
 90دولة حول العالم ،خاصة أن شركة لكزس الفاخرة كانت َ
في هذا المجال.

نظام السالمة
أما اليوم ،فالجيل الجديد كلي ًا من مركبة لكزس  NXيُعلِن بداية
اتجاهات جديد ٍة
عد بتحديد
ٍ
فصل جديد من التميز للعالمة الفاخرة ويَ ِ
فــي كــل مــن التصميم واألداء ،إذ تــأتــي المركبة بــطــراز كهربائي
لتحقيق قــفــزة نوعية فــي أدائــهــا الديناميكي وتــعــزيــز الــعــاقــة بين
السائق والمركبة من خالل «نمط قيادة لكزس» .هذا ،ويمثل طرح
طراز لكزس  NXالجديد أول ظهور لمنصة وسائط متعددة جديدة
ترتقي بــاالتــصــال والــمــعــلــومــات والــمــاءمــة إلــى مستويات أعلى،

وباإلضافة إلى ذلك ،تستفيد المركبة الجديدة كلي ًا من الجيل الجديد
من نظام لكزس للسالمة بالس ،+إذ تم زيادة نطاق ووظائف النظام،
وذلك للمساعدة في الحماية من مجموعة أكبر من أخطار الحوادث،
وتحقيق المزيد من راحة البال للسائقين في المنطقة.

التطوير الرقمي
وبهذه المناسبة ،يُ ِّ
وضح كبير مهندسي مركبة لكزس  NXتاكياكي
كاتو ،قائ ً
ال« :بالنسبة لهذا المشروع ،حرصنا على ضمان الجودة
من خالل تفعيل التطوير الرقمي لتقييم هيكل التصميم في ظل
ظروف مختلفة باستخدام نماذج الكمبيوتر .وأجرى سائقو السباقات
المحترفون تجارب قيادة على حلبة اختبار شيموياما لتهيئة هيكل
المركبة بشكل يرتقي بتجربة القيادة إلــى مستويات جــديــدة ،مع
الحفاظ في الوقت ذاته على أسلوب القيادة الممتع التي تُعرَف به
مركبات لكزس .كما قمنا بإعادة تعريف المساحة المثالية للمقصورة
الداخلية كونها تُ ِّ
شكل نقطة االتصال بين السائق والمركبة ،وذلك
بهدف الوصول إلى تصميم يُمكنه تحقيق تواصل أعمق واتصال
ً
موثوقية في المركبة .ويعود الفضل في
أكثر سهولة وتحكم أكثر
كل ذلك إلى القدرات الهائلة التي يملكها فريقنا الذي عمل بشكل
جماعي بهدف رسم البسمة على وجوه عمالئنا .كما نأمل أن نكون
مصدر إلهام لهم من خالل إبــراز مستوى الشغف الذي أبــداه الفريق
إلنتاج هذه المركبة االستثنائية».

جتربة استثنائية
وترتكز مركبة لكزس  NXالجديدة كلي ًا على منصة «لكزس الهيكلية
العالمية»  GA-Kلتحقق مركز ثقل منخفضا وتضمن تجربة قيادة
تفاعلية استثنائية .وباإلضافة إلى نظام التعليق الجديد ،ودعامات
«ماكفرسون»  MacPhersonللعجالت األمــامــيــة ،ونــظــام التعليق
هم المنصة فــي تعزيز
الشوكي الــمــزدوج للعجالت الخلفية ،تُس ِ
مستويات الراحة والثبات ،إلى جانب مزايا التحكم الفريدة ،ما يمنح
السائق قيادة مريحة ومميزة.

تصميم مميز
ويلعب الشبك المغزلي األمامي المميز في مقدمة المركبة دوراً
مــحــوريـ ًا فــي تصميمها ،وتضفي الــخــطــوط الملساء على غطاء

مبيعاتها تجاوزت المليون مركبة
في أكثر من  90دولة حول
العالم
كبير المهندسين :حرصنا على ضمان
الجودة عبر تفعيل «التطوير الرقمي»
المحرك مظهراً جمي ً
ـع
ال ،بينما تتوهج تلك الخطوط
بشكل واسـ ٍ
ٍ
عبر األجنحة الخلفية القوية .وتكتمل واجهة المركبة مع المصابيح
األمامية الــمــزودة بأربعة كشافات تعمل بتقنية الصمام الثنائي
الباعث للضوء  ،LEDوتشمل نظام اإلضاءة العالي المتكيف الرفيع
 ،AHSوالذي يُستخ َدم ألول مرة في مركبات لكزس ،بينما تتموضع
مــصــابــيــح اإلض ـ ــاءة الــنــهــاريــة المصممة عــلــى شــكــل ح ــرف  Lفــوق
المصابيح األمامية ،وتتميز بخاصية التالشي التدريجي عندما يقوم
السائق بتشغيل الــمــؤشــرات الضوئية .وتختلف الواجهة األمامية
الطويلة عن الجزء الخلفي المكثف الذي يتميز بمجموعات إضاءة
جديدة مصممة على شكل حرف  Lتعمل بالكامل بتقنية ،LED
ً
مدعومة بمصابيح خلفية متصلة بكامل عرض المركبة .أما
وتأتي
على الباب الخلفي ،فقد تم استبدال شعار الشركة باسم ،LEXUS
وذلك إلضفاء مظهر عصري وبسيط يعزز الهوية البصرية للمركبة.

حتكم متكامل
وتُ َعد مركبة لكزس  NXالجديدة كلي ًا أول طراز يستعرض مفهوم
«تازونا»  TAZUNAللمقصورة الداخلية ،وهــو نهج خــاص بشركة
لكزس ُكشف عنه للمرة األولى في مركبة لكزس  30-LFالتجريبية
للعنان
الكهربائية« .تازونا» هي كلمة يابانية تصف استخدام الفارس ِ
للتحكم بحصانه ،وتُـ ِّ
ـي في
ـركــز على توفير
تحكم مباشرٍ وحــدسـ ٍّ
ٍ
المركبة من خالل اتباع مبدأ «اإلمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين
وإبقاء العينين على الطريق» .كما أن هذا النهج يرتقي بجودة تجربة
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القيادة من خالل تعزيز ثقة السائق وتحكمه في مركبته ومحيطه.
وللمساعدة في الحفاظ على تركيز انتباه السائق على الطريق ،تم
جمع كل من شاشة العرض الملونة متعددة المعلومات ،MID
وشــاشــة الوسائط المتعددة ،وأجــهــزة القياس ،وال ــع ــدادات ،بحيث
يمكن قراءتها بسرعة وسهولة.

الراحة واجلودة
ـث سيتم اعتماده فــي األجيال
وتتميز عجلة القيادة
بتصميم حــديـ ٍ
ٍ
الجديدة لمركبات لكزس .فقد تمت هندستها بدق ٍة عالي ٍة من قبل
كبار الحرفيين المعروفين باسم «تاكومي»  ،Takumiوذلك لتوفير
أفضل إحساس عند اإلمساك بعجلة القيادة وتعزيز شعور السائق
بالتحكم واالتــصــال بالمركبة .هــذا ،وتــم تصنيع ذراع نقل الحركة
ليكون مريح ًا وأصغر حجم ًا قدر اإلمكان .وبينما يختبر السائق البيئة
المركزة والجذابة التي أنشأها تصميم مقصورة القيادة «تازونا»،
مستويات عالي ٍة من الراحة والجودة
يتمتع الركاب برحابة أكبر ،مع
ٍ
والــعــنــايــة بالتفاصيل الــتــي تعكس جــوهــر عــامــة لــكــزس الــفــاخــرة،
وبشكل يخلق إحساس ًا بالفخامة والرفاهية.

واحة من األضواء
وتتمتع المقصورة الداخلية لمركبة لكزس  NXبميزة اختيارية جديدة
لإلضاءة الداخلية ،وهي «اإلضاءة المحيطة القابلة للتعديل» التي
تتيح للسائق إنشاء واحة من األضواء المستوحاة من الطبيعة تضم
 14خياراً تم انتقاؤها بعناية للتعبير عن مجموعة كاملة من المشاعر
وتوفير اإلحــســاس بــالــراحــة ،بما فــي ذلــك أج ــواء الــغــابــات المطيرة،
والــشــاالت ،وغــروب الشمس .وباإلضافة إلــى ذلــك ،يمكن للسائق
االختيار من بين  64لون ًا مختلف ًا لإلضاءة المحيطة.

مقصورة جذابة
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وتتيح المقصورة الداخلية الجذابة في مركبة لكزس  NXالجديدة
كلي ًا للسائقين والركاب االستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة
لتجربة راقية .ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس
مقاس  14بوصة ،تُستخ َدم ألول مرة في مركبات لكزس ،وتتكامل
َي «آبل كاربالي» Apple
مع أنظمة أجهزة الهواتف الذكية عبر نظام ْ
 ®CarPlayو«أندرويد أوتو»  ،™Android Autoوشاشة عرض ملونة

متعددة المعلومات  MIDمقاس وســط لوحة الــعــدادات ،ونظام
شحن السلكي للهواتف الذكية ،باإلضافة إلى نظام تكييف لكزس
األوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة
المقصورة بدقة تناسب كل راكب .كما يَستخ ِدم نظام المركبة
خاصية التحكم الذكي  ،S-FLOWوالتي تعمل على تحديد المقاعد
المشغولة وتوجيه التدفئة أو التكييف وفق ًا لذلك ،مع مراعاة ضبط
إعدادات درجة الحرارة ،ودرجة حرارة المقصورة ،ودرجة الحرارة المحيطة،
وكذلك مفعول ضوء الشمس الداخل إلى المقصورة.

أنظمة ذكية
وتشتمل المركبة كــذلــك على نــظــام الــدخــول الــذكــي مــع تقنية
تشغيل المركبة بضغطة زر ،باإلضافة إلى نظام صوتي من «مارك
كون من  17مكبر صوت ويعمل بتقنية «كالري فاي»
ليفينسون» ُم َّ
متحرك
منزلق
زجاجي
ح
بلو
د
ـزو
ـ
م
بانورامي
سقف
مع
،2.0 Clari-Fi
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
ٍ
قابل
في الجزء األمامي منها .كما تتميز المركبة بمقع ٍد للسائق
ٍ
للتعديل كهربائي ًا بثمانية أوضاع ،فض ً
ال عن مساح ٍة واسع ٍة لألمتعة
يمكن االستفادة منها عبر طي المقاعد الخلفية التي ينفصل فيها
مسند الظهر إلــى قسمين بنسبة  .60:40وعـ ً
ـاوة على ذلــك ،توفر
مركبة لكزس  NXالجديدة كلي ًا المزيد مــن المالءمة مــع خاصية
فتح أو إغالق صندوق األمتعة تلقائي ًا ودون استخدام اليدين في حال
انشغالهما بحمل أي أغراض ،إذ يتم ذلك بمجرد تحريك القدم بالقرب

تعزز مستويات الراحة والثبات مع مزايا
التحكم الفريدة ونظام اإلضاءة العالي
المتكيف

إنشاء واحة من األضواء
المستوحاة من الطبيعة تضم
 14خيار ًا

من المستشعر الموجود أسفل غطاء المصد الخلفي.

حمرك متطور
واستكما ًال إلطاللتها المميزة ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويق ًا،
تتوفر مركبة لكزس  NXالجديدة كلي ًا بخيارين من أنظمة الدفع ،هما
طور حديث ًا رباعي األسطوانات سعة  2.4لتر يُو ِّلد قوة 275
محرك ُم َّ
حصان ًا وعزم دوران يبلغ  430نيوتن-متر ويأتي مزوداً
بشاحن توربيني
ٍ
ومقترن ًا بناقل حركة أوتوماتيكي ذي  8ســرعــات بخاصية التبديل
المباشر .أمــا الخيار الــثــانــي ،فهو نــظــام «هايبرِد» كهربائي جديد
يجمع بين مصدرين للطاقة؛ األول هو محرك سعة  2.5لتر يعمل
على البنزين ،والمصدر الثاني يضم موتورَين كهربائ َي ْين يولدان
قــوة إجمالية للنظام تبلغ  240أحصنة ،ويقترن نظام الـــ «هايبرِد»

يمكن للسائق االختيار من
بين  64لون ًا مختلف ًا لإلضاءة
المحيطة
تتميز بنظام الدخول الذكي
مع تقنية تشغيل المركبة
بضغطة زر

الكهربائي أيض ًا بنظام ناقل الحركة المتغير المستمر .CVT

ربد»
نظام «هاي ِ

ويمكن قيادة مركبة لكزس  NXالـــ «هايبرِد» الكهربائية الجديدة
كامل وبدون أي
بشكل
كلي ًا إما باالعتماد على الطاقة الكهربائية
ٍ
ٍ
استهالك للوقود أو إصدار أية انبعاثات كربونية ،أو من خالل استخدام
كل من محرك البنزين والموتورين الكهربائيين،
الطاقة المتولدة من ٍ
وذلك وفق ًا لسرعة المركبة وأسلوب القيادة ،ويتم شحن بطاريات
ـواء من خالل
وبشكل
تلقائي سـ ً
ٍ
الـــ «هايبرِد» الكهربائية باستمرار ٍ
ٍ
محرك البنزين أو عند الضغط على المكابح وخفض سرعة المركبة.
وبــالــتــالــي ،فــا حــاجــة إلــى اســتــخــدام مــصــدر طــاقــة خــارجــي أو كابل
إلعادة شحنها .وعلى الرغم من تميز مركبة لكزس  NXالـ «هايبرِد»
الكهربائية بمجموعة من التقنيات المتقدمة ،إال أنها ال تحتاج إلى
وقو ٍد خاص ،كما ال تختلف طريقة قيادتها والعناية بها عن أي مركبة
تقليدية أخرى.

السالمة أولوية
وكــمــا هــو الــحــال فــي جميع طــــرازات لــكــزس ،تبقى الــســامــة في
مكن للسائقين
مقدمة أولويات مركبة لكزس  NXالجديدة كلي ًا .ف ُي ِ
االستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خالل «نظام لكزس للسالمة
بالس ،»+فهو يشمل باقة من تقنيات السالمة المتقدمة وأنظمة
المساعدة للسائق ،بما في ذلك نظام األمــان قبل التصادم PCS
وميزات جديد ٍة تتضمن نطاق رصد واكتشاف أوسع،
بقدرات
المزود
ٍ
ٍ
ونظام مساعد الكبح الطارئ التلقائي  ،AEBونظام مساعد التوجيه
الطارئ  ،ESAوخاصية رصد المشاة في ضوء النهار .DPD
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ويشتمل نظام لكزس للسالمة بالس +على نظام تثبيت السرعة
الــراداري  DRCCعلى جميع السرعات ،مع ميزتين جديدتين؛ األولى
هي نظام التحكم بإشارات االنعطاف  TSCالذي يجعل التجاوز على
ً
الطرق السريعة أكثر أمان ًا
وسالسة من خالل زيادة مبدئية في التسارع
حال قيام السائق بتشغيل إشارة االنعطاف ،أما الميزة الثانية ،فهي
حد من سرعة
نظام خفض السرعة على المنعطفات  RSRالذي يَ ُّ
المركبة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارع ًا إضافي ًا عند الخروج منه،
كما يستفيد السائقون من ٍّ
كل من نظام تتبع المسار  ،LTAونظام
الحفاظ على المسار  ،LDAونظام ُمساعد السائق المتطور ،ADAS
ونظام اإلضاءة العالي المتكيف .AHB

اخلروج اآلمن
وباإلضافة إلى ذلك ،تتوفر المركبة بنظام المساعدة على الخروج
اآلمــن  SEAالجديد واألول من نوعه في العالم ،والــذي يساعد في
منع وقوع الحوادث ويعمل بالتزامن مع نظام مراقبة النقطة العمياء
 ،BSMكما يعتمد على نظام قفل األبواب اإللكتروني  e-latchالذي
يُستخ َدم ألول مرة في مركبات لكزس .ويعمل هذا النظام من خالل
الكشف عن حركة المرور أو راكبي الدراجات الذين يقتربون من خلف
المركبة ،إذ يقوم تلقائي ًا بإلغاء إمكانية فتح الباب بشكل مؤقت إذا
حاول أحد الركاب فتحه ،وذلك تالفي ًا لالصطدام.
ً
وع ـ ً
ـزودة
ـاوة على ذل ــك ،تــأتــي مركبة لــكــزس  NXالــجــديــدة كلي ًا م ـ
بمجموع ٍة مــن مــزايــا السالمة الشاملة التي تُــؤ ِّمــن أقصى درجــات
الحماية للركاب ،على غــرار  3وســائــد هوائية تعمل بنظام تقييد
الحركة التكميلي  ،SRSونظام التحكم بثبات المركبة  ،VSCونظام
منع االنــزالق  ،TRCونظام منع انغالق المكابح  ،ABSونظام توزيع
قوة الكبح إلكتروني ًا  ،EBDونظام مساعد الكبح  ،BAونظام مراقبة
صــف المركبة  ،PAMونــظــام تنبيه حركة الــمــرور الخلفية ،RCTA
ونظام مساعد االنعطاف النشط  ،ACAونظام التحكم في بدء
القيادة  ،DSCونظام شاشة الرؤية البانورامية  ،PVMونظام مساعدة
االنطالق على المرتفعات  ،HACوغيرها من األنظمة.

جاذبية وأناقة
وبــاإلضــافــة إلــى جاذبية وأنــاقــة مظهرها ،تــأتــي مركبة لــكــزس NX
الجديدة كلي ًا بمجموع ٍة من خيارات األلــوان الخارجية المميزة التي
تتيح للعمالء فــرصــة التعبير عــن تــفــردهــم وطابعهم الشخصي.
فبإمكانهم االختيار من بين تسعة ألوان خارجية الفتة ،بما في ذلك
لونان جديدان هما «سونيك كروم»  Sonic Chromeواألحمر «مادر»
 .Madder Redأمــا المقصورة الداخلية ،فتأتي بأربعة خــيــارات من
ي األسود والكريم الغني Black & Rich
األلوان األنيقة ،تشمل لونَ ْ
 Creamوالعسلي  Hazelالجدي َديْن ،إلى جانب اللون الوردي الداكن
 ،Dark Roseواللون األسود .كما تم طرح ثالثة تصاميم مطورة حديث ًا
بشكل أكبر عن
لعجالت المركبة بمقاس  20بوصة ،وذلك للتعبير
ٍ
إحساس القيادة المميز الذي اشتهرت به عالمة لكزس الفاخرة.

الطراز الرياضي
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وألولئك الذين يسعون إلى تجربة قيادة بأقصى درجــات االستجابة
المشوقة ،تتوفر مركبة  NXالجديدة كلي ًا أيض ًا بالطراز الرياضي F
ص ِّممت عالمة  Fمن أجل إضفاء المزيد من التشويق،
 .Sportفقد ُ
إذ تجلى ذلك بوضوح بعد طرح مركبة لكزس  LFAاألسطورية التي
المط َلق .ويتميز الطراز الرياضي  F Sportمن مركبة
تجسد قمة األداء ُ
لكزس  NXبمزايا حصرية طالت التصميم الخارجي والداخلي ،بما

محرك ُمط َّور حديث ًا رباعي
األسطوانات سعة  2.4لتر بقوة 275
حصان ًا
نظام «هايب ِرد» كهربائي
جديد يجمع بين مصدرين
للطاقة
فــي ذلــك الشبك المغزلي األمــامــي المميز باللون األس ــود الالمع
للمصديْن األمامي والخلفي مع
 ،Piano Blackوتصميمات جديدة
َّ
فتحات جانبية أوسع في المصد األمامي ،وعــوارض معدنية سوداء
ي السقف ،وعجالت ُمص َّنعة من السبائك المعدنية مقاس
على جان َب ْ
 20بوصة بـ  10أضالع مستوحاة من العجالت المستخدمة في مركبة
لكزس  LCالكوبيه الرائدة في فئتها .وتأتي المقصورة بزخارف من
األلمنيوم الــداكــن ،وع ــداد متحرك فريد مــن نــوعــه ،ومقاعد رياضية
مدعمة ،وعجلة قيادة مطورة حديث ًا ،ويمكن االختيار من بين مجموعة
من عشرة ألــوان خارجية تؤكد على الطابع الرياضي للمركبة ،بما
فــي ذلــك لــونــان حصريان هما األزرق الــحــراري بالطبقات المتباينة
 Heat Blue Contrast Layeringواألبيض نوفا White Nova Glass
 ،Flakeويتوفر التصميم الداخلي بثالثة خيارات من األلوان هي األحمر
المتوهج  ،Flare Redواألبيض ،واألسود.

ً
ّ
NCR

ِ

+974 4414 0193
ُ

cs@alfarazdaq-qa.com | www.alfarazdaq-qa.com

سيارات

«ناصر بن خالد» تلبي توقعات عمالئها يف قطر

مرسيدس  S-Classالجديدة تبهر عشاق الرفاهية

تتيح شركة ناصر بن خالد للسيارات ،الوكيل المعتمد لمرسيدس-
بنز في قطر ،أفضل العروض عند شراء سيارة مرسيدس  -بنز الفئة
 Sالفاخرة.
وتعكس سيارة  S-Classاسم مرسيدس  -بنز من خالل ما تقدمه من
خبرة هندسية عريقة ترسي معايير الفخامة في عالم السيارات.
وترتقي سيارة  S-Classبالفخامة العصرية إلى مستوى جديد داخل
ـواء داخلية تبعث على الراحة
المقصورة ،فقد ابتكر المصممون أجـ ً
ومنحوا السيارة طابع ًا يتميز باألناقة والجودة الفائقة واإلضاءة العالية.
وتعتبر لــوحــة ال ــع ــدادات بتصميمها الــهــنــدســي الــجــديــد والمعاصر
ومجموعة شاشاتها فائقة األداء إحدى المميزات البارزة .ولكن تعزيز
أجواء الراحة تخطى ذلك حيث تهتم سيارة  S-Classبرفاهية ركابها من
خالل تعزيز جودة القيادة وخفض مستويات الضوضاء داخل السيارة،
بــاإلضــافــة إلــى مجموعة واســعــة مــن بــرامــج نــظــام ENERGIZING
 .Comfortكما تحافظ السيارة على صحة الركاب بفضل نظام تنقية
الهواء الفعال الجديد .ENERGIZING AIR CONTROL
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لم يحقق أي ابتكار آخــر في السنوات األخيرة قفزة نوعية في تجربة
قيادة سيارة مرسيدس  -بنز كما فعل نظام Mercedes-Benz User
 .)Experience (MBUXوقد أطلقت مرسيدس  -بنز الجيل الثاني من

ابتكارات جديدة تعزز الراحة
وطابع متميز باألناقة والجودة
الفاخرة وتصميم هندسي
جديد
هــذا النظام القادر على التعلم في سيارة  S-Classالجديدة لتعزيز
إمكانات المقصورة الرقمية وتجهيزها بأحدث التقنيات الذكية بعد أن
شهدت تطوراً كبيراً ،ومنها شاشات العرض الرائعة التي يصل عددها
إلى خمس شاشات كبيرة ،ويتميز بعضها بتقنية  ،OLEDما يجعل
التحكم في وظائف السيارة وتجهيزات الراحة أكثر سهولة .وحرصت
مرسيدس  -بنز على االرتقاء بإمكانات التخصيص والتشغيل الذكي
في هذا النظام ،ويشمل ذلك بالتأكيد الركاب في المقاعد الخلفية

إضافة إلى السائق .فهناك مث ً
ال شاشة السائق ثالثية األبعاد الجديدة
التي أصبحت تتيح للمرة األولى إمكانية العرض الفضائي بلمسة زر
واحــدة ،حيث يمكن مشاهدة العرض باألبعاد الثالثية الواقعية دون
الحاجة إلى ارتداء النظارات المخصصة لذلك.
وتــتــوفــر شــاشــتــان للعرض على الــزجــاج األمــامــي عند الــطــلــب ،وتوفر
الشاشة الكبيرة لعرض المعلومات على الزجاج األمامي محتوى بتقنية
الواقع المعزز .فعند استخدام برنامج المالحة ،على سبيل المثال ،يتم
عرض أسهم متحركة لالنعطاف على الطريق .أما بالنسبة لوظائف
المساعدة ،ف ُتعرض معلومات المسافات من نظام Active Distance
 Assistعلى سبيل المثال .وتوفر الشاشة صورة افتراضية على مسافة
 10أمتار ،وتتساوى مساحة عرض هذه الشاشة مع شاشة بقياس قطري
يبلغ  77بوصة.
وأصبح نظام المساعد الصوتي « »Hey Mercedesقــادراً على فهم
وتعلم المزيد من الحوارات من خالل تفعيل خدماته اإللكترونية عبر
اإلنترنت من خــال تطبيق  ،Mercedes meإلــى جانب إمكانية تنفيذ
أوامر معينة حتى دون نطق عبارة « »Hey Mercedesلتفعيل النظام.
وتشمل الوظائف التي يوفرها نظام المساعد الصوتي استقبال
المكالمات الهاتفية .كما يمكن لنظام « »Hey Mercedesاآلن شرح
وظائف السيارة واإلجابة على األسئلة العامة .ويمكن أيض ًا التحكم
في نظام المساعد الصوتي « »Hey Mercedesمن المقاعد الخلفية.
ومن خالل استخدام الكاميرات الموجودة في لوحة التحكم العلوية
وخــوارزمــيــات التعلم ،يتعرف نــظــام  MBUX Interior Assistعلى
متطلبات الــركــاب ويتوقعها ،وذلــك عــن طريق تفسير اتــجــاه الــرأس
وحركات اليدين ولغة الجسد ويستجيب لها بتشغيل وظائف السيارة
المطلوبة .وباإلضافة إلى تعزيز سهولة قيادة السيارة ،يعمل نظام

تعزيز جودة القيادة وخفض
مستويات الضوضاء داخل
السيارة مع نظام تنقية
هواء جديد
 MBUX Interior Assistعلى تعزيز السالمة ،حيث يعمل مث ً
ال على
إشعار السائق في حال رصدت الكاميرا أن مقعد الطفل ليس مثبت ًا
على مقعد الراكب األمامي بشكل صحيح قبل بدء رحلة القيادة.
وقد أصبحت سيارة  S-Classاآلن أيض ًا مركزاً للتحكم في المنزل من
خالل وظيفة  ،MBUX Smart Homeمع انتشار المنازل الذكية .وتضمن
تقنيات الذكاء المدمجة في السيارة أعلى مستويات السهولة في
التشغيل مــن الخارج .وتعمل تقنيات االتــصــال الالسلكي وأجــهــزة
االستشعار على تعزيز إمكانية االتصال مع المنزل :فيمكن مراقبة درجة
الحرارة ومستوى اإلنارة والستائر واألجهزة الكهربائية عن بُعد والتحكم
فيها .وتستطيع أجهزة كشف الحركة وأجهزة مراقبة إغالق النوافذ إبالغ
المستخدم بالزوار المرحب بهم أو غير المرغوب فيهم.
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عراقة وتطور

تصميم املقاعد

وتجمع مقصورة ســيــارة  S-Classبين العراقة والــتــطــور ،حيث
يعكس تصميمها المبتكر جمال الديكور الداخلي والذي يحاكي
االنسيابية الموجودة في تصاميم اليخوت .ويبدو الشكل األنيق
للوحة العدادات والكونسول الوسطي ومساند الذراعين عائم ًا
فوق مساحة داخلية واسعة .ويُبرز التقليل المتعمد لعدد عناصر
التحكم المظهر الحديث للمقصورة .ويوجد فاصل رفيع بين
الجزء العلوي من لوحة الــعــدادات ولمسات التزيين الكبيرة،
يعمل على تعزيز أناقة هذا الجزء وإبراز عرض المقصورة.
وتشمل أبــرز التطورات إضافة لمسات تزيين كبيرة إلى لوحة
الـــعـــدادات وف ــي الــخــلــف (مع بــاقــة  Comfort Seatللمقاعد
الخلفية) ،إل ــى جــانــب مــا يــصــل إل ــى خــمــس شاشات .وتــعــزز
هــذه اللمسات أج ــواء المقصورة وتمثل امــتــداداً لما شهدته
مــن تطوير .وتتميز شــاشــة الــســائــق وشــاشــة عــرض الوسائط
بخصائص جمالية شاملة ،إذ يمكن تخصيص مظهر الشاشات
من خــال اختيار أربعة أنماط للعرض (المتحفظ «،»Discreet
والرياضي « ،»Sportyوالمخصص « ،»Exclusiveوالكالسيكي
« )»Classicوثالثة أوضاع (المالحة « ،»Navigationوالمساعدة
« ،»Assistanceوالخدمات «.)»Service

يدعو التصميم الجديد للمقاعد الركاب للجلوس واالسترخاء،
حيث يوفر التصميم االنسيابي ثالثي األبعاد الرشاقة والخفة.
وتتضمن المقاعد األمــامــيــة مــا يصل إلــى  19محرك ًا مــن أجل
توفير أعلى مستويات الراحة ،ما يشير إلى مدى تطور التقنيات
المستخدمة في تصميم المقاعد .ولكن الراحة وحدها ليست
كافية ،حيث تلعب المقاعد أيض ًا دوراً رئيسي ًا فيما يتعلق باألمان.
وبالطبع ،عندما يتعلق األمــر بأعلى مستويات الرفاهية والراحة،
فإن جميع المقاعد المتوفرة لسيارة  S-Classحاصلة على اعتماد
.Healthy Seating campaign
وتــضــم ســيــارة  S-Classالــجــديــدة عــشــرة بــرامــج تــدلــيــك مختلفة
تستخدم المحركات االهتزازية ويمكنها تعزيز وظيفة التدليك
المريحة من خالل طريقة «الحجر الساخن» .ولذلك تأتي المقاعد
األمــامــيــة مــتــعــددة الــوظــائــف مــجــهــزة بــوظــيــفــة تــدفــئــة المقعد
واألكــيــاس الهوائية القابلة للنفخ ،وأصبحت األكياس الهوائية
أقــرب إلــى سطح المقعد ،ما يــؤدي إلــى تعزيز الشعور بحركات
التدليك وسهولة التحكم فيها.
وتتوفر خمسة أنواع مختلفة من المقاعد الخلفية ،بحيث يمكن
معها تخصيص الجزء الخلفي من سيارة  S-Classالجديدة للعمل
أو الراحة .وتشمل الميزات اإلضافية الجديدة الــوســادة اإلضافية
الــدافــئــة لمسند ال ــرأس ،والــتــي تتوفر فــي المقعدين الخلفيين
القابلين للتعديل كهربائي ًا .وتم أيض ًا تحسين نطاق وزاوية ضبط
مقعد الراكب األمامي مثل مقعد السائق والمقعد المائل خلفه.

السيارة توفر  10برامج تدليك مختلفة
تستخدم المحركات االهتزازية
نظام المساعد الصوتي يشرح وظائف
السيارة ويجيب عن األسئلة العامة
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الصحة واللياقة
يمكن تفعيل برنامج «الصحة واللياقة» الشامل ضمن نظام
 ENERGIZING COMFORTبلمسة زر واحدة أو بأمر صوتي ،ما
يوفر تجربة فائقة الراحة عبر أنظمة الراحة المتطورة بشكل كبير
في سيارة  ،S-Classحيث إنه يجمع بين عدة برامج لتشكيل هذه
التجربة .عملت مرسيدس  -بنز على تطوير نظام ENERGIZING
للتحكم في الــراحــة في سيارة  S-Classالجديدة ،حيث أضافت
ابتكارات مثل التدليك المعتمد على المحركات االهتزازية في
وســائــد المقعد ونــقــل صــدى الــصــوت بواسطة نــظــام الصوت
المحيطي  ®Burmesterربــاعــي األب ــع ــاد ،مــا يجعل النغمات
محسوسة جسدي ًا .ويضيف التكرار المباشر لصدى الصوت في
المقاعد مستوى جديد أكثر تطوراً لتجربة االستماع ثالثية األبعاد،
فتتحول إلــى تجربة صوتية رباعية األبــعــاد عبر نظام التدليك.
ويمكن ضبط شدة اإلحساس بالصوت بشكل فردي لكل مقعد.
وتتحول التجربة الصوتية إلــى تجربة غامرة بفضل هــذا االبتكار
الجديد .وقد تم دمج اثنين من المكبرات الصوتية المساعدة في
مسند الظهر في كل مقعد لهذا الغرض.
وتبني ناصر بن خالد للسيارات نجاحها مرتكزة على عالقات قوية
ومستدامة مع عمالئها القيمين من خــال تزويدهم بمجموعة
واسعة من المنتجات والخيارات .وقد أصبح اسم الشركة مرادف ًا
للفخامة والعراقة ويتميز بتاريخ حافل من الــجــودة في الخدمة
والريادة في السوق .وتعمل الشركة دائم ًا على تحقيق تطلعات
ورغبات العمالء وتقديم أداء يفوق توقعاتهم في السوق القطري.
الجدير بالذكر أن شركة ناصر بن خالد تأسست في عــام 1957
وهــي الــمــوزع المعتمد فــي قطر ألرقــى الــعــامــات التجارية في
العالم وهي :مرسيدس-بنز ومرسيدس AMG-ومرسيدس-مايباخ.

سيارات

طرحتها «عبد اهلل عبد الغني» بضمان على البطاريات الهجينة

 6طرازات «تويوتا» هايبرد
في قطر ..فصل جديد من النجاح
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أعلنت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه ،الموزع لسيارات تويوتا
في قطر عن تقديم أكبر مجموعة من المركبات الكهربائية الهجينة
«هايبرد» في قطر مما يمثل فصال جديدا من فصول النجاح بالسوق
صممت سيارات تويوتا الهايبرد الكهربائية للمساعدة
المحلي ،حيث ُ
على تحقيق «أقصى استفادة» من القيادة مع انبعاثات أقل ،وتوفر
المجموعة الكاملة لسيارات تويوتا الهجينة أنواعا مختلفة من سيارات
السيدان الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى سيارات الدفع الرباعي
الهجينة متوسطة الحجم.
جديدا من
وتم تطوير النظام الهجين الكهربائي ليوفر مستوى
ً
مدفوعا بالرغبة في خلق تجربة قيادة استثنائية ،حيث
متعة القيادة،
ً
يجمع النظام بسالسة بين المحرك والموتور الكهربائي لالستفادة
من قوتهما ،وتساهم التقنيات المتقدمة المصممة لتوفير قيادة
سلسة وقوية بشكل أكبر في أداء القيادة المثيرة ،كما يتم شحن
البطاريات الموجودة في نظام الدفع الكهربائي الهجين تلقائ ًيا إما
عن طريق محرك البنزين أو عند الكبح والتباطؤ ،مما يلغي الحاجة
إلى توصيل كبل الشحن ،وتقدم شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه
ضمان  8سنوات أو  160000كم (أيهما يأتي أو ًال) على البطاريات
الهجينة ،وتتمثل الفوائد الرئيسية للمركبات الكهربائية الهجينة في
التسارع القوي والهدوء وكفاءة الوقود واالنبعاثات المنخفضة.
وتتضمن سيارات تويوتا الهايبرد  6طرازات تشمل كال من :تويوتا
كوروال هايبرد ،وتويوتا كامري هايبرد ،وتويوتا راف  4هايبرد ،وتويوتا
سي إتش آر هايبرد ،وتويوتا هايالندر الهايبرد ،وتويوتا كوروال كروس
الهايبرد.
وتأتي إضافة طراز الـ «هايبرد» الكهربائي إلى مركبة تويوتا كوروال تأكيداً
على التزام شركة تويوتا الراسخ بالقيام بدورها الرائد في ابتكار وتطوير
مركبات صديقة للبيئية ،حيث يجمع بين مصدرين للطاقة يتمثالن في
محرك يعمل على البنزين وموتور كهربائي .ويُ َعد هذا الطراز الرائد األفضل
في فئته من حيث كفاءته االستثنائية في استهالك الوقود والذي يبلغ
 27.6كم/لتر ،متيح ًا بذلك للعمالء فرصة المساهمة في بناء مستقبل
أكثر استدامة ،في الوقت الذي ينعمون فيه بالمزيد من الرضا من خالل
تجربة قيادة أكثر تفاعلية .ويرجع الفضل في ذلك إلى ما يزخر به هذا الطراز
من تقنيات متقدمة تمنحهم هدوءا استثنائيا داخل المقصورة ،فض ً
ال عن

التقنيات المتقدمة تساهم في
تعزيز تجربة القيادة السلسة
تطوير النظام الهجين الكهربائي يوفر
جديدا من متعة القيادة
مستوى
ً
سالسة التسارع ،خاصة عند االنطالق من وضع التوقف التام.
وتتوفر تويوتا كوروال الهايبرد بمحرك  1.8لتر يولد قدرة إجمالية  121حصانا.
ويمكن قيادة مركبة تويوتا كامري الـ «هايبرِد» الكهربائية إما باالعتماد
كامل وبدون أي استهالك للوقود أو إصدار
بشكل
على الطاقة الكهربائية
ٍ
ٍ
كل من
أية انبعاثات كربونية ،أو من خالل استخدام الطاقة المتولدة من ٍ
محرك البنزين والموتور الكهربائي ،وذلك تبع ًا لسرعة المركبة وأسلوب
القيادة .هذا ويتم شحن بطارية الـ «هايبرِد» باستمرار وبشكل تلقائي
ـواء من خالل محرك البنزين أو عند الضغط على المكابح أو خفض
سـ ً
سرعة المركبة ،وبالتالي فال حاجة إلى استخدام مصدر طاقة أو كابل
خارجي إلعادة شحنها .كما أن مركبة تويوتا كامري الـ «هايبرِد» الكهربائية
ال تتطلب أي وقو ٍد خاص وال تختلف طريقة قيادتها والعناية بها عن أي
مركبة تقليدية أخرى.
أما تويوتا راف  ،4فتأتي بنظام «هايبرِد» كهربائي يجمع بين مصدرين
للطاقة ،ويتألف من محرك بنزين يولد قوة  218حصان ًا ،ويقترن هذا النظام
بناقل الحركة المتغير المستمر  CVTبخاصية التبديل المباشر ،والذي
يحقق كفاءة في استهالك الوقود تبلغ  22.2كم/لتر ،في الوقت الذي
يقدم فيه مستويات جديدة من متعة القيادة.
وبدورها تعكس مركبة تويوتا سي إتش آر الـ «هايبرد» الكهربائية الجديدة
سعي شركة تويوتا الدؤوب إلى تحقيق االستدامة ،إذ استفادت من قوة
االبتكار لتعزيز مكانتها كشركة رائدة في تطوير تقنيات صديقة للبيئة
لقطاع المركبات .وتُ َعد مركبة تويوتا سي إتش آر رائـ ً
ـدة في فئتها من
حيث كفاءتها االستثنائية في استهالك الوقود والتي تبلغ  23.9كلم/

لتر ،إذ تتيح للعمالء فرصة المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة،
في الوقت الذي ينعمون فيه بالمزيد من الرضا عن تجربة القيادة المم ّيزة
التي توفرها التقنيات المتقدمة .كما يمنح الطراز الجديد هدوءاً استثنائي ًا
ً
خاصة عند االنطالق من وضع التوقف
داخل المقصورة ،وتسارع ًا سلس ًا
التام.
ومن جهتها تمتاز مركبة تويوتا هايالندر الـ «هايبرد» الكهربائية الجديدة
كلي ًا بــأداء ديناميكي متقدم ،وذلــك بفضل نظام الدفع الــ «هايبرد»
الكهربائي الجديد الذي يجمع بين مصدرين للطاقة ،ويتألف من محرك
بنزين سعة  2.5لتر يعمل بنظام دورة «أتكينسون» مع قوة إجمالية تبلغ
 240حصان ًا ،وعزم دوران يبلغ  231نيوتن  /متر .ويقترن هذا النظام بناقل
الحركة المتغير المستمر  CVTبخاصية التبديل المباشر ،والذي يساهم
في تحقيق كفاءة في استهالك الوقود تبلغ  20.0كم/لتر للطراز المزود
قدم فيه مستويات جديدة
بنظام الدفع الرباعي الذكي ،في الوقت الذي يُ ِّ
من متعة القيادة .ويمكن أيض ًا االختيار بين ثالثة أنماط للقيادة .
وفي المقابل تم تصميم مركبة كوروال كروس الـ «هايبرد» الكهربائية
 HEVكفئ ٍة جديد ٍة من المركبات الرياضية متعددة االستخدامات التي
تجمع بين المظهر الخارجي العصري الجريء ،والتصميم الداخلي المريح
والرحب ،بهدف تجاوز توقعات العمالء .كما تُ ِّ
مكن منصة األطر الهيكلية
العالمية الجديدة لشركة تويوتا  ،TNGAمركبة كوروال كروس الـ «هايبرد»
عال ،وتجربة قيادة مريحة ،فض ً
ال عن الهدوء
أداء
الكهربائية من تحقيق
ٍ
ٍ
والسكينة داخلها .وباإلضافة إلى الراحة االستثنائية ،تتمتع مركبة كوروال
ً
ً
فسيحة ،وتوفر سهولة تامة في الدخول والخروج منها،
بمقصورة
كروس
ومساحة أمتع ٍة رائدة في فئتها حيثما كانت الوجهة ،إلى جانب مجموعة
شاملة من مزايا السالمة التي تتوارثها عائلة مركبات كوروال على مدى
األجيال.
يذكر ان تويوتا تشتهر بمركباتها المعتمدة وذات الجودة العالية ،وتتمتع
بأفضل خدمات ما بعد البيع ألحد عشر مركز خدمة في جميع أنحاء قطر.

أفضل خدمات ما بعد البيع عبر 11
مركز خدمة في جميع أنحاء قطر
التزام راسخ بالقيام بابتكار وتطوير
مركبات صديقة للبيئة
سالمة السائق والركاب على رأس
األولويات ..مع حزمة من التقنيات
المتقدمة
هدوء استثنائي داخل المقصورة
وسالسة بالتسارع وكفاءة استثنائية
في استهالك الوقود
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خالل ظهورها الرسمي األول يف الشرق األوسط

إنفينيتي QX55
الجديدة كليا ..تخطف األضواء
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أطلقت إنفينيتي سيارتها الرياضية الفاخرة متعددة االستعماالت
والجديدة كلي ًا  QX55خالل احتفال استثنائي أقامته مؤخر ًا في
حي دبي للتصميم وقد نجحت السيارة في خطف األضواء خالل
أول ظهور للطراز الجديد في الشرق األوسط .وتُعد السيارة الجديدة
وريثة سلسلة إنفينيتي  FXالشهيرة بفضل تصميمها المميز
والالفت للنظر ،حيث تقدم للمشترين من محبي الخيارات الجريئة
سقف ًا بتصميم فريد وحضور ًا َمهيب ًا ال تخطئه العين.
وظلت العالمة وفيّ ًة لقيمها ،المتمثلة في اإلنسانية والجرأة

والتجدد ،خالل فعالية اإلطالق الخاصة ،حيث نجح الفنان البريطاني
جورج رولو في تجسيدها ودعمها من خالل إبداع مجموعة من
المقتنيات بطابع ياباني مميز .كما شارك في إحياء الحفل
منسقة األغاني الشهيرة سونيا ،التي تُعد اسم ًا ثقافي ًا بارز ًا ،والتي
رُ ّ
أغان في العالم
شحت للدخول إلى قائمة أفضل  100منسقة
ٍ
أغان في الشرق األوسط ،حيث أضافت
وقائمة أفضل  10منسقات
ٍ
ً
لمسة خاصة على الفعالية.
إيقاعاتها المنتقاة

وقــال ناصيف صديقي ،المدير التنفيذي لشركة إنفينيتي للسيارات
األسواق الدولية« :تأتي سيارة إنفينيتي  QX55تكريم ًا إلرثنا العريق في
السيارات من فئة كروس أوفر كوبيه ،حيث تتميز بتصميم عصري جريء
يجمع جمال وإتقان اللمسات اليابانية مع أحدث التقنيات المتكاملة
ال حاف ً
واألداء الواثق على الطرقات .وتمتلك إنفينيتي سج ً
ال في إنتاج
السيارات المبتكرة ذات التصاميم الجريئة ،ونعتقد أن  QX55الجديدة
تحظى بجميع المقومات الستقطاب جيل جديد من عشاق العالمة
في المنطقة».
وتعيد السيارة الجديدة إلنفينيتي مكانتها في فئة سيارات ساهمت
في تأسيسها من خالل التصميم المبتكر والطابع الرياضي الفاخر.
ويكتمل تصميم الشبك ذي األق ــواس الــمــزدوجــة بأنماط متشابكة
مستوحاة مــن فــن األوريــجــامــي ،مــا يعطيه عمق ًا بصري ًا ويُــبــرز جمال
اللمسات اليابانية العصرية .كما تم تزويد السيارة بأضواء  LEDأمامية
قياسية تحاكي شكل العين البشرية.
وتنساب الخطوط األنيقة للطراز الجديد كلي ًا من غطاء المحرك ،لتمر
المصدات األمامية عبر األبواب وصو ًال إلى العجالت الخلفية .وتم
فوق
ّ
تزويد جميع طــرازات  QX55بعجالت قياسية بحجم  20بوصة ،تندمج
بكل سالسة مع أقواس العجالت وتؤكد على حضورها الديناميكي.
وتُبرز الجهة الخلفية من السيارة براعة إنفينيتي في عكس بساطة
التصاميم اليابانية ،حيث تم تزويدها بباب للصندوق الخلفي يتميز

صديقي :تصميمها عصري
وتقنياتها متكاملة وأداؤها واثق
على الطرقات
تحظى بجميع المقومات
الستقطاب جيل جديد من عشاق
العالمة في المنطقة
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مزودة بمحرك تيربو بضغط متغير

مع  4أسطوانات بقوة  268حصانا
أنظمة سالمة عالمية للتنبيه من

االصطدام ومنع الخروج من المسار
والفرملة الطارئة

بتصميم بسيط وتكنولوجيا أنيقة ومتطورة ،ما يترك انطباع ًا ال يُنسى.
وتتميز مصابيح اإلض ــاءة الخلفية الرقمية بتصميم يحاكي مفاتيح
البيانو ،وتتكون من  45مصباح ًا من نوع  LEDمجتمعة في مصباح
واحد ،ما يُضفي على السيارة تصميم ًا فريداً لألنوار .كما تم تزويد شعار
إنفينيتي على باب الصندوق الخلفي بتقنية متقدمة ،حيث يحتوي
على زر لفتح الباب بشكل تلقائي ،ما يضفي مزيداً من البساطة على
الجهة الخلفية من السيارة.
وتتميز المقصورة الداخلية للسيارة بشاشتين بدقة عالية تعمالن
باللمس ،ونظام المعلومات والترفيه  InTouchالمتوافق مع نظامي
آبل كار بالي وأندرويد أوتو ،مع عدد من منافذ  USBللشحن .ويبلغ قياس
الشاشة العلوية  8بوصات والسفلية  7بوصات ،وهما تزودان السائق
بالمعلومات ،وتــوفــران تجربة ترفيهية للركاب باالستفادة من نظام
صوتي بأداء متميز من بوز يوفر تجربة صوتية رفيعة المستوى.
ّ
وتتوفر مقاعد السيارة بثالثة خيارات ،هي الجلد أو القماش الجلدي أو
جلود األنيلين ،تزين جميعها المقصورة الداخلية الواسعة للسيارة ،كما
يمكن إزاحة الصف الثاني من المقاعد لتوفير مساحة أكبر للحمولة أو
لزيادة المساحة أمام الركاب حسب الحاجة.
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وتم تزويد السيارة بمحرك تيربو ذي الضغط المتغ ّير المبتكر والحائز
على جوائز والمزود بأربع أسطوانات بقوة  268حصانا ،والــذي يمكنه
محسنة أو قوة عند الطلب ،عندما يحتاج السائق لذلك.
توفير كفاءة
ّ
ويعمل ناقل الحركة المزود بتقنية التغيير المستمر ونمط تغيير السرعة
اليدوية ،على نقل الحركة إلى نظام الدفع الرباعي الذكي ،الذي يتم
تزويد جميع طرازات  QX55به .ويعمل نظام تحديد نمط القيادة على
تعزيز تجربة السائق وتخصيصها بشكل أكبر من خالل إعدادات يمكن
برمجتها ،وتتضمن «قياسي واقتصادي ورياضي وشخصي».
وتتميز  QX55الجديدة كلي ًا بمجموعة من تقنيات السالمة الذكية،
بما فيها نظام التنبيه من االصــطــدام األمــامــي ،ونظام التنبيه ومنع
الخروج عن المسار ،ونظام الفرملة الطارئة في حاالت التوجه األمامي
الكتشاف وجود مشاة أمام السيارة ،ونظام التحذير من النقاط العمياء
والتدخل ،ونظام التدخل لمنع التصادم الخلفي.
وتتوفر إنفينيتي  QX55ضمن ثالث فئات مجهزة بشكل كامل ،وهي:
لوكس وإسينشال وسينسوري.

تتوافر ضمن  3فئات مجهزة
بشكل كامل ..لوكس وإسينشال
وسينسوري
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سيارات

طرحت الطراز اجلديد كليا بالسوق احمللي

المانع»» تجدد تألقها
صالح الحمد المانع
««صالح
باثفايندر »2022
مع نيسان ««باثفايندر
أعلنت شركة صالح الحمد المانع ،الوكيل العام لسيارات نيسان
في دولة قطر ،عن وصول سيارة نيسان باثفايندر  2022الجديدة
كلي ًا إلى صاالت عرضها في قطر ،وذلك بعد إطالقها مؤخر ًا من
قبل نيسان الشرق األوسط.
وكانت سيارة نيسان باثفايندر  2022الجديدة كلي ًا سجلت أول
ظهور لها في منطقة الشرق األوسط ،حيث قامت شركة نيسان
بعرض المركبة خالل حفل ضخم في إكسبو  2020دبي ،وذلك
في إطار سعيها لترسيخ ريادتها في سوق السيارات الرياضية
متعددة االستخدامات ،ودعم خطها اإلنتاجي لتلبية االحتياجات
المتنامية لعمالئها في الشرق األوسط.
وفي هذا السياق علق السيد هشام صالح المانع ،رئيس مجلس اإلدارة
والمدير التنفيذي لشركة صالح الحمد المانع قائ ً
ال« :يسرّنا اإلعالن عن
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وصول سيارة نيسان باثفايندر  2022الجديدة كلي ًا إلى قطر لنكون
من أوائل األسواق التي تطرح هذ المركبة بعد تدشينها في المنطقة
مؤخراً .ونؤكد في هــذا السياق حــرص شركتنا على مواصلة تعزيز
مكانتها الرائدة وذلك عن بطرح أحدث المركبات في السوق والتي
تلبي تطلعات عمالئنا بشكل مستمر ،كما نعمل باستمرار على
مواكبة آخر اإلصدارات في مختلف الفئات من العالمة التجارية الرائدة
التي نمثلها في قطر» .
بدوره صرّح السيد نسيم موراني ،المدير العام لقسم السيارات في
شركة صالح الحمد المانع« :تعتبر ســيــارة نيسان باثفايندر 2022
الجديدة كلي ًا من أهم السيارات المتعددة االستعماالت التي تالئم
مختلف الــفــئــات وتــلـ ّبــي تطلعات الــســائــقــيــن ،س ــواء عــلــى الــطــرق
المع ّبدة أو الوعرة .ويشهد الطراز الجديد العديد من التحسينات التي
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المانع:

نحرص على تلبية احتياجات وتطلعات

عمالئنا ..ونواكب آخر اإلصدارات
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تضفي على السيارة حضوراً وكفاءة على مختلف الصعد لتشكل
الخيار األمثل للعمالء .ونحن في شركة صالح الحمد المانع لن ندخر
جهداً لنقدم لعمالئنا الكرام في قطر أحدث الطرازات من نيسان فور
إطالقها عالمي ًا» .
ويعكس الجيل الخامس من سيارة باثفايندر مالمح القوة والمتانة
التي تم ّيزت بها الــطــرازات السابقة ،مــعـزّزة بتصميم جــريء يُجدد
مفاهيم الراحة ،واالتصال المتطور واألداء المعزّز.
وتعيد مزايا التصميم الخارجي الجريء والقوي في باثفايندر الجديدة
كلي ًا إحياء تراث سيارة  1987األصلية ،بما يعكس متانتها وقدراتها

موراني:

الطراز متعدد االستخدامات ..وشهد إضافة
حزمة من التحسينات ليصبح أكثر كفاءة
الالفتة ،مع ناقل حركة أوتوماتيكي جديد كلي ًا من  9سرعات يوفر
تسارع ًا قوي ًا واستجابة سلسة فورية.
كــمــا تتميز الــمــقــصــورة الــداخــلــيــة بتحديثات مبتكرة عــلــى أنظمة
المعلومات والترفيه واالتــصــال الــجــديــدة ،مثل نــظــام ProPILOT
لمساعدة السائق في التركيز على القيادة وتعزيز االنتباه لتوفير تجربة
قيادة أكثر انسيابية وثقة.
ويمكن للعمالء معاينة سيارة نيسان باثفايندر  2022الجديدة كلي ًا
اآلن في صاالت عرض نيسان في قطر والتعرف على أحدث مزاياها
ومواصفاتها.
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