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مبادرات اقتصادية.. ناجحة
المؤسسات  بين  الجهود  جميع  تتضافر   2022 مونديال  مع  موعد  على  ونحن 
الحكومية والقطاع الخاص إلنجاح الحدث األبرز عالميا، لكن الالفت أن الدولة تسرّع 
كوجهة  قطر  دولة  مكانة  ترسيخ  إلى  الهادفة  االقتصادية  المبادرات  إطالق  وتيرة 
استثمارية عالمية بالتزامن مع تنفيذ استراتيجية لضمان استدامة النمو االقتصادي 

في مرحلة ما بعد مونديال 2022 .

بتطوير  المعنية  الشركات  أولى  عن  للطاقة«  »قطر  أعلنت  اإلطار  هذا  وفي 
الشمال(،  حقل  لتوسعة  الثانية  الجنوبي )المرحلة  الشمال  حقل  توسعة  مشروع 
بعد  ما  مرحلة  في  القطري  االقتصاد  نمو  استدامة  سيضمن  الذي  المشروع  وهو 
حصلت  حيث  االقتصادية،  القطاعات  معظم  ودعم  تشغيل  خالل  من  المونديال 
الدولية  الشراكة  حصص  مجموع  من   %  9.37 نسبة  على  الفرنسية«  »توتال 
البالغة 25 %، بينما ستمتلك »قطر للطاقة« حصة 75 % من مشروع توسعة حقل 
ريال  مليار   5.46( دوالر  مليار   1.5 حوالي  إنرجيز  توتال  شركة  وستستثمر  الجنوبي. 
قطري( في المرحلة الثانية لتوسعة حقل الشمال، وذلك بعد ثالثة أشهر فقط من 

دخولها في مشروع تطوير حقل الشمال. 

ويأتي ذلك في أعقاب اإلعالن عن قائمة الشركاء الدوليين في المرحلة األولى 
يتكون  حيث  عالميا  اإلنشاء  قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهو  الشمال  حقل  لتوسعة 
وتتضمن  الثانية(،  )المرحلة  والجنوبي  األولي(  )المرحلة  الشرقي  الجزءين  من 
المرحلة األولى لتوسعة حقل الشمال زيادة الطاقة اإلنتاجية من الغاز في القطاع 
الشرقي بهدف رفع الطاقة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال من 77 
مليون طن سنويا إلى 110 ماليين طن سنويا، ومن المتوقع أن يبدأ اإلنتاج بحلول 
الجنوبي(  الشمال  )حقل  الشمال  حقل  لتوسعة  الثانية  المرحلة  أما   .2026 عام 
الشمال،  لحقل  الجنوبي  القطاع  في  الغاز  من  اإلنتاجية  الطاقة  زيادة  فتتضمن 
بهدف رفع الطاقة اإلنتاجية للغاز الطبيعي المسال في دولة قطر من 110 ماليين 
القطاع  مشروع  من  اإلنتاج  بدء  ويتوقع  سنويا.  طن  مليون   126 إلى  سنويا  طن 

الجنوبي )المرحلة الثانية( في عام 2027.   

ومن جانبه قام جهاز قطر لالستثمار بالتدخل لدعم جاذبية البورصة أمام المستثمرين 
المحليين واألجانب من خالل إطالق مبادرة صناعة السوق لتعزيز السيولة في بورصة 
قطر، وبموجب هذه المبادرة سيتمكن صانعو السوق المرخصون من الوصول إلى 
أجل  من  الحوافز  وبرامج  لالستثمار  قطر  لجهاز  المملوكة  األسهم  حيازات  من  جزء 
دعم سيولة األسهم المدرجة في بورصة قطر، وقد كشفت البورصة أنها شهدت 

هذا العام أكبر تدفقات استثمارية أجنبية في تاريخها.

ويتزامن ذلك مع المبادرات التي تطلقها وزارة التجارة والصناعة وهيئة المناطق 
من  حزمة  في  األجنبية  الشركات  الستقطاب  للمال  قطر  ومركز  قطر  الحرة- 
القطاعات االقتصادية الواعدة مع تعزيز سهولة ممارسة أنشطة األعمال وتحسين 
هذه  إن  القول  ويمكن  ومرونة،  جاذبية  أكثر  لتصبح  الدولة  في  االستثمار  بيئة 
المبادرات االقتصادية الناجحة ستلعب دورا كبيرا في تحويل دولة قطر إلى مركز 
دليل  أبرز  ولعل  المونديال،  بعد  ما  مرحلة  في  وعالمي  إقليمي  وتجاري  مالي 
على ذلك ما كشفته بيانات نشرة أسواق االستثمار األجنبي المباشر »إف دي آي 
دولة  أن  أظهرت  والتي  البريطانية  تايمز  فاينانشال  لمؤسسة  التابعة  ماركتس« 
رؤوس  تدفقات  جذب  حيث  من  األوسط  بالشرق  األولى  المرتبة  في  حلت  قطر 
األموال األجنبية بالربع الثاني من عام 2022 باستحواذها على حصة تبلغ 71 % من 
مجمل االستثمارات األجنبية في الشرق األوسط خالل الربع الثاني من عام 2022، 
بلغت  باستثمارات  مختلفا،  مشروعا   11 في  عمل  فرصة   6680 بتوفير  ساهم  مما 

قيمتها 19.2 مليار دوالر أميركي.
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كتب - سعيد حبيب  
بعنوان  جـــروب  كونسلتينج  بوسطن  مجموعة  أعــدتــه  تقرير  تــوقــع 
المالية  أن تحقق الثروات  الحل”،  هو  التطور  العالمية 2022:  “الثروة 
الشخصية في قطر، نموا سنويا مركبا بنسبة 3.9%، لتقفز قيمة هذه 
الثروات من 300 مليار دوالر في 2021، إلى 400 مليار دوالر بحلول عام 

.2026
الشرق  فــي  المالية  الــثــروات  أن  تقريرها،  فــي  المجموعة  وأوضــحــت 
األوسط وأفريقيا، ومن ضمنها قطر، تشهد نموا سنويا مستمرا عاما 

تلو اآلخر، رغم التحديات التي تشهدها األسواق العالمية مشيرة إلى 
تبلغ  حصة  على  تستحوذ  قطر  في  االستثمار  وصناديق  األسهم  أن 
عام 2021  لبيانات  وفقا  قطر  في  المالية  الثروات  إجمالي  من   %46
بينما تحتل الودائع المصرفية والعمالت المرتبة الثانية باستحواذها 
على حصة تبلغ 40% من إجمالي قيمة الثروات الشخصية في قطر 

أما السندات فتشكل حصة تبلغ 1% فقط.
نموا  حققت  قطر  فــي  المالية  الــثــروات  ان  إلــى  بوسطن  ولفتت 
سنويا مركبا بنسبة 3.1% منذ عام 2016 وحتى عام 2021 لتصل 
أحدث  وهي   2021 عام  لبيانات  وفقا  دوالر  مليار   300 مستوى  إلى 

46 % منها ترتكز يف األسهم وصناديق االستثمار

»بوسطن«: 400 مليار دوالر قيمة الثروات
المالية الشخصية في قطر بحلول 2026
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تزيد  الــذيــن  الكبيرة  الــثــروات  أصــحــاب  استحوذ  فيما  متاحة  بيانات 
من  يقارب %40  ما  على  قطر  في  دوالر  مليون   100 على  ثرواتهم 
إجمالي أصحاب الثروات بالبالد خالل عام 2021. في حين أن األفراد 
الذين تتجاوز ثرواتهم مليون دوالر يستحوذون على حصة تبلغ %25 

من إجمالي الثروات المالية في قطر وفقا لبيانات عام 2021.
الثروة  ترتفع  أن  االستشارية  بوسطن  مجموعة  توقعت  وإقليميا 
المالية في منطقة الشرق األوسط من 5 تريليونات دوالر بنهاية عام 

2021 إلى 6,5 تريليون دوالر في عام 2026.
المالية  ــروة  ــث ال أن  إلـــى  االســتــشــاريــة  بــوســطــن  مجموعة  وأشــــارت 
العالمية بلغت 274,4 تريليون دوالر في نهاية عام 2021، مقارنة بـ 
188,6 تريليون دوالر في نهاية عام 2016. وتوقعت أن تصل الثروة 
المالية العالمية إلى 355 تريليون دوالر في نهاية عام 2026، وهو 
ما يشكل زيادة بنسبة 29% عن نهاية عام 2021. وأشارت إلى أن 
إجمالي الثروة المالية في أميركا الشمالية بلغ 126,6 تريليون دوالر 
 ،2021 عام  نهاية  في  العالمية  المالية  الثروة  من   %46 وشكلت 
باستثناء  وآسيا   ،)%19,4( دوالر  تريليون   53,3 بـ  الغربية  أوروبا  تليها 
دوالر  تريليون   18,1 واليابان   ،)%19( دوالر  تريليون   52,3 بـ  اليابان 
 6 بـ  أوقيانيا   ،)%2,3( دوالر  تريليون   6,2 بـ  الالتينية  أميركا   ،)%6,6(
تريليونات دوالر )2,2%(، الشرق األوسط بـ 5 تريليونات دوالر )%1,8(، 
تريليون  مع 2,1  أفريقيا  دوالر )%1,7(،  تريليون  بـ 4,8  الشرقية  أوروبــا 

دوالر )%0,8(.
وأشارت مجموعة بوسطن االستشارية إلى أن الثروة المالية العالمية 
واألصول الحقيقية نمت بمقدار 26,2 تريليون دوالر بالقيمة المطلقة 
في عام 2021. وأشارت إلى أن الثروة المالية واألصول الحقيقية في 
أميركا الشمالية زادت بمقدار 15 تريليون دوالر العام الماضي، تليها 
آسيا باستثناء اليابان بنسبة نمو 5,1 تريليون دوالر، ثم أوروبا الغربية 
بنسبة نمو 3,1 تريليون دوالر(، واليابان بنسبة نمو 0,9 تريليون دوالر، 
وأمريكا الالتينية بارتفاع بواقع 0,6 تريليون دوالر، وأوقيانيا بنسبة نمو 
0,5 تريليون دوالر، وأوروبا الشرقية وآسيا الوسطى والشرق األوسط 
بنسبة نمو 0,4 تريليون دوالر لكل منهما، وأفريقيا بنسبة نمو 0,2 

تريليون دوالر.
ورجحت مجموعة بوسطن بلوغ الثروة المالية في أميركا الشمالية 
والتي   ،2026 عــام  نهاية  فــي  دوالر  تريليون   159.4 عند  مستوى 
باستثناء  آسيا  تليها  العالمية،  المالية  الثروة  من   %45 ستشكل 
اليابان بـ 79,2 تريليون دوالر )22,3%(، وأوروبا الغربية بـ 64,4 تريليون 
دوالر ) 18٪(، اليابان بـ 19.6 تريليون دوالر )5,5%(، أميركا الالتينية بـ 
8,7 تريليون دوالر )2.5%(، أوقيانيا بـ 7,9 تريليون دوالر )2,2%(، أوروبا 
تريليون  بـ 6,5  األوسط  الشرق  دوالر )%1,9(،  تريليون  بـ 6,6  الشرقية 

دوالر )1,8%(. وأفريقيا بـ 2,8 تريليون دوالر مايوازي %0.8.
 وقالت مجموعة بوسطن أن الفرصة تبدو واضحة لمديري الثروات 
ــار حــيــث صـــرح 80% مـــن الــعــمــالء الـــذيـــن شملهم  ــ فـــي هـــذا اإلطـ
استبيان أجرته عن رغبتهم في زيادة حيازاتهم من العمالت الرقمية 
والتعليمات  االســتــشــارات  توفير  حــال  فــي  وأخواتها(،  )البيتكوين 
الذين  العمالء  ثلثا  صرح  كما  الثروات.  مديري  قبل  من  الصلة  ذات 
ــراف ثــالــثــة، عن  اســتــثــمــروا فــي الــعــمــالت الرقمية بــالــتــعــاون مــع أطـ
لعدم توفير مثل هذه الخدمات من قبل  تبنيهم لهذا التوجه نظراً 
مديري ثرواتهم. ما يتوجب بالتالي على المديرين التفكير في مدى 
تناسب مجال العمالت الرقمية مع أعمالهم، واتخاذ القرار لالستثمار 
في هذا المجال وفقًا الستراتيجية مناسبة وجدول زمني متوافق مع 

اهتماماتهم.
ووفقا لـ”بوسطن” فإنه في المتوسط، يحقق مديرو الثروات الذين 
على  أعلى  معدالت  والتفاعالت  العروض  تخصيص  في  يتفوقون 

مقياس مستوى رضا العمالء ومعدالت تغيير أكثر انخفاضًا مقارنة 
على  االعتماد  تتطلب  معقدة  مهمة  التخصيص  ويعتبر  باآلخرين. 
بيانات وتحليالت جديدة، وربط العمليات على نحو وثيق عبر مكاتب 
الشركة األمامية والمتوسطة والخلفية، وتغيير طرق واستراتيجيات 
التقرير  في  جــروب  كونسلتينج  بوسطن  مجموعة  وتحدد  العمل. 
ثالثة إجراءات يمكن لمديري الثروات الذين يتنافسون على تقديم 
التخصيص  نهج  لتحسين  اتخاذها  واســع  نطاق  على  فردية  خدمة 
تصميم  الــمــتــكــررة؛  لــلــقــدرات  ــة  ــوي األول إعــطــاء  في:  تتمثل  والــتــي 
االستراتيجيات وفقًا لقيمة الثروات ومقاييسها؛ ودعم األفكار الجيدة 

بالعوامل التمكينية المناسبة.
ولفتت بوسطن إلى ان مضاعفات التقييم لشركات إدارة الثروات 
مديري  بمضاعفات  مقارنة  أضعاف  سبعة  أو  ستة  تــوازي  الرقمية 
نمواً  الرقمية  الثروات  إدارة  مؤسسات  وتقدم  التقليديين.  الثروات 
على  ويترتب  أعلى.  ابتكار  ومــعــدالت  أقــل  بنفقات  للعمالء  أســرع 
ذلك ضرورة تركيز مديري الثروات التقليديين على تطوير عملياتهم 

لحماية أرباحهم المستقبلية.
انبعاثات  صفر  صافي  الهدف  تحقيق  أهمية  إلــى  كذلك  ونوهت 
والرقمنة  التخصيص  نهج  واتباع  الرقمية  العمالت  في  واالستثمار 
ضرورات  وإنما  الثروات،  لتعزيز  فيها  االستثمار  يمكن  فرصا  باعتبارها 
ستحدد نتائجها المؤسسات التي ستنمي حصة العمالء على مدى 
السنوات الخمس المقبلة. وتجدر اإلشارة إلى أن السؤال األهم الذي 
التي  بالمبادرات  يرتبط  ال  الحالي  الوقت  في  الثروات  مديري  يواجه 

يجب تحديد أولوياتها - ولكن في الطريقة األفضل لتنفيذها.

الثروة المالية العالمية تقفز من 188.6 
تريليون في 2016 إلى مستوى 274.4 

تريليون دوالر في 2021 

الودائع المصرفية تستحوذ على حصة 
تبلغ 40% من إجمالي الثروات في قطر 
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كتب - سعيد حبيب  
والرابعة  عربيا  األولــى  المرتبة  في  ترتيبها  على  قطر  دولــة  حافظت 
عالميا في قائمة مجلة غلوبال فاينانس العالمية ألغنى دول العالم 
 112.78 تبلغ  اإلجمالي  المحلي  الناتج  من  للفرد  بحصة   2022 لعام 
بنسبة  القطري  االقتصاد  نمو  إلى  التقديرات  وتشير  سنويا  دوالر  ألف 
3.4% بدعم من االرتفاع القياسي ألسعار النفط ومونديال 2022 الذي 

سينعكس إيجابا على جميع قطاعات االقتصاد الوطني.
قطر  لــدولــة  العامة  الــمــوازنــة  تحقيق  دولــيــة  مؤسسات   8 وتوقعت 
فائضا في عام 2022 يتراوح ما بين 2.4 % و6.1 % من الناتج المحلي 
سوليوشنز”،  الدولية “فيتش  األبحاث  شركة  رجحت  حيث  اإلجمالي، 
تحقيق  العالمية،  االئــتــمــانــي  للتصنيف  “فيتش”  لــوكــالــة  التابعة 
في  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مــن   %  6.1 بنسبة  لفائض  الــمــوازنــة 
فائض  تحقيق  إلى  الدولي  النقد  صندوق  تقديرات  تشير  فيما   ،2022
أكسفورد  مــن  كــل  وتــوقــعــت  الــنــاتــج،  مــن  بنسبة 5.7 %  بــالــمــوازنــة 
التابعة  انتليجنس  ايكونوميست  ووحــدة  البريطانية  إيكونوميكس 
فائضا  قطر  دولــة  موازنة  تحقيق  البريطانية  االيكونوميست  لمجلة 
مجموعة  قــدرت  فيما  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من   %  5.6 بنسبة 
الموازنة  فائض  بلوغ  العمالقة  األميركية  المصرفية  غروب”  “سيتي 

4.5 % من الناتج.
من جهته، توقع بنك إتش إس بي سي HSBC البريطاني أن تحقق 
موازنة قطر فائضا يوازي 3.5 % من الناتج، أما البنك الدولي فتشير 
الناتج،  من   % 2.7 بنسبة  قطر  بموازنة  فائض  تسجيل  إلى  تقديراته 
بنسبة  لفائض  الموازنة  تحقيق  الدولي  التمويل  معهد  رجــح  بينما 

2.4% من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2022.
عن  الصادر  قطر 2023-2021  لدولة  االقتصادية  اآلفاق  تقرير  وبحسب 
يحقق  أن  دولية  مؤسسات  توقعت  فقد  واإلحــصــاء،  التخطيط  جهاز 
معدل الناتج المحلي اإلجمالي لدولة قطر )معدل النمو االقتصادي( 
توقعت  و4.5 %،حيث   % 2.5 بين  ما  يتراوح  نموا  العام 2022  خالل 
االيكونوميست  لمجلة  الــتــابــعــة  انتلجنس  ايــكــونــومــيــســت  وحـــدة 
عام  فــي   %  4.5 بنسبة  اقتصاديا  نموا  قطر  تسجل  أن  البريطانية 
قطر  تسجيل  األمــيــركــي  مورغان”  بــي  “جي  مــصــرف  ورجـــح   ،2022
لمعدل نمو اقتصادي بنسبة 4.4 %، كما توقعت مجموعة “سيتي 
 ،%  4.2 النمو  معدل  يبلغ  أن  العمالقة  األميركية  المصرفية  غروب” 
وشركة   ،HSBC ســي بــي  إس  إتــش  بنك  تــوقــعــات  اســتــقــرت  فيما 
األبحاث الدولية فيتش سوليوشنز، التابعة لوكالة “فيتش” للتصنيف 
االئتماني العالمية، عند 4.1% كمعدل نمو اقتصادي مرجح في عام 

.2022

وفقا لتصنيف “غلوبال فاينانس” لعام 2022

قطر األولى عربيا والرابعة عالميا
بقائمة أغنى دول العالم

* قطر

ت
فا

ني
ص

ت
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* لوكسمبورغ

في  قطر  موازنة  فائض  تضاعف  عن  المالية  وزارة  بيانات  وكشفت 
النصف األول من العام الجاري نحو 12 مرة ليصل إلى مستوى بلغ 
خالل  ريــال  مليارات   4 مستوى  بلغ  فائض  مع  مقارنة  ريــال  مليار   47.3
علـى  الملحوظة  للسـيطرة  نتيجـة  الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة 
النفقـات وارتفـاع اإليـرادات وانتعاش أسعار النفط. وقفز فائض موازنة 
عام 2022  من  الثاني  الربع  خالل  ريال  مليار   33.7 مستوى  إلى  قطر 
)األشهر الثالثة المنتهية في 30 يونيو 2022( مقارنة مع مستوى بلغ 

3.8 مليار ريال خالل الفترة ذاتها من العام الماضي.
من  األول  النصف  خــالل  المتحققة،  الفعلية  اإليـــرادات  إجمالي  وبلغ 
العام الجاري، مستوى 150.7 مليار ريال، توزعت على 85.7 مليار ريال 
في الربع الثاني، و65 مليار ريال في الربع األول، منها 33.1 إيرادات غير 
العام  من  الثاني  الربع  خالل  ريــال  مليار   27.5 بواقع  توزعت  نفطية، 
2022 و5.6 مليار ريال خالل الربع األول من العام الجاري. وقفزت إيرادات 
قطاع النفط والغاز بالدولة، خالل النصف األول من العام الجاري، إلى 
117.6 مليار ريال، مقارنة بـ 70.4 مليار ريال في النصف األول من 2021، 

ما يمثل زيادة بنسبة %67. 
وعالميا شغلت لوكسمبورغ المرتبة األولى بحصة للفرد من الناتج 
المحلي بلغت 140.69 ألف دوالر سنويا ويبلغ عدد سكان لوكسمبورغ 
مساكن  لتقديم  ثروتها  من  كبيرة  حصة  وتستخدم  نسمة  ألف   630
ورعاية صحية وتعليم أفضل لشعبها، الذين يتمتعون إلى حد بعيد 
تشير  ذلــك  ورغــم  اليورو  منطقة  في  المعيشة  من  مستوى  بأعلى 
يتجاوز  لن   2022 عــام  في  المتوقع  النمو  معدل  أن  إلــى  التقديرات 

.%1.7
تبلغ  الناتج  من  للفرد  بحصة  سنغافورة  جــاءت  الثانية  المرتبة  وفي 

131.58 ألف دوالر سنويا وتعتبر سنغافورة مالذا لألثرياء حول العالم 
حيث تحتضن الملياردير زانج يونج الذي تقدر ثروته الصافية بـ 23 مليار 
يأتي  دوالر  مليار   20 حوالي  تبلغ  بأصول  الثانية  المرتبة  وفــي  دوالر 
ترك  الـــذي  سافرين  إدواردو  فيسبوك  لموقع  الــمــشــارك  المؤسس 
أسهم  مــن  سهم  مليون   53 مــع  عــام 2011  فــي  المتحدة  الــواليــات 
سافرين  يخترها  لم  سنغافورة..  في  دائًما  مقيًما  وأصبح  فيسبوك 
سنغافورة  الخالبة..لكن  طبيعتها  أو  الحضرية  الجذب  عوامل  لمجرد 
تعتبر أشهر مالذ عالمي لألثرياء حيث إن مكاسب رأس المال واألرباح 

معفاة من الضرائب.

لوكسمبورغ أغنى دولة في العالم 
وسنغافورة بالمرتبة الثانية وأيرلندا 

تحتل المرتبة الثالثة

حصة الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي 
في قطر تبلغ 112.78 ألف دوالر سنويا
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وتعد سنغافورة مركًزا تجارًيا وتصنيعًيا ومالًيا مزدهًرا )واألهم من ذلك، 
أن نحو 98% من السكان البالغين اآلن متعلمون(. وتشير التقديرات 

إلى أن سنغافورة ستحقق نموا بواقع 4% في عام 2022.
المحلي  الناتج  من  للفرد  بحصة  أيرلندا  جــاءت  الثالثة  المرتبة  وفي 
اإلجمالي تبلغ 124.59 ألف دوالر سنويا وحتى وقت قريب، بدت أيرلندا 
أنه ال يمكن إيقافها. بينما كانت بقية أوروبا تواجه جميع أنواع عدم 
مع  التجارية  التوترات  األوروبـــي،  االتــحــاد  من  بريطانيا  )خروج  اليقين 
ال  المثال  سبيل  على  والمهاجرين  الالجئين  أزمات  المتحدة،  الواليات 
الحصر(، كان االقتصاد األيرلندي ينبض بالحياة. في عام 2019، عندما 

نموا  نموا  أيرلندا  حققت  فقط،   %1.5 بنسبة  الــيــورو  منطقة  نمت 
يفوق 4.9% وهي الدولة األسرع نمًوا على مستوى أوروبا بأسرها وقد 
بواقع  وهو 2020  كورونا  جائحة  عام  في  مذهال  نموا  أيرلندا  حققت 
5.8%، ولم يتوقف األمر عند هذا الحد وانما امتد ليشمل نموا بنسبة 
بنسبة  نمو  معدالت  إلى  التقديرات  تشير  فيما  عام 2021  في   %13

5.2% في عام 2022.
ويبلغ عدد سكأن أيرلندا 5 ماليين نسمة وتعتبر واحدة من أكبر المالذات 
أقل  العاديون  الناس  يستفيد  حيث  العالم،  في  للشركات  الضريبية 
بكثير من الشركات متعددة الجنسيات. وعلى الرغم من أنها بال شك 

توقعات بنمو االقتصاد القطري بنسبة 
3.4% بدعم من االرتفاع القياسي 

ألسعار النفط ومونديال 2022

ماكاو تحتل المرتبة الخامسة بحصة 
للفرد من الناتج المحلي اإلجمالي تبلغ 

85.61  ألف دوالر سنويا

* ايرلندا

* سنغافورة
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التعاون  منظمة  لبيانات  وفًقا  قبل،  من  عليه  كانت  مما  حاًلا  أفضل 
والفقراء  األغنياء  بين  كبيرة  فجوة  هناك  فإن  والتنمية،  االقتصادي 
)20% من السكان األعلى يكسبون ما يقرب من خمسة أضعاف ما 
يكسبه 20% من الطبقة الدنيا( ولذلك فإن معظم العائالت ترفض 

فكرة أنهم أثرياء.
العديد  باستمرار  المنخفضة  الــشــركــات  ضــرائــب  تجذب  ذلــك  ورغــم 
يساهم  مما  لتوسعاتها،  مقرا  أيرلندا  الختيار  العالمية  الشركات  من 
متميز  معيشة  مستوى  ويوفر  اإلجمالي  المحلي  الناتج  تعزيز  في 
السياحة  أبرزها:  متنوعة  قطاعات  انتعاش  ظــل  فــي  للمواطنين 

والزراعة والتصنيع.
الغذائية  والمنتجات  المعادن  للبالد  الرئيسية  الــصــادرات  وتشمل 

وأجهزة الكمبيوتر وأجزائها وبرامجها والمنسوجات.
وفي المرتبة الخامسة جاءت ماكاو بحصة للفرد من الناتج المحلي 
المنطقة  هــذه  شهدت  وقــد  سنويا  دوالر  ألــف   85.61 تبلغ  اإلجمالي 
بوتيرة  ثرواتها  في  نموا  الشعبية  الصين  لجمهورية  الخاصة  اإلداريــة 
مذهلة. ويبلغ عدد سكانها ما يزيد قلياًل على 600 ألف نسمة، وأكثر 
من 40 كازينو منتشرة على مساحة تبلغ حوالي 30 كيلومتًرا مربًعا، 
لكسب  آلة  مباشرة  كونغ  هونغ  جنوب  الواقعة  ماكاو  أصبحت  وقد 

المال.
وقد أدى التطور المستمر لالقتصاد في ماكاو خالل السنوات العديدة 
البطالة  معدل  وانــخــفــاض  مــاكــاو،  فــي  العمالة  معدل  ارتــفــاع  إلــى 
والتحسين المستمر لمستوى دخل السكان. وانخفض معدل البطالة 
من 6.4 % في عام 1999 إلى 1.8 % في عام 2018 وظل على هذا 
المستوى المنخفض في السنوات األخيرة. كما ارتفع متوسط الراتب 
الشهري للسكان من 4890 يوان في عام 1999 إلى 16000 يوان في 

عام 2018.
وبحسب األرقام الصادرة عن مكتب اإلحصاء في ماكاو والتي نشرتها 
صحيفة الشعب اليومية الصينية، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي 
من 51.87 مليار في عام 1999 إلى 424.9 مليار يوان في عام 2018، 
االحتياطيات  وبقيت  الواحد.  للفرد  أميركي  دوالر   83000 بمتوسط 
المالية والنقد األجنبي لحكومة منطقة ماكاو اإلدارية الخاصة وفيرة، 
مليار  المتراكم 508.8  المالي  الفائض  بلغ  عام 2018،  نهاية  بحلول 
يوان، وبلغ احتياطي النقد األجنبي 163.6 مليار يوان، مرتفعا بمقدار 
تحمل  على  قدرتها  يعزز  ما   ،1999 بعام  مقارنة  مــرة  و6.2  مــرة   193

المخاطر الخارجية. 

* ماكاو
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كتب - سعيد حبيب  

رئيس  ثاني،  آل  مبارك  بن  أحمد  بن  خالد  الشيخ  سعادة  توقع 
مظلتها  تحت  يقع  التي  القابضة،  سهيل  مجموعة  إدارة  مجلس 
نحو 15 مصنعا، إنجاز إدراج أسهم “سهيل” في بورصة قطر خالل 
الربع األول من عام 2023، األمر الذي سيعزز عمق وسيولة السوق 
مع زيادة جاذبيته االستثمارية، كما سينعكس إيجابا على الخطط 

التوسعية للمجموعة.
أكبر  تعتبر  سهيل  مجموعة  أن  خاص،  حوار  في  سعادته،  وأوضح 
مجموعة على مستوى دولة قطر في مجال إعادة تدوير المعادن، 
كبرى،  بأهمية  أيضا  تحظى  فهي  العالمي  المستوى  على  أما 
حيث تعد ضمن قائمة الـ 100 الكبار عالميا في قطاع إعادة تدوير 
المعادن، الفتا إلى خطة المجموعة لتدشين ما بين 3 و5 مصانع 
سنويا بعد مونديال 2022، لتصبح بذلك المجموعة رائدة النهضة 

الصناعية في الدولة..
تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

رئيس جملس اإلدارة سعادة الشيخ خالد بن أحمد يف حوار شامل:

»سهيل« ضمن الـ »100« الكبار
في إعادة تدوير المعادن عالميا

ف
غال

ال
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- كم مصنعا تابعا يعمل تحت مظلة مجموعة سهيل القابضة؟ 
وهل يمكن تسليط الضوء على أبرز القطاعات الصناعية التي 

تعمل بها هذه المصانع؟ 

- لدينا 15 مصنعا تابعا لمجموعة سهيل القابضة تعمل في حزمة 
من القطاعات، وهي كاآلتي:

1 - مصنع سهيل إلعادة تدوير البطاريات، والذي يقوم بتدوير بطاريات 
والبالستيك  الرصاص  استخراج  ليتم  والباصات،  والشاحنات  السيارات 

منها.
البالستيك  تدوير  بإعادة  يقوم  وهــو  للبالستيك،  سهيل  مصنع   -  2
الناتج من المصنع األول، لينتج حاويات القمامة بمقاسات 1100 لتر 

و360 لترا و240 لترا و120 لترا وطبالي البالستيك.
النحاس،  تــدويــر  بــإعــادة  يقوم  مصنع  وهــو  للنحاس،  سهيل  مصنع   -  3

“15” مصنعا تعمل في حزمة من 
القطاعات تحت مظلة مجموعة سهيل 

القابضة 

ترتيبات إلدراج أسهمنا في بورصة قطر.. 
ونتوقع إنجاز الخطوة بالربع األول من 

 ”2023“

13
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الكهربائية،  الكوابل  صناعة  في  تستخدم  النقاوة  عالية  سبائك  إلنتاج 
مصانع  ثالث  هــو  وهــذا  الــبــرونــز،  سبائك  صناعة  فــي  كذلك  وتستخدم 

المجموعة والذي سيأتي ذكره أدناه.
4 - مصنع سهيل للبرونز، ويقوم بتحويل سبائك النحاس عالية النقاوة 
صناعة  فــي  تدخل  قيمة  مــادة  هــي  الــبــرونــز  ومـــادة  الــبــرونــز،  سبائك  إلــى 
الــســيــارات  غــيــار  قطع  وصــنــاعــة  الــزراعــيــة  المضخات  وصــنــاعــة  الــســاعــات 

والمعدات الثقيلة.
5 - مصنع سهيل لأللمنيوم، وهو مصنع يقوم بتدوير سكراب األلمنيوم 
المواد  صناعة  في  تدخل  والتي  النقاوة،  عالية  األمنيوم  سبائك  لينتج 

اإلنشائية وقطع غيار السيارات والطائرات.
6 - مصنع سهيل للبطاريات، وهو مصنع يقوم بانتاج 1,000,000 بطارية 
الخاصة  الــرصــاص  بــطــاريــات  أنـــواع  كــل  المصنع  هــذا  وسينتج  بالسنة، 
بالسيارات والباصات والشاحنات، وستكون منتجات هذا المصنع مطابقة 

. OEM لمواصفات قطع الغيار األصلية
طقم  بإنتاج 1,000,000  يقوم  مصنع  وهو  للمكابح،  سهيل  مصنع   -  7
اآللية،  والدراجات  والباصات  والشاحنات  السيارات  لكافة  سنويا،  مكابح 
وستكون منتجات هذا المصنع مطابقة لمواصفات قطع الغيار األصلية

. OEM
8 - مصنع سهيل لألعمال المعدنية، وهو مصنع يقوم بإنتاج المسبوكات 
وقطع  األمطار،  تصريف  وأغطية  المناهل  أغطية  منها:  نذكر  المعدنية، 
والمضخات  الثقيلة  المعدات  غيار  وقطع  والشاحنات،  الــســيــارات  غيار 
سنويا،  طن  المصنع 40,000  لهذا  اإلنتاجية  الطاقة  بلغت  وقد  الزراعية، 
ومعظم إنتاجه موجه لتغطية احتياجات قطاع النفط والغاز في السوق 

المحلي وفي األسواق المحيطة والعالمية.
بأحدث  مجهز  مصنع  وهــو  الهندسية،  للصناعات  سهيل  مصنع   -  9
مكائن الخراطة المحوسبة، والتي من خاللها نستطيع تصنيع قطع غيار 

والطائرات  والشاحنات  والسيارات  الثقيلة  والمعدات  الزراعية  المضخات 
ــاز، وكــذلــك الــقــوالــب الــداخــلــة فــي الــصــنــاعــات  ــغـ ومـــعـــدات الــنــفــط والـ

البالستيكية. 
بإنتاج  متخصص  مصنع  وهــو  الحديدية،  للمنتجات  سهيل  مصنع   -  10
بوصة،   2.75 إلى   1 من  بمقاسات  الحديد،  خــردة  من  الحديدية  األعمدة 
العالمي،  السوق  إلــى  للتصدير  مخصص  المصنع  هــذا  إنتاج  ومعظم 
الغاز  تطبيقات  في  المحلي  السوق  الحتياجات  منه  جــزء  وسيخصص 

والنفط.
بإنتاج  متخصص  مصنع  وهــو  األلمنيوم،  لقضبان  سهيل  مصنع   -  11
لصناعات  مخصص  وإنــتــاجــه  األمــنــيــوم،  خـــردة  مــن  األلــمــنــيــوم  قــضــبــان 
سبائك  وكذلك  اإلنشائية  األعمال  في  المستخدمة  األمنيوم  قطاعات 

األمنيوم المستخدمة في صناعة قطع غيار السيارات والطائرات.
في  متخصص  مصنع  وهــو  المعدنية،  للصناعات  سهيل  مصنع   -12

افتتاح مصنع إعادة تدوير بطاريات 
السيارات وتجميعها في إثيوبيا خالل 

العام المقبل

نستهدف التوسع في أميركا وأوروبا 
وندرس سبل االستثمار في السوق 

األلماني 
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التشكيالت المعدنية، من أمثلة: السقاالت الحديدية، والخزانات الكبيرة، 
وحجرات الضغط، والمبادالت الحرارية، ويستهدف هذا المصنع المساهمة 
في  المنتجات  هذه  من  والغاز  النفط  قطاع  احتياج  تغطية  في  الفاعلة 

دولة قطر.
األرضــيــة،  التكسية  وهــي  الجيوتكستايل  لصناعة  سهيل  مصنع   -13
ويقوم هذا المصنع بتصنيع لفائف الجيوتكستايل، والذي تحتاجه هيئة 
األشغال العامة في قطر بكثرة، وكل إنتاج هذا المصنع مخصص للسوق 

المحلي فقط.
بإنتاج  المصنع  هـــذا  ويــقــوم  الــورقــيــة،  للصناعات  سهيل  مصنع   -14
لفائف المناديل الورقية، وهي المادة األولية لمصانع المناديل الورقية، 
وسيخصص معظم إنتاج هذا المصنع لتغطية احتياج األسواق المحلية. 
المصنع  هذا  ويقوم  األلمنيوم،  مسبوكات  لصناعة  سهيل  مصنع   -15
والتي  األلمنيوم  سبائك  من  الميكانيكية  السيارات  غيار  قطع  بتصنيع 

هذا  منتجات  وستكون  الــذكــر،  آنــف  لأللمنيوم  سهيل  مصنع  ينتجها 
إنتاجه  معظم  وسيخصص  األصــلــيــة،  الــغــيــار  لقطع  مطابقة  المصنع 

لألسواق العالمية.

خطط اإلدراج
بورصة  في  أسهمها  إلدراج  القابضة  سهيل  مجموعة  تخطط  هل   -

قطر؟
في  أسهمنا  إدراج  تستهدف  استراتيجية  تنفيذ  حاليا  نباشر  بالفعل..   -
بورصة قطر ونتوقع إنجاز هذه الخطوة بحلول الربع األول من عام 2023 
جهة  مــن  المستقبلية  توسعاتنا  تعزيز  فــي  الخطوة  هــذه  وستساهم 
وتعزيز عمق وسيولة البورصة وزيادة جاذبيتها االستثمارية من جهة أخرى 

من خالل توسيع الخيارات أمام المستثمرين .

اسرتاتيجية توسعية
القابضة  الصناعية  سهيل  لمجموعة  التوسعية  الخطط  عن  ماذا   -

في أثيوبيا وألمانيا وتايالند؟
تدوير  إعــادة  في  األول  مصنعها  تأسيس  في  سهيل  مجموعة  شرعت   -
بطاريات السيارات وتجميعها في إثيوبيا، ومن المتوقع إفتتاحه في الربع 

األول من العام القادم 2023.
وبالنسبة أللمانيا فسيعقد اجتماع قريب بحضور وفد من مجموعة سهيل 
القابضة، وهو من تنظيم غرفة التجارة العربية - األلمانية لتنشيط العمل 
سهيل  ومجموعة  ألمان  أعمال  رجال  بين  المشترك  والصناعي  التجاري 

وبحث فرص الشراكة واالستثمار. 
أما بخصوص تايالند، فليست هناك أي نية في الوقت الحالي للتوسع 

خطة إلطالق “3” مصانع لألنابيب 
المعدنية والصناعات الهندسية الدقيقة 

ومستهلكات السيارات 

منتجاتنا تلبي أفضل المعايير العالمية 
ونواصل تعزيز قدراتنا التنافسية محليا 

وعالميا 
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المتحدة  الــواليــات  باتجاه  أخــرى  توسعية  خططا  حاليا  لدينا  لكن  بها، 
األمريكية وأوروبا.

مصانع جديدة
- هل هناك نية إلطالق مصانع جديدة؟ وفي أي القطاعات ستعمل؟

- نعم، هناك ثالثة مصانع أخرى تستعد المجموعة إلطالقها، األول: مصنع 
إلنتاج األنابيب المعدنية، والثاني مخصص للصناعات الهندسية الدقيقة، 

أما المصنع الثالث فهو متوجه لصناعة بعض مستهلكات السيارات.

إعادة التدوير
- لماذا تركز الشركة على قطاع إعادة تدوير المعادن بشكل رئيسي؟ 

- تمثل قطاع إعادة تدوير المعادن أهمية بالغة، فهو يساهم في الحفاظ 
على البيئة، وله دور كبير أيضا في تحقيق االستدامة، وال ننسى أنه يضيف 
قيمة مالية ومعنوية للمجموعة وللدولة أيضا، نذكر على سبيل المثال: 
صناعة  في  تدخل  هندسية  غيار  قطع  إلى  األلمنيوم  خــردة  تدوير  إعــادة 

السيارات. 

القدرة التنافسية
- ماذا عن القدرة التنافسية للمجموعة في األسواق العالمية عند 

تصدير المنتجات إلى الخارج؟
مستمر  بشكل  التنافسية  قــدراتــنــا  لتعزيز  استراتيجية  ننفذ   -

نسعى لبناء وافتتاح ما بين “3” و”5” 
مصانع سنويا في مرحلة ما بعد 

مونديال “2022”

جائحة كورونا حفزتنا على اإلنتاج وزيادة 
مواردنا.. وصنعنا من الليمون شرابا حلوا 
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على  والقدرة  للموارد  االستراتيجي  التخطيط  تطبيق  خالل  من 
والــشــراكــات  اإلنــتــاج  جـــودة  مستويات  على  والــحــفــاظ  االبــتــكــار 

كبير. بشكل  حضورنا  تعزيز  في  ساهم  الذي  األمر  االستراتيجية 
محليا  طيبة  سمعة  المجموعة  لمنتجات  إن  الــقــول  ويمكن 
تتمتع  وبالتالي  العالمية،  المعايير  أعلى  تحقق  وهي  وعالميا، 
ودوليا. محليا  وهائلة  عالية  تنافسية  بقدرة  المجموعة  منتجات 

مــا بعد كأس العامل
 - ما خطة مجموعة سهيل الصناعية القابضة طويلة األجل 

في مرحلة ما بعد مونديال 2022؟

نعتزم  فنحن  حــدود،  له  ليس  سهيل  مجموعة  في  طموحنا   -
قطر  مونديال  بعد  سنويا،  مصانع  و5   3 بين  مــا  وافتتاح  بناء 
في  الصناعية  النهضة  رائــدة  المجموعة  بذلك  لتصبح   ،2022
الدولة خصوصا في ظل اآلفاق الواعدة لنمو القطاع الصناعي 
الــذاتــي  االكــتــفــاء  خــطــط  فــي  بالمساهمة  المجموعة  ورغــبــة 
الوطنية  قطر  رؤيــة  وتحقيق  التنمية  مسيرة  في  والمساهمة 

. 2030

17
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الـ 100 الكبار 
األشغال  هيئة  مع  القابضة  سهيل  مجموعة  تعاون  عن  ماذا   -

العامة “أشغال” في تنفيذ المشاريع؟
- قامت المجموعة بإنشاء أربعة مصانع، لتلبي حاجة هيئة األشغال 
العامة “أشغال”، حيث بدأ بعض هذه المصانع في اإلنتاج والبعض 
بين  التعاون  ويأتي  الحالي،  العام  نهاية  مع  اهلل  بــإذن  سيبدأ  اآلخــر 
مجموعة سهيل القابضة وهيئة األشغال العامة “أشغال”، في أعلى 

مستوياته والحمد هلل.
كبرى  بتصنيف  نقوم  أن  أردنا  إذا  سهيل  مجموعة  مركز  ما    -  

الشركات في قطاع الصناعة المحلي ؟
-  تعتبر مجموعة سهيل أكبر مجموعة على مستوى دولة قطر في 
مجال إعادة تدوير المعادن، أما على المستوى العالمي فهي تحظى 
بأهمية كبرى، بما أنها تعتبر واحدة من بين أهم وأبرز 100 مجموعة 

عالمية متخصصة في هذا المجال.

تداعيات اجلائحة
   - كيف نجحت مجموعة سهيل في تجاوز تداعيات جائحة كورونا 

على مصانعها؟ وهل اقتنصت فرصا أنتجتها الجائحة؟ 
- على عكس العديد من الشركات المتضررة من جائحة كورونا، نحن 
في مجموعة سهيل ساعدنا الوباء على زيادة اإلنتاج وتنمية مواردنا، 
توقف  رغم  التوقف،  دون  المجموعة  مصانع  في  اإلنتاج  استمر  حيث 

عمل المصانع بالجوار. 
وكما يقولون “صنعنا من الليمون شرابا حلو”..

املنتج الوطني
- كيف ترى تأثير قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية على أداء 

قطاع الصناعة المحلي؟

- يعتبر قانون دعم تنافسية المنتجات الوطنية خير معين على دعم 
قطاع الصناعة المحلية ومساهما فاعال في تنافسيتها. كما يساهم 
في تعزيز مكانة المنتج القطري بالسوق ويعزز سبل تطويره ويدفع 

الدولة تقدم دعما كبيرا للمستثمرين 
وقانون دعم تنافسية المنتجات 
الوطنية يعزز سبل تطوير اإلنتاج 

آفاق نمو واعدة لالقتصاد الوطني.. 
ومشروع توسعة حقل الشمال يضمن 

استدامة النمو
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يلبي  بما  اإلنتاج  وتطوير  وتنويع  زيادة  الى  المصانع  وأصحاب  التجار 
المستهلكون  عليها  يقبل  التي  المنتجات  من  السوق  احتياجات 
بسعر  الوطني  المنتج  على  الحصول  فــرصــة   للمستهلك  ويتيح 

مناسب ومقارب للمنتجات المستوردة وبجودة مماثلة.

مبادرات التحفيز 
المحلي  الصناعة  قطاع  لتحفيز  الدولة  مبادرات  في  رأيك  ما   -

للمساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي؟ 
المحلية  الصناعة  دعــم  في  الكبرى  جهودها  على  الــدولــة  نشكر   -
لدولة  الذاتي  االكتفاء  تحقيق  إلى  وصــوال  بالقطاع،  والمستثمرين 
قطر، فقد سخرت الدولة األراضي بأجور زهيدة، ودعمت الماء الكهرباء، 
كما  للتنمية،  قطر  بنك  خالل  من  القروض  تقديم  إجــراءات  وسهلت 
بنية  ووفــرت  المحلية،  للصناعة  والحامية  الداعمة  القوانين  سّنت 
الطرق  من  ضخمة  شبكة  شكل  في  تجسدت  وصلبة  قوية  تحتية 
التسهيالت  من  والعديد  البحري،  حمد  وميناء  والمطارات  والجسور 

اإلجرائية والحكومية.

مونديال 2022
االقتصاد  نمو  على  وتأثيراته   2022 مونديال  إلى  تنظر  كيف   -
ما  مرحلة  في  الوطني  االقتصاد  نمو  آلفاق  رؤيتك  وما  القطري؟ 

بعد المونديال؟
- أعتقد أن قطر ما قبل المونديال ليست كما بعده، فلقطر مستقبل 
الجميع  الوطني،  لالقتصاد  واعدة  نمو  آفاق  مع  المونديال  بعد  باهر 
جغرافيا  صغيرة  أنها  الدولة  ستثبت  وكبارا.  صغارا  قطر  عن  سيسمع 
أنها  واألكــيــد  وإنجازاتها،  تأثيرها  بحجم  جــدا  وكبيرة  كبيرة..  ولكنها 

وحديثة  عصرية  دولـــة  عــن  يبحث  مــن  لكل  مهما  عــنــوانــا  ستكون 
ومتطورة ومتعلمة.

مشروع  أكبر  وهو  الشمال  حقل  توسعة  مشروع  إن  القول  ويمكن 
على  إيجابا  سينعكس  عالميا  اإلنشاء  قيد  المسال  الطبيعي  للغاز 
قطر  تطبيق  ظل  في  خصوصا  الوطني،  االقتصاد  قطاعات  جميع 
المضافة،  المحلية  القيمة  سياسة  مع  “توطين”،  لمبادرة  للطاقة 
ولذلك ليس تجاوزا القول إن مشروع توسعة حقل الشمال سيمثل 
ركيزة أساسية لضمان استدامة نمو االقتصاد الوطني، كما سيكون 
بإذن  أجمل  والقادم  المستقبل،  ألجيال  كبيرا  وسندا  ذخــرا  اهلل  بــإذن 

اهلل.
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أعلنت مجموعة شركات جي سفن عن إطالق شركة جي سفن 
العقارية في السوق القطري القتناص الفرص االستثمارية التي 
والنهضة  الواعدة  نموه  آفاق  ظل  في  العقارات  قطاع  يوفرها 

التنموية الكبرى التي يشهدها االقتصاد القطري.
مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  الكسواني  عمر  السيد  وقــال 
العقارية  سفن  جي  شركة  عمل  انطالق  إن  سفن  جي  شركات 
قطر  دولة  تشهدها  التي  التنموية  النهضة  في  للمساهمة  جاء 
حاليا وبالتزامن مع قرب تدشين الحدث األبرز عالميا وهو مونديال 
القنوات  أبرز  يعتبر  القطري  العقاري  السوق  أن  إلى  الفتا   2022
حزمة  إلى  استنادا  االستثمارية  بالجاذبية  تتمتع  التي  االقتصادية 
من المحفزات وأبرزها: اإلنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير على 
المشاريع التنموية الكبرى والذي يمثل محركا رئيسيا لنمو السوق 
العقاري والنمو الديموغرافي )السكاني( فضال عن تزايد معدالت 
الطلب على القطاع الذي يعتبر األكثر أمانا واألقل مخاطر مقارنة 

بباقي القطاعات االستثمارية األخرى.

حجم عقاراتها املدارة يفوق 200 مليون ريال

»جي سفن« نجم جديد يسطع
 في سماء سوق العقارات القطري

)تصوير: محمود حفناوي( * عمر الكسواني

الكسواني : لدينا مجموعة كبرى من 
العقارات واألراضي والفلل السكنية 

تتوزع على مناطق متميزة  

ت
ارا

عق
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في  تعمل  العقارية  سفن  جــي  شــركــة  أن  إلــى  الكسواني  ولــفــت 
وبيع  تأجير  وإعــادة  وتأجير  العقارات  وإدارة  العقاري  التطوير  أنشطة 
وشراء العقارات وستتولي مسؤولية إدارة وتطوير المحفظة العقارية 
العقارات  قيمة  تفوق  حيث  المحلي  السوق  في  للمجموعة  التابعة 
من  كــبــرى  مجموعة  وتتضمن  ريـــال  مليون   200 مستوى  الــمــدارة 
في  متميزة  مناطق  على  تتوزع  السكنية  والفلل  واألراضي  العقارات 
السوق المحلي، وقد وضعت الشركة استراتيجية توسعية تستهدف 
بما  الجديدة  الخدمات  من  حزمة  تقديم  عن  فضال  جديدة  قطاعات 

ينعكس إيجابا على أداء السوق العقاري القطري.
عــام 2004  فــي  تأسست  سفن  جــي  شــركــات  مجموعة  ان  وأضـــاف 
وتضم حزمة من الشركات التي تعمل تحت مظلة المجموعة في 
قطاعات متنوعة وهي: مصنع جي سفن للمطابخ واألبواب واألعمال 
للتجارة  ســفــن  وجـــي  الــداخــلــي،  للتصميم  ســفــن  وجـــي  الخشبية، 
والمقاوالت، وجي سفن للضيافة، وجي سفن للبتروكيماويات، وجي 

سفن لمواد البناء، وجي سن للسفريات والسياحة.
السماح  أعقاب  في  كبيرا  نموا  يشهد  العقاري  السوق  أن  إلى  ونوه 
تنظيم  قــانــون  بموجب  للضوابط  وفقا  الــعــقــارات  بتملك  لألجانب 
تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها ويبلغ عدد مناطق تملك 
غير القطريين للعقارات 9 مناطق، بينما يبلغ عدد مناطق انتفاع غير 
المناطق  مجموع  بذلك  ليسجل  منطقة،   16 بالعقارات  القطريين 
القطريين  لغير  بها  واالنتفاع  العقارات  لتملك  تخصيصها  تم  التي 
 99 لمدة  العقاري  بالقطاع  االنتفاع  حق  مناطق  وتضم  منطقة   25
عبد  وفريج  مشيرب،  منطقة  من:  كال  على  تتوزع  منطقة   16 سنة، 
والهتمي  الرفاع  ومنطقة  العتيق،  والغانم  الجديدة،  والدوحة  العزيز، 
العتيق، واسلطة، وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة 
الخيل، والمنصورة وفريج بن درهم، ونجمة، وأم غويلينة، والخليفات، 
والسد، والمرقاب الجديد وفريج النصر، ومنطقة مطار الدوحة الدولي. 

مصطفى : معدل اإلشغال في عقاراتنا 
يبلغ 100% ونستهدف توسيع حصتنا 

السوقية 

* أحمد مصطفى
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هذا  فــي  الــحــر  بالتملك  المشمولة  المناطق  قائمة  تشمل  بينما 
ومنطقة  )لقطيفية(،  الغربي  الخليج  منطقة  وهي:  مناطق   9 القرار 
والدفنة  رقم 60(،  اإلداريــة  )المنطقة  والدفنة  الخور،  ومنتجع  اللؤلؤة، 
ولوسيل،  اإلدارية(،  )المنطقة  وعنيزة   ،)61 رقــم  ــة  اإلداريـ )المنطقة 
رقم )28(  الوزراء  مجلس  قرار  بموجب  ويجوز  ثعيلب.  وجبل  والخرايج، 
لسنة 2020 للمواطنين القطريين وغير القطريين تملك وحدة مفرزة 
في أحد المجمعات السكنية، كما يجوز لهم تملك الوحدات المفرزة 
غير  في  وذلك  التجارية،  الموالت  في  التجارية(  والمحالت  )المكاتب 
المناطق المنصوص عليها، بشرط عدم إحداث أي تعديل أو تغيير في 

طبيعة الوحدة أو شكلها أو مظهرها الخارجي.
في  العام  والمدير  الشريك  مصطفى  أحمد  السيد  قال  جانبه  ومن 
شركة جي سفن العقارية أن الشركة تعتبر نجما جديدا يسطع في 
سماء التطوير العقاري في دولة قطر قادر على خطف األنظار وتقديم 
الفتا  جيدة.  سوقية  حصة  على  االستحواذ  مع  للقطاع  مضافة  قيمة 
إلى أن الشركة لديها حزمة من األراضي تقوم بتطويرها في مواقع 
متميزة في الدولة إلى جانب فلل سكنية بنسبة إشغال تبلغ 100 % 
حاليا حيث قامت بتأجير هذه الفلل إلى حزمة من الجهات الحكومية 

وشبه الحكومية.
الخط  شركة  حققته  الــذي  الكبير  النجاح  بعد  أنه  مصطفي  وأضــاف 
من  حزمة  تسويق  خــالل  من  المحلي  السوق  في  للعقارات  البديل 
العقارات داخل وخارج قطر واستحواذها على حصة سوقية وتوسعها 
في حزمة قطاعات جاءت خطوة تأسيس شركة جي سفن العقارية 
الــعــقــارات  وتــطــويــر  إدارة  على  الرئيسي  عملها  نــطــاق  يتركز  الــتــي 
في  االستثمارية  الفرص  القتناص  وتطمح  بالكامل  لها  المملوكة 

القطاع وخصوصا في مرحلة مونديال 2022 ومابعده.
وأشار إلى أن »جي سفن العقارية« تسعى إلى تحقيق طموحات 
استثمارية  فرصا  وطــرح  تقديم  خالل  من  العمالء  جميع  وتطلعات 
واعدة، كما أنها تعتبر المصداقية والثقة هي الرسالة التي تحملها  العدد )30(
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إلى جميع العمالء والتي تمثل أيضا األساس المتين والقوي الذي 
رئيسيا  دورا  سيلعب  الذي  األمر  وعمالئها،  الشركة  بين  العالقة  يعزز 
في  وإنما  المحلي،  السوق  في  حضورها  توسيع  في  فقط  ليس 
تعزيز جرعة الثقة التي تحظى بها من قبل عمالئها منوها إلى أن 
عالوة  التنافسية  قدراتها  لتعزيز  متطورة  استراتيجية  تنتهج  الشركة 
الخالقة  أفــكــارهــا  خــالل  مــن  التقليديين  المنافسين  تخطي  على 

والمتجددة.
وحصرية  خاصة  عــروض  إطــالق  ستشهد  المقبلة  الفترة  أن  وبين 
العقارية«  سفن  »جي  دشنت  حيث  المحلي  السوق  في  للعمالء 
وهي:  الرئيسية  المحاور  من  حزمة  إلــى  تستند  جديدة  استراتيجية 
في  والتوسع  العقارية  المحفظة  وتطوير  السوقية  الحصة  توسيع 
قطاعات  استهداف  عن  فضال  للعمالء  المقدمة  العقارية  الخدمات 
سياسة  وتطبيق  والــتــجــاريــة  الخدمية  الــعــقــارات  قــطــاع  مثل  أخـــرى 

للحوكمة ودرء المخاطر المحتملة.
وأكد مصطفي أن هناك ضخا لسيولة محلية في السوق العقاري 
عالوة على السيولة األجنبية التي اقتحمت السوق القطري خاصة 
بات  أنــه  حتى  العالمية  إلــى  المحلي  العقارات  ســوق  وصــول  بعد 
منافسا قويا وبارزا في منطقة الشرق األوسط من حيث استقطاب 
المستثمرين األجانب في ظل المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة 
والــقــطــاع الــخــاص منوها إلــى أن الــســوق الــعــقــاري فــي قطر يوفر 
على  الرأسمالي  الحكومي  اإلنــفــاق  تسارع  ظل  في  للنمو  فرصا 
محركا  الحكومي  اإلنــفــاق  يعتبر  حيث  الكبرى  التنموية  المشاريع 
رئيسيا لضمان نمو القطاع باإلضافة إلى تحسن البيئة التشغيلية 
وآفاق النمو الواعدة لالقتصاد القطري، والتي يجني ثمارها القطاع 
العقاري حيث تعتبر دولة قطر ضمن قائمة أسرع االقتصادات نموا 

على مستوى دول العالم. 
بهدف  قطر  في  االقتصادية  للتشريعات  المستمر  بالتطوير  وأشــاد 
رؤوس  تدفقات  وجذب  االستثمار  مناخ  وتعزيز  األعمال  بيئة  تحسين 
خريطة  على  قطر  مكانة  تعزيز  عن  أسفر  ما  وهو  األجنبية،  األمــوال 
األجنبي  االستثمار  أسواق  بيانات  تكشف  حيث  األجنبية  االستثمارات 
لمؤسسة  التابعة   »FDi Markets ماركتس  آي  دي  »إف  المباشر 
اقليميا  األولي  المرتبة  في  حلت  قطر  أن  العالمية  تايمز  فاينانشال 
إجمالي  من   % 71 جذبت  حيث  األمــوال  رؤوس  تدفقات  حيث  من 
االستثمارات في الشرق األوسط خالل الربع الثاني من عام 2022، مما 
ساهم بتوفير 6680 فرصة عمل في 11 مشروًعا مختلًفا، باستثمارات 

بلغت قيمتها 19.2 مليار دوالر أميركي.
ولفت مصطفى إلى أن السوق العقاري يشهد حزمة من التطوير 
في التشريعات ليصبح أكثر جاذبية لالستثمارات المحلية واألجنبية، 
مثمنا موافقة مجلس الوزراء على مشروع قرار أميري بإنشاء الهيئة 

شفافية  مستوى  من  سيزيد  مما  العقاري،  القطاع  لتنظيم  العامة 
ــــؤدي إلـــى عملية فـــرز وغربلة  وي نــشــاطــه  ويــعــزز  الــســوق الــعــقــاري، 
لتنظيم  العامة  الهيئة  تهدف  حيث  األعــمــال  بيئة  تحفز  بالسوق 
القطاع العقاري في إطار السياسة العامة للدولة إلى: إعداد خطة 
االستراتيجية  لتنفيذ  العقاري  القطاع  وتحفيز  تنظيم  بشأن  وطنية، 
والسياسة العامة بشأن هذا القطاع الحيوي، وذلك بمراعاة خطط 
اعتمادها  بعد  وتنفيذها  للدولة،  واالجتماعية  االقتصادية  التنمية 
وجمع وتحديث وتحليل البيانات والمعلومات واإلحصاءات المتعلقة 
الهيئة  تكون  بحيث  الدولة،  في  العقاري  القطاع  وتحفيز  بتنظيم 
فيما  الدقيقة،  واإلحــصــاءات  والمعلومات  للبيانات  رئيسيًا  مصدراً 
الجهات  مع  بالتنسيق  الــدولــة،  في  العقاري  التطوير  قطاع  يخص 
المختصة في الدولة مع اقتراح برامج وسياسات من شأنها النهوض 

بالقطاع العقاري، وتزويد الجهات المعنية بها.
بتنظيم  الخاص   2017 لسنة   22 رقم  القانون  أن  مصطفي  وبين 
ومنع  العقاري  السوق  ضبط  في  ساهم  العقارية  الوساطة  أعمال 
المحلي،  العقارات  لسوق  واعــدة  نمو  بآفاق  يبشر  ما  وهو  الدخالء 
العقاري  القطاع  على  الطلب  في  كبيرا  ارتفاعا  هناك  ان  إلى  الفتا 
مناطق  في  التحتية  البنية  واستكمال   2022 مونديال  من  بدعم 
متنوعة بالدولة فضال عن التسهيالت االئتمانية والتمويلية الكبرى، 
التي تقوم البنوك القطرية بمنحها لشركات العقارات والمقاوالت 

العاملة في السوق المحلي.

آفاق نمو واعدة للعقارات في ظل األداء 
القوي لالقتصاد الوطني والنهضة 

التنموية الكبرى

تزايد معدالت الطلب على القطاع 
العقاري األكثر أمانا واألقل مخاطر 

بالتزامن مع زيادة اإلنفاق الحكومي 
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CEO WORLD الدولة حتتل املرتبة الـ11 عامليا والثانية عربيا بقائمة

 باألرقام ..11531 رياال متوسط 
الـراتب الشـهري فـي قـطر

قائمة  في  عربيا  والثانية  عالميا  الـ11  المرتبة  في  قطر  دولــة  حلت 
ألعلى   CEO WORLD األميركية   التنفيذيين  الــرؤســاء  عالم  مجلة 
الدول في متوسط الرواتب على مستوى العالم وهو صافي الراتب 
رياال قطريا(  الشهري بعد الضريبة بواقع 3168 دوالرا أميركيا )11531 

في تصنيف عام 2022 .
والخامسة  عربيا  األولـــى  المرتبة  المتحدة  العربية  اإلمـــارات  وشغلت 
عالميا في القائمة بمتوسط راتب شهري يبلغ 3663 دوالرًا، بينما جاءت 
عالميا  والـ25  عربيا  الثالثة  المرتبة  في  السعودية  العربية  المملكة 
في  الكويت  دولــة  تليها  الشهر  في  دوالرا  يبلغ 1888  راتــب  بمتوسط 
المرتبة الرابعة عربيا والـ26 عالميا بمتوسط راتب 1854 دوالرا في الشهر 
راتب  بمتوسط  عالميا  والـ28  عربيا  الخامسة  المرتبة  في  البحرين  ثم 
شهري 1728.74 دوالرًا، تليها سلطنة ُعمان في المركز السادس عربًيا 
والـ30 عالمًيا بمتوسط راتب 1626 دوالرًا. فيما حلت لبنان في المرتبة 

السابعة عربيا والـ47 عالميا بمتوسط راتب شهري 837 دوالرا 
والـ52  عربيا  الثامنة  المرتبة  فشغلت  فلسطين  أمــا 

دوالرا   778 شــهــري  راتـــب  بمتوسط  عالميا 
الهاشمية  ــيـــة  األردنـ المملكة  تليها 

والـ61  عربيا  التاسعة  المرتبة  في 
عالميا بمتوسط راتب شهري 

بينما  دوالرا   599 يــبــلــغ 

سويسرا األولى عالميا بمتوسط 
راتب شهري يبلغ مستوى 6142 دوالرا 

وسنغافورة بالمرتبة الثانية 
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العاشرة  المرتبة  الــعــراق  شغلت 
شهري  بــراتــب  عالميا  والـ62  عربيا 

يبلغ 583 دوالرا ثم جاءت المغرب قي 
براتب  عالميا  والـ86  عربيا  الـ11  المرتبة 

شهري قدره 385 دوالرا ثم تونس بالمرتبة 
 277 شهري  براتب  عالميا  والـ96  عربيا  الـ12 

دوالرا بينما تذيل القائمة التي تضم 105 دولة 
بمتوسط  ومــصــر  الــجــزائــر  مــن  كــال  العالم  حــول 

راتب شهري يبلغ 249 و219 دوالرا على التوالي.
العالم  دول  أعلى  قائمة  سويسرا  تصدرت  وعالميا 

جاءت  ثم  دوالرا  بمتوسط 6142   الشهرية  الرواتب  في 
ســنــغــافــورة فــي الــمــرتــبــة الــثــانــيــة عــالــمــيــا بــمــتــوســط راتــب 

شهري يبلغ 4350 دوالرا أما أستراليا فحلت في المرتبة الثالثة 
عالميا بمتوسط راتب شهري يبلغ 4218  دوالرا وشغلت الواليات 

شهري  راتــب  بمتوسط  عالميا  الرابعة  المرتبة  األميركية  المتحدة 
يبلغ 3721  دوالرا وشغلت اإلمارات العربية المتحدة المرتبة الخامسة 
تليها  دوالرًا،   3663 يبلغ  شهري  راتــب  بمتوسط  القائمة  في  عالميا 
دوالرا  شهري 3457  راتب  بمتوسط  عالميا  السادسة  بالمركز  النرويج 
ثم كندا بالمرتبة السابعة عالميا بمتوسط راتب يبلغ 3338 دوالر فيما 
كال  حلت  بينما  دوالرا  بواقع 3294  الثامنة  المرتبة  الدانمارك  شغلت 

أقل الدول في الرواتب عالميا سيرالنكا 
وباكستان ونيجيريا ونيبال وفنزويال 

ومصر وغانا والجزائر

عدد السكان النشيطين اقتصاديا )15 
سنة فأكثر( في قطر يسجل مستوى 

2.05 مليون نسمة 
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شهري  براتب  والعاشر  التاسع  المركزين  في  وهولندا  أيسلندا   : من 
3237 و3215 دوالرا على التوالي.

 : مــن  كــال  فهي  الشهرية  الــرواتــب  مستويات  فــي  دول   10 أقــل  أمــا 
والجزائر  وغانا  ومصر  وفنزويال  ونيبيال  ونيجيريا  وباكستان  سيرالنكا 

وبنغالديش وتونس.
عن  الصادر   ،2023-2021 قطر  لدولة  االقتصادية  اآلفــاق  لتقرير  ووفقا 
جهاز التخطيط واإلحصاء، فإن دولة قطر شهدت خالل العقود األربعة 
الماضية نهضة تنموية اقتصادية واجتماعية، رافقها زيادة هائلة في 
عدد السكان، إذ زاد بأكثر من 650 % خالل الفترة )1986-2020(، حيث 
كشفت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2020 
لدولة قطر )أحدث بيانات متاحة( أن إجمالي عدد السكان بلغ حوالي 
ونسبة  حوالي 71 %  منه  الذكور  نسبة  تشكل  نسمة،  مليون   2.84

اإلناث 29 %.
وبحسب تعداد عام 2010، فقد ارتفع إجمالي السكان بنسبة %67.5، 
بينما  بنســـبة 95.7 %،  واإلنــاث  بنسبة 58.4 %  الذكور  عدد  زاد  حيث 
بلغ عدد السكان النشيطين اقتصاديا )15 سنة فأكثر( حوالي 2.05 
مليون نسمة، أي ما نسبته 72.1 % من إجمالي السكان البالغ 2.84 

مليون نسمة في العام 2020.
القطريين  غير  نسبة  تبلغ  بينما   %  5.6 القطريين  نسبة  وتشكل 

األفــراد  عدد  إجمالي  ارتفع  فقد   ،2010 عام  بتعداد  ومقارنة   .%  94.4
بنسبة  القطريين  عدد  قفز  إذ   ،%  61.3 بنسبة  اقتصاديا  النشيطين 
القطريين  زيــادة  وساهمت   ،% 61.4 بنسبة  القطريين  وغير   % 59.2
بنسبة  القطريين  غير  زيادة  ساهمت  بينما  مئوية،  نقطة  بنسبة 3.3 
كما   ،%  61.3 البالغ  النمو  معدل  إجمالي  من  مئوية  نقطة   57.9
وغير  الخبرات  محدودة  القطرية  غير  العمالة  نمو  من  الزيادة  جــاءت 
الماهرة بنسبة 16.9 نقطة مئوية، و8.1 نقطة مئوية على التوالي، 
والذي أدى إلى ارتفاعها بنحو 435.7 ألف عامل في تعداد عام 2010، 
في تعداد عام 2020، والتي تشكل  ومن ثم إلى 612.4 ألف عامل 

نحو 31.6 % من إجمالي العمالة غير القطرية لعام 2020.
وأوضح التقرير أنه عند النظر إلى مسار تطور نسبة العاملين بحسب 
مستوى  ارتــفــاع  أدى  فقد  الجنسية،  وبحسب  االقتصادية  األنشطة 
إجمالي الناتج المحلي اإلسمي وإجمالي القوى العاملة الوافدة إلى 
ارتفاع إجمالي عدد السكان، من 1.04 مليون في عام 2006 إلى ما 
العاملة  القوى  مثلت  حيث   ،2020 عام  في  مليون   2.85 من  يقرب 
)القطرية وغير القطرية( حوالي 75 % من إجمالي السكان في عام 
الوافدة  العمالة  وتشكل  عامل،  مليون   2.13 يعادل  ما  أي   ،2020
نسبة  أن  حقيقة  تؤكد  والــتــي  اإلجــمــالــي،  مــن  نحو 94.4 %  بــدورهــا 
القوى العاملة القطرية إلى غير القطرية تساوي 19:1، كما أن توزيع 
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أن  إلى  يشير  والجنسية  االقتصادية  األنشطة  بحسب  العاملة  القوى 
القطاع العام يوفر فرص العمل للقوى العاملة القطرية، بينما توفر 
أنشطة القطاع الخاص فرص العمل للقوى العاملة الوافدة وخاصة 
الجملة  وتــجــارة  التحويلية،  الصناعة  ثم  والتشييد  البناء  قطاع  في 

والتجزئة، واألنشطة األخرى.
وذكر التقرير أنه من منظور الفوائد المستمدة من التطورات التقنية 
الثمانينيات  عقدي  خالل  الطبيعي  الغاز  وتصدير  تسييل  مجال  في 
بداية  منذ  قطر  دولة  شرعت  فقد  الماضي،  القرن  من  والتسعينيات 
التجارة  وتحرير  االقتصادي  االنفتاح  بمبادئ  العمل  في  التسعينات 
واالستثمار األجنبي من خالل توسيع عالقاتها التجارية واالقتصادية في 
مجال صناعة الغاز الطبيعي المسال، مما أدى إلى تدفق عوائد مالية 
األنشطة  لتوسيع  الكافية  المالية  الموارد  توفير  في  محورية  كانت 
توسيع  إلــى  أدى  هــذا  أن  موضحا  الــمــجــاالت،  جميع  فــي  االقتصادية 
الناتج  إجمالي  ارتــفــع  إذ  ورأســيــا،  أفقيا  االقتصادية  األنشطة  قــاعــدة 
 61 يعادل  )ما  عام 2006،  في  ريــال  مليار  من 222  االسمي  المحلي 
مليار دوالر(، ثم إلى 751 مليار ريال في عام 2014 )ما يعادل 183 مليار 
يعادل  )ما  عام 2020  في  ريــال  مليار  إلى 526  يتراجع  أن  قبل  دوالر(، 
عن  الناجمة  والغاز  النفط  أسعار  انخفاض  بسبب  دوالر(،  مليار   144.4

تداعيات كورونا.
ونّوه التقرير إلى أن التطور الكبير في إجمالي الناتج المحلي االسمي 
أدى إلى اتساع نطاق االستثمارات المحلية واألجنبية وما صاحبها من 
أسواق  لجميع  المتاحة  التخصصات  مختلف  في  العمل  فرص  توفير 
عملية  في  محورًيا  دورًا  قطر  دولــة  شركاء  لعب  إذ  الدولية،  العمل 
التمويل  توفير  فــي  أكــان  ســواء  واالجتماعية،  االقتصادية  التنمية 
والخبرة، أو في توفير العمالة الماهرة، وغير الماهرة مما أدى إلى زيادة 
عدد العمالة الوافدة. وتجدر اإلشارة إلى أن الزيادة السريعة في عدد 
في  للعمل  الوافدة  العمالة  تدفق  إلى  كبير  حد  إلى  ترجع  السكان 
مجال إنشاءات البنية التحتية التي تقوم بها دولة قطر منذ عام 2011، 
كأس  مونديال  لفعالية  المضيفة  الدولة  لتكون  اختيارها  تم  عندما 
إلقامة  الالزمة  التحتية  البنى  إنشاء  األمر  تطلب  حيث   ،2022 العالم 
الفعالية العالمية، مما أدى إلى توسع األنشطة العمرانية واإلنشائية 
أفقيا ورأسيا في جميع أنحاء الدولة، وبالتالي تطلب المزيد من األيدي 
العاملة التي أدت إلى زيادة تراكمية في عدد السكان بنسبة 66 % 

خالل الفترة 2011-2020.
ولفت التقرير إلى أن العالقة الوثيقة بين السكان القادرين والتنمية 
االقتصادية هي بديهية معروفة بين االقتصاديين، إذ إن عدد السكان 
االقتصادية  األنشطة  وطبيعة  هيكله  وطبيعة  نوعيته  ومستوى 
ــر عــلــى مــســار التنمية  واالجــتــمــاعــيــة الــتــي يــمــارســهــا الــســكــان تــؤث

وهكذا  سلبية،  أو  إيجابية  بصورة  إما  المجتمع،  ورفاهية  االقتصادية 
أصبحت معرفة خصائص السكان من أهم عناصر التخطيط للتنمية 
ووسيلتها،  التنمية  غاية  هــم  الــنــاس  ألن  واالجتماعية،  االقتصادية 
لدورهم كمقدمين لواحد من أهم عناصر اإلنتاج، وهم العمال، وفي 

نفس الوقت هم المستهلكون النهائيون للسلع والخدمات.
ومعدل  اإلنــتــاج  معدل  بين  الــتــوازن  تحقيق  يتم  حتى  أنــه  إلــى  ــار  وأش
الموارد  إنتاجية  من  عاٍل  مستوى  تحقيق  إلى  يؤدي  مما  االستهالك، 
االقتصادية، ينبغي تبني سياسات تنموية لتحقيق األهداف االقتصادية 
مستوى  تحديد  االعتبار  في  تأخذ  بحيث  تكاملية،  بصورة  واالجتماعية 
السكان بما يضمن إمكانية تأمين احتياجاتهم الصحية، والتعليمية، 

والعملية في إطار بما ال يخل بالموروث الثقافي واالجتماعي.
ونّوه التقرير إلى أن الرحالة جون غوردون لوريمر قدر عدد سكان قطر 
في عام 1904 بنحو تقريبا 27 ألف نسمة، بينما تم تقدير عدد سكان 
دولة قطر في عام 1970 بنحو 111 ألف نسمة، في أول تعداد سكاني 
شامل  إحــصــاء  إجـــراء  يتم  لــم  ذلـــك،  ومــع  أجنبية،  شــركــة  بــواســطــة 
التابعة  اإلحصاء  أجهزة  قبل  من  والمنشآت  والمساكن،  للسكان، 
ألف   369 حــوالــي  السكان  عــدد  بلغ  حيث   ،1986 عــام  حتى  للدولة 
نسمة، ومن بعد ذلك، تم إجراء التعدادات السكانية الشاملة بشكل 
شبه منتظم في عام 1997، وعام 2004 وعام 2010، وأخيرا عام 2020 
التي  المتسارعة  السكانية  الــزيــادات  من  العظمى  الغالبية  وتعزى 
شهدتها دولة قطر منذ عام 1986 إلى موجات من العمالة الوافدة، 
لتلبية الطلب المحلي على العمالة من جميع التخصصات للعمل 

في مختلف األنشطة التنموية.
 )1996-1986( الفترة  خالل  ارتفع  السكان  عدد  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
إلى 522 ألف نسمة، أي بمعدل نمو سنوي 3.4 % وفقا لتعداد عام 
ليبلغ   )1997-2003( الفترة  خالل  للبالد  العمال  تدفق  واستمر   ،1997
 ،% 4.8 سنوي  نمو  بمعدل  أي  نسمة،  ألــف   744 اإلجمالي  عددهم 
نهضة  مــن  قطر  دولــة  شهدته  مما  بدعم   ،2004 عــام  لتعداد  وفقا 
تنموية على جميع األصعدة خالل الفترة )2005-2010( والناجمة عن 
الكبيرة،  المالية  صادراتها  وعوائد  والغازية،  النفطية  الصناعة  تطور 
من  الــوافــدة  العمالة  تدفق  بسبب  قطر  دولــة  سكان  عــدد  وتضاعف 
الفترة  خالل  والمؤهالت  التخصصات  وبجميع  العالم،  أنحاء  جميع 
نفسها، ليصل عدد السكان إلى 1.7 مليون نسمة وفقا لتعداد عام 
2010، بزيادة قدرها 128.4 %، وأجرى جهاز التخطيط واإلحصاء التعداد 
العام للسكان، والمساكن، والمنشآت لعام 2020، وأظهرت نتائجه 
أن عدد سكان دولة قطر بلغ حوالي 2.84 مليون نسمة، بزيادة قدرها 
67.5 %، مقارنة بتعداد عام 2010، ولكن بالمقارنة مع عام 1986، فإن 

معدل النمو السكاني يبلغ نحو 650 %.

قطاعات البناء والتشييد والصناعة 
التحويلية وتجارة الجملة والتجزئة األكثر 

استقطابا للعمالة الوافدة

اإلمارات والسعودية والكويت والبحرين 
وسلطنة ُعمان ولبنان وفلسطين في 

الصدارة عربيا 
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يواصليواصل  تقدميتقدمي  احملتوىاحملتوى  اإلخبارياإلخباري  والرباجميوالرباجمي  املهنياملهني  والرصنيوالرصني

التلـفـزيونالتلـفـزيون  العـربيالعـربي  علىعلى  أرضأرض  عربّيةعربّية
  انطـــــالقةانطـــــالقة  جـــديدةجـــديدة  مــــنمــــن  لــــوسيللــــوسيل  

»50« مليون متابع 
لـ»هاشتاغ« العربي 

على أرض عربية 
الخاص بحملة 

االنتقال  

ير
قار

ت
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لوسيل  في  الجديد  مقره  من  العربي  التلفزيون  بث  انطلق 
تحت شعار العربي على أرض عربية مواصاًل مسيرته في تقديم 
المحتوى اإلخباري والبرامجي المهني والرصين، متمسكًا بقواعد 
التأكيد  مع  وموضوعيّة،  دقة  من  تستلزمه  بما  الصحفي  العمل 

على االنحياز إلى اإلنسان العربي وقضاياه. 
وتقديم  الحدث  بمتابعة  تعنى  سياسية  إخبارية  قناة  و«العربي« 
العربي  التلفزيون  ويعتمد  وتداعياته.  أبعاده  كل  وتحليل  الخبر 

اإلخبارية  فتراته  في  ويقدم  منهاجًا،  والموضوعية  المهنية 
والقراءة  الجاد  بالتحليل  متبوعًة  الدقيقة،  المعلومة  والسياسية 
المعّمقة المستندة إلى مختلف وجهات النظر. كما يقدم نشرات 
إخبارية تفاعلية وأخبارًا متنوعة على مدار الساعة، باإلضافة إلى 
باقة من البرامج الحوارية والبرامج السياسية الساخرة والوثائقيات 

واألفالم االستقصائية.
اإلخبارية  هويته  العربي  التلفزيون  خاللها  بلور  سنوات  سبع  وبعد 
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العربي  المواطن  يعيشها  التي  اليومية  التحديات  على  بالتركيز 
وهي  العربي،  التلفزيون  شبكة  إدارة  مجلس  ــرار  ق جــاء  ُوجـــد،  أينما 
إلى  لــنــدن،  البريطانية  العاصمة  مــن  البث  بانتقال  قطرية،  شركة 
االنتقال  هذا  قطر.  بدولة  لوسيل  مدينة  في  الجديدة  استوديوهاته 
شّكل خطوة مهمة  للتلفزيون على مستوى المضامين والمعالجة 
اتساع  عن  فضًلا  العربية،  المنطقة  في  الجمهور  رقعة  اتساع  نتيجة 

فرصة االستفادة من اإلمكانات والخبرات المحلية في المنطقة.
إلى    »2 »والعربي  »العربي«،  بقناتيه  التلفزيون  انــتــقــال  ويــأتــي 
االستوديوهات الجديدة في لوسيل، ليكون أكثر قرًبا من المواطن 
العربي واهتماماته. ولالستفادة من مزايا العمل في دولة قطر التي 

تَُعّد مركًزا هاًما للصناعة التلفزيونية والعمل اإلعالمي. 
تقدم  المنصات،  متعددة  منوعة  ثقافية  ترفيهية  قناة  و«العربي 2«، 
والفن،  الموسيقى،  بين  تتنوع  البرامج  من  باقات  العربي  للمشاهد 
تناسب  والــوثــائــقــيــات،  ــالم،  ــ واألف والـــدرامـــا،  والــكــومــيــديــا،  والمجتمع، 

تعددية المشارب واألذواق في أنحاء الوطن العربي. 
بشبكة  والعالمية  العربية  العواصم  أبــرز  في  فتتوزع  المكاتب  أمــا 

مراسلين تتألف من 68 مراساًل موزعين على 39 مدينة حول العالم .
القناة  تحّول  منذ  بدأ  ما  الستكمال  فرصة  الجديدة  االنطالقة  وتمثل 
ذات  المتصلة  اإلخبارية  الفترات  اعتمدت  حين  بامتياز،  إخبارية  إلــى 
الخبر  تقّدم  هي »الرابعة«،  جديدة  إخبارية  فترة  إضافة  مع  الساعتين، 
المعيشية  الحياة  على  الخبر  هــذا  تأثير  والتحليل  بالتفصيل  ومعه 
المباشرة ليكون المشاهد على بّينة بتأثيرات ما يجري حوله اقتصاديًا 
واجتماعيًا وإنسانيًا، إضافة إلى البرنامج الصباحي )صباح جديد( ومدته 
ساعتان، ويقدم أخبارا من آخر األحداث والتطورات، وما يهم المشاهد 
التواصل  منصات  وأخبار  واالقتصاد  التكنولوجيا  حقول  في  العربي 
أكبر  بشكل  الصحفية  والتحقيقات  الوثائقيات  وتحضر  االجتماعي. 
قوالبها  تجديد  فسيكون  البرامج  أمــا  العربي،  التلفزيون  برامج  في 

عنواًنا رئيًسا في المرحلة المقبلة.
وفنية  تقنية  إمكانات  من  االنتقال  بعد  التلفزيون  برامج  وتستفيد 
مميزة لالستوديوهات الجديدة، مما يجدد ويطور في قوالبها وفقراتها 
وبنيتها، مع الحفاظ على الطابع المهني والموضوعي للبرامج. ومن 
بحلته  شبابيك  المسائي  البرنامج  العربي،  التلفزيون  برامج  أبرز  بين 

الجديدة، وبرامج تقدير موقف، وبوليغراف، وقراءة ثانية، إلى جانب أكبر 
برامج السخرية السياسية في العالم العربي »جو شو«.

سقف  تحت  لوسيل  في  الجديدة  التلفزيون  استوديوهات  وتجمع 
واحد، آخر ما توّصلت إليه تكنولوجيا البث التلفزيوني، والتي تضيف 
المنافسة  وراء  سعًيا  والموضوعية،  المهنية  إلــى  البصري  اإلبــهــار 
متر   6500 نحو  لوسيل  فــي  الــجــديــد  المقر  مساحة  وتبلغ  والتميز، 
وخدمات  استوديوهات  من  مؤلفة  منها  مربع  متر   4500 نحو  مربع، 
مرافقة مزودة بأحدث التقنيات، على رأسها تقنية 360 درجة، مدعومة 
إخباري  استديو  فــي  مــرة  ألول  تُستعمل  وشــاشــات  ذكية  بكاميرات 
إلى  باإلضافة  الشفافة«،  الرقمية  »الشاشات  بـ  والمعروفة  مباشر، 
أجهزة »الغرافيكس« التي تدعم الواقع االفتراضي، وشبكات إضاءة 
هي األحدث في العالم. وإجمااًل، فإن االستوديوهات بُنيت لتعطي 

طابعًا شابًا حيويًا ومواكبًا وجديًا في الوقت ذاته 
المنصات  من  متعددة  شبكة  عبر  محتواه  العربي  التلفزيون  ويقدم 
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الوسائط  المتعدد  المحتوى  بين  والتفاعل  التكامل  من  إطــار  في 
والــجــمــهــور، وســتــنــعــكــس االنـــطـــالقـــة عــلــى الــمــنــّصــات الــتــفــاعــلــيــة 
في  الرقمي  القسم  في  المحتوى  صانعو  يعمل  حيث  لـ«العربي«، 
الصعيد  على  التكنولوجيا  إليه  توصلت  ما  آخر  تشمل  حديثة،  بيئة 
البصري، مما يفتح آفاًقا إبداعية إلنتاج محتوى متفرّد من حيث الشكل 

والمضمون.
مواكبة  االجتماعي  التواصل  منصات  على  مواقع »العربي«  وتقدم 
أماكن  من  المباشرة  اإلخبارية  التغطيات  من  ومزيًدا  لألحداث،  أسرع 
»أنا  منصة  فريق  أطلق  وقــد  أشمل،  بالخبر  اإلحــاطــة  لتكون  الحدث 

العربي« برامج جديدة وسلسلة مميزة من »القصة كاملة«.
من  االجتماعي  التواصل  منصات  على  »العربي«  حسابات  وتــعــّد 
األكثر متابعة برقم يتجاوز 45 مليونا على فيسبوك وانستغرام وتويتر 
ويوتيوب. وقد وصل هاشتاغ العربي على أرض عربية الخاص بحملة 

االنتقال الى 50 مليون متابع، منهم 23 مليونا على تويتر وحده.

اتساع فرصة االستفادة من 
اإلمكانات والخبرات المحلية 

في المنطقة

»العربي 2« قناة ترفيهية 
ثقافية منوعة تقدم 

للمشاهد باقات من البرامج  

شبكة مراسلين كبرى من 
68 مراساًل موزعين على 
39 مدينة حول العالم - 

تحقيق أقصى استفادة من 
اإلمكانيات التقنية والفنية 

المميزة لالستديوهات 
الجديدة
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لميتسوبيشي  المعتمد  الوكيل  للسيارات،  قطر  شركة  أطلقت 
موتورز في قطر، الجيل الرابع من آوتالندر المشوقة وذلك في حفل 
خاص أقيم في صالة عرض شركة قطر للسيارات على طريق سلوى.
وهيثم  للسيارات،  قطر  لشركة  العام  المدير  زونر  فرانك  الحفل  حضر 
إيبف مدير عام المبيعات، وكريم منير مدير التسويق في شركة قطر 
التواصل  مواقع  على  والمؤثرين  اإلعالميين  من  وحشد  للسيارات، 

االجتماعي وعدد من المدعوين.
المقاعد  ذات  االســتــخــدامــات  مــتــعــددة  الــريــاضــيــة  الــســيــارة  وشــهــدت 
السبعة عملية تصميم شاملة، وتميزت بمستويات رفيعة من الجودة 
واألداء القوي بما جعل منها السيارة المثالية للقيادة على الطرقات 
العصرية التي تتصف بالسرعة والديناميكية، كما تم تجهيزها بأحدث 
ما توصلت إليه التكنولوجيا المبتكرة، األمر الذي عزز القيادة وارتقى 
بها بأكثر من طريقة! عالوة على ذلك، يتوفر هذا الطراز الذي يولي 
تضمن  التي  المتقدمة  المزايا  من  بمجموعة  لألمان،  كبيرة  أهمية 

المحافظة على سالمة الركاب في جميع األوقات.
وتم طرح السيارة الرياضية متعددة االستخدامات للمرة األولى منذ ما 
يقارب عقدين من الزمن، وحققت منذ 2001 شعبية متزايدة عامًا تلو 
اآلخر، حيث سجلت مبيعات ميتسوبيشي موتورز أكثر من 2.6 مليون 

سيارة من سلسلة آوتالندر على مستوى العالم.
الوكيل  لــلــســيــارات،  قطر  لشركة  الــعــام  الــمــديــر  زونـــر،  فــرانــك  وقـــال 
المعتمد لميتسوبسي موتورز في قطر: »يّسرنا أن ندشن في قطر 
ومواصفات  بتصميم  كليًا  الجديدة  آوتالندر  مركبة  من  الرابع  الجيل 
في  مــوتــورز  ميتسوبيشي  فلسفة  تتبنى  المركبة  فهذه  محّسنة. 
تحديث تصاميمها لمواكبة متطلبات العصر الحالي، بينما تعكس 
التزام شركة قطر للسيارات في تقديم أفضل السيارات من العالمة 
التجارية في السوق القطري لنلبي متطلبات العمالء ونعزز مكانتنا 
الريادية. ونحن على ثقة بأّن آوتالندر الجديدة ستحظى بثقة وإعجاب 

مختلف شرائح العمالء«.

تصميمها اخلارجي يتمتع بإطاللة واثقة وقوية

»قطر للسيارات« تكشف عن الجيل الرابع 
من ميتسوبيشي آوتالندر.. سيارة مذهلة 

ت
ارا

سي
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األوسط  الشرق  موتورز  ميتسوبيشي  رئيس  يانو،  يوتاكا  صرّح  بــدوره 
في  مرحلة  يشكل  كليًا  الجديدة  آوتالندر  طرح  أن  شك  “ال  وأفريقيا: 
غاية األهمية لـ”ميتسوبيشي موتورز”، مع األخذ باالعتبار أننا نحظى 
بثقة كبيرة وإقبال واسع على منتجاتنا، بما يتيح لنا إعادة تشكيل رأي 
أيضًا  وإنما  التحديد،  وجه  على  الطراز  هذا  حول  فقط  ليس  العمالء 

فيما يتعلق بالسيارات من عالمة ميتسوبيشي بأكملها.
على  الحصول  إلــى  األوســـط  الــشــرق  فــي  العمالء  “يتطلع  وأضاف: 
سيارة متكاملة ذات تصميم خارجي جذاب ومقصورة داخلية مريحة، 
على  تشتمل  وأن  االحتياجات،  مختلف  تلبي  عملية  مواصفات  مع 
الجديدة  آوتالندر  وستواصل  تطوراً.  األكثر  واألنظمة  التقنيات  أحدث 
استقطاب عمالء جدد من خالل مجموعة من المواصفات المحّسنة 
بما فيها االرتقاء بالقيادة إلى مستويات أعلى، وتعزيز معدل التوفير 
عنها  يبحث  التي  ــرى  األخ المزايا  من  وغيرها  الــوقــود،  استهالك  في 

العمالء اليوم”.

التصميم اخلارجي 
بالقوة  تنضح  واثقة  شخصية  آوتالندر  لـ  الخارجي  التصميم  يعكس 
فريق  قبل  من  المعتمد   ”Bold Stride“ التصميم  مفهوم  بفضل 
الثابتة  هيأتها  وعزز  الجرأة  من  بهالة  السيارة  أحاط  والــذي  التصميم، 
المستقرة وحضورها الطاغي. وتتباين النسبة الواضحة للعيان ذات 
الطابع األفقي والممتدة من األمام إلى الخلف، ومع خطوط السطح 
العريضة المقترنة بحواف حادة، وتكتمل على نحو مثالي مع عجالت 
الشكل  تبرز  متدلية  ومصدات  بوصة،  قطرها 20  يبلغ  كبيرة  معدنية 

العريض للسيارة.
من  المميز  الجديد  بالجيل  كليًا  الجديدة  آوتالندر  مقدمة  تزويد  وتم 
يسهم  والــذي  موتورز  ميتسوبيشي  من  الديناميكي  الــدرع  تصميم 
المصابيح  مجموعة  وجـــاءت  للسيارة.  األمــامــي  المظهر  تعزيز  فــي 
األمامية الحادة التي تضم مصابيح نهارية وإشارات انعطاف في موقع 
أكثر ارتفاعًا بما يوفر رؤية أفضل للسائقين اآلخرين وكذلك للمشاة. 
وعلى العكس من ذلك، تتيح المصابيح األمامية المنخفضة إضاءة 
في  السائقين  رؤيــة  على  سلبًا  تؤثر  أن  دون  بعيدة  لمسافة  أفضل 

الجهة المقابلة من الطريق. 

مبيعاتها تفوق أكثر من “2.6” مليون 
سيارة على مستوى العالم منذ تدشينها 

في “2001” 

زونر: ملتزمون بتقديم أفضل السيارات 
من العالمة التجارية ميتسوبيشي في 

السوق القطري
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مستويات األداء
في  الحماية  من  أكبر  درجة  حديثًا  المطورة  آوتالندر  منصة  وتضمن 
حالة االصطدام، كما تحقق مستوى عاليا من الثبات على الطريق. 
لوحًا  اإلطـــالق،  على  مــرة  وألول  مــوتــورز،  ميتسوبيشي  واستخدمت 
فوالذيًا عالي مقاومة الشد مع استخدام تقنية الختم الساخن حول 
المقصورة، للحصول على هيكل مقصورة بالغ القوة، وتحقيق أقل 
قدر ممكن من الضرر الناتج عن الحوادث، مع انخفاض وزن الهيكل 
في ذات الوقت. وأدى اعتماد بنية هيكل على شكل حلقات متصلة 
حول قمرة المحرك والمقصورة إلى زيادة الصالبة المقاومة لالنحناء 
التعليق  نظام  ويسهم  الطراز.  من  السابق  بالجيل  مقارنة  وااللتواء 
تعزيز  فــي  الــمــزدوج،  الكهربائي  الطاقة  وتوجيه  الــوصــالت  متعدد 
سلسًا  تشغياًل  يوفر  كما  عــامــة،  بــصــورة  للركاب  الــراحــة  مستويات 
الطريق،  على  مستقر  مستقيم  بخط  القيادة  على  ويحافظ  للسيارة 
متعة  عــن  فــضــاًل  المنحنيات،  على  االنــعــطــاف  عملية  تحسين  مــع 

القيادة.
الثنائي  بالدفع  القيادة  نظام  بخيار  كليًا،  الجديدة  آوتــالنــدر  وتتوفر 
والدفع الرباعي، بمحرك بنزين سعة 2.5 لتر مطور حديثًا ينتج عنه قوة 
قصوى محّسنة قدرها 6000/181 حصان / دورة في الدقيقة، أي أفضل 
من الجيل السابق بنسبة 8.9 %، وعزم دوران أقصى يبلغ 3600/245 
نانومتر / دورة في الدقيقة. كما طرأ تحسن على الكفاءة في توفير 
الوقود بنسبة 2.6 % مقارنة بالطراز السابق، مع األخذ باالعتبار نمط 
المتغير  الحركة  ناقل  مع  سرعات   8 من  المكون  الرياضي  القيادة 
باستمرار. ويسهم التحكم في التغيير التدريجي للسرعة والذي يغير 
حركة  ناقل  استخدام  مثل  تمامًا  وسالسة،  سهولة  بكل  السرعات 
أوتوماتيكي متعدد المراحل، لتوفير تسارع قوي وتحكم رشيق باألداء، 
حيث يمكن للسائق أن يشعر بالتسارع على الفور عند الضغط على 

دواسة الوقود.

التصميم الداخلي 
الداخل  من  السيارة  المستقيم،  الشكل  ذات  العدادات  لوحة  تمنح 
مزايا  توفر  كما  واسعًا،  مظهراً  عليها  يضفي  بما  مؤثراً  أفقيًا  طابعًا 
تطرأ  التي  التغييرات  رؤيــة  السائق  على  السهل  من  تجعل  عملية 

ناعمة  ببطانة  مغطى  العلوي  الجزء  وجــاء  السيارة.  وظائف  على 
الملمس مكسوة بطبقة من الجلد، وغرز محبوكة بعناية، بما يعبر 
األبواب  وتتميز  المقصورة.  أنحاء  في  الجودة  من  رفيع  مستوى  عن 
نفس  استخدام  ويــجــري  كبيرة،  مساحة  على  تمتد  داخلية  ببطانة 
األرضي  الكونسول  وجوانب  العدادات  لوحة  في  الناعمة  الحشوة 

لتوفير مساحة فاخرة ومريحة في ذات الوقت.
فئة  في  الداخلي  للتصميم  األلــوان  من  بباقة  الجديد  الطراز  ويتميز 
P-Line مع مقاعد مكسوة بالجلد األصلي باللونين الرمادي الفاتح 
الــلــون،  بنفس  الــبــاب  وحــافــة  الــعــدادات  لــوحــة  تــأتــي  كما  واألسود. 
تتوفر  كما  الحركة.  ناقل  في  األصلي  األلمنيوم  معدن  ويُستخدم 

يانو: سيارة متكاملة ترتقي بالقيادة 
إلى مستويات أعلى مع تعزيز التوفير 

في استهالك الوقود
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األنيلين  شبه  الجلد  من  ومقاعد  المحمر  البني  باللون  مقاعد  أيضًا 
الجلد  من  بمقاعد  فجاءت   H-Line فئة أما   .P-Line فئة من  للطراز 
باللون األسود وخامة داخلية باللون األسود البيانو، بينما يوفر الطراز 
أو  الفاتح  الرمادي  باللون  بقماش  مكسوة  مقاعد   M-Line فئة من 

األسود وخامة داخلية باللون األسود البيانو.
من  يتكون  يوريتان  بهيكل  فتميزت  األمامية،  للمقاعد  وبالنسبة 
طبقتين لضمان أقصى درجات الراحة وتقليل الشعور بالتعب أثناء 
الرحالت الطويلة. ويتم تعزيز سعة المساحة ومستويات الراحة العامة 
من خالل زيادة مساحة المقعد والسعة المخصصة لألرجل في الصف 
األول والثاني من المقاعد. إضافة إلى ذلك، تتوفر مواصفات أخرى 
مثل سخانات المقاعد، والتحكم التلقائي في الحرارة لثالث مناطق، 
ومظالت للباب حسب نوع الفئة لجعل المقاعد الخلفية أكثر راحة 

للركاب في السيارة الرياضية متعددة االستخدامات العائلية.
وتعد آوتالندر الجديدة كليًا سيارة رياضية متعددة االستخدامات عائلية 
من  فريدة  وهــي  ركــاب،  لسبعة  كافية  المقاعد  من  صفوف  بثالثة 
العديد  مع  كافية  بمرونة  المقاعد  ترتيب  ويمكن  فئتها.  في  نوعها 

وتشمل  ألمتعتهم.  وتتسع  الركاب  عدد  تناسب  التي  األشكال  من 
مقاعد الصف الثاني على خاصية االنزالق واإلمالة، إلى جانب مقاعد 
مقسمة بنسبة 4: 2: 4، بما يسمح لراكبين بالغين من الجلوس بكل 
راحة في الصف الثاني حتى عند تحميل أغراض طويلة مثل الزالجات.
الكونسول  درج  فــي  الــذكــيــة  لــلــهــواتــف  مخصص  حــيــز  يــوجــد  كــمــا 
الوسطي، وجيوب جانبية للكونسول الوسطي، وجيب خلف مقعد 
صينية  وتشتمل  ربع.  شكل  على  الحجم  صغيرة  وجيوب  السائق، 
الكونسول الوسطي على شاحن السلكي للهاتف بقوة 15 وات. 
كما يوجد مقابس شحن USB من كال النوعين C وA، على التوالي، 

يقعان في الجزء األمامي والخلفي من الكونسول الوسطي.

أنظمة السالمة 
تشمل آوتالندر الجديدة كليًا أنظمة سالمة متطورة كما هو الحال 
تخفيف  نظام  المزايا  هــذه  وتضم  السيارة.  مواصفات  جميع  فــي 
 ،)ACC( التكيفي  الــســرعــة  ومثبت   ،)FCM( األمــامــي  االصــطــدام 
والتحذير عند مغادرة المسار )LDA( والتحذير من الزوايا غير المرئية 
)BSW(، ومساعد تغيير المسار )LCA(، وتنبيه حركة المرور الخلفية 
التلقائية  الــطــوارئ  وفرملة   ،)DAA( السائق  انتباه  ــذار  وإن  ،)RCTA(
السيارة  محيط  كشف  كاميرا  إلى  إضافة  الخلفي،   )AEB( الخلفية 

متعددة الجوانب. 
الهوائية  الوسادة  وتتوفر  هوائية،  وســادة   11 بـ  السيارة  ُجهزت  كما 
الجانبية  الهوائية  والــوســائــد  الــســائــق  لمقعد  الوسطية  األمــامــيــة 
لمقاعد الصف الثاني من المقاعد بشكل قياسي. وتنتفخ الوسادة 
الهوائية األمامية الوسطية التي تقع بين مقعدي السائق والراكب 

األمام، في حالة حدوث تصادم جانبي. 
يتيح  للسيارة  دعــم  كنظام  كونكت«  »ميتسوبيشي  تثبيت  وتــم 
للمستخدمين االستمتاع بتجربة قيادة آمنة، حيث يحافظ على سالمة 
السائق من خالل الضغط على زر لطلب المساعدة من مركز االتصال 
النظام  ويعمل  حادث،  وقوع  عند  أو  ما  لعطل  السيارة  تعرضت  إذا 
كما  الهوائية،  الــوســادة  انتفاخ  عند  ذلــك  عــن  اإلبـــالغ  على  تلقائيًا 
في  تحذير  إصــدار  مثل  الــحــوادث،  من  متنوعة  مجموعة  مع  يتعامل 
بمعلومات  المستخدم  إبالغ  وكذلك  للسرقة،  السيارة  تعرض  حالة 

عن موقعها.
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وفقا لتصنيف مؤسسة »براند فاينانس« العاملية 

أغلىأغلى  1010  عالماتعالمات  تجاريةتجارية  فيفي  قطرقطر  لعاملعام  20222022

ت
فا

ني
ص

ت

كتب - سعيد حبيب  
تقييم  فــي  المتخصصة  العالمية  فــايــنــانــس  بــرانــد  وكــالــة  أصــــدرت 
السوق  فــي  تجارية  عــالمــات   10 ألغــلــى   قائمتها  التجارية  العالمات 
بنك  مجموعة  من:  كال  القائمة  ضمت  وقــد   ،2022 لعام  القطري 
قطر الوطني  QNB، وOoredoo، والخطوط الجوية القطرية، وقطر 
للكيماويات  قطر  وشركة  »المصرف«،  اإلسالمي  قطر  ومصرف  غاز 
للتأمين،  قطر  ومجموعة  الــتــجــاري  والــبــنــك  )كيوكيم(  الــمــحــدودة 

ومصرف الريان وبنك الدوحة.
صــارمــة  معايير  عــلــى  الــعــالــمــيــة  فاينانس«  »براند  قــائــمــة  وتعتمد 

والسمعة  األصـــول،  قــوة  في:  تتمثل  التجارية  العالمات  تقييم  في 
واالنتشار  العمليات،  حجم  مع  والربحية  السوقية  والحصة  العالمية، 
الجغرافي، حيث تؤثر تلك العوامل في قوة أي مؤسسة مالية وكيف 
ينظر إليها كل من العمالء وحملة األسهم والمتعاملين معها في 
على  الحصول  في  التقييم  آلية  وتتمثل  بها..  تعمل  التي  األســواق 
تقييم  يتم  ثم  التجارية  بالعالمة  الخاصة  واإليــرادات  المالية  البيانات 
مستويات األداء وفقا لثالثة فترات للتوقعات تتضمن كال من: النتائج 
المالية وفترة تنبؤات مدتها خمس سنوات والنمو المستقبلي على 
العالمة  قوة  التصنيف  يقيس  كما  النمو  توقعات  من  مزيج  أســاس 

التجارية على مقياس من صفر إلى 100.
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وتصدرت مجموعة بنك قطر الوطني QNB قائمة أغلى 10 عالمات 
تجارية في السوق القطري لعام 2022 بارتفاع قيمة عالمتها التجارية 
من مستوى بلغ 6.107 مليار دوالر في تصنيف عام 2021 إلى مستوى 
بلغ 7.056 مليار دوالر في تصنيف عام 2022 مع حصولها على تقييم 
 ،QNB وقد حافظت مجموعة .-AAA للعالمة التجارية عند مستوى
أكبر مؤسسة مالية في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا، على لقب 
األوسط  الشرق  منطقة  في  قيمة  األعلى  المصرفية  التجارية  العالمة 
وإفريقيا واحتلت عالمة QNB التجارية المركز اGj 45 ضمن أفضل 50 
عالمة تجارية مصرفية حول العالم، متقدمة بثالثة مراكز عن تصنيفها 
مؤشر  ارتفع  كما  الـ 48،  المركز  في  كانت  حيث  الماضي  العام  في 
قوة العالمة التجارية للمجموعة من 82 إلى 83 مقارنة بمؤشر 2021. 
رسمي  كــداعــم  بمشاركتها  تفخر  الــتــي   ،QNB مجموعة  وتــتــواجــد 
أكثر  في  وإفريقيا،  األوســط  الشرق  في   ™2022 FIFAالعالم لكأس 
الخدمات  أحــدث  تقدم  حيث  العالم،  حول  قــارات  وثــالث  بلًدا  من 31 

المصرفية لعمالئها.

ويعمل في المجموعة ما يزيد على 27,000 موظف يخدمون أكثر من 
باإلضافة  تمثيلي،  ومكتب  فرع  من 1000  أكثر  في  عميل  مليون   20

إلى شبكة واسعة من أجهزة الصراف اآللي تزيد على 4,500 جهاز. 
عالمتها  قيمة  بارتفاع   Ooredoo شركة  جــاءت  الثانية  المرتبة  وفــي 
التجارية إلى مستوى 3.41 مليار دوالر في تصنيف عام 2022 مقارنة 
مع 3.22 مليار دوالر في تصنيف 2021 مع تقييم  للعالمة التجارية عند 
+AA  وقد حافظت مجموعة Ooredoo للعام السادس على التوالي 
على مركزها كواحدة من أفضل 50 عالمة تجارية لشركات االتصاالت 
التجارية   Ooredoo عالمة  فــإن  فاينانس”  لـ”براند  ووفقا  العالم  في 
حققت نموا بنسبة 6 % وقد تحقق ذلك جزئيًا بفضل المساهمات 
وتونس  والجزائر  إندونيسيا  من  كل  في  الشركة  ألعمال  اإليجابية 

وقطر. 
 Ooredoo لمجموعة  التجارية  العالمة  قيمة  فاينانس  براند  وتتابع 
عام  العالمية  التجارية  عالمتها  الشركة  أطلقت  أن  منذ  باستمرار 
2013، وقد حافظت المجموعة على مركزها ضمن أفضل 50 عالمة 
تجارية لشركات االتصاالت في العالم للعام السادس على التوالي. 
كما تعمل المجموعة حاليًا في 10 أسواق في أنحاء الشرق األوسط 
وشمال إفريقيا وجنوب شرق آسيا، ويوجد مقرها الرئيسي في الدوحة.
اإلستراتيجية  المجاالت  في  قويًا  تقدمًا   Ooredoo مجموعة  وحققت 
الرئيسية، مستفيدة من الفرص الرقمية التي توفرت نتيجة التغيرات 
تنفيذ  فــي  خطواتها  الشركة  ســارعــت  كما  الــســوق،  اتــجــاهــات  فــي 
التحول الرقمي تماشيًا مع خطتها اإلستراتيجية للعمل بطريقة مرنة 
تتيح لها التكيف مع التغيرات المحيطة. وبفضل استثمارها المستمر 
في الشبكات والتكنولوجيا وتنمية الموارد البشرية، تمكنت الشركة 
من تقديم تجارب رقمية تحولية وتعزيز مكانتها كمزود رائد لخدمات 

االتصاالت في األسواق التي تعمل بها حول العالم.
قيمة  بارتفاع  القطرية  الجوية  الخطوط  جاءت  الثالثة  المرتبة  وفي 
عالمتها التجارية إلى مستوى 2.014 مليار دوالر في تصنيف عام 2022 
مليار  مستوى 1.79  مع  مقارنة   AA عند التجارية  للعالمة  تقييم   مع 
الجوي  النقل  قطاع  تعافي  قطر  لدولة  الوطنية  الناقلة  وتقود  دوالر 
حول  الحيوية  التوريد  سالسل  استقرار  على  الحفاظ  مع  العالمي 
حجم  ارتفاع  القطرية  الجوية  الخطوط  بيانات  أظهرت  وقد  العالم  
ريال  مليار   150.59 بلغ  مستوى  إلــى  ريــال  مليار   9.01 بواقع  أصولها 
في السنة المالية المنتهية في مارس 2022 مقارنة مع مستوى بلغ 

141.58 مليار ريال في السنة المالية السابقة.

QNB  في الصدارة بـقيمة 7.056 مليار 
دوالر مع تقييم للعالمة التجارية عند 

 -AAA مستوى

Ooredoo زادت قيمة عالمتها التجارية 
إلى 3.41 مليار دوالر في تصنيف 2022 

مقارنة مع 3.22 مليار دوالر في 2021 

37
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وحققت مجموعة الخطوط الجوية القطرية أرباح صافية بقيمة 5.6 
مليار ريال قطري، نحو 1.54 مليار دوالر، في العام المالي 2022-2021، 
أعلى  من  أكثر %200  األربــاح   هذه  وتعتبر  تاريخها.  في  األعلى  وهي 
هذه  ان  كما  تأسيسها   منذ  الناقلة  حققتها  التي  السنوية  األربـــاح 
القطرية  الجوية  الخطوط  تاريخ  في  األعلى  ليست  اإليجابية  النتائج 
األخرى  العالمية  الطيران  شركات  مستوى  على  أيًضا  وإنما  فحسب، 
إجمالي  وقفز  المالي  العام  لهذا  المالية  نتائجها  عن  كشفت  التي 
 %78 بزيادة  دوالر(  مليار   14.4( قطري  ريــال  مليار   52.3 إلى  العائدات 
التي  المستويات  من  أعلى  و%2  الماضي،  المالي  بالعام  مقارنة 
عائدات  حققت  بينما  كورونا.  فــيــروس  جائحة  انتشار  قبل  حققتها 
القطرية  الجوية  الخطوط  نقلت  بينما   %210 بنسبة  نموا  الركاب 

المالي  بــالــعــام  مــقــارنــة   %218 بلغت  ــزيــادة  ب مسافر  مليون   18.5
الماضي كما شهدت عائدات القطرية للشحن الجوي “نمًوا كبيًرا” 
الشحن”  سعة  نمو  “مع  الماضي،  المالي  بالعام  مقارنة  بلغ %25 

بنسبة 25% سنوًيا. 
مرة  ألول  ظهورها  مع  الرابعة  المرتبة  في  غــاز  قطر  شركة  وجــاءت 
مع  دوالر  مليار  مستوى 1.25  تبلغ  التجارية  لعالمتها  بقيمة  بالقائمة 
التي  غــاز  قطر  تباشر  و   AA- مستوى  عند  التجارية  للعالمة  تقييم 
تأسست في عام 1984 تنفيذ مشروع توسعة حقل الشمال بالنيابة 
العالم  في  اإلنــشــاء  قيد  للغاز  مشروع  أكبر  وهــو  للطاقة  قطر  عن 
ويستهدف رفع طاقة دولة قطر اإلنتاجية من الغاز الطبيعي المسال 
من 77 مليون طن سنويا في الوقت الحاضر إلى 110 ماليين طن 

سنويًا بنهاية عام 2025 وإلى 126 مليون طن سنويًا بحلول 2027.
وتعتبر قطر غاز أكبر شركة منتجة للغاز الطبيعي المسال في العالم، 
خالل  من  وذلك  سنويًا،  طن  مليون  اإلنتاجية 77  طاقتها  تبلغ  حيث 
لفان  راس  بمدينة  العالمية  المعايير  أعلى  تضاهي  التي  مرافقها 
الصناعية بقطر. وقد نجحت قطرغاز، بعد أول إنتاج للشركة من الغاز 
الطبيعي المسال في عام 1996، في توريد الغاز الطبيعي المسال 
إلى 31 دولة حول العالم   وتقوم شركة قطرغاز، باإلضافة إلى إدارة 
مرافق الغاز الطبيعي المسال، بإدارة مشروع »استرجاع الغاز الُمتبخر 
أثناء الشحن« وغاز الخليج وراس لفان للهيليوم وإدارة مصفاة لفان، 
بالنيابة  العالم،  في  المكثفات  مصافي  أكبر  من  واحــدًة  تُعّدً  التي 
دولة  في  العاملة  المسال  الطبيعي  الغاز  إنتاج  شركات  جميع  عن 
قطر وذلك لكونها جزءا من المرافق المشتركة في مدينة راس لفان 

الصناعية. 

ارتفاع ترتيب الخطوط القطرية إلى 
مستوى 2.014 مليار دوالر مع تقييم  

 AA  للعالمة التجارية عند

»قطر غاز« في المرتبة الرابعة مع 
ظهورها ألول مرة بالقائمة بقيمة 

لعالمتها التجارية تبلغ   1.25 مليار دوالر  
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وجاء مصرف قطر االسالمي »المصرف« في المرتبة الخامسة بارتفاع 
قيمة عالمتة التجارية في تصنيف 2022 إلى مستوى 726 مليون دوالر 
مع تقييم للعالمة التجارية عند +A  مقارنة مع 670 مليون دوالر في 
من  االسالمي  قطر  مصرف  زاد  عــام 2022،  وفــي  عــام 2021  تصنيف 
سقف تملك غير القطريين إلى 100 % بأثر فوري. فيما تشمل شبكة 
للتأمين،  قطر  شركة  مع  تعمل  التي  إنفست  كيو  شركة  المصرف 
في  اإلسالمية  األصــول  إدارة  مجال  في  قطر  مقرها  شركة  لتأسيس 
عام 2022.وحقق المصرف نموا في أرباحه الصافية بنسبة 14 % إلى 
قدرها  بأرباح  قياسا   2022 من  األول  النصف  بنهاية  ريــال  مليار   1.815
ربحية  وبلغت   .2021 عــام  من  الفترة  نفس  خــالل  ريــال  مليار   1.595
مقابل  العام 2022  من  األول  النصف  في  قطري  ريــال  السهم 0.77 

ربحية السهم 0.68 ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
المحدودة  للكيماويات  قطر  شركة  ظهرت  السادسة  المرتبة  وفي 
)كيوكيم( ألول مرة بالقائمة بقيمة لعالمتها التجارية بلغت مستوى 
ملكية  وتتوزع    A+عند التجارية  للعالمة  تقييم  مع  دوالر  مليون   672
شركة قطر للكيماويات المحدودة )كيوكيم( على شركة مسيعيد 
للبتروكيماويات القابضة والتي تمتلك حصة 49% وشركة شيفرون 
فيليبس للكيماويات الدولية قطر القابضة بنسبة 49%، وشركة قطر 

عالمة »المصرف« في المركز الخامس 
بزيادة قيمتها 726 مليون دوالر ارتفاعا 

من  670 مليونا

»كيوكيم« تدخل القائمة ألول مرة 
بقيمة لعالمتها التجارية بلغت مستوى 

672 مليون دوالر وتحتل المرتبة السادسة 
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عالميًا  بتروكيماويًا  مرفقا  كيوكيم  مصنع  ويعدُّ  بنسبة %2  للطاقة 
ووالمنتجات  الكثافة  ومتوسط  عالي  إيثلين  البولي  إلنتاج  متكامًل 
األخرى باستخدام أحدث التقنيات التي توفرها شركة شيفرون فيليبس 
للكيماويات، وهي شركة رائدة في إنتاج الكيماويات والبالستيك. وقد 
واإلنشاءات  المعدات  على  أمريكي  دوالر  مليار  من  أكثر  استثمار  تم 
كيوكيم  شركة”  بــدأت  وقد  للمصنع،  األولــي  والتشغيل  الهندسية 
إيثلين  البولي  إنتاج  وحــدة  ولديها   ،  2004 عــام  التجارية  “عملياتها 
مادة  إلنتاج  ووحــدة  سنويًا؛  متري  طن  ألف  بـ453  تُقّدر  انتاجية  بطاقة 
هكسين- 1 بطاقة إنتاجية تبلغ 47 ألف طن متري سنويًا؛ كما يحتوي 
ومحّطة  وتجميده،  الكبريت  الستخالص  مصنع  على  أيضا  المرّكب 
المنشآت  إلــى  باإلضافة  البحر،  مياه  تبريد  ونظام  المياه،  لمعالجة 

والمباني اإلدارية المختلفة.
وفي المرتبة السابعة جاء البنك التجاري الذي شهد ارتفاعا في قيمة 
تصنيف  في  دوالر  مليون   592 مستوى  إلــى  لتصل  التجارية  عالمته 
 398 مستوى  مع  مقارنة    A+عند التجارية  للعالمة  تقييم  مع   2022
النصف  وخالل  عام 2021  تصنيف  في  التجارية  للعالمة  دوالر  مليون 
 1.43 بلغت  صافية  أرباحا  التجاري  البنــــك  حقق  عام 2022  من  األول 
مليار ريال بنسبة نمو 7.9 % مقارنة مع مستوى بلغ 1.32 مليار ريال 
البنك  عمالء  ودائــع  وارتفعت  الماضي  العام  من  ذاتها  الفترة  في 
يونيو   30 في  قطري  ريــال  مليار   89.3 فبلغت   % 8.5 بنسبة  التجاري 

من  نفسها  الفترة  في  قطري  ريــال  مليار   82.3 بمبلغ  مقارنًة   2022
جرّاء  من  بنسبة 11.0 %  التكلفة  منخفضة  الودائع  وارتفعت   .2021
مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمّية التي يقّدمها البنك.

قيمة  بانخفاض  للتأمين  قطر  مجموعة  جاءت  الثامنة  المرتبة  وفي 
تصنيف  في  دوالر  مليون  مستوى 509  إلى  لتصل   التجارية  عالمتها 
مستوى  مــع  مقارنة    AA  - عند  التجارية  للعالمة  تقييم  مــع   2022
وسجلت   2021 عام  تصنيف  في  التجارية  للعالمة  دوالر  مليون   535

البنك التجاري في المركز السابع بزيادة 
قيمة عالمته التجارية إلى 592 مليون 

دوالر

معايير التصنيف : قوة األصول والسمعة 
والحصة السوقية والعمليات وحجم 
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العدد )30(

سبتمرب  2022

40



41

األول  للنصف  قطري  ريــال  مليون  قــدره 401  أربــاح  صافي  المجموعة 
مع  مقارنة  وذلــك   ،2022 يونيو   30 في  المنتهي  الجاري  العام  من 
بنسبة  الماضي  العام  من  الفترة  ذات  في  قطري  ريــال  مليون   351
زيادة قدرها )14%(. وظل حجم أقساط التأمين اإلجمالي للمجموعة 
مستقًرا عند 6.3 مليار ريال قطري فيما أحرزت مجموعة قطر للتأمين 
مزيًدا من التقدم في مسارها لتعزيز ريادتها في أسواقها المحلية في 

قطر ومنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.

وفي المرتبة التاسعة جاء مصرف الريان بارتفاع قيمة عالمته التجارية 
تقييم  مع  تصنيف 2022  في  دوالر  مليون  مستوى 474  إلى  لتصل  
للعالمة التجارية عند +A مقارنة مع مستوى 392 مليون دوالر للعالمة 
التجارية في تصنيف عام 2021 وحقق مصرف الريان أرباحا صافية تبلغ 
1.03 مليار ريال في النصف األول من عام 2022 وسجلت اإليرادات نموا 
إلى 3.27 مليار ريال بزيادة نسبتها 29 % مقارنة بالنصف األول من عام 
2021، كما بلغ صافي أصول التمويل 119 مليار ريال، بزيادة نسبتها 
30 % على أساس سنوي. وبلغ مجموع ودائع العمالء 97 مليار ريال، 
بزيادة نسبتها 28 % على أساس سنوي، كما بلغ معدل كفاية رأس 

المال 20 %.
قيمة  في  طفيف  بانخفاض  الدوحة  بنك  جاء  العاشرة  المرتبة  وفي 
تصنيف  في  دوالر  مليون   356 مستوى  إلى  لتصل   التجارية  عالمته 
2022 مع تقييم للعالمة التجارية عند - AA  مقارنة مع مستوى 365 
بنك  وحقق    2021 عــام  تصنيف  في  التجارية  للعالمة  دوالر  مليون 
الدوحة صافي ربح عن فترة الستة أشهر األولى من عام 2022 بمبلغ 
665 مليون ريال قطري بالمقارنة مع 614 مليون ريال قطري عن نفس 
إجمالي  وبلغ   .%  8.2 تعادل  نمو  بنسبة  أي   2021 عــام  من  الفترة 
وسجل   ،2022 يونيو   30 في  كما  قطري  ريــال  مليار   99 الموجودات 
صافي القروض والسلف 60.7 مليار ريال قطري، ووصل إجمالي ودائع 

العمالء إلى 53.7 مليار ريال قطري كما في 30 يونيو 2022.  

استخدام 3 فترات للتوقعات مع قياس 
قوة تصنيف العالمة التجارية على 

مقياس من صفر إلى 100

 انخفاض قيمة العالمة التجارية لمجموعة 
قطر للتأمين إلى مستوى 509 ماليين 

دوالر في تصنيف 2022 مقارنة بعام 2021
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أعلنت فنادق ومنتجعات ويندام، أكبر شركة امتياز للفنادق على 
مستوى العالم مع ما يقارب 9 آالف فندق في أكثر من 95 دولة، 
عن استحواذها على العالمة التجارية فيينا هاوس التجارية مقابل 
من  محفظة  بذلك  مضيفة  دوالر(،  مليون   44( يورو  مليون   44
فندقا   40 بحوالي  تقدر  والراقية  المتوسطة  الفئة  ذات  الفنادق 

وأكثر من 6000 غرفة.
من  التجارية  هاوس  فيينا  عالمة  على  ويندام  استحوذت  وقد 
وهي  لها،  مقرا  برلين  من  تتخذ  التي   )HR(”آر “إتش  مجموعة 
امتياز  وشريك  الفنادق،  تشغيل  مجال  في  رائدة  أوروبية  شركة 
تأجير  أو  امتالك  ستواصل  والتي  ويندام،  لعالمة  األمد  طويل 
امتياز  اتفاقيات  بموجب  الحالية  هاوس  فيينا  فنادق  وتشغيل 

طويلة األجل مع ويندام. 
فيينا  التجارية  العالمة  تنمية  من  ويندام  الخطوة  هذه  وتمّكن  هذا، 
هاوس من خالل االستفادة من نطاق التسويق الواسع وخبرة ويندام 
 )HR( آر”  “إتش  لمجموعة  المجال   يفسح  مما  االمتياز،  مجال  في 
للعقارات  رائــد  ومشغل  كمالك  األساسية  كفاءتها  على  بالتركيز 

االستراتيجية في جميع أنحاء أوروبا. وبهذا، ستصبح عالمة فيينا هاوس 
التجارية جزًءا من محفظة ويندام للعالمات التجارية الشهيرة، وذلك 

تحت مسمى “فيينا هاوس باي ويندام”. 

تعزز حمفظتها من الفنادق ذات الفئة املتوسطة والراقية

فنادق ومنتجعات ويندام تستحوذ 
على »فيينا هاوس« بـ»44« مليون يورو

بالوتي:  األسواق األوروبية تواصل 
تحقيق نمو متسارع في قطاع 

السفر

مانيكيس: خطوة رئيسية تساهم 
في توسيع وجودنا في السوق 

بشكل أكبر

دق
فنا
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وتضيف عملية االستحواذ هذه على عالمة فيينا هاوس 28 فندًقا في 
أسواقها  أكبر  أحد  في  ويندام  عالمة  حضور  يعزز  مما  وحدها،  ألمانيا 
األوروبية بـ 120 فندًقا يتمتع بامتياز، وأكثر من 19 ألف غرفة، باإلضافة 

أيًضا لعمليات التوسع في البلدان المجاورة. 
وإلـــى جــانــب الــتــواجــد الــحــالــي لــعــالمــة ويـــنـــدام فــي أوروبـــــا، ستوفر 
المحفظة المشتركة التي تضم أكثر من 400 فندق في أكثر من 30 
دولة،  للمسافرين من رجال األعمال والسياح عرًضا موسًعا من خيارات 

الفنادق ذات العالمات التجارية في جميع أنحاء المنطقة.
وتعليقا على الموضوع، قال جيف بالوتي، الرئيس والرئيس التنفيذي 
في  متسارع  نمو  تحقيق  أوروبــا  “تواصل  ويندام:  ومنتجعات  لفنادق 
السياحة  قطاعي  في  الطلب  فــي   مطردة  زيــادة  مع  السفر  قطاع 
الضيوف  على  تركز  التي  هاوس  فيينا  ثقافة  إن  واألعمال.  الترفيهية 
التطويرية  وخططها  الــعــالمــة  بــه  تحظى  الـــذي  الــقــوي  واالعـــتـــراف 
يجعلها  مما  بنا،  الخاصة  التوسع  أهـــداف  مــع  تتماشى  الطموحة، 
تجاه  والتزامنا  مكانتنا  وتعزيز  الدولي  نمونا  لمواصلة  تماما  مناسبة 

المنطقة”.
ويندهام  ومنتجعات  فنادق  رئيس  مانيكيس،  ديمتري  قال  جانبه،  من 
في أوروبا والشرق األوسط وأوراسيا وأفريقيا: “على مدى السنوات الـ 
معروف  اسم  تأسيس  على  هاوس  فيينا  عالمة  عملت  الماضية،   30

لدى المسافرين في العديد من البلدان األوروبية. 
مع  الموسع  وتعاوننا  هــاوس  فيينا  العالمة  على  االستحواذ  ويمثل 
توسيع  في  رئيسية  خطوة   ،  )HR( آر”  “إتش  بــه،  الموثوق  شريكنا 
ودعم  فوريين  وقدرة  نطاق  وإضافة  أكبر،  بشكل  السوق  في  وجودنا 
لطموحاتنا للنمو في وجهات مهمة في جميع أنحاء أوروبا والشرق 

األوسط وأفريقيا”.
فيينا هاوس هي عالمة تجارية شهيرة في مجال الضيافة في جميع 
أنحاء أوروبا تلبي احتياجات مجموعة واسعة من المسافرين بغرض 
في  بما  الــجــودة،  عالية  الفنادق  من  مجموعة  مع  والترفيه،  األعمال 
العديد  في  تقع  التي  إيــزي،  هــاوس  وفيينا  هــاوس  فيينا  فنادق  ذلــك 
برلين  ذلك  في  بما  أوروبــا،  أنحاء  جميع  في  المرغوبة  الوجهات  من 

وميونيخ وبراغ وكراكوف وبوخارست وغيرها الكثير.
وعن مجموعة “إتش آر” )HR( ، قال  رسالن حصري، المساهم الوحيد 
والرئيس التنفيذي لمجموعة  “إتش آر” )HR(: “لقد وجدنا في فنادق 
ومنتجعات ويندام شريكًا ممتازاً  يشاركنا ذات طريقة التفكير وذات 
الشغف لتقديم أماكن إقامة عالية الجودة حيث يرغب المسافرون أن 
العديد  في  رائعة  سمعة  هاوس  فيينا  عالمة  اكتسبت  لقد  يكونوا. 
من الوجهات األوروبية، وسيوفر تعاوننا الموسع والمترابط مع  عالمة 
أسرع  بشكل  العالمة  لتنمية  الالزمة  والخبرة  والحجم  القوة  ويندام 
وضمان تجربة المزيد من الضيوف لما تقدمه فيينا هاوس، واالستفادة 

أيضا من المزايا الشهيرة لمكافآت ويندام”.
برنامج  مــن  جـــزءا  ويــنــدام  بــاي  هـــاوس  فيينا  فــنــادق  جميع  وستكون 
مكافآت® ويندام الحائز على جوائز، والذي يعد واحدا من أكثر البرامج 
شهرة في هذا المجال مع أكثر من 95 مليون عضو مسجل في جميع 

أنحاء العالم، وذلك بمجرد اكتمال عملية الدمج.
يذكر أن فنادق ومنتجعات ويندام هي أكبر شركة امتياز للفنادق على 
مستوى العالم، مع محفظة تضم ما يقارب 9000  فندق في أكثر من 
95 بلدا في 6 قارات. ومن خالل شبكتها الكبيرة التي تضم أكثر من 
بحضورٍ  العالمة  تنفرد  العصريين،  للمسافرين  مثالية  غرفة  ألف   819
الشركة  وتــديــر  والمتوسطة.  االقــتــصــاديــة  اإلقــامــة  قطاعي  فــي  بـــارز 
سوبر  ذلك  في  بما  فندقية،  تجارية  عالمة   23 تضم  مهمة  محفظة 
8 ودايز إن ورمادا وميكروتل وال كوينتا وبايمونت ووينجيت وأميريك 
تعتبر  كما  وويندام.  كولكشن  مارك  تريد  وذا  سويتس  وهاوثورن  إن 

فنادق ومنتجعات ويندام مزوداً رائداً في تقديم خدمات إدارة الفنادق. 
ويوفر برنامج الوالء مكافآت ويندام الحائز على العديد من الجوائز لما 
يقارب 95 مليون عضو فرصة استبدال النقاط في اآلالف من الفنادق 
ونوادي المنتجعات والوحدات السكنية المخصصة لإليجار المنتشرة 

حول العالم .
الشركات  من  واحــدة   )HR( آر”  “إتش  مجموعة  تعد  المقابل  وفــي 
نجحت  وقد  الوسطى.  أوروبــا  في  التجارية  العالمات  متعددة  الرائدة 
الفنادق  على  االستحواذ  في  لها  مقرا  برلين  من  تتخذ  التي  الشركة 
من 100  أكثر  في  فندقا  مع 145  سنوات.  عشر  من  ألكثر  وتشغيلها 
عدد  وإجمالي  اإلنشاء،  قيد  مشروعا   20 وتوقيع  دول،   10 في  مدينة 
غرف يزيد على 25 ألف غرفة، تواصل مجموعة “إتش آر” )HR( سعيها 

لتحقيق المزيد من التوسع.

* ديمتري مانيكيس



العدد )30(
سبتمرب  2022

44

كتب - سعيد حبيب  
في  الضيافة  قطاع  حول  كابيتال”  شركة “ألبن  عن  صادر  تقرير  قال 
دول مجلس التعاون الخليجي إن عوائد قطاع السياحة والسفر في 
عام 2021  في  قطري(  ريــال  مليار   60.06( دوالر  مليار   16.5 يبلغ  قطر 
بأسرع  قطر  في  الفندقية  الغرف  من  المعروض  توسع  إلــى  مشيرا 
عدد  زاد  حيث  الخليجي،  التعاون  مجلس  دول  مستوى  على  معدل 
بين   % 10.1 بلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  محليا  الفندقية  الغرف 

عامي 2016 و2021.
قطر  في  الغرف  عدد  إجمالي  أن  إلى  كابيتال  ألبن  تقديرات  وتشير 
وصل إلى 37.085 غرفة في عام 2021، مسجاًل إضافة 11.918 غرفة 
ملحوظة  مرونة  القطري  الضيافة  قطاع  أظهر  وقد   .2016 عام  منذ 
على الرغم من الظروف االقتصادية الصعبة وأضافت حوالي 10.243 

غرفة فندقية في عامي 2020 و2021 وحدهما.
 % 4.5 تبلغ  حصة  على  قطر  دولــة  تستحوذ  عام 2021،  من  واعتبارًا 
من إجمالي الغرف الفندقية في منطقة مجلس التعاون الخليجي. 
وهناك العديد من المشاريع الضخمة قيد اإلعداد حالًيا حيث تستعد 
البالد الستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، والتي من المتوقع 

أن تجتذب 1.2 مليون سائح من جميع أنحاء العالم. 
وبصرف النظر عن استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، تتنافس 
األعمال  منتديات  من  متنوعة  مجموعة  استضافة  على  أيًضا  قطر 
والمؤتمرات حيث تسعى إلى ترسيخ مكانتها كمركز مالي وتجاري 
قطر  وتُعتبر  الخليجي.  التعاون  مجلس  دول  مستوى  على  إقليمي 
الرياضية  والبطوالت  الكبرى  المؤتمرات  الستضافة  عالمية  وجهة 
الكرة  سكان  من  نسبته 80 %  لما  يمكن  حيث  األعمال،  وفعاليات 
ست  على  مدتها  تــزيــد  ال  طــيــران  رحــلــة  عبر  إليها  الــوصــول  األرضــيــة 
ساعات. وبحلول عام 2030، تتطلع قطر إلى استقبال أكثر من ستة 
مسافري  من  تقريبا  منهم  حوالي 20 %  سيكون  سنويًا،  زائر  ماليين 

فعاليات األعمال.

خاللخالل  عامعام “ “20212021” ” وفقاوفقا  لتقديراتلتقديرات “ “ألنبألنب  كابيتالكابيتال” ” 

6060  مليارمليار  ريالريال  عوائدعوائد  السياحةالسياحة  والسفروالسفر  فيفي  قطرقطر

حة
سيا

قطاع الفنادق المحلي األسرع نموا 
خليجيا بمعدل نمو سنوي مركب 

“10.1%” بين “2016” و”2022”

إجمالي عدد الغرف في قطر وصل 
إلى “37.085” غرفة في عام “2021” 

ومتوسط معدل اإلشغال “71 %”
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معدالت  متوسط  أن  إلــى  تشير  التقديرات  إن  كابيتال  ألبن  وقالت 
اإلشغال بالفنادق والشقق الفندقية في قطر وصلت إلى 71 % في 
عام 2021، وهي األعلى بين دول مجلس التعاون الخليجي. كما أن 
إيــرادات  في  نمًوا  سجلت  التي  الوحيدة  الخليجية  الدولة  هي  قطر 
الغرفة الفندقية الواحدة من 67.8 دوالر في عام 2019 إلى 78.4 دوالر 
عام  في  دوالر   53.3 إلى  انخفاضها  من  الرغم  على  عام 2021،  في 
2020 نتيجة تداعيات جائحة كورونا والتي ألقت بظالل سلبية ثقيلة 

على جميع أسواق العالم.
وأظهرت توقعات التقرير أن صناعة الضيافة في قطر من المتوقع أن 
أساس  على  نمًوا  مسجلة  عام 2022،  في  دوالر  مليار  إلى 1.6  تصل 
سنوي بنسبة 59.8 % ويمكن أن يُعزى ذلك في المقام األول إلى 
نمو يقدر بنحو 325.5 % على أساس سنوي في عدد السياح الوافدين 
حيث تستعد البالد الستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهو 
أكبر األحداث الرياضية على مستوى العالم. وفي الفترة التي تسبق 
الحدث الضخم، من المتوقع أن يزور البلد أكثر من مليون زائر، وهو ما 

من المرجح أن يعزز بشكل كبير عوائد قطاع الضيافة.
مستويات  إلــى  لتصل  اإلشــغــال  مــعــدالت  ترتفع  أن  المتوقع  ومــن 
قياسية تقارب 86 % في عام 2022. كما أشارت ألبن كابيتال إلى أن 
أيًضا  تخطط  أنها  عالمي.كما  رياضي  كمركز  حضورها  تكرس  قطر 
الستثمار 45 مليار دوالر في السياحة بعد نهائيات كأس العالم لكرة 
الناتج  من  تقريًبا  السياحة  حصة  مضاعفة  إلى  وتهدف  القدم 2022 

المحلي اإلجمالي.
من 729  أكثر  استقطبت  قطر  أن  للسياحة  قطر  جهاز  بيانات  وتشير 
ألف زائر دولي في النصف األول من عام 2022، ما يمثل زيادة بنسبة 

19 % مقارنة بإجمالي عدد الزوار في عام 2021 بأكمله. 
وقد شهدت قطر زيادة كبيرة في عدد الزوار الدوليين في يونيو 2022 
والذي بلغ 149 ألف زائر، وهو األعلى بين أشهر الصيف خالل السنوات 
قطر  إلــى  ــزوار  ال إجمالي  من  وصــل 34 %  وبينما  الماضية.  الخمس 
عن طريق البر )51 ألًفا(، جاء 6 % من الزوار عن طريق البحر )10 آالف( 

اختير  الــذي  الدولي  حمد  مطار  عبر  ألًفا(   88( الجو  طريق  عن  و%59 
مؤخًرا كأفضل مطار في العالم للسنة الثانية على التوالي من قبل 

سكاي تراكس العالمية للمطارات. 

شهر  في  قطر  إلــى  الــوافــدة  السياحة  ــواق  أس أبــرز  قائمة  ضمت  وقــد 
 )% 10( والهند   )% 26( السعودية  العربية  المملكة  من  كًلا  يونيو 
والواليات المتحدة األميركية )5 %( وُعمان )5 %( والمملكة المتحدة 

)4 %( واإلمارات العربية المتحدة )4 %( والكويت )4 %(. 
في  الشتوية  البحرية  الرحالت  موسم  نهاية  أيضا  يونيو  شهر  وشهد 
قطر الذي امتد من ديسمبر 2021 إلى يونيو 2022. وخالل الموسم، 
استقبلت قطر 101 ألف زائر بحري من خالل 34 زيارة قامت بها بواخر 

سياحية. 
 3.1 بيعت  حيث  إيجابية،  عوائد  أيًضا  القطري  الضيافة  قطاع  وحقق 
مليون ليلة فندقية حتى يونيو 2022 مقابل 3.2 مليون ليلة فندقية 
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حتى يونيو 2019 )مستويات ما قبل الجائحة(، فيما يتزايد المعروض 
من الغرف بشكل ثابت، حيث سجل 30 ألف غرفة حتى يونيو 2022. 
أما إجمالي إيرادات القطاع الفندقي، فقد ارتفعت بنسبة 17 % في 
 )Q( يونيو 2022 عن مثيالتها في يونيو 2021، وتوزعت على الغرف
تباطؤ  من  الرغم  وعلى  وأخرى )10 %(.  والمشروبات )9(  واألطعمة 
في  فندقية  ليلة  ألــف   542 بيعت  فقد  الصيف،  أشهر  خــالل  الطلب 

يونيو 2022. 

يصل  مــا  جــذب  السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وتستهدف 
إلى 6 ماليين زائر بحلول عام 2030، باإلضافة إلى تعزيز دور السياحة 
الناتج  في  مساهمتها  زيــادة  خالل  من  الوطني  االقتصاد  تطوير  في 
المحلي لتصل إلى 10 % بحلول عام 2030، وذلك ضمن المساعي 

الرامية لتحقيق رؤية قطر الوطنية. 
الرامية  قطر  استراتيجية  في  بارزا  مكانا  السياحة  قطاع  موقع  ويحتل 
لتحقيق  الدولة  سعي  إطار  في  إنه  حيث  الوطني،  اقتصادها  لتنوع 

الخليجي  التعاون  مجلس  دول  فــي  الضيافة  صناعة  تقرير  توقع 
نمو  معدل  قطر  دولة  تحقق  أن  كابيتال”  شركة “ألبن  عن  الصادر 
سنوي مركب قدره 4.3 % بين األعوام 2023 و2026. مرجحا أن تعود 

الصناعة إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا في العام 2022.
السياح  عــدد  تــزايــد  مثل  عــوامــل  فــإن  كابيتال  ألبن  تقرير  وبحسب 
قطر  في  العالم  كأس  مثل  الكبرى  األحــداث  واستضافة  الوافدين 
صناعة  نمو  دعم  إلى  تقود  التأشيرات  منح  شروط  وتخفيف   2022
بفاعلية  اإلقليمية  الحكومات  دعــم  ظل  وفــي  الخليجية.  الضيافة 
لــتــطــور األنــشــطــة الــتــجــاريــة ووجــهــات الــتــرفــيــه والتسلية مــن خــالل 
لألعمال  حيويًا  مركزاً  الخليج  منطقة  ستصبح  الكبيرة،  االستثمارات 

يوفر قائمة طويلة من الفعاليات المرتقبة.
صناعة  ــرادات  إيـ تنمو  أن  المتوقع  من  كابيتال”،  “ألبن  وبحسب   
الضيافة في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب 
قدره 6.6 % بين األعــوام 2022 و2026 إلى 34 مليار دوالر. وتشكل 
جانب  إلــى  اإلقليمية،  الحكومات  اعتمدتها  التي  االستراتيجيات 

والحلول  الوافدين  السياح  عــدد  في  والــزيــادة  االقتصادي  التعافي 
داعمة  رئيسية  عوامل  المشّغلين،  جانب  من  المقدمة  المبتكرة 

لنمو الصناعة.
ومن المتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب إليرادات قطاع 
من 2.9 %  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  من  دولة  لكل  الضيافة 
يرتفع  أن  أيضا  المرجح  ومــن  و2026.  األعـــوام 2022  بين   % 8 إلــى 
من  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  عبر  الوسطي  اإلشغال  معدل 
57 % في العام 2022 إلى 62 % في 2026. بينما يُتوقع أن يزداد 
متوسط السعر اليومي من 145 دوالر هذا العام إلى 151 دوالر في 
عام 2026. فيما من المتوقع أن يرتفع العائد لكل غرفة متاحة من 
 %  1.1 قــدره  سنوي  نمو  معدل  يمثل  بما  دوالر،   93 إلــى  دوالر   83

و2.9% على التوالي.
وبحسب التقرير فإن مستويات ثقة األعمال في المنطقة تتعافي 
بوتيرة متسارعة مع إعادة فتح الحدود وتخفيف قيود السفر. وتتحول 
لألعمال  عالمية  وجهة  إلى  سريعًا  الخليجي  التعاون  مجلس  دول 

إيرادات القطاع تصل إىل 34 مليار دوالر خليجيا بحلول 2026

4.3% معدل النمو السنوي المركب لقطاع الضيافة القــــــــــــــــــــطري بين 2023 و2026
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رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع السياحي 
الرشيدة  القيادة  أدركــت  حيث  األولية،  ذات  القطاعات  قائمة  ضمن 
لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من االعتماد على عوائد النفط 
والغاز وبناء اقتصاد وطني مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، 
أسعار  تقلبات  مــن  حماية  السياحة  ستوفر  الطويل  الــمــدى  وعلى 

النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو. 

خريطة  على  قطر  حضور  ترسيخ  إلــى  للسياحة  قطر  جهاز  ويسعى 
كما  عميقة،  ثقافية  جـــذور  ذات  عالمية  سياحية  كوجهة  الــعــالــم 
حكومة  التزام  الجهاز  بها  يقوم  التي  والمسؤوليات  األدوار  تعكس 
التجارية  األعمال  فعاليات  وقطاع  السياحة  قطاع  تجاه  بدورها  قطر 
بصفتهما قطاعين رئيسيين في استراتيجية الدولة الهادفة إلى تعزيز 

النمو االقتصادي واالجتماعي.
وتطوير  السياحية  للوجهات  بالتسويق  للسياحة  قطر  جهاز  ويقوم 
المنتجات وضبط الجودة من خالل الترخيص والتصنيف، ويعمل أيضا 

ألغراض  للسفر  جاذبة  كوجهة  وعالميًا،  إقليميًا  لقطر-  الترويج  على 
فعاليات األعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة الثقافية والرياضية 

والتعليمية.
والمتعلقة  للسياحة،  قطر  بجهاز  الخاصة  الترويجية  المبادرات  وتضم 
قطاع  ومعارض  منتديات  في  المشاركة  األعمال:  قطاع  بفعاليات 
الرئيسية  والفعاليات  والمؤتمرات  التحفيزية  والبرامج  االجتماعات 
الُمقامة حول العالم، باإلضافة إلى تنظيم العروض التقديمية وورش 
خاص،  سياحي  دليل  ومرافقة  التثقــــيفية،  الزيارات  وتنسيق  العمل، 
التي  للفعاليات  مة  المنظِّ الوكاالت  للسياحة  قطر  جهاز  يدعم  كما 

تتخذ من قطر مقراً لها بأنشطة دعائية محلية وإقليمية وعالمية.
ومؤخرا تم اإلعالن عن إطالق جهاز قطر للسياحة ككيان بديل للهيئة 
القطاع  تطوير  تسريع  بهدف  الجهاز  إنشاء  وجــاء  للسياحة،  العام 
والضيافة  السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وضــع  خــالل  مــن 
بعد  تنفيذها  ومتابعة  القطاع،  بهذا  المتعلقة  العامة  والسياسات 
اعتمادها، ومراجعتها بشكل دوري، والتنظيم واإلشراف والرقابة على 
جميع الجهات واألنشطة التابعة لقطاع السياحة والضيافة، بما في 
هـــذا  في  واألنشـــطة  المؤسسات  وتصنيف  التراخيص،  إصــدار  ذلــك 
مشروعات  واقتراح  المختصة،  الجهات  مع  بالتنسيق  وذلك  القطاع، 
والضيافة  السياحة  قطاع  بنشاط  العالقة  ذات  التشريعية  األدوات 
التي  التشريعية  األدوات  مشروعات  بشأن  الــرأي  ــداء  وإب الــدولــة،  في 
الــوزارات  مع  والتنسيق  السياحة  قطاع  نشاط  على  التأثير  شأنها  من 
المجاالت  جميع  فــي  الحكومية،  وغير  الحكومية  األخـــرى  والجهات 
بين  التكامل  يضمن  بما  والضيافة،  السياحة  بقطاع  العالقة  ذات 
االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، ويؤدي إلى إنجازها 
والمشروعات  الــمــبــادرات  وإقـــرار  تحديد  جانب  إلــى  وجــه،  أكمل  على 
الخاصة باالستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة والضيافة، سواء التي 
الجهات  بواسطة  أو  مباشرة،  بصورة  للسياحة  قطر  بتنفيذها  يقوم 
وغير  الحكومية  األخــرى  والجهـــات  ــوزارات  الـ بواسطة  أو  لــه،  التابعة 
أصول قطاع  بناء وتطوير  تنفيذها ودعم  الحكومية، واإلشراف على 
مجال  في  االبتكار  وتشجيع  للدولة  المملوكة  والضيافة  السياحة 
قطاع السياحة والضيافة، بالتنسيق والتعاون مع الجهات المختصة 

والمعنية في الدولة.

والترفيه والفعاليات الرياضية، حيث من المقرر أن تستضيف أحداث 
كبرى مثل كأس العالم للفيفا 2022، والجائزة الكبرى للفورموال 
1، وبــطــولــة الــعــالــم لــأللــعــاب الــمــائــيــة، ومــعــرض جنيف الــدولــي 
للسيارات في قطر، ودورة األلعاب اآلسيوية وغيرها. باإلضافة إلى 
ذلك، ستسهم التحسينات في نصيب الفرد من الدخل في رفع 
متواصل  بشكل  سيساعد  مما  المحلي،  االستهالكي  الطلب 

على تعزيز القطاع السياحي. 
وتعمل دول مجلس التعاون على ترقية منظومتها للنقل، بدءاً 
تبني  إلــى  ووصـــواًل  للمطارات  االستيعابية  الطاقة  توسيع  مــن 
وسائل النقل المعتمدة على تقنية الهايبرلوب وشبكة السكك 
الحديدية الجديدة. كما تستثمر بنشاط في تطوير البنية التحتية 
المرتبطة بقطاع السياحة مع الترويج في ذات الوقت لوجهاتها 
وجه  على  السعودية،  العربية  المملكة  نفذت  وقــد  الترفيهية. 
الخصوص، العديد من اإلصالحات االجتماعية واالقتصادية لجعل 
المملكة أكثر حداثة، تحرّراً وأكثر مالءمة لألعمال التجارية والسياحة 

لزيادة جاذبيتها أمام السياح الدوليين.
ومع ذلك، يشير التقرير أيضاَ إلى أن التضخم العالمي والتعديالت 
الحادة في أسعار النفط واإليرادات تشكل تهديدات للصناعة. ومن 
الشرائية  القوة  على  للتضخم  المرتفع  المعدل  يؤثر  أن  المرجح 
غير  التطعيم  بنسب  أيضًا  السفر  يتأثر  قد  فيما  للمستهلكين، 

المتكافئة والسالالت الجديدة للفيروس.
في  الضيافة  صناعة  دفــعــت  كــورونــا  جائحة  فــإن  للتقرير  ووفــقــا 
المحافظة  أجل  من  عروضها  تنويع  على  العمل  نحو  المنطقة 
على جاذبيتها الستقطاب الزوار، وقد استجابت الصناعة من خالل 
االتجاهات  وتشتمل  حيوية.  جديدة  عمل  نماذج  وتطوير  االبتكار 
والشقق  التجارية  العالمات  طــرح  على  القطاع  هــذا  فــي  الــبــارزة 
المشغلين  لمساعدة  الرقمنة  اعتماد  مع  المتوسطة،  الخدمية 
على تبسيط سير العمل وخفض التكاليف وتعزيز تجربة العمالء. 
كما بدأ نموذج “بيوت العطالت” يكتسب زخمًا ملحوظًا في دول 

مجلس التعاون الخليجي، حسب تقرير ألبن كابيتال. 

إيرادات القطاع تصل إىل 34 مليار دوالر خليجيا بحلول 2026

4.3% معدل النمو السنوي المركب لقطاع الضيافة القــــــــــــــــــــطري بين 2023 و2026

مونديال “2022” سيجلب “1.2” مليون 
زائر وقطر وجهة عالمية الستضافة 

المؤتمرات الكبرى والبطوالت الرياضية 
وفعاليات األعمال 



العدد )30(
سبتمرب  2022

48

مع إطالق طراز باثفايندر 2022 الجديد كليًا في الشرق األوسط، تقّدم 
ممّيزة  مواصفات  ذات  االستخدامات  متعّددة  رياضية  سيارة  نيسان 
ومبتكرة تلّبي متطّلبات وتوّجهات العائالت في كافة أنحاء المنطقة. 
وفي هذا اإلطار، تلقي نيسان الضوء على ست مزايا مبتكرة تجذب 
حيث  بالكامل  تصميمها  أعيد  التي   2022 باثفايندر  سيارة  محّبي 
تتضمن مجموعة ترقيات تصميمية وميكانيكية وتكنولوجية مميزة 

تتيح لها تلبية كافة احتياجات العائالت العصرية في مجال التنّقل.
وتتمتع باثفايندر الجديدة كليًا بمزايا رائدة في فئتها من ناحية السالمة 
والترفيه والراحة والعملية، وتشّكل سيارة مثالية للعائلة على طرقات 
جائزة  الــتــوالــي  على  الثالثة  للسنة  حصدت  فقد  وخارجها.  الــمــدن 
“أفضل سيارة عائلية لعام 2022” من مجلة Parents العالمية التي 
تعّد مصدر المعلومات الرئيسي ألمهات وآباء وعائالت جيل األلفية، 
بعدما تم اختيارها من بين أكثر من 50 سيارة توّفر أبرز معايير السالمة 

في القطاع.
وقال تييري صباغ، رئيس نيسان العربية السعودية وإنفينيتي الشرق 
األوسط، والمدير التنفيذي في نيسان الشرق األوسط: “تعّد باثفايندر 
طرازاً رائجًا ضمن فئة السيارات الرياضية الكبيرة متعددة االستخدامات، 
عقود  مدى  على  األوســط  الشرق  منطقة  في  للعائالت  أتاحت  حيث 
تصميم  تــّم  لقد  المغامرات.  وبــخــوض  الفخامة  بطابع  االستمتاع 
للعائالت  الفريدة  االحتياجات  لتلبية  كلّيًا  الجديد  باثفايندر 2022  طراز 
في المنطقة، ونحن على ثقة  بأنّها ستواصل ريادتها وتنال إعجاب 
الفتة  وقدرات  وعملية  مزايا  مجموعة  من  توّفره  لما  الكبيرة  العائالت 

ومبتكرة”.
وقال السيد نسيم موراني، المدير العام لقسم السيارات في شركة 
كليًا  الجديدة  باثفايندر  سيارة  نقدم  ان  “يسرنا  المانع:  الحمد  صالح 
لكافة للعائالت في دولة قطر، إذ تحمل هذه السيارة الرياضية متعددة 
االستخدامات والمتوسطة الحجم الشهيرة إرًثا غنًيا، وتزخر بمجموعة 
رائعة من ميزات القيادة والسالمة الحديثة على الطرق الوعرة، والتي 

لم  الــدولــة  مــن  جــديــدة  مناطق  استكشاف  مــن  الــعــائــالت  ستمكن 
يقوموا بزيارتها من قبل، باإلضافة إلى التعامل مع متطلبات القيادة 
والمتين  العصري  الــخــارجــي  التصميم  ويضيف  بسهولة.  اليومية 
الجميع  أدعو  وساحرة.  مطلقة  جاذبية  باثفايندر  لسيارة  كلًيا  الجديد 
للحضور الى صاالت عرضنا وطلب تجربة قيادة لهذه السيارة الجديدة 

واستكشاف قدراتها المميزة بأنفسهم”.
على  أكبر  بشكٍل  األهالي  يحرص  الجديد،  الدراسي  العام  بدء  ومع 
ذات  عائلية  سيارة  اقتناء  خالل  من  الطرقات  على  عائالتهم  سالمة 
باثفايندر 2022  نيسان  سيارة  وتبرز  مبتكرة.  وتقنيات  عصري  تصميم 
الجديدة كلّيًا لتوفر مجموعة من المواصفات المميزّة من بينها ست 

مزايا رئيسية وهي:
1-  أداء ديناميكي وقيادة سلسة

قيادة  تجربة  ركــاب  لثمانية  تتسع  التي  كليًا  الجديدة  باثفايندر  توفر 
سلسة. فقد زّودت بمحرك قوي من ست أسطوانات بسعة 3.5 لتر 

متاحة اآلن لدى صاالت عرض شركة صالح احلمد

»6« مميزات في نيسان باثفايندر »2022« تخطف األنظار

ت
ارا

سي

صباغ: ستواصل ريادتها.. إنها ضمن 
األكثر رواجا في فئة السيارات الرياضية 

الكبيرة متعددة االستخدامات

محركها “6” أسطوانات بسعة “3.5” لتر 
وتقنية حقن مباشر يولّد “271” حصانًا 

وعزم دوران يبلغ “340” نيوتن/ متر 
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 340 يبلغ  دوران  وعــزم  حصانًا   271 يوّلد  والــذي  مباشر،  حقن  وتقنية 
كليًا  جديد  أوتوماتيكي  حركة  بناقل  السيارة  زّودت  كما  متر.  نيوتن 
من 9 سرعات يعزز تسارعها بنسبة 30% مقارنًة بالجيل السابق، مما 
يمنح السيارة الرياضية متعددة االستخدامات الجديدة قوة الفتة أثناء 

قيادتها عبر شوارع المدينة أو الطرق الوعرة.
في  المتوفرة  نيسان  مــن  الــذكــي  التنقل  تقنيات  مجموعة  وتــعــزز 
بدعم  السريعة  الطرقات  على  القيادة  تجربة  كليًا  الجديدة  باثفايندر 
وتضّم  الطويلة  الرحالت  تسّهل  التي   ProPILOT تكنولوجيا  من 
والمركبات  القيادة  ظروف  ترصد  متعددة  وكاميرات  استشعار  أجهزة 
الــذي  والكبح  والتوجيه  الــتــســارع  مــقــدار  مــن  تــحــّد  بحيث  المحيطة، 

تتطّلبه السيارة من السائق.
2-  سالمة مدّعمة بتكنولوجيات مبتكرة

داخل  السالمة  توّفر  مبتكرة  تقنيات  كليًا  الجديدة  باثفايندر  تتضمن 
تتوفر  التي  الـ10  الهوائية  الوسائد  إلى  فباإلضافة  وخارجها.  السيارة 
فيها قياسيًا، يعزّز درع السالمة 360 من نيسان مستوى الحماية من 
استشعار  بخاصية  المزود  األوتوماتيكي  الطارئة  الفرملة  نظام  خالل 
عند  التنبيه  ونظام  العمياء،  المناطق  في  التحذير  ونظام  المشاة، 
ونظام  السير،  حــارة  مــغــادرة  لمنع  التدخل  ونــظــام  للخلف،  الــرجــوع 
االصطدام  قبل  الذكي  التحذير  ونظام  العالي،  بالضوء  المساعدة 
كليًا  الجديدة  باثفايندر  زّودت  السائق،  انتباه  تشّتت  ولمنع  األمامي. 
للسائق  توفر  بوصة  قياس 10.8  األمامي  الزجاج  على  عرض  بشاشة 

معلومات قيادة أساسية.
3- اتصال وترفيه للعائلة 

تضّم  حيث  كليًا  الجديدة  باثفايندر  في  رئيسية  ميزة  االتــصــال  يعّد 
 Apple تطبيق  مــع   ®®NissanConnect نــظــام  قــيــاســي  بــشــكــٍل 
تطوراً  األكثر  الفئات  تتضمن  كما   .™Android Autoو  ®CarPlay
الذكية  الهواتف  شحن  ولــوحــة  الالسلكي   Apple CarPlay نظام 
األجهزة  كافة  شحن   USB منافذ تتيح 5  األطــول،  وللرحالت  السلكيًا. 
 Bose® Premium نــظــام  بــواســطــة  الموسيقى  إلـــى  واالســتــمــاع 

الصوتي الذي يتضمن 12 مكّبر صوت.
4- راحة مطلقة لكافة الرّكاب

اليومية  الرحلة  خالل  سواء  الرّكاب  لكافة  الراحة  مزايا  باثفايندر  توّفر 
مرونة  تعزيز  تم  فقد  األسبوع.  نهاية  عطلة  نزهات  أو  المدرسة  إلى 

حيث  أشخاص  لسبعة  أو  أشخاص،  لثمانية  قياسيًا  لتتسع  المقاعد 
تتوفر باثفايندر وألول مرة بمقعدين فرديّين في الصف الثاني قابلين 
للطّي. كما زّودت مقاعد الصف الثاني بنظامEZ FLEX®  ويمكن 
طّيها بلمسة زرّ واحدة حتى بوجود مقعد لألطفال، مما يسّهل حركة 

الركاب في المقعد الخلفي.
5-  مقصورة ذكية التصميم تتيح سعة تخزين وافرة 

زادت مساحة تخزين األغراض الشخصية في باثفايندر حيث يتوّفر فيها 
16 حاماًل لألكواب، ورّف تخزين جديد فوق صندوق القفازات. كما يوفر 
 54.4 تبلغ  تخزين  مساحة  التنظيف  سهل  الجديد  األمتعة  صندوق 
تخزين  صندوق  عن  فضاًل  البحر،  إلى  للرحالت  مالئم  وهو  إضافي  لتر 
المحمولة  والحواسيب  اللوحية  لألجهزة  المركزية  اللوحة  عند  كبير 

والهواتف الذكية.
6- السيارة المثالية للمغامرات العائلية

مثل  المغامرات  خــوض  تحب  التي  للعائالت  مثالية  باثفايندر  تعّد 
الرحالت على الطرق الوعرة، حيث زّودت بنظام دفع رباعي ذكي جديد 
التضاريس.  أنواع  وكافة  تتالءم  مختلفة  قيادة  أوضاع  وبسبعة  كليًا 
هذا باإلضافة إلى عدد من الملحقات االختيارية التي تجعل المغامرات 
في الهواء الطلق أكثر أمانًا ومتعة مثل قضبان السقف المتقاطعة 
لزيادة سعة الحمولة، ومنطقة أمتعة مناسبة لجميع الفصول، وواٍق 

لظهر المقعد، ومنّظم أمتعة محمول وغيرها. 
شركاء  شبكة  لــدى  الجديدة   2022 باثفايندر  نيسان  ســيــارة  وتتوفر 
نيسان المنتشرة في منطقة الشرق األوسط ومن بينهم شركة صالح 
الحمد المانع في قطر في صاالت عرضها على طريق سلوى، والسد، 

وبن عمران، والخور. 



العدد )30(
سبتمرب  2022

50

كتب - سعيد حبيب  
حل 11 رئيسا تنفيذيا من قطر في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين 
الذي  الحدث  وهو   ،”Top CEO“ وجوائز  مؤتمر  ضمن   2022 لعام 
الشركات  التنفيذيون  الرؤساء  هؤالء  يقود  حيث  مؤخرا  أقيم 

القطرية المدرجة في بورصة قطر إلى النمو.
 وتعتمد جوائز “Top CEO” على حزمة من المعايير في التقييم 
وهي: األداء المالي للشركات المدرجة في بورصات دول مجلس 
واعتمادها  عملياتها  انتشار  مستوى  عن  فضال  الخليجي  التعاون 
الشركات  جميع  تقييم  ويتم  الرشيدة  الحوكمة  معايير  على 
الخليجية في مختلف القطاعات، بما في ذلك الخدمات المصرفية 
والخدمات  والتأمين  واالستثمار  المالية  والخدمات  والطاقة 

والتعدين  والعقارات  التسوق  ومراكز  والصناعية  اللوجستية 
والكيماويات وتجارة التجزئة والسلع االستهالكية سريعة التداول، 
التقييم  إجراء  ويتم  واإلعالم.  والتكنولوجيا،  المستهلك،  ورعاية 
من قبل لجنة تضم قطاعا واسعا من الخبراء بالتعاون مع شركة 

كي بي إم جي العالمية.
التنفيذي  الرئيس  أبراهام  جوزيف  السيد  جاء  البنوك  قطاع  وفي 
للبنك التجاري في المرتبة األولي خليجيا على مستوى أفضل 10 
رؤساء تنفيذيين بقطاع البنوك التجارية التقليدية المدرجة خليجيا 
في  سواء  المصرفي  القطاع  في  كبيرة  بخبرة  أبراهام  ويتمتع 
األسواق المتقدمة أم الناشئة. وقبل التحاقه بالبنك التجاري، شغل 
ونيوزيلندا  أستراليا  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  منصب  أبراهام 

المصرفية “إيه إن زد” في جاكرتا، إندونيسيا منذ عام 2008.

11 رئيسا تنفيذيا يقودون الشركات املدرجة للنمو وفقا لتصنيف »Top CEO« لعام “2022”

أقوى الرؤساء التنفيذيين في قطر

ت
فا

ني
ص

ت

معايير التصنيف: األداء المالي ومستوى 
انتشار األعمال وتطبيق معايير الحوكمة 

الرشيدة 
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جامعة  من  األعمال  إدارة  في  الماجستير  درجــة  على  أبراهام  وحصل 
إندونيسيا  في  مناصب  عــدة  وتقلد  األعــمــال،  إدارة  كلية  ستانفورد- 
وكذلك  والهند،  المتحدة  والمملكة  وغانا  كونج  وهونج  وسنغافورة 
بسجل  محتفًظا  المنطقة،  مستوى  على  المصرفي  القطاع  فــي 
حافل من اإلنجازات في اإلدارة العامة والخدمات المصرفية للشركات 

واإلستراتيجيات وإدارة المنتجات وعمليات االستحواذ واالندماجات. 
وخالل النصف األول من عام 2022 حقق البنــــك التجاري أرباحا صافية 
بلغت 1.43 مليار ريال بنسبة نمو 7.9 % مقارنة مع مستوى بلغ 1.32 
مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي وارتفعت ودائع عمالء 
في 30  قطري  ريــال  مليار   89.3 فبلغت  بنسبة 8.5 %  التجاري  البنك 
يونيو 2022 مقارنًة بمبلغ 82.3 مليار ريال قطري في الفترة نفسها من 
جرّاء  من  بنسبة 11.0 %  التكلفة  منخفضة  الودائع  وارتفعت   .2021

مبادرات إدارة النقد المختلفة والمنتجات الرقمّية التي يقّدمها البنك
تنفيذيين  رؤســـاء   10 أفــضــل  مستوى  على  السابعة  المرتبة  وفــي 
بقطاع البنوك التجارية التقليدية المدرجة خليجيا جاء السيد عبد اهلل 
مبارك آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجموعة QNB وتعتبر مجموعة 
QNB أكبر مؤسسة مصرفية في الشرق األوسط وأفريقيا، وثاني أكبر 
السعودية.  أرامكو  بعد  األصول  قيمة  حيث  من  المنطقة  في  كيان 
وتنشط المجموعة في أكثر من 31 دولة ضمن 3 قارات، كما يتجاوز 
اســتــحــوذت  وقـــد  موقع.  ألـــف  عــبــر  مــوظــف  ألـــف   27 موظفيها  عـــدد 
مجموعة بنك قطر الوطني على حصص في عدد من المؤسسات 
المالية، منها 20 % في )ايكو بنك( ومقره توغو، و38.6 % من بنك 
اإلسكان للتجارة والتمويل األردني، و40 % من البنك التجاري الدولي 
في اإلمارات، كذلك نحو 100 % من )QNB( تونس. وفي أبريل 2022، 
سمح البنك بزيادة نسبة تملك األجانب إلى 100 %.وارتفعت األرباح 
الصافية لمجموعة بنك قطر الوطني QNB بنسبة 4 % في النصف 
األول من العام 2022، لتبلغ 7.018 مليار ريال مقابل 6.77 مليار ريال 
 0.71 السهم  ربحية  وسجلت  الماضي.  العام  من  الفترة  نفس  في 
ريال قطري في النصف األول من العام الجاري، مقابل ربحية للسهم 
بلغت 0.68 ريال في نفس الفترة من العام الماضي. وبلغ إجمالي 
الفترة  عن  نسبتها 6 %  بزيادة  قطري،  ريال  مليار  الموجودات 1.124 

المنتهية في 30 يونيو2021. 
التنفيذي  الرئيس  السليطي  فضالة  بن  عبداهلل  المهندس  وشغل 
على  الثامنة  المرتبة  “ناقالت”  المحدودة  الغاز  لنقل  قطر  لشركة 
مستوى أفضل 10 رؤساء تنفيذيين بقطاع الطاقة والمرافق خليجيا 
وقد انضّم المهندس عبداهلل فضالة السليطي إلى شركة “ناقالت” 

في شهر فبراير 2011 كنائب للمدير العام. وكان يشغل منصب مدير 
وحتى   2006 العام  من  غــاز  قطر  شركة  في  سابًقا  البحري  الشحن 
المناصب  مــن  عـــدًدا  عــبــداهلل  المهندس  شغل  ذلــك  وقــبــل   .2011
في  للشركة  انضمامه  بعد  غاز  قطر  في  البحري  بالشحن  المتعّلقة 

العام 1997.
جامعة  فــي  البحرية  الكلية  مــن  السليطي  المهندس  تــخــرّج  وقــد 
حصل  حيث   1998 العام  في  المتحدة  المملكة  في  ساوثهامبتون 

على شهادة جامعية في الهندسة وتخّصص في الهندسة البحرية. 
وقاد السليطي شركة ناقالت، التي تمتلك أكبر أسطول لنقل الغاز 
المالية  نتائجها  تكشف  حيث  للنمو  العالم،  في  المسال  الطبيعي 
للنصف األول من العام المنتهي في 30 يونيو 2022، عن تحقيقها 
صافي ربح بلغ 730 مليون ريال مقارنة مع 636 مليون ريال عن الفترة 
رائدة  شركة  وبوصفها   .%14.9 قدرها  بزيادة  عام 2021،  من  نفسها 
البحرية،  والــخــدمــات  الطاقة  نقل  مجال  فــي  مفضاًل  ومـــزوًدا  عالمًيا 
تواصل ناقالت التزامها الراسخ بالتميز التشغيلي لضمان نقل الطاقة 
النظيفة دون انقطاع حول العالم عبر تقديم خدمات الشحن البحري 

على نحو يتسم بأعلى درجات السالمة والموثوقية والكفاءة. 

* السيد عبداهلل بن فضالة السليطي* السيد عبد اهلل مبارك آل خليفة* السيد جوزيف أبراهام

جوزيف أبراهام أقوى رئيس تنفيذي في 
قطاع البنوك التجارية التقليدية على 

المستوى الخليجي

عبد اهلل مبارك آل خليفة يحتل المرتبة 
السابعة ضمن أفضل “10” رؤساء 

تنفيذيين بقطاع البنوك التقليدية بالخليج 

عبد اهلل السليطي بالمرتبة الثامنة 
ومحمد ناصر الهاجري بالمركز العاشر 

خليجيا بقطاع الطاقة والمرافق
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الكهرباء  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الهاجري  ناصر  محمد  السيد  أما 
 10 أفضل  مستوى  على  العاشرة  المرتبة  فشغل  القطرية  والــمــاء 
رؤساء تنفيذيين بقطاع الطاقة والمرافق خليجيا وفي يناير 2021، تم 
لشركة  عامًا  ومديراً  اإلدارة  لمجلس  عضوا  ناصر  محمد  السيد  تعيين 
الكهرباء والماء القطرية. كما تم تثبيت السيد الهاجري في السابق 
السيد  انــضــم  وقــد  ستيل  قطر  لشركة  تنفيذي  ومــديــر  عــام  كمدير 
 30 بخبرة  ويتمتع  عام 1991  للبترول  قطر  إلى  الهاجري  ناصر  محمد 
عامًا في قطاعي إنتاج النفط والغاز والصناعات البتروكيمياوية. وقد 
شغل السيد الهاجري العديد من المناصب القيادية في قطرللطاقة 
)قطر للبترول سابقا(، منها نائب الرئيس التنفيذي لتطوير المشاريع 
البتروكيماوية والصناعية. وقد حصل السيد محمد ناصر الهاجري على 
بالمملكة  سالفورد  جامعة  من  الغاز  هندسة  في  الماجستير  درجــة 

المتحدة.و بكالوريوس الهندسة الكيميائية من جامعة قطر. 
بلغت  أربـــاح  صــافــي  القطرية  والــمــاء  الكهرباء  شــركــة  حققت  وقــد 
684.57 مليون ريال خالل النصف األول من العام الجاري كما بلغت 

ربحية السهم 0.62 ريال قطري.

وزير  الكعبي  شريدة  بن  سعد  المهندس  سعادة  تصدر  جانبه  من 
الدولة لشؤون الطاقة رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة 
المدرجة  للشركات  تنفيذيين  رؤساء   10 أفضل  قائمة  قطر  صناعات 

* سعادة سعد بن شريدة الكعبي* السيد محمد ناصر الهاجري

الكعبي قاد مجموعة صناعات قطر 
لتحقيق نمو في أرباحها الصافية بنسبة 

57.39% بالنصف األول

سعد شريدة الكعبي يحتل المرتبة األولى 
ضمن الئحة أفضل الرؤساء التنفيذيين في 

قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية بالمنطقة
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الخليجي  المستوى  على  اللوجستية  والخدمات  الصناعة  قطاع  في 
ويقود المهندس الكعبي صناعات قطر لتحقيق أرباح قياسية حيث 
ارتفعت أرباح شركة صناعات قطر في النصف األول من 2022 بنسبة 
ريــال،  مليار   5.43 مستوى  إلــى  لتصل  سنوي  أســاس  على   %57.39

مقابل 3.45 مليار ريال في النصف األول من 2021.
وحصل المهندس سعد بن شريده الكعبي على شهادة البكالوريوس 
في هندسة البترول والغاز الطبيعي من جامعة والية بنسلفانيا في 

الواليات المتحدة األميركية عام 1991.
كطالب   1986 عــام  للطاقة  بقطر  الكعبي  المهندس  التحق  وقــد 
مبتعث، وانضم فور تخرجه مباشرة إلى إدارة تطوير الحقول والمكامن 
والهندسية  الفنية  المناصب  من  العديد  تقلد  حيث  للطاقة  بقطر 
وفي  الشمال.  حقل  تطوير  إدارة  مدير  مهام  تسلم  أن  إلى  والتجارية 
الذي  العمل  فريق  بصحبة  الكعبي،  المهندس  لعب  المنصب،  هذا 
رياديًا في تطوير العديد من مشاريع الغاز العمالقة  يشرف عليه، دوراً 
زمن  في  تنفيذها  تم  والتي  العالمية  التقنيات  أحدث  على  القائمة 
قياسي. وبهذا ساهم وبصورة فعالة في تعزيز المكانة الرائدة التي 
تتبوأها دولة قطـر كعاصمة لصناعة الغاز الطبيعي المسال وصناعة 
تحويل الغاز إلى سوائل في العالم. كما أشرف على إنشاء عدد من 
مشاريع خطوط أنابيب الغاز العمالقة لالستغالل الداخلي والتصدير.

وفي عام 2006، شغل المهندس الكعبي منصب مدير إدارة شؤون 
إدارة  عن  مسؤواًل  كان  حيث  للطاقة،  قطر  في  والغاز  النفط  مشاريع 
مهام  واشتملت  قطر،  دولــة  في  والغازية  النفطية  الموارد  وتطوير 
وتطوير  الشمال  حقل  غاز  تطوير  أنشطة  جميع  على  اإلشراف  عمله 
حقول النفط وعمليات االستكشاف في الدولة. وفي سبتمبر 2014، 
لقطر  تنفيذيًا  ورئيسًا  منتدبًا  عضواً  الكعبي  المهندس  تعيين  تم 
الغاز  أنشطة  على  المنصب  هــذا  ــالل  خ مــن  أشـــرف  حيث  للطاقة، 
من  الــرابــع  وفــي  العالم.  وحــول  قطر  في  والبتروكيماويات  والنفط 
نوفمبر 2018، تم تعيين سعادة المهندس سعد بن شريده الكعبي 

في منصب وزير الدولة لشؤون الطاقة عضو مجلس الوزراء في دولة 
لمنصبه  إضافة  للطاقة،  قطر  في  اإلدارة  مجلس  رئيس  ونائب  قطر، 

كالعضو المنتدب والرئيس التنفيذي. 
وشغل سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني نائب رئيس 
الثامنة  المرتبة  أعمال  لمجموعة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس 
في قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للشركات المدرجة في قطاع 
الصناعة والخدمات اللوجستية خليجيا ويتولي سعادة الشيخ محمد 
بن فيصل منصب نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2010 لكل من 
منذ  اإلدارة  مجلس  عضو  أنه  كما  وأعمال  القابضة  الفيصل  شركة 
عام 2007 وهو أيضًا عضو في مجلس إدارة جميع الشركات التابعة 
لشركة اعمال ومؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة اوبتمايز القابضه 
وعضو مجلس أُمناء الجامعة األميركية في الشارقة )اإلمارات العربية 
كما  قطر  في  اإليطالية  التجارة  لغرفة  الفخري  والرئيس  المتحدة( 
جامعة  من  األعمال  وإدارة  التجارة  في  بكالوريوس  على  حاصل  أنه 

كارنيجي ميلون - قطر. 
وقفز صافي أرباح شركة أعمال القابضة، بنسبة 20.8 % لتبلغ 156.4 
مليون ريال بنهاية النصف األول من العام الجاري مقابل صافي ربح 
بلغ 129.5 مليون ريال لنفس الفترة من العام الماضي.وبلغت ربحية 
مقابل   ،2022 الــعــام  مــن  األول  للنصف  قطري  ريــال   0.025 السهم 
شركة  وتأسست   .2021 العام  من  الفترة  لنفس  قطري  ريال   0.021

أعمال القابضة في العام 2001، ويبلغ رأسمالها 6.3 مليار ريال. 
في  للعمليات  التنفيذي  الــمــديــر  ديــتــر  مــايــكــل  الــســيــد  حــل  وبــــدوره 
 10 أفضل  قائمة  في  العاشرة  المرتبة  في  المناعي  شركات  مجمع 
والخدمات  الصناعة  قطاع  في  المدرجة  للشركات  تنفيذيين  رؤســاء 
اللوجستية خليجيا وشغل ديتر مناصب إدارية عليا مع قادة الصناعة 
ليفي  ومؤخًرا  أالينس  بوتس  ووولجرين  ونايكي  مايكروسوفت  مثل 
ستراوس آند كومباني، حيث كان مسؤوًلا في مناصب قيادية مالية 
جغرافية  مناطق  عبر  األعــمــال  وتطوير  تنمية  عــن  الــشــركــات  لــهــذه 

* السيد مايكل ديتر * سعادة الشيخ محمد بن فيصل بن قاسم آل ثاني

الشيخ محمد بن فيصل بالمرتبة الثامنة 
بقائمة أفضل “10” رؤساء تنفيذيين 
بالشركات الصناعية المدرجة إقليميا

التصنيف يشتمل على جميع الشركات 
المدرجة باألسواق الخليجية في مختلف 

القطاعات
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الصافية  األربــاح  وبلغت  وأفريقيا.  األوســط  والشرق  أوروبــا  في  واسعة 
لمجمع شركات المناعي في النصف األول من العام 2022 مستوى 
90 مليون ريال مع ربحية السهم بلغت في النصف األول من العام 
األنشطة  متنوعة  مؤسسة  “المناعي”  وتعتبر  ريال.   0.20 الــجــاري 
مدرجة في بورصة قطر منذ عام 2007 وتعمل في مجموعة مختلفة 
من قطاعات الصناعة والخدمات الرئيسية وقد تأسست منذ أكثر من 

60 عاما ويقع مقرها في الدوحة. 
التنفيذي  الرئيس  كــلــداري  علي  محمد  عيسى  المهندس  وشغل 
لشركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت المرتبة السابعة في قائمة 
قطاع  في  العاملة  المدرجة  للشركات  تنفيذيين  رؤســاء   10 أفضل 
عيسى  المهندس  ويمتلك  خليجيا  والموالت  والعقارات  االنشاءات 
والتي  والفنية،  اإلداريــة  الخبرة  من  كبيراً  رصيداً  كلداري  علي  محمد 
للبترول  قطر  بمؤسسة  عدة  مناصب  في  تدرجه  خالل  من  اكتسبها 
ومن ثم نائب لرئيس مكتب المشاريع الخاصة بشركة بروة للتطوير 
وتعيينه  القطرية  الديار  في  للعمل  اختياره  تم  بعدها  ومن  العقاري، 
مديرا لمشاريع شركة لوسيل، ثم عّين رئيسًا تنفيذيًا لشركة لوسيل 
للتطوير العقاري التي كان منوطا بها تطوير مدينة لوسيل، واستمر 
في جهوده الحثيثة في ترؤس وتطوير الشركة. وشغل أيضا رئيس 
بما  وافريقيا  آسيا  عن  مسؤوال  القطرية  الــديــار  شركة  في  التطوير 
الهندسة  في  البكالوريوس  درجــة  على  حاصل  وكلداري  قطر.  فيها 
المتحدة  الواليات  في  إم  أند  إي  تكساس  جامعة  من  الميكانيكية 

األميركية.
ونجح كلداري في قيادة شركة قطر الوطنية لصناعة األسمنت للنمو 
 2022 مــن  األول  بالنصف  الصافية  أربــاحــهــا  فــي  نموا  سجلت  حيث 
مليون   111.19 إلــى  لتصل  سنوي.  أســاس  على   %  17.94 بنسبة 
ريال، مقارنة مع 94.28 مليون ريال للفترة نفسها من 2021. وبلغت 
مقابل  من 2022،  األولــى  أشهر  الستة  في  ريــال  السهم 0.17  ربحية 

وقد  الماضي.  العام  من  نفسها  للفترة  ريال  بـ 0.144  للسهم  ربحية 
أرباح “الوطنية لألسمنت” في الربع األول من العام الجاري  ارتفعت 
المناظرة  الفترة  أرباح  مقابل  ريال،  مليون  لتبلغ 77.35  بنسبة %9.8، 
من العام الماضي البالغة 70.42 مليون ريال. علما بأن شركة قطر 
عام  تأسست  قطرية  مساهمة  شركة  اإلسمنت  لصناعة  الوطنية 
األسمنت  إنتاج  على  وتعمل  عام 1997  البورصة  في  وأدرجــت   1965

بنوعيه العادي والمقاوم وإنتاج الجير والجير المطفأ.
مصرف  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  جــمــال،  باسل  السيد  وحصل 
قطر اإلسالمي )المصرف(، على المركز األول كأفضل رئيس تنفيذي 
في  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بورصات  في  المدرجة  للشركات 
قطر  لمصرف  المتميزة  لقيادته  تقديراً  وذلك  اإلسالمية.  البنوك  فئة 
التنفيذي  الرئيس  منصب  جمال  باسل  السيد  ويشغل  اإلســالمــي 

* السيد باسل جمال* السيد  عيسى محمد علي كلداري

باسل جمال أفضل رئيس تنفيذي في فئة 
البنوك اإلسالمية وعبد الرحمن توتونجي 

يحتل المرتبة التاسعة بالمنطقة

عيسى كلداري بالمركز السابع ضمن 
الـ”10” الكبار في قطاع اإلنشاءات 

والعقارات والموالت خليجيا
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عن 30  تزيد  بخبرة  يتمتع  حيث  فبراير 2013  منذ  المصرف  لمجموعة 
منصب  حاليًا  يشغل  كما  والمالي.  المصرفي  القطاع  فــي  عــامــًا 
رئيس مجلس إدارة QIB – UK، وعضو مجلس إدارة كيو إنفست. وقد 
األهلي  تشيس  )بنك  الدولي  التجاري  البنك  في  العملية  خبرته  بدأ 
سابقًا( في مصر عام 1990 واستمرت على مدار عشر سنوات. التحق 
 2001 عــام  منذ  البحرين  بمملكة  المتحد  األهلي  البنك  بمجموعة 
كنائب  وعمل  المجموعة  في  المرموقة  المناصب  من  عدداً  وشغل 
رئيس تنفيذي للبنك األهلي- قطر ثم رئيسًا تنفيذيًا للبنك خالل الفترة 
من 2004 إلى 2009. وكان آخر منصب شغله هناك هو النائب األول 
للرئيس التنفيذي لمجموعة األهلي المتحد – المجموعة المصرفية.

وحقق المصرف نموا في أرباحه الصافية بنسبة 14 % إلى 1.815 مليار 
ريال بنهاية النصف األول من 2022 قياسا بأرباح قدرها 1.595 مليار ريال 
ريال   0.77 السهم  ربحية  وبلغت   .2021 عام  من  الفترة  نفس  خالل 
قطري في النصف األول من العام 2022 مقابل ربحية السهم 0.68 

ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
وجاء السيد عبدالرحمن توتونجي الرئيس التنفيذي لبنك قطر األول 
في المرتبة التاسعة في قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للشركات 
المدرجة في بورصات دول مجلس التعاون الخليجي في فئة البنوك 
مجتمع  فــي  والــكــوادر  الــكــفــاءات  مــن  توتونجي  ويعتبر  اإلسالمية. 
إدارة  في  الواسعة  بالخبرة  يتميز  كما  واالستثمار،  واالقتصاد  األعمال 
المؤسسات والشركات واألعمال ومجاالت االستثمار العقارية المحلية 
محفظة  إلدارة  تنفيذيا  رئيسا  سنوات  ست  امضى  حيث  والعالمية 

بمليارات الرياالت القطرية محليا ودوليا, وبنى عبد الرحمن خبرة واسعة 
في العمل في سوق العقارات واالستثمار في الواليات المتحدة لمدة 
ست سنوات. كما يحمل عبد الرحمن درجة الماجستير في التمويل 
ــي واشــنــطــن الــعــاصــمــة،ودرجــة  ــاون ف ــت ــورج ــن جــامــعــة ج الــعــقــاري م

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة جورج واشنطن.
وقاد توتونجي بنك قطر األول الذي يعتزم تغيير اسمه إلى بنك لشا 
مليون   42.047 مستوى  سجلت  التي  الصافية  أرباحه  في  نمو  إلى 
ريال  مليون   40.999 مقابل  عام 2022،  من  األول  النصف  خالل  ريــال 
في نفس الفترة من العام الماضي. بينما بلغ العائد على السهم 
في النصف األول من هذا العام 0.050 ريال في مقابل ربحية السهم 

0.055 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.
المرتبة  ثاني  آل  جاسم  بن  اهلل  عبد  بن  حمد  الشيخ  سعادة  وشغل 
الثالثة في قائمة أفضل 10 رؤساء تنفيذيين للشركات المدرجة في 
وقبل  االتــصــاالت  فئة  فــي  الخليجي  التعاون  مجلس  دول  بــورصــات 
في  عبداهلل  بن  حمد  الشيخ  سعادة  عمل  قطر،  بفودافون  التحاقه 
العديد من المجاالت في قطاع النفط والغاز مثل هندسة الشبكات 

الصناعية وهندسة أنظمة التحكم.
وقد انضم سعادته إلى شركة فودافون قطر في العام 2013، ويشغل 
اإلشراف  مسؤولية  ويتولى  للشركة.  التنفيذي  الرئيس  منصب  حالًيا 
والمالي  االستراتيجي  التوّجه  وتكامل  وتنفيذ  إنــشــاء  على  الــعــام 
والتجاري والتشغيلي للشركة على المدى البعيد. وقبل ذلك، عمل 
في  بكالوريوس  على  حاصل  وهو  عبداهلل  بن  حمد  الشيخ  سعادة 
علوم الحاسب من جامعة أوتاوا )كندا( في منصب الرئيس التنفيذي 
للعمليات في فودافون قطر حيث كان مسؤواًل عن عمليات خدمة 
والتنظيمية،  الــقــانــونــيــة،  والــوظــائــف  الــبــشــريــة،  والـــمـــوارد  الــعــمــالء، 

والشؤون الخارجية في الشركة.
وتحت قيادته حققت فودافون قطر أرباحًا صافية في النصف األول من 
عام 2022 بلغت 134 مليون ريال قطري، بارتفاع وقدره 65.5 % مقارنة 
بالفترة نفسها من العام السابق، ويُعزى ذلك بشكل أساسي إلى 
واإلطفاء.  واالستهالك  والضرائب  التمويل  احتساب  قبل  األربــاح  نمو 
كما ارتفع إجمالي اإليرادات بنسبة 8.5 % مقارنة بالفترة نفسها من 
العام السابق ليصل إلى 1.16 مليار ريال قطري، ويُعزى ذلك بشكل 
أساسي إلى النمو المتواصل في إيرادات االشتراك الشهري وخدمات 
المحمولة.  الهواتف  مبيعات  ارتفاع  إلى  باإلضافة  الثابت،  البرودباند 
وارتفعت إيرادات الخدمات بنسبة 7.8 % لتصل إلى 1.08 مليار ريال 

قطري.

* سعادة الشيخ حمد بن عبد اهلل بن جاسم آل ثاني* السيد عبدالرحمن توتونجي

التقييم بناء على اختيارات لجنة من 
الخبراء بالتعاون مع شركة كي بي إم 

جي العالمية 

الشيخ حمد بن عبد اهلل بالمرتبة الثالثة 
في قائمة  أفضل الرؤساء التنفيذيين 

لشركات االتصاالت المدرجة خليجيا



العدد )30(
سبتمرب  2022

56

منذ انطالق معرض إكسبو فلورياد 2022 في هولندا، دأبت دولة قطر 
استقطاب  عبر  الدوحة  إلكسبو 2023  للترويج  جناحها  استغالل  على 
الزوار وتقديم سلسلة متنوعة من الفعاليات التفاعلية التي تطلعهم 

على الرؤية الطموحة لدولة قطر لبيئة أكثر خضرة واستدامة.
وفي كلمة ألقاها السيد محمد علي الخوري المفوض العام ألكسبو 
المناسبات  إحــدى  في  الدوحة   2023 إلكسبو  العام  واألمين  فلورياد 
بحضور  بهولندا   فلورياد 2022  اكسبو  معرض  هامش  على  المقامة 
سعادة الدكتور عبداهلل بن عبدالعزيز بن تركي السبيعي وزير البلدية، 
وسعادة السفير ناصر بن إبراهيم اللنقاوي سفير دولة قطر لدى مملكة 
هولندا، ناشد الخوري كافة الجهات والهيئات والشركات ومؤسسات 
بفعالية  والــمــشــاركــة  للمساهمة  الـــدولـــة  ــي  ف الــمــدنــي  المجتمع 
تليق  متميزة  نسخة  الــحــدث  يكون  لكي  الــدوحــة   2023 اكسبو  فــي 
بالريادة التي اكتسبتها دولة قطر في تنظيم المعارض والمؤتمرات 

إطالق حزمة من األنشطة والفعاليات الرتويجية للحدث يف »فلورياد هولندا«

»إكسبو الدوحة 2023« صحراء خضراء.. بيئة أفضل

ت
ليا

عا
ف

الخوري:  قطر أول دولة بالمنطقة 
تستضيف معرض البستنة الدولي من 

 A1 الفئة

العتيبي : اهتمام كبير بالمبادرات 
الشبابية وفرصة لمعالجة التحديات 

البيئية  
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والمهرجانات واالحداث الكبرى مؤكدا بأن الدولة تضع كافة امكاناتها 
الريادة  من  المزيد  قطر  يكسب  الــذي  االستثنائي  الحدث  هــذا  لدعم 

بمجاالت االستدامة.
ودعا الخوري جميع دول العالم للمشاركة الفاعلة في أكسبو الدوحة 
إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  دولة  أول  قائاًل: »بصفتنا 
ندعو  أن  يشرفنا   ،A1 الفئة  من  الــدولــي  البستنة  معرض  تستضيف 
العالم لاللتقاء معًا في الدوحة في ظل سعينا للتوصل لسبل جديدة 

للتعاون وبناء غد أفضل وأكثر اخضراراً«.
لمملكة  الخالصين  وامتنانه  شكره  عــن  كلمته  خــالل  الــخــوري  وعبر 
هولندا على نجاح إكسبو فلورياد 2022، وسّلط الضوء على العالقات 
الثنائية الهامة بين البلدين قائاًل: »ثمة عالقات تجارية مهمة بين دولة 
قطر ومملكة هولندا، ولكن مجال البستنة يعد أيضًا محوراً هامًا في 
المتعلقة  ذاتها  واالهتمامات  الرؤى  لديه  فكالنا  البلدين  بين  التعاون 
بالترويج لقطاع البستنة وتطويره. ولهذا، سيشرفنا استضافة هولندا 
وخبرتها  الطويلة  تجاربها  من  لالستفادة  الــدوحــة   2023 إكسبو  في 

الغنية في مجاالت البستنة والزراعة والبيئة واالستدامة«. 
أبرز  في  الــدوحــة  إكسبو 2023  عمل  فريق  شــارك  السياق،  ذات  وفــي 
معرض للبستنة يقام حاليًا في فلورياد هولندا للترويج والتعريف عن 
اكسبو الدوحة، حيث تم تنظيم العديد من األنشطة والفعاليات التي 
تهدف إلى تعزيز االستدامة والتعرف على أهمية البستنة وعرّفت الزّوار 

على رؤية دولة قطر لبيئة أكثر خضرة واستدامة.
المؤسسي.  واالتصال  الفعاليات  إدارة  مدير  العتيبي،  هيفاء  وأكــدت 
سيتم  والـــذي  المتخصص  الــمــعــرض  ــذا  ه فــي  الــتــواجــد  أهمية  على 
تنظيم النسخة القادمة منه في دولة قطر، حيث تم تقديم فعاليات 
لكافة الــزوار باكسبو هولندا السيما لالطفال فقد كان التركيز األكبر 
ومن  استدامة.  أكثر  واعــد  لمستقبل  الخصبة  البيئة  كونهم  عليهم 
بالمبادرات  كبيراً  اهتمامًا  الدوحة  إكسبو 2023  يولي  المنطلق،  هذا 
البيئية  التحديات  على  أكثر  لالطالع  فرصًا  الشباب  ليمنح  الشبابية 
والحلول المستدامة، فضاًل عن دور الزراعة والبستنة في بناء عالم أكثر 
خضرة والذي يتضح خالل شعار االكسبو »صحراء خضراء، بيئة أفضل«، 
والذي يجسد محاور األكسبو األربعة الرئيسية وهي: االستدامة، والوعي 

البيئي، والتكنولوجيا واالبتكار، والزراعة الحديثة. 
البلدية  ووزارة  قطر  دولة  في  المسؤولين  كبار  حرص  آخرى  جهة  ومن 
ألكسبو  العام  المفوض  الخوري  علي  محمد  السيد  ضمنهم  ومــن 
فلورياد واألمين العام إلكسبو 2023 الدوحة على إجراء عدة زيارات إلى 
المشاركة  الــدول  أجنحة  في  والتجول   2022 فلورياد  إكسبو  معرض 
التقنيات  إليه  توصلت  ما  آخــر  على  واالطــالع  تجاربها  من  لالستفادة 
والوسائل التكنولوجية في مجال البستنة والزراعة واالستدامة؛ وذلك 
للبناء عليها لتقديم تجربة مثلى في النسخة القطرية لهذا المعرض 
ويأتي ذلك كجزء من التحضيرات إلكسبو 2023 الدوحة ودعمًا للجهود 
الدؤوبة التي يبذلها العالم أجمع في سبيل تعزيز االستدامة وبتبني 

دولة قطر لنهج فعال ومبتكر على هذا الصعيد. 

تسخير جميع االمكانيات لدعم الحدث 
االستثنائي الذي يكسب قطر المزيد من 

الريادة باالستدامة

تركيز على االستدامة والوعي البيئي 
والتكنولوجيا واالبتكار والزراعة الحديثة 
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للفخامة  كليا  الــجــديــدة   C الفئة  مرسيدس-بنز  تجسيد  يقتصر  ال 
أعلى  تبني  إلــى  يتعدى  بل  فحسب،  والعصرية  الحديثة  والرفاهية 
تجربة  تحمل  التي  القيادة  في  والمساعدة  السالمة  ومعايير  أنظمة 

القيادة إلى مستويات جديدة.
للسيارات،  خالد  بن  ناصر  لدى  الجديدة   C الفئة مرسيدس-بنز  وتتوفر 
على  عرضها  صالة  في  قطر،  في  لمرسيدس-بنز  المعتمد  الوكيل 

طريق سلوى.
مقارنة بالنسخ السابقة من هذه السلسلة، فإن مرسيدس-بنز الفئة 
C الجديدة تعتمد الجيل األحدث من باقة مساعدة القيادة التي تقدم 
القيادة  عــبء  من  الوظائف  هــذه  تقلل  ومتقدمة.  إضافية  وظائف 
التعرض  حال  في  وأمانًا.  راحة  أكثر  قيادة  له  وتؤمن  للسائق  اليومي 
ألي مخاطر، تقوم أنظمة المساعدة باالستجابة ألي اصطدام وشيك 
يظهر  األنظمة  لهذه  التشغيل  مبدأ  إن  حالة.  كل  تتطلبه  ما  وفــق 

بصريًا على شاشة السائق من خالل أسلوب عرض جديد.
• على جميع أنواع الطرقات، سواء الطرقات السريعة أو الطرقات في 
للمسافة  النشط  المساعدة  لنظام  يمكن  المدينة،  داخل  أو  األريــاف 
DISTRONIC المحافظة تلقائيًا على مسافة آمنة مع المركبة األخرى 
في األمام. وتمت إضافة ميزة جديدة هي االستجابة للمركبات الثابتة 
على الطرقات عند السير بسرعة تصل لغاية 100 كلم في الساعة، 

بينما كانت السرعة في السابق ال تتعدى 60 كلم في الساعة.
البقاء  على  السائق  يساعد  النشط  التوجيه  قيادة  مساعدة  نظام   •
الساعة.  في  كلم   210 إلى  تصل  بسرعة  القيادة  عند  المسار  على 

تتضمن المزايا اإلضافية التعرف على مسار إضافي مع كاميراً بتقنية 
بسرعات  الــقــيــادة  عند  خصوصًا  طـــوارىء  ممر  لتشكل  درجـــة،   360
منخفضة، ما يحسن بدرجة كبيرة األداء عند المنعطفات والمنحنيات 
على الطرقات الريفية والتركيز في مسار ثابت على الطرقات السريعة.

نظام  يقوم  السابق،  في  المعروفة  السرعات  تحديد  إلى  باإلضافة   •
الجسور  على  اإلشــــارات  على  الــتــعــرف  على  الــمــرور  ــارة  إشـ مــســاعــدة 
اإلرشـــادات  على  أيضًا  التعرف  يتم  كما  الطرقات.  وأعــمــال  العلوية 
في حاالت المطر او االنزالق( من خالل تقييم جميع  االستثنائية )مثالُ 
فهي  كليًا  الجديد  أمــا  السيارة.  بها  زودت  التي  االستشعار  أجــهــزة 
إشارة التوقف ووظيفة التحذير باللون األحمر التي تعمل ضمن باقة 

مساعدة السائق. 

 الركن الذكي
بفضل المستشعرات المحّسنة المحيطة بالسيارة، فإن نظام الركن 
يمنح السائق دعمًا أفضل عند المناورة على سرعات منخفضة. وتصبح 
 .MBUX القيادة أسرع وأكثر بداهة بفضل دمج هذا النظام مع نظام
بنظام  االخــتــيــاري  الــمــحــوري  الخلفي  التوجيه  نــظــام  ــج  دم تــم  كما 
الحالة.  وفــق  معها  والتأقلم  المسارات  حساب  مع  الركن،  مساعدة 
مستخدمي  حماية  على  الــطــوارىء  مكابح  وظــائــف  أيــضــًا  وتعمل 

الطرق اآلخرين.

متوافرة لدى “ناصر بن خالد للسيارات”

مرسيدس- بنز الفئة C الجديدة  
ذروة الفخامة والراحة واألمان  

ت
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معايري السالمة  
تعتبر الفئة C من الفئات األكثر مبيعًا في العديد من األسواق وتتوفر 
حاليًا في أكثر من 100 بلد. وخالل عملية تطوير السيارة، يتم اختبارها 
المحرك  تلبية  مــدى  مــن  للتأكد  وحــالــة  مرحلة   1000 مــن  أكــثــر  فــي 
حالة  ففي  البلدان.  هــذه  في  المطلوبة  للمعايير  المركبة  وهيكل 
التصادم القوي من جانب السيارة، يحظى للسائق والراكب األمامي 
التصادم  أو  الرأس  اصطدام  مخاطر  من  للحد  الحماية  درجات  بأعلى 
مسند  في  الالزمة  الحماية  تتوفر  كما  األمامي،  والراكب  السائق  بين 

الظهر للسائق ولغاية وسط المركبة.
وتضم المركبة نظام الحماية PRE-SAFE®  لتوفير أعلى مستويات 
السالمة خالل التصادم األمامي أو الخلفي للمركبة، كما يقوم نظام  
في  )المتوفر   PRE-SAFE® Impulse Side للحماية  الدافع  الجانب 
باقة مساعدة القيادة بلس( بإيجاد منطقة تجعد افتراضية تمتد على 
محيط المركبة. ونظراً لتوفر منطقة تجعد محدودة في حالة التصادم 
او  السائق  يبعد  أن  للحماية  الدافع  الجانب  لنظام  يمكن  الجانبي، 
وفور  الحادث  وقوع  قبل  الخطر  عن  بالحادث  المتأثر  األمامي  الراكب 
تنطلق  الغرض،  لهذا  جانبي.  تصادم  وقوع  لقرب  النظام  استشعار 
الوسائد الهوائية على الجانبين في المقعدين األماميين في غضون 

أجزاء من الثانية.

مزايا تكنولوجية  
وتم تجهيز الفئة C الجديدة بمصابيح أمامية بتقنية LED عالية األداء 
في  المعتمد  الرقمي  المصباح  نظام  يتوفر  كما  قياسي.  كمعيار 
الفئة S الجديد بصفة اختيارية. تتيح تقنية المصابيح األمامية الثورية 
توفير وظائف جديدة منها على سبيل المثال اإلفادة عن اإلرشادات أو 

رموز التحذير على الطريق. 

الضوء الرقمي 
الذكي  النظام  يمنح  والدقيقة،  الديناميكية  المزايا  هذه  توفر  ومع 
احتماالت افتراضية عديدة لتوزيع الضوء العالي الدقة والذي يتعدل 
ليس  الحاسم  العنصر  فــإن  المقابل،  في  المحيطة.  الــظــروف  وفــق 
وراء  الــرقــمــي  الــذكــاء  بــل  فحسب،  األمــامــيــة  المصابيح  تكنولوجيا 

تكتشف  السيارة  في  االستشعار  وأنظمة  فالكاميرات  التقنية.  هذه 
العالية  الكفاءة  ذو  الكمبيوتر  ويقوم  اآلخــريــن  الطرق  مستخدمي 
بتقييم البيانات وخرائط المالحة الرقمية في غضون أجزاء من الثانية 
الحاالت.  كــل  فــي  الــضــوء  تــوزيــع  لتعديل  ــر  األم المصابيح  ويعطي 
مع  التواصل  وتمكين  السائق  لدعم  االبتكارية  الوظائف  هــذه  إن 
مستخدمي الطرق اآلخرين توفر أعلى مستويات األمان المتقدمة عند 

القيادة في الليل.

راحة قصوى 
باتت وظائف المساج االختيارية المتوفرة في المقاعد األمامية متوفرة 
مجسات  ثماني  يوجد  بحيث  المقصورة،  من  الخلفية  المنطقة  في 
في مسند الظهر لضمان التأثير المحسن والعميق. كما يتوفر أيضًا 
مسند  في  محركات  أربعة  إدخــال  مع  السائق  لجانب  اهــتــزازي  مساج 
في  األولـــى  للمرة  الخلفية  المقاعد  تدفئة  أيــضــًا  ويــتــوفــر  المقعد. 

السيارات من فئة الصالون.
وبلمسة زر واحدة أو من خالل أمر صوتي، تمنح وظيفة “لياقة وصحة” 
ملموسة  تجربة   ENERGIZING Comfort الراحة  لنظام  الشاملة 
وواقعية لنظم الراحة العديدة المعتمدة في الفئة S، وتحتوي على 
الهواء  تــوازن  باقة  إن  شاملة.  تجربة  لتقدم  المزايا  هذه  تجمع  برامج 
في  الـــفـــردي  الــعــطــر  ــاس  ــس إح تــوفــر   AIR-BALANCE Package
نظام  وبفضل  شخص.  كل  وتفضيالت  متطلبات  وفــق  المقصورة 
تضمن  الــداخــل،  وفــي  الخارج  من  القادم  للهواء  والتعقيم  التنقية 

السيارة جودة هواء عالية وشعوراً أفضل بالعافية.

الجيل األحدث من باقة مساعدة القيادة 
مع وظائف إضافية ومتقدمة 

دعم كبير عند المناورة على سرعات 
منخفضة بفضل المستشعرات 

المحّسنة  
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بعد إطالق سامسونج الخليج لإللكترونيات الجيل التالي من الهواتف 
 Galaxy Z Fold4و Galaxy Z Flip4 الذكية الرائدة القابلة للطي، وهما
فقد نجح الطرازان في خطف األضواء بالسوق القطري.ويعتمد جهاز 
Galaxy Z Flip4 على نجاح عامل التصميم المتميز من سامسونج، 
الكاميرا  تجربة  ذلــك  فــي  بما  الرئيسية،  الميزات  مــن  مجموعة  مــع 
فرص  مــع  أكــبــر،  استيعابية  ــدرة  ق ذات  بطارية  واســتــخــدام  الــمــطــورة، 
التخصيص األوسع، باإلضافة إلى تصميمه فائق الصغر. على صعيد 
آخر، يوفر جهاز Galaxy Z Fold4، إمكانات جديدة للمستخدمين، عبر 
تقديم تجربة الهاتف الذكي األكثر شمواًل من سامسونج حتى اآلن، 
فضاًل عن التصميم متغير الشكل، وشاشات متطورة لتجارب ترفيهية 
للمستخدم  تتيح  التي  األخرى  المتعددة  الميزات  إليها  يضاف  غامرة، 
القيام بمهام ترقى إلى تجربة الكمبيوتر الشخصي، وتقنية الكاميرا 

المتقدمة ومعالجات األجهزة المحمولة ذات األداء الفائق.
 ويشتمل Galaxy Z Flip4 على الميزات المفضلة لدى المستخدمين، 
ما يجعله الجهاز األمثل للتعبير عن الذات. كما يوفر تصميمه المدمج 

الصغير، تجارب فريدة ال يوفرها أي هاتف ذكي آخر.
يتمكن  حــيــث  مــســبــوقــة،  غــيــر  اســتــثــنــائــيــة  تـــجـــارب  تصميمه  ويـــوفـــر 
أو  اليدين،  استخدام  دون  فيديو  مقاطع  تصوير  من  المستخدمون 
 Galaxy التقاط صور شخصية جماعية كاملة بزوايا مختلفة عبر طي
هذه  وتعزز   ،FlexCam المرنة  الكاميرا  وضع  لتفعيل  جزئيًا   Z Flip4
التقنية تجارب العمالء مع تمكينهم من استخدامها عبر تطبيقاتهم 
ومدوني  المحتوى  لمطوري  مثالية  الميزة  هــذه  وتعتبر  المفضلة، 

وضوحًا  أكثر  فيديو  ومقاطع  صوراً   Galaxy Z Flip4 ويوفر  الفيديو. 
ترقيتها  تمت  التي  الكاميرا  بفضل  النهار،  أو  الليل  خــالل  واســتــقــراراً 
وتزويدها بمستشعر أكثر إشراقًا بنسبة 65 %، يتم تشغيله بواسطة 

 .1 Gen +8 ®Snapdragon النظام األساسي للهاتف المحمول
الحاجة  دون  استخدامه  تتيح  بطريقة   Galaxy Z Flip4 جهاز  وصمم 
لالستعانة باليدين، مع القدرة على إنجاز المزيد من المهام دون فتح 
الهاتف على اإلطالق. وبالتالي إجراء المكالمات والرد على الرسائل 
 SmartThings Scene النصية وفتح قفل السيارة والتحكم في واجهة

عبر شاشة الغالف.
الــصــور  الــتــقــاط  مــن   Galaxy Z Flip4 جــهــاز  مستخدمو  ويــتــمــكــن 
ومشاهدتها واالتصال مع العالم من حولهم لمدة أطول بعد شحن 
الهاتف، بفضل البطارية ذات القدرة االستيعابية األكبر والبالغة 3700 
المتوفرة  السرعة  فائق  الشحن  ميزة  وتوفر  الساعة،  في  أمبير  مللي 
حاليًا على الهاتف الجديد، إمكانية شحن ما يصل إلى 50% من قدرة 
المستخدمين  اتصال  استمرارية  لضمان  دقيقة،   30 خــالل  البطارية 

حتى عند انخفاض طاقة البطارية. 
والحواف  األنــحــف،  المفاصل  نظام  بفضل  سامسونج  واستطاعت 
المستقيمة، والزجاج الخلفي واإلطارات المعدنية الالمعة، من توفير 
تصميم استثنائي يعتبر األرقى من سامسونج. ويمكن للمستخدمين 
تخصيص مواصفات Galaxy Z Flip4 على نحو تام، خاصة مع وجود 
يمكنهم  مــا  الرئيسية،  والشاشة  الغطاء  على   Galaxy Themes
بالتالي من تعزيز حضورهم بخطوط وأيقونات وتصاميم مخصصة. 

Galaxy Z Fold4و Galaxy Z Flip4

هواتف »Galaxy Z« من سامسونج
تتألق مجددًا في السوق القطري
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عبر  مخصصة،  غــطــاء  شــاشــة  تطوير  أيــضــًا  للمستخدمين  ويمكن 
الصور  مثل  مختلفة،  بتنسيقات  جديدة  وخلفيات  تصاميم  استخدام 

وملفات GIF وحتى مقاطع الفيديو.
المتواصلة  سامسونج  ابتكارات  إحدى   Galaxy Z Fold4 جهاز  ويعد 
في عالم الهواتف الذكية، لطرح أكثر أجهزتها المحمولة ريادة على 
مستوى القطاع. ويجمع Galaxy Z Fold4 خبرات سامسونج الجماعية 
الرائدة في تكنولوجيا الهاتف المحمول، ما مّكن العالمة من تزويد 
المستخدمين بجهاز متطور مع مروحة من الوظائف المتزايدة سواء 
أخرى،  ناحية  من  المرن.  الوضع  ميزة  باستخدام  أو  طيه  أو  فتحه  عند 
 ،12L Android بنظام  شحنه  يتم  جهاز  أول   Galaxy Z Fold4يعتبر
وهو إصدار خاص من آندرويد تم إنشاؤه بواسطة جوجل لتعزيز تجارب 
المشاهدة عبر الشاشة الكبيرة، بما في ذلك األجهزة القابلة للطي.

بفضل  مضى  وقت  أي  من  سهولة  أكثر  المهام  تعددية  باتت  كما 
من  المزيد  إنــجــاز  المستخدمين  بإمكان  بــات  حيث  الــجــديــد،  الجهاز 
مشابهًا  تخطيطًا  الجديد  المهام  شريط  ويوفر  التنقل.  أثناء  المهام 
تطبيقاتكم  إلـــى  الـــوصـــول  مـــن  لتمكينكم  الـــحـــاســـوب،  ألجـــهـــزة 
بفضل  سهولة،  أكثر  العملية  هــذه  باتت  كما  والحديثة،  المفضلة 
تبديل  المستخدمون  يستطيع  وبــذلــك  الجديدة.  التمرير  إيــمــاءات 
تطبيقات ملء الشاشة على الفور، وتحويلها إلى نوافذ منبثقة، أو 
من  بالمزيد  للقيام  آخر  كخيار  نصفين  إلى  شاشتهم  تقسيم  حتى 
المهام في نفس الوقت. وتكتمل تجربة المهام المتعددة بوظيفة 
التنقل،  أثناء  المالحظات  وتــدويــن  الرسم  يتيح  الــذي   S Pen القلم 
بفضل ميزة التخزين االنسيابي داخل الغطاء القائم مع علبة القلم.

ويمكن للمستخدمين التقاط صوراً ومقاطع فيديو مذهلة باستخدام 
كاميرا هاتف Galaxy Z Fold4 بفضل العدسة المطورة باتساع 50 
ميجابكسل وعدسة تكبير/ تصغير المشهد حتى 30 مرة. وصممت 
مجموعة متنوعة من أوضاع استخدام الكاميرا، بما في ذلك خريطة 
والمعاينة  ــور،  ــص ال عـــرض  نــســق  فــي  تنشيطها  يــتــم  الــتــي  التكبير 
الشكل  عامل  من  لالستفادة  الخلفية  السيلفي  وكاميرا  المزدوجة، 
الفريد لضمان تصوير المحتوى بمرونة مثالية. وتمتد جودة التصوير 
الفائق إلى الليل، بفضل الحجم األكبر للبكسالت والمستشعر أكثر 
سطوعًا بنسبة 23٪، وقدرات المعالجة المحّسنة، بحيث يمكن تصوير 

المشاهد الليلية دون قلق لناحية مستويات الجودة.
غامرة  بجودة  محتوى  بوصة،   7.6 مقاس  الرئيسية  الشاشة  وتوفر 
هيرتز،  بــمــعــدل 120  متكيفة  تــحــديــث  مــســتــويــات  مــع  تــمــيــزاً،  وأكــثــر 
باإلضافة إلى خاصية Under Display Camera الجديدة التي تتولى 
تطبيقات  ُحسنت  كما  المجمعة.  غير  الفرعية  البكسل  نقاط  ترتيب 
منصات التواصل االجتماعي األبرز، مثل »فيسبوك« عند مشاهدتها 
فتح  أيضًا  ويمكن  متعة.  أكثر  المحتوى  لجعل  الكبيرة  الشاشة  عبر 
»نيتفليكس«  مثل  المفضلة،  الترفيهية  البث  خــدمــات  تطبيقات 
ومشاهدتها دون استخدام اليدين مع الوضع المرن Flex. أما بالنسبة 
في  التحكم  للمستخدمين  يمكن  المحّسنة،  غير  التطبيقات  إلــى 
 Flex اللمس لوحة  باستخدام  المحتوى  مشاهدة  إيقاف  دون  الجهاز 
أو  ــاع،  اإلرجـ أو  المؤقت  اإليــقــاف  عند  الدقة  لضمان  الجديدة،   Mode
استخدام  عند  المحتوى  وتصغير  تكبير  أو  الفيديو،  مقاطع  تشغيل 

الجهاز في الوضع المرن.
منصة  بفضل  سرعة  أكثر  اللعب  أثناء  االستجابة  قــدرات  باتت  كما 
على  والقدرة  المحمولة  لألجهزة  الفائقة   1 Gen +8 ®Snapdragon
االتصال بشبكة الجيل الخامس فائقة السرعة. وتتيح الشاشة بفضل 
فرصة  الــرفــيــعــة،  والــحــواف  األخـــف  ــوزن  ــ وال األنــحــف  المفاصل  نــظــام 
استخدام  أثناء  واحــدة  بيد  سهولة  وأكثر  أوســع  نحو  على  التفاعل 

شاشة الغالف.

وتواصل سامسونج رحلة االبتكار لمواجهة التحديات وتقديم مستوى 
األداء الذي يتوقعه المستهلكون على نحو متكامل. ويمكن القول أن 
توظيف ميزة Armor Aluminium وغطاء المفصل والزجاج الحصري 
من نوع )Corning® Gorilla® Glass Victus®+( عبر شاشة الغالف 
جهازي  جعل  في  استثنائي  نحو  على  ساهم  قد  الخلفية،  والواجهة 
Galaxy Z Flip4 وGalaxy Z Fold4 إحدى أكثر األجهزة القابلة للطي 
صالبة على اإلطالق. وتم تحسين متانة لوحة الشاشة الرئيسية أيضًا 
على الحد من  على هيكل الطبقات المحّسنة، ما يساعد  باالعتماد 
 IPX8 األضرار الناجمة عن الصدمات الخارجية. وزود كال الهاتفين بميزة

لمقاومة الماء، وتعزيز راحة بال العمالء في حال هطول األمطار.
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