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القطاعات األكثر جاذبية في 2022
يدخل االقتصاد القطري عام  2022بخطوات واثقة مع استمرار مسيرة االزدهار وهو
ما تؤكده جميع المؤسسات المالية العالمية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين

اللذين يتوقعان نمو االقتصاد الوطني بواقع  4.1%و 4%على التوالي في ،2022
أما وكاالت التصنيف االئتماني العالمية فقد منحت التصنيف السيادي للدولة
نظرة مستقبلية مستقرة بدعم من الحدث المنتظر األبرز عالميا وهو مونديال

كأس العالم  2022بينما تشير التقديرات إلى مواصلة موازنة قطر تحقيق فوائض

مالية وخصوصا في ظل ارتفاع أسعار النفط التي تدور حول مستوى يفوق 70

دوالرا للبرميل علما بأن الموازنة العامة لدولة قطر حققت فائضا بلغ مستوى 4.9
 .مليار ريال خالل األشهر التسعة األولى من عام 2021

قطاعيا فإن األسهم القطرية تأتي ضمن قائمة القطاعات األكثر جاذبية لالستثمار
في قطر خالل العام الجديد خصوصا بعدما حققت بورصة قطر أقوى مكاسبها
منذ  3سنوات خالل عام  2021بارتفاع رسملتها من مستوى  602.72مليار ريال في

بداية السنة الماضية إلى مستوى  667.57مليار ريال في آخر جلسات السنة ذاتها،

وتحظى البورصة بحزمة من محفزات النمو أبرزها رفع سقف ملكية األجانب في
جميع الشركات المدرجة ،وهو مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء ومن

المتوقع سريانه خالل العام الجاري ،فضال عن مونديال  2022والذي سيدفع مديري
األصول بالمؤسسات العالمية لزيادة مخصصاتهم المرصودة لألسهم القطرية
.مما سيزيد من حجم التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة لألسهم القطرية
قطاع العقارات مرشح أيضا لالنتعاش في  2022بدعم من المونديال وتزايد جاذبية
المشاريع الواقعة بالمناطق التي تسمح للمستثمرين األجانب بالتملك وفقا
للضوابط ،تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها.

ويبلغ عدد مناطق تملك غير القطريين للعقارات  9مناطق ،بينما يبلغ عدد مناطق

انتفاع غير القطريين بالعقارات  16منطقة ،ليسجل بذلك مجموع المناطق التي
.تم تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها لغير القطريين  25منطقة

قطاع السياحة يحتل موقعا بارزا في قائمة أكثر الوجهات االستثمارية التي تتمتع

بالجاذبية في العام الجديد ،فجميع المؤشرات تؤكد أن توافد نحو  1.5مليون زائر

إلى قطر لحضور مباريات كأس العالم  2022سيعزز من معدالت اإلشغال الفندقي،
وسيمثل نقطة انطالق لتطوير تجربة سياحية وفندقية على أعلى مستوى في
 .قطر

وال يتوقف التأثير اإليجابي لمونديال  2022عند هذا الحد ،وإنما يمتد ليشمل
حزمة من القطاعات األخرى مثل؛ التجزئة والخدمات الرياضية والبنوك والخدمات
المالية والتأمين واالتصاالت وغيرها ،حيث سينعش الحدث األبرز عالميا جميع
القطاعات االقتصادية في الدولة ،ويرسخ اسم قطر وحضورها ،ويزيد من قدرتها
على استقطاب تدفقات رؤوس األموال األجنبية وقابليتها للتحول إلى مركز مالي
.وتجاري إقليمي في المنطقة

رئيس التحرير

عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
Director@al-watan.com
@qahtani76
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• ﻣﺒﺪل ﺳﺮﻋﺎت
• ﻋﺠﻼت  ٢١ﺑﻮﺻﺔ
• ﻧﻈﺎم اﻟﺘﺮﻓﻴﻪ اﻟﺨﻠﻔﻲ
• ﻧﻈﺎم ﺻﻮﺗﻲ ﻳﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ  ١٩ﺳﻤﺎﻋﺔ

• ﺧﺎﺻﻴﺔ اﻟﺘﻨﺒﻴﻪ ﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻤﺮور ﻓﻲ اﻟﺨﻠﻒ
• ﻧﻈﺎم ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺒﻘﻌﺔ اﻟﻐﻴﺮ ﻣﺮﺋﻴﺔ
• ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ أﻣﺎﻣﻴﺔ  LEDﻣﺰودة ﺑـ  ٣ﻋﺪﺳﺎت
• ﻣﺴﺘﺸﻌﺮات أﻣﺎﻣﻴﺔ وﺧﻠﻔﻴﺔ ﻣﻊ رؤﻳﺔ  ٣٦٠درﺟﺔ

@

ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﻮدﻳﻞ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺮض ﻟﻜﺰس.

ﻟﻤـﺰﻳـﺪ ﻣـﻦ اﻟﻤـﻌﻠـﻮﻣـﺎت

اﻟﺮﺟﺎء اﻻﺗﺼﺎل5080 2929:

بورصة

ننشر قائمة األسهم األكرث صعودا يف 2021

ثروات مستثمرين بالبورصة قفزت %119.5
كتب /محمد األندلسي
إذا كنت «سعيد الحظ» واستثمرت في مجموعة استثمار القابضة
فإن ثروتك التي استثمرت بها ستكون قد ارتفعت خالل عام 2021
بواقع  %119٫5وهو مكسب قياسي.
وكان عام  2021سعيدا على المستثمرين الذين استثمروا في أسهم
 29شــركــة مــدرجــة بــالــبــورصــة سجلت مكاسب تــراوحــت بين % 0٫99
و %119٫53منذ بــدايــة الــعــام الــجــاري وحتى جلسة إغــاق  15ديسمبر
 ،2021وقــد حل سهم شركة مجموعة استثمار القابضة في المرتبة
األولى بقائمة أكثر الشركات في  2021بنسبة ارتفاع بلغت %119٫53
وجاء سهم شركة الخليج للتأمين التكافلي في المرتبة الثانية بنسبة
ارتفاع وصلت إلى  ،%104٫95وجاء في المرتبة الثالثة سهم شركة قطر
لصناعة األلومنيوم (قامكو) بنسبة ارتفاع بلغت  ،%89٫25وفي المرتبة
الرابعة جاء سهم مجمع شركات المناعي بنسبة ارتفاع بلغت ،%57٫33
وفــي المرتبة الخامسة جــاء سهم شركة كيو إل إم لتأمينات الحياة
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والتأمين الصحي بنسبة ارتفاع بلغت  ،%57٫14وفي المرتبة السادسة
القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية بنسبة ارتفاع بلغت %52٫26
وفي المرتبة السابعة جاء سهم البنك التجاري القطري (التجاري) بنسبة
ارتفاع بلغت  ،%52٫11وفــي المرتبة الثامنة جــاء سهم شركة شركة
صناعات قطر بنسبة ارتفاع بلغت  ،%37٫99وفي المرتبة التاسعة جاء
سهم شركة الدوحة للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت  ،%37٫00وفي المرتبة
العاشرة جاء سهم شركة السالم العالمية لالستثمار المحدودة بنسبة
ارتفاع بلغت  % 33٫49حتى جلسة منتصف شهر ديسمبر .2021
وفي المرتبة الحادية عشرة جاء سهم مجموعة المستثمرين القطريين
بنسبة ارتفاع بلغت  ،%27٫77وفي المرتبة الثانية عشرة بنك الدوحة
بنسبة ارتفاع بلغت  ،%25٫86وفــي المرتبة الثالثة عشرة جــاء سهم
شركة اعمال بنسبة ارتفاع بلغت  ،%23٫16وفي المرتبة الرابعة عشرة
جاء سهم شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت بنسبة ارتفاع بلغت
 ،%22٫89وفي المرتبة الخامسة عشرة جاء سهم شركة فودافون قطر
بنسبة ارتفاع بلغت  ،%22٫48وفي المرتبة السادسة عشرة حل سهم

بنك الخليج التجاري (الخليجي) بنسبة ارتفاع بلغت  ،%21٫87وفي المرتبة
السابعة عشرة جاء سهم البنك األهلي بنسبة ارتفاع بلغت ،%15٫75
وفــي المرتبة الثامنة عــشــرة جــاء سهم شــركــة المجموعة اإلسالمية
القطرية للتأمين بنسبة ارتفاع بلغت  ،%12٫46وفــي المرتبة التاسعة
عشرة جاء سهم بنك قطر الوطني بنسبة ارتفاع بلغت  ،%10٫94وفي
المرتبة العشرين جاء سهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
بنسبة ارتفاع بلغت .%8٫79
و في المرتبة الحادية والعشرين جاء سهم شركة قطر للتأمين بنسبة
ارتفاع بلغت  ،%7٫41وفي المرتبة الثانية والعشرين جاء سهم شركة
زاد القابضة بنسبة ارتفاع بلغت  ،%7٫31وفي المرتبة الثالثة والعشرين
جاء سهم شركة المالحة القطرية (مالحة) بنسبة ارتفاع بلغت ،%7٫13
وفي المرتبة الرابعة والعشرين جاء سهم مصرف الريان بنسبة ارتفاع
بلغت  ،%6٫95وفي المرتبة الخامسة والعشرين جاء سهم مصرف قطر
اإلسالمي بنسبة ارتفاع بلغت  ،%5٫90وفي المرتبة السادسة والعشرين
جــاء سهم بنك قطر األول بنسبة ارتــفــاع بلغت  ،%4٫59وفــي المرتبة
السابعة والعشرين جاء سهم شركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)
بنسبة ارتفاع بلغت  ،%4٫43وفي المرتبة الثامنة والعشرين جاء سهم
بنك قطر الدولي اإلسالمي بنسبة ارتفاع بلغت  ،%3٫68وفــي المرتبة
التاسعة والعشرين جاء سهم شركة الخليج الدولية للخدمات بنسبة
ارتفاع بلغت .%0٫99
وتنفذ بــورصــة قطر حاليا خطة لترقية الــســوق القطرية (الــبــورصــة) من
ســوق ناشئة إلــى ســوق متقدمة لــدى أهــم مؤشرات األســواق العالمية،
حيث تعتبر بورصة قطر أكبر ســــوق ناشئة في الشرق األوسط وثاني أكبر

رفع سقف ملكية األجانب
يعزز التدفقات االستثمارية
الواردة
سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية ،كما أنها مدرجة
في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال لألسواق الناشئة  MSCIومؤشر
فوتسي لــأســواق الناشئة ،ومــن شــأن ترقية الــبــورصــة مــن ناشئة إلى
متقدمة أن يعزز من مستويات التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة إلى
البورصة القطرية ،ويكرس مكانة البورصة القطرية عالميا.
وتشير التقديرات إلى استمرار نشاط أسهم التأمين المدرجة مستفيدة
من صدور القانون رقم ( )22لسنة  2021الخاص بتنظيم خدمات الرعاية
الصحية داخل الدولة والــذي سيتم بموجبه تطبيق نظام تأمين صحي
ـدم خدمات الرعاية الصحية األساسية
إلــزامــي للوافدين والــزائــريــن ،ويــقـ ّ
لهم عبر مقدمي خدمات الرعاية الصحية في عدد من المرافق الصحية
الحكومية والقطاع الخاص ،وفق ًا لنظام التغطية التأمينية لهم ومن
المقرر أن يبدأ تطبيق القانون قريبا وتلزم أحكام القانون صاحب العمل
بــإجــراء تأمين صحي للعاملين غير القطريين لديه عن طريق شركات
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التأمين المسجّ لة لدى وزارة الصحة ،وذلك لتوفير التغطية التأمينية
األساسية لهم ،وينطبق االلتزام أيض ًا على المستقدم لتوفير التغطية
األساسية لمن يستقدمهم .ومن خالل القانون الجديد سوف تضطلع
المؤسسات الخاصة والشركات بأدوارها في المشاركة بتحمل كلفة
تقديم الرعاية الطبية لمكفوليها ،كما أن الحكومة ستمنع ارتفاع
أسعار التأمين الصحي اإللزامي ،ولن تسمح باستغالل أي طرف للتأمين
خارج اإلطار القانوني مقابل تربح مادي غير قانوني أو احتيال.
ومــن المتوقع أن تشهد أسهم القطاع المصرفي نشاطا كبيرا في
 2022مشفوعا بتدفقات أجنبية كبرى وذلك في أعقاب موافقة مجلس
الوزراء على تم ُّلك المستثمر غير القطري بنسبة تصل إلى  %100في
رأسمال  4بنوك محلية مدرجة في بورصة قطر ،وهي :بنك قطر الوطني
 ،QNBومصرف قطر اإلسالمي ،ومصرف الريان ،والبنك التجاري .وسبق
لمجلس الــوزراء أن وافق في شهر أبريل من العام  2021على مشروع

مجموعة استثمار القابضة
بالصدارة ومكاسب سهم
الخليج للتأمين التكافلي
%119٫5
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قانون يسمح بتملك األجانب لنسبة تصل إلــى  %100من رأس مال
جميع الشركات المساهمة المدرجة ببورصة قطر .ومن المتوقع أن
يساهم ذلك في زيادة التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة للبورصة.
وعلى مستوى االدراجــات فإن التقديرات تشير إلى إدراجــات جديدة في
كال من السوقين الرئيسية والناشئة خالل عام  2022علما أن عام 2021
شهد إطالق السوق الناشئة التي شهدت إدراج شركتين وهما :الفالح
التعليمية القابضة ومجموعة مقدام القابضة وتمثل سوق الشركات
الناشئة رؤيــة مكملة للسوق الرئيسية ،حيث تقوم ســوق الشركات
الناشئة بتلبية احتياجات الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تمثل
المحور األساسي لهذه السوق.
ـإن ســوق الــشــركــات الناشئة ستكون مخصصة للشركات
ولــهــذا ،ف ـ ّ
الصغيرة والمتوسطة ،والتي يمكن تعريفها بأنها شركات ذات حد
مستوى أعلى من المخاطر ،ولكنها تندرج
أدنى من سجالت األداء وذات
ً
النمو والتي تحتاج للحصول على رأس
في خانة الشركات في طور
ّ
المال المطلوب من أجل عملية اإلدراج.

سهم قامكو يقفز %89٫2

والمناعي  %57٫3وكيو إل إم
لتأمينات الحياة %57٫14

قائمة أسهم الشركات األكثر ارتفاعا في عام *2021
الترتيب

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

اسم الشركة

مجموعة إستثمار القابضة
الخليـج للتأمين التكافلي
شركة قطر لصناعة األلمنيوم (قامكو)
مجمع شركات المناعي
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي
القطرية األلمانية للمستلزمات الطبية
البنك التجاري القطري(التجاري)
شركة صناعات قطر
الدوحة للتأمين
السالم العالمية لالستثمارالمحدودة
مجموعة المستثمرين القطريين
بنك الدوحة
شركة اعمال
قطر الوطنية لصناعة األسمنت
فودافون قطر
بنك الخليج التجاري (الخليجي)
البنك األهلي
المجموعة اإلسالمية القطرية للتأمين
بنك قطر الوطني
مسيعيد للبتروكيماويات القابضة
قطر للتأمين
زاد القابضة
شركة المالحة القطرية "مالحة"
مصرف الريان
مصرف قطر اإلسالمي
بنك قطر األول
قطر لنقل الغاز المحدودة "ناقالت"
بنك قطر الدولي اإلسالمي
الخليج الدولية للخدمات

نسبة االرتفاع
%119.53
%104.95
%89.25
%57.33
%57.14
%52.26
%52.11
%37.99
%37.00
%33.49
%27.77
%25.86
%23.16
%22.89
%22.48
%21.87
%15.75
%12.46
%10.94
%8.79
%7.41
%7.31
%7.13
%6.95
%5.90
%4.59
%4.43
%3.68
%0.99

* حتى اغالق جلسة  15ديسمبر 2021
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وبحسب بورصة قطر فإن عمل ّية اإلدراج في سوق الشركات الناشئة
تناسب الشركات الفردية الصغيرة التي تملك سجالت أداء محدودة
وموارد أقل عند تلبيتها ممارسات أقوى في مجال عالقات المستثمرين،
وحوكمة الــشــركــات المطلوبة مــن شــركــات الــســوق الرئيسية ومن
المقرر أن يتم تــداول أسهم الشركات المدرجة في ســوق الشركات
منصة التداول العالمية ( )UTPالمستخدمة في
الناشئة على نفس
ّ
السوق الرئيسية ،كما أنها ستستفيد من نفس الضمانات التنظيمية
السهل التعرف
المتوفرة ضمن شركات السوق الرئيسية ،إال أنه من ّ
عليها على أنــهــا ســوق منفصلة عــن الــســوق الرئيسية ،ومخصصة
للشركات الصغيرة والمتوسطة ومع مرور الوقت ،تتوقع بورصة قطر أن
يتم ترقية الشركات في سوق الشركات الناشئة إلى السوق الرئيسية
بعد أن تقوم بتنمية وتطوير ادائها.
وتشير بورصة قطر إلى أن المزايا العامة لــإدراج في سوق الشركات
الناشئة تتمثل فــي :تنويع مصادر التمويل من خــال توسيع قاعدة
الملكية وتوفير السيولة للمساهمين من المؤسسات االستثمارية
والشركات العائلية أو المالية أو المساهمين ذوي األقلية إلى جانب
اإلشهار والمكانة والتقييم وتحقيق األهــداف االستراتيجية للشركات
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وإضافة إلى ما ذكر من مزايا عامة لإلدراج ،فإن سوق الشركات الناشئة
مخصص للسوق من أجل
تتمتع بحزمة من المميزات أبرزها :توفير مسار
ّ
الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات
التي ستعود بالفائدة على المستثمرين وتوفير المرونة الكافية لتطوير
البنية التنظيمية األنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة وتطوير
ّ
هيكل أسعار ذي تكلفة ّ
لكل من جهات
أقل وتوفير نقطة اتصال فعالة

البورصة تنفذ خطة للترقية
من سوق ناشئة إلى متقدمة
لدى أهم المؤشرات العالمية

اإلصــدار والمستثمرين ،ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة
ووضع دولة قطر في مركز الريادة ،والترويج لها باعتبارها محور الشركات
الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
يشار إلى أن هيئة قطر لألسواق المالية أقرت إجراءات لتسهيل اإلدراجات
من خالل نظام طرح وإدراج األوراق المالية في األســواق المالية ،والذي
يسمح للشركات ب ــاإلدراج مباشرة فــي البورصة دون الــمــرور بمحطة
الطرح العام األولي (االكتتاب العام) ،مع توفير بدائل متعددة لتسعير
أسهم االكتتابات العامة ،مثل آلية البناء السعري فــي خطوة من
شأنها تسهيل إدراج الشركات العائلية في البورصة ،وتعزيز جاذبيتها
االستثمارية أمــام المستثمرين المحليين واألجــانــب ،ومــن المقرر بدء
تطبيق نظام الطرح واإلدراج الجديد اعتبارا من األول من أبريل المقبل.
وبحسب هيئة قطر لألسواق المالية ،فإن فكرة البناء السعري تتلخص
فــي قــيــام مستشار الــطــرح بتقديم تقييم للشركة الــراغــبــة فــي طرح
أسهمها لمجموعة من المستثمرين المؤهلين ،مثل شركات الخدمات
المالية والــبــنــوك وشــركــات التأمين ومــؤســســات الــدولــة والشركات
المملوكة لها ،حيث يتم طرح جزء من أسهم الشركة الراغبة في طرح
أسهمها للمستثمرين المؤهلين ،ومن خالل المفاوضات يتم التوصل
إلــى قيمة يرتضيها أطــراف العملية ،ويتم بناء سجل أوامــر من خالل
طلبات االكتتاب المقدمة منهم ،وبناء على ذلك يتم تحديد سعر طرح
األسهم لعموم المستثمرين .وفي المقابل ،فإن اإلدراج المباشر يعني
إدراج أسهم الشركة دون المرور بمرحلة الطرح العام األولي «االكتتاب
العام» ،األمر الذي يوفر الكثير من الوقت والتكلفة ويختصر قائمة كبرى
من اإلجراءات.

أسهم التأمين والبنوك
مرشحة للمزيد من

المكاسب خالل عام 2022
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الغالف

فرهود الهاجري وموزة السليطي يف حوار شامل :

آفاق نمو واعدة لـ «داللة القابضة» في 2022

كتب -محمد األندلسي
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(تصوير :محمود حفناوي)

اذا سنحت لك الفرصة إلجراء هذه المقابلة ..فال بد أنك ستشعر
بالتفاؤل..المستند إلى رؤية ثاقبة العتبارات الجدوى االستثمارية
وواقع السوق والمخاطر أيضا.
يبدو ذلك منطقيا بعد القفزة القياسية التي حققتها شركة داللة
للوساطة واالستثمار القابضة والتي أسفرت عن تحسن كبير
في نتائجها المالية مع تطوير متسارع لألداء واستراتيجية تسعى
لضمان استدامة النمو.
في الحوار التالي يسيطر التفاؤل على كل من  :السيد فرهود
هادي الهاجري عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة التدقيق في شركة
داللة للوساطة واالستثمار القابضة “داللة القابضة” والسيدة موزة
محمد السليطي ،عضو مجلس ادارة الشركة والعضو المنتدب في
“داللة القابضة” اللذين يؤكدان على آفاق النمو الواعدة للشركة
في عام  2022استنادا إلى االستراتيجية الجديدة التي تباشر
الشركة تنفيذها والتي تستهدف تنويع مصادر الدخل والربحية،
والتميز في االعمال ،والتحول الرقمي ،واالستدامة والمعايير
البيئية واالجتماعية والحوكمة.

يقول السيد فرهود هــادي الهاجري عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة
التدقيق في شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة “داللة القابضة”
ان التناغم والتكامل مع فريق اعضاء مجلس االدارة وجميع العاملين
بات نقطة قوة اضافية للشركة فقد باتت تسود روح جديدة بين جميع
افراد الشركة وأصبحوا يعملون كفريق عمل واحد يتمتع بروح العمل
الجماعي والمثابرة والدقة في التنفيذ ،خاصة انه قد تم العمل على
منح كل فــرد في الشركة مهام محددة وصالحيات مالئمة لطبيعة
عمله ،مع توفير المرونة وسرعة اتخاذ الــقــرارات المناسبة في الوقت
المناسب من اجل تحقيق استراتيجية الشركة الجديدة ،حيث تسعى
الشركة الى تطوير آدائها وزيــادة تواجدها في السوق المحلي ،ورفع
حصتها السوقية ســواء في الوساطة المالية لالسهم او الوساطة
العقارية.

مواجهة التحديات
واوض ــح الــهــاجــري  ”:ان مجلس االدارة الــجــديــد منذ توليه مهامه في
منتصف الــعــام  ،2020عمل على الــحــد مــن الخسائر الــتــي تكبدتها

الــشــركــة ،وقــد توليت اعــبــاء منصب العضو المنتدب للشركة في
بداية شهر مارس  ،2021وحتى نهاية شهر اكتوبر من العام  2021وتم
العمل على تسوية بعض القضايا العالقة ومجابهة التحديات في هذا
الوقت ،ومن ثم تولت السيدة موزة السليطي هذه األعباء كأول سيدة
قطرية تحتل هذا المنصب في شركة داللة القابضة بوصفها شركة
مدرجة في البورصة القطرية ،وعدت الى مقعدي كعضو في مجلس
ادارة الشركة ورئيس لجنة التدقيق وهي اللجنة المعنية بالدور الرقابي
في الشركة والمتابعة عن كثب لسير العمل في شركة داللة القابضة
وتنفيذ كافة المعايير التي تلتزم بها الشركة وفقا لمتطلبات هيئة
قطر لالسواق المالية”.

استراتيجية لتطويـر األداء
وتوسيع الحصة السوقية في
الوساطة الماليـة لألسهـم
وقطاع العقارات

15

وشــدد على ان جميع العاملين في الشركة ملتزمون بتحقيق كافة
اه ــداف االستراتيجية التي تــم وضعها  ،حيث يعملون بــروح تملؤها
الحماس والشغف مع االستمرار بالعمل بكل جهد ممكن كل حسب
موقعه  ،خاصة وان جميع اعضاء مجلس االدارة يمتلكون خبرة مهنية
وبــاع طويل في اإلدارة ،مع تخصص كبير في مجاالت عمل الشركة،

موزة السليطي أول سيدة
قطرية تتولى منصب العضو
المنتدب وعضو مجلس ادارة
لشركة مدرجة
العدد ()26
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وهذا ساعد في بناء جسور قوية بين الشركة والعمالء ،لتحقيق اهداف
الشركة وليثمر ذلك في استمرار تحقيق تحوال ايجابيا في األداء.
وتابع الهاجري قائال  :واجهت داللة العديد من التحديات ولكن مع التغير
الذي حدث في الشركة واعــادة الهيكلة والعمل كفريق واحد حققنا
مستويات أداء جيدة للغاية بنسبة نمو تفوق  %264,5على أساس
سنوي فــي األرب ــاح المحققة لتصل إلــى  11,74مليون ريــال عــن فترة
األشهر التسعة األولى من عام  ، 2021مقارنة مع  3,22مليون ريال خالل
التسعة أشهر األولى من العام  ،2020ومن المتوقع ان تستمر الشركة
في تحقيق االرباح خالل الربع الرابع من العام الجاري.

االسرتاتيجية اجلديدة
وأضاف الهاجري  :مع استمرار النمو الذي تحققه شركة داللة على جميع
المستويات وتطبيق االستراتيجية الجديدة بالكامل ستحقق الشركة
قفزات نوعية سواء من جهة ارتفاع مستويات االرباح او استحواذها على
حصه سوقية اكبر من الحالية التي تصل الى قرابة  ،%9حيث تستهدف
الشركة زيادة حصتها السوقية لتتراوح ما بين  %10و %15بالتزامن مع
تطبيق االستراتيجية الجديدة للشركة بشكل كامل ،في ظل زيــادة
الجاذبية االستثمارية للبورصة أمام المؤسسات المالية الدولية مع بدء

نديـر عـددا من المحافظ

حققنا نموا بنسبة %264٫5

االستثمارية في البورصة

خـالل األشهر التسعة األولى

القطرية يتجاوز حجمها

مــن  2021ونتوقــع استمرار

عشرات الماليين من الرياالت

األرباح بالربع األخير

العد التنازلي لمونديال قطر  2022والذي سينطلق بعد اقل من عام
واحد فقط.
ولفت الهاجري الى ان الشركة قامت بتدشين إدارة االستثمار بهدف
إدارة المحافظ المالية لــأفــراد أو للشركات والمؤسسات ،حيث تم
طرح خدمة ادارة المحافظ االستثمارية ،وباتت شركة داللة للوساطة
تدير عدد من المحافظ االستثمارية في البورصة القطرية ،والتي تتجاوز
حجمها عشرات الماليين من الرياالت القطرية ،وهذه الخطوة تأتي في
إطار استراتيجية التطوير التي تباشر تنفيذها  ،كما تقوم شركة داللة
للوساطة بــإدارة حسابات العمالء والتداول نيابة عنهم في األسهم
المدرجة في بورصة قطر لتحقيق أفضل عائد على استثماراتهم دون
الحاجة إلى أن يكون لدى العميل أي خبرة في التعامل مع البورصة أو
األسهم حيث وظفت شركة داللة للوساطة جميع امكانياتها واألدوات
الالزمة إلــى جانب فريقا من المتخصصين في هــذا المجال من أجل
ضمان تقديم أفضل خدمة لعمالئها والمستثمرين اآلخرين.
وأكد الهاجري ان شركة داللة للوساطة حققت نجاحا كبيرا في تعزيز
مكانتها الرائدة في قطاع الوساطة المالية في السوق القطري ،وذلك
عبر توفيرها للخدمات المتكاملة ذات الجودة العالمية والتنافسية،
في ظل تميزها بأنها الشركة االولى في دولة قطر التي تقوم بتقديم
التداول االلكتروني في قطر وذلك منذ اكثر من  15عاما وتحديدا في
عام  ،2006الفتا الى ان الشركة تمتلك فريق عمل مخضرم يضم نخبة
من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة في قطاع الوساطة المالية
والــتــي تلبي كافة احتياجات جميع العمالء بدقة وســرعــة كبيرتين،

مما أفضى الى ارتفاع نسبة رضا العمالء بشكل كبير للغاية ،خاصة
وان الشركة تطبق أفضل المعايير والممارسات العالمية من اجل
االستمرار في تسجيل نجاحات متتالية وأرباح جيدة ترضي المستثمرين،
كما تلتزم داللــة بتحقيق طموحات العمالء تفوق حتى توقعاتهم،
وتقديم الخدمات بجودة واحترافية عالمية عالوة على التميز المهني
لدى الموظفين والتميز في االعمال مع االلتزام بالقيم والحفاظ على
أعلى المستويات األخالقية والمهنية.

جاذبية استثمارية
وافــاد بأن شركة داللة للوساطة تعمل على تطبيق أحدث التقنيات
والمعايير الدولية في مجال التداول اإللكتروني عبر شبكة اإلنترنت مع
توفيرها لكافة النظم الداعمة التي توفر أقصى درجات األمان والسرية
لحسابات جميع العمالء  ،عالوة على توفير خدمات التداول المباشر
للمستثمرين عن طريق مركز االتصال المزود بأحدث أجهزة االتصال ،و
الذي يستوعب و يتضمن خدمات سريعة ومرضية لكافة المستثمرين
 ،فيما تضم داللة عددا واسعا من أفضل الخبرات والكفاءات المتميزة
فــي قطاع الوساطة المالية لتلبية احتياجات جميع العمالء بدقة
وسرعة كبيرتين.
وشــدد الهاجري على ان البورصة القطرية باتت تتمتع بارتفاع في
مستويات الجاذبية االستثمارية بصورة مضاعفة واثبتت قدرتها على
تجاوز العديد من االزمات والتحديات الكبيرة والتي كان آخرها تداعيات
جائحة كورونا ،خاصة مع التعافي السريع الذي حققته بورصة قطر في
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بداية أزمة كورونا والذي يعود في المقام األول إلى الكفاءة االقتصادية
واالحترافية في ادارة االزمة وسرعة التعامل مع تداعيات الجائحة  ،وهو ما
ظهر جليا في جهود الدولة ودعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة
والمتوسطة ،من خــال إقــرار حزمة تحفيز اقتصادية كبرى قوامها 75
مليار ريال لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة في
مواجهة التداعيات االقتصادية لجائحة كورونا.
واضاف الهاجري قائال :إلى جانب ما اتخذته الحكومة الرشيدة من قرارات
عملت على تخفيف حدة أزمــة كورونا  ،فقد تم اتخاذ تدابير اقتصادية
أخرى شملت قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط
الــقــروض المستحقة والــفــوائــد أو الــعــوائــد المترتبة عليها مــع توفير
«المركزي» لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة ،باالضافة الى
توجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل األقساط لجميع المقترضين لمدة ستة
أشهر ،وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ 10
مليارات ريال وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني
لالستجابة لتداعيات كورونا والبالغ قوامه  5مليارات ريال بهدف مساعدة
ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة
األجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات اإليجار
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مثل المصانع ومرافق األعمال والمستودعات وسكن العمال”.

خيارات استثمارية
واشار الى ان البورصة القطرية تبذل الكثير من الجهود الضافة خيارات
استثمارية متنوعة امــام المستثمرين  ،وهــذا سيدفع الــى استقطاب
مستثمرين جدد ،السيما مع التوقعات بإطالق سوق للمشتقات وهو ما
سيوسع من شريحة المستثمرين مع هذه الخيارات االستثمارية الجديدة
 ،حيث تعتبر المشتقات بمثابة عقودا تتم بين طرفين ،وتشتق هذه
العقود قيمتها من سعر األصل األساسي ،وهذه العقود مقيدة بوقت
وسعر محددين في العقد لتسليم األصل األساسي ،أو أن تتم التسوية
نقدي ًا في تاريخ مستقبلي.
وثمن الهاجري جهود التطوير حيث تسعى البورصة إلى رفع تصنيف
الــســوق مــن ســوق ناشئة إلــى ســوق متقدمة على مــؤشــري مورغان
ستانلي كابيتال انترناشيونال  MSCIلــأســواق الناشئة وفوتسي
لألسواق الناشئة وهو ما سينعكس ايجابا على اداء األسهم القطرية
وحجم التدفقات االستثمارية األجنبية الــواردة إلى السوق ،إلى جانب
االرتــفــاع القياسي ألسعار النفط والتي تــدور حاليا عند مستويات 75

دوالرا للبرميل وهو ما يعزز من البيئة التشغيلية في قطر عالوة على
التصنيفات االئتمانية السيادية الكبرى والنظرة المستقبلية المستقرة
مــن وك ــاالت التصنيف االئتماني العالمية الرئيسية وهــي “فيتش”
و”موديز” و”ستاندرد آند بورز” ،معربا عن امله في زيادة الحصة السوقية
خالل الفترة المقبلة ،وان تكون داللة هي االولى في مجال الوساطة
المالية فــي الــبــورصــة القطرية  ،خــاصــة مــع نجاحها فــي التكيف مع
التداعيات السلبية لجائحة كورونا بل وتجاوز تأثيرها السلبي بشكل
تام واالنطالق نحو النمو بمعدالت قياسية.

جملس اإلدارة
من جانبها أفادت السيدة موزة محمد السليطي ،عضو مجلس االدارة
والعضو المنتدب في شركة داللة للوساطة واالستثمار القابضة “داللة
القابضة” ،انها واكبت وعاصرت منذ العام  2011العديد من مجالس
اإلدارات التي تعاقبت على الشركة وخاضت التحديات التي واجهها كل
مجلس ادارة ،حيث كانت في البداية تترأس لجنة التدقيق في الشركة،
ومــن ثم انتقلت في عــام  2018الــى اللجنة التنفيذية والتي تعني
بالعمليات الرئيسية للشركة ،وحاليا تشغل منصب العضو المنتدب
كأول امرأة قطرية في هذا المنصب بالشركة منذ شهر نوفمبر ،2021
وهو االمر الذي يلقي على كاهلها أعباء إضافية تجعلها اكثر حماسة
في تطبيق الخبرات المتراكمة التي حظيت بها على مــدار السنوات
الماضية في العمل بالشركة ومواصلة هــذا األداء المميز للشركة
لتلبية تحقيق تطلعات العمالء والمستثمرين.
واضافت السليطي :منذ تسلم مجلس اإلدارة الحالي لمهام عملة بات
جليا مدى التغير الــذي حدث للشركة وتحقيقه طفرة كبيرة وواضحة
للجميع من خالل مواصلة المجهودات السابقة والوقوف على نقاط
الضعف وتالفيها وتعزيز نقاط القوة للشركة وتنميتها ،مع العمل على
الحد من الخسائر التي كانت تتكبدها الشركة سابقا وصوال الى النقلة
النوعية في االرباح التي تم تحقيقها على ايدي مجلس االدارة الحالي،
وهذا بطبيعة الحال يأتي كثمرة ونتيجة لتضافر جميع الجهود لكل فرد
في شركة داللة القابضة .

نطبـق أفضـل الممارسات
العالميـة والدوليـة ورصدنا
ارتفاعـا كبيــرا في مستويات
رضا العمالء
واوضحت ان شركة داللة القابضة التي تضم تحت مظلتها كل من
شركة داللة للوساطة وداللة العقارية ،مقبلة على تحول كبير سواء
من جهة التنظيم الداخلي واعــادة الهيكلة ،حيث قامت شركة داللة
بعمل اع ــادة هيكلة للعديد مــن االدارات واالقــســام وتــحــديــد ورســم
كافة االختصاصات للوحدات االداري ــة بالشركة ،من اجــل تعزيز قوة
الشركة ومكانتها في السوق القطري ،خاصة مع تحويل شركة داللة
تكنولوجيا المعلومات ،إلى ادارة تتبع شركة داللة القابضة ،لتقتصر
حالي ًا على تقديم خدماتها التقنية االحترافية للشركة االم كمرحلة
انتقالية لرفع القدرة المؤسسية الرقمية للشركة ومن ثم االستعداد
للبدء في التخطيط للتوسع في الشراكات االستراتيجية مع األطراف
الخارجية في مجال نظم االتصاالت والمعلومات  ،وبالفعل فإن هذا
التحول أدى الى ارتفاع نسبة الرقمنة في شركة داللة القابضة والذي
يعد احد الركائز االربع التي تنتهجها الشركة في استراتيجيتها الجديدة،
باالضافة الى ضخ دماء جديدة في الشركة واستقطاب كوادر بشرية
قطرية ذات خــبــرة وكــفــاءة وقـــادرة على العمل كفريق واح ــد ،حيث
تستهدف الشركة ان تحقق نسبة التقطير  % 60والتي تستهدفها
الحكومة الرشيدة.
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قاعدة العمالء

بورصــة قطــر تتمتع بجاذبية
استثماريــة مرتفعـــة وأثبتت
قدرتهــا علـى تجاوز التحديات
واألزمات
مـوزة السليطي  :مجلـس
اإلدارة نجح في تحقيق طفـرة
كبرى في األداء ونحقق تطورا
متسارعا بالرقمنة
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واضــافــت السليطي ان شركة داللــة القابضة تستهدف خــال العام
الجديد  2022زيادة قاعدة عمالئها وصوال الى انشاء عمالء محتملين
جدد عبر زيــادة ثقافة االستثمار في السوق القطري والقطاع العقاري
الحيوي ،حيث تباشر الشركة بالتعاون مع جامعة قطر تقديم دورات
تدريبية للطلبة وبــث روح االستثمار بداخلهم وخــلــق جيل جــديــد من
المستثمرين المحتملين مستقبال حتى وإن كانت البداية باستثمار
رأسمال بسيط ،وتدريبهم على إنشاء محافظ استثمارية لهم حتى
لو كانت صغيرة ،باالضافة الى ان مثل هذه الخطوات تخدم السوق
المحلي وأفراد المجتمع بشكل عام.

خدمات وخيارات
واكدت السليطي ان شركة داللة العقارية تسعى الى التوسع واضافة
العديد مــن الــخــدمــات والــخــيــارات االستثمارية الــتــي تستهدف قطاع
العقارات القطري ،خاصة وان شركة داللــة العقارية تعمل حاليا في
الوساطة العقارية فقط ،ولهذا تتضمن االستراتيجية الجديدة اهدافا
متعددة لتطوير الشركة والتوسع في تقديم العديد من الخدمات
العقارية ،و سيتم التوسع بشكل أكبر خالل الفترة المقبلة في تقديم
خدمة ادارة أمــاك الغير والتثمين العقاري ،واالستفادة من السمعة
الطيبة التي تتمتع بها شركة داللة العقارية في السوق المحلي.
وتابعت قائلة :تستطيع شركة داللة العقارية ادارة العقارات بمختلف
انواعها ســواء كانت أبــراج كاملة أو مجمعات تجارية او فلل سكنية
وغيرها وبكل دقة واحترافية ،باالضافة الى تقديم شركة داللة العقارية
لخدمات التثمين الــعــقــاري والصيانة الــدوريــة وغيرها مــن الخدمات
العقارية المميزة  ،كما من المقرر ان يتم اضافة نشاط التطوير العقاري
مستقبال والذي تضمنته االستراتيجية الجديدة للشركة ،كما ان شركة
داللة العقارية تمتلك ميزة نسبية تنافسية مع الشركات االخرى ،لكونها
شركة مساهمة قطرية مدرجة في البورصة القطرية وبالتالي يمنحها
هذا تفردا بين الشركات المنافسة في السوق.

ونوهت السليطي الى ان قانون الوساطة العقارية عمل على الحد
ّ
بصورة كبيرة للغاية من الدخالء على المهنة بصورة نظامية ،خاصة
وان السوق كــان يعاني من هــذه الظاهرة والتي عملت على وجود
عشوائية كبيرة في السوق حيث كانت الوساطة العقارية مهنة من
ال مهنة له ،مؤكدة انه وبعد صــدور وتفعيل قانون تنظيم الوساطة
العقارية سيتم القضاء على هــذه الظاهرة بصورة تدريجية  ،وإتاحة
المجال للمتخصصين من الشركات العقارية ومن يمتلك رخصة من
إدارة شــؤون الوساطة العقارية بــوزارة العدل ان يقوم بــدوره بصورة
صحيحة وسليمة ،وهو ما خلق فرص استثمارية في السوق العقاري
لشركة داللة العقارية لتحقيق معدالت نمو افضل خالل الفترة المقبلة.
واش ـ ــارت ال ــى ان الــقــطــاع الــعــقــاري الــقــطــري يــعــد مــن أبـ ــرز الــقــنــوات
االســتــثــمــاريــة ف ــي ال ــس ــوق الــمــحــلــي ،خــاصــة وانـ ــه شــهــد طــفــرة في
التشريعات والقوانين التي تعزز قوة القطاع العقاري المحلي بصورة
كبيرة للغاية  ،حيث تلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح
لــأجــانــب بتملك الــعــقــارات وفــقــا لــضــوابــط مــحــددة عقب ص ــدور قــرار
مجلس الــوزراء رقم  28لسنة  ،2020بتحديد المناطق التي يجوز فيها
لغير القطريين تملك العقارات واالنتفاع بها ،وشروط وضوابط ومزايا
وإجــراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها ،تنفيذا لقانون تنظيم تملك
غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها ،حيث يبلغ عدد مناطق تملك

غير القطريين للعقارات  9مناطق ،بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير
القطريين بالعقارات  16منطقة ،ليسجل بذلك مجموع المناطق
التي تم تخصيصها لتملك العقارات واالنتفاع بها لغير القطريين 25
منطقة.
واكــدت ان شركة داللة العقارية قامت بالفعل باالستثمار في مبنى
سكني في مدينة لوسيل وقامت ببيع الشقق السكنية بالكامل في
هذه المنطقة وحصل البعض منها على االقامة الدائمة لكونها احد
المناطق المميزة و تقع ضمن المناطق التي تم تحديدها للتملك الحر،
وهو االمر الذي يعزز من منسوب السيولة لدى الشركة ويدفعها الى
مواصلة البحث عن فرص استثمارية اخــرى تضاف الى سجل الشركة
الــحــافــل بــاإلنــجــازات ،فــي ظــل تنامي مستويات الثقة الــتــي يوليها
المستثمر لبيئة االعــمــال المستقرة واآلمــنــة في قطر ،وزي ــادة جاذبية
االستثمار العقاري ،باالضافة الى ان الشركة تطرح في الوقت الراهن
مشروع  5-Rوهو عبارة عن مبنى سكني للبيع في منطقة األركية
بمدينة لوسيل بجوار ستاد لوسيل ،بما يضمه من وحــدات سكنية
مميزة ،وتم االنتهاء من اعمال التشطيب بالكامل وتصل نسبة الحجز
في المشروع الى نحو  % 60من كامل المبنى ،مشيرة الى ان الشركة
تقوم بتسليم الشقق السكنية مفروشة بالكامل في هذا المشروع
 ،ومع فترات سداد تصل حتى عام  ،2026الى جانب ان تسليم كامل
الوحدات السكنية سيكون خالل  2022وقبيل استضافة كأس العالم
في قطر .2022

«داللة العقارية» تستهدف

القطاع العقـاري من أبرز

التوسع مع تقديم خدمات

القنـوات االستثماريـة في

ادارة أمالك الغير والتثمين

السوق المحلي ونطرح

واضافة نشاط التطوير مستقبال

وحدات سكنية في لوسيل

قانون الوساطة
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بنوك

تصنيفات ائتمانية قوية وجوائز متنوعة ومنو باألرباح واستثمارات رقمية

«الدولي اإلسالمي» يدخل عام 2022
بإنجازات كبيرة واستراتيجية طموحة

العدد ()26

ديسمرب-يناير 2022

24

يدخل الدولي اإلسالمي عام  2022بإنجازات كبيرة واستراتيجية
طموحة تستهدف تعزيز حضوره في السوق القطري مع تكريس
موقعه بوصفه العبا رئيسيا في السوق المصرفي المحلي وترسيخ
ريادته في االبتكار والرقمنة واألعمال والتي ترجمها البنك بحصده
جوائز كبرى خالل عام .2021

وخالل عام  2021حصد الدولي اإلسالمي جائزة البنك اإلسالمي
األكثر ابتكار ًا في خدمات التجزئة في قطر لعام  ،2021وهي
من الجوائز المرموقة التي تمنحها مجلة إنترناشيونال فاينانس
 International Financeالبريطانية سنوي ًا للبنوك الرائدة في مختلف
مجاالت الخدمات المصرفية.

األكثر ابتكارا في خدمات التجزئة في
قطر وأفضل منتج في بطاقات االئتمان

للشركات واألعمال لعام 2021

واستندت المجلة في حيثيات منح الجائزة للدولي اإلسالمي إلى أدائه
خالل الفترة الماضية التي شهدت تحديات غير مسبوقة في القطاع
المصرفي العالمي ،كما أن البنك يتمتع بمركز مالي مرموق ،ولديه
قاعدة عمالء عريضة تعتمد على الخدمات الشاملة التي يقدمها حيث
شملت هذه الخدمات نمواً استثنائي ًا خالل عام  2020ال سيما مع توسع
البنك في استخدام القنوات الرقمية التي مكنت العمالء من الحصول
على الــخــدمــات المصرفية بمستويات مثيرة لــإعــجــاب مــن السرعة
والمرونة ومواكبة مستجدات السوق والتالؤم معها.
وكذلك منحت لجنة جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية التي تتخذ
من المملكة المتحدة مقراً لها الدولي اإلسالمي جائزة أفضل منتج
في مجال بطاقات ائتمان للشركات واألعمال لعام  2021بالنظر إلى
القيمة المضافة التي قدمتها للفئة المستهدفة من العمالء ،فضال عن
الدور الريادي للبنك في مختلف مجاالت الصيرفة اإلسالمية.
وجاء فوز الدولي اإلسالمي بهذه الجائزة ضمن جوائز التمويل اإلسالمي
التي تمنحها سنوي ًا لجنة جوائز الخدمات المصرفية اإلسالمية للبنوك
الــرائــدة في مختلف مجاالت الخدمات والمنتجات في قطاع الصيرفة
اإلسالمي.
وفاز الدولي اإلسالمي بجائزة أفضل بنك رقمي في دولة قطر من اتحاد
المصارف العربية خالل حفل جوائز التميز ألفضل المؤسسات المالية
الرقمية  2021-2020الذي أقيم في العاصمة اللبنانية بيروت بمشاركة
عدد كبير من ممثلي القطاع المصرفي العربي والدولي .وتشكل هذه
الجائزة اعتراف ًا متجدداً باإلنجازات المميزة التي حققها الدولي اإلسالمي
في ميدان التحول الرقمي ال سيما خالل الفترة الماضية حيث عزز من
استثماراته بالقنوات المصرفية الرقمية ،والتي شملت توفير طيف
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واسع من الخدمات للعمالء ،بعضها خدمات نوعية يتم توفيرها للمرة
األولى في القطاع المصرفي المحلي.
ومنحت اللجنة المنظمة لجوائز التميز ألفضل المؤسسات المالية
الرقمية في اتحاد المصارف العربية الدولي اإلسالمي الجائزة بالنظر
إلى نجاحه في تحقيق تقدم ملموس في ميدان التقدم الرقمي ،كما
أنه نجح بجدارة في مواجهة الظروف الطارئة المتعلقة بانتشار جائحة
كورونا «كوفيد  ،»19 -حيث وفر البنك حلو ًال رقمية لعمالئه مكنتهم
من الحصول على الخدمات المصرفية بسهولة وأمــان ودون الحاجة
لزيارة فروع البنك.
وحصد الدولي اإلسالمي للسنة السادسة على التوالي أعلى شهادة
في مجال األمن السيبراني وحماية بيانات البطاقات المصرفية (PCI-
 ،)DSSوالتي تمنحها شركة  SISAللمؤسسات والبنوك التي أحرزت
السبق في المعايير األمنية لحماية معلومات عمالئها.
وتزامن حصول الدولي اإلسالمي على هذه الشهادة مع تقدم هائل
التحول الرقمي ،وهو ما
حققه البنك خالل الفترة الماضية في مجال
ّ
يكسبها أهمية إضافية بالنظر إلى أن البنك يستثمر في حلوله الرقمية
بالتوازي مع زيادة استثماره في حلول األمان والحماية لجميع عملياته
ومعلومات عمالئه ،ومكافحة الجرائم اإللكترونية ومحاوالت االختراق
واالحتيال اإللكتروني.
أما مجلة وورلــد إيكونوميك  World Economicاألميركية فقد منحت
الدولي اإلسالمي جائزة أفضل بنك إسالمي رقمي في دولة قطر لعام
 2021وذلك اعتراف ًا بتفوق البنك والقفزة الكبيرة التي حققها في مجال
الخدمات الرقمية عبر مختلف قنواته البديلة.
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طرح خدمة الهاتف المصرفي المرئي
ومحفظة إلكترونية رقمية وأخرى

للتجار ومنصة  QIIB Payوحلوال للدفع
بدون لمس
األكثر ابتكارا في خدمات التجزئة
في قطر وأفضل منتج في بطاقات
االئتمان للشركات واألعمال لعام

2021

خدمات رقمية
وخالل عام  2021أطلق الدولي االسالمي حزمة من الخدمات المصرفية
الرقمية لترسيخ ريادته المصرفية في إطــار االستراتيجية التي يتبناها
والهادفة إلى تقديم خدمات رقمية متطورة جديدة لعمالئه حيث دشن
الــدولــي اإلســامــي خدمة الهاتف المصرفي المرئي كــأول بنك في

دولة قطر يوفر هذه الخدمة لعمالئه ،وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية
البنك في مجال التحول الرقمي ،وتقديم أفضل الخدمات للعمالء ،بما
يتوافق مع أحدث المعايير المعتمدة عالمي ًا.
وتتيح خدمة الهاتف المصرفي المرئي من الدولي اإلسالمي العديد
من الخدمات للعمالء منها االستعالم عن الحسابات وتحويل األموال،
فض ً
ال عن خدمات كثيرة متعلقة بالبطاقات المصرفية الــصــادرة عن
البنك ،كاالستعالم عن العمليات وتفعيل البطاقات وتغيير الرقم
السري وتسديد فواتير الخدمات والعديد من المزايا األخرى.
وأطلق أيضا الدولي اإلسالمي أحدث حلوله الرقمية وهي المحفظة
اإللكترونية للتجار QMP Merchantنظام قطر للدفع عبر الهاتف الجوال
بواسطة  QR Codeالتي تتيح الدفع باستخدام الهواتف المحمولة
داخل قطر على مدار الساعة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو األموال
النقدية أو أجهزة نقاط الدفع  .POSوالمحفظة اإللكترونية للتجار هي
أحــد الحلول الــرائــدة والموثوقة وتحت مظلة الــخــدمــات اإللكترونية
وحلول الدفع التي يعتمدها مصرف قطر المركزي لتشجيع االقتصاد
الرقمي وزيادة األمان في التعامالت المالية وتقليل االعتماد على النقد
في عمليات الدفع.
وتــتــيــح المحفظة اإللــكــتــرونــيــة لــلــتــجــار قــبــول تــســديــد الــعــمــاء قيمة
مشترياتهم عبر هواتفهم المحمولة من خالل المحفظة اإللكترونية
( )QMPودون الحاجة الستخدام أجهزة نقاط البيع .POS
وتتميز عمليات الدفع عبر المحفظة اإللكترونية للتجار بأنها سريعة
وآمــنــة والــدفــع فيها عبر الــهــواتــف المحمولة بشكل مباشر ،كما أن
ميسرة عبر زي ــارة فــروع الشركات
إجـ ــراءات التسجيل فيها للشركات
ّ
بالدولي اإلسالمي ثم تنزيل تطبيق .QIIB QMP merchant
ولم يتوقف األمر عند هذا الحد وإنما طرح الدولي اإلسالمي أحدث حلوله
للدفع دون لمس وهــي المحفظة اإللكترونية الرقمية ( )QMPعبر

تطبيق الجوال المصرفي التي تتيح تنفيذ عمليات الدفع اإللكتروني
بشكل ف ــوري باستخدام الــهــواتــف المحمولة داخ ــل قطر على مــدار
الساعة دون الحاجة للبطاقات المصرفية أو األموال النقدية.
وتعتبر المحفظة اإللكترونية الرقمية ح ً
ال آمن ًا وموثوق ًا وتحت مظلة
الخدمات اإللكترونية وحلول الدفع التي يعتمدها مصرف قطر المركزي
لتشجيع االقتصاد الرقمي وزيادة األمان في التعامالت المالية وتقليل
االعتماد على النقد في عمليات الدفع.
ودشن الدولي اإلسالمي منصته  QIIB Payلحلول الدفع «دون لمس»
والتي ستكون تحت مظلتها العديد من حلــول الـدفع المتقدمة ،ومنها
الخدمتان المــقدمتان من شـــركتي  Fitbit Payو Pay Garminوهي
أجهزة دفع قابلة لالرتداء حول المعصم ،حيث أعلن البنك إطالق هاتين
الخدمتين على أن يتوالى طرح بقية خدمات منصة  QIIB Payبشكل
متتابع وحسب الخطة الموضوعة من قبل الدولي اإلسالمي.
وبــعــد إطــاقــه منصة  QIIB Payأعــلــن الــدولــي اإلســامــي عــن إطــاق
أحدث حلوله للدفع «دون لمس» عبر أجهزة الدفع القابلة لالرتداء حول
المعصم بشراكة مع شركتي  Fitbitو Garminوتتيح الخدمة الجديدة
للعمالء إضافة بطاقاتهم االئتمانية الصادرة عن الدولي اإلسالمي
إلى أجهزتهم القابلة لالرتداء من  Fitbit Payو Pay Garminبخطوات
بسيطة وسهلة عبر تطبيقات يتم تنزيلها على هواتفهم المحمولة،
وبعدها سيكون الدفع في نقاط البيع التي تدعم تقنية «دون لمس»
وال يحتاج الستخدام البطاقة ،حيث تتم عملية الــدفــع بشكل فــوري
بمجرد تقريب جهاز  Fitbitأو Garminمن نقطة الدفع.

التصنيفات االئتمانية
وعلى مستوى التصنيفات االئتمانية أكدت وكاالت التصنيف االئتماني

حصد جائزة أفضل بنك رقمي
في دولة قطر من اتحاد المصارف
العربية مع أعلى شهادة في مجال
األمن السيبراني
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العالمية الــكــبــرى تصنيفات البنك االئتمانية مــع نــظــرة مستقبلية
مستقرة وهو ما يعكس رسملته الصلبة ومركزه المالي القوي وقدرته
العالية على درء المخاطر ومواجهة التحديات في مرحلة ما بعد جائحة
كــورونــا حيث أكــدت وكــالــة فيتش للتصنيف االئتماني قــوة تصنيف
البنك عند درجة « »Aمع نظرة مستقبلية مستقرة ،وذلك خالل المراجعة
الدورية التي أجرتها الوكالة لتصنيف البنك في ضوء نتائج البنك وأدائه
خالل النصف األول من عام  2021أما وكالة موديز للتصنيف االئتماني
العالمية فقد أكدت كذلك تصنيفها للدولي اإلسالمي عند درجة ()A2
مع نظرة مستقبلة مستقرة ،األمــر الــذي يعكس قــوة المركز المالي
للبنك ،ويستند التصنيف إلى التصنيف المرتفع لالقتصاد القطري عند
درجة  Aa3مع نظرة مستقبلية مستقرة وبدورها أعادت وكالة كابيتال
إنتليجنس للتصنيفات االئتمانية التأكيد على قــوة المركز المالي
للدولي اإلســامــي ،حيث ثبتت تصنيفه االئتماني عند درجــة ( )Aمع
نظرة مستقبلية مستقرة ،وأشادت الوكالة بنقاط القوة الكثيرة التي
يتمتع بها البنك.

منو بالنتائج
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وبالتزامن مع هذه اإلنجازات حقق الدولي اإلسالمي نتائج مالية متميزة
خالل األشهر التسعة األولى من عام  2021رغم تداعيات جائحة كورونا
حيث بلغت أرباحه الصافية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري صافي
ربح بلغ  840مليون ريال ،أي بنسبة نمو  % 7مقارنة بالفترة المقابلة من
عام  ،2020وبلغ العائد على السهم  0.55ريال.
وفــي هــذا اإلط ــار قــال الــدكــتــور عبد الــبــاســط أحــمــد الشيبي ،الرئيس
التنفيذي للدولي اإلسالمي إن النمو المتحقق يمثل انعكاسا منطقيا

د.عبد الباسط الشيبي :حققنا نموا
بنتائجنا المالية ونستهدف تطوير
قاعدة العمالء وتعزيز روح االبتكار
رسملته صلبة ومركزه المالي
قوي وقدرته على درء المخاطر
عالية والنظرة المستقبلية ألدائه
من وكاالت التصنيف العالمية
«مستقرة»
للجهود المبذولة في البنك ،ولورشة العمل االستثنائية التي انطلقت
فيه مواكبة للظروف التي رافقت جائحة كورونا ،حيث كان لإلجراءات
المتخذة والتحّ وط إزاء المخاطر الناجمة عن الجائحة نتائج مؤثرة في
التقليل من التبعات الناجمة عن التقلبات التي حدثت في السوق،
واستطعنا أن نرتقي إلى مستوى التحديات ،وأن نحقق نتائج أعمال
تنسجم إلى حد كبير مع األرقام المستهدفة ،وهذا بحد ذاته إنجاز يحسب

لجميع العاملين في البنك ،ونعمل بدأب لتحقيق المزيد من النجاحات
واألهداف.
وتابع قائال :إن أهم ما أنجزناه خالل الفترة الماضية كان تحسين بيئة
التشغيل إلى حد كبير ،عبر استثمارنا في التكنولوجيا ،وتوفير معظم
الخدمات عبر القنوات الرقمية األمر الذي ساهم إلى حد كبير في تطوير
قاعدة العمالء وزيادة الثقة ،وتعزيز روح االبتكار ،واالرتقاء إلى مستوى
المنافسة التي تشكل أحد أهم التحديات التي نأخذها بعين االعتبار.
وأشار إلى أن البنك استطاع تعزيز قنوات تقديم الخدمات والمنتجات
لعمالئه من األفراد والشركات بشكل نوعي ،وباتت معظم الخدمات
يمكن الحصول عليها دون زيــارة فــروع البنك ،كما أن هناك حمالت
وعــروضــا تم تقديمها للعمالء بشكل حصري عبر القنوات الرقمية،
وكانت النتائج أكثر من ممتازة ،وهو األمر الذي يدل على أن هناك تغيراً
كبيراً طرأ على الثقافة المصرفية خصوص ًا مع الظروف التي رافقت
انتشار جائحة كورونا.
وأعــرب الشيبي عن ارتياح البنك للتحسن المطرد الــذي تشهده بيئة
األعمال المحلية التي يركز عليها البنك بشكل أساسي انطالق ًا من
اعتبارات تنموية ،وأيضا من جدوى استثمارية ،حيث إن هناك تعاون ًا فعا ًال
في توفير التمويل لمختلف المشاريع في قطاعات مختلفة ،خصوص ًا
تلك التي تركز على اإلنتاج وتعزيز قوة االقتصاد الوطني.

املسؤولية االجتماعية
وعــلــى صعيد المسؤولية االجتماعية للبنك ،أوض ــح د.الــشــيــبــي أن
الدولي اإلسالمي واصل مبادراته النوعية في مجال خدمة المجتمع،
فقدم الدعم والمساندة لعدد من األنشطة والمبادرات التي تعكس
الرغبة فــي تحقيق أه ــداف ومضامين رؤي ــة قطر الوطنية  2030في
مجال التنمية ومساندة المجتمع وتطويره ،والبنك سيواصل هذا الدور
بالتعاون مع الجهات التي تطلق المبادرات والمشاريع ذات القيمة
المضافة لخدمة المجتمع بجميع فئاته.

خطة الستقطاب وتطوير وتأهيل
الكوادر الوطنية مع االستمرار
في تعزيز مبادرات المسؤولية
االجتماعية
وعلى صعيد الموارد البشرية ،جدد الرئيس التنفيذي التأكيد على أن
الدولي اإلسالمي يولي عناية فائقة لالنسجام مع التوجيهات والخطط
الحكومية لتمكين المواطنين ،حيث يسعى البنك بشكل دائــم
الستقطاب القطريين والقطريات ،وتوفير التأهيل والتدريب المالئم،
بما يكفل لهم فرص االرتقاء الوظيفي والقيام بدورهم الريادي في
القطاع المصرفي المحلي وعلى مختلف مستويات العمل.
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خدمات لوجستية

أول داعم إقليمي ..واملزود اللوجستي الرسمي ملونديال 2022

 ..GWCريادة باإلنجازات الرياضية
تســتمر شركة الخليج للمخازن  GWCفي ريــادة الســوق
المحلي لحلــول الخدمات اللوجستية لجميــع القطاعــات،
حيــث تقدم حلـوال لر ّواد األعمال والشـركات الصغيـرة
والمتوسـطة والكبيـرة ومتعددة الجنسـيات ،وتقــوم
بمناولــة مختلــف المــواد مثــل األغذيــة والمشــروبات،
والســلع االســتهالكية ســريعة الحركــة ،والبضائــع
الخطــرة ،والخيــول علــى ســبيل المثــال ال الحصــر .وبعــد
إعالن  GWCكأول داعم إقليمي ومزود لوجستي رسمي
لبطولــة كأس العالــم  FIFAقطــر  2022TMفقد شــهدت
خدمــات الشــركة اللوجســتية فــي مجــال الرياضــة
نمــوا كبيــ ًرا .باإلضافــة إلــى ذلــك ،تقــدم
والفعاليــات
ً
الشــركة فرصــة االســتفادة مــن خبراتهــا مــن خـالل
تقديــم الخدمــات االستشارية .ومن المقرر أن تقدم GWC
مجموعة من الخدمات اللوجستية قبل وأثناء وبعد البطولة،
حيث ستوظف خبراتها وبنيتها التحتية لتنفيذ المتطلبات
اللوجستية ألكبر حدث رياضي في العالم؛ وهو مونديال .2022
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نمو كبير في مجال الرياضة
والفعاليات وجاهزية لوجستية
لتنفيذ متطلبات كأس العالم
أكبــر مطــور للمراكــز
اللوجســتية فــي القطــاع
الخــاص بالمنطقــة

وبحسب التقرير السنوي للشركة فإن  GWCتعد أكبــر مطــور للمراكــز
اللوجســتية فــي القطــاع الخــاص فــي المنطقــة ،حيــث قامــت
ببنــاء أكثــر مــن  3ماليين متر مربــع مــن البنيــة التحتيــة اللوجســتية
وفقا ألعلــى المســتويات العالميــة وأفضــل الممارســات الصناعيــة
لتقــدم مــن خاللها خدماتهــا إلــى عمالئها المحلييــن والدولييــن.
وتعمــل شــركة  GWCحاليا علــى تطويــر مســاحة  1.5مليــون متــر
مربــع إضافيــة ،وتقــدم باســتمرار عطاءاتهــا علــى مشــاريع واتفاقيــات
إدارة جديــدة للبنيــة التحتيــة اللوجســتية فــي البالد وتتــراوح المراكــز
اللوجســتية علــى نطــاق واســع تقــدم خدماتهــا للعمــالء فــي
قطــاع الطيــران واالتصاالت واألعمال الفنيــة والســجالت إلى جانب
العديــد مــن القطاعــات األخــرى علــى أســاس لوجســتيات الطــرف
الثالــث ولوجســتيات الطــرف الرابــع ،فضال عن مراكز لوجستية أخرى
متخصصــة فــي قطاعــات معينــة مثــل المراكــز اللوجســتية التــي
تخدم قطاع النفط والــغــاز في مدينتي رأس لفان ومــدن مسيعيد
الصناعيتين.

أسطول ضخم
وبصفتهــا رائــدة حلــول إدارة الســجالت واألصــول فــي دولــة قطــر،
تقــوم  GWCحاليا بتخزيــن مليــارات الوثائــق لعمالئهــا فــي مخــازن
الشــركة الحديثــة التــي تخضــع إلــى الممارســات المكفولــة مــن
خــالل عضويــة المؤسســة الدوليــة إلدارة المعلومــات والســجالت
“ ”PRISMبــاإلضــافــة إلــى شــهادات األي ــزو  ISOو ISMSوتغطــي
الخدمــات المقدمــة دورة الحيــاة الكاملــة إلدارة الســجالت ،بمــا فــي
ذلــك رقمنــة المســتندات وتخزيـن المسـتندات الورقيـة واإللكترونيـة
واسـترجاع البيانـات وفقا لمواعيـد محـددة والتصنيــف والفهرســة التــي
يتــم الوصــول إليهــا بواســطة أنظمــة إدارة المســتندات ،فضال عــن
التخلــص منهــا بشــكل آمــن .باإلضافــة إلــى ذلــك ،يتولــى الفريــق
عمليــات ترميــز األصــول الثابتــة وجردهــا بشــكل شــامل.

الشيخ عبد اهلل بن فهد:
الخدمات اللوجستية
العمود الفقري لدعم النمو
االقتصادي
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وفي قطاع النقليات تديــر  GWCأكبــر أســطول للنقــل فــي الدولــة،
والــذي يضــم أكثــر مــن  1600شــاحنة ومقطـورة ومركبـة متخصصـة،
مـن خـالل اسـتخدام أحـدث أنظمـة تتبـع آليـات النقـل وبرامــج تحليــل
وتحســين األداء ،مــع تقديــم مجموعــة واســعة مــن الخدمــات مثــل
خدمــات النقــل العامــة ونقــل المــواد الخطــرة والنقــل المبــرد،
وكذلــك إدارة ســاحة الحاويــات ،وصيانــة حاويــات الشــحن وإصالحهــا.
وكذلك تقدم  GWCخدمــات الشــحن الجــوي والبحــري ،والتخليــص
الجمركــي ،والخدمــات اللوجســتية للمشــاريع ،والنقــل الدولــي ،مــن
خـالل قســم الشــحن المرتبــط بشــبكة عالميــة مــن مكاتــب الشــحن
تتألــف مــن نحو  600فرعا فــي  125دولــة حــول العالـم ،والـذي
يسـتفيد مـن األصـول القويـة للشـركة ومعرفتهـا الواسـعة فـي مجـال
الشـحن وقدراتهـا فـي السـوق ،ممـا يتيـح لـه فرصـة الحصـول علـى
حصـة األغلبية في سوق الشحن المحلي.

األعمال الفنية

العدد ()26

ديسمرب-يناير 2022

32

ويقـوم فريـق العمـل المحتـرف فـي قسم نقل األعمال الفنية في
 GWCبتطويـر مرافـق تخزيـن وشـاحنات مصممة خصيصا الســتيعاب
األعمــال الفنيــة وفــق أفضــل معاييــر المتاحــف العالميــة لتوفيــر
الخدمـات اللوجسـتية لألعمـال الفنيـة والخدمـات المرافقـة (مثـل
الترميـم والتبخيـر) ،األمر الـذي يتيـح للشـركة االهتمام بتغليـف وشـحن
وتركيـب وتفكيـك بعـض األعمال الفنيـة التـي ال يمكـن اسـتبدالها
فـي المعـارض الداخليـة والخارجيـة بمهنيـة وعنايـة ال مثيـل لهمـا.
وبصفتها مــزود الخدمـات المفـوض لشـركة يـو بـى إس  UPSفـي
دولـــــة قطـر ،تواصـل  GWCتوســيع حصــة الســوق ألكــبــر شــركة
لتوصيــل الطــرود فــي العالــم مــن خـالل االســتخدام الحكيــم للبنيــة
التحتيــة اللوجســتية الخاصــة بهــا وموظفــي الدعــم لديهـا ،فضـال
عـن التسـويق القـوي لخدمـة الطـرد السـريع الخـاص بشـركة يـو بـى

رنجيف منون:
نستهدف المساهمة فــي
إنشــاء اقتصــاد مســتدام
ومتنــوع

إس وحلــول شــبكات اإلمــداد.
وفي قطاع الخدمات البحرية تقــدم  GWCمــن خــالل العديــد مــن
الشــركات التابعــة لهــا ،خدمــات وكالــة الشــحن بمــا فيهــا عمليــات
ســاحة الحاويــات ،وتمثيــل الخطــوط المالحيــة ،وخدمــات الوكالــة
البحريـة ،واسـتضافة السـفن السـياحية ،وخدمـات صيانـة وتنظيـف
السـفن ،وذلـك مـن خالل االســتفادة مــن البنيــة التحتيــة المتطــورة
باســتمرار إلــى جانــب التطــورات التكنولوجيــة المميــزة تحــت إشــراف
.GWC

العمليات الدولية
وعلى مستوى العمليات الدولية تواصــل  GWCالبحــث عــن فــرص
جديــدة مــن خــالل التوسع في األسواق االقليمية والدولية عــن طريــق
فروعهــا والشــركات التابعــة لهــا ،وتعزيــز موقعهــا وتدفقــات اإليــرادات
مــن خـالل تقديــم خدمــات سالســل اإلمــداد والخدمــات اللوجســتية
المتخصصــة والمتكاملــة للعمــاء فــي مختلــف القطاعــات.
وإلـى جانـب المواقـع الجديـدة ،تبحـث  GWCباسـتمرار فـي مجـاالت
جديـدة كجـزء مـن اسـتراتيجيات تنويـع أعمالهـا ،ممـا يفتـح المجـال
جيــدا للمســاهمة فــي مصــادر
أمـام فـرص تجاريـة جديـدة ومدروسـة
ً
إيراداتهــا .وقد توســعت  GWCفــي عروضهــا التكنولوجيــة وهـي
تقـوم حاليا بالبحـث وتنفيـذ حلـول التجـارة االلكترونية إلضافتها إلى
عروضها األخرى.
ويعمــل قســم الجــودة والصحــة والسـالمة والبيئــة لــدى GWC
بشــكل دؤوب لضمــان محافظـة الشـركة وجميـع عمالئهـا ومقاوليهـا
الفرعييـن ،علـى أعلـى معايير السـالمة عنـد مــزاولـــــة العمـل فـي
الشـركة أو مـن خاللها فيما تحــرص الشــركة علــى مضاعفــة األداء
والحفــاظ علــى رفــاه الموظفيــن مــن خــالل العمــل عــن كثــب مــع
المديريــن المباشــرين فــي اإلدارات المعنيــة لضمــان حصولهــم علــى

قامــت ببنــاء أكثــر مــن

 3ماليين متر مربــع مــن

البنيــة التحتيــة اللوجستية
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المــوارد الكافيــة مــن ناحيــة التدريــب والمعــدات والبيئــة اآلمنة إلدارة
العمليات بكفاءة وفقا ألفضل الممارســات فــي القطــاع.
وانطالقا مــن اعتمادهــا علــى التكنولوجيــا ،تحتــل  GWCمركــز
الصــدارة فــي كافــة مجاالت عملهـا مـن خالل العمـل عـن كثـب مـع
كافـة مسـتويات اإلدارات واسـتحداث حلـول مبتكـرة لتنظيـم العمليـات
الــتــجــاريـــــة ،واتــخـــــاذ الــقـــــرارات عـن طريـق جمـع البيانـات وتحليلهــا،
باإلضافة إلــى رؤيتهــا نحــو التطويــر المســتمر .وقد أنشــأت GWC
قســم التطويــر المســتمر بهــدف زيــادة مســتوى االنتاجية للجهــات
المعنيــة التابعــة للشــركة ،أي الموظفيــن ،والعمــالء والمورديــن
والمســاهمين .ويدير قسم التطوير المستمر مهندسـون مدربـون
علـى أعلـى مسـتوى ومعتمـدون ،ويطبقـون معاييـر سـيجما السـتة
لمسـاعدة الموظفيـن علـى تجنـب اتخـاذ الخطـوات منعدمـة القيمـة
وتطويــر ثقافــة الجهــد الجماعــي التعاونــي فــي مــكان العمــل.
وأيضا يمتـد تأثيـر  GWCليشـمل حيـاة النـاس علـى مسـتوى الفـرد
والمجتمـع .لذلـك ،قامـت الشــركة بدمــج االهتمامات االجتماعية
والبيئية واألخــاقــيــة فــي أنشــطتها اليوميــة ،مــع التركيــز علــى
الشــباب ،والتعليــم ،والتوعيــة الماليــة ،وريــادة األعمــال ،والمعرفــة،
والثقافــة ،والرياضــة ،وهــي تهــدف مــن خــال هــذه البرامــج إلــى إفــادة
المجتمــع ككل.

مرونة وموثوقية

العدد ()26

ديسمرب-يناير 2022

34

وقال سعادة الشيخ عبد اهلل بن فهد بن جاسم بن جبر آل ثاني ،رئيس
مجلس إدارة الشركة :لقـد بـرزت أهميـة قطـاع الخدمـات اللوجسـتية
كبنيـة تحتية أساسـية تعمـل على ضمـان أمــن واسـتمرارية الـدول
واالقتصـاد العالمـي خالل عام  2020وهو العام الــذي شهد ظهور
جائحة كــورونــا (كوفيد  )19-وبصفتهـا الــمـــــزود الــرائـــــد للخدمـات
اللوجسـتية فـي دولـة قطـر ،فقد نجحـت  GWCفـي تزويـد القطاعيـن
العـام والخـاص بحلـول لوجسـتية وسالسل توريد مـن الدرجـة األولـى
تتسـم بالمرونـة والموثوقيـة ،حافظـت علـى اسـتمرار عجلـة العمـل

مزود الخدمـات المفـوض لـUPS
وتستكشف فــرصا استثمارية
جديدة إقليميا ودوليا
حلـول مبتكـرة لتنظيـم
العمليـات التجاريـة وتوفير أعلى
مستويات األمن والسالمة
فـي الدولـة.
وأضاف سعادته قائال :لــم تتغيــر أهــداف وخطــط دولــة قطــر طويلــة
األمــد فــي مواجهــة الجائحة ،فبالرغــم مــن تأثيــرها علـى األسـواق
والصناعـات العالميـة ،إال أنـه بـات واضحا أكثـر مـن أي وقـت مضـى
أن المشـاريع الصغيـرة والمتوســطة ســتدعم النمــو االقتصــادي
والــتــنــــــــوع ،وأن قطــاع الخدمــات اللوجســتية النشــط سيشــكل
العمــود الفقــري لدعــم هــذا النمــو .متابعا :فـي ظـل القيـادة
الحكيمـة لحضـرة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي
أميـر البالد المفـدى والتوجيهات الصــادرة عنــه ،تمكنــت الدولــة مــن
رفــع مســتوى جاهزيتهــا واســتجابتها لألزمات وبدورنا نتوجـه بالشـكر
إلـى كل مـن عهـد إلـى  GWCبمواجهـة تحـديات عام  2020الذي
أثبت أن لدينـا القـدرة علـى توسـيع قدراتنـا وتقديـم الخدمـات فـي ظـل
أصعـب الظـروف .كمـا أننـا نعبـر عـن امتناننـا للعامليـن فـي الخطــوط
األماميــة ،ليــس فقــط فــي المستشــفيات ومنشــآت الرعايــة ،ولكــن

تديــر أكبــر أســطول للنقــل
فــي الدولــة وترتبط بشــبكة
عالميــة من مكاتب الشحن
تطويـر مرافـق تخزيـن وشـاحنات
مصممة لألعمال الفنية وفقا
ألفضل معايير المتاحف
لعمــال الخدمــة جميعــا بدايـة مـن المينـاء إلـى المسـتودع ومـا بعـد
سـاهموا فـي دفـع عجلـة العمـل فـي البـالد فـي هـذا
ذلـك ،والذيـن
ً
الوقـت العصيـب.

حتديات اجلائحة
من جهته قال الرئيس التنفيذي لمجموعة  GWCرنجيف منون إن
قطاع األعمال ال يخلو مــن التحديــات الكبيــرة ال ســيما فــي مجــاالت
االســتيراد والتوزيــع ،إإل أن  GWCاســتطاعت التغلــب علــى جميــع
العوائــق التــي فرضهــا العــام  2020مــن خــال االســتفادة مــن تجربتهــا
الســابقة فــي مواجهــة األزمات وقد واجهــت  GWCتحديــات جائحة
كورونا مــن خـالل توظيــف خطـة اسـتمرارية األعمـال التـي سـاهمت
فـي ضمـان تلبيـة االحتياجـات الملحـة مثـل الشـحن والتخزيـن والتوزيـع
والنقـل وإدارة األصــول بمــا فــي ذلــك المعــدات الطبيــة واألدويــة
ومعــدات الحمايــة الشــخصية وســلع األمــن الغذائــي األساســية

وغيرهــا ،وفقــا للمعاييــر والمواصفــات العالميــة.
وأضــاف قائال :دعمــت  GWCمجتمــع األعمــال المحلــى خــال عام
 2020مــن خـالل إلغــاء الرســوم وتقديــم خدمــات خاصــة تتعلــق
بالتخليــص الجمركــي والنقـل للشـركات الصغيـرة والمتوسـطة التـي
تعمـل فـي قطاعـي الرعايـة الصحيـة واألمـن الغذائـي فـي منطقـة
بوصلبـة للتخزيــن .كمــا أعفــت الشــركة منافــذ البيــع بالتجزئــة مــن
اإليجــارات لمــدة ســتة أشــهر وقدمــت خصومــات إيجاريــه لمــدة تســعة
أشــهر لجميــع عمالئهــا مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة هنــاك.
وأكــدت الشــركة علــى دورهــا األساســي فــي سلســلة اإلمــدادات
الطبيــة المبــردة فــي البـالد بشــكل يضمــن التسـليم اآلمـن للقـاح
كوفيـد  19مـن المطـار إلـى موقـع تلقـى اللقاحـات ،وذلـك بصفتهـا
مقدم خدمـات يـو بـى إس ( )UPSالمفوض في دولة قطر من خالل
مركز  GWCاللوجستي الذي تم انشاؤة حديثا فـي المنطقـة الحـرة
فـي راس بوفنطاس.
واختتم منون قائال :لقــد شــعرنا جميعــا فــي  GWCمــن مســاهمين
وموظفيــن بالفخــر عندمــا أعلــن االتحاد الدولي لكــرة القــدم «الفيفا»
عــن  GWCمزودا رسميا للخدمـات اللوجسـتية لـكأس العالـم FIFA
قطـر  2022TMاألمر الـذي يتحقـق معـه التزامنـا بالقيـام بدورنـا فـي
دعـم هـذا الهـدف الوطنـي وإظهـار مـا تسـتطيع قطـر القيـام بـه
كدولـة مضيفـة ألكبر حـدث رياضـي فـي العالـم ويمكن التأكيد على
أن  GWCتعتزم مواصلة العمــل علــى تحقيــق خططهــا الطموحــة
للمساهمة فــي إنشــاء اقتصــاد مســتدام ومتنــوع يضمن أفضل
العوائد للمساهمين.
يــشــار إلــى ان شــركــة الخليج للمخازن ( )GWCحققت خــال فترة
التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2021صافي أرباح بلغ 165
مليون ريال ،كما حققت الشركة إجمالي إيرادات بلغت  948مليون
ريال في نهاية الفترة ذاتها ،وحقق العائد على السهم  0,28ريال في
ذات الفترة المنتهية في  30سبتمبر .2021
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تجزئة

يحتفل بعيده الـ 20مواصال مسرية النمو

افتتاح  50متجرا جديدا
في «سيتي سنتر» خالل 2021

أطلق سيتي سنتر الدوحة ،وجهة التسوق الرائدة في قطر ،احتفاالت
عقد
خاصة بعيده الـ  20يوم  13ديسمبر  2021خالل مؤتمر صحفي ُ
في المجمع التجاري مؤخرا بحضور سعادة الشيخ فيصل بن قاسم
الثاني ،رئيس مجلس إدارة شركة أعمال ومدير سيتي سنتر ،السيد
باريس سيزن ،وقد ضمّ الحضور كذلك عددا من اإلعالميين البارزين
والشخصيات المؤثرة على مواقع التواصل االجتماعي في الدوحة.
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الشيخ فيصل بن قاسم :ملتزمون
بتعزيز مكانته الريادية وضخ
استثمارات مستمرة

الشيخ محمد بن فيصل :مساحة
هامة الستقطاب أشهر العالمات
التجارية المحلية والعالمية

ـاء بــهــذه المحطة التاريخية ،يُطلق سيتي سنتر برنامجا من
واحــتــفـ ً
الــنــشــاطــات الــرقــمــيــة وعـ ــددا مــن الــفــعــالــيــات عــلــى مــواقــع الــتــواصــل
االجتماعي ،باإلضافة إلى ديكورات احتفالية ومسابقات وجوائز عديدة.
وبهذه المناسبة ،ع ّلق سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني ،رئيس
مجلس إدارة شركة أعمال ،قائال« :عندما انطلقنا بهذا المشروع في
أواخر التسعينيات ،بدا كأن الحلم صعب المنال ولكن بفضل إصرارنا
وطموحنا بتحقيق مشروع مميز وذي فائدة لوطننا الحبيب وبتشجيع
مــن شركائنا ومــن حكومتنا ،بــات المستحيل واقــعــا ملموسا على
األرض .نحن مجتمعون هنا اليوم لالحتفال بمكان مميز له أثر خاص
على حياة الناس في قطر .إننا ملتزمون بدعم سيتي سنتر الدوحة من
خالل االستثمار المستمر فيه ليحافظ على مكانته الريادية في السوق
ونتطلع دوما إلى تقديم األفضل لما يخدم مجتمعنا وبلدنا».

بدوره قال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني ،الرئيس التنفيدي
والعضو المنتدب لشركة أعمال« :نحتفل اليوم بمناسبة خاصة لنا
ومحطة هامة لقطاع تجارة التجزئة في قطر .منذ افتتاحه في العام
 ،2001أضاف سيتي سنتر الدوحة قيمة مضافة على ساحة األعمال في
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ّ
ّ
ويشكل
محفزا لتطوير منطقة الخليج الغربي في الدوحة.
قطر وكان
سيتي سنتر الدوحة اليوم مساحة هامة الستقطاب أشهر العالمات
التجارية المحلية والعالمية وله دور كبير في تعزيز سوق العمل ودعم
المجتمع المحلي .ويهدف االستثمار المستمر من الشركة المالكة،
شــركــة أعــمــال ،إلــى الــحــفــاظ على ق ــدرة مجمع سيتي سنتر الــدوحــة
التنافسية ،ومواكبة أحدث التطورات التي يشهدها هذا القطاع في
الهندسي المتم ّيز والتحديث الدائم للمرافق
قطر .وبفضل تصميمه
ّ
التابعة له باإلضافة إلى تنوع المتاجر فيه ،يبقى
سيتي سنتر الدوحة وجهة تسوق رائدة
في قطر».
م ــن جــهــتــه ،أضـ ــاف مــديــر
سيتي سنتر الدوحة
بـ ـ ـ ــاريـ ـ ـ ــس سـ ــيـ ــزن
قـ ـ ــائـ ـ ــا« :س ــي ــت ــي
سنتر الــدوحــة بات
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محطة مميزة لنا فهو يحمل ذكريات كثيرة لزواره مع عائالتهم واألحباء.
يسرّنا االحــتــفــال بعيد الــمــول الـ 20مــع المجتمع الــقــطــري ،ونتشوق
الستقبال زوارن ــا مــن جميع الفئات العمرية فــي دعــوة خاصة لصنع
ذكريات جميلة واالستمتاع بوقتهم في ظل النمو المستمر للمجمع
والذي يعكس إنجازات تم تحقيقها على مدى أكثر من  20سنة».
وتتوج احتفاالت العيد الـ 20موسما من النمو المزدهر في سيتي سنتر
ّ
الدوحة الــذي استقبل أكثر من  50متجرا جديدا هذه السنة بما فيهم
إنجلش هــوم ،أديــداس أوريجينلز ،إتش آند إم ،سوشي ليبراري ،جيميز
بيتزاريا ،تي تايم ،كرسبي كريم ،اند ديلي ،توباز ،ستيندرز ،ليفايز وغيرها.
وقد قام المجمع التجاري مؤخرا بسلسلة من التحديثات منها
بناء سوهو سكوير ،ساحة خارجية أمام المول ستضمّ المطاعم
ّ
تطل على نافورة تحبس األنفاس.
والكافيهات المرموقة التي

وتم أيضا افتتاح أكثر من  15مطعما جديدا في ردهــة مطاعم جديدة
على الجهة الشرقية تشمل بيتزا بوكس ،ساوث ستريت برغر ،كي إف
سي ،شيف الفريج وتشيز فاونتين كما تم افتتاح مساحة لعب جديدة
لألطفال.
وم ــن ضــمــن الــتــحــديــثــات كــذلــك،
تمت إضــافــة مساحة جــديــدة في
الطابق الثاني تسهل الوصول
إلــى الــفــنــادق المتصلة بالمول
مثل مــاريــوت ماركيز ،جــي دبليو
ماريوت وروتانا سيتي سنتر فيما
تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــم

تحديث مواقف السيارات لتحسين تجربة الزائر على كافة المستويات.
ومــن بين اإلضــافــات الجديدة ،نذكر عــددا من العالمات التجارية مثل
براندز ،ردتاغ ،موموسو ،ديفاكتو ،فلو وغيرها.
وأكثر من ذلك ،سيتم افتتاح سوق ذهب قريبا في سيتي سنتر
الدوحة يضمّ متاجر ذهب من أماكن مختلفة في المنطقة.
ومــنــذ افتتاحه فــي الــعــام  ،2001يتمتع سيتي سنترالدوحة بمكانة
التسوق شعب ّي ًة في قطر ،وبفضل موقعه
ريادية كأحد أكثر وجهات
ّ
االستثنائي في قلب المدينة ،بات سيتي سنتر الدوحة مقصدا للسكان
المحليين ،الزوار والسياح ووجهة فريدة للتسوق ،األكل والترفيه.
وقد تم افتتاح سيتي سنتر الدوحة في العام  2001ليكون من أوائل
مراكز التسوق في الــدوحــة .ويحظى هــذا المركز بميزتين عظيمتين
هما المساحة التي يشغلها والموقع الفريد من نوعه في قلب منطقة
الخليج الغربي في الدوحة.
ويقدم سيتي سنتر الدوحة مجموعة من العالمات التجارية الدولية
واإلقليمية والمحلية المتوزعة على مدى طوابقه الخمسة .ويقدم
خدمات عديدة للعائالت والتي تشمل  14شاشة عرض سينما وأكثر
من  38مطعم ًا ومركز ترفيه للعائالت.
ويحظى أيض ًا زائروه بفرصة االستمتاع باستعراضات متنوعة وفقرات
ترفيه موسمية لمختلف الفئات العمرية.
ويقع مركز تسوق سيتي سنتر الدوحة في الحي التجاري المتميز في
الدوحة ،وتحيط به الوزارات والفنادق من فئة  5نجوم ومباني المكاتب
واألب ـ ــراج السكنية الــفــاخــرة ،ويــوفــر لــتــجــار الــتــجــزئــة والــعــمــاء مساحة
استثنائية وتجربة تسوق في قلب الدوحة ،مع قدرة جذب هائلة
للعديد مــن الــزائــريــن ســنــو ًيــا ،مــن المناطق الــمــجــاورة،

وجميع أنحاء الدوحة ،باإلضافة إلى السياح ،حيث يعد «سيتي سنتر
الدوحة» أحد مراكز التسوق األكثر زيارة في المدينة.

باريس سيزن :محطة متميزة تحمل
ذكريات كثيرة للزوار مع عائالتهم
واألحباء
افتتاح سوق ذهب في سيتي سنتر
يضم متاجر متنوعة قريبا ..وتحسين
تجربة الزوار
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فنادق

وفقا لتقديرات املدير العام أدهم السباعي

«ويندهام الدوحة» « »Fullفي 2022
كتب – محمد األندلسي
قال أدهم السباعي ،المدير العام لفندق ويندهام الدوحة
ويست باي ،إن الفندق يعد عالمة بارزة في قطاع الفنادق في
السوق المحلي ،فمنذ افتتاحه في عام  2018وهو يستقطب
المزيد من النزالء والضيوف وصوال إلى تحقيق مستوى إشغال
يفوق  % 90خالل عام  ،2021متوقعا أن يسجل الفندق مستوى
إشغال بنسبة  ) FULL( % 100خالل العام  2022بالتزامن
مع استضافة دولة قطر لنهائيات كأس العالم بعد أقل من
عام واحد فقط ،خاصة مع ما يضمه الفندق من مقومات
جاذبة للزائرين والضيوف سواء على مستوى الغرف واألجنحة
الفارهة ،أو مجموعة مختارة من أرقى المطاعم والقاعات
المتنوعة.
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وأض ــاف السباعي أن فندق ويــنــدهــام ويست بــاي يتميز بالعديد من
المميزات التي تجعله متفردا عن غيره من باقي الفنادق في السوق
الــقــطــري ،حيث يوفر الفندق الــغــرف الفندقية بــاإلضــافــة إلــى الشقق
الفندقية فــي مــزيــج رائ ــع يعمل على تلبية كــافــة رغــبــات وطموحات
النزالء والعمالء ،ويتكون الفندق من  40طابقا ويضم  516غرفة حديثة
وعصرية ،تنقسم إلى  264غرفة فندقية و 252شقة فندقية مفروشة
بالكامل ،مــا يجعله أكبر فندق ضمن مجموعة فــنــادق ويندهام في
قطر ،كما يحتوي الفندق على العديد من الخدمات المميزة والتي
تشمل مطعما رئيسيا ،مطعمين متخصصين ،والتي تغطي كافة
األذواق والمذاقات من كافة دول العالم ،باإلضافة إلى حمام السباحة،
ـمــامــات سباحة داخلية وخارجية،
وصــالــة ومطعم لــرجــال األعــمــال ،وحـ ّ
وجاكوزي وساونا ،وسبا عالمي ،وصالة ألعاب رياضية ،وقاعات لألفراح
والمناسبات ،عالوة على  7غرف لالجتماعات ،مما يجعل الفندق يمثل
إضافة هامة لقطاع الفنادق في دولة قطر.

الشريحة املستهدفة
وأوضــح السباعي أن فندق ويندهام الدوحة ويست باي يستهدف كال
مــن شريحة الــعــائــات وشريحة رج ــال األعــمــال ،السيما أنــه يــوفــر كافة
سبل الراحة والخصوصية التي تنشدها العائالت القطرية والخليجية
باإلضافة إلــى تميز الفندق بتواجد كافة المقومات التي تستقطب
يضم الفندق الذي يقع
رجال األعمال لعقد مؤتمراتهم ولقاءاتهم حيث
ّ
على مساحة  1700متر مربع ،قاعة متميزة يمكن تحويلها إلى خمسة
أقسام ويمكنها استيعاب ما يصل إلى  900ضيف ،عالوة على تواجد 7

يتكون من  40طابقا ويضم 516
غرفة حديثة وعصرية
حققنا معدل إشغال بلغ  %90خالل
 2021ونحظى بمميزات تنافسية

قاعات اجتماعات فردية مزودة بأحدث التجهيزات الصوتية والمرئية ،كما
أن اإلضاءة الطبيعية المريحة والديكور األنيق وتصاميم الغرف الفاخرة
تعمل على تحويل الفندق إلــى مكان مثالي للقاءات واالجتماعات
باالضافة إلى تنظيمه بالفعل ألرقى حفالت الزفاف المحلية والدولية،
في ظل وجود أماكن كبيرة النتظار وصف السيارات تصل إلى أكثر من
 500موقف.

موقع اسرتاتيجي
وأشار السباعي إلى أن فندق ويندهام الدوحة ويست باي يتميز بإطاللة
خالبة على أرقى المناطق في العاصمة القطرية وهي الخليج الغربي،
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كما يتمتع الفندق برؤية كورنيش الدوحة الرائع ،وكذلك يحظى فندق
ويندهام الدوحة ويست باي بموقع استراتيجي في قلب منطقة األبراج
والمجمعات التجارية في موقع مثالي في
بالقرب من مركز المعارض
ّ
قلب المنطقة التجارية والترفيهية المزدهرة في الدوحة ،وعلى بعد أمتار
قليلة من محطة مترو الدوحة «الريل» مما يجعل الوصول إلى أي مكان
سهال وبسيطا عالوة على تجنب أي تأخير قد يحدث نتيجة االختناقات
الــمــروريــة ،إلــى جانب أن الفندق يبعد فقط  25دقيقة عن مطار حمد
الدولي ،كما يقع بقربه مركز الدوحة للمؤتمرات والمعارض والمكاتب
الرئيسة لبعض الشركات والمنطقة الدبلوماسية ،عالوة على تواجده
فــي وســط أبــرز المناطق السياحية والــحــدائــق العائلية فــي العاصمة
القطرية مثل متحف الفن اإلسالمي وسوق واقف ،وأيضا قريب من قرية
كتارا الثقافية ولؤلؤة قطر.

جمموعة ويندهام
ولفت السباعي إلــى أن مجموعة فــنــادق ويــنــدهــام تعد أكبر شركة
فندقية في العالم أجمع ،حيث تضم تحت مظلتها أكثر من  9آالف
فندق في مختلف دول العالم ،كما أنــه من المتوقع أن يتم تدشين
فندق جديد لمجموعة فنادق ويندهام في دولة قطر خالل العام 2022
ليصل إجمالي العدد إلى  3فنادق في العاصمة القطرية الدوحة ،ومن
المقرر ان يقع الفندق الجديد في نفس المنطقة وفي موقع فريد في
قلب منطقة األعمال والترفيه في الدوحة في الخليج الغربي ،حيث
يمثل الفندق إضافة مثالية للمجموعة وسيمكن الضيوف والنزالء
مــن التمتع ب ــذات المستوى الــراقــي مــن الــخــدمــات االستثنائية التي
يتوقعونها مــن عالمة ويــنــدهــام التجارية حــول الــعــالــم ،الفتا إلــى أن
فنادق ومنتجعات ويندهام حول العالم تشارك في برنامج ويندهام
للمكافآت وهو برنامج والء مميز سهل االستخدام يوفر ألكثر من 55
مليون عضو طريقة مميزة لكسب النقاط إلى جانب استرداد النقاط
مقابل ليلة مجانية في الفندق.

اليوم الوطني
وأكد السباعي أن فندق ويندهام الدوحة ويست باي قام بطرح خصومات
مميزة خالل اليوم الوطني في قطر حيث منح خصومات تصل إلى
 % 25على الــغــرف والشقق الفندقية خــال هــذا الموسم ،كما قدم
الفندق باقات وعروضا ترويجية خاصة على المطاعم والنادي الصحي
والصاالت الرياضية والسبا ،وخدمات صالونات التجميل ،السيما وأن
الفندق عمل على االستعداد لليوم الوطني منذ فترة طويلة ليخرج
بالصورة التي تالئم طموحات الضيوف والنزالء ،باإلضافة إلى أنه تم
طرح باقات حصرية للعائالت واألفــراد خالل هذا الموسم ،السيما وأنه
يعتبر أحد األيام الخالدة في ذاكرة الشعب القطري ومن يعيش على
أرض دولــة قطر ،حيث يقوم كــل مــن المواطنين والمقيمين سويا
باالحتفال لما يحمله من أبعاد وطنية عميقة ضاربة في عمق التاريخ،
مشيرا إلى انه تم عمل تغييرات بارزة مختلفة في الفندق ليواكب هذه
االحتفالية الرائعة ليتحول الفندق إلى مكان مميز لالحتفال باليوم
الوطني لدولة قطر.

جتربة آمنة
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وشــدد السباعي على أن فندق ويندهام الــدوحــة ويست بــاي حريص
على تطبيق معايير برنامج «قــطــر نظيفة» وال ــذي أطلقه المجلس
األعلى للسياحة بالشراكة مع وزارة الصحة العامة ،لضمان تقديم
تجربة آمنة للنزالء والضيوف ،وهو األمر الذي رفع من مستويات مكافحة
انتشار فيروس كورونا والحد منه باإلضافة إلى شعور النزالء والضيوف

ينقسم إلى  264غرفة فندقية و252
شقة فندقية مفروشة بالكامل
إضافة هامة للقطاع الفندقي
ويستهدف العائالت ورجال
األعمال
باألمان خالل فترة عطلتهم في الفندق ،في ظل التدابير واإلجــراءات
الوقائية التي يتخذها الفندق للحد من انتشار فيروس كورونا ،حيث يوفر
المعقمات والكمامات المجانية في جميع مرافقه للنزالء خالل فترة
اقامتهم في الفندق ،عــاوة على استمرار التعقيم والتطهير بشكل
مستمر لكافة مرافق الفندق ،الفتا إلى ارتفاع مستوى الوعي لدى جميع
الــنــزالء والعمالء مع التزامهم دومــا بكافة التعليمات واالشتراطات
التي أقرتها الجهات المعنية ،ســواء في تطبيقها لمسافة التباعد
االجتماعي وارتــدائــهــم الكمامات واستخدام المعقمات ،األمــر الذي
أفضى إلى انحسار موجة كورونا بشكل ملحوظ في قطر بالمقارنة مع
العديد من الدول األخرى وهو ما ينعكس بصورة إيجابية كذلك على

القطاع الفندقي.
وأكد السباعي أن دولة قطر باتت ضمن أبرز أماكن الجذب السياحي
العالمي وعــلــى اجــنــدة جميع المسافرين والـ ــزوار ،خــاصــة مــع اقــتــراب
استضافتها لنهائيات كأس العالم في قطر  2022بعد أقل من عام
واحــد فقط ،حيث تشير التوقعات إلى قــدوم نحو مليون زائــر في هذه
الفعالية العالمية من الجماهير ،السيما بعد التنظيم المبهر لدولة
قطر لبطولة كأس العرب  2021والتي خرجت بمستوى عالمي والتي
تمت إقامتها في الفترة من  21نوفمبر وحتى  18ديسمبر  ،2021حيث
استضاف الفندق ثالث فرق عربية وهي اإلمارات واألردن والسودان األمر
الذي يشير إلى مدى جاهزية وجاذبية الفندق العالمية.
وأضاف السباعي ان فوز دولة قطر باستضافة بطولة العالم اآلسيوية
«آسياد  »2030وامتالء رزنامة الفعاليات على مــدار السنوات المقبلة
وكل هذه الفعاليات العالمية تدفع إلى اقبال عدد هائل من الزائرين
إلى دولة قطر ،واالستمتاع بمرافقها الحيوية والتعرف على األسواق
الشعبية والمطاعم ،والحدائق الطبيعية ،والشواطئ الرملية واالماكن
السياحية التراثية التاريخية وغيرها من مقومات السياحة البارزة في
دولة قطر.

قطاع الضيافة
ـوه السباعي إلــى ان الــنــجــاح الكبير ال ــذي يحققه قــطــاع الفنادق
ون ـ ّ
والضيافة ،ينعكس إيجابيا على قطاع السياحة بشكل عــام والــذي
يشهد تطورا كبيرا ،في ظل االستفاد من الجهود الكبيرة التي يبذلها
جهاز قطر للسياحة في التعريف بمكونات المنتج السياحي المحلي
في سائر األسواق العالمية المصدرة للسياحة عبر المشاركة الفاعلة
والمؤثرة في الفعاليات الترويجية العالمية ،باالضافة إلى السياحة
الداخلية التي باتت أكثر انتعاشا مع الرزنامة المتنوعة والمتعددة من
مهرجانات وفعاليات تستقطب الكثير من الزائرين.

مستوى املنافسة
وتــوقــع السباعي ان يسجل الــمــعــروض مــن الــغــرف الفندقية ،زيــادة
متسارعة خالل الفترة القليلة المقبلة مع حلول كأس العالم في قطر
 ،2022وفي ظل توالي إنضمام المنشآت الفندقية قيد اإلنشاء إلى
القطاع بعد افتتاحها ،مشيرا إلى ان هذه الزيادة ألعداد الغرف الفندقية
ستؤدي إلى ارتفاع مستوى المنافسة االيجابية بين الفنادق وبعضها

البعض ،والــتــي تعود بالفائدة على العمالء والــضــيــوف ،ســواء من
جهة ارتفاع جودة الخدمات المقدمة لهم أو من جهة تنافسية االسعار،
السيما وان كل فندق يحاول تقديم أفضل ما لديه من خدمات ومنتجات
خاصة ،وخصومات مميزة ،الستقطاب أكبر شريحة من النزالء والعمالء
المستهدفين.
وأكد السباعي ان دولة قطر تمتلك جميع المقومات الالزمة لتصبح
الوجهة السياحية األبــرز عالميا ،السيما مع تناغم شواطئها الساحرة
مع األجواء المريحة والهادئة ،وموقعها الرائع في قلب الخليج العربي،
وتفردها بمجموعة ضخمة من الفنادق العالمية الفاخرة التي تقدم
أرقى الخدمات ووسائل الترفيه المختلف ،عالوة على االماكن الترفيهية
المتنوعة المتجددة ،والفعاليات والمهرجانات التي التتوقف ،واالندماج
المبهر بين األصــالــة والــحــداثــة ،وكــل هــذه المقومات تمنح السائح
والزائر الفرصة ان يلمس أسلوب الحياة المتطور مع عبق التاريخ في
تناغم مذهل للغاية ،ليعيش الزائر تجربة سياحية ال تنسى وتبقى في
ذاكرته طويال ،معربا عن أمله في زيادة عدد الفنادق ذات الثالث نجوم
والنجمتين والتي تناسب شريحة مهمة من النزالء والزائرين لدولة قطر
خاصة مع اقتراب كأس العالم في قطر  2022بعد أقل من عام لتناسب
هذه الشرائح من الزائرين ،عالوة على ضخ المزيد من االستثمارات في
قطاع الترفيه حتى يكون هناك تنوع ثري في وجود المدن الترفيهية
العالمية وتدشين المزيد مــن مــراكــز التسوق والمجمعات التجارية
والــمــدن الترفيهية والــتــي ستلعب دورا هــامــا فــي تنشيط السياحة
الداخلية.

استضفنا  3فرق عربية خالل بطولة
كأس العرب 2021

نوفر كافة سبل الراحة والخصوصية
للعائالت القطرية والخليجية
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تجارة

نظمت حفل عشاء يف «نوبو»..الرئيس التنفيذي مايكل كليغر:

«ماي تيريزا» منصة األزياء الفاخرة
توسع حضورها بالسوق القطري
ّ

كتبت -مريم الجليطي
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استضاف موقع ماي تيريزا  mytheresa.comالذي يعد من أبرز متاجر
التجزئة الفاخرة عبر اإلنترنت في أميركا وأوروبا أول حدث له على
اإلطالق في الدوحة ،حيث اقام حفل عشاء راقيا في مطعم نوبو
 Nobuفي فندق فور سيزونز بحضور السيد مايكل كليغر ،الرئيس
التنفيذي لشركة ماي تيريزا  Mytheresaوإيزابيل ماي المدير
العام وكبير مسؤولي تجربة العمالء وعدد من عمالء وأصدقاء
 Mytheresaوعشاق الموضة للتعرف عن قرب على استراتيجية
الموقع الرائد في اختياراته لألزياء الفاخرة.

السوق القطري متميز
والمواطنون يتمتعون بقدرة
شرائية مرتفعة

وأكــد السيد مايكل كليغر ،الرئيس التنفيذي لشركة Mytheresa
أهمية السوق القطري ومنطقة الشرق األوســط لـ  Mytheresaوسر
نجاحهم االستثنائي قائال  :أن ابــرز األســبــاب وراء نجاح Mytheresa
هو أننا متعددو العالمات التجارية وننتقي كل ما هو فاخر وحصري،
ونقوم باختيار أفضل العالمات التجارية في حدود  250عالمة تجارية
فــاخــرة ،مــمــا يجعلنا الــخــيــار األمــثــل لــأشــخــاص الــذيــن يــحــبــون شــراء
المنتجات الــفــاخــرة .إذا قمت بــزيــارة موقعنا على اإلنــتــرنــت ،فستجد
خصيصا لعمالئنا ..نحاول
جميع العالمات التجارية الفاخرة المصممة
ً
دائما العثور على أفضل الموديالت وأفضل العالمات التجارية.
ً
وتابع قائال  :تم إطــاق منصة مــاي تيريزا  mytheresa.comفي عام
 2006ويــجــمــع ه ــذا الــمــوقــع مــنــصــات األزي ـ ــاء الــعــالــمــيــة فــي منصة
إلكترونية واحدةُ ،مصممة خصيصا لتناسب المرأة العصرية واألنيقة.
ويمنح الموقع الفرصة لكل ام ــرأة باحثة عــن التجدد فــرصــة اختيار
أجــمــل وأح ــدث القطع والتصاميم مــن مــابــس ،وحــقــائــب ،وأحــذيــة
وإكسسوارات ،لتنعم بإطالالت فخمةُ ،متفردة ومواكبة للموضة..
يعمل فريق خبراء الموقع للموضة على انتقاء أحدث وأهم الصيحات
مباشرة من منصات عروض أزياء أشهر المصممين من جميع أنحاء
العالم ،إلى جانب آخر إصــدارات العالمات الفاخرة .وأضــاف  :ينتقل
فريقنا إلى صاالت العروض حول العالم الختيار أفضل القطع ،لنتيح
لعمالئنا العثور على أفضل القطع ،شركة ماي تريسا عالمية ،ونقوم
بالشحن إلى أكثر من  130دولة من األسواق العالمية واألكثر أهمية

لدينا  250عالمة تجارية فاخرة توفر
جميع خيارات األزياء والموضة
العالمية
نوفر خدمات الشحن إلى أكثر من
 130دولة حول العالم ومنصتنا
األسرع نموا
في أوروبا والشرق األوسط وآسيا وأوروبا كما نفتخر بعالقاتنا القوية
مع كبرى العالمات التجارية مما يتيح لنا فرصة تقديم قطع نــادرة ال
يمكن إيجادها في أي مكان آخر.
وأشار مايكل إلى أنه قد تم إدراج  Mytheresaفي بورصة نيويورك،
حيث حقق الموقع
نموا خالل الربع الماضي بما يقارب  30بالمائة
ً
نموا على اإلنترنت في الوقت الحالي
مما يجعل منصتهم األســرع
ً
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.متابعا  :يتميز موقع  mytheresa.comبأنه يقوم على مبدأ تجارة
التجزئة وتقديم مقاالت تحوي أجدد وأفضل أخبار ونصائح الموضة،
إضافة إلــى أفكار لتستوحي منها اإلطــالــة ،وهــذا يساعد كل امــرأة
لــديــهــا أســلــوبــهــا الــخــاص فــي عــالــم الــمــوضــة عــلــى اخــتــيــار القطع
المناسبة ،كما نشكل مصدر إلهام للنساء اللواتي يعتمدن على
اختيار القطع من خالل تقديمها بأسلوب جــذاب والفــت .فتخصصنا
هــو خدمة عمالئنا المميزين ،وتوفير أفضل وأســهــل تجربة تسوق
عال ومتوفرة بلغات عدة .كما يتميز موقعنا
إلكترونية على مستوى
ٍ
بالسرعة والمصداقية في خدمات الشحن ،حيث ترسل الطلبيات إلى
أكثر من  140دولة حول العالم ،في فترات وجيزة .وتنفرد Mytheresa
عن باقي المنصات باعتبارها الشركة الوحيدة التي تركز حصريا على
الفخامة.
و أوضح كليغر قائال  :لدينا حوالي  250عالمة تجارية بينما تقدم باقي
المنصات ما اليقل عن  1000إلى  3500عالمة ،لذا فهم تلقائ ًيا تجردوا
من مفهوم الفخامة ،تركيزنا على الرفاهية هو ما يميزنا ..لدينا قطع
حصرية من مونت كلير 40 ،قطعة من لورو بيانا ،كما أطلقنا مؤخرا
مجموعة مالبس نسائية من تــوم فــورد ،وقدمنا أحــدث مجموعات
إيزابيل مارون.
ولذا يمكن القول اننا الوحيدون القادرون على تقديم هذه النوعية ..
وتركيزنا منصب بشكل كبير على العمالء المتميزين ،لذلك نظمنا
فعالية مميزة في الدوحة للتعرف على عمالئنا عن قرب والتعريف
باستراتيجيتنا ،كما نظمنا مؤخرا فعالية أخرى في ميامي ،فضال عن
فعالية أخرى في هانغتشو في الصين ،ونحن نركز ً
حقا على الريادة
الصغيرة الفاخرة ولكن بصفة عالمية .وهنا تكمن فرادتنا.
وأضاف كليغر  :ال يرغب عمالؤنا في تصفح آالف المنتجات ،بل يبحثون
عن اإللهام من خالل القطع الفريدة ،لذلك أعتقد أن هذا المزيج الفريد
هو سبب نجاحنا .ويؤمن فريق  Mytheresaأنه يوجد سبب وراء اختيار
كل قطعة ،فعلى سبيل المثال ال نحبذ اختيار  25سترة ســوداء من
ماركات مختلفة مهما كانت متميزة ،فنقوم باختيار سترة سوداء من
عالمة تجارية معينة ألنها تبدو األكثر تميزا من ناحية الجودة ،واألناقة،
والتصميم ،ثم نواصل بحثنا عن قطع أخرى وبالتالي نتفادى حدوث
فائض من كل قطعة ،ببساطة هذا هو منهجنا الذي يميزنا ..لدينا
الحصة األكبر من القطع المدرجة من منصات الــعــروض ،والقطع
الفعلية التي تختلف ً
أيضا عن جميع المنصات األخرى .وعندما يتعلق
األمر بالفخامة والرفاهية ،فالجودة هي األهم وليس الكمية ،وتوافر
عنصر التنوع والحصرية في المعروض ،مما يجعل القطعة المشتراة
أكثر خصوصية وتفرداً ،عند شراء قطعة معينة أنا أعلم أنني لن أجد
المئات يرتدون نسختها .وهذا ما يميز عمالء  Mytheresaبالتحديد .
ويــرى مايكل كليغر أن الــســوق القطري متميز للغاية ،فالرفاهية
الموجودة في الدولة عامل مهم جدا باإلضافة إلى إلمام القطريين
بالعالمات التجارية الفاخرة فضال عن القدرة الشرائية العالية ،موضح ًا
أن عدد العمالء في قطر ليس األكبر ،ولكن معدالت اإلنفاق بالنسبة

إلى كل شخص مذهلة  ..لدينا قاعدة عمالء جيدة في قطر ونتطلع
إلــى التوسع واستقطاب المزيد مــن العمالء وهــذا هــدف تواجدنا
الــيــوم فــي قطر للقاء عمالئنا والتعرف عــن قــرب على تطلعاتهم
وتوجهاتهم في عالم الموضة واألناقة.
وزاد كليغر قائال  :نواصل ابتكار وتجديد خدماتنا لمواكبة تطلعات
مختلف العمالء ،فالعالم يتغير كل يوم وكذلك المستهلك ،لذلك
نحن دائما منفتحون على التغيير..نؤمن بالتنظيم والفرادة ونريد أن
نبقى أوفياء للفخامة وفي هذا الصدد أضفنا مؤخ ًرا خدمة إلعادة
البيع ،وكذلك قسم المالبس الرجالية قبل عامين وسنضيف فئات
أخرى في المستقبل وقبل نحو شهر كان لدينا حملة واقع افتراضي
مع مونت كلير حيث تمكنا من إلقاء نظرة على المنتجات والمعارض.
وهناك دائما تجديد من الجانب التسويقي ،فــإذا بقيت جامدا في
مكان واحد فأنت تتجه نحو الخسارة .وفي الختام أشار مايكل إلى
خطط  Mytheresaالتوسعية قائال  :نتطلع إلى خارج أوروبــا ،نريد أن
نتوسع فــي آسيا والــشــرق األوس ــط مــن خــال التعريف بعالمتنا في
هذه المناطق وضمان المصداقية لكسب ثقة العمالء هناك .كما
نخطط إلضافة فئات جــديــدة ،حيث إنشأنا مــؤخـ ًرا أول برنامج يرعى
الجمال ،ونخطط لبرنامج آخر مشابه في  2022وبالتزامن مع ذلك
نباشر توسيع فئات الديكور بعالمات تجارية رائــدة مثل فيرساتشي
وغوتشي .لدينا المزيد من االبتكارات التسويقية التي تعتمد على
الرقمنة وقد أطلقنا مؤخ ًرا بودكاست ،وسيكون لدينا المزيد بهدف
التواصل مع عمالئنا.

ﻃﺮﻳﻘﻚ ﻋﻠﻰ ﻃﺮﻳﻘﺘﻚ

اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻛﻠﻴ

اﺑﺘﺪاء ﻣﻦ :
ً

 ٥٥,٥٠٠ر.ق
@

@

ﻗﺪ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻟﺴﻴﺎرات ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻤﻮاﺻﻔﺎت وﺣﺴﺐ ﻧﻮع اﻟﻤﻮدﻳﻞ.
ﻟﻠﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت  ،ﻳﺮﺟﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺮض ﺗﻮﻳﻮﺗﺎ.
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برناجمه لليوم الوطني حقق جناحا كبريا

«هيلتون شاطئ سلوى» يلبي شغف عشاق الرفاهية
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احتفل منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى باليوم الوطني لدولة
قطر  2021من خالل مجموعة كبيرة من الفعاليات واألنشطة التي
حققت نجاحا وإقباال كبيرين ،وأقيمت خالل الفترة بين  16و18
ديسمبر  2021حيث تمكن الضيوف والنزالء من االستمتاع بلحظات
ال تُنسى مع األصدقاء والعائالت.
ـد منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بمثابة مــاذ لالسترخاء
ويُــعـ ّ
بعيداً عن صخب المدينة ،وهو يقدم للزوار والنزالء إقامة وأجواء فاخرة
توفر للضيوف رفاهية بــا حــدود بإطاللة على شاطئ البحر الممتد
على طول  3.5كيلو متر مربع مع مناظر خالبة وجلسات ممتعة تتيح
مشاهدة أجمل غروب للشمس في المدينة.
وقــد وفــر منتجع وفــلــل هيلتون شــاطــئ ســلــوى للضيوف خــال فترة
اليوم الوطني فعاليات كثيرة حيث ازدانــت حديقة شــاالت الصحراء
للمغامرات واأللعاب المائية بالمرح واأللعاب المشوقة التي تراوحت
بين ركوب األلعاب المائية واالستمتاع بقيادة سيارات الكارتينغ.
باإلضافة إلى ذلك ،استمتع عشاق الطعام بقائمة طعام من المطبخ
القطري في مطعم ليفانتين  Levantineالذي استقبل الزوار في موقع

مالذ لالسترخاء بإطاللة على البحر
بطول  3,5كيلو متر مربع

حيوي ومشعّ في قلب القرية العربية مع شرفة شاسعة في الهواء
الطلق .بينما يتعاون المنتجع مع أكاديمية الطبخ ،وهي مدرسة طهي
مبتكرة رفيعة المستوى ،لتقديم مجموعة من دروس الطهي .وقد
انطلق هذا الحدث أمام جميع ضيوف القرية العربية بتاريخ  18ديسمبر
 2021وتميز بحضور الشيف الشهيرة عائشة التميمي من أكاديمية
الطبخ.
ووفر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى للنزالء الراغبين في االستمتاع
بلحظات حصرية مع عائالتهم خالل اليوم الوطني ،إمكانية حجز فيال
خاصة حيث استمتعوا بإعداد باربيكيو خاص مع أحبائهم والتلذذ بتناول
قائمة متنوعة من اللحوم المشوية واألطعمة البحرية والسلطات

مرح وألعاب مشوقة في حديقة شالالت
الصحراء للمغامرات
والحلويات .كما وفر مطعم سوك كيتشن  Souk Kitchenركن ًا خاص ًا
بالوجبات واألطعمة القطرية حيث استمتع محبو المطبخ المحلي
بالنكهات المحلية األصيلة.
ُ
تخل الفعاليات التي تم إطالقها خالل اليوم الوطني من االهتمام
ولم
بمحبي الرياضة حيث قام منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى بتوفير
الفرصة لمشجعي كــرة القدم لمشاهدة المباراة النهائية لبطولة
كأس العرب في مطعم ذا ليغ ( )The Leagueمع االستمتاع بالوجبات
الفريدة التي يشتهر بها المطعم من البرغر ،وشرائح اللحم ،واألضالع،
والمشروبات الخاصة.
أما األطفال فقد حظوا بحصة جيدة من األنشطة المخصصة لليوم
الوطني والفعاليات المعدة خصيص ًا إلرضائهم وتوفير المرح والتسلية
لهم في نادي األطفال الذي قدم مجموعة من المغامرات الترفيهية
مثل الــفــنــون والــحــرف ،والــرســم على الــوجــه ،وتــحــدي الــضــوء األحمر
واألخضر ،وغيرها الكثير.
وخــال الــيــوم الوطني لــدولــة قطر  2021وفــر منتجع وفلل هيلتون
شاطئ سلوى للزوار إمكانية شراء بطاقة دخول ليوم واحد لالستمتاع
باألنشطة والفعاليات من خالل االستفادة من بطاقة سانشاين داي
( )Sunshine Day Passالتي وفرت لهم الدخول إلى حديقة الكهوف
البحرية واالستمتاع بألعاب الليزر في شالالت الصحراء ،باإلضافة إلى
استخدام بركة السباحة (ســاوث بــاي) والشاطئ مع قسيمة طعام
وشراب بقيمة  150رياال قطريا للبالغين و 50رياال قطريا للصغار يمكن
االستفادة منها في مطعم دانتي كوتشينا إيطاليانا Dante Cucina
 Italianaأو نسمة الونج  Nesma Lobby Loungeأو مطعم ساوث باي
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بول  .South Bay Pool Restaurantعلما أن قيمة بطاقة سانشاين داي
تبلغ  350رياال قطريا للبالغين و 150رياال قطريا للقاصرين.
واشتملت األنشطة الترفيهية في اليوم الوطني أيض ًا عرض ًا خاص ًا
للطبول وركوب الجمل في  18ديسمبر  .2021كما أطلق منتجع وفلل
هيلتون شاطئ سلوى مسابقة على وسائل التواصل االجتماعي
خالل الفترة بين  12و 18ديسمبر  ،2021توفر فرصة للفوز بمجموعة من
الجوائز بما في ذلك إقامة لليلة واحدة في أحد بيوت القرية العربية في
المنتجع.
وتعليق ًا على هذه العروض والفعاليات خالل اليوم الوطني لدولة
قطر ،صرّح السيد إتيان تشارلز جايلييز ،المدير العام للمنتجع قائ ً
ال« :اليوم
الوطني هــو مناسبة لتعزيز التعاضد والمحبة بين الجميع وتنمية
الشعور بالتكاتف والوحدة الوطنية لدى المواطنين والمقيمين على
حد سواء ،بما يعكس التراث القطري األصيل .وبالنسبة لنا ،فإنها فرصة
مثالية لترسيخ لحظات ال تنسى في أذهان ضيوفنا الذين يرغبون في
قضاء وقت مميز مع أصدقائهم وعائالتهم.
وتوفر الغرف واألجنحة والفيالت والمتنزه المائي والمرافق الترفيهية
الــشــاســعــة لــديــنــا بيئة مــمــيــزة ومــنــاســبــة للضيوف لالستمتاع بهذه
المناسبة واالحتفال بجو عائلي رائع».
ويعتبر منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى هو وجهة ال مثيل لها تقدم
مرافق ذات مستوى عالمي وخدمات مصممة خصيص ًا للمسافرين
الباحثين عــن الترفيه الفاخر ويــقــع على طــول الــشــواطــئ النظيفة
للخليج العربي ،في الطرف الجنوبي الغربي من قطر.
ويوفر المنتجع  361مكان إقامة تــتــراوح بين الغرف واألجنحة والفلل
عد منتجع وفلل
على الشاطئ مع حمامات سباحة وحدائق خاصة .ويُ ّ
هيلتون شاطئ سلوى الوجهة المثالية للضيوف المحليين والدوليين
على حد سواء ،وال سيما من خالل مجموعة واسعة من وسائل الراحة،
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جايلييز :نوفر غرفا وأجنحة وفلال ومتنزها
مائيا ومرافق ترفيهية شاسعة

تعيني صالح البطاينة نائبا للمدير العام
مبنتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى

بما في ذلك شالالت الصحراء للمغامرات واأللعاب المائية ،وحمامات
السباحة ،والمارينا ،والمنتجع الصحي الفاخر والنادي الصحي.
يذكر أن فنادق ومنتجعات هيلتون تعتبر مرجعا راقيا لمعايير الضيافة
في جميع أنحاء العالم ،ورمــزا لالبتكار والخدمات الحديثة التي تلبي
وتضم فنادق ومنتجعات هيلتون أكثر
احتياجات الضيوف المتغ ّيرة
ّ
ست قارات ،وخاصة في الوجهات األكثر استقطاب ًا
من  575فندق ًا في
ّ
للسياح والزائرين حول العالم وال سيما هؤالء الذين يقدرون الجودة
في الضيافة ويولون أهمية كبيرة لمكان إقامتهم .فيما يتمتع أعضاء
ً
مباشرة من خالل قنوات هيلتون
برنامج هيلتون أونــرز الذين يحجزون
المفضلة بإمكانية الوصول إلى المزايا الفورية.

أعلن منتجع وفلل هيلتون شاطئ سلوى عن تعيين صالح
البطاينة نائب ًا للمدير العام .وقد بدأ البطاينة وهو من أصول
أردنية وكندية ،مسيرته المهنية في قطاع الضيافة الفاخرة
والخدمات الراقية منذ أكثر من  24عام ًا ،ويحمل في جعبته
خبرة واسعة في إدارة الفنادق الفاخرة مثل فنادق «فورسيزنز»
بلدان متعددة مثل الصين ومصر وكندا
و«سانت ريجيس» في
ٍ
واألردن وقطر وصو ًال إلى منصبه الجديد .ومن ضمن مهامه،
سيتولى مسؤولية اإلشراف على العمليات اليومية للمنتجع
المكون من  361غرفة والــذي يضم غرفا وأجنحة للضيوف
وفل ً
ال شاطئية باإلضافة إلى قرية عربية وأكثر من  20مطعم ًا
ومرسى ومنتجع ًا صحي ًا فاخراً ومركزاً للياقة البدنية وصالة
لعقد االجتماعات والفعاليات تفوق مساحتها  12.900قدم
مربعة.
قبل انضمامه إلــى منتجع وفــلــل هيلتون شــاطــئ سلوى،
شغل صالح منصب مدير إدارة األصــول في كتارا للضيافة،
حيث أش ــرف على أص ــول تشمل  13فندق ًا فــي قطر ومصر
وسنغافورة.
وفي هذا اإلطار ،صرّح السيد إتيان تشارلز جيليز ،المدير العام
اإلقليمي والمدير العام للمنتجع قائ ً
ال« :يسعدني أن أرحب
بصالح في فريقنا .إنه يحمل معه خبرة واسعة في الضيافة
والقيادة اإلستراتيجية ،ونحن على ثقة من أنه سيساعد في
دفع أعمالنا إلى األمام محلي ًا ودولي ًا».
وفــي هــذه المناسبة ،ع ّلق السيد بطاينة بقوله :يسعدني
خ ــوض ه ــذا الــفــصــل الــجــديــد مــن حــيــاتــي المهنية بالعمل
مــع فــريــق شــغــوف ومحترف فــي مــجــال الضيافة فــي منتجع
شاطئ سلوى .ونؤكد أننا سنكرّس جهودنا لتقديم خدمات
استثنائية عالمية المستوى لضيوفنا ولتوفير تجارب تخلد في
ذاكرة الجميع.
ويحمل البطاينة شهادة في إدارة الفنادق من مدرسة IHTTI
إلدارة الفنادق في نوشاتيل ،سويسرا .وهــو متزوج ولديه 3
أطفال ويستمتع بالسفر حول العالم وقضاء وقت ممتع مع
العائلة.
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يقع يف قلب لوسيل بجوار «پالس ڤاندوم قطر»

«لو رويال مريديان الدوحة» يستعد
الستقبال النزالء بالربع األول 2022
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يستعد فندق لو رويال مريديان الدوحة لفتح أبوابه في الربع األول
من العام  ،2022حيث يتألق في موقع مميز بقلب مدينة لوسيل
الحديثة وبجوار وجهة التسوق األفخم ذات الطراز المعماري
الباريسي «پالس ڤاندوم قطر».
ويتميز فندق لــو روي ــال مريديان الــدوحــة بتصميمه المعماري الـ«نيو
كالسيك» المستوحى من عصر النهضة األوروبــي الحديث وبلمسة
فنية تعبر عن تراث صيد اللؤلؤ في قطر.
ويحتوي الفندق على  377غرفة فندقية عصرية وأجنحة وشقق سكنية،
إلــى جــانــب ذل ــك ،يــرســي الــفــنــدق معايير جــديــدة فــي عــالــم الضيافة
والــمــطــاعــم ،حيث يضم بين بــاقــة مطاعمه المتنوعة المطبخين
اإليطالي والفرنسي الحاصل على تقييم «ميشالن» ب ــإدارة الشيف
الشهير ديفيد مايرز وكذلك لونج رياضي ،ومخبز الحلويات الفرنسي
 الشرقي ب ــإدارة الشيف القطري عزيز القبيسي ،وكذلك المطعماألناضولي الذي يقع على سطح الفندق بجوار المسبح بــإدارة الشيف
التركي عزت أكيلدز.
ً
ويشكل فندق لو رويال مريديان الدوحة جزءا من مشروع «پالس ڤاندوم

قطر» الفاخر الذي سيضم أكبر مجموعة من المحال والعالمات التجارية
الفخمة ومــركــز الترفيه العائلي الشهير «تــروكــاديــرو» .ويساهم هذا
المشروع الضخم في تحقيق أهــداف رؤيــة قطر  2030لجذب وتنشيط
السياحة المحلية واإلقليمية والعالمية في البالد.
ّ
في هذا السياق ،صرّح جيريت جراف المدير العام للفندق« :يسطر فندق
معنى جديداً للرفاهية ويرتقي بها إلى آفاق
لو رويال مريديان الدوحة
ً
جديدة من خالل ابتكار مزيج من الــروح األوروبية لالستمتاع بالحياة مع
رحلة االستكشاف المثيرة».
ً
ً
وأضاف« :سيشهد العام المقبل عددا كبيرا من الزوار والمسافرين إلى
دولــة قطر لحضور الفعاليات الكبرى التي ستقام هنا ومــن ضمنها
يعد األقرب
بطولة كأس العالم  FIFAقطر  .™2022وبما أن الفندق
ّ
إلستاد لوسيل والمدينة الترفيهية ،فسيجد نزالء الفندق أقصى درجات
الراحة والرفاهية».
وبفضل موقعه المميز وإطــالــتــه البحرية وغــرفــه العصرية األنيقة
وأجنحته الفخمة وتصميمه الجذاب ومرافقه المتعددة والراقية ،يوفر
فندق لو رويال مريديان الدوحة تجربة فريدة للعائالت من خالل تقديم

تصميمه المعماري نيو كالسيكي

يحتوي على  377غرفة فندقية عصرية

بلمسة فنية تعبر عن تراث صيد اللؤلؤ

وأجنحة وشقق سكنية ..ويرتقي بمعايير

في قطر

القطاع الفندقي

برنامجه الترفيهي المخصص للعائالت ونادي ومطعم األطفال الفريد
من نوعه.
إلــى جــانــب ذل ــك ،يعد الــفــنــدق بقاعاته الــواســعــة المخصصة لعقد
االجتماعات والمنتديات وقاعات االحتفاالت وقاعة األعــراس الفاخرة،
المكان األمثل للمناسبات االجتماعية والفعاليات المختلفة للشركات
واألفراد.
ويعود بنا فندق لو رويــال مريديان الدوحة إلى عصور السفر الساحرة،
حــيــث يــتــألــق بــجــمــال ّ
أخــــاذ وبــتــنــاغــم فــريــد مــع «پـ ــاس ڤ ــان ــدوم قطر»
المستوحى من التصاميم الباريسية الفاخرة ،والذي يشكل وجهة ألكبر
عدد من العالمات التجارية الراقية.
وبفضل سهولة الوصول إليه من المطار أو مركز المدينة بواسطة
يعد الفندق مــقــراً مثالي ًا
التاكسي ،الليموزين ،المترو أو الــحــافــات،
ّ
لعشاق السفر لعيش تجربة رحلة االستكشاف المثيرة.

يضم بين باقة مطاعمه المتنوعة
المطبخين اإليطالي والفرنسي ومخبزا
للحلويات ومطعما تركيا
جراف :الفندق يسطر معنى جديدا
للرفاهية ..وموقعه األقرب الستاد لوسيل
والمدينة الترفيهية

53

سيارات

«عبد اهلل عبد الغني» تنظم جتربة قيادة بحضور السفري الياباين

«لكزس» ..سيمفونية على الطرقات

نظمت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه ،الموزع لسيارات لكزس
ً
حدثا لتجربة القيادة وتشرفت باستقبال سعادة السفير
في قطر،
الياباني ساتوشي مايدا كضيف شرف.
وأتيحت الفرصة للصحفيين لتجربة لكزس أوموتيناشي والفرصة
الختبار مجموعة كاملة من أحدث موديالت لكزس.
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اس ُتقبل الصحفيون في صالة ساكورا داخل معرض لكزس حيث رحب
بهم السيد فراس مفتي مدير أول التسويق والسيد أحمد أبو السعد
مدير أول مبيعات لكزس لشركة عبد اهلل عبد الغني وإخــوانــه ،بعد
أن قام فريق عمل شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه باإلضاءة على
العديد من المميزات الجديدة والتكنولوجيا المتطورة التي تتضمنها
مجموعة ســيــارات لكزس الحديثة والــتــي سيتم تجربة قيادتها مما
آن واحد وهو ما يشبه عزف
يجعل تجربة القيادة مشوقة وممتعة في ٍ
سيمفونية على الطريق .وقد انطلق الصحفيون بمجموعة طــرازات
لكزس يرافقهم فريق العمل حيث بــدأت تجربة القيادة من معرض
لكزس وصوال إلى حلبة لوسيل.
وقبل تجربة القيادة رافق كل صحفي أحد موظفي لكزس ليشرح أهم
وسائل التكنولوجيا التي تم إدخالها على سيارات لكزس وكيفية
االستفادة منها لجعل تجربة قيادة لكزس تجربة ثرية مفعمة بقوة
األداء والــراحــة واألم ــان التام مع االستفادة من وسائل الرفاهية التي

لكزس أوموتيناشي تتمتع
بقوة األداء والراحة واألمان
التام
تضمنتها طرازات لكزس األحدث في سوق السيارات الفاخرة عالمي ًا.
وقــد بــدأت تجربة القيادة من صالة عــرض لكزس واتجهت نحو حلبة
لوسيل حيث أتيحت الفرصة للضيوف لمبادلة مقاعدهم بين السائق
والراكب .بعد المحطة األولــى ،توجه المشاركون إلى مطعم نوبو
حيث تمكنوا مــن توسيع التجربة اليابانية ليس فقط فــي صناعة
السيارات مع لكزس ولكن ً
أيضا في المطعم الياباني الفاخر.
وفي نهاية التجربة كان فريق «عبد اهلل عبد الغني وإخوانه  -لكزس»
حريص ًا على االستماع إلى آراء الصحفيين التي جمعوها أثناء تجربة
القيادة وآرائهم في كل طراز من السيارات التي قاموا بتجربة قيادتها

إشادة واسعة بالتصميمات
الخارجية الخالبة والداخلية
المبهرة
مقصورة رحبة تتميز بالفخامة
والذوق الرفيع للعالمة
الفاخرة
والتعرف على آرائهم ومقترحاتهم ،وقد أشاد الحضور بالتطور واألداء
الفائق الذي بلغته سيارات لكزس سواء من حيث التصميمات الخارجية
الخالبة والداخلية التي توفر مقصورة رحبة تتميز بالفخامة والذوق الرفيع
الذي يليق بعشاق هذه العالمة الفاخرة من سيارات الرفاهية.
كما ساهمت تجربة القيادة العملية في تعرف الصحفيين واإلعالميين
على وسائل التكنولوجيا الحديثة جدا التي تضمنتها سيارات لكزس
وعناصر األمان التي تتضمنها وكذلك مستوى الثبات والتحكم الفائق
الذي تتمتع به لكزس مع قوة األداء والهدوء المتناهي الذي تمتعوا به
في المقصورة الداخلية للسيارات أثناء القيادة.
وقد تضمنت تجربة القيادة السيارات التاليةLS, LS Hybrid, LX, ES, :
ES Hybrid,LC,LC Hybrid, LC Convertible,RX, RX Hybrid, IS,
.UX & GX
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تتمتع مبواصفات عملية واقتصادية يف استهالك الوقود

«عبد اهلل عبد الغني» تطلق « تويوتا ريز»
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أعلنت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه «تويوتا -قطر» عن
إطالق ســيــارة «ريــــز» الــجــديــدة كـلـيـا بالسوق القطري،
وذلــك فـي فـعـالـيـة أقيمت في دوحــة فستيفال سيتي،
بـهـدف تسليط الــضــوء عـلـى حــرص الـشـركـة على طــرح
مـركـبـات تـضـم مـزايـا جـديـدة وعملية تلبي التطلعات
المتنامية والمتنوعة لعمالء الشركة المميزين.
وتتميز المركبة الجديدة بمجموعة من المزايا العملية وتجمع بين
التصميم القوي للمركبات الرياضية متعددة االستخدامات ومظهر
الــمــركــبــات الــصــغــيــرة وتــمــزج الــمــركــبــة الــريــاضــيــة الــمــدمــجــة متعددة
االســتــخــدامــات بــيــن رحــابــة الــمــقــصــورة الــداخــلــيــة بتصميمها الــافــت
واالرتباط الموثوق بين ميزات القدرة على المناورة والسالمة والثبات
من أجــل راح ـ ٍة أكبر كما تأتي المركبة بخيارين من المحركات ،األول
مزود بشاحن توربيني ثالثي األسطوانات سعة  1.0لتر بقوة  97حصان ًا،
والثاني محرك ثالثي األسطوانات سعة  1.2لتر بقوة  87حصان ًا وتضم
تويوتا «ريــز» الجديدة صندوق أمتع ٍة رائــدا في فئته سعته  369لتراً مع
رحاب ٍة داخلي ٍة واسع ٍة والعديد من إمكانيات التخزين العملية.
وت ّتسم هذه المركبة بمواصفات عملية ،ومستويات استثنائية من
االقــتــصــاد فــي استهالك الــوقــود ،والــقــدرة على الــمــنــاورة ،إلــى جانب
التصميم الالفت ،ورحابة المقصورة الداخلية ،والعديد من المزايا األخرى.

تجمع بين ميزات القدرة على المناورة
والسالمة والثبات من أجل راحة أكبر
خياران من المحركات ..األول بقوة 97
حصانا والثاني بقوة  87حصانا

ويبلغ طول مركبة تويوتا «ريز» الجديدة حوالي أربعة أمتار ،ما يجعلها
مثالية لمن يرغب فــي االستمتاع بمساحة أمتعة أكبر ومستويات
إضافية من السالمة التي لطالما ُعر ِ َفت بها المركبات الرياضية متعددة
االستخدامات ،إلى جانب االستفادة من القيادة السلسة التي تتميز
بها المركبات المدمجة .كما تُ َعد مركبة تويوتا «ريز» الجديدة مالئمة
للرحالت الترفيهية فــي عطلة نهاية األســبــوع ،وكــذلــك لالستخدام
اليومي ،وقد تم تطويرها باعتبارها مركبة نشطة وعملية ومدمجة،

لتوفر لعمالئها حلول تنقل عالمية المستوى في جميع ظروف القيادة.
وتم تطوير جميع جوانب المركبة حديث ًا ،بما في ذلك منصتها ونظام
الدفع فيها ،وذلك لتحقيق أقصى مستويات األداء والراحة واألمان.

التصميم واألداء
وقــال يويتشي إيــمــامــورا كبير المهندسين المسؤولين عــن تطوير
المركبة« :تمثلت رؤيتنا عند تطوير مركبة تويوتا (ريز) في تمييزها عن
باقي المركبات الرياضية متعددة االستخدامات الموجودة حالي ًا في
األس ــواق ،وذلــك من خــال مــزج التصميم الرحب والمميز للمقصورة
الداخلية ،مع االرتباط الموثوق لميزات القدرة على المناورة والسالمة
والــثــبــات .وتضمن المنصة الــجــديــدة لمركبة تويوتا (ري ــز) مستويات
عالمية من التحكم والثبات والراحة في القيادة ،فض ً
ال عن مجموعة
أخ ــرى مــن الــمــزايــا المصممة بعناية لتلبية احتياجات عــمــاء تويوتا
المميزين في المنطقة».
وتعليق ًا على هذه المناسبة ،قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب
التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق األوسط وآسيا الوسطى:
«يسرنا إطالق تويوتا (ريز) الجديدة في منطقة الشرق األوسط ،إذ تُ ِّ
مثل
هــذه المركبة نــوعـ ًا جــديــداً فــي الفئة المدمجة للمركبات الرياضية
أن عمالءنا سيستمتعون
متعددة االستخدامات .ونحن على ثقة من َّ
سواء أثناء تنقالتهم اليومية أو خالل
بوقتهم داخل مقصورتها الرحبة،
ً
رحالتهم الترفيهية في عطالت نهاية األسبوع .وتعكس مركبة (ريز)
تنقل متنوعة ،كما توفر المساحة
التزام شركة تويوتا بتطوير حلول
ٍ
الرحبة والعملية والراحة التي يتطلبها نمط الحياة النشط في أيامنا
هذه .كما نتوجه بالشكر الجزيل إلى عمالئنا على دعمهم وإلهامهم

مركبات على
المستمرَيْن ،األمر الذي يحفزنا على مواصلة ابتكار أفضل
ٍ
اإلطالق من شأنها أن تفوق توقعاتهم».

خياران من احملركات
وتــأتــي مــركــبــة تــويــوتــا «ريــــز» بــخــيــاريــن مــن الــمــحــركــات؛ األول ثالثي
األسطوانات سعة  1.0لتر مزود بشاحن توربيني يقدم تسارع ًا سلس ًا
واستجابة سريعة ويُو ِّلد قوة  97حصان ًا و 140نيوتن -متر لعزم الدوران،
والثاني محرك ثالثي األسطوانات سعة  1.2لتر يمنح توازن ًا مثالي ًا بين
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فوجيتا :نوع جديد من الفئة المدمجة
للمركبات الرياضية متعددة
االستخدامات
القوة والكفاءة في استهالك الوقود ويُو ِّلد قوة  87حصان ًا و 113نيوتن
متر لعزم الــدوران .يأتي كال المحركين مقترنَ ْين بناقل الحركة المتغير
المستمر  ،CVTوالذي يحاكي ناقل الحركة المتسلسل بسبع سرعات،
ويوفر تسارع ًا قوي ًا وسلس ًا منذ بــدء تشغيل المركبة وعند االنطالق
بسرعات منخفضة .ويسهم كـ ٌّ
ـل من هيكل المركبة عالي الصالبة
ً
ونظام تعليقها المطورَيْن حديثا في تحقيق مستويات فائقة من
التحكم والثبات والراحة في القيادة .كما تتميز المركبة بقدرتها العالية
على المناورة من خالل نصف قطر دوران يبلغ  4.9متر.

تصميم متميز
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وتتسم مركبة تويوتا «ريز» بتصميم جريء ومميز في فئتها يجمع بين
األســلــوب القوي للمركبات الرياضية متعددة االستخدامات وشكل
قوي ،مع
المركبات الصغيرة .وتتميز واجهة المركبة األمامية بمظهر
ٍ
صدام أمامي ي ّتسم بالزوايا البارزة والشبك األمامي السفلي بشكله
ّ
شبه المائل .كما يعزز واجهة المركبة األمامية أقواس العجالت التي

توحي بالقوة ،في حين تعكس كـ ٌّ
ـل من المصابيح األمامية األنيقة
بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء  LEDومصابيح االنعطاف
المتسلسلة ،التقنيات المتقدمة التي تزخر بها المركبة.
مــن جانبها ،تحاكي مقصورة الــركــاب المركبات الرياضية متعددة
االستخدامات ويمنحها التصميم شك ً
ال رياضي ًا رشيق ًا .أما الجزء الخلفي،
ـدام إلضفاء مظهر عريض وثابت يتماشى مع
َّ
فتم وصله بزوايا الــصـ ّ
تصميم مقدمة المركبة .وتأتي المصابيح الخلفية ذات تقنية الصمام
الثنائي الباعث للضوء  LEDبشكل قياسي في جميع فئات مركبة
تويوتا «ريز» الجديدة.

راحة تامة
وتــوفــر المقصورة الداخلية لمركبة تويوتا «ري ــز» الجديدة مستويات
عالية من الراحة والمالءمة ،وذلك من خالل التفاصيل عالية الجودة،
والتشطيبات باللون األحمر التي تمنح اإلحساس بالبهجة .وبالنسبة
ص ِّممت لضمان توفير مجال رؤية متميز .كما تم
للوحة العدادات ،فقد ُ
بشكل عملي يسمح للسائق
تصميم مكان وشكل ذراع ناقل الحركة
ٍ
بالتركيز الكامل على الطريق .كما تم تثبيت مفاتيح عجلة القيادة
موقع يمنح السائق تحكم ًا بديهي ًا في الوسائط المتعددة
في أفضل
ٍ
المضاء عملية
ووظائف المركبة ،فيما يُ ِّ
سهل الكونسول الوسطي ُ
تحديد مكان العناصر الموضوعة في الدرج .وتتميز المقاعد العريضة
بوسائد طويلة ومريحة ،باإلضافة إلــى مساند جانبية داعمة لتوفير
الراحة التامة.

تصميم متميز ورحابة بالمقصورة
الداخلية ..وأمن وسالمة استثنائية
إيمامورا :مستويات عالمية من التحكم
والثبات والراحة في القيادة
املقصورة الداخلية
وتضم المقصورة الداخلية الرحبة للمركبة مجموعة مــن الميزات
العملية ،بما في ذلك شاشة الوسائط المتعددة مقاس  8بوصات
التي تأتي مدمجة مع نظام «آبل كاربالي»  ،Apple CarPlayومنفذ «يو
إس بي» على الوحدة الرئيسية التي تسمح للركاب بتوصيل أجهزة
الــوســائــط الخارجية ،ونــظــام صوتي بــأربــع مــكــبــرات ،فض ً
ال عــن نظام
تكييف هواء قوي ،ومقاعد خلفية  40/60قابلة للطي .إلى جانب ذلك،
يحظى األهالي بمستويات إضافية من راحة البال التي يوفرها نظام
تويوتا لــأمــان «أيــزوفــيــكــس»  ،ISOFIXوال ــذي يربط مقاعد األطفال
بإحكام.
ٍ
ويحتوي الهيكل المدمج لمركبة تويوتا «ريــز» الجديدة على صندوق
أمتعة رحب يبلغ عرضه  1,000ملم وارتفاعه  865ملم وطوله  755ملم.
قابل للتعديل لتوفير حلول تخزين
متحرك
سطحي
كما يتميز بلو ٍح
ٍ
ٍ
ٍ

متعددة مريحة تفي بمجموعة واسعة من احتياجات العمالء .وتحظى
المركبة بسعة أمتعة رائدة في فئتها تبلغ  369لتراً عندما يكون اللوح
السطحي في وضعيته المنخفضة.

السالمة أولوية
وكما هو الحال مع طــرازات تويوتا األخــرى ،تبقى السالمة في مقدمة
أولــويــات مركبة تويوتا «ريــز» الجديدة ،إذ تتكامل منظومة السالمة
المميزة في هــذه المركبة ،بما في ذلــك الوسائد الهوائية األمامية
المزدوجة التي تعمل بنظام تقييد الحركة التكميلي  ،SRSونظام
التحكم في ثبات المركبة  ،VSCونظام منع انغالق المكابح ،ABS
ونظام مساعدة االنطالق على المرتفعات  ،HACومصابيح الضباب
الخلفية ،ونظام مراقبة ضغط اإلطــارات  ،TPMSوغيرها من األنظمة
األخرى.
مستوى
وفي المقابل تضيف مجموعة مختارة من سبعة ألوان خارجية
ً
إضافي ًا من الجاذبية إلى مظهر مركبة تويوتا «ريز» المميز ،بما في ذلك
اللون التركوازي  ،MMواألبيض اللؤلؤي  ،SEواألحمر ،والرمادي ،ME
واألسود ،والفضي ،واألصفر  .SEكما أصبح التخصيص اإلضافي ممكن ًا
مع التفرد باختيار المركبة بلونين مختلفين ،إذ يمكن دمج اللون األسود
الالمع مع اللون التركوازي  MMأو األبيض اللؤلؤي  ،SEأو األحمر ،أو
الرمادي  ،MEأو األصفر  .SEكما يحظى الجزء الداخلي للمركبة بنظام
متناغم بالتنجيد الداخلي األســود والشريط
بشكل
ألــوان أنيق يمتزج
ٍ
ٍ
األحمر لتزيين الحواف .وتأتي المركبة أيض ًا بخيارَين من العجالت ذات
السبائك المعدنية ،إما بمقاس  16أو  17بوصة بتصميمين مميزين،
بينما تتميز عجالت الـــ  17بوصة بلون أســود خــاص مصقول يضفي
مظهراً أكثر أناقة.
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احتفلت بالذكرى السبعني إلطالق سيارة باترول األسطورية يف العامل

«نيسان» تكشف عن «باترول» و«باثفايندر» 2022
احتفلت نيسان بالذكرى السبعين إلطالق سيارة باترول األسطورية
في العالم وبالعرض اإلقليمي األول لسيارة باثفايندر 2022
الجديدة كلي ًا ،مستهلّة بذلك فص ً
ال جديد ًا من ريادة الشركة في
فئة السيارات الرياضية متعددة االستخدامات في منطقة الشرق
األوسط.
وأقيمت االحتفالية في ساحة الوصل التي تعد القلب النابض
إلكسبو  2020دبي ،وافتتحها أشواني غوبتا ،الرئيس التنفيذي
بكلمة تبعها عرض الفت لمسيرة
للعمليات لشركة نيسان موتور،
ٍ
م َ
ع بين التقاليد والحداثة ،واالحتفاء بتراث
نيسان عبر األجيال ج َ
باترول في المنطقة والعالم.
وألقت االحتفالية الضوء على رواج نيسان الالفت في منطقة متجذرة
آن نحو المستقبل .وحضر الحدث أبرز المسؤولين
بالتقاليد وتتط ّلع في ٍ
التنفيذيين في نيسان ،وإكسبو  ،2020والشركاء ،والموظفين ،وكبار
الشخصيات ،والعمالء ،ووسائل اإلعالم اإلقليمية وزوار إكسبو.
وتعد هذه االحتفالية هي األحدث واألكبر ضمن االحتفاالت التي تقام
على م ــدار عــام كــامــل بمناسبة الــذكــرى السبعين على طــرح سيارة
نيسان باترول األسطورية .ويعكس طراز باترول  2022الخاص بالذكرى
السبعين والذي جرى الكشف عنه للمرة األولى عالمي ًا ،التراث الغني
للسيارة الرياضية متعددة االستخدامات وهو يحمل شعاراً خاص ًا ،ويمتاز
بتصميم مــعـزّز وبعناصر تكنولوجية الفــتــة .كما شهدت االحتفالية
الكشف عن باثفايندر  2022الجديدة كلي ًا ألول مرة في المنطقة والتي
أعيد تصميمها بالكامل لتقدم للسائق إحساس ًا بتراثها الممتد من
القدرات القوية ،وتجربة القيادة العملية والمبتكرة ،والشعور باألمان،
واألداء المميز والقدرة على االتصال.

العدد ()26

ديسمرب-يناير 2022

60

غوبتا« :باترول» ليست مجرد
سيارة ..وإنما إرث ممتد ألجيال
متعاقبة

صــبــاغ :نستهدف ترسيخ
مكانة نيسان في المنطقة..

إلى الماضي وإلى النجاحات التي تحققت على مدار السبعين عامً ا
الماضية ،فإننا فعلي ًا نتطلع إلى المستقبل لنركز جهدنا على االنتقال
بإرث باترول نحو المستقبل ومواصلة تسجيل النجاحات في الطرازات
الجديدة .واليوم تنتقل نيسان إلى مرحلتها التالية من إرثها الممتد،
وتعيد تعريف المفاهيم وصياغة شكل مستقبل التنقل».

ونسجل قصص نجاح
وفــي كلمته التي ألقاها الفتتاح الــحــدث ،قــال أشواني
غوبتا ،الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نيسان
مــوتــور« :نــجــح بــاتــرول فــي بــنــاء عالقة وثـ ــيـ ــقـ ــة مــع
ال ــس ــائ ــق ــي ــن ه ــن ــا فـ ــي مــنــطــقــة
الــخــلــيــج عــلــى أسـ ــاس االحــتــرام
والثقة المتبادلة ،وعلى القيم
الــتــي تــوارثــتــهــا األج ــي ــال الــتــي
اخــتــبــرت ب ــات ــرول عــلــى مختلف
أنـــــــواع الـ ـ ـ ـ ــدروب .وبـ ــذلـ ــك ف ــإن
بــاتــرول لــم يكن بالنسبة لهم
مجرد ســيــارة وإنــمــا إرث ممتد
ألجـ ــيـ ــال ،فــقــد وفـــــرت لهم
الــقــوة والــرفــاهــيــة والثقة
الــمــطــلــقــة ف ــي ق ــدرات ــه.
وتــأتــي احــتــفــالــيــتــنــا في
لحظة تاريخية نحتفل
فيها باالسم األعــرق
في مسيرة نيسان.
عـ ـ ــنـ ـ ــدمـ ـ ــا ن ــن ــظ ــر
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واكتسب باترول سمعته المميزة من خالل الجمع بين التراث والعراقة
وأصبح جزءاً ال يتجزأ من حياة مواطني دول مجلس التعاون الخليجي
العربية والمقيمين فيه على ح ٍد سواء .فمنذ طرحه في المنطقة عام
 ،1956نشأ بين باترول وسكان المنطقة رابط متين بفضل قدراته الالفتة
في خوض أقسى التضاريس براحة وفخامة مطلقة .ويعزز نجاحه في
المنطقة إطالق نسخة  2022الحصرية لدول مجلس التعاون الخليجي
العربية والخاصة بالذكرى السبعين.

طرازان جديدان

من جهته ،قال تييري صباغ ،المدير التنفيذي في نيسان الشرق األوسط:
«رســخــت مجموعة الــســيــارات الــريــاضــيــة مــتــعــددة االســتــخــدامــات من
ّ
نيسان وعلى مدى عقود عالقتنا الوطيدة بالمنطقة ،حيث يلبي كل
من هذه الطرازات االحتياجات المتغيرة لعمالئنا .واليوم في إكسبو
 2020دبي ،نحتفل بمسيرة نيسان عبر إطالق طرازين لهما مكانتهما
الرائدة في المنطقة ،وهي الــطــرازات التي تحتفي بإرثنا وتنطلق بنا
ويعد باترول رم ًزا سيتواصل االحتفاء به لسبعة عقود
نحو المستقبل.
ّ
مقبلة ،حيث يقدم طراز باترول  2022لعمالئنا الرفاهية والفخامة والقدرة
على التواصل .كما يقدم باثفايندر الجديد كلي ًا ،المتانة والتكنولوجيا
المتقدمة .ونتطلع إلــى أداء الــطــرازيــن فــي األس ــواق خــاصـ ًـة لدورهما
المهم في ترسيخ مكانة نيسان في المنطقة ،فيما نواصل تسجيل
المزيد من قصص النجاح بدعم شركائنا وعمالئنا».
ّ
وشكلت قبة ساحة الوصل التي أُضيئت بأنوار العرض الغامر الموقع
األنسب لسرد قصة نيسان ماضي ًا وحاضراً ومستقب ً
ّ
وشكلت الفعالية
ال.
محطة مفصلية أخ ــرى لنيسان بصفتها الــشــريــك الــرســمــي لقطاع
السيارات إلكسبو  2020دبي الذي و ّفر منصة عالمية لالحتفاالت التي
شاركت فيها الجماهير افتراضي ًا من حول العالم.
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وقــال شولتو دوغ ــاس هــوم ،الرئيس التنفيذي لالتصال والتسويق
والمبيعات ،إكسبو  2020دبي :منذ البدايات ،احتفت الــدورات الدولية
المتتالية مــن إكسبو ببراعة اإلنــســان والتقدم الــذي تــحــرزه البشرية،
ولسنوات طويلة كانت نيسان في طليعة المبتكرين ،لذا يسعدنا أن
يمثل إكسبو  2020دبي منصة عالمية لالحتفال بالذكرى الـ  70لسيارة
نيسان باترول والكشف عن سيارة نيسان «باثفايندر»  2022الجديدة
كل ًيا ،في أول ظهور لها على المستوى اإلقليمي ،كما يسعدنا تهنئة
نيسان على هذا اإلنجاز المميز.
ويتضمن ط ــراز بــاتــرول  2022الــحــصــري الــخــاص بــالــذكــرى السبعين
تحديثات تصميمية وتكنولوجية ،وهو أكثر فخامة واتصا ًال من أي طراز
المصد ،تخليداً لهذه المحطة المهمة
سابق ويحمل شعاراً مميزاً على
ّ
من تاريخه .ويتميز هذا الطراز عن سابقه بشبك  V-Motionاألمامي
الجديد والمصد المعاد تصميمه وعجالت األلومنيوم بالقطع اآللي
قياس  20بوصة ،إضافة إلى الفرش الداخلي الجديد بلون البرغندي،
ولوحة التحكم المركزية الجديدة التي أعيد تصميمها .كما تعزز التجربة
شاشة نظام معلومات ترفيهي عالية الدقة قياس  12.3بوصة توفر
اتصا ًال السلكي ًا معززاً بتطبيق  Apple CarPlayوتطبيق .Android Auto

دوغــاس هــوم :نيسان في
طليعة المبتكرين لسنوات
طويلة

نيسان باثفايندر 2022

تصورها بالكامل،
أما نيسان باثفايندر  2022الجديدة كلي ًا ،فقد أعيد
ّ
ويتميز الطراز الجديد بالقدرات الالفتة التي تم ّتع بها الطراز السابق،
فيما توفر للعمالء العصريين الــراحــة واالتــصــال المتطور إلــى جانب
المزايا المعززة .ويك ّرم الجيل الخامس الحديث اإلصدار األول من سيارة
باثفايندر التي تم طرحها عام  ،1987ويتميز بتصميم هيكل خارجي
جريء ويوفر للسائقين والركاب تجربة أكثر أمان ًا واتصا ًال.
وتمتاز سيارة باثفايندر  2022ألول مــرة على اإلطــاق بــاأللــوان الثنائية
للهيكل الخارجي وتتضمن مجموعة تقنيات التنقل الذكي من نيسان
مثل تقنية  ProPILOTفائقة التطور التي تم تصميمها لتعزيز ظروف
القيادة المختلفة ،مع المزيد من أنظمة المساعدة الديناميكية للسائق
والتي تقلل من مستوى التسارع والتوجيه واستخدام الفرامل ،ما يؤدي
إلــى تخفيف اإلجــهــاد الــذي يلحق بالسائق أثــنــاء القيادة على الطرق
السريعة .كما تتضمن باثفايندر الجديدة كلي ًا شاشة نظام معلومات
ترفيهي قياس  12.3بوصة وشاشة عرض ثورية على الزجاج األمامي
في بعض الفئات قياس  10.8بوصة ،ويوفر ناقل الحركة األوتوماتيكي
وأداء معزّزين.
الجديد كلي ًا من  9سرعات تسارع ًا
ً

2022

باثفايندر  2022بألوان ثنائية..

بـــاتـــرول

ويتضمن مجموعة تقنيات

يتضمن تحديثات تصميمية

التنقل الذكي

وتكنولوجية

الحصري
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ﻓﻲ أرﻗﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ
ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻟﻮﺳﻴﻞ

اﺳﺘﻠﻢ ﻓﻲ 2022
وﺳﺪد ﺣﺘﻰ ﻧﻬﺎﻳﺔ  2026ﺑﺪون ﻓﻮاﺋﺪ
ﻟﻠﺒﻴﻊ
وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ
ﻓـــــــﺎﺧــــﺮة

ﻣﻔﺮوﺷﺔ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ
أﻗﺴﺎط ﺷﻬﺮﻳﺔ ﺗﺒﺪأ ﻣﻦ  10.000رﻳﺎل

4428 6660
www.dlalarealestate.com

E-mail: realestate@dlalaholding.com

