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تطوير مناخ االستثمار
بشأن  والصناعة  التجارة  وزيــر  الكواري  أحمد  بن  علي  السيد  سعادة  تصريحات  جــاءت 
بيئة   تعزيز  نحو  ماضية  قطر  دولــة  أن  لتؤكد  الشركات  تأسيس  رســوم  إلغاء  دراســة 
ممارسة أنشطة األعمال، وتطوير مناخ االستثمار من خالل حزمة من التسهيالت التي 

تقدمها الدولة للمستثمرين المحليين واألجانب.
التشريعية  النمو  محفزات  من  المستفيدين  قائمة  المحلي  الخاص  القطاع  ويتصدر 
الرسوم  تخفيف  دراســة  عن  كذلك  أعلن  التجارة  وزيــر  سعادة  أن  خصوصا  واإلجرائية، 
الجمركية ورسوم الموانئ أيضا، األمر الذي يخفف األعباء الملقاة على عاتق القطاع 

الخاص ويزيد من الجاذبية االستثمارية للسوق المحلي.
الشركات  تأسيس  لخدمة  الرقمي  التحول  استراتيجية  تطبيق  بدء  مع  ذلك  ويتواكب 
عبر النافدة الواحدة، حيث تم اعتبارا من منتصف يناير الجاري االستغناء عن المعامالت 
المسؤولية  ذات  للشركات  إلكترونيًا  وإتاحتها  الجديدة،  التأسيس  لطلبات  الورقية 

المحدودة والمؤسسات الفردية وفروع الشركات األجنبية.
إعفاء  وأهمها  االستثمارية،  جاذبيتها  لتعزيز  اقتصادية  مــبــادرات  حزمة  قطر  واتــخــذت 
مواطني 88 دولة من تأشيرة الدخول فضاًل عن إقرار قانون تنظيم استثمار رأس المال 
المستثمرين  امــام  واسعًا  المجال  يفتح  والــذي  االقتصادي  النشاط  في  القطري  غير 
األجانب للتملك بنسبة 100% في غالبية قطاعات االقتصاد بعدما كانت هذه النسبة 
تملك  تنظيم  بشأن  لسنة 2018   )16( رقــم  قانون  إقــرار  على  عــالوة  عن %49.  تزيد  ال 
غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها، والذي يسمح لألجانب بتملك العقارات في 10 
مناطق وفقا لنظام التملك الحر و16 منطقة لالنتفاع  وامتدت المحفزات االقتصادية 
في  إقــراره  والمتوقع  والخاص  العام  القطاعين  بين  الشراكة  تنظيم  قانون  لتشمل 

.2020
مؤشرات  لدراسة  الفنية  اللجنة  تبذلها  التي  للجهود  كثمرة  المبادرات  هذه  وجــاءت 
التقارير الدولية بوزارة التجارة والصناعة، والتي أعدت خطة للعمل بالتعاون مع البنك 
على  سينعكس  مما  األعــمــال،  ممارسة  سهولة  مؤشرات  تحسين  أجــل  من  الدولي 
تحسين ترتيب دولة قطر في التقارير الدولية المتعلقة ببيئة األعمال، إلى جانب تنمية 
قطاع األعمال وجذب مزيد من االستثمارات الداخلية والخارجية، واإلسراع بمعدالت نمو 

االقتصاد الوطني. 
الخاص  القطاع  مشاركة  تعزيز  إلى  المتتالية  المبادرات  هذه  تؤدي  أن  المرتقب  ومن 
القطري في مسيرة التنمية، عالوة على تسهيل إجراءات تأسيس األعمال والشركات 
وزيادة القدرة التنافسية لالقتصاد الوطني إقليميا مع تقدم قطر في المؤشرات العالمية 
الصادرة عن المؤسسات والهيئات الدولية والتي يضعها المستثمرون األجانب نصب 
أعينهم، عند اختيارهم للوجهات االستثمارية مع زيادة في تدفقات االستثمارات األجنبية 
الواردة إلى الدولة بما يصب في دعم جهود التنويع االقتصادي الذي يعتبر أحد أبرز ركائز 

رؤية قطر 2030.
وبات واضحا أن قطر تعزز معدالت نموها االقتصادي عبر استراتيجية متكاملة تركز على 
مع  المحليين،  للمستثمرين  تسهيالت  وتقديم  االستثمار  مناخ  لتعزيز  مبادرات  إطالق 
استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة جديدة وتطوير القطاع النفطي من خالل توسعة 
النفطية  غير  القطاعات  نمو  ودعم  العالم،  في  للغاز  حقل  أكبر  وهو  الشمال  حقل 
يمكن  المنطلق  هــذا  ومــن  التحتية..  البنية  ومشاريع   2022 مونديال  مشاريع  وتنفيذ 
التأكيد على أن قطر تخطو بخطوات حثيثة نحو التحول إلى مركز مالي وإقليمي رائد 

في المنطقة.

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
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رصدرصد  يفيف  حوارهحواره  معمع  أمالكأمالك  تطويراتطويرا  كبرياكبريا  للتشريعاتللتشريعات  االستثماريةاالستثمارية

السليطي:السليطي:  االقتصاداالقتصاد  
القطريالقطري  ينافسينافس  الكبارالكبار  عالمياعالميا

تصوير: ياسر زكريا أجرى الحوار- سعيد حبيب  
استعرض رئيس مكتب السليطي للمحاماة واالستشارات 

القانونية مبارك بن عبد اهلل السليطي حزمة المحفزات 

القانونية والتشريعية التي عززت مناخ االستثمار وطورت 

بيئة األعمال في السوق القطري، مشيرًا إلى أن تطوير 

االستثمارات  استقطاب  يحفز  لألعمال  القانونية  البيئة 

األجنبية ويعزز القدرات التنافسية لالقتصاد القطري الذي 

من  حزمة  في  عالميا  الكبرى  االقتصادات  ينافس  بات 

المؤشرات االقتصادية والتنافسية الدولية.

أن  على  ــالك«،  »أم مع  حــواره  في  السليطي،  وشــدد 

مالي  مركز  إلى  التحول  نحو  حثيثة  بخطى  تخطو  قطر 

وتجاري اقليمي في المنطقة، كما قدم نصائح قانونية 

في  عقارات  شراء  في  الراغبين  القطريين  للمستثمرين 

الخارج.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

قطر تخطو سريعًا نحو التحول 
إلى مركز مالي وتجاري إقليمي

زخم تطوير التشريعات 
االقتصادية تسارع في أعقاب 

الحصار

ف
غال

ال
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القطري  غير  المال  رأس  استثمار  تنظيم  قانون  تأثير  ترى  كيف   *
في النشاط االقتصادي على السوق المحلي ؟

النشاط  في  القطري  غير  المال  رأس  استثمار  تنظيم  قانون  يأتي   -
تخطو  التي  قطر  في  االستثمار  ومناخ  األعمال  بيئة  ليعزز  االقتصادي 
في  اقليمي  وتجاري  مالي  مركز  إلى  التحول  باتجاه  حثيثة  بخطوات 
الذي  االتجاه  وهو  االقتصادية  التشريعات  تطوير  خالل  من  المنطقة 
من  الخامس  منذ  الدولة  على  المفروض  الحصار  أعقاب  في  تنامى 
يونيو 2017 وفي هذا اإلطار فإن القانون يجيز للمستثمر غير القطري 
نسبة  حتى  االقتصادية  القطاعات  جميع  في  االستثمار  )األجنبي( 
على  سابقا  تقتصر  النسبة  كانت  بعدما  الــمــال  رأس  مــن   )%100(
49% فيما يحظر على المستثمر غير القطري، االستثمار في البنوك 

وشركات التأمين- إال بقرار من مجلس الوزراء، كما يحظر االستثمار في 
مجلس  من  قرار  بها  يصدر  أخرى  مجاالت  أية  وفي  التجارية،  الوكاالت 

الوزراء.
قطر  دولـــة  استقطاب  إلــى  تشير  الــتــي  الــتــقــديــرات  الــقــانــون  ويــعــزز 
لتدفقات رؤوس أموال أجنبية مباشرة خالل 2020 والسنوات األخرى 
األعمال  أنشطة  ممارسة  سهولة  من  القانون  يدعم  كما  المقبلة 
في الدولة ويرفع من ترتيب قطر على مستوى المؤشرات التنافسية 
والعالمية ويزيد من قدراتها التنافسية مع المراكز المالية العالمية 
جهود  إطار  في  يأتي  القانون  فإن  ذلك  إلى  وباالضافة  واالقليمية 
قطر  رؤيــة  ركائز  من  أساسية  ركيزة  يعتبر  الــذي  االقتصادي  التنويع 

.2030
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األجانب والعقارات
* وماذا عن قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 

بها؟ 
- يترقب المستثمرون في السوق العقاري سريان قانون تنظيم تملك 
واسعًا  المجال  يفتح  والـــذي  بها  واالنــتــفــاع  للعقارات  القطريين  غير 
إطار  في  القانون  هذا  ويأتي  العقارات  بتملك  لألجانب  السماح  أمام 
المتوقع  ومن  ايضا  االقتصادية  التشريعات  لتطوير  المبذولة  الجهود 
ان يؤدي القانون إلى استقطاب استثمارات أجنبية كبرى إلى السوق 
تملك  لتنظيم  لجنة  تشكيل  على  القانون  ونص  المحلي  العقاري 
وعضوية  العدل  وزارة  عن  ممثل  برئاسة  بها  واالنتفاع  القطريين  غير 
الداخلية،  ووزارة  الـــوزراء  مجلس  رئيس  معالي  مكتب  عــن  ممثلين 
ووزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، ووزارة البلدية والبيئة، ومصرف 
قطر المركزي، وجهاز التخطيط التنموي واإلحصاء، وغرفة تجارة قطر، 
التي  المختصة  الجهات  كــل  وهــي  للسياحة،  الوطني  والمجلس 
للعقارات  القطريين  غير  بتملك  المسموح  المناطق  باقتراح  تختص 
واالنتفاع بها واقتراح الضوابط والشروط النتفاع غير القطريين وكذلك 
اقتراح المزايا والحوافز والتسهيالت لمالكي العقارات والمنتفعين بها 
من غير القطريين، واقتراح الرسوم ومقابل الخدمات وأي اختصاصات 

يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
 99 لمدة  انتفاع  كحق  المحددة  منطقة   16 الـ  أن  إلى  اإلشــارة  وتجدر 
العزيز )14(،  عبد  وفريج  رقم 13(،  مشيرب )منطقة  مناطق:  هي  سنة 
والدوحة الجديدة )15(، والغانم العتيق )16(، والرفاع والهتمي العتيق 
الخيل  روضــة  و)23(،   )22( محمود  بــن  وفــريــج   ،)18( واسلطة   ،)17(
)24(، والمنصورة فريج بن درهم )25(، ونجمة )26(، وأم غويلينا )27(، 
 ،)39( النصر  وفريج  الجديد  والمرقاب   ،)38( والسد   ،)28( والخليفات 

ومنطقة مطار الدوحة )48(.
أما مناطق التملك الحر فهي: منطقة القصار )المنطقة اإلدارية 60(، 
والدفنة )المنطقة اإلدارية 61(، وعنيزة )المنطقة اإلدارية 63(، ولـوسيل 

قانون استثمار رأس المال غير القطري 
يعزز التدفقات األجنبية

المستثمرون يترقبون سريان قانون 
تنظيم تملك األجانب للعقارات
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)لقطيفية  الغربي  والخليج   ،)69( ثعيلب  وجبل   ،)69( والخرايج   ،)69(
)المنطقة  الجهانية  وروضة   ،)74( الخور  ومنتجع   ،)66( واللؤلؤة   ،)66

االستثمارية(.

الشراكة بني القطاعني

* يترقب القطاع الخاص ايضا اقرار قانون الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص.. فهل تعتقد انه سيعزز نمو االقتصاد الوطني؟

هذا  وسيشكل   2020 خــالل  القانون  ــرار  اق المتوقع  من  بالتأكيد..   -
القانون نقلة نوعية هائلة ترفع من معدالت زخم نمو االقتصاد الوطني 
حيث إن القانون سيضع اطارا تنظيميا للعالقة بين القطاعين العام 
والخاص مما سيساهم في: إنجاز المشاريع في وقت أقل وتخفيض 
التكاليف وتعزيز دور القطاع الخاص بوصفه العبا رئيسيا في مسيرة 

التنمية وتطبيق معايير عالمية في تنفيذ المشاريع.

الشراكة بين القطاعين العام 
والخاص.. نقلة اقتصادية نوعية

قطر تقوم بتسهيل ممارسة أنشطة 
األعمال بالتعاون مع البنك الدولي

ارتفاع شهية المستثمرين القطريين 
تجاه شراء عقارات بالخارج 
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تطوير التشريعات
تسهيل  على  االقتصادية  التشريعات  تطوير  تأثير  ترى  كيف   *

ممارسة أنشطة األعمال في السوق القطري؟
بتطوير  عليها  الــمــفــروض  الــحــصــار  اعــقــاب  فــي  قطر  دولـــة  قــامــت   -
ــي زيـــادة  ــي الــتــشــريــعــات االقــتــصــاديــة، األمـــر الـــذي ســاهــم ف هــائــل ف
ان  على  التأكيد  تجاوزا  ليس  إنه  بل  قطر  لدولة  االقتصادية  الجاذبية 
من  حزمة  في  عالميا  الكبرى  الــدول  ينافس  رائــد  اقتصاد  لديها  قطر 
المؤشرات العالمية االقتصادية والتنافسية الصادرة عن المؤسسات 
تقديم  على  بينها  فيما  تتنافس  الــدول  كانت  ولما  الكبرى  الدولية 
في  كبيرا  شوطا  قطعت  قطر  فإن  األجانب،  للمستثمرين  تسهيالت 
تطوير  عبر  واألجانب  المحليين  للمستثمرين  كبرى  تسهيالت  تقديم 
جانب  إلى  والتملك  باالستثمار  لألجانب  تسمح  اقتصادية  تشريعات 
تسهيل ممارسة أنشطة األعمال بالتعاون مع البنك الدولي، حيث إن 
اللجنة الفنية لدراسة مؤشرات التقارير الدولية بوزارة التجارة والصناعة 
أعدت خطة للعمل مع البنك الدولي بشأن تحسين مؤشرات سهولة 
ممارسة األعمال، مما سينعكس إيجابا على تحسين ترتيب دولة قطر 
األعمال  قطاع  وتنمية  األعمال،  ببيئة  المتعلقة  الدولية  التقارير  في 
بمعدالت  واإلســراع  والخارجية،  الداخلية  االستثمارات  من  مزيد  وجذب 
نمو االقتصاد الوطني تحقيقا لرؤية قطر الوطنية، وتقوم وزارة التجارة 
والصناعة بالتنسيق بين اللجنة والبنك الدولي من خالل إطالع البنك 
داخل  األعمال  بيئة  على  تطرأ  التي  والتحديثات  التطورات  آخر  على 

ببيئة  المتعلقة  العشرة  المؤشرات  مستوى  على  وذلك  قطر،  دولة 
الدولي  البنك  عن  صادر  تقرير  أحدث  ويشير  االستثمار،  ومناخ  االعمال 
بإصالحات  قامت  دولــة   20 أفضل  قائمة  ضمن  جــاءت  قطر  أن  إلــى 
تتعلق بتسهيل ممارسة األعمال لعام 2020، وباالضافة إلى كل ما 
عبر  االستثمارات  لجذب  األخــرى  المبادرات  من  حزمة  هناك  فإن  سبق 
شركة المناطق االقتصادية »مناطق« وهيئة قطر للمناطق الحرة إلى 

جانب تبسيط وتسهيل اإلجراءات والمعامالت الحكومية.

العقارات الدولية
في  باالستثمار  القطريين  المستثمرين  من  كبير  قطاع  يقوم   *
وبعضهم  متنوعة  وجهات  في  بالخارج  الدولية  العقارات  قطاع 
التي  القانونية  األخطاء  أبرز  فما  العقاري..  النصب  فخ  في  يقع 

يتعين على المستثمر التحوط منها؟
-  ارتفعت شهية المستثمرين القطريين تجاه شراء عقارات دولية في 
المنخفضة  األسعار  أهمها  العوامل  من  حزمة  نتيجة  خارجية  أســواق 
البعض  ان  غير  المحلية  للعقارات  السعرية  المستويات  على  قياسا 
وقع فريسة للنصب العقاري ولذلك يجب على المستثمرين الراغبين 
في شراء عقارات في الخارج: التأكد من العقار المراد شراؤه ومعاينته 
على الطبيعة وعدم االكتفاء بالشراء على المخطط حتى وان كانت 
الوجهة االستثمارية بعيدة ومراجعة العقود وتدقيقها للتأكد من انها 
ومراجعة  التشطيب  ونوع  مساحة  من  العقار  بيانات  جميع  تتضمن 
العقارية  بالملكية  المتعلقة  القوانين  ومعرفة  العقار  بناء  رخصة 

على المستثمرين 
بالعقارات الدولية 

التأكد لتجنب 
النصب!

أقول للمستثمرين: 
تحققوا من قيود 

التخارج والضريبة.. قبل 
الشراء

منتدى القانون 
واالستثمار القطري- 
التركي حقق نجاحا 

كبيرا
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وآليات نقلها وتوريثها والتحقق من اعتماد مخطط العقار من الجهات 
من  التخارج  قيود  ومعرفة  العقار  بها  الموجود  الدولة  في  الرسمية 
العقار ومعدالت الضريبة ان وجدت وقيود نقل السيولة والتحويالت 

المالية وآليات سداد قيمة العقار وموعد تسليمه بدقة ومواصفاته.

قطر وتركيا
* ماذا عن منتدى القانون واالستثمار القطري- التركي ؟

منتدى   2019 نوفمبر  فــي  التركية  اسطنبول  مدينة  استضافت   -
السليطي  مكتب  نظمه  الذي  التركي،  القطري  واالستثمار  القانون 
الغرف  واتحاد  قطر  غرفة  من  بدعم  القانونية  واالستشارات  للمحاماة 
البلدين  من  األعمال  رجــال  من  عدد  وبمشاركة  التركية،  والبورصات 
المستثمرين  بين  المشترك  الــتــعــاون  توثيق  المنتدى  واســتــهــدف 
باالستثمار  المتعلقة  القضايا  المنتدى  بحث  وقد  واألتــراك  القطريين 
استعراض  عــن  فضال  وتــركــيــا،  قطر  مــن  كــل  فــي  المتاحة  والــفــرص 
نجاحا  المنتدى  حقق  وقد  لالستثمارات  المساندة  التشريعية  اآلليات 
كبيرا وساهم في تعزيز وتوثيق الشراكات القطرية- التركية استثماريا 

واقتصاديا.
حجم  مستوى  تضاعف  فقد  المتاحة  الرسمية  البيانات  أحــدث  ووفــق 
التبادل التجاري بين قطر وتركيا بنسبة 78.8 % ليبلغ حوالي 8.7 مليار 
ريال قطري في عام 2018، مقارنة بـ 4.8 مليار ريال قطري في العام 
بنحو  قياسيًا  نمواً  تركيا  إلى  القطرية  الصادرات  سجلت  فيما   ،2017
99% بين عامي 2017 و2018، بينما نمت الواردات القطرية من تركيا 
بنحو 64.9 % خالل الفترة ذاتها ويبلغ عدد الشركات القطرية التركية 
المشتركة أكثر من 499 شركة، تعمل في مجاالت التجارة والمقاوالت 
وتكنولوجيا المعلومات، بينما بلغ عدد الشركات المملوكة بالكامل 
الــمــقــاوالت  مــجــاالت  فــي  تعمل  ــدة  ــ رائ شــركــة   37 الــتــركــي  للجانب 

واإلنشاءات والصناعة.

جائزة األفضل
للمحاماة  السليطي  مكتب  حصدها  التي  الجوائز  عن  ماذا   *

واالستشارات القانونية؟
جوائز  القانونية  واالســتــشــارات  للمحاماة  السليطي  مكتب  حصد   -
مكتب  تسلم  ومؤخرا  المحلي  السوق  في  لريادته  تأكيدا  متعددة 
مكتب  أفضل  جــائــزة  القانونية  واالســتــشــارات  للمحاماة  السليطي 
العالمية  نيكسس«  مؤسسة »ليكسس  قبل  من  قطر  في  محاماة 
لم  العالمية  الجائزة  هــذه  على  الحصول  ان  على  التأكيد  ويمكن 
اختيار  في  صارمة  معايير  تعتمد  التحكيم  لجنة  إن  حيث  سهاًل،  يكن 
دراســات  إجـــراء  المعايير  هــذه  بين  ومــن  األفــضــل،  لقب  على  الحائز 
ألهم القضايا التي يباشرها المكتب، ودوره في الخدمة المجتمعية، 
كفاءتهم  ومستوى  العاملين،  وعدد  والندوات،  المؤتمرات  وتنظيم 
وخبرتهم في إدارة القضايا، وبفضل من اهلل حصل مكتبنا على أعلى 
الثانية  للسنة   2019 العام  في  الجائزة  حصدنا  ثم  ومن  التقييمات، 

على التوالي.

مكتب السليطي للمحاماة حصد جائزة 

األفضل من »ليكسس نيكسس« 



العدد )12(
يناير  2020

10

كتب – محمد االندلسي

كشف المدير العام لشركة »الخط البديل«، احمد مصطفى، 

عن إطالق الشركة لمشاريع متنوعة، حيث تستهدف الشريحة 

األولى من المشاريع صغار المستثمرين بحد أدنى 10 آالف 

دوالر، اما الشريحة الثانية من المشاريع فتتجه  إلى شريحة 

العمالء ذوي المالءة المالية المرتفعة الـ VIP  بحد ادنى 100 

ألف دوالر، حيث توفر الشركة فرصا استثمارية مختلفة في 

جميع القطاعات وبعائد يصل إلى 25 % سنويا، كما تشمل 

المشروعات تنوعا ثريا يشمل جميع القطاعات االستثمارية 

مثل القطاع العقاري وقطاع المقاوالت واالنشاءات، والقطاع 

التجاري، والقطاع الصناعي والزراعي وغيرها من القطاعات 

االستثمارية المميزة.

دولة  في  لالستثمار  االسباب  من  الكثير  هناك  ان  مصطفى  وقــال 
رئيسية  عناصر   5 فــي  تتمثل  البديل«،  »الخط  شركة  عبر  جورجيا 
شركة  بها  تتمتع  التي  والشفافية  والمصداقية  الثقة  أوال:  وهــي 
»الخط البديل« وسط أوساط المستثمرين، وثانيا: العائد االستثماري 
الذي يتراوح ما بين 20 ٪ و 25 ٪ سنويا واالبتعاد عن شبهة الربا في 
في  االستثمارات  أفضل  عن  دائما  الشركة  بحث  وثالثا:  التعامالت، 
ضمان  ورابعا:  المستثمرين،  كافة  تناسب  التي  القطاعات  جميع 
أعوام كحد اقصى في  ثالثة  خالل  بنسبة 100 %  عودة رأس المال 
تتمتع  التي  القوية  العالقات  وخامسا:شبكة  المشروعات،  بعض 
بها الشركة في جورجيا سواء مع القطاع الخاص في جورجيا أو مع 

الحكومة الجورجية.
للغاية  شفافة  استراتيجية  تتبع  الشركة   ان  على  مصطفى  وشدد 
في كافة تفاصيل االستثمار، لتكون جميع مراحل االستثمار واضحة 
أمام المستثمرين، كما انها تراعي االبتعاد عن أي اعمال قد تشوبها 
وقناعات  الحنيف،  االسالمي  الدين  مبادئ  تنافي  التي  الربا  شبهة 
مع  توافقها  على  استثماراته  في  يحرص  الــذي  القطري  المستثمر 
تعتبر  البديل«  شركة »الخط  ان  مؤكدا   ، االسالمية  الشريعة  أحكام 

تطرح حزمة متنوعة من املشروعات اجلذابة.. أحمد مصطفى:

نـــقـــدم جــمــيــع فـــــرص االســـتـــثـــمـــار 
الــمــمــكــنــة الـــتـــي تــنــاســب صــغــار 

  »VIP« المستثمرين والـ

 » »الخطالخط  البديلالبديل« « تتوسعتتوسع  
فيفي  خدمةخدمة  المستثمرينالمستثمرين  بـبـ»»جورجياجورجيا««

ي
ول

ر د
قا

ع
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جميع  إلــى  الشركة  تحملها  التي  الرسالة  هي  والثقة  المصداقية 
العمالء،  كما تمثل ايضا األساس المتين والقوي الذي يعزز العالقة 
بين الشركة والعمالء، األمر الذي انعكس إيجابيا على ارتفاع  جرعة 
الثقة في شركة »الخط البديل« يومًا بعد يوم في مجتمع االعمال، 

سواء في السوق المحلي أو االسواق الخارجية.
واكد مصطفى ان جورجيا تشهد نموا غير مسبوق مع ارتفاع اعداد 
السياح بنسبة كبيرة بصورة سنوية، مما يعزز من مكانة كافة انواع 
يحقق  والــذي  جورجيا  في  العقاري  االستثمار  وخاصة  االستثمارات، 
جغرافي  بموقع  جورجيا  تمتع  ظل  في  للمستثمرين،  جيدة  عوائد 
مميز، ولمدنها المتنوعة مثل العاصة تبليسي ومدينة باتومي التي 
تقع على ضفاف البحر االسود بالقرب من الحدود التركية، مما يعمل 
والتشريعات  القوانين  إلى  باالضافة  االستثمارات،  وازدهــار  نمو  على 
ــن الــمــرونــة والــجــاذبــيــة  ــة مــرتــفــعــة م ــدرج ــي تتميز ب ــت الــمــتــطــورة وال
كافة  تشمل  التي  الــواحــدة  النافذة  وجــود  ضــوء  فــي  االستثمارية، 
الخدمات الحكومية في مقر واحد مما يعمل على تيسير المعامالت 
إلى  فقط،  دقائق  عشر  يستغرق  ال  وقــت  في  واالستثمارية  التجارية 
جورجيا،  والى  من  االمــوال  تحويل  في  كبيرة  ومرونة  سهولة  جانب 
وتمتعها  المعيشة،  تكلفة  في  بانخفاض  جورجيا  تميز   عن  فضال 
بدرجة مرتفعة من األمن واالمان واحترام والتزام جميع االفراد للقانون.
في  االستثمار  وجهات  ابرز  من  اصبحت  جورجيا  بأن  مصطفى  وافاد 
استثمارية  بجاذبية  تتمتع  التي  باتومي  مدينة  خاصة  المنطقة، 
كبرى والتي تدير بها  شركة الخط البديل العديد من المشروعات 
العقارية، حيث تعتبر المدينة ممرا رئيسيا لطريق الحركة التجارية بين 
جورجيا وتركيا، باالضافة إلى ان ميناء باتومي هو الميناء الرئيسي 
حركات  جميع  مكثفة  بــصــورة  ويشهد  االســـود  البحر  فــي  لجورجيا 
النقل والشحن، عالوة على كثافة حركة السفن السياحية القادمة 
في  االستثمار  جــدوى  من  يعزز  الــذي  األمــر  العالم،  ارجــاء  كافة  من 
مدينة باتومي، مؤكدا ان شركة »الخط البديل« تقوم بالعمل على 
دائما   وتبحث  وجورجيا،  قطر  بين  االقتصادي  التعاون  مستوى  زيادة 
السوقين  في  للمستثمرين  االستثمارية  الفرص  أفضل  توفير  عن 
المستثمرين  من  كبيرا  ترحيبا  لقي  الذي  األمر  والجورجي،  القطري 
والمسؤولين في  جورجيا في ظل الدور الكبير الذي تقوم به شركة 
في  لالستثمار  المستثمرين  استقطاب  أجــل  من  البديل«  »الخط 

جورجيا.
وأشار مصطفى إلى ان فرع شركة »الخط البديل« يقع في العاصمة 
األول  عامه  أكمل  وقد  االعمال،  مناطق  بأرقى  و  تبليسي  الجورجية  
هناك، وعلى الرغم من الفترة القصيرة نسبيا للشركة في جورجيا، إال 
انها قامت بتوسيع شبكة عالقاتها بصورة كبيرة وامتدت انشطتها، 
حتى باتت شركة »الخط البديل« تحظى بمكانة مرموقة وسمعة 
المكانة  هذه  تعززت  وقد  الجورجي،   السوق  في  كبير  واسم  كبرى 
في أعقاب تملكها للعديد من العقارات الخاصة بها، باالضافة إلى 
والتي  المختلفة،  العقارية  الوحدات  من  للكثير  وادارتــهــا  تسويقها 
خالل  الشركة  مضيفا:»ستقوم  المستثمرين..  انــواع  كافة  تناسب 
الفترة المقبلة بتنظيم العديد من الندوات التعريفية التي تستهدف 
كافة انواع المستثمرين من أجل توضيح اهم اسباب االستثمار في 
المختلفة  االستثمارية  القنوات  على  ادق  بصورة  وتعريفهم  جورجيا، 

هناك«.
وشدد مصطفى على ان الشركة تختار عمالءها بعناية بالغة، كما 
بكل  للمستثمر،  الالزمة  الضمانات  انــواع  كافة  تقديم  على  تعمل 
العميل،  لــدى  الثقة  مستوى  ارتــفــاع  أجــل  مــن  وشفافية  مصداقية 
وتقوم بمساعدته في أي نوع من االستثمارات التي يرغب بها سواء 
كانت في القطاع العقاري أو التجاري أو الخدمي أو السياحي وغيرها، 

حتى  تصل  مجزية   عوائد 
حزمة  في  سنويا    »%  25«

قطاعات

المال  رأس  كامل  استرداد 
بعض  في   »%  100« بنسبة 

المشروعات خالل »3« أعوام

القطاع  تشمل  المشاريع 
العقاري والمقاوالت والتجاري 

والصناعي والزراعي وغيرها
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جورجيا،  في  لالستثمار  متكاملة  صورة  المستثمر  اعين  أمام  ليكون 
الشركة  له  توفر  حيث  الواقع،  ارض  على  استثماره  رؤية  إلى  وصوال 

تكاليف االقامة في جورجيا.
الشهر  من  ابتداء  للعمالء  االربــاح  بمنح  تقوم  الشركة  ان  إلى  وأشار 
الثاني مباشرة وذلك عن طريق شيكات مصرفية أو التحويل البنكي 
على  حصولهم  في  مساعدتهم  عن  فضال  العمالء،  حساب  على 
التسهيالت االئتمانية من البنوك الجورجية، فضال عن تقديم شركة 
»الخط البديل« لكافة انواع االستشارات االستثمارية وعمل دراسات 

الجدوى االقتصادية بصورة مجانية لعمالء الشركة.

وحذر مصطفى كافة شرائح المستثمرين من الوقوع في فخ عمليات 
في  خــاصــة  المستثمرين  لبعض  تــحــدث  الــتــي  والــنــصــب  االحــتــيــال 
االستثمارات العقارية الدولية، مشددا على أهمية الحرص الكامل عند 
اختيار أي شركة لضخ استثماراتهم بها، والتيقن من مدى مصداقية 
مع  خاصة  معها،  بالتعامل  يقومون  التي  الشركة  هــذه  وشفافية 
تنامي هذه الظاهرة عالميا السيما عن طريق شبكة االنترنت ومواقع 
خيالية  عوائد  المحتالة  الشركات  تضع  حيث  االجتماعي  التواصل 
يسارعون  ثم  ومن  شباكهم  في  ضحية  يقع  حتى  المستثمر  تغري 

بالهروب بعد اتمام مهتهم.

شبكة عالقات قوية ومتينة مع القطاع 
الخاص والحكومي في جورجيا

جورجيا أصبحت وجهة استثمارية تتمتع 
بالجاذبية وتستقطب المستثمرين

»الخط البديل« تطبق مبدأ »االستثمار 
اآلمن« ..وتبتعد عن شبهة الربا
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كتب – محمد األندلسي

قال المدير العام والشريك المؤسس لشركة نكست فيرز، رواد 
سليم، ، إن الشركة تستعد إلطالق معرض قطر الدولي للسياحة 

والسفر في شهر نوفمبر 2020، والذي يكتسب أهمية خاصة 
من التطور المتسارع لقطاع السياح القطرى حتى أن قطر باتت 
وجهة سياحية عالمية بإمتياز الفتا إلى أن المعرض يعتبر منصة 

تجمع  صناع القرار والخبراء والموردين والعاملين في قطاع 
السياحة ويسلط الضوء على المزايا التي تستقطب مزيدًا من 

الزوار إلى قطر. 
وأضاف أن القطاع السياحي في قطر ينمو بوتيرة سريعة خاصة 

مع التوقعات بارتفاع مساهمته في الناتج المحلي االجمالي 
ليصل الى مستوى 133.5 مليار ريال، كما تشير التقديرات إلى أن 
قطاع السياحة القطري سيوفر نحو 284 الف وظيفة بحلول عام 

2028 ..وفيما يلي التفاصيل :

*  ما هي أهداف تنظيم »معرض قطر الدولي للسياحة والسفر«؟ 
وما الجديد الذي يقدمه لهذا القطاع؟

- تقام النسخة األولى من »معرض قطر الدولي للسياحة والسفر« 
الداخلية  ووزيــر  الــوزراء  مجلس  رئيس  لمعالي  الكريمة  الرعاية  تحت 
الشيخ عبداهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني في نوفمبر 2020 ، بتنظيم 
شركة نكست فيرز، وتحت شعار »اكتشف المكان والناس والثقافة«، 
المعرض  هذا  إقامة  وتأتي  والمؤتمرات.  للمعارض  الدوحة  مركز  في 
بهدف دعم ركائز الرؤية الوطنية 2030 واستراتيجية المجلس الوطني 
للسياحة التي تعمل على تعزيز قطاع السياحة، بهدف تنويع االقتصاد 
وتطوير خدمات ومنتجات سياحية مميزة، كما يعمل المعرض على 
تعزيز قطاع السياحة والسفر وزيادة فرص األعمال واالستثمار بخدمات 

ومنتجات سياحية مميزة.
واألمر الجديد هو سعي معرض قطر الدولي للسياحة والسفر لتلبية 
النمو غير المسبوق في السياحة في قطر، كما سيوفر منصة لفرص 
عمل عديدة للعاملين في هذا القطاع باإلضافة إلى قطاعي الضيافة 
والسفر، وذلك وسط مشاركة مؤسسات وهيئات حكومية، وشركات 
سياحية محلية ودولية، إلى جانب قطاعات السفر والسياحة ليوفر بذلك 

منصة مهمة لتعزيز العالقات والموارد السياحية والتبادل الثقافي.
* هل سيتم تنظيم ورش تعريفية وتفاعلية خالل المعرض؟

عمل  وورش  ونـــدوات  مؤتمر  تنظيم  سيتم  المعرض،  جانب  إلــى   -
بهدف تمكين خبراء السياحة والعاملين في هذا القطاع من التعرف 

على أحدث األخبار والمستجدات التي توفرها وجهات السفر الفاخرة 
والمعارض،  المؤتمرات  وسياحة  والرياضة  العقاري  التطوير  ومشاريع 
الحالل.  وسياحة  والترفيهية  والطبية  الثقافية  السياحة  إلى  باإلضافة 
قطاع  تطوير  منها  عــديــدة  مــواضــيــع  الــنــدوات  هــذه  ستتناول  كما 
عبر  إلكترونيًا  السياحية  التجارية  العالمات  وإدارة  والتسويق،  السياحة 
العاملة  البشرية  الموارد  وتطوير  السياحة،  إجراءات  وتيسير  اإلنترنت، 

في هذا القطاع.

»نكست فريز« تنظم معرض قطر الدويل للسياحة والسفر يف نوفمرب  

سليم: قطاع السياحة القطري
يوفر 284 ألف وظيفة بحلول 2028 

منصة لفرص عمل  بقطاعات السياحة 
والضيافة والسفر خالل المعرض

مليون   5.6 استقطاب  تستهدف  قطر 
سائح دولي بحلول 2030 

ض
عار

م
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* ما هي الشريحة المستهدفة من العمالء في المعرض؟ 
- يستهدف المعرض كافة العاملين بقطاع السياحة والسفر، حيث 
يوفر المعرض والفعاليات المصاحبة فرصًا فريدة للقاء بين الالعبين 
المحتملين  ــن  ــوردي ــم وال والــســيــاحــة  الــســفــر  قــطــاع  فــي  الرئيسيين 
لمناقشة التوجهات السائدة والنهوض بهذا القطاع إلى مستويات 
أفضل، وتشارك في المعرض مؤسسات وشركات وهيئات حكومية 
المتاحف  وكــذلــك  والضيافة  والــطــيــران  السفر  قطاعات  جانب  إلــى 
ومراكز التسوق والعاملين في قطاع الترفيه والمؤسسات التعليمية 
الخدمات  ــزودي  وم السياحي  التسويق  وشركات  بالسياحة  الخاصة 

الطبية للسياح. 
كما يتضمن المعرض أيضًا برنامج لقاءات األعمال، حيث سيستضيف 
العليا  التنفيذية  اإلدارات  من  والمتخصصين  الشرائية  القدرة  أصحاب 
وصناع القرار من مختلف الشركات والقطاعات. وسيمنح هذا البرنامج 
آسيا  مــن  الدوليين  بالمشترين  اللقاء  فرصة  والــحــضــور  العارضين 
اجتماعات  في  وذلك  الالتينية  وأميركا  األدنى  والشرق  وروسيا  وأوروبا 
الصفقات  إنجاز  من  وتمّكن  والكلفة  الوقت  لتوفير  صممت  خاصة 

واالتفاقيات. 
* ما هي ابرز ردود االفعال التي تلقتها الشركة حول المعرض ؟

من  زادت  التي  االيجابية  االفــعــال  ردود  مــن  الكثير  الشركة  تلقت   -

زيادة  عبر  السياحي  االنفتاح  تعزيز 
تسهيالت التأشيرات المقدمة للزوار

تزيد  الدولي  حمد  مطار  توسعة 
مستويات جاذبية قطر السياحية
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القطاع  تطوير  في  اكبر  بشكل  المساهمة  في  لالستمرار  تحفيزها 
السياحي والضيافة عبر إقامة مثل هذه المعارض الهامة والتي تجمع 
كافة المهتمين بالقطاع السياحي، لطرح االفكار اإلبداعية التي تعزز 
من نمو وارتقاء هذا القطاع ، خاصة أن دولة قطر باتت وجهة سياحية 

عالمية بامتياز.

اجمللس الوطني للسياحة
بشأن  للسياحة  الوطني  المجلس  استراتيجية  في  رأيك  ما   *

المهرجانات والفعاليات المستمرة؟
ــامــة فعاليات  ــرزن - تــحــفــل جــعــبــة الــمــجــلــس الــوطــنــي لــلــســيــاحــة  ب
ومهرجانات طوال ايام العام، ودائما ما يدهشنا المجلس بفعاليات 
السوق  تنشيط  يتم  بحيث  قطر،  أرض  على  تقام  بالعالمية  تتصف 
إقامة  خالل  من  العام  مــدار  على  مستدامة  بصورة  سياحيا  المحلي 

تالئم  التي  المتنوعة  والفعاليات  الترفيهية  المهرجانات  من  المزيد 
الشركاء  مع  بالتعاون  الفعاليات  هذه  وتقام  كافة.  المجتمع  شرائح 
يعزز  مما  والسياح،  الزائرين  من  كبيرة  أعــداداً  وتستقطب   المعنيين، 
الوطني  المجلس  استراتيجية  ووفــق  الحيوي.  القطاع  هذا  نمو  من 

البحرية  بالسياحة  طفرة 
.. وقطر ضمن الـ3 الكبار 

عالميا 
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دولي  سائح  مليون   5,6 الستقطاب  قطر  تسعى   ،2030 للسياحة 
بحلول العام 2023. ويتوقع أن يرتفع االستثمار في القطاع السياحي 
ليصل إلى 4 مليارات دوالر بحلول العام 2028، بينما تصل مشاركة 
ومن  دوالر.  مليار   36,57 إلى  اإلجمالي  المحلي  الناتج  في  السياحة 
لتلبية  كــبــيــراً  نــمــواً  والضيافة  السياحة  قطاعا  يشهد  أن  المتوقع 
غرفة  تأمين 60,000  في  فيفا  القدم  لكرة  الدولي  االتحاد  متطلبات 

فندقية في العام 2022.

تسهيالت الزوار
* أعفت قطر مواطني اكثر من 90 دولة من تأشيرة الدخول ..كما 
المقدمة  التسهيالت  تعزز  كيف  برأيك  للتأشيرات  منصة  اطلقت 

للزوار من تدفقات السياحة الواردة؟  
من  للسياحة  للترويج  الــخــطــوات  مــن  بالعديد  قطر  دولـــة  قــامــت    -

بدون  قطر  إلى  دولة  من 90  أكثر  مواطني  بدخول  السماح  ضمنها 
تأشيرات، مما ساهم في زيادة أعداد الزائرين إلى قطر بوتيرة متسارعة 
للتعرف على ما تتميز به من مكونات سياحية مبهرة، باإلضافة إلى 
اإللكترونية  التأشيرة  على  للحصول  تأشيرات  لمنصة  قطر  إطــالق 
ومتابعتها، من أجل زيارة دولة قطر وحضور الفعاليات المختلفة التي 
السياحي  لالنفتاح  دعما  وذلك  العام،  مدار  على  الدولة  تستضيفها 
على العالم واستقطاب المزيد من الزوار، وتوفير تجربة سياحية مميزة 
الذي  المتزايد  االقتصادي  النمو  حركة  تعزيز  في  والمساهمة  لهم، 
تصميم  تم  وقد   .2030 الوطنية  قطر  لرؤية  تحقيقا  الدولة  تشهده 
كل  الجهات  من  عــدد  مع  بالتعاون  الداخلية  وزارة  بجهود  المنصة 
حسب اختصاصه، وتضم قسما خاصا بالفعاليات يحتوي على كافة 
من  للجمهور  يسمح  بما  الــدولــة،  في  المقامة  الفعاليات  تفاصيل 
داخل وخارج دولة قطر باالطالع على كافة الفعاليات المقامة والبقاء 

على اطالع دائم بما يجري من أحداث في دولة قطر.
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على  والثامنة  األوســط  الشرق  في  انفتاحًا  البلدان  أكثر  قطر  وباتت 
مستوى العالم فيما يتعلق بتسهيالت التأشيرات، وفق إعالن أطلقته 
المنظمة العالمية للسياحة. كما تعد قطر واحدة من أسرع الوجهات 
بين المدن الرئيسية في العالم مع توقع ارتفاع عدد  السياحية نمواً 

السياح بشكل كبير في األعوام القليلة المقبلة.

مطار حمد
* يباشر مطار حمد الدولي تنفيذ خطة للتوسعة.. كيف تساهم 

التوسعة في تعزيز جاذبية قطر السياحية؟
- تستهدف الخطط التوسعية الجديدة في مطار حمد زيادة الطاقة 
االستيعابية للمطار إلى 60 مليون مسافر سنويا، السيما وان مشروع 
التوسعة يتضمن حديقة استوائية داخلية تبلغ مساحتها 10.000 متر 
مائي  مسطح  إلى  باإلضافة  الضخمة،  المركزية  المنطقة  في  مربع 
التوسعة.  مشروع  محور  معًا  يمثالن  وهما  مربعًا،  متراً  مساحته 268 
عبر  حمد  مطار  فــي  المسافرين  تجربة  إثـــراء  الــى  قطر  تسعى  كما 
التسوق  متاجر  أفضل  توفير  في  سواء  األبعاد  متعددة  تجربة  تقديم 
أو أماكن الترفيه وجميع وسائل الراحة والخدمات ذات الخمس نجوم 

وغيرها وهي جميعها تتواجد تحت سقف واحد.
ومع هذه التوسعة سيزداد جاذبية مطار حمد الدولي في استقطاب 
جاذبية  معدالت  من  يرفع  مما  قطر  الى  والسياح  الزائرين  من  المزيد 
مع  خاصة  وعالمية  اقليمية  ارتكاز  نقطة  الى  وتحولها  سياحيًا  قطر 
من  التقنيات  أحــدث  يعتمد  الــذي  للمطار  والمستمر  الكبير  التطور 
اجل تعزيز تجربة المسافرين. وفي الواقع ساهم هذا األمر في حصد 
المطار لجائزة رابع أفضل مطار في العالم من قبل مؤسسة »سكاي 
لتوزيع  السنوي  الحفل  في  مشاركته  على  عالوة  الدولية،  تراكس« 
جوائز سكاي تراكس العالمية للمطارات، والمقررة إقامته في 2 إبريل 
المقبل بباريس، وذلك بعد ترشحه لجائزة »أفضل مطار في العالم 

”.2020

طفرة بحرية
* تشهد قطر طفرة في السياحة البحرية بالتزامن مع تطوير ميناء 

الدوحة .. ما رؤيتك لقطاع السياحة البحرية؟ 
- يعتبر قطاع السياحة البحرية رافدا أساسيا في دعم القطاع السياحي 
في  للدولة  المميز  الجغرافي  الموقع  الــى  بالنظر  وذلــك  قطر،  في 
وارتفاع  الدوحة  ميناء  يشهده  الــذي  والتطوير  العربي  الخليج  قلب 
اعداد السفن البحرية السياحية القادمة الى قطر لتصل الى نحو 74 
الموسم  خالل  سائح،  من 235000  أكثر  متنها  على  سياحية  سفينة 
بنسبة 62.4 %  ارتفاعا   يعد  ما  وهو  البحري  2020/2019،  السياحي 
في عدد الزائرين بالمقارنة مع الموسم الماضي 2019/2018، والذي 
بلغ عدد الزائرين خالله 144707 زائرين ما بين سائح وطاقم، باالضافة 

 44 مستوى  مع  بالمقارنة   %  68.1 بنسبة  السفن  اعــداد  ارتفاع  الى 
سفينة، وهو ما يعد الموسم األكثر ازدحاما على اإلطالق في ميناء 
الدوحة  ميناء  فيه  يصبح  موسم  أول  بأنه  ايضا  يتميز  كما  الدوحة. 
افتتاح  على  عــالوة  السياحية،  السفن  لبعض  ورجــوع  انطالق  محطة 
سيستقبل  الــذي  الدوحة   ميناء  في  الجديد  المؤقت  الركاب  مبنى 
الزوار ويقدم خدمات الوصول والمغادرة لهم على مدار الموسمين 
المقبلين، لحين االنتهاء من أعمال توسعة وتجديد ميناء الدوحة في 

عام 2022.
العالم  في  البحرية  السياحة  في  مناطق   3 أفضل  من  قطر  وتعتبر  
بناء على التقارير التي أعّدت في هذا المجال. وتعمل قطر والجهات 
المعنية على زيادة مشاركة قطاع السياحة البحرية في دعم االقتصاد 
االساسية  العوامل  احد  تعتبر  البحرية   السياحة  وان  خاصة  الوطني، 

الشركات  بين  المنافسة 
دعم  صالح  في  تصب 

االقتصاد 
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لتطوير الشركات السياحية استعدادا لكأس العالم في قطر 2022، 
ومكّون هام ضمن استراتيجية المجلس الوطني للسياحة.

* ما أهمية التكنولوجيا الحديثة ودورها في تطوير قطاع السياحة 
والسفر؟

- يعد استخدام التكنولوجيا الحديثة في القطاع السياحي من أهم 
جميع  باتت  كما  الزوار.  من  المزيد  استقطاب  في  الجديدة  األدوات 
على  وحــســابــات  بها  خــاصــة  الكترونية  مــواقــع  تمتلك  المهرجانات 
مواقع التواصل االجتماعي وتطبيقات الكترونية خاصة بها، لتسهيل 
الى  باالضافة  الجمهور،  تطلعات  وتلبية  التنظيمية  والشؤون  االمور 
على  الزائر  ليتعرف  الحديثة  التكنولوجيا  عبر  السياحية  التجربة  تعزيز 
وبالنظر  اهتمامه.  تجذب  التي  الفعاليات  تفاصيل  من  يفضله  ما 
ولدى  المستهلكين  لــدى  الحيوي  ودورهــا  التكنولوجيا  أهمية  إلــى 

الشركات العاملة في قطاع السفر، سيستقطب معرض قطر الدولي 
للسياحة والسفر أحدث التوجهات التكنولوجية السائدة في السياحة 
القطاع  من  دوليون  خبراء  سيعرض  بينما  السفر،  وأتمتة  والضيافة 

أحدث نظم التكنولوجيا للزوار والمستهلكين.
* ما هو تقييمك لدور القطاع الخاص بالقطاع السياحي؟  

متواصل  بشكل  اســتــثــمــاراتــه  ضــخ  على  الــخــاص  الــقــطــاع  يعمل   -
القطاع  هذا  تطوير  في  رويــدا  رويــدا  واالنخراط  السياحي  القطاع  في 
االستثمارات  لدعم  متنوعة  حوافز  من  الدولة  تقدمه  ما  مع  السيما   ،
في جميع القطاعات ومن ضمنها القطاع السياحي، باالضافة الى 
التشريعات المرنة التي تحفز االستثمار في مختلف القطاعات. كما 
بهذا  االستثمار  في  أكبر  بشكل  المساهمة  الخاص  للقطاع  يمكن 

القطاع الحيوي عبر مختلفة فئات االستثمار السياحي.
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فرص استثمارية
* ما هي اهم الفرص االستثمارية في قطاع السياحة والضيافة 
والسفر في قطر؟ وكم تبلغ مساهمة القطاع في الناتج المحلي 

االجمالي؟
- تتنوع الفرص االستثمارية في قطاع السياحة سواء كان في إقامة 
باالضافة  والنزالء،  الــزوار  جميع  لتالئم  النجوم،  متنوعة  جديدة  فنادق 
المختلفة  والسياحية  الترفيهية  المشروعات  اقامة  في  االستثمار  الى 
والتي تعد من أبرز قنوات االستثمار المميزة في قطر خاصة مع اقتراب 
قطاع  في  االستثمار  على  عــالوة  قطر،  في  العالم  كــأس  استضافة 
الموالت والمجمعات التجارية التي اليزال السوق المحلي يستوعب 
الصغيرة  المشروعات  فــي  االستثمار  وينشط  منها.   المزيد  اقــامــة 
ابداعية  مشروعات  وهي  السياحي  بالقطاع  المتعلقة  والمتوسطة 
السياحي  لالستثمار  المفتوحة  المجاالت  ومن  مجزية.  عوائد  وتحقق 
وخدمات  والتراث،  والثقافة  األعمال،  فعاليات  خدمات  أيضًا،  قطر  في 
الحرة  واألنشطة  والرفاهية،  والصحة  والطعام،  الصحراوية،  السفاري 
والترفيه، والرياضة، واالستجمام، وتنظيم الجوالت السياحية، واإلقامة 

السياحية، وخدمات النقل والمواصالت.
السياحي  القطاع  فــإن  فــيــرز،  نكست  شركة  نشرته  تقرير  وبحسب 
يساهم بحوالي 133.5 مليار ريال في الناتج المحلي اإلجمالي لقطر، 
بينما  وظيفة،  ألــف   284 مــن  أكــثــر  بخلق   2028 بحلول  وسيساهم 
تشكل قيمة االستثمارات حتى ذلك العام 14.5 مليار ريال في مختلف 
قطاعات السياحة. وقد شهد قطاع السياحة في قطر منذ العام 2014 
تطوراً ملحوظًا وسريعًا وسجل نمواً تصاعديًا مستمراً. ومن المتوقع 
أن يرتفع عدد الزوار إلى قطر في السنوات الخمس المقبلة بنسبة 5 

% ليصل إلى 2.9 مليون زائر.
األخيرة  السنوات  خــالل  قطر  دولــة  في  السياحي  القطاع  حقق  وقــد 
عدد  مستوى  على  ســواء  هامة  وتــطــورات  ملحوظًا  نــمــواً  مــعــدالت 
التحتية  البنية  وتــطــويــر  الــنــهــوض  مستوى  على  أو  لقطر  الــزائــريــن 
االقتصادي  التنوع  يحقق  بما  السياحي  القطاع  وحوكمة  السياحية 

الذي يعد من أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

صناعة املعارض
بالسوق  والمؤتمرات  المعارض  صناعة  آداء  في  تطور  هناك  هل   *

المحلي؟  
ظاهرة  وتــطــورهــا،  قطر  فــي  والــمــؤتــمــرات  المعارض  صناعة  أصبحت   -
من  حتى  أو  عــددهــا  حيث  مــن  ســواء   ، متسارع  بشكل  تنمو  ملحوظة 
والمحلية  العالمية  األسماء  ألبــرز  واستقطابها  المميز  تخصصها  ناحية 
المتخصصة في كافة المجاالت. وهنا يبرز دور هذه المعارض المؤتمرات 
األعمال  رجــال  مــن  الكثير  استقطاب  عبر  الوطني  االقــتــصــاد  دعــم  فــي 
والمستثمرين الذي يتعرفون على مدى تطور بيئة األعمال القطرية في 

كافة القطاعات والمجاالت.
قطاع  في  تعمل  التي  الشركات  بين  المنافسة  تصف  كيف   *

المعارض والمؤتمرات؟ وكم تبلغ حصتكم من السوق القطري؟
- تتنافس الشركات العاملة في قطاع المعارض و المؤتمرات في شتى 
المجاالت التجارية و السياحية و العقارية و المالية وهذا ما يساهم في 
تلعب  بحيث  لالفضل،  القطاع  هــذا  في  االرتــقــاء  و  االقتصاد  عجلة  دفــع 
شركتنا دورا مهما في صناعة المعارض والفعاليات في الدولة ونعمل 
حاليا على تنفيذ معرضين كبيرين و من المفترض أنهما سيالقيان نجاحا 

كبيرا و سيستقبالن عدد كبير من الزوار و السياح. 
مجال  في  الدولة  احتياجات  تلبي  خطط  تنفيذ  على  حاليا  نعمل  وايضا 
المعارض و الفعاليات تحقيقا لرؤية دعم قطاع المعارض و نحن بصدد 
اعداد استراتيجية واضحة مستقبال فيما يخص تنظيم معارض متخصصة 

أكثر.
* كيف تنعكس زيادة اعداد السياح والزائرين الى قطر على االقتصاد 

القطري؟
- تنعكس زيادة اعداد السياح و الزائرين الي قطر بشكل ايجابي في نمو 
االقتصاد القطري و يكفي ان نذكر ان بطولة كاس العالم لألندية  التي 
استضافتها قطر مؤخرا شهدت تدفقات من عدد كبير من الزوار و السياح 
من امريكا الالتينية إلى جانب  جماهير ليفربول التي باتت تغزو الدوحة 
في جو رائع استباقي ألجواء كاس العالم 2022 التي ستستقبلها الدولة 
ونحن نعمل من خالل معارضنا على تحقيق رؤية قطر في مجال السياحة. 
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مطالبمطالب  بتعزيزبتعزيز  خياراتخيارات  السياحةالسياحة  الداخليةالداخلية  

26.326.3  مليارمليار  ريالريال  حجمحجم  إنفاقإنفاق  
القطريينالقطريين  علىعلى  السياحةالسياحة  بالخارجبالخارج

كتب - محمد حمدان 

إنفاق  ارتفاع  المركزي  قطر  مصرف  عن  صــادرة  بيانات  أحدث  أظهرت 
القطريين على السياحة والسفر في الخارج بنسبة 5.9% خالل األشهر 
التسعة األولى من العام 2019 حيث زاد اإلنفاق إلى 26.37 مليار ريال 
مقارنة مع مستوى بلغ 24.88 مليار ريال خالل الفترة ذاتها من العام 
2018 بارتفاع قدره 1.48 مليار ريال، وقال مراقبون لقطاعي السياحة 
والعقارات إن ارتفاع اإلنفاق السياحي في الخارج يعود إلى حزمة من 
وجهات  في  لعقارات  القطريين  من  حصة  امتالك  أبــرزهــا  العوامل 
ان  كما  الوجهات  هذه  قصد  على  يشجعهم  مما  متنوعة  سياحية 
ترتفع  حيث  عربيا  السياحة  على  انفاقا  األكثر  يعتبر  القطري  السائح 
معدالت اإلنفاق لدى القطريين بوتيرة متسارعة على السفر واالقامة 

الفاخرة في أرقى الفنادق والسلع االستهالكية.
القطرية  للسياحة  تفضياًل  األكــثــر  العشرة  الوجهات  قائمة  وتضم 
الصادرة كاًل من : بريطانيا وتركيا وسويسرا وفرنسا واسبانيا والبوسنة 

وألمانيا وأميركا وتايالند وماليزيا.  
ويرى مراقبون أن اإلنفاق الملياري للقطريين على 

تقليصه  يمكن  الــخــارجــيــة  الــســيــاحــة 
ــذه الــســيــولــة  ــ وإعــــــــادة ضــــخ هـ

من  المحلي   الــســوق  فــي 

وفرنسا  وسويسرا  وتركيا  بريطانيا 
وإسبانيا الوجهات األكثر تفضياًل 

حة
سيا
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بمقومات  تتمتع  التي  قطر  فــي  السياحية  المنشآت  تطوير  خــالل 
سياحية كبرى اهمها الجزر التي تحتاج إلى تطوير فضاًل عن المواقع 
السّياح،  الستقبال  المجهزة  والفنادق  الطبيعّية،  والمحمّيات  األثريّة، 
الى  اضافة  التجارية  والمجمعات  الشعبّية،  واألســواق  والمنتجعات، 
أكثر  لمواطني  التأشيرات  منح  وسهولة  السياسي  واالستقرار  األمن 

من 88 دولة حول العالم عند الوصول وبدون رسوم دخول .
ارتفاع  إن  علي،  بن  علي  سفريات  عام  مدير  الهاجري  سعيد  ويقول 
إنفاق القطريين على السياحة والسفر في الخارج يعود إلى ان السائح 
القطري يحتل موقع الصدارة في قائمة األكثر انفاقا عربيا كما يميل 
إلى السفر إلى الخارج لالستمتاع بالمناظر الطبيعية وتغيير األجواء 
واإلستجمام نظرا لتكريس ثقافة السفر سنويا في اشهر الصيف غير أنه 

قال ان تطوير المرافق والمنشآت السياحية في قطر 
قد يؤدي إلى لجم ظاهرة االنفاق المتزايد 

عــلــى الــســيــاحــة فـــي الـــخـــارج من 
السائح  احتياجات  تلبية  خالل 

ــائــــل  الــــقــــطــــري مـــــن وســ

القطري  السائح    : الهاجري  سعيد 
األعلى باإلنفاق السياحي عربيا

والمحميات  األثرية  المواقع  تطوير 
الطبيعية والجزر ضرورة
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الترفية والسياحة في  السوق المحلي، مشيراً إلى أن جهود المجلس 
الوطني للسياحة كبيرة في هذا المجال اال انها تحتاج إلى رؤية تحد 
على المدى المتوسط والطويل من اإلنفاق على السفر للخارج عبر 
توفير ما يتطلبه المسافرون إلى الخارج محليًا، كالمنتجعات السياحية 
والموالت الفاخرة والفنادق وغيرها من وسائل الترفية البحرية والبرية. 
ووصف أرقام االنفاق على السفر والسياحة في الخارج بالكبيرة، الفتًا 

إلى أهمية أن ال تنحصر الجهود في تنظيم الفعاليات السنوية بدولة 
قطر مثل المهرجانات والفعاليات التي تمتد على مدار العام، وإنما 
تتجاوزها إلى خلق أنشطة أكثر جاذبية تبدأ بتطوير الجزر السياحية في 
مختلف المناطق بدولة قطر فضاًل عن تطوير السياحة البرية والبحرية 
للسياح  محلية   بــدائــل  توفر  ان  يمكن  الخطط  هــذه  مثل  أن  لجهة 
إيــرادات  زيــادة  حيث  من  المحلي  السياحة  قطاع  وتنعش  القطريين 
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القطاع السياحي وانعاش قطاعات الفنادق والمطاعم والشواطئ 
وغيرها من األنشطة السياحية، وبالتالي فإن زيادة إيراداتها سيرفع من 
ويعزز  الوطني  لالقتصاد  مضافة  قيمة  يحقق  مما  الــواردة  التدفقات 

مكانة قطر كوجهة سياحية جاذبة.
الــجــاريــة مــن قـبـل المجلس  الــجــهــود  قـطـر بفضل  دولـــة  وأوضـــح ان 
تشهد  وأنها  خاصة  السياح  الستقطاب  مؤهلة  للسياحة  الوطني 
نهضة متنامية في مجال إنشاء الموالت والمراكز التجارية والفنادق 
إضافة إلى األسواق التراثية مثل سوق واقف وكتارا وغيرها، مشيراً إلى 
أهمية  تعزيز استثمارات القطاع الخاص في قطاع السياحة والسفر 
لزيادة منشآت الترفية والسياحة بالسوق المحلي مع تطوير المعالم 

السياحية المتميزة التي تزخر بها قطر.

تطوير املنشآت
وبدوره قال أحمد حسين المدير العام لسفريات توريست، إن المجلس 
الوطني للسياحة يقوم بجهود كبرى ساهمت في االرتقاء بالقطاع 
و  السياحية  المنشآت  تطوير  أهمية  إلى  مشيراً  قطر،  في  السياحي 
لتعمل  السياحية،  الخيارات  لتوسيع  قطر  بدولة  والشواطئ  الجزر 
جنبًا إلى جنب مع رزنامة الفعاليات السنوية التى ينظمها المجلس 
الوطني للسياحة وذلك بهدف تنشيط السياحة الداخلية حيث يمكن  

تحويل الجزر إلى منتجعات سياحية متكاملة.
والــجــزر  الطبيعية  والمحميات  األثــريــة  الــمــواقــع  تطوير  أن  ــاف،  وأضــ
يمكن  قياسية  وعــوائــد  استثمارية  فــرصــًا  يــوفــر  قطر  فــي  السياحية 
الترفيهية  المنتجات  تنويع  على  عــالوة  استغاللها،  الخاص  للقطاع 
بحيث تلبي احتياجات الزوار المتوقع تدفقهم إلى قطر في السنوات 
المقبلة، الفتًا إلى أن دولة قطر كونها شبه جزيرة داخل الخليج العربي 
تتميز بوجود العديد من الجزر الطبيعية التي تكونت بفعل الرواسب 
ما  والشواطئ  الخلجان  على  تحتوي  كما  البراكين  نتيجة  أو  البحرية 
المنطقة،  دول  عن  بها  تنفرد  هامة  طبيعية  مقومات  ذات  يجعلها 

مما يجعل االهتمام بها أمر أساسي.
تكون  قد  السياحية  المرافق  لتطوير  االستثمارية  التكلفة  ان  وأوضح 
جدوى  ذا  استثمارا  تعتبر  الطويل  المدى  على  ولكن  نسبيًا  مرتفعة 

اثبتت  قطر  في  اقامتها  تم  التي  الصناعية  الجزر  ان  خصوصا  عالية 
نجاحها وقدرتها على استقطاب تدفقات السياحة مثل جزيرة البنانا، 

وجزيرة اللؤلؤة-قطر.
المتكامل  الشمالية  قطيفان  جزيرة  مشروع  بتطوير  حسين  واشــاد 
والذي سيكون عند اكتماله منتجًا سياحيًا مرموقًا وشاماًل، مؤكداً أن 
الشواطئ في قطر والمقومات الطبيعية يمكن استغاللها بشكل 

اكبر لزيادة انتعاش السياحة الداخلية .

العقارات الدولية
من جهته قال الخبير والمثمن العقاري خليفة المسلماني، إن ارتفاع 
جزء  في  يعزى  الــخــارج  في  والسفر  السياحة  على  القطريين  إنفاق 
أساسي منه إلى توسع االستثمار العقاري خارجيًا عبر شراء العقارات 
يقومون  القطريين  المواطنين  مــن  الكثير  ان  إلــى  الفــتــًا  الــدولــيــة، 
مشتريات  قيمة  تسديد  بغرض  الــخــارج  إلــى  كبيرة  مالية  بتحويالت 

عقارية سواء في شقق سكنية أو استثمارات عقارية أخرى. 
وأضاف، قائاًل : امتالك قطاع واسع من القطريين لعقارات في الخارج 
يفتح شهيتهم تجاه السفر لالقامة في عقاراتهم باألسواق الخارجية 
واألخير  األول  المقصد  هي  ليست  السياحة  فــإن  ذلــك  جانب  وإلــى 
يشترى  الذي  القطري  المستثمر  يحققه  استثماري  عائد  ايضا  فهناك 

المسلماني : االستثمارات العقارية 
للقطريين بالخارج تحفز اإلنفاق 

د. صديق : العقارات الخارجية ذات 
جدوى سياحية واستثمارية أيضا
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هذه  بيع  يمكنه  حيث  السياحية  باألسواق  الخارج  في  سكنية  وحــدة 
الوحدة بعوائد جيدة الحقا األمر الذي ساعد على انتشار ظاهرة تملك 
القطريين لعقارات في الخارج وبالتالي أدى إلى رفع معدالت االنفاق 

الخارجي على السياحة.
وحــدات  يمتلكون  القطريين  مــن  كبيراً  عـــدداً  هناك  أن  إلــى  ولفت 
سكنية في دول االتحاد االوروبي مثل بريطانيا وفرنسا إلى جانب تركيا 
وأذرييجان والبوسنة وغيرها من الوجهات نتيجة العوائد الجيدة التي 
وفي  رخيصة  الوحدات  هذه  ولكون  جهة  من  الوحدات  هذه  تحققها 

متناول األيدى والستخدامها ألغراض السياحة من جهة اخرى .
  : مثل  وجهات  في  خاصة  أوروبــا  في  القطرية  االستثمارات  أن  وأكــد 
إلى  إضافة  األخيرة،  الفترة  خالل  تضاعفت  واسطنبول  وباريس  لندن 
األردن التى وصل االستثمار العقاري القطري فيها لنحو 3 مليارات ريال 
خالل العام الماضي حيث أقبل الكثير من القطريين على االستثمار 

في العقارات باألردن من خالل شراء شقق سكنية و مزارع. 

عوامل متنوعة 

للجذب السياحي
تتنوع عوامل الجذب لالستثمار السياحي التي تميز قطر، 

فمن جهة الموقع الجغرافي االستراتيجي فدولة قطر تتمتع 
بسهولة الوصول إليها خالل التوسع السريع للخطوط 

الجوية القطرية في األسواق االسيوية واألوروبية واألمريكتين 
حيث أصبحت تسافر الى أكثر من 150 وجهة حول العالم 
، باإلضافة الى تركيز الحكومة على تطوير مشروعات بنية 

تحتية كبيرة ومن بينها مشروع  مترو الدوحة  وتحسينات 
أخرى كبيرة على شبكة النقل الداخلية، كما أنه تتوافر في 
الدولة عروض سياحية ثقافية شاملة من خالل المشروعات 

التي تبرز التراث المميز للدولة وتخلد الكثير من تقاليدها، 
عالوة على توفر مرافق عالمية المستوى إلقامة فعاليات 

االعمال مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة 
للمعارض والمؤتمرات،  باالضافة إلى فعاليات عالمية 

عالية التأثير يمكنها أن تقود عملية النمو السياحي في 
الدولة مثل بطولة العاب القوى 2019 ، وبطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022،  وتجدر االشارة هنا إلى  أن ما يعزز 
جاذبية قطر السياحية وجود دخل محلي مرتفع يعزز السياحة 
الداخلية ، حيث  احتلت دولة قطر المركز األول عالميا وعربيا 

بين أغنى دول العالم، بمتوسط دخل الفرد للمواطن 
القطري تبلغ 166.79 ألف دوالر سنويا،  وايضا يمكن 

االستفادة من نقاط القوة الحالية التي تتمتع بها دولة قطر 
في قطاع سياحة األعمال، وكذلك تم توجيه المزيد من 

االهتمام إلى تنويع األسواق المصدرة للسياحة والوصول 
إلى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز قطاع االجتماعات 

والحوافز والمؤتمرات والفعاليات .
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جدوى استثمارية
وفي ذات السياق قال الدكتور ميسر صديق الشريك والرئيس التنفيذي 
لمجموعة إبهار للمشاريع والخبير العقاري الدولي ان قطاع السياحة 
يرتبط بوشائج قوية مع قطاع العقارات وهو ما يمكن النظر اليه عند 
خالل  الخارج  في  للعقارات  القطريين  تملك  شهية  ارتفاع  بين  الربط 
الفترة األخيرة وما صاحبه من ارتفاع في معدالت اإلنفاق على السياحة 
في  ارتفاعا  تشهد  الخارجية  السياحية  الوجهات  ان  خاصة  الخارج  في 
الجدوى  واعتبارات  شــروط  عليها  وتنطبق  متسارعة  بوتيرة  عوائدها 
االستثمارية كما يمكن استخدامها عند السفر ويمكن كذلك التخارج 
منها عند الحاجة بسهولة مع تحقيق عوائد على االستثمار ممتازة غير 
انه حذر من إمكانية تعرض بعض القطريين الراغبين في شراء عقارات 
بالخارج لعمليات النصب مشدداً على أهمية التحقق من موقع العقار 
الخارجي ومراجعة بنود عقود التملك وقوانين الضرائب قبل االستثمار 

العقاري باألسواق الخارجية .

تنويع االقتصاد القطري

يحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في 
استراتيجية قطر الرامية لتنوع اقتصادها 

الوطني، حيث أنه في إطار سعي الدولة 
لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ، فقد وضعت 

قيادة قطر القطاع السياحي ضمن قائمة 
القطاعات ذات األولوية ، حيث ادركت القيادة 

الرشيدة لدولة قطر ان ثمة حجة ماسة للحد 
من االعتماد على عوائد النفط والغار وبناء 
اقتصاد وطني مستدام  لتحقيق رؤية قطر 

الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر 
السياحة حماية من تقلبات أسعار النفط التي 
قد تؤثر على مسيرة النمو، وفي المقابل يقدر 
المجلس الوطني للسياحة بلوغ المساهمة 

االجمالية لقطاع السياحة في االقتصاد الكلي 
للدولة  مستوى  5.2 في المائة مع حصة 

بنسبة 9.7  في المائة للقطاع من االقتصاد غير 
النفطي في قطر بحلول عام 2030  ، ويتوقع 
المجلس العالمي للسياحة والسفر استقبال 
قطر 6.24 مليون سائح بحلول 2028، على أن 

يصل اإلنفاق على القطاع إلى 102.7 مليار ريال 
قطري، بزيادة 9.1 في المائة سنويًا حتى العام 

.2028
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كتب – محمد األندلسي

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة، زيد 
جبارة، عن افتتاح مشروع سوق الذهب الجديد »جولد بالزا« في 

شارع أبو هامور خالل شهر يونيو 2020، ليصبح المشروع األحدث 
ضمن سلسلة اسواق ابو هامور، وينضم سوق الذهب الجديد 

إلى اسواق ابوهامور 1، و2، و3، والتي تقدم كافة الخدمات 
المميزة للجمهور وقاطني المنطقة، وهو عبارة عن مول 

مفتوح مع طرقات مكيفة للمشي، ومساحات خضراء تضم 
المناظر الطبيعية الجميلة والجلسات العائلية وأماكن ترفيهية 
لألطفال، مؤكدا على اهتمام المجموعة بصورة دقيقة بجميع 
ضوابط السالمة واألمن في أسواق ابو هامور 4 من خالل تأمين 

وجود خدمات األمن المتقدمة والمراقبة والضوابط على مدار 
الساعة ، باالضافة الى أحدث كاشفات للحرارة والدخان والحرائق 

وإشارات صوتية اتجاهية وغيرها من الخدمات المميزة.

الرئيس التنفيذي جملموعة بن الشيخ القابضة زيد جبارة يكشف  :

افتتاحافتتاح  سوقسوق  الذهبالذهب  الجديدالجديد  فيفي  يونيويونيو

»جولد بالزا« يضم أبرز األسماء 
المحلية والعالمية في صناعة 

الذهب 

مول مفتوح مع طرقات مكيفة 
للمشي ومساحات خضراء وأماكن 

* زيد جبارةترفيهية لألطفال
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تصل  كبيرة  مساحة  على  الجديد  الــذهــب  يقع ســوق  جبارة:  وقــال 
تصل  فيما  مبنية،  اجمالية  كمساحة  مربع  متر  الف  من 12  اكثر  الى 
المساحة الكلية المغطاة الى ما يزيد على 5 آالف متر مربع، ويضم 
مترا  و40   8 بين  تتراوح  مختلفة  بمساحات  متجرا   75 نحو  المشروع 
بمساحة  ستوديو   56 وجود  على  عالوة  كبير،  ماركت  وهايبر  مربعا، 
بمساحات  واحدة  نوم  بغرفة  شقق  إلى 10  باإلضافة  مربعا،  مترا   45
تبدأ من 60 إلى 80 مترا مربعا، وشقتين بغرفتي نوم على مساحة 
موقف   187 نحو  على  السفلي  الطابق  يحتوي  كما  مربعا،  مترا   98

سيارات.
مميزة  منطقة  فــي  يقع  الجديد  الــذهــب  ســوق  أن  الــى  جــبــارة  واشــار 
يقع  حيث  شخص،  الف   128 من  أكثر  إليه  الوصول  يسهل  وموقع 
لمسيمير،  السريع  الطريق  مع  الخامس  الدائري  الطريق  تقاطع  على 
كما يمكن الوصول اليه في غضون 15 دقيقة من أي ضاحية في 
فقط  دقــائــق   4 خــالل  اليه  الــوصــول  امكانية  الــى  باالضافة  الــدوحــة، 
سلوى،  طريق  من  دقائق  و3  إكسبريس،  الدوحة  طريق  من  بالسيارة 
دقائق   10 وقرابة  الدولي،  حمد  مطار  من  بالسيارة  دقائق   10 ونحو 
أو  بالسيارة  الوصول  سهولة  على  عالوة  الوكرة،  إلى  الوصول  من 
والقاطنين  والجمهور  للسكان  االقدام  على  أو  التاكسي  أو  الحافلة 
السكنية  المناطق  ابرز  من  تعد  والتي  الحيوية  هامور  ابو  بمنطقة 

في قطر.
المتكاملة  الخدمات  من  وثرية  متنوعة  باقة  »هناك  جبارة:  واضــاف 
التي يحتاج اليها الجمهور، سواء من المحال التجارية المختلفة والتي 

المنتشرة،  اآللية  والصرافات  المستهلكين،  احتياجات  كافة  تغطي 
المجوهرات  ومحال  االتــصــاالت،  شركات  لخدمات  الفروع  عن  فضال 
الى  باالضافة  المختلفة،  والمقاهي  والمطاعم  والهدايا،  والذهب 

وسائل الترفيه التي تالئم جميع افراد االسرة«.
من  كبيرة  نسبة  يضم  بالزا«  الجديد »جولد  السوق  ان  جبارة  وأوضح 
والمشغوالت  المجوهرات  قطاع  في  تعمل  التي  التجارية  المحال 
الصناعة  هذه  في  والعالمية  المحلية  االسماء  اشهر  من  الذهبية، 
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احتياجات  لتالئم  الذهب  محال  في  ثــري  تنوع  يوجد  حيث  الهامة، 
في  السوق  هــذا  مثل  تواجد  أن  مؤكدا  المستهلكين،  فئات  جميع 
منطقة ابو هامور الحيوية سيعزز من جاذبيتها لتكون منطقة تجارية 

تضم جميع متطلبات االفراد واالسرة وحتى الزائرين والسياح.
الكثير  استقطاب  على  يعمل  والذهب  المجوهرات  قطاع  ان  واكد 
من الجمهور والزوار من الخارج ايضا، مما يساهم في انتعاش قطاع 
التجزئة في دولة قطر، في ظل وجود ورش محلية لصناعة الذهب،  
االمر الذي يعزز من تواجد الذهب المحلي ليلبي احتياجات المواطنين 

والمقيمين كذلك، وينافس بقوة مع الذهب المستورد.
في  والموالت  التجارية  والمجمعات  التجزئة  مراكز  اعداد  زيادة  وحول 
السوق القطري، أكد جبارة ان السوق المحلي في قطر، يحتاج إلى 
المزيد من االستثمارات الجديدة في قطاع المجمعات التجارية، لكن 
ابوهامور  اسواق  جميع  ان  موضحا  والمتميزة،  المختلفة  الرؤى  ذات 
من  تمكنها  قوية  تنافسية  مميزات  تمتلك  بالزا«  »جولد  وخــاصــة 
جهة  مــن  ســواء  ايــضــا،  عليها  التفوق  وتحقق  غيرها  مــع  المنافسة 
الخدمات الراقية التي تقدمها االسواق او ما تضمه من تنوع ثري في 
في  او  المستهلكين،  جمهور  تخدم  التي  المختلفة  التجارية  المحال 

موقعها االستراتيجي في منطقة مميزة مثل ابوهامور. 
وأكد أن االستثمار في قطاع التجزئة والموالت يعتبر من االستثمارات 
الــمــجــديــة والـــجـــيـــدة لــلــمــســتــثــمــريــن، خــاصــة مـــع الــنــمــو الــســكــانــي 
)الديموغرافي( ، واقتراب استضافة قطر لنهائيات كأس العالم في 
2022، وارتفاع اعداد الزوار الى قطر، السيما مع اتاحة دخول دولة قطر 
بتأشيرة فورية في مطار حمد الدولي ألكثر من 90 دولة، باالضافة الى 
قطاع  على  ايجابيا  سينعكس  مما  للزوار  التاشيرات  منح  تسهيالت 

التجزئة في قطر وارتفاع وتيرة مساهمته في االقتصاد الوطني.
اقامة  فــي  خاصة  قطر  فــي  العقاري  االستثمار  ان  الــى  جــبــارة  واشـــار 
الموالت ومراكز التجزئة المختلفة يجب ان تتم دراسته بشكل دقيق 
القطاع  اثــراء  تعزز  مختلفة  وابداعية  جديدة  أفكار  تطرح  وان  للغاية، 
في  يساهم  مما  نوعها،  من  الفريدة  التجارية  المراكز  من  بالعديد 
تــوســع ونــمــو هــذا الــقــطــاع الــهــام الـــذي يعتبر مــن افــضــل القنوات 

نقطة  إلــى  يصل  انــه  حتى  مجزية،  عــوائــد  تحقق  التي  االستثمارية 
التعادل خالل  بضعة سنوات قليلة.. مضيفا: »يجب على المستثمر 
المعالم  واضــحــة  خــطــة  يمتلك  ان  مــشــروع  اي  فــي  الــشــروع  قــبــل 
عالوة   ، المادي  الدعم  توفر  يجب  كما  ومحكمة،  دقيقة  واسترايتجية 
لدعم  متواصل  بشكل  المستثمر  يحفز  الذي  المعنوي  الدعم  على 
صحيح  بشكل  مهامهم  النجاز  الموظفين  من  العمل  عناصر  جميع 

وعلى  اكمل وجه”.
ونّوه جبارة الى ان مجموعة بن الشيخ القابضة تمتلك االستراتيجية 
واالســواق  القطري  السوق  في  التوسع  تستهدف  التي  الطموحة 
الخارجية، عالوة على سعيها الى االبتكار واالبداع في جميع مشاريعها 
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الموقع يوفر إمكانية الوصول ألكثر 
من 128 ألف شخص في منطقة 

أبو هامور

السوق الجديد  يمزج بين األنشطة 
التجارية والسكنية 

جولد بالزا يضم 75 متجرا و56 
ستوديو و12 شقة بغرفة وغرفتي 

نوم 

القطري  السوق  في  الشركات  ابــرز  من  جعلها  مما  تطرحها،  التي 
وبات اسمها يرادف الثقة واالنجاز والجودة العالمية، مع توفير خدمات 
مميزة لعمالء المجموعة بالشكل الذي يرضي طموحاتهم ويلبي 

تطلعاتهم، لتتفرد المجموعة عن نظرائها من الشركات االخرى.
التي  التغيرات  اعينها  نصب  المجموعة  تضع  ما  :»دائما  قائال  وتابع 
مع  وتربطها  والــعــالــمــي،  واالقــلــيــمــي  المحلي  الــســوق  فــي  تــحــدث 
باالضافة  دقيقة،  بصورة  اهدافها  يحقق  الــذي  بالشكل  توجهاتها، 
الى التأقلم مع اوضاع السوق بشكل مرن وسريع، وهذا ما امتلكته 
مجموعة بن الشيخ القابضة، خالل تاريخها الممتد الكثر من 40 عاما، 
سواء المرونة الكافية والحنكة الكاملة والخبرة المتراكمة، لتواكب 

كافة التغيرات بشكل مميز، والتي أهلت الشركة لالستمرار والتطور 
عاما تلو االخر«.

ولفت جبارة الى امتالك مجموعة بن الشيخ القابضة لنحو 20 شركة 
تحت مظلتها ، تعمل في العديد من القطاعات االقتصادية والتي 
الثري  التنوع  هــذا  يعزز  كما  الــســوق،  احتياجات  تلبية  الــى  تسعى 
بناء  في  المساهمة  تحقيق  في  يصب  وايضا  المجموعة  توجهات 
بدولة  الشاملة  التنمية  في  والمشاركة  الوطني  االقتصاد  وتطوير 
االقتصاد  أطراف  من  كطرف  تعمل  المجموعة  ان  على  عالوة  قطر، 
بصورة  تحقيقها  اجل  من   ،2030 الشاملة  قطر  رؤيــة  ضمن  بالدولة 

دقيقة على ارض الواقع.
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تشمل: »لوسيل آزور« و»جمانة 2« و»بوابة اخليسة«..تامر جاد :

»البندري« تطرح 3 أيقونات عقارية

كتب - محمد حمدان  

كشف مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات تامر جاد عن 

عروض عقارية مذهلة على 3 أيقونات عقارية طرحتها في السوق 

المحلي تشمل كال من: »برج لوسيل آزور في مدينة لوسيل، 

وبرج »جمانة 2«، الواقع  في بورتو ارابيا في جزيرة اللؤلؤة- قطر، 

ومشروع بوابة الخيسة السكني والذي يقع على مساحة مليون 

متر مربع ، فضاًل عن مواصلة الشركة لنشاطها العقاري في 

تطوير المراكز التجارية والمجمعات السكنية والفلل، عالوة 

على عملها في مجال التأجير وإدارة اإلمالك؛ إضافة إلى تقديمها 

الكثير من التسهيالت والعروض الخاصة للعمالء.

ت
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وقال جاد إن شركة البندري للعقارات، تواصل مسيرة مبيعاتها بالتركيز 
على برج لوسيل آزور الواقع في مدينة لوسيل وهو عبارة عن برجين 
مارينا  انحناءات  ويعكس  الخطوط،  متعرج  بتصميم  يتميزان  توأمين 
لوسيل التي تشبه المحارة ويجذب صوت أمواج الخليج العربي ليغدو 
العمرانية  باإلنجازات  تميزت  أرض  في  نوعه  من  فريدا  صرحا  المشروع 
المختلفة، حيث ينعم السكان في لوسيل آزور بشواطئ منعشة ذات 
تصميم  تم  وقد  منازلهم.  من  خطوات  بعد  على  عذبة  صافية  مياه 
الشقق الخالبة بجودة عالية حيث إنها تنم عن ذوق رفيع وراٍق لتجعل 

من الحياة اليومية متعًة ال مثيل لها.
وأشار إلى أن برجي لوسيل آزور يطالن على مناظر بحرية تخطف األنفاس 
حيث تعلو في السحاب ليصل عدد أدوارها إلى 28 طابقًا أما الشاطئ 
الذهبي فهو على بعد خطوات قليلة من المبنى. وال شك أن المباني 
الرائعة والمرافق العامة الراقية ليست سوى دليل على الفخامة والذوق 
الرفيع، مشيراً إلى أن الفلل السكنية الشاسعة والفخمة ذات الطابقين 
أو الثالثة طوابق الواقعة ضمن المشروع، تتميز بتصاميم داخلية فريدة 
من نوعها. في حين أن الشقق التي يتضمنها البرجان عصرية وذات 
رياضيا،  ناديا  برج  كل  يضم  بينما  حديثة.  فنية  ولمسات  حيوية  ألــوان 
االستقبال  قاعة  أن  حين  في  وجاكوزي.  سباحة،  وحمام  صحيا،  وناديا 
يعلوها قبة شاهقة، فهي تطل على شاطئ البحر وتعتبر مكانًا مثاليًا 

للقاء األصدقاء أو التمتع بأحد المطاعم أوالمقاهي الراقية.
وأوضح أن  البندري للعقارات تواصل ايضًا تقديم عروض مذهلة في 
مشروعها »جمانة 2«، الذي يقع في بورتو ارابيا في جزيرة اللؤلؤة- قطر، 
وهو  للعقارات،  البندري  لشركة  جديدا  إبداعا  جمانة 2  برج  يعتبر  حيث 
جداً؛ في قلب اللؤلؤة-  عبارة عن برج سكني فاخر يتخذ موقعًا مميزاً 
بتصميمها  الدوحة  في  تطوراً  األكثر  المناطق  من  تعتبر  والتي  قطر، 
متعددة  مناظر  على  جمانة 2  برج  يطل  و  الخالبة  ومناظرها  الحديث 
تلفت النظر وتأسر القلوب، بدءاً بالمارينا ومروراً بأفخم المطاعم ومراكز 
التسوق كما  يوفر برج جمانة 2 الحياة األفخم واألكثر رفاهية، وهذا يظهر 

في المساحات الخضراء المحيطة ومنظر الميناء الفاتن.
وقال جاد أن البرج يتميز بأسلوب حياة راق، حيث صمم برج جمانة 2، 
راقية  وحــدات  لتقديم  وذلك  وفاخرة  أنيقة  بطريقة  وبناؤه  تنفيذه  وتم 
مع تشطيبات وتجهيزات تأسر األنظار، ويوفر برج جمانة الحياة األفخم 
واألكثر رفاهية، وهذا يظهر في المساحات الخضراء المحيطة ومنظر 
قطر  اللؤلؤة-  جزيرة  في   2 جمانة  برج  وقــوع  ان  مبينا  الفاتن  الميناء 
المذهلة، يجعله يحاكي الحياة العصرية الفاخرة، ويقدم فرصة للعيش 
في منطقة مريحة جداً وتتضمن جميع وسائل الراحة التي قد تحتاجها، 
مثل أماكن التسوق، والمقاهي، والمطاعم، واإلطالالت الساحرة على 
المارينا. ومن المخطط أن تكون اللؤلؤة- قطر أفضل خيار لكل محبي 
وحدات  على  البرج  يحتوي  المقابل  وفي  المارينا  من  بالقرب  العيش 
النوم  غــرف  مــن  عــددا  وحــدة  كــل  وتتضمن  وفــريــدة  متطورة  سكنية 
سكنية  وحــدات  على  البرج  يشمل  حيث  األساليب.  بأفضل  مصممة 
بثالث غرف نوم و2 غرف نوم ماستر، و1غرفة نوم و3 حمام، ومطبخ 

وغرفة معيشة وغرفة خادمة وبلكونة. 
وأوضح جاد أن الشركة أيضًا تعمل على مشروع بوابة الخيسة السكني 
والذي يقع على مساحة مليون متر مربع، ويضم هايبر ماركت الخيسة، 
من  مجموعة  يضم  و  ومميز،  اسثنائي  المشروع  هــذا  أن  إلــى  مشيراً 
الفلل المنفصلة، التي تحتوي على عدد من المرافق والمميزات التي 
تحاكي سحر التقاليد الخليجية، بينما تقع فلل بوابة الخيسة مقابل 
مدينة لوسيل، وهي مدينة حديثة التخطيط في دولة قطر، وقريبة من 
أكبر المشاريع العقارية واالستثمارية في الدولة، كما أنها أبعد ما يكون 
عن الزحام والضجة،  ويوفر المشروع افضل معايير الرفاهية ووسائل 

الراحة الرائعة، واألماكن المفتوحة المريحة لالسترخاء. 

 28 بارتفاع  توأمان  برجان   .. آزور«  »لوسيل 
طابقا بخدمات ومرافق استثنائية

مليون  مساحة  على  يقع  الخيسة«..  »بوابة 
متر مربع ويتضمن فلال منفصلة فاخرة

قلب  في  فاخر  سكني  برج   ..»2 »جمانة 
»اللؤلؤة_قطر« يوفر رفاهية بال حدود
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ورصد مميزات الفلل الواقعة ضمن مشروع بوابة الخيسة السكني، 
مبينا انها تتميز بقربها من استاد لوسيل الذي سيستضيف كأس 
إنه  حيث  متفرجا،   86250 سعته  تبلغ  ــذي  وال القدم  لكرة  العالم 
وتقع  البارزة.  والثقافية  الرياضية  األحــداث  من  العديد  سيستضيف 
حوالي  وتبعد  للجولف،  الدوحة  نادي  من  مقربة  على  أيضًا  الفلل 
10 دقائق عن طريق الشمال السريع مما يسهل معه الوصول إلى 

معظم مناطق الدوحة.
وتابع قائاًل : يهتم المشروع بتوفير أسلوب الحياة الفاخرة حيث يركز 
أذواق  تناسب  أن  شأنها  من  التي  الرفاهية  وسائل  أساليب  على 
مشروع  في  وتتوافر  العيش،  أساليب  أفضل  يقدم  كما  الجميع، 
على  يشتمل  حيث  والمرافق  الخدمات  من  العديد  الخيسة  بوابة 
هايبر ماركت، مول للتسوق، مناطق تجارية، مرافق عالية المستوى، 

منطقة للعب األطفال، حديقة مميزة.
واختتم جاد قائال : تعمل إدارة الشركة على إعداد التقرير السنوي 
للعام 2019 فيما يتعلق بعمليات الشراء والبيع واإليجار، الفتًا إلى 
جميع  في  األداء  في  كبير  تقدم  إلــى  تشير  األولــيــة  المؤشرات  أن 
أنــشــطــة الــشــركــة، مــنــوهــًا بـــأن شــركــة الــبــنــدري لــلــعــقــارات تمتلك 
الرؤية الواضحة للتوسع عبر تقديم مجموعة متكاملة من خدمات 
إلى  باإلضافة  اإلداريــة،  والخدمات  واالستشارات  والتأجير،  المبيعات، 

أنحاء  جميع  في  والعمالء  العقارات  محفظة  من  كبيرة  مجموعة 
قطر، كما أن  البندري للعقارات  على أتم االستعداد لتلبية جميع 
متطلبات العقارات التجارية، وتماشيا مع النمو المستمر في قطر، 
مع  لديها  العاملة  القوة  زيادة  على  للعقارات  البندري  عملت  فقد 
التركيز على توظيف وتدريب ألمع المواهب الموجودة في السوق 

القطري.  
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األسهم مازالت قادرة على حتقيق مكاسب قياسية 

مستثمرونمستثمرون  بالبورصةبالبورصة  
قفزتقفزت  ثرواتهمثرواتهم » »%100100«%«

كتب - محمد األندلسي

حقق 20 سهما مدرجا في البورصة القطرية مكاسب تتراوح 
بين 99.51% في حالة سهم بنك قطر األول )ما يقارب %100( 

و0.86 % في حالة سهم مصرف قطر اإلسالمي خالل 2019 رغم 
ان مؤشر البورصة ارتفع بنحو 126.5 نقطة وبنسبة 1.23% في 

عام كامل وهو ما يعني أن قطاعا من المستثمرين القطريين 
حققوا مكاسب 100% من األسهم رغم االرتفاع الطفيف 

للبورصة ويعكس في الوقت نفسه أن األسهم القطرية مازالت 
قادرة على تحقيق مكاسب قياسية خصوصا ان البورصة تتمتع 
بسهولة التسييل والتخارج مقارنة بالقنوات االستثمارية األخرى.

يوليو  من  اعتبارا  ســرت  التي  األسهم  تجزئة  االعتبار  في  األخــذ  ومــع 
2019  فقد  حل سهم بنك قطر األول في المرتبة االولى  بقائمة اكثر 
سنويا  ارتفاعا  ليحقق  المنصرم 2019،  العام  خالل  مكاسب  االسهم 
بنسبة  99.51 %، حيث قفز السهم من مستوى 0.41 ريال إلى 0.82 
المرتبة  في  للبتروكيماويات  مسيعيد  شركة  سهم  جاء  فيما   ، ريال 
الثانية بارتفاع بلغت نسبته 67.33 % ، بارتفاعه من 1.5 ريال إلى 2.51 
ريال ، وجاء في المرتبة الثالثة سهم البنك الدولي االسالمي بارتفاع 
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بواقع 46.44 %، من مستوى 6.61 ريال إلى 9.68 ريال، فيما جاء في 
المرتبة الرابعة سهم شركة الخليج للمخازن بارتفاعه بواقع %42.34، 
المرتبة  فــي  وحــل  ريـــال،  مستوى 9.68  الــى  ريــال  مستوى 6.61  مــن 
 ،%  37.25 بلغت  مكاسب  بتحقيقه  االهلي،  البنك  سهم  الخامسة 
المرتبة  في  جاء  فيما  ريــال،  إلى 3.5  ريــال  مستوى 2.55  من  مرتفعا 
السادسة سهم شركة  قطر لنقل الغاز المحدودة »ناقالت« بمكاسب 
وفي  ريــال،  الــى 2.39  ريــال  مستوى 1.79  من  ارتفع  حيث   ،% 33.52
 ،%32.88 نسبته  بارتفاع  القابضة  زاد  شركة  جاءت  السابعة  المرتبة 
جاءت  الثامنة  المرتبة  وفي  ريال،  إلى 13.82  ريال  مستوى 10.4  من 
من  السهم  قفز  حيث   %  26.23 نسبته  بارتفاع  وعمان،  قطر  شركة 
مستوى 0.53 ريال إلى  0.67 ريال، وفي المرتبة التاسعة حلت شركة 
السالم العالمية لالستثمار المحدودة، بنسبة ارتفاع بلغت 20.23 %، 
ريال  مستوى 0.52  إلى  ريــال  مستوى 0.43  من  السهم   ارتفع  حيث 
بلغت  ارتفاع  بنسبة  التجاري  البنك  سهم  العاشرة  المرتبة  في  وجاء 
19.29 %، حيث ارتفع من مستوى 3.94 ريال  إلى 4.7 ريال، وحل سهم 
شركة قطر للسينما وتوزيع األفالم في المرتبة الحادية عشرة بنسبة 
 2.2 إلى  ريال   1.9 مستوى  من  السهم  ارتفع  حيث  ارتفاع 15.79 %، 
استثمار  مجموعة  شركة  سهم  حل  عشرة  الثانية  المرتبة  وفي  ريال، 
القابضة بنسبة ارتفاع 15.1 %، بارتفاعه من مستوى 0.46 ريال إلى 
0.56 ريال، وفي المرتبة الثالثة عشرة جاء سهم بنك الدوحة بنسبة 
ريال    2.22 مستوى  من  ارتفع  حيث   ،% 13.96 مستوى  بلغت  ارتفاع 
إلى 2.53 ريال، وفي المرتبة الرابعة عشرة جاء سهم بنك الخليجي، 
بارتفاعه بنسبة 13.91 % من  1.15 ريال إلى 1.31 ريال، وفي المرتبة 
ارتفاع  الوطني QNB بنسبة  قطر  بنك  سهم  حل  عشرة  الخامسة 
ريال  مستوى 19.5  من  السهم  ارتفع  حيث  مستوى 5.59 %،  بلغت 
في  االستهالكية  للمواد  الميرة  شركة  سهم  وجاء  ريال،  إلى 20.59 
 14.8 مــن   ،%  3.38 بلغت  ارتــفــاع  بنسبة  عــشــرة  الــســادســة  المرتبة 
شركة  سهم  جاء  عشرة  السابعة  المرتبة  وفي  ريال،  إلى  15.3  ريال 
المتحدة للتنمية بنسبة ارتفاع بلغت 2.7 %، من 1.48 ريال إلى 1.52 
األلمانية  القطرية  شركة  سهم  جاء  عشرة  الثامنة  المرتبة  وفي  ريال 
للمستلزمات الطبية، بارتفاع نسبته 2.11 % من 0.57 ريال إلى 0.58 
الدولية  الخليج  شركة  سهم  حل  عشرة  التاسعة  المرتبة  وفي  ريــال، 
للخدمات، بنسبة ارتفاع 1.18 %، من  1.7 ريال إلى  1.72 ريال وفي 
ارتفاع  بنسبة  االســالمــي،  قطر  مصرف  سهم  جــاء  العشرين  المرتبة 

سنوية بلغت 0.86 %  من مستوى 15.2 ريال إلى  15.33 ريال. 

األداء يف 2020
ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه قطاع كبير من المستثمرين 

حققت  مدرجا  سهما   »20«
مكاسب كبرى خالل العام الماضي

بارتفاعه  يتصدر  األول«  »قطر  سهم 

بنسبة تقارب »%100«
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وتخفيف  تيسير  وقــع  على  وذلــك   2020 فــي  البورصة  أداء  انتعاش 
تمهد  خــطــوة  وفــي  للبورصة.  وقـــودا  تمثل  الــتــي  االدراجــــات  شـــروط 
لتخفيف شروط اإلدراج في البورصة القطرية، وافق مجلس إدارة هيئة 
األوراق  وإدراج  طــرح  »نظام  طــرح  على  مؤخرا  المالية  لــألســواق  قطر 
المعنية  الجهات  كافة  على  للتشاور  الرئيسية«  السوق  في  المالية 
في السوق القطري التي تشمل: بورصة قطر، والشركات المساهمة 
العامة المدرجة، وشركات الخدمات المالية، والمؤسسات االستثمارية 
األوراق  وإدراج  طرح  »نظام  ينظم  حيث  الدولة،  في  البحثية  والمراكز 
المالية في السوق الرئيسية« إجراءات ومتطلبات الطرح العام وإدراج 
األسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق االستثمار في السوق 
الرئيسية، وكذلك تنظيم اإلفصاح الدوري والفوري ومتطلبات الترويج 
المالية  لــألســواق  قطر  هيئة  دور  من  انطالقا  وذلــك  المالية  لـــألوراق 
في تنظيم وتطوير األسواق المالية، ورغبة منها في تطوير القواعد 
تطويرها  في  يساهم  بما  مستمر  بشكل  األســواق  لهذه  المنظمة 
تقر  أن  المرتقب  ومن  فيها.  والمشاركين  المستثمرين  حماية  ويعزز 
ومتطلبات  شــروط  من  تخفف  إجـــراءات  المالية  لألسواق  قطر  هيئة 
زمام  أخذ  على  القطاعات  بمختلف  الشركات  لتشجيع  وذلك  اإلدراج 
المبادرة والتقدم خطوة إلى األمام نحو اإلدراج في السوق الرئيسية. 
ومن أهم ما تضمنه نظام الطرح واإلدراج الجديد، تخفيض الحد األدنى 

الحد  وتخفيض  الرئيسية،  السوق  في  تدرج  التي  الشركات  لرأسمال 
األدنى لنسبة األوراق المالية المطلوب طرحها لالكتتاب العام. ومن 
الطروحات  في  األسهم  تسعير  طرق  تنظيم  األخــرى،  األهــداف  ضمن 
العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية »البناء السعري« في تسعير 
األسهم. كما يمنح نظام الطرح واإلدراج الشركات التي تتحول إلى 
شكل الشركة العامة، إمكانية اإلدراج المباشر بالسوق الرئيسية على 
أن تبيع الحد األدنى لنسبة األوراق المالية في السوق خالل عام من 
تاريخ اإلدراج. ويأتي إقرار نظام الطرح واإلدراج بصورته الجديدة، في إطار 
حرص هيئة قطر لألسواق المالية على زيادة أعداد الشركات المدرجة 
في مختلف قطاعات التداول في بورصة قطر، بما يساهم في تنويع 
في  المتاحة  االستثمارية  الخيارات  وزيادة  المتداولة  المالية  المنتجات 
وإجراءاتها  أنظمتها  تطوير  على  باستمرار  الهيئة  وتعمل  البورصة. 
لالستثمارات  جاذبيته  وتعزيز  الدولة  في  المال  رأس  سوق  تحفيز  إلى 
لتلبية  وسعها  في  ما  تعمل  أنها  الهيئة  وتؤكد  والخارجية،  المحلية 
المال  رأس  ســوق  فــي  والمتعاملين  المستثمرين  احتياجات  كافة 

القطري.

جتزئة األسهم
وكانت هيئة قطر لألسواق المالية قد أعلنت في شهر يوليو 2019، 
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عن اكتمال تجزئة أسهم كافة الشركات المدرجة البالغة )46( شركة 
ووحدات الصندوقين االستثماريين المدرجين للتداول في بورصة قطر 
البورصة  في  المدرجة  األسهم  لكافة  االسمية  القيمة  لتصبح  بنجاح 

رياال واحدا للسهم .
مجدولة  لعملية  وفــقــا  تمت  قــد  األســهــم  تجزئة  إن  الهيئة  وقــالــت 
لــألوراق  المركزي  لــإيــداع  قطر  وشــركــة  قطر  بــورصــة  مــع  وبالتنسيق 
يونيو   9 من  الفترة  خــالل  وذلــك  األخـــرى،  المعنية  والجهات  المالية 

2019 وحتى 7 يوليو 2019 وعلى مدى 21 جلسة تداول.
 وتعني تجزئة األسهم تقسيم القيمة االسمية للسهم إلى عدد أكبر 
للسهم،  السوقية  القيمة  أو  المال  رأس  أو  باألصول  المساس  دون 
األربــاح  إجمالي  على  أو  المساهمين  حقوق  على  تأثير  أي  حــدوث  أو 

النقدية.
في  االستثمار  آفــاق  زيـــادة  األســهــم  تجزئة  مــن  الــبــورصــة  واستهدفت 
السوق المالي وتوسيع قاعدة المساهمين وجذب المزيد من صغار 
المستثمرين، فضال عن تعدد فرص االختيار أمام كافة المتعاملين في 
األسهم  على  التداول  دوران  ومعدل  السيولة  نسبة  وزيادة  البورصة، 

المدرجة في السوق.
للتداول  المتاحة  األســهــم  عــدد  مضاعفة  إلــى  األســهــم  تجزئة  وأدت 
للشركات  السوقية  القيمة  أمــا  للشركات،  أضــعــاف  عشرة  بمقدار 

المدرجة فهي ثابتة.
كما أن األرباح التي توزعها الشركات على المساهمين ال تتأثر بعملية 
تجزئة األسهم، إذ إن ربحية السهم الواحد ستنخفض نتيجة زيادة عدد 
األسهم، لكن قيمة صافي األرباح ستكون هي ذاتها في المحصلة 

النهائية سواء قبل التجزئة أو بعدها.

تفاؤل بأداء األسهم في »2020« 
على وقع تيسير شروط اإلدراج

البورصة تتمتع بسهولة التخارج 
مقارنة باالستثمارات األخرى 
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في  يقع  الذي  الخرايج،  أبــراج  هو  الثاني  المشروع  أن  الخطيب  وأوضــح 
مدينة لوسيل، وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة 
سكنية، باإلضافة إلى المرافق الخدمية والترفيهية التي سيتم تطويرها 
القاطنون  إليها  يحتاج  التي  التكنولوجيا  وسائل  أحــدث  باستخدام 

بالمشروع، وهذا المشروع قيد اإلنشاء حاليًا.
وكشف الخطيب أن المشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، 
أحدث  فيه  ومستخدم  فاخر  تشطيب  ذات  فيال،   700 من  أكثر  ويضم 
التكنولوجيا العالمية الصديقة للبيئة، وسيحتوي على مرافق خدمية 
وترفيهية ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خالل العام 2019. وتم 
االنتهاء من المرحلة األولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 
سكنية  وحدة  و124  نوم،  غرفتي  من  مكونة  سكنية  وحدة  و80  فيال، 
مكونة من 3 غرف نوم، وسيتم طرحها للتأجير خالل شهر مارس 2020. 
الفتا إلى أن المشروع الرابع قيد التخطيط حاليا وهو عبارة عن إنشاء 

منطقة لوجيستية جديدة.
وأضاف أن شركة األصمخ للمشاريع العقارية انجزت عدد من المشاريع 
في  الــواقــع  ريزيدنسز(  )باراماونت  مــشــروع  أهمها   2019 الــعــام  خــالل 
جزيرة »اللؤلؤة - قطر«، والذي يعتبر األول من نوعه في قطر ويحمل 
المشروع  تسليم  تم  وقد  هوليوود،  من  المستوحاة  الفخامة  لمسات 
بنهاية عام 2019. ويتألف من 196 وحدة سكنية، تضم غرفة وغرفتين، 
ثالث غرف وأربع غرف دوبلكس فاخرة.، كما تم إنشاء مشروع )األصمخ 
لوسيل 1(، ويقع في مدينة لوسيل بمنطقة جبل ثعيلب، وهو عبارة 

كتب – محمد حمدان

قال مدير قسم المبيعات في شركة األصمخ للمشاريع العقارية، 
فراس الخطيب، إن الشركة تباشر تنفيذ 4 مشاريع عقارية 

جديدة في قطر تعمل على إنشائها بالشراكة مع »المطورون 
المتحدون« بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال، وتشمل كال من: مشروع 
لو بتي باريس )باريس الصغيرة( والذي يمثل المرحلة الثانية من 

مشروع بالس فاندوم المتعدد االستخدامات والمقدرة تكلفته 
بمليارات الرياالت، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما 

يزيد عن 260 غرفة، وفندقا وعددا من المقاهي والمتاجر العصرية. 
مشيرًا إلى أن العمل بهذا المشروع بدأ خالل العام 2019.

بقيمة تقارب »7.5« مليار ريال

»4« مشاريع جديدة لـ»األصمخ«

ت
ارا

عق

لمشروع  الثانية  المرحلة  في  فيال   700
أبو سدرة 

ال نية لضخ استثمارات خارج قطر.. حاليًا 

* فراس الخطيب * عامر سرحان
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عن بنايتين تتكونان من قرابة 110 وحدات سكنية تتألف من غرفة نوم 
وصالة تتراوح مساحة الوحدة منها بحدود 85 مترا مربعا، باإلضافة إلى 
مشروع مناطق التخزين )منطقة أبو فسيلة( الذي انتهت منه الشركة 
في العام 2018، وتأتي هذه المشاريع إيمانًا بدور الشركة في تطوير 

المجتمع بما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.

األصمخ لوسيل 1
)األصمخ  مشروع  وحــدات  تسويق  في  تمضي  الشركة  ان  إلــى  وأشــار 
مضيفًا  اإلنشائية،  أعماله  انطالق  منذ  تحفيزي،  بيع  بنظام  لوسيل 1( 
»بدأنا تسليم الشقق السكنية للمشترين«. ويقع المشروع في مدينة 
 110 قرابة  من  بنايتين  عن  عبارة  وهو  ثعيلب،  جبل  بمنطقة  لوسيل 
الوحدة  مساحة  تــتــراوح  وصالة  نــوم  غرفة  من  تتألف  سكنية  وحــدات 
الجذابة  المميزات  كافة  المشروع  ويضم  مربعا،  مترا   85 بحدود  منها 
التي  التكنولوجيا  وسائل  بأحدث  والمتطورة  المتقدمة  والخدمات 
يحتاج إليها القاطنون بالمشروع، باإلضافة إلى مناطق للترفيه ومالعب 

لألطفال ونواٍد رياضية ومواقف واسعة للسيارات.
وأكد أنه ال يوجد لدى شركة األصمخ للمشاريع العقارية أي استثمارات 
كبيراً  نــمــواً  فــي قــطــر يشهد  الــعــقــارات  خـــارج دولـــة قــطــر، ألن ســـوق 
فعاليات  حلول  حتى  المقبلة،  السنوات  خــالل  النمو  هــذا  وسيستمر 
فارقًا  ستحدث  والتي  قطر،  في  عقدها  المزمع   ،2022 العالم  كــأس 
في هذا القطاع المهم، وتجذب المزيد من أعمال اإلنشاء، كما  كبيراً 
على  والمبيعات  التأجير  في  انتعاشًا  سيشهد  العقاري  قطر  سوق  أن 
حدٍّ سواء، وسيتوسع في قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة 
قطر  في  الموجودة  العقارات  أنــواع  أن  ذلك  إلى  باإلضافة  والفنادق. 
تثري هذا القطاع المهم وتقّدم خيارات متنّوعة للمستثمرين الراغبين 
في ضّخ أموالهم واستثماراتهم في قطر، وبناًء على هذه المعطيات 
الوقت  خالل  النية  لديها  ليس  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  فإن 

الحالي بأي استثمارات خارج قطر.
وتــوقــع الــخــطــيــب أن يــواصــل الــقــطــاع الــعــقــاري نــمــوه عــلــى الــمــدى 

المتوسط والطويل، مدعومًا بمؤشرات إنفاق الموازنة العامة للدولة 
وإنــشــاء  استكمال  مخصصات  ارتــفــاع  إلــى  تشير  الــتــي   2020 لــعــام 
إلى  باإلضافة  القطاعات،  كافة  فــي  والرئيسية  التنموية  المشاريع 
حسب   2022 العالم  كأس  باستضافة  المرتبطة  المشاريع  استكمال 
الجدول الزمني المعتمد. فضاًل عن استحواذ مخصصات مشاريع البنية 
التحتية على الحصة األكبر من المصروفات الرأس مالية في الموازنة 

العامة للدولة.
انتعاش  فــي  أساسية  بــصــورة  ستساهم  المشاريع  هــذه  أن  وأضـــاف 
حيث  بها  التنفيذ  يتم  الــتــي  المناطق  فــي  خــاصــة  الــعــقــاري  القطاع 
ستشهد حركة اإلنشاء والبناء بتلك المناطق نمواً كبيراً وهو ما سيؤثر 
إيجابًا على نشاط القطاع العقاري بها ويساهم في ازدياد الطلب على 

تلك المناطق.
ولفت إلى أن جميع المؤشرات تؤكد أن خطة الموازنة الجديدة تصب 
في صالح القطاع العقاري حيث إن التركيز على تطوير البنية التحتية 
بها  تقوم  التي  المختلفة  والمدن  الطرق  تطوير  مشاريع  واستكمال 
األنشطة  في  المرتقب  التوسع  استيعاب  على  الــقــدرة  يعزز  الــدولــة، 
الخدمية واإلنتاجية، وينعكس بصورة إيجابية على المشاريع اإلنشائية 
المتعلقة بكافة القطاعات والتي ستساهم في نمو أعمال شركات 
الموازنة  تخصيص  فإن  ذلك  إلى  باإلضافة  القطرية  العقاري  التطوير 

لوجيسـتية  منطقـة  إلنشـاء  خطـة 
جديـدة قيـد التنفيـذ

بدء تسليم وحدات مشروع »األصمخ 
لوسيل 1« 
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المبالغ الالزمة لخطة تطوير أراٍض جديدة للمواطنين في 13 منطقة 
سنوات  مدار 5  على  ريال  مليار  إلى 12  تصل  إجمالية  بتكلفة  بالدولة 
عبر  العمراني  والتوسع  االقتصادي  النمو  عجلة  دفــع  في  سيساهم 
تنفيذ مشاريع حيوية لتوفير شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي 
إلــى أن كــل هــذه المشاريع  والــطــرق وكــافــة الــمــرافــق األخــــرى، مــشــيــراً 
ستساهم عقب االنتهاء منها بانتعاش القطاع العقاري بشكل كبير، 
والبناء  اإلنشاء  وحركة  العقاري  االستثمار  زيــادة  على  إيجابيا  وستؤثر 
في تلك المناطق بما يعزز أعمال شركات المقاوالت، كما ستساهم 
تلك المشاريع في زيادة الطلب على األراضي في تلك المناطق، كما 
بها  المرتبطة  والخدمات  والحديد  واالسمنت  البناء  مواد  قطاعات  أن 
المشاريع  لهذه  الممنوحة  للعقود  اإليجابية  التأثيرات  من  ستستفيد 
على  إيجابا  سينعكس  مما  اإلنشائية  األعمال  في  حركة  تفرض  التي 
قطاع  انتعاش  إلى  المؤدي  الواقع  وهــذا  العقارية.  التطوير  شركات 
توجه  مع  وسيتزامن  القادمة  السنوات  خالل  سيستمر  المباني  إنشاء 
استثماراتهم  في  التوسع  إلــى  العقاريين  والمستثمرين  المطورين 
العقارية خالل السنوات المقبلة، الفتًا إلى ان حجم اإلنفاق على المشاريع 
التنموية في قطر سيعزز نمو قطاع إنشاء المباني والذي سينعكس 
بدوره على النمو االقتصادي سواء على المستوى القطاعي أو الكلي 
وهذا ما تبينه أرقام التقارير المحلية الرسمية والعالمية التي تشير إلى 

أن قطاع البناء واإلنشاء شهد ازدهاراً ونمواً كبيرين.

تنافس أكرب
وأشار إلى أن سوق العقار يستعد لالستفادة من اإلنفاق المجدول حاليا 
وتطوير  التنمية  بمشاريع  والمرتبطة  المقبلة،  القليلة  السنوات  خالل 
كبيرة  زيــادة  على  بــدوره  سينعكس  هذا  أن  إلى  مشيراً  التحتية،  البنية 
في نشاط قطاع العقارات والتجزئة وقطاع الفنادق، إضافة إلى تنافس 
على  للتكيف  أكبر  قدرة  سينتج  وبالتالي  المشاريع  تسليم  حول  أكبر 

المتطلبات المستقبلية للسكن المستقبلي والتجاري.
ظهور  سيشهد  العقارات  ســوق  أن  إلــى  تشير  التوقعات  ان  وأضـــاف، 
ترتيبات  إلى  إضافة  العقاري،  بالقطاع  المرتبطة  الشركات  من  المزيد 
والطلب  الــعــرض  بــتــوازن  يرتبط  وجميعها  أجنبية،  وامــتــيــازات  شــراكــة 
والعقود  العطاءات  منح  إن  كما  التنموية.  للمشاريع  الترتيبات  في 
تطوير  إلــى  سيؤدي  التحتية،  والبنية  التنموية  بالمشاريع  المرتبطة 
مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص االستثمارية والتجارية بين 
الشركات القطرية والمستثمرين اإلقليميين والعالميين في قطاعات 
إلى  ووصـــواًل  والتمويل  بالخدمات  مـــروراً  العقارات  من  ــدءاً  ب مختلفة 
التجزئة والسياحة والمرافق األخرى، الفتًا إلى أن دولة قطر تعمل حاليًا 
على تنويع مصادر الناتج المحلي اإلجمالي عن طريق قطاعات مختلفة 
ومن ضمنها قطاع اإلنشاءات والعقارات، مما سيخلق مشاريع مصاحبة 
كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة 

من المشاريع والعمل. 
وتابع قائاًل: يشهد السوق العقاري في قطر توسعًا كبيراً في المساحات 
وسط استمرار الظروف االقتصادية اإليجابية مع اتجاه السوق نحو ذروة 
ا من المباني الجديدة يتم  دورة أعمال البناء الجارية، كما ان هناك كّمً
العمل على تسليمها مع استهداف الدولة تنويع اقتصادها من خالل 
تطوير ضخم للبنية التحتية. كما سيشهد السوق السكني أيضا زيادة 
واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما 
سيؤثر على أداء الوحدات األقل شأنًا، وأماكن اإلقامة األقدم، والعقارات 
التي ال تملك مرافق حديثة، وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ 
هذه  مالك  من  سيتطلب  وهذا  اإلشغال،  ومعدالت  المستأجرين  على 
العقارات االتجاه نحو تطوير عقاراتهم. فضاًل عن إن التنوع في المباني 
السكنية واإلدارية ومستويات خدماتها يتيح للمستأجرين اآلن مجموعة 

الخصائص  في  التمايز  من  مزيد  وجــود  مع  الخيارات،  من  تنوعًا  أكثر 
تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

  منطقة أبو فسيلة
وبدوره قال رئيس قسم التأجير، في شركة األصمخ للمشاريع العقارية، 
فسيلة  أبــو  منطقة  مشروع  طرحت  األصمخ  شركة  إن  سرحان:  عامر 
في  اللوجستية  والــخــدمــات  التخزين  مناطق  مــشــروع  ويــعــد  للتأجير، 
للمشاريع  األصــمــخ  شركة  لسجل  جــديــدة  إضــافــة  فسيلة  أبــو  منطقة 
أرقى  وفــق  تخزينية  مساحات  توفير  إلــى  المشروع  ويهدف  العقارية، 
للشركات  فّعالة  لوجستية  خدمات  وتقديم  العالمية،  المواصفات 
لطرح  الحكومة  مبادرة  ضمن  تنافسية  بأسعار  والمتوسطة  الصغيرة 
لشركة  وتتبع  اللوجستية  والــخــدمــات  التخزين  ألغـــراض  أراضـــي  عــدة 
تمنح  المشاريع  مــن  النوعية  وهـــذه  »مناطق«،  االقــتــصــاديــة  مناطق 
الفرصة للقطاع الخاص ليرتقي بدوره ليصبح شريكًا أساسيًا في تنفيذ 
تلك المشاريع وتشغيلها بطريقة مثمرة وفعالة مما يجعل منه ركيزة 
أساسية في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة التي تنشدها دولة 

قطر، بما ينسجم مع رؤيتها الوطنية 2030.
مشروع  أنجزت  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  أن  سرحان  وأضــاف 
أبو فسيلة باستثمارات بلغت قيمتها 920 مليون ريال، إلنشاء منطقة 
على  بها  المتعلقة  اللوجستية  والخدمات  التخزين  لقطاع  متكاملة 
مساحة نصف مليون متر مربع. وتبلغ مساحة المخازن في المشروع 206 
ومساحات  تهوية  وذات  مفتوحة  مساحات  بين  تنوعت  مربع  متر  آالف 
للعمال  خاصا  سكنا  المنطقة  تضم  كما  ومثلجة.  ومــبــردة  مكيفة 
سكنية  وحــدة   262 إلــى  بــاإلضــافــة  عــامــل،   3500 استضافة  يستطيع 
متنوعة المساحات، فضال عن توافر 4 مناطق لمواقف السيارات بكافة 

يتوفر  كما  مربع،  متر  ألــف   17 مساحة  على  تمتد  األحــجــام 

يضم  باريس«  بتي  »لو  الخطيب: 
350 شقة و260 غرفة 

»أبراج الخرايج« يحتوي على أكثر من 
250 شقة سكنية 
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وعددها  مربع  متر  ألف  مساحة 15  على  تمتد  تجارية  مرافق  بالمشروع 
43 محال تجاريا بأحجام مختلفة ويضم كل محل مرافق خدمية خاصة 
من  شبكة  على  المنطقة  وتحتوي  محل  لكل  للسيارات  ومواقف  به 
حيث  المنطقة  هذه  في  المستأجرين  عمل  تدعم  الشاملة  الخدمات 
األمنية  المراقبة  وخدمات  الحرائق،  مكافحة  محطة  بالمشروع  يتوافر 
مساجد  من  والخدمية  الترفيهية  المرافق  وكافة  الساعة،  مــدار  على 
ووسائل  والمواصالت،  للطرق  شبكة  وجود  إلى  باإلضافة  واستراحات 
من  البضائع  نقل  عملية  وتسهيل  باألسواق،  المخازن  لربط  االتصال 

وإلى مناطق المشروع.

Les Maisons Blanches
 )Les Maisons Blanches( وأشار إلى أنه تم إنهاء االعمال في مشروع
والذي يعتبر أكبر مجمع سكني في مدينة لوسيل ويمتد على مساحة 
بات  المشروع  بــأن  علما  الترفيهية،  المنطقة  في  مربع  متر  ألــف   115
تتراوح  فيال  من 114  ويتألف  يناير 2020،  شهر  من  اعتبارا  للتأجير  متاحا 
تضم  سكنية  عمارة   20 إلى  باإلضافة  متر،  و600  بين 400  مساحاتها 
320 وحدة سكنية متعددة المساحات، وذات تشطيب فاخر ومستخدم 
المشروع  ويحتوي  للبيئة،  الصديقة  العالمية  التكنولوجيا  أحدث  فيه 
حوض  يضم  حيث  خضراء،  ومساحات  وترفيهية  خدمية  مرافق  على 
 Les( ــادي صحي. ويــعــكــس مــشــروع ــ ســبــاحــة وحــضــانــة لــألطــفــال ون
التي  العقارية،  للمشاريع  األصمخ  شركة  هوية   )Maisons Blanches
العقاري،  التطوير  مجال  في  أكبر  بشكل  التميز  نحو  سعيها  تعكس 
ويتميز المشروع بموقعه في قلب مدينة لوسيل التي تعتبر أكثر من 
فن  فيه  يتجسد  الــذي  المكان  هي  تعتبر  حيث  عقاري،  مشروع  مجرد 
اإلبداع العقاري، وهي أفضل مكان تبرز فيه قيم الشركة والتزامها تجاه 
عمالئها. كما يعد مشروع )Les Maisons Blanches( من المجمعات 

من الرفاهية والخدمات المتميزة،  السكنية التي تقدم مفهومًا جديداً 
التي  الخدمات  من  محدود  ال  بتنوع  المشروع  قاطنو  سيستمتع  حيث 
متطلبات  كافة  من  مقربة  على  وسيكونون  لوسيل  مدينة  تقدمها 
المقاهي  مــن  بباقة  واالســتــمــتــاع  إليها  سيحتاجون  الــتــي  الــخــدمــات 
أمام  الطريق  لوسيل  مدينة  تمهد  حيث  الراقية،  والمتاجر  والمطاعم 

فجر جديد في الحلول السكنية العصرية.
وأكد سرحان ارتفاع نسب االشغال في مشاريع شركة األصمخ الواقعة 
تصل  حيث  جداً«،  مرتفعة  اإلشغال  مضيفًا »نسب  قطر  اللؤلؤة-  في 
إلى 94 %،  أرابيا  بورتو  في  يقع  الــذي   )1 بيرل  )ريجنسي  مشروع  في 
إلى 87 %،  أرابيا  بورتو  في  يقع  الذي  بيرل 2(  مشروع )ريجنسي  وفي 
وفي مشروع )ريجنسي بيرل 3( الذي يقع في فيفا بحرية إلى 75 %، 
وفي مشروع )ريجنسي بيرل 4( الذي يقع في فيفا بحرية إلى 73 %، 
وفي مشروع )ريجنسي بيرل 5( الذي يقع في فيفا بحرية إلى 85 %. 
كما وصلت في مشروع )ريجنسي بيرل 6( الذي تم طرحه للتأجير منذ 

شهرين فقط والذي يقع في فيفا بحرية إلى 14 %.
ولفت إلى أن جميع هذه المشاريع تتألف من وحدات سكنية متنوعة 
المساحات، وتضم مرافق خدمية متنوعة، ونادي رياضيًا وصحيًا، وملعبًا 
مرافقهم  مع  وللكبار  لألطفال  ومسبحًا  ومقهى،  ومطعمًا،  لألطفال، 
الساعة،  مــدار  على  واألمـــن  الصيانة  خــدمــات  إلــى  باإلضافة  الخدمية، 

والمشاريع التي تقع في فيفا بحرية تضم شاطئًا خاصًا بها.

متلك األجانب
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قــانــون  ســرحــان  واســتــعــرض 
واالنتفاع بها والذي يسمح لألجانب بتملك العقارات وأكد أنه سيعود 
حيث  البالد،  في  القطاعات  ومختلف  العقاري  القطاع  على  بالفائدة 
من  بداًل  الداخل  نحو  المحلية  االستثمارات  وجهة  تحول  في  سيسهم 
في استقطاب الشركات العالمية  توجهها إلى الخارج، وسيلعب دوراً 
في  البناء  رقعة  وتوسعة  العقارات  أسعار  ويرفع  بالدولة،  لالستثمار 
وحال  أنه  إلى  مشيراً  واعد.  سوق  إلى  ويحولها  الدوحة  مناطق  جميع 
فإن  والقواعد  الشروط  بعض  على  االنفتاح  من  مزيداً  القانون  شهد 
تطبيق  يؤدي  أن  متوقعًا  المستثمرين،  عدد  زيادة  في  سيساهم  ذلك 
القرار إلى مضاعفة أعداد العاملين في هذا القطاع، األمر الذي يؤدي 
تنفيذ  حال  في  المحلي  السوق  في  جديدة  عقارية  طفرة  حدوث  إلى 
العقاري  السوق  في  الحركة  سيثري  تطبيقه  عند  القرار  أن  كما  القرار. 
داخل البلد، وسيساهم في زيادة نمو عمليات البيع والشراء واالستثمار 
في  سيساهم  كما  الــخــاص،  القطاع  وعلى  الــدولــة  على  والــعــائــدات 

جذب استثمارات المقيمين إلى قطر.
وأكد أن دولة قطر تشهد حاليًا حراكًا غير مسبوق، خاصة بعد الحصار، 
من  الكثير  استيراد  في  الجيران  على  تعتمد  دولــة  من  تحولت  حيث 
تحقيق  على  أوشكت  دولــة  إلــى  الغذائية  والــمــواد  المصنعة  السلع 
القيادة  تحت  الدولة  وأن  الصناعات.  من  الكثير  في  الذاتي  االكتفاء 
آل  حمد  بــن  تميم  الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  لسيدي  الــرشــيــدة 
ثاني امير البالد المفدى، قد وضعت البذرة األولى لتدخل قطر مرحلة 
االكتفاء الذاتي. وال شك ان التشريعات الجديدة ساهمت بشكل كبير 
الصناعي  القطاع  يشهد  أن  نتوقع  حيث  األعمال  بيئة  تنويع  في  جدا 
على مستوى الصناعات المختلفة، نموا كبيراً في ظل االهتمام الكبير 
على  والتطوير  المقدمة،  والتسهيالت  التحتية  بالبنية  الدولة  قبل  من 
والمحافظ  الخاص  القطاع  وتشجيع  والقوانين  التشريعات  مستوى 
والصناديق االستثمارية األجنبية لالستثمار في شتى المجاالت. كما ان 
المناطق االقتصادية ستساهم في فتح فرص ضخمة للقطاع الخاص 
المحلي تمكنه من النمو والمساهمة الفاعلة في التنمية المستدامة 

التي تشهدها البالد.

أبو  منطقة  مشروع  طرح  سرحان: 
فسيلة للتأجير

تأجير Les Maisons Blanches اعتبارا 
من يناير الجاري
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تويوتا ونيسان األكرث طلبًا حمليًا

»الياباني« نجم سوق السيارات القطري
كتب - محمد حمدان  

أظهر استطالع للرأي أن قائمة طرازات السيارات األكثر طلبًا في السوق 
القطري تضم كاًل من: تويوتا في المرتبة األولى ثم نيسان في المرتبة 
الثانية وفورد بالمرتبة الثالثة وكيا بالمرتبة الرابعة ومرسيدس بالمرتبة 
السابعة  بالمرتبة  وبيجو  السادسة  بالمرتبة  واجن  وفولكس  الخامسة 
ورينو  التاسعة  بالمرتبة  وميتسوبيشي  الثامنة  بالمرتبة  وهــيــونــداي 
على   12 والـــ   11 الـــ  بالمرتبتين  ولكزس  سكودا  ثم  العاشرة  بالمرتبة 

التوالي.
وقال جابر محمد الخيارين، صاحب معرض الشرق للسيارات، إن السيارات 
تمثيلها  عن  أسفر  ما  وهو  القطري  السيارات  سوق  نجم  هي  اليابانية 
بالقائمة من خالل طرازات تويوتا ونيسان وميتسوبيشي ولكزس في 
خالل  قطر  في  مبيعًا  األكثر  قائمة  تويوتا  طراز  فيه  تصدر  الذي  الوقت 

العام 2019.
 وأضاف أن السيارات اليابانية هي األكثر طلبا واألكثر مبيعا في السوق 
ونيسان  تويوتا  ــرازي  ط من  كل  على  الطلب  تزايد  ظل  في  القطري 
خاصة فئات الدفع الرباعي، حيث تتصدر تويوتا الند كروزر قائمة األكثر 
السيارات  فئة  فــي  أمــا  الــربــاعــي،  الــدفــع  ذات  الــســيــارات  فئة  فــي  مبيعا 

الصالون فتأتي  تويوتا كامري في الصدارة. 

وتويوتا  كـــوروال  تويوتا  طرازات:  على  الطلب  ارتــفــاع  الخيارين  ــد  ورص
إلى حزمة من المعايير أهمها: الراحة  كامري وتويوتا الند كروزر استناداً 
واالعتمادية والرفاهية ومستويات األمن والسالمة المرتفعة عالوة على 
البيع  ــادة  إع سعر  عن  فضاًل  البيع،  بعد  ما  وخــدمــات  الغيار  قطع  توافر 
البيع  إعــادة  عند  أسعارها  على  تويوتا  سيارات  تحافظ  حيث  المناسب 
قياسا بباقي طرازات السيارات األخرى التي يتكبد مالكوها خسائر كبرى 

عند إعادة بيعها كسيارة مستعملة. 
للسيارات،  سفاري  معرض  صاحب  الهاجري،  عتيق  محمد  قــال  بـــدوره، 
فئة  باستثناء  الحجم  صغيرة  السيارات  يفضلن  قطر  في  السيدات  إن 
بشعبية  تتمتع  التي  الكبيرة  الرباعي  الدفع  سيارات  تفضل  محدودة 

واسعة في السوق القطري.
ولــفــت الــهــاجــري إلــى أن ســيــارات الــكــروس أوفـــر والــدفــع الــربــاعــي تعزز 
فيما  قطر  في  العمالء  بثقة  وتحظى  القطري  السوق  في  مكانتهما 
شيفرولية  طــــرازات  مــن  الــريــاضــيــة  الــســيــارات  الــشــبــاب  بــعــض  يفضل 
ومرسيدس، حيث تبدو مريحة وأكثر أمانًا عالوة على توافر فترات ضمان 
كافية وخدمات ما بعد البيع، وفي المقابل تفضل السيدات »الجنس 
يفضلون  الذين  الرجال  بخالف  صاخبة  بألوان  صغيرة  سيارات  الناعم« 

األلوان الفاتحة. 
من جهته، أكد أحمد عبد الغني، شركة الطارق للسيارات موزع معتمد 

ت
ارا
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التي  الرياضية  السيارات  يفضلون  الشباب  بعض  أن  ولكزس،  تويوتا 
أنــواع  بعض  على  اإلقــبــال  معدالت  تزيد  ولذلك  كبرى،  بسرعة  تتمتع 
وبورشة،  ومرسيدس  وشيفرولية  تويوتا  طرازات:  الرياضية  السيارات 
فئة  لدى  المقعدين  ذات  الرياضية  السيارات  امتالك  توسع  إلى  مشيراً 
الشباب ألنها مصممة للقيادة بسرعة عالية وتتميز بالقدرة على المناورة 

وتحمل الصدمات، فضاًل عن أنها تتمتع بمستويات عالية للحماية.

القوة الشرائية
المرتبة  تحتل  قطر  فــإن   البحثية،  كابيتال«  »ألبن  مؤسسة  وبحسب  
األولى من حيث مستوى الدخل، فهي أغنى دولة في الخليج والعالم، 
على  كبيرا  طلبا  الــدخــل  مــن  العالي  المستوى  ذلــك  خلق  وبالطبع 
فقد  ذلك،  على  وعالوة  السيارات.  عالم  في  الفاخرة  التجارية  العالمات 
أتاحت القوة الشرائية الكبيرة لمالكي السيارات إمكانية التغيير السريع 
متوسط  مقارنة  عند  جداً  يتضح  وهذا  المتجددة،  السيارات  طــرازات  بين 
مقارنة  سيارته،  القطري  السائق  فيها  يغير  التي  والفترة  السيارة  عمر 

بنفس المعدل في أجزاء أخرى من العالم.
وتشير التقديرات إلى بلوغ مبيعات السيارات الجديدة بالسوق القطري  
سيارة  امتالك  إمكانية  ظل  في  خصوصا    2020 خالل  سيارة   ألف   76
بتكاليف منخفضة في قطر، جنبا إلى جانب مع توافر الوقود والتأمين 
والتمويل بأسعار تنافسية بدعم من الطلب على السيارات، كما يتمتع 
جذابة  تمويل  خيارات  على  الحصول  بإمكانية  قطر  في  المستهلكون 

بأسعار فائدة منخفضة توفرها العديد من البنوك.
لــلــســيــارات  نشطة  ســوقــا  الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  وتــمــتــلــك 
عبر  الجديدة  سياراتهم  تغيير  المستهلكين  اعتياد  فمع  المستعملة، 
للسيارات  واســعــة  ســوقــا  المنطقة  ــدى  ل أصــبــح  نسبيا  قصيرة  فــتــرات 

في  أخرى  دول  إلى  السيارات  هذه  تصدير  يتم  ما  وأحيانا  المستعملة، 
الشرق األوسط وإفريقيا.

وتشير التقديرات إلى ارتفاع عدد السيارات المستخدمة خليجيا إلى 13.2 
مليون سيارة في عام 2020، ومن المرجح أيضا بلوغ مبيعات السيارات 
في دول المجلس 1.4 مليون سيارة في عام 2020 مقارنة مع مستوى 

بلغ 1.2 مليون في 2015.
ويعد قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي واحداً من أسرع 
السكان،  عدد  تزايد  منها  أسباب  لعدة  المنطقة،  في  نموا  القطاعات 
وارتفاع دخل الفرد في دول المنطقة، وميول األفراد نحو التغيير السريع، 
ومحاولة تجربة أنواع السيارات الجديدة والمختلفة، فضال عن التطورات 
الهامة التي شهدتها البنية التحتية، والتطوير الحكومي الدائم لمرافق 
السيارات  صناعة  شركات  كبرى  من  العديد  حرصت  وقد  العام.  النقل 

مبيعا  األكثر  كروزر«  »الند  الخيارين: 
بفئة الدفع الرباعي

أوفر  الكروس  سيارات  الهاجري: 
والدفع الرباعي تعزز مكانتهما محليا 

تتجه  الشباب  بوصلة  الغني:  عبد 
نحو السيارات الرياضية 
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الدولية على التواجد في المنطقة، وقام أغلبها بعقد شراكات تجارية 
مع مجموعات األعمال الرائدة خليجيًا، لضمان الحصول على حصة من 

سوق السيارات الخليجي المتنامي. 
ويبلغ متوسط حجم األسرة على المستوى الخليجي حوالي 6 أشخاص، 
وقد ترجم هذا إلى احتياج متزايد إلى السيارات كبيرة الحجم، مثل سيارات 
الدفع الرباعي السريعة والقوية، والسيارات الرياضية التي تشهد طلبا 
السيارات  تلك  اقتناء  على  الخليجية  األسر  ساعد  وما  الشباب،  فئة  من 

أيضا هو توافر الوقود بأسعار تنافسية.

األسواق العاملية
قائمة  كــوروال  تويوتا  سيارة  تصدرت  العالمية  األســواق  مستوى  وعلى 
أكثر السيارات مبيعا خالل األشهر العشرة األولى من 2019 على مستوى 
العالم، حيث إن بيانات كامل العام 2019 لم تظهر بعد وباعت تويوتا 
كوروال أكثر من مليون سيارة )1.02 مليون سيارة( حول العالم في 10 
األميركية  موف«  تو  وكالة »فوكاس  عن  الصادرة  للبيانات  وفقًا  أشهر 

المتخصصة بأبحاث السيارات.
وإخوانه  الغنى  عبد  عبداهلل  شركة  طرحت  العام 2019  منتصف  وفي 
في قطر تويوتا كوورال الجديدة كليا والمضاف إليها طراز هايبرد التي 
للطاقة  مــصــدريــن  بين  الــطــراز  ــذا  ه ويجمع  واســعــة،  بشعبية  تحظى 
يتمثالن في محرك يعمل على البنزين وموتورين كهربائيين. ويَُعد هذا 
الطراز الرائد األفضل في فئته من حيث كفاءته االستثنائية في استهالك 
الوقود الذي يبلغ 27.6 كم/لتر، متيحًا 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 هدوء استثنائي 
من  االنطالق  عند  خاصة  التسارع،  سالسة  عن  فضاًل  المقصورة،  داخل 

وضع التوقف التام.
وتقترب كوروال من تسجيل مبيعات تراكمية تصل 

إلى 50 مليون وحدة من بدء إنتاجها عام 1966 
كوروال، الذي  من  عشر  وقد نجح الجيل الثاني 

جرى إطالقه مؤخراً، في تعزيز 
مبيعات هذا الطراز، حيث تم 
 150 مــن  أكــثــر  فــي  تسويقه 
دولـــة وبــثــالثــة أنــمــاط هيكل 
ومجموعة محركات قوية، مع 
أفضل محرك هجين تم إنتاجه 

مناسب  »الياباني«  بيع  إعادة  سعر 
مقارنة بالموديالت األخرى

»76« ألف سيارة جديدة حجم مبيعات 
السوق القطري المتوقع في »2020« 

القوة الشرائية تتيح إمكانية التغيير 
السريع بين طرازات السيارات
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الوحيدة  المركبة  هي  كــوروال  وتعتبر  العادية  للسيارات  اإلطــالق  على 
المنتجة فعليا في القارات الخمس، وامتدت منشآت اإلنتاج إلى 12 دولة 
باكستان،  الهند،  الصين،  كندا،  البرازيل،  هي  األصلي،  موطنها  بخالف 
جنوب إفريقيا، الواليات المتحدة، تايوان، تايالند، فيتنام، تركيا، وفنزويال. 
العالمات  قائمة  ــدارة  صـ فــي  الــطــرازات  مختلف  مــن  تــويــوتــا  ــاءت  وجـ
التجارية األكثر مبيعًا خالل األشهر العشرة األولى، وذلك للعام التاسع 
على التوالي، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها 7.29 ماليين سيارة بنسبة نمو 

.% 1.4
وفي الترتيب الثاني، جاءت فورد »إف سيريس” F-Series، للعام الثاني 
األشهر  في   %  2.5 بنسبة  المبيعات  تراجع  رغــم  أيضا،  التوالي  على 
العشرة األولى من 2019 عن الفترة المناظرة من العام 2018، مسجلة 

875.19 ألف سيارة.
وحلت تويوتا »راف 4« في المركز الثالث عالميًا بمبيعات 767.9 ألف 
نفس  على  لتحافظ  المائة،  في  نسبته 10.5  بلغت  كبير  بنمو  وحــدة، 

المركز المحقق في نفس الفترة من 2018.
ألف   697.2 بيع  بعد  الرابع  الترتيب  على  سيفيك  هوندا  واستحوذت 
سيارة خالل العشرة أشهر األولى من 2019 ، بنمو 0.9 %، لتحافظ على 

نفس الترتيب الذي سجلته في الفترة المناظرة من 2018.
وقفزت »هوندا سي آر في« إلى المركز الخامس عالميا بدال من السابع 
 ،%  16 إلــى  وصلت  قوية  بنسبة  مبيعاتها  نمت  أن  بعد   ،2018 فــي 

مسجلة 671.4 ألف وحدة.
عالميا  السادس  الترتيب  في   Tiguan تيجوان  فاغن  فولكس  وحلت 
بالقائمة، متراجعة درجة واحدة عن المستوى المحقق  في العام 2018، 

بعد أن هبطت مبيعاتها بنسبة 8.6 % لتصل إلى 612.5 ألف وحدة.
جاءت شاحنة »رام” Ram pickup  لتتقدم بنحو 4 مراكز عن  وسابعا 
قفزت  حيث  عالميا،  الترتيب 11  في  خالله  جــاءت  الــذي   ، العام 2018 

مبيعاتها بنسبة 20.2 % مسجلة 601.9 ألف وحدة.
ــي الــمــركــز الــثــامــن جـــاءت تــويــوتــا كــامــري، بمبيعات  وف
بلغت 582.4 ألف سيارة بنمو 3.8 في 
%، ثم جاءت فولكس فاغن غولف 
في الترتيب التاسع بواقع 577.4 
ألف سيارة، وفي المركز العاشر 
فاغن  فــولــكــس  حــلــت  عالميا 
ألــف   501.4 بمبيعات   بــولــو 

سيارة على مستوى العالم.

السيارات  صناعة  شركات  كبرى 
في  التواجد  تستهدف  العالمية 

المنطقة

 »50« بيع  من  تقترب  كوروال  تويوتا 
مليون وحدة حول العالم
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وفقا لتصنيف مؤسسة »انرتنيشنز« الدولية

قـطـرقـطـر  أفـضـل وجـهـةأفـضـل وجـهـة
للــوافـديـن.. خـلـيـجـيـاللــوافـديـن.. خـلـيـجـيـا

كتب - محمد حمدان  

حلت دولة قطر في المرتبة األولى خليجيًا والـ12 عالميا في تصنيف 
في  الــوافــديــن  إلقــامــة  وجهة  ألفضل  الدولية  »انترنيشنز«  مؤسسة 
العالم وقفز ترتيب قطر على سلم المؤشر ذاته بواقع 38 مركزاً حيث 
ارتفع ترتيبها من المركز الـ50 في التصنيف السابق إلى المرتبة الـ12 
في التصنيف الصادر حديثا وهو ما يعكس تزايد جاذبية الدولة وجودة 
الحياة فيها علما بأن قطر تتصدر قائمة أغنى الدول في العالم لعام 

.2019
حزمة  على  ويعتمد  العالم،  مستوى  على  مدينة  المؤشر 82  ويضم 
من  أكثر  من  مشارك  ألف   20 يشمل  استطالع  أهمها  المعايير  من 
120 دولة حول العالم، استنادا إلى 25 معياراً لتقييم مختلف جوانب 
وأهمها:  الــوافــدون،  فيها  يعيش  التى  البلدان  في  الحضرية  الحياة 
التأقلم  وسهولة  السعادة،  الرفاهية  ومستوى  الحياة،  ونوعية  جودة 
عن  فضاًل  والعمل،  العائلية  الحياة  بين  والــتــوازن  المواطنين،  مــع 

االوضاع المادية والمعيشية. 
وفي معيار سهولة الحصول على التمويل واإلسكان جاءت قطر في 

المرتبة  احتلت  الحضرية  الحياة  مؤشر  وفي  عالميًا،  العاشرة  المرتبة 
الـ 22  بالمرتبة  جاءت  المعيشي  االستقرار  مؤشر  وفي  عالميًا،  الـ 25 
عالميًا، بينما بلغت معدالت الرضا الوظيفي بين الوافدين في قطر  
مستوى 70 % وهى أعلى من المتوسط العالمي البالغ 64 % كما 
قطر  في  الوافدين  من  موظفين   5 أصل  من   4 أن  البيانات  اظهرت 

راضون عن وظائفهم.
في  تايبيه  وهــي  تــايــوان  عاصمة  جــاءت  العالمي  المستوى  وعلى 
المرتبة األولى عالميا كأفضل وجهة للوافدين بالعالم ثم كوااللمبور 
الثالثة،  المرتبة  فــي  فيتنام  عاصمة  وهــانــوي  الثانية،  المرتبة  فــي 
الخامسة،  المرتبة  في  ومونتريال  الرابعة،  المرتبة  في  وسنغافورة 

ولشبونة في المرتبة السادسة، وبرشلونة في المرتبة السابعة.
وتوفر قطر جودة حياة مرتفعة للوافدين مع رواتب مرتفعة وأنشطة 
ترفيهية ومعالم سياحية متنوعة في إطار استراتيجية اقامة األنشطة 
الترفيهية والفعاليات المستمرة التي تتوزع طوال العام عالوة على 
مراكز تسوق »موالت« كبرى توفر جميع االحتياجات مما يسهل حياة 
ما  قطر  في  التسوق  مراكز  وتتنوع  الدولة  في  والوافدين  المقيمين 

ت
فا
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بين المراكز الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ، وتتركز جميعها بشكل 
التسوق  مــراكــز  وزادت  والــوكــرة،  الــخــور  وفــي  الــدوحــة  حــول  رئيسي 
بشكل كبير حيث تم افتتاح 13 مركزا تجاريا رئيسيا بين عامي 2015 
ألف  مساحته 301  وتبلغ  التجاري،  مول«  أبرزها »طوار  وكان  و2018. 
متر مربع وتوفر مراكز التسوق مجموعة واسعة من الخدمات أهمها 
»دوحة  أجراها  لدراسة  ووفقا  االجتماعية،  واألنشطة  العائلي  الترفيه 
فستيفال سيتي« فإن الخدمات الترفيهية هي أحد العوامل الرئيسية 

في تشكيل اختيارات المستهلك للمركز التجاري الذي يزوره. 

ترتيبها قفز 38 مركزا إلى المرتبة 

الـ12 عالميًا
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وتلعب المقاهي والمطاعم دورا مهما في السوق القطرية إذ أن ارتفاع 
درجات الحرارة يجعل المستهلك يفضل المقاهي والمطاعم الموجودة 
قطر  فــي  التسوق  مــراكــز  تقدم  النحو،  هــذا  وعلى  التسوق  مــراكــز  فــي 

مجموعة واسعة من منافذ األطعمة والمشروبات.  
السنوات  خالل  قطر  دولــة  في  السياحي  القطاع  حقق  المقابل  وفي   
األخيرة معدالت نمو ملحوظة وتطورات هامة سواء على مستوى عدد 
الزائرين لقطر أو على مستوى النهوض وتطوير البنية التحتية السياحية 
وحوكمة القطاع السياحي بما يحقق التنوع االقتصادي الذي يعد من 

أهم أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.
وينظم المجلس الوطني للسياحة عدة فعاليات سياحية كالمهرجانات 
المجلس  عمل  آلية  من  هاما  جــزءا  تمثل  التي  السياحية  والفعاليات 
في سعيه لتنمية القطاع السياحي وتنويع رزنامة الفعاليات المحلية، 
بــاإلضــافــة إلـــى دعـــم الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة مــثــل الــتــجــزئــة والضيافة 
والمأكوالت والمشروبات، كما أن هذه المهرجانات تدعم رواد األعمال 
وتسويق  التجارية  عالماتهم  لتطوير  المنزلية  المشروعات  وأصــحــاب 

منتجاتهم ضمن الفعاليات الكبرى.

األسرع منوًا
ويشير سعادة محافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد اهلل بن سعود 

آل ثاني في تصريحات أدلى بها في وقت سابق إلى أن فائض 
الحساب الخارجي واالحتياطي المالي يوفر قوة االقتصاد الكلي 
الالزمة في دولة قطر، مشيرا إلى أن من المتوقع ارتفاع معدل 
عام  في  إلى 2.8 %  قطر  لدولة  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو 
التعاون  مجلس  دول  منطقة  في  األسرع  سيكون  الذي   ،2020
الخليجي، وفقا لتقرير مستجدات آفاق االقتصاد العالمي الصادر 

عن صندوق النقد الدولي.

قطر  دولــة  فــي  المتخذة  العامة  السياسة  تدابير  أن  سعادته  وأضـــاف 
للمساعدة في التنويع االقتصادي ستعزز النمو االقتصادي في القطاع 
نطاق  على  االقتصادي  النمو  يكون  أن  متوقعا  الهيدروكربوني،  غير 
واسع مدفوعا باالنتعاش في كل من القطاعين الهيدروكربوني وغير 

الهيدروكربوني.
ويأتي ذلك بالتوازي مع تحقيق قطر المرتبة األولى عربيا وحلولها ضمن 
الـ10 الكبار عالميا في أكثر من 20 مؤشرا ضمن تقرير التنافسية 
حيث  مؤخرا،  العالمي  االقتصادي  المنتدى  عن  الصادر  العالمية 
شغلت المرتبة األولى عالميا في مؤشر مستخدمي االنترنت الذي 
الثالثة  والمرتبة  السكان  بين  االنترنت  مستخدمي  نسبة  يقيس 
الكفاءة  ذات  البشرية  الكوادر  على  الحصول  سهولة  في  عالميا 
العالية والمرتبة الرابعة عالميا في مؤشر سهولة تمويل المشاريع 
مدى  مؤشر  في  عالميا  الخامسة  والمرتبة  والمتوسطة  الصغيرة 

العاشرة عالميا في سهولة الحصول 
على التمويل واإلسكان

2.8% معدل النمو االقتصادي 
في 2020.. األسرع بالمنطقة
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في  عالميا  السادسة  والمرتبة  لالستثمارات  الموجه  المال  رأس  توافر 
كل من مؤشرات: عدم تأثير الضرائب على المنافسة ومهارات القوى 
والمرتبة  الحكومي  والتنظيم  للتغيير  الحكومة  واستجابة  العاملة 
الثامنة  والمرتبة  القانوني  ــار  اإلط كفاءة  مؤشر  في  عالميا  السابعة 
عالميا في كل من مؤشرات: الدفع واالنتاجية وآليات التوظيف ومهارات 
الخريجين ومدى جهوزية االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
ورؤية الحكومة طويلة المدى وكفاءة اإلطار القانوني بالنسبة لتسوية 
المنازعات التجارية والمرتبة العاشرة عالميا في مؤشرات: تنوع القوى 
للعمالة  الوصول  وسهولة  النشطة  العمل  سوق  وسياسات  العاملة 

األجنبية.

العالمات التجارية
وكذلك شغلت قطر المرتبة العاشرة عالميا في قائمة أكثر العالمات 
التجارية للدول نمواً من حيث القيمة لعام 2019، الصادرة عن مؤسسة 
لدولة  التجارية  العالمة  قيمة  ارتفعت  حيث  العالمية،  فاينانس«  »براند 
قيمة  فــي  عالميا  الــكــبــار  األربــعــيــن  ضمن  لتحل   %  35.5 بــواقــع  قطر 
الـ38  المرتبة  من  بتقدمها  ذاتــه  المؤشر  في  للدول  التجارية  العالمات 
عالميا في تصنيف 2018 إلى المرتبة الـ37 في تصنيف العام 2019 

المؤشر  فــي  الــعــالــم  حــول  دولـــة   63 على  متفوقة 
الذي يضم 100 دولة، وضمت قائمة الدول التي 
ــران  وإي كولومبيا  من:  كــاًل  قطر  عليها  تفوقت 

والمجر  وباكستان  والكويت  ومصر  والبرتغال 
وسلوفاكيا وأوكرانيا والمجر وغيرها من الدول.
قيمة  التجارية  العالمات  أكثر  تصنيف  ويتمتع 
يعتمد  ألنــه  خــاصــة؛  بأهمية  بالعالم  لــلــدول 

عــــــــــلــــــــــى 
وتشمل  الــدول،  تنافسية  تحدد  أساسية  عناصر  قياس 3 

االستثمارات، والمجتمع إلى جانب السلع، حيث يركز عنصر االستثمارات 
التحتية،  والبنية  التشريعات،  تطور  مدى  تشمل  متعددة  مجاالت  على 
واألبــحــاث  التقنيات  واســتــخــدام  بالحماية،  المستثمرين  تمتع  ومـــدى 
األســـواق،  تــطــور  ومـــدى  ــال،  ــم األع وإدارة  تأسيس  وســهــولــة  والــتــطــويــر، 
واالستفادة  الكفاءات  على  الحفاظ  على  والقدرة  والتعليم،  والتدريب 
منها، كما يركز عنصر المجتمع على مجاالت عدة منها مكافحة الفساد، 
ومدى تطور النظام القضائي، واألمن واألمان، ومستوى جودة المعيشة، 
بالسلع  المتعلقة  المؤشرات  من  العديد  على  فيركز  السلع  عنصر  أما 
والمنافسة،  الحكومية،  والسياسات  انسيابها  وسهولة  والمنتجات 

ومستوى االنفتاح التجاري. 
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كتب - محمد األندلسي

قال عدد من المراقبين للسوق المحلي إن البنوك المحلية 
تحررت من سطوة المخصصات التحوطية االحترازية، والتي 

جنبتها البنوك منذ اندالع األزمة المالية العالمية في سبتمبر 
2008 ولمدة 12 عاما متواصلة، حيث وصلت البنوك لمستويات 
كافية لدرء المخاطر، في ظل بلوغ معدالت القروض المتعثرة 

لدى البنوك مستويات متدنية تبلغ 3% فقط وفق بيانات 
العام 2018، فيما تجاوزت نسبة تغطية القروض المتعثرة لدى 

البنوك القطرية مستوى 105% في الوقت الذي تحظى فيه 
بأكثر التصنيفات االئتمانية جداره وأعالها من وكاالت التصنيف 

االئتماني العالمية : »فيتش« وموديز وستاندرد آند بورز.
وأوضح المراقبون أن تراجع سقف مخصصات البنوك القطرية 

وتحريرها وتحويلها إلى أرباح يؤشر إلى انخفاض معدالت 
المخاطر امام المصارف الوطنية ويمثل محركا رئيسيا لنمو أرباح 

البنوك القطرية  التي لم تتأثر بتطبيق المعيار 9 المحاسبي 
والذي يفرض عليها تكوين مخصصات إضافية احترازية للخسائر 

المتوقعة مستقبال على جميع الموجودات المالية االئتمانية 
المنتظمة عند نشأتها، وخالل مراحل عمرها المختلفة خصمًا 

على حساب الدخل، وما يستلزمه ذلك من تطوير أنظمة البنوك 
الحالية، وربما استحداث أنظمة جديدة لتقييم جميع أنواع 

الموجودات المالية لديها وفقًا لمتطلبات المعيار.
أي  عن  المخصصات »عبارة  فإن  العرب  المحاسبين  معهد  وبحسب 
عبء يحمل على إيرادات الفترة المالية لمقابلة أي نقص محتمل في 
قيمة أي أصل من األصول أو أي التزامات مؤكدة أو محتملة الحدوث.. 
أن  يجب  عليها  الحصول  بتكلفة  اإليــرادات  مقارنة  عملية  كانت  ولما 
تتم دوريًا وبانتظام، ولما كان من أهم واجبات اإلدارة المحافظة بكل 
الوسائل على رأس المال كاماًل غير منقوص كحد أدنى، لذلك البد 
من تحديد تكلفة الحصول على اإليــرادات بكل دقة، ويتم ذلك عن 

طريق تجنيب المخصصات المالية«.

إدراك اخملاطر
ويشير تقرير االستقرار المالي في نسخته العاشرة الصادر عن مصرف 
حيث  المصرفي  النظام  استقرار  في  الثقة  زيــادة  إلى  المركزي،  قطر 
زادت  قد  الثقة  هــذه  أن  ذاتــه  المسح  في  المشاركة  البنوك  ثلثا  رأى 
الشامل  المصرفي  الــنــظــام  فــي  ثقتهم  ــأن  ب الــبــاقــون  أجـــاب  بينما 
استقرت عند مستوياتها السابقة دون تغيير، في الوقت الذي يتوقع 
فيه نصف المشاركين في المسح انخفاض أو استقرار مخاطر االئتمان 

أجراها  التي  الضغط  اختبارات  كشفت  بينما  الحالية  مستوياتها  عند 
عموما  مريح  وضــع  في  القطري  المصرفي  القطاع  أن  »المركزي« 
مخاطر  أو  صــدمــات  أيــه  لمواجهة  الكافي  الــمــال  رأس  تــوافــر  بسبب 
لتحمل  كافية  سيولة  مصادر  لديها  البنوك  جميع  إن  حيث  محتملة 
المصرفي  للقطاع  المرتفع  المال  رأس  مستوى  أن  كما  المخاطر. 
يهيئ البنوك لتحمل نقاط الضعف غير المتوقعة ومواصلة تقديم 

االئتمان للتنمية االقتصادية.
ورجحت غالبية البنوك المشاركة في المسح تراجع مخاطر السيولة 
غالبية  رأي  بحسب  ــك  وذل الــســوق،  مخاطر  انخفاض  إلــى  باإلضافة 

البنوكالبنوك  تتحررتتحرر  منمن  سطوةسطوة  المخصصاتالمخصصات
بعدمابعدما  راكمتهاراكمتها  لسنواتلسنوات  طويلةطويلة
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خالل  االتــجــاه  هــذا  استمرار  أيضا  يتوقعون  الذين  المشاركة  البنوك 
محفظة  من  المحتملة  الضعف  نقاط  فإن  المقابل  وفي  عام 2020 
مستويات  عند  مــازالــت  الــقــطــري  المصرفي  الــقــطــاع  فــي  االئــتــمــان 
منخفضة أما مخاطر تركز الدفع في النظام المصرفي فمازالت عند 
مستويات ضئيلة وفي المقابل يتـم تغطيـة القـروض غيـر المنتظمة 
أي  مـن  للتخفيـف  المطلوبة  المخصصات  خــالل  من  كــاف  بشـكل 

مخاطـر غيـر مبـررة.
مصرف  أجراها  التي  االئتماني  الضغط  اختبارات  بيانات  وكشفت 
قطر المركزي عن قوة البنـــوك القطــرية وقدرتها الكبرى على تحمل 
الرغم  على  أنه  االختبارات  هذه  أفــادت  حيث  المخاطر  سيناريوهات 
من إمكانية تحديد آثار المخاطر على مستوى البنوك إال أن القطاع 
الصلبة  الرسملة  ظل  في  عموما  مريح  وضع  في  يبدو  المصرفي 
التي يتمتع بها وتوافر رأس المال الكافي مما يؤهله لدرء أيه مخاطر 
محتملة. حيث تم إجراء اختبار ضغط على جانب المطلوبات في 
الميزانية العمومية للقطاع المصرفي لتقييم تأثير مخاطر السحب 

من المودعين في جميع القطاعات االقتصادية إلى جانب مخاطر 
تجديد الودائع من المؤسسات المالية األجنبية، وتشير نتائج اختبار 
الضغط إلى أن جميع البنوك لديها مصادر سيولة كافية لتحمل 
 %  30 إلــى   %  25 استخدام  إلــى  البنوك  غالبية  وتحتاج  المخاطر، 

اختبارات الضغط كشفت قوة اختبارات الضغط كشفت قوة 

البنوك..و»الفينتك« سيطور البنوك..و»الفينتك« سيطور 

أداءهاأداءها
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السحوبات،  هــذه  لتغطية  بها  الخاصة  الخزانة  سندات  من  فقط 
بالنظر إلى أن الموجودات السائلة الخارجية يتم استغاللها بنسبة 

.% 50
الجغرافية  لمخاطره  المصرفي  القطاع  تقليص  »المركزي«  ورصد 
ودائعه  بتجميع  قـام  التي  المناطق  تنويع  خالل  من  كبير  بشكل 
حيـث  ــوال  ــ األم مــصـــــادر  اسـتحقاقات  هيـكل  تحسن  وأيــضــا  منها 
تمكنت البنـوك مـن حشـد المزيد من مصـادر األمـوال باســتحقاقات 

طويلــة األجــل ممــا يقلــل مــن مخاطــر التقلــب إلــى حــد أكبــر.
نمت موجـودات القطـاع المصرفي خـارج قطـر غير أن مشهد توزيع 
الموجودات خارج قطر تغير بامتياز حيـث خفضـت البنـوك االئتمـان 
الممنوح لغير المقيمين بينما زادت موجوداتها لـدى المؤسسات 
المالية كما تحسنت االستثمارات خــارج قطــر ونتيجــة لذلـك، اتجهت 
مـن  كبيـرا  جـزءا  إن  حيـث  السـائلة،  الموجودات  نحـو  أكثـر  البنـوك 

الموجودات مع المؤسسات المالية ذات طبيعة قصيرة األجل.

الهاجري:  تحويل المخصصات 
ألرباح يعزز نمو المصارف

السعيدي:  انخفاض مخاطر 
االنكشاف على القروض المتعثرة 

حسين: توقعات باستمرار زخم 
نمو أرباح البنوك في 2020
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درء اخملاطر
ويقول المحلل المالي فواز الهاجري إن البنوك المحلية تتحوط من 
 ، احترازية  تحوطية  مخصصات  تجنيب  عبر  المخاطر  على  االنكشاف 
الجيوسياسية  والمخاطر  والسوق  االئتمان  مخاطر  تراجع  حال  وفي 
مخصصات  البنوك  راكــمــت  بعدما  خصوصا  الــســداد  عــن  والتخلف 
هائلة على مدار الـ12 عاما الماضية فإن حصة من هذه المخصصات 
القطاع  نمو  فرص  يعزز  الــذي  األمــر  أربــاح  إلى  وتحويلها  تحريرها  يتم 

المصرفي المحلي .
وتابع الهاجري قائاًل : مع تخفيض مصرف قطر المركزي لنسبة فائدة 
اإلقــراض 3 مرات خالل العام الماضي لتصل إلى إجمالي 0.75 في 
إلى  التخفيض  هــذا  أدى  فقد  ومعتبرة،  مرضية  نسبة  وهــي  المائة، 
المخلتفة  المشاريع  وتمويل  البنوك  لدى  االقــراض  مستويات  زيــادة 
للقطاع الخاص، السيما مع زيادة مستويات التسهيالت االئتمانية من 
البنوك المحلية بنسبة 9.1 في المائة وبواقع 85.7 مليار ريال، حيث 
ارتفعت من مستوى 940.7 مليار ريال في شهر نوفمبر 2018 لتصل 
احدث  وهي  نوفمبر 2019  شهر  في  ريال  تريليون  مستوى 1.02  إلى 

البيانات المتاحة على مصرف قطر المركزي.

املعيار 9
مــن جــهــتــه قـــال الــمــســتــثــمــر، راشــــد الــســعــيــدي، إن انــخــفــاض سقف 
المخصصات التحوطية بدأ يظهر في النتائج المالية للبنوك وهو ما 
يكشف عن كفاية المخصصات المتراكمة في ظل انخفاض مخاطر 

للمعيار  البنوك  تطبيق  ورغــم  المتعثرة  الــقــروض  على  االنــكــشــاف 
المصارف  على  يفرض  والـــذي   2019 يناير  مــن  اعتبارا   9 المحاسبي 
على  مستقبال  المتوقعة  للخسائر  اضافية  مخصصات  استقطاع 
وخالل  نشأتها،  عند  المنتظمة  االئتمانية  المالية  الموجودات  جميع 

مراحل عمرها المختلفة.
وأكد السعيدي أن محركات النمو الرئيسية للبنوك تتمثل في إدارة 
المشاريع  وتمويل  الكبرى  المالية  المالءة  أصحاب  للعمالء  الثروات 
إلى  الــحــاجــة  انتفت  الــتــي  المخصصات  تحرير  عــن  فــضــاًل  التنموية 

تجنيبها.
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منو األرباح
وبدوره يتوقع المستثمر، احمد حسين، استمرار وتيرة نمو أرباح البنوك 
المشاريع  تمويل  مــن  بحصة  ستحظى  حيث   ،2020 ــام    ــع ال فــي 
استكمال  ستشهد   والتي  الجديدة  الموازنة  في  المدرجة  التنموية 
المشاريع الرئيسية ومشاريع مونديال 2022 عالوة على ترسية العديد 
تكلفتها  تصل  والتي  القطاعات  مختلف  في  الجديدة  المشاريع  من 
على  إيجابا  سينعكس  الــذي  األمــر   ، ريــال  مليار   11.5 إلــى  االجمالية 

البنوك القطرية ويعزز فرص نمو أرباحها. 
وأشـــــار حــســيــن إلــــى ان مــصــرف قــطــر الـــمـــركـــزي يــخــطــط إلطـــالق 
استراتيجية التكنولوجيا المالية »الفينتك« الجديدة ، مما سيؤدي 
تقدمها  التي  الخدمات  مستويات  وارتقاء  البنوك  اداء  تعزيز  إلى 
من  المحلية  للبنوك  الــقــوي  بـــاألداء  تفاؤله  عــن  معربا  للعمالء 
حيث نشاطها كأسهم قيادية تشغيلية ثقيلة مدرجة في البورصة 
التوزيعات  ــرار  واقـ األربـــاح  لتحقيق  مواصلتها  جانب  إلــى  القطرية، 
السوق  في  وانتشارها  توسعها  عبر  أو  المساهمين،  على  السخية 

المحلي واألسواق الخارجية.
ويباشر مصرف قطر المركزي تنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية للقطاع 
المالي، والتي قام بإعدادها كل من »المركزي« وهيئة قطر لألسواق 
المالية  الرقابية  )الجهات  للمال  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة  المالية 
على  الرقابة  تعزيز  هي:  رئيسية  أهداف  خمسة  تحقيق  بهدف  الثالث 
وتعزيز  المالية  األســواق  وتطوير  الرقابي،  والتعاون  المالي  القطاع 
فيه،  والثقة  المالي  النظام  نزاهة  على  والمحافظة  المالي،  االبتكار 

وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.
وفي هذا اإلطار يسعى المركزي إلى تنفيذ استراتيجية للتكنولوجيا 

المالية تســتخدم التكنولوجيــا الستحداث نماذج أعمــال، أو تطبيقــات، 
األســـــواق  علـى  ملمـوس  أثـــــر  لهـا  جــديـــــدة  منتجـات  أو  عمليـات  أو 
ان  وبما  المالية  الخدمات  توفيـر  على  وتعتمد  المالية  والمؤسسات 
التكنولوجيا المالية تعتمد على التقاء أكثر قطاعات األعمال حيوية 
وتوجية  ورسم  تحديد  اعــادت  فقد  والتكنولوجيا  المال  قطاعا  وهما 

دائرة األعمال فـي كافـة أنحـاء العالـم. 
ويتوقع »المركزي« أن تؤدي التكنولوجيا المالية دوراً مهمًا في قيادة 
الخدمات المالية في المستقبل القريب ومع ازدياد أهمية التكنولوجيا 
المالية، يرى »المركزي« ضرورة تعزيز اآلليات القوية لألمن السيبراني، 
لكي ال تضيع فوائد التكنولوجيا المالية ويتطلب هذا األمر مستوى 
الحوكمة  ومنها  المجاالت  من  العديد  في  االستعدادات  من  معينًا 
األمنية  والوقائع  السيبرانية  التقنيات  وتحليل  فهم  مثل  السيبرانية 
األمنية  الــشــراكــات  ضــمــان  مثل  األمنية  والــشــراكــات  أفــضــل  بشكل 

الموثوقة بين مختلف مكّونات النظام المالي.

اختبارات الضغط كشفت قوة اختبارات الضغط كشفت قوة 

البنوك..و»الفينتك« سيطور البنوك..و»الفينتك« سيطور 

أداءهاأداءها
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بصدارةبصدارة  آيفونآيفون  بروبرو  ماكسماكس  ثمثم  سامسوجنسامسوجن  جاالكسيجاالكسي  أسأس  1010  بلسبلس

أفضلأفضل  هواتفهواتف » »20202020« « 
وأسعارهاوأسعارها  محليامحليا

كتب - محمد األندلسي

يبدأ العام الجديد 2020 مع وجود الكثير من الهواتف الذكية التي 
تتنافس لالستحواذ على حصة أكبر من السوق العالمي، وقد 

طرح موقع توم جايد العالمي المتخصص في التكنولوجيا قائمة 
تضم أفضل الهواتف التي ينصح المستخدمين بشرائها في 2020، 

وذلك استنادا إلى التصميم والميزات واألداء وجودة الكاميرا وعمر 
البطارية، وتقدم أمالك بدورها أسعار هذه الهواتف بالسوق القطري.

ت
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تك
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منافسة بين 

»أبل« و»سامسونج« و»جوجل«

و»موتوروال« و»إل جي« و»وان بلس«
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1- آيفون 11 برو ماكس
هاتف  يــأتــي  األول  الــمــركــز  فــي 
 iPhone ماكس  بــرو   11 آيــفــون 
يــتــمــيــز  حـــيـــث   ،11 Pro Max
جيد،  وتصميم  بشكل  الهاتف 
يدعم  الهاتف  أن  إلى  باإلضافة 
واط،   18 بقوة  السريع  الشحن 
مدعوما  بــات  الــصــوت  أن  كما 
والـــ     Dolby Atmos الـــ  بتقنية 
والهاتف   ،Dolby Digital Plus
يأتي ضد الماء والغبار بشهادة 
الماء  تحت  أمتار   4 حتى   IP68
أداء  أن  كما  دقيقة،   30 لــمــدة 
الكاميرات أكثر من ممتاز بصفة 
الوضع  إضافة  تمت  كما  عامة 
من  خالية  صور  لتقديم  الليلي 
وتعتبر  والتشويش،  الضوضاء 

اآليفون  هواتف  سلسلة  في  السعة  حيث  من  األكبر  هي  البطارية 
حتى اآلن مع تحسين في عمر البطارية بنحو 5 ساعات مقارنًة بالجيل 
السابق الـ  iPhone XS Max، عالوة على أن الشاشة تحظى بمعدل 
كثافة 458 بكسل لكل إنش وتضمن أفضل أداء مع سطوع أكثر من 

ممتاز تحت الضوء المباشر.
الشاشة  أما  التحديث  متاح   13  IOS تشغيل بنظام  الهاتف  ويعمل 
بكسل،   1242×2688 الدقة   ،  OLED نــوع  من  بوصة   6.5 فبقياس 
المقاوم  بالزجاج  ومحمية   ratio  19.5:9 العرض  إلــى  الطول  نسبة 
للخدش من تصنيع شركة أبل وتدعم الشاشة الميزات التالية: تقنية 
دولبي فيجن، التدرج اللوني الواسع، اللمس ثالثي األبعاد، والنغمة 
   Pro Max  11  iPhone مواصفات  أهم  من  البطارية  وتعتبر  حقيقية 
جديدة  تحسينات  إلى  باإلضافة  امبير  ملى   3969 سعتها  يبلغ  حيث 

لتقليل استهالك البطارية.
ريــاال  قطر 5599  دولــة  فــي  ماكس  بــرو   11 آيــفــون  هاتف  سعر  ويبلغ 
لسعة 512 غيغابايت، و4899 رياال لسعة 256 غيغابايت، و 3929 رياال 

لسعة 64 غيغابايت.

2- سامسوجن جاالكسي أس 10 بلس
في المركز الثاني يأتي الهاتف سامسونج جاالكسي أس 10 بلس، 
Samsung Galaxy S10 Plus  الذي يعد الهاتف األقوى في سلسلة 
الـ S، ويأتي بنفس حجم 
 Samsung ـــ  ــ الـ ــة  ــاشـ شـ
مــع   Galaxy Note 9
وأبـــعـــاد  مــنــه  ــــف  أخ وزن 
أقل، حيث  تم استغالل 
أكبر  إلى  الهاتف  حــواف 
قدومه  مع  ممكنة  درجة 
ثنائية  أمــامــيــة  بــكــامــيــرا 
استخدامها  يتم  والــتــي 
للمرة األولى في هواتف 
ــج بـــصـــفـــة  ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــامـ ــ سـ
عــــامــــة وفــــــي ســلــســلــة 

الجاالكسي بصفة خاصة مع أكبر بطارية قامت سامسونج بصنعها 
حتى اآلن ببلوغها مستوى 4100 ملي أمبير.

ــر، األزرق، الــكــنــاري  ــض ــض، األســــود، األخ ــي ــوان األب ــأل ويــتــوافــر الــهــاتــف ب
األصفر، واللون الــوردي، وهناك أيضا إصــداران بظهر من السيراميك: 
الشاشة   قياس  ويبلغ  أبيض  سيراميك  والثاني  أسود  سيراميك  األول 
وصول  بذاكرة  الهاتف  يتمتع  كما   AMOLED نوع  من  بوصة   6.4
أو  جيجابايت   128 تخزين  مساحة  مع  جيجابايت   8 سعتها  عشوائي 
 512 تخزين  مساحة  مع  جيجابايت   8 سعة  عشوائي  وصــول  ذاكــرة 
 )RAM( أو ذاكرة وصول عشوائي )جيجابايت )نسخة سيراميك فقط
سيراميك  )إصدار  تيرابايت   1 تخزين  مساحة  مع  بايت  جيجا   12 سعة 
فقط(، عالوة على فتحة لبطاقة microSD  ويمكن استخدام نفس 

الفتحة لتركيب شريحة ثانية إضافية.
تيرا   1 سعة  قطر،  في  بلس   S10 جاالكسي  سامسونج  سعر  ويبلغ 
بايت 4979 رياال، و3999 رياال لسعة 512 غيغا بايت، و3099 رياال لسعة 

128 غيغابايت.

3- آيفون 11
في المركز الثالث يأتي الهاتف آيفون iPhone 11“  11” بتصميمه 
وبخامات  الهاتف،  واجهة  أغلب  تغطي  وشاشة  بسيطة  بحواف 

تصنيع زجاجية في األمام والخلف 
ــوم  ــي ــن ــوم مـــع هــيــكــل مـــن األل
لالستخدام  مناسب  وبمعالج 

وأداء  والمكثف  العادي 
قوي في األلعاب مع 

المعالج الجديد
 Apple A13 

Bionic  ومعالج  
Apple GPU

ــاتـــف  ــهـ ويـــحـــمـــل الـ
قوية  مزدوجة  كاميرا 

ــد مــن  ــ ــدي ــ ــع ــ تــــوفــــر ال
التصوير  مثل  المميزات 

بـــزاويـــة واســعــة مــمــا يتيح 
التفاصيل  مــن  الــمــزيــد  إضــافــة 

في الصورة أو عدد أشخاص أكبر، 
الليلي  الــوضــع  ميزة  جانب  إلــى 

التي تعطي أداء قويا أثناء التصوير في اإلضاءة المنخفضة.
أمبير  مــلــي   3110 تبلغ  حــيــث  جـــدا  كــبــيــرة  فسعتها  الــبــطــاريــة  أمـــا 
حتى  يوم  من  أكثر  إلى  تصل  كبيرة  لفترات  لالستخدام  وتكفي 
تقدم  األخــرى  الشركات  أن  من  وبالرغم  المكثف،  االستخدام  عند 
الـ  نــظــام  لكن  أبــل  تقدمها  الــتــي  تلك  مــن  بكثير  أكــبــر  بــطــاريــات 
IOS يستهلك طاقة أقل مقارنة مع أنظمة التشغيل األخرى مثل 
فترة  وتوفر  كبيرة  تعتبر  أبــل  من   3110 سعة  فــإن  لذلك  أنــدرويــد، 
كبيرة من االستخدام دون شحن البطارية، كما أن الهاتف مقاوم 
 30 لمدة  متر   2 عمق  إلــى  يصل  بما    IP67 بمعيار  والغبار  للماء 
دقيقة، ويدعم الهاتف كذلك خاصية الشحن الالسلكي والشحن 
العكسي، حيث يمكن للمسخدمين شحن السماعات الالسلكية 

من خالل الهاتف بكل سهولة وبدون أسالك.
ويبلغ سعر آيفون 11 في قطر 3299 رياال لسعة 512 غيغا بايت، 
و2899 رياال لسعة 128 غيغا بايت، و2749 رياال لسعة 64 غيغابايت.
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4- جاالكسي نوت 10 بلس
 ”Samsung Galaxy بلس نوت 10  جاالكسي  سامسونج  هاتف  يأتي  الرابع  المركز  وفي 
“Note 10 Plus الذي يتميز بمواصفات قوية كعادة سامسونج في فئة النوت كل عام، 
فهي دائما ما تسبق الشركات المنافسة بطرح هاتفها النوت بمميزات قوية أهمها القلم 
الـ S-Pen والشاشة الممتازة المعتاد عليها من سامسونج، ويأتي الهاتف بشريحتين اتصال 
من نوع  Nano Sim أما عن مواد تصنيع فتأتي من الزجاج مع إطار من معدن ستانلس 

ستيل مع حماية على ظهر الهاتف.
ويبلغ سعر سامسونج جاالكسي نوت 10 بلس في قطر 4549 رياال لسعة 512 غيغا بايت، 

و 3699 رياال لسعة 256 غيغا بايت.

5- وان بلس 7 تي
 ،”OnePlus 7T “  وفي المركز الخامس يأتي هاتف وان بلس 7 تي
 OnePlus حيث قدمت شركة وان بلس الصينية هاتفها األحدث وهو
زيادة  وتمت   ،OnePlus 6T السابق  لهاتفها  استكمااًل  ليكون   7T
هرتز  إلى 90  دعمها  مع  قبل  ذي  من  أكبر  لتصبح  الشاشة  مساحة 
لتجربة أفضل في الرؤية والمشاهدة مع االهتمام بالكاميرات فأصبح 

الهاتف اآلن يمتلك كاميرا للتصوير العريض.
استخدام  واجــهــة  مــع   10 أنــدرويــد  تشغيل  بنظام  الهاتف  ويتمتع 
OxygenOS 10 أما البطارية فتأتي بسعة 3800 مللي امبير وتدعم 
الشحن السريع بقوة 30 واط. ويبلغ سعر هاتف وان بلس 7 في قطر 

نحو 2400 ريال لنسخة 256 جيجا.

Pixel 3a 6- جوجل
حل هاتف جوجل 

بيكسل ثري ايه 
 Google Pixel
3a في المركز 

السادس، ويأتي 
الهاتف من شركة 

جوجل مما يضمن 
التحديثات السريعة 
والمستمرة  وتتمتع 

الذاكرة الداخلية 
للهاتف بسعة 

64 جيجابايت و4 
جيجابايت رام أما 

البطارية فتبلغ 
سعتها 3000 

ملي أمبير وتدعم 
الشحن السريع 

بقوة 18 واط، ويبلغ 
سعر الهاتف في 
قطر نحو 2,099 

رياال.

7-  جوجل بكسل 4 إكس أل 
   Google Pixel 4 XL أما هاتف جوجل بكسل 4 إكس أل 
فجاء في المرتبة السابعة، حيث يضم الهاتف العديد 
مــن الــمــمــيــزات الــتــي تشمل نــظــامــا جــديــدا يعمل 
بالرادار للتحكم في استشعار الحركة، والتعرف على 
جديد  وإصدار  تليفوتوغرافي،  كاميرا  وعدسة  الوجه، 
من مساعد جوجل، وشاشة ذات معدل تحديث 90 
إلى  باإلضافة  األلعاب،  عشاق  يناسب  ما  وهو  هرتز 

أنــدرويــد  التشغيل  نــظــام  تحديثات  على  الحصول 
10، كما أن شكل الهاتف يختلف تماًما عن األجيال 
السابقة، فلم يعد هناك الظهر الزجاجي غير الالمع 
مع  أناقة  أكثر  متجانس  بتصميم  واسُتبدل  بلونين، 
عدم وجود مستشعر لبصمة اإلصبع في الظهر مثل 
هواتف آيفون أما البطارية فسعتها تبلغ 3700 ملي 
أمبير للساعة، وتدعم الشحن السريع بقوة 18 واط. 
نحو،  قطر  في  أل  إكس  بكسل  جوجل  سعر  ويبلغ 

4000 ريال لسعة 64 غيغا بايت.
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8- آيفون إكس آر
آيفون  هاتف  جاء  الثامن  المركز  في 
يحمل  الذي   “ iPhone Xr “ آر إكس 
نفس تصميم آيفون X تقريبا، وهو 
الشاشة  فيه  تشغل  الذي  التصميم 
الهاتف  من  األمامية  الجهة  معظم 
الجهة  عــلــى  زر  أي  ــود  ــ وج عـــدم  مـــع 
األمــامــيــة، وذلـــك مــع وجـــود إطـــار من 
ــاج،  ــزجـ األلـــومـــنـــيـــوم وخــلــفــيــة مـــن الـ
الشحن  ميزة  بدعم  يسمح  مــا  وهــو 
مزودا   iPhone Xr ويأتي  الالسلكي، 
بــمــيــزة تــأمــيــن الــهــاتــف عــبــر بصمة 
آبل  قــالــت  والــتــي   ،Face ID  الــوجــه
إنــهــا أصبحت أســـرع وأكــثــر أمــانــا، وال 
تقليديا  منفذا  الجديد  الهاتف  يحمل 
لــلــســمــاعــات مــثــل اإلصـــــدار الــســابــق، 

كما يدعم ميزة مقاومة الماء والغبار بمعدل IP67 وهو ما يعني أن 
الهاتف يمكنه البقاء في عمق 1 متر من الماء لمدة 30 دقيقة قبل 
وتدعم  أمبير،  ملي   2942 البطارية  سعة  تبلغ  بينما  للتلف،  التعرض 
الشحن السريع بما يسمح بالوصول إلى شحن 50 % في 30 دقيقة.

ويبلغ سعر هاتف آيفون إكس آر في قطر 3699 رياال لسعة 256 غيغا 
بايت، و3099 رياال لسعة 64 غيغا بايت.

9- موتوروال موتو 

جي 7 باور
 Motorola يأتي الهاتف

 Moto G7 Power
)موتوروال موتو جي 

7 باور( في المرتبة 
التاسعة، ويحظى 

بشاشة 6.2 بوصة من 
نوع LCD،  ويعد من 
ضمن فئات الهواتف 

المتوسطة، ورغم ذلك 
فإنه يوفر بطارية بسعة 

ضخمة جدا تدوم لفترات 
طويلة، حيث تبلغ 

سعتها 5000 ملي أمبير 
وتدعم الشحن السريع 

بقوة 15 واط.

قائمة الهواتف األكرث مبيعًا عامليًا
من جهة أخرى، تصدر هاتف آيفون إكس آر “iPhone XR” المرتبة األولى بقائمة األكثر مبيعا 
مستوى  على  سوقية  كحصة   % 3 بنسبة  الماضي  العام  من  الثالث  الربع  خالل  عالميا 
العالم، يليه في المرتبة الثانية هاتف سامسونج جاالكسي ايه Samsung A10“ 10” بحصة 
سوقية عالمية بلغت 2.6 %، وفي المرتبة الثالثة جاء هاتف سامسونج جاالكسي ايه 50 
Samsung Galaxy A50  بحصة سوقية بلغت 1.9 %، وفي المرتبة الرابعة حل هاتف اوبو 
ايه Oppo A9  9، بنسبة 1.6 % من إجمالي مبيعات الهواتف عالميا، وفي المرتبة الخامسة 
جاء  السادسة  المرتبة  وفي  إلى %1.6،  تصل  بنسبة    ”11 iPhone“ 11 آيفون هاتف  حل 
هاتف  جــاء  السابعة  المرتبة  وفــي   ،% 1.5 بنسبة   “  Oppo A5s  “ أس    5 ايــه  اوبــو  هاتف 
سامسونج جالكسي ايه Galaxy A20 20  بنسبة 1.4 %، وفي المرتبة التاسعة حل هاتف 
اوبو ايه 5 اس “ Oppo A5s”، بنسبة 1.3 %، وفي المركز التاسع جاء هاتف شاومي ريدمي 
7 ايه  7A Xiaomi Redmi    بنسبة 1.2 %، وفي المرتبة العاشرة حل هاتف هواوي بي 30 

Huawei p30 ، بنسبة 1.1 % من إجمالي مبيعات الهواتف على مستوى العالم.

LG G8X ThinQ 10- إل جي
في المرتبة العاشرة جاء هاتف إل جي جي 8 إكس ثينك LG G8X ThinQ  من 
الهواتف  على  الذكية  الهواتف  مجاالت  في  عملها  يقتصر  ال  التي  جي  إل  شركة 
متوسطة السعر فقط، فالشركة تقدم كذلك هواتف رائدة مميزة بشكل مستمر 
بشكل  اآلسيوية  األســواق  لبعض  بالنسبة  به  بأس  ال  رواجــًا  تلقي  ما  غالبًا  والتي 
مع  الشركة  هــواتــف  كــأحــدث  ثينك  إكــس   8 جــي  جــي  أل  الهاتف  ويــأتــي  خاص. 
إمكانيات كبيرة والذي يجلب مميزات تنافس العديد من الهواتف الرائدة حاليًا، من 
أبرزها الشاشة المزدوجة إلى جانب الذاكرة الداخلية البالغة 128 جيجابايت مع 6 
جيجابايت رام وبطارية بسعة  4000 ملي أمبير تدعم الشحن السريع بقوة 21 واط، 

ويبلغ سعر هاتف أل جي جي 8 إكس ثينك في السوق القطري نحو 2600 ريال.
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