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مناعة اقتصادية
جاءت تقييمات وكاالت التصنيف االئتماني العالمية الرئيسية الثالثة «فيتش» و»موديز»
و»ستاندرد آند بورز» القوية لقطر لتعكس بوضوح قوة االقتصاد الوطني وقدرته على
تجاوز تداعيات جائحة كورونا ،بفضل تمتعه بأسس اقتصادية صلبة تتمثل في :احتياطيات
مالية كبرى ،وأصول خارجية ضخمة لصندوق الثروة السيادي «جهاز قطر لالستثمار» تفوق
 320مليار دوالر ،عالوة على استمرار النمو القياسي لالحتياطي األجنبي للشهر الـ  32على
التوالي إلى مستوى  204.36مليار ريــال بينما يحظى القطاع المصرفي برسملة هائلة
ومالءة مالية كبرى تتيح له مواجهة أيه مخاطر محتملة مع معدالت كفاية رأسمال تتجاوز
المعايير العالمية .
وفي الوقت الذي تقوم فيه وكــاالت التصنيف االئتماني العالمية بتخفيض التصنيفات
السيادية لمعظم دول العالم فإنها منحت قطر نظرة مستقبلية مستقرة مــع تثبيت
التصنيفات السيادية عند مستويات  Aوهي أعلى فئة في التصنيفات عالميا حيث حازت
قطر على تصنيفات « »-AAمن وكالتي فيتش العالمية للتصنيف االئتماني وستاندرد
آند بورز و Aa3من وكالة موديز علما بأن درجات التصنيفات االئتمانية تبدأ من مستوى A
وصوال إلى  Dوتشير تصنيفات قطر إلى أنها تتمتع بجدارة ائتمانية مرتفعة ،مع معدالت
تعرض للمخاطر محدودة وتكتسب أهمية هذه التصنيفات في أنها تأتي في أوج أزمة كورونا
لتعكس مناعة االقتصاد الوطني ضد األزمات  ،وتؤكد في الوقت نفسه كفاءة اإلجراءات
والتدابير االقتصادية المتخذة لدعم القطاع الخاص واالقتصاد الوطني في مواجهة تداعيات
جائحة كورونا .
واتخذت دولة قطر مجموعة من اإلجراءات والتدابير االقتصادية اعتبارا من منتصف شهر مارس
الماضي ،بناء على توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير
البالد المفدى  -حفظه اهلل ورعاه  -خالل ترؤسه الجتماع اللجنة العليا إلدارة األزمات ،وشملت
اإلجراءات :دعــم وتقديم محفزات مالية واقتصادية بمبلغ  75مليار ريــال للقطاع الخاص،
باإلضافة إلى قيام مصرف قطر المركزي بتوجيه البنوك لتأجيل أقساط القروض المستحقة
والفوائد أو العوائد المترتبة عليها ،لمن يرغب من القطاعات المتضررة التي شملتها قرارات
اللجنة العليا إلدارة األزمات ،وذلك لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ  16مارس  ،2020عالوة على
توفيره لسيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة ،وتوجيه بنك قطر للتنمية بتأجيل األقساط
لجميع المقترضين لمدة ستة أشهر مع إطالق برنامج الضمانات الوطني لمواجهة تداعيات
كورونا ،وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها في البورصة بمبلغ  10مليارات ريال.
وخالل سبتمبر الماضي ،تم رفع سقف برنامج الضمانات الوطني الذي يتم إدارته عن طريق
بنك قطر للتنمية من  3مليارات ريال إلى  5مليارات ريال ،مع تمديد العمل بالبرنامج وذلك
لمدة ثالثة أشهر إضافية ،وقيام بنك قطر للتنمية بإصدار الضوابط والشروط الالزمة لذلك،
باإلضافة إلى استمرار إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ثالثة
أشهر إضافية ،على أن ينعكس ذلك على سعر البيع للمستهلك ،واستمرار اإلعفاء من
اإليجارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة والمتوسطة لمدة ثالثة أشهر إضافية،
إلى جانب مد فترة إعفاء القطاعات التالية من رسوم الكهرباء والماء لمدة ثالثة أشهر
إضافية :المناطق اللوجستية وقطاع الضيافة والسياحة ،وقطاع التجزئة ،وقطاع الصناعات
الصغيرة والمتوسطة ،والمجمعات التجارية مقابل تقديم خدمات وإعفاءات للمستأجرين.
وبالتزامن مع ذلك تشير توقعات صندوق النقد والبنك الدوليين إلى أن قطر تمضى قدما
نحو تخطي تداعيات كورونا االقتصادية مثلما نجحت قبل ذلك في تجاوز تداعيات الحصار
مشيرة إلى أنها تتجه نحو تحقيق انتعاش ونمو اقتصادي خالل  2021وهو العام المتوقع
انتهاء الجائحة خاللة حيث يرجح البنك الدولي نمو االقتصاد القطري بنسبة  % 3في عامي
 2021و 2022بينما يتوقع صندوق النقد الدولي تحقيق نمو بواقع  % 5خالل  2021وكذلك
فإن معظم توقعات المؤسسات الدولية تمنح االقتصاد الوطني نظرة إيجابية وهو ما
يجعلنا متفائلين تجاه األداء االقتصادي في ظل المؤشرات القوية وبشائر الخير التي تلوح
في األفق .

رئيس التحرير

عبد الرحمن بن ماجد القحطاني

بنوك

على مستوى األسواق الناشئة يف تصنيف «غلوبال فاينانس»

« »5بنوك قطرية ضمن الـ « »50األكثر أمانا

كتب -سعيد حبيب
حلت  5بنوك قطرية في قائمة مجلة غلوبال فاينانس العالمية
ألكثر  50بنك ًا أمان ًا في األسواق الناشئة وضمت القائمة كال من
 :بنك قطر الوطني  QNBومصرف قطر االسالمي “المصرف”
وبنك دخان “بروة سابقا” والدولي االسالمي والبنك األهلي
وتعتبر التصنيفات السنوية ألكثر البنوك أمان ًا في العالم من
مجلة غلوبال فاينانس األميركية معيار ًا موثوق ًا لألمان المالي
بناء على
منذ أكثر من  25عام ًا ،حيث يتم اختيار أفضل البنوك
ً
تقييم تصنيفات العمالت األجنبية طويلة األجل ،من وكاالت
التصنيف االئتماني العالمية« :موديز» و«ستاندرد آند بورز»
و«فيتش» ،فض ً
ال عن جودة األداء المالي للبنوك.
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وشغل بنك قطر الوطني  QNBالمرتبة الــ  12على مستوى األســواق
الناشئة واألولــى على مستوى البنوك القطرية الــواردة بالقائمة  ،وقد
حقق البنك أربــاحــا صافية بلغت  9,5مليار ريــال قطري ( 2,6مليار دوالر
أميركي) للتسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ،2020وسجل نموا في
إجمالي موجوداته بنسبة  % 8منذ  30سبتمبر  2019ليصل إلى  986مليار
ريال قطري ( 271مليار دوالر أميركي) .ونظراً للظروف االقتصادية العالمية،
اختار البنك االستمرار في اتباع سياسة متحفظة لبناء احتياطيات إضافية
لخسائر ال ـقــروض المحتملة مــن خــال تسجيل المزيد مــن مخصصات
خسائر القروض بمقدار  1,9مليار ريال قطري ( 520مليون دوالر أميركي)
كإجراء وقائي لحمايته من أي تأثيرات سلبية على محفظة القروض نتيجة
لألوضاع االقتصادية العالمية الحالية المتعلقة بجائحة كــورونــا ،بينما
سجل معدل كفاية رأسمال قوي عند  ،% 18.1ونسبة تغطية السيولة
عند  ،% 173وصافي نسبة التمويل المستقرة عند  ،% 104وتعتبر هذه
المعدالت أعلى من الحد األدنــى للمتطلبات التنظيمية لمصرف قطر
المركزي ولجنة بازل ،علما بأن مجموعة  QNBتخدم ما يزيد عن  20مليون
عميل بدعم من  29,000موظف عبر  1,100موقع وأكثر من  4,300جهاز
صراف آلي.
وحــل مصرف قطر االســامــي فــي المرتبة الـ ـ  35على مستوى األســواق

الناشئة والثانية على مستوى البنوك القطرية الــواردة بالقائمة وأعلن
المصرف مؤخراً عن نتائج فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2020حيث حقق أرباح ًا صافية بقيمة  2,216.5مليون ريــال ( 2.21مليار
ريال) عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  2020عند نفس
مستوى الفترة ذاتـهــا مــن الـعــام  .2019كما ارتـفــع إجمالي مــوجــودات
المصرف ليصل إلى  170مليار ريال قطري محققا نموا بنسبة  4بالمائة
مقارنة مع ديسمبر  ،2019وزيادة بنسبة  9.8بالمائة مقارنة مع سبتمبر من
العام الماضي ،مدعوما بالنمو المستمر في أنشطة التمويل واالستثمار.
وبلغ إجمالي موجودات التمويل  113.2مليار ريــال قطري ،محققا نموا
بنسبة  5.7بالمائة بالمقارنة مع سبتمبر  .2019كما بلغت ودائع العمالء
 112مليار ريال قطري بنسبة زيــادة  5بالمائة بالمقارنة مع الشهر نفسه
من العام الماضي كما بلغ اجمالي الدخل في مصرف قطر االسالمي
عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر من العام الحالي مبلغ
 5مليارات و 961.6مليون ريال مقارنة بمبلغ  5مليارات و 710.6مليون ريال
عن نفس الفترة من العام الماضي ،مسجال نسبة نمو  4.4بالمائة ،حيث

التقييم يستند إلى تصنيفات
«موديز» و«ستاندرد آند بورز»
و«فيتش»
حققت إيرادات التمويل واالستثمار نموا بنسبة  4.9بالمائة ،لتصل إلى 5
مليارات و 364.9مليون ريال لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2020مقارنة مــع  5مليارات و 113.7مليون ريــال عــن نفس الفترة من
العام الماضي  ،مما يعكس نموا إيجابيا متزايدا في األنشطة التشغيلية
الرئيسية للمصرف بالرغم من الدعم المقدم للعمالء المتأثرين بجائحة
كورونا .
وشغل بنك دخــان “بروة سابقا” المرتبة الـ 40على مستوى األســواق
الناشئة والثالثة على مستوى البنوك القطرية الــواردة بالقائمة وكان
البنك قد كشف في مطلع شهر أكتوبر الماضي عن هويته الجديدة
تحت اسم «بنك دخان» ،وتعكس عملية تغيير العالمة التجارية تطوراً في
منهجية البنك لجهة ابتكار المنتجات والخدمات ،حيث يهدف إلى تمكين
العمالء من حل مسائلهم اليومية والتخطيط لحاضرهم المالي بعناية
بما يتماشى مع االحتياجات الفردية الملحة ،ويعود اختيار االسم الجديد
إلى مدينة دخان في منطقة الشحانية غرب قطر ،حيث اكتشف أول حقل
نفطي كبير في دولة قطر عام 1937؛ مما شكل مهد النمو االقتصادي
واالجتماعي في قطر ألكثر من ثمانية عقود.
ويأتي اإلعالن عن االسم والشعار الجديدين بعد مرور عام على االندماج
الرسمي بين بنك بروة وبنك قطر الدولي ،وهو االندماج األول من نوعه
في تاريخ قطر ،وقد جمع اثنين من أبرز الالعبين الماليين الرائدين واألكثر
ديناميكية فــي الــدولــة تحت سقف واح ــد ،مــا أدى إلــى إنـشــاء مؤسسة
مالية قوية متوافقة مع الشريعة مدعومة بمستويات قوية من السيولة
والمالءة المالية .يُذكر أنه قبل تغيير عالمته التجارية إلى بنك دخان،
استمر الكيان الموحد في العمل تحت اسم بنك بروة بعد االنتهاء من
االندماج التشغيلي.
ويقدم بنك دخان الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة ،والخدمات
المصرفية لــأفــراد وال ـخــدمــات المصرفية ال ـخــاصــة ،وتـمــويــل الـعـقــارات
والـتـمــويــل المهيكل ،وال ـخــدمــات المصرفية للشركات والمؤسسات
الحكومية باإلضافة إلى سوق رأس المال ومنتجات وخدمات إدارة الثروات
واألصول.
وجــاء الدولي االسالمي في المرتبة  44على مستوى األســواق الناشئة
والرابعة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة وقد نجح البنك
في زيادة صافي أرباحه بنهاية الربع الثالث من العام الحالي إلى مستوى
 785مليون ريــال مقارنة مع مستوى بلغ  777مليون ريــال خــال الفترة
المقابلة من عام  .2019وارتفع حجم موجودات البنك بنهاية الربع الثالث
من العام الجاري إلــى  59.3مليار ريــال بنسبة نمو  ،% 12ووصــل حجم
المحفظة التمويلية إلى  39.2مليار ريال مقابل  31.9مليار ريال بنهاية
الفترة المقابلة من عــام  2019أي بنسبة نمو  ،% 22.6كما بلغ حجم

القائمة تضم  QNBو«المصرف»
وبنك دخان والدولي اإلسالمي
واألهلي
 QNBاألول محليا والـ « »12على
مستوى تصنيف األسواق الناشئة
الــودائــع  36مليار بنسبة نمو  % 12.4مقارنة بنفس الفترة مــن العام
الماضي ،فيما بلغ العائد على السهم  0.52ريال ،وبالنسبة لمعدل كفاية
رأس المال «بازل  »IIIفقد وصل إلى  % 17.17وهو يثبت مجدداً المركز
المالي المتميز للدولي اإلسالمي.
وأخيرا حل البنك األهلي في المرتبة  45على مستوى األســواق الناشئة
والخامسة على مستوى البنوك القطرية الــواردة بالقائمة ..وقد اعلن
البنك في أكتوبر الماضي عن تحقيقه ربح ًا صافي ًا بقيمة  500.78مليون
ريال قطري خالل األشهر ال ّتسعة األولى من العام  .2020و يواصل البنك
اتباع سياسة متحفظة لتكوين مخصص خسائر الـقــروض ،حيث ارتفع
صافي المخصصات ليصل إلى  142.6مليون ريال قطري كما في نهاية
سبتمبر  2020مقارنة بـ  52.2مليون ريال قطري للفترة نفسها من العام
 .2019وقد تم تكوين المخصصات اإلضافية كإجراء احترازي لمواجهة
جائحة كورونا والتحديات االقتصادية الناتجة عنها.
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الغالف

«أمالك» حتاور سيدة األعمال القطرية وسفرية لكزس

أمل أمين :مشاريعي قطعة من قلبي!
حاورها – محمد األندلسي
تعتبر أمل أمين إحدى أبرز سيدات األعمال في قطر والمنطقة،
فهي مصممة ديكور داخلي واستشارية في عالم األزياء الراقية
والمجوهرات وحائزة على جوائز محلية وعالمية فضال عن
إدارتها لحزمة من الشركات المتخصصة في الديكور والتصميم
الداخلي واألزياء والعالمات التجارية الفاخرة.
تركت أمل أمين ،بصمتها في قطاعات ريادة األعمال والموضة
واألزياء والتصميم الداخلي والديكور ،لذا لم يكن غريبا أن
تصبح أول سفيرة لعالمة لكزس في قطر واليوم تعتبر نموذجا
ملهما للسيدات القطريات وللنجاح في حد ذاته حيث قامت
بتطوير موهبتها في الرسم على مختلف أنماطه وأدى عشقها
للفن والموضة إلى احترافها في مجال األزياء وتصميم الديكور
الداخلي ،واكتسابها خبرات في عالم المجوهرات واألزياء
الراقية.
في هذا اللقاء نحاور أمل أمين في محاولة لمعرفة أسرار
«خلطة» النجاح:
* في البداية حدثينا عن دراستك ومجال تخصصك؟ وما الذي
دفعك الختياره؟

 الــتــحــقــت بكلية الــفــنــون بــجــامــعــة فرجينيا كــومــنــولــث التابعةلمؤسسة قــطــر ،وكــنــت مــن أوائ ــل الطلبة الــذيــن تخصصوا في
مجال تصميم الديكور الداخلي ،وحصلت على شهادة بكالوريوس
الــفــنــون الــجــمــيــلــة والــتــصــمــيــم الــداخــلــي ع ــام ..2004اخترت هــذا
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التخصص ألن والدتي فنانة تشكيلية وألنني أعشق اإلبــداع وأركز
في التفاصيل وأحب الفن ..وكان االختيار مزيج من هذا وذاك.
ولعلني أتــذكــر أنني فــي مــراحــل دراســتــي المبكرة كنت شغوفة
للغاية بالرسم ..ولذلك عندما سنحت لي الفرصة لكي أصقل
شغفي وموهبتي لم أتردد لحظة واحدة ..أعتقد أن هناك الكثيرين
يمتلكون الموهبة لكن األهم هو تطوير هذه الموهبة ..كل فنان
متمرس كــان في البداية مجرد ها ٍو ..لكن الثقة في االمكانيات
والقدرات والمثابرة والعمل والدراسة هي الركائز األساسية للنجاح.

عامل البيزنس
* ما سبب تفكيرك في «البيزنس» واقتحام مجال التجارة
وقطاع األعمال ؟
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 كان هذا الحلم يراودني منذ المرحلة الجامعية ..كنت دائما أتطلعإلــى تحويل شغفي وطاقتي إلــى عمل منتج ..وأت ــوق إلــى رؤيــة
أفــكــاري تتجسد على هيئة مشاريع حقيقية ..ليس فقط من أجل
تحقيق أحالمي أو لتفجير طاقاتي وتأكيد موهبتي ،وإنما ألنني أؤمن
بدور الموهوبين في تغيير مجتمعاتهم نحو األفضل ،وأرى أن الكوادر
الوطنية الشابة هي عماد نهضة قطر ومستقبلها ..وبالتالي فكرت
بشكل عملي في اقتحام مجال «البيزنس» والتجارة وقطاع األعمال..
ثمة مخاطرة حقيقية ..لكنها تستحق ..فإذا لم تكن مؤمنا بقدراتك
وموهبتك وقدرتك على التغيير فلن يؤمن بك أحد.
ولعلها فرصة جيدة لإلشارة إلى مشروع تخرجي من كلية الفنون
بجامعة فرجينيا كومنولث وهو عبارة عن منتجع صحي لكبار السن
« »Health Care spa for the elderlyيطل على البحر ومكون
مــن طــابــق أرض ــي واح ــد فــقــط ،ليالئم طبيعة كــبــار الــســن ،عــاوة
على وجود مطاعم ومحال تقدم األطعمة الصحية وطرق العالج
الطبيعية ،كما يضم هذا المشروع نوعين من اإلقامة ،األول هو

كل فنان متمرس كان في البداية
هاو
مجرد
ٍ
حلم «البيزنس» راودني منذ
المرحلة الجامعية
أؤمن بدور الموهوبين في تغيير
مجتمعاتهم نحو األفضل
اإلقامة الدائمة لكبار السن ،والثاني عبارة عن إقامة مؤقتة متاحة
لجميع األفراد ،مما يخلق بيئة متكاملة تجعل كبار السن يشعرون
أنهم ليسوا وحدهم في هذا المنتجع ،حيث سيلتقون بالضيوف
من كافة أطياف المجتمع ويتبادلون األحــاديــث ويمكنهم إقامة
أنشطة ترفيهية سويا ،مما ينعكس إيجابا على حالتهم المعنوية
والنفسية والصحية ويــعــزز الطاقة اإليجابية لديهم ،كما يمكن
إضافة سلع ومنتجات لألسر والمشاريع المنزلية في هذا المشروع.

أول مشروع وشركة
* ما هو أول مشروع لك بعد تخرجك من الجامعة؟

 -نجحت في إقناع إحدى صديقاتي المقربات بأن تمنحني غرفتها

لتنفيذ أفكاري التصميمية ،وقمت بتنفيذ تصميم وإجراء ديكورات
شاملة للغرفة التي شهدت تحوال جذريا ،وعندما حصد مجهودي
إعــجــاب صديقتي ازدادت جرعة الثقة فــي موهبتي ..وســرعــان ما
«كرت المسبحة» وتوسعت أعمالي بشكل سريع لتشمل شققا
ومجالس وفلال ..وبدأت أشعر بطعم النجاح.
*وما هي قصة أولى شركاتك ؟

 دشنت أولى شركاتي التي تحمل اسم «بيسكل جرافيك» فيعام  ،2007أي بعد نحو  3سنوات من التخرج ،وكانت الشركة تتبني
استراتيجية في عملها عبارة عن المزج بين الديكورات والتصميمات
والــجــرافــيــك فــي أعمالها وبالفعل قــامــت الشركة بتنفيذ أعمال
تــصــامــيــم ودي ــك ــورات لــقــنــاة الــجــزيــرة لــأطــفــال ومــعــرض الــدوحــة
للمجوهرات والساعات ،وأجنحة المعرض المهني ،لشركات مثل
 Ooredooوقطر غاز وغيرها الكثير من الشركات وذلك خالل فترة
قصيرة.

بعد البداية
*وماذا بعد تأسيس أول شركة ؟

 دخلت عالم األزيــاء من خــال المشروع الفاخر البوتيك بلونج La Boutique Blancheفــي عــام  2015ويمثل هــذا المشروع
محطة مهمة في مسيرتي حيث أطلق طاقاتي في قطاع األزياء
والتصميم ليلقي بظالله على فساتين الــســهــرات المختلفة،
اإلكسسوارات ،األحذية ،والحقائب الحصرية ،وقد بدأ هذا المشروع
باستقطاب نحو  32عالمة تجارية  ،وتدريجيا وسرعان ما وصل إلى
 122عالمة تجارية عالمية يضمها البوتيك بلونج ،ونتيجة للعمل
الــجــاد واإلخ ــاص الــقــوي مــن كــافــة عناصر العمل ،وبــعــد عامين
فقط من االفتتاح أي في عام  ،2017حصد البوتيك بلونج جائزة
أفضل بوتيك فاخر في قطر من قبل غرازيا ستايل Grazia Style
.Awards
ومــن الجدير بالذكر ان شركتي «تريبل ترند» هــي التي ابتكرت
المفهوم الكامل لعالمة «ال بوتيك بلونج» في دولة قطر.

تريبل ترند
*هل يمكن تسليط الضوء على نشاط شركة تريبل ترند ؟

 تضم شركة تريبل ترند  -كما يتضح من اسمها 3 -أقسام وهيقسم تصميم الديكور ،وقسم ألعمال الجرافيك ،وقسم لتصميم
األزياء والموضة «ال بوتيك بلونج».
ويــقــدم قــســم الــمــوضــة «تريبل تــرنــد لتصميم األزياء» التوجيه
والمساعدة للسيدات للعثور على ما يناسبهن من آخــر صيحات
الموضة وذلــك بفضل الخيارات المتعددة من األزيــاء من مختلف
الــعــامــات المتوفرة ومــســاعــدة المصممين المختصين ،وتبقى
الخدمة األبــرز هي حجز المصممين لتصميم الموديالت الخاصة
والمميزة وإعطاؤها الطابع الخاص والحصري ،باالضافة إلى تصميم
فساتين األفراح ،كما تقدم الشركة إمكانية اللقاء مع المصممين
من أجل ابتكار الرسومات والنماذج الجديدة لعمالئنا.
وفي قسم أعمال الجرافيك نقدم حزمة من الخدمات تشمل :هوية
العالمة التجارية ،تصميم العالمات التجارية بناء على توجيهات
الــعــمــاء ،وتصميم مــواقــع اإلنــتــرنــت ،والــمــنــشــورات ،والكتيبات،
وبطاقات العمل والكتالوجات ،والــدعــوات ،والــعــروض والرسوم
البيانية ،والــمــواد الــتــرويــجــيــة ،والتعبئة والتغليف ،والملصقات،
وغيرها.

النجاح يتطلب شجاعة..
للنهوض مجددا عند التعثر
وللمحاولة مرة أخرى
حصدت جائزة امرأة العام
و«غرازيا» لإلنجاز مدى الحياة
وأفضل شخصية مؤثرة في
عالم الفخامة
اختياري سفيرة لـ«لكزس»
يعكس أهمية الدور الكبير
لنموذج المرأة القطرية
الملهمة
11

الكوادر الوطنية الشابة هي عماد
نهضة قطر ومستقبلها
إذا لم تكن مؤمنا بقدراتك
وموهبتك فلن يؤمن بك أحد!

وفي قسم تصميم الديكور نقوم بجميع أعمال الديكور بناء على
رغبة العمالء ووفقا لميزانياتهم حيث تتضمن خدمات تريبل ترند
للتصميم الداخلي حزمة من الخدمات أبرزها :العمل على المساحة
المبدئية ،وتصميمات ثالثية األبعاد ،ومجسمات للمشروع ،وخيارات
متعددة من األلــوان ،والئحة المواد المستخدمة ،ووضع اللمسات
النهائية ،إلى جانب االهتمام بالمفروشات والتمديدات (كهرباء
وماء) ،وخدمات إدارة المشروع ،وتقديم دراسة جدوى مالية وعملية،
باإلضافة إلى تحديد مواعيد العمل.
* ما هي فلسفة شركة تريبل ترند والرسالة التي ترغبين في
إرسالها ؟
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 رسالتنا وفلسفتنا هي تحويل «أحالم العمالء إلى حقيقة وواقع»،حيث إن لكل عميل وجهة نظر أو فكرة معينة يصبو إليها ،ونحن
في تريبل ترند ،نغوص في أعماق التصميم والديكور والموضة
لنجد لعمالئنا ما يتالءم مع تطلعاتهم ،حيث تجتمع هذه التوجهات
وتتمحور حول هدف واحد وهو ان يندمج التصميم والفن واالبداع
والشغف معا في مفهوم يؤدي إلى تجسيد وتحقيق رغبة العميل
الشخصية.

جوائز متنوعة
* ماذا عن الجوائز التي حصلت عليها ؟

 فــي عــام  2018حصدت جــائــزة امــرأة الــعــام مــن قبل جــوائــز ذاالكجيري نيتورك لعام  ،2018كما تم منحي جائزة غرازيا لإلنجاز
مدى الحياة من خالل جوائز غرازيا ستايل في عام  ،2019وأيضا
حصدت جائزة أفضل شخصية مؤثرة في عالم الفخامة لعام
 2019من قبل جوائز ذا الكجيري نيتورك.
بــاإلضــافــة إلــى ذلــك حصد البوتيك بلونج لقب أفضل بوتيك
مستقل وأفضل خدمة عمالء من جوائز غرازيا ستايل في عام
 ،2017وبعد حصولي على الجائزة تحمست كثيرا وافتتحت متجر
اميشي دي مــودا الــذي يقدم أحــدث مفهوم لــأزيــاء فــي مول
الحزم ،وهو المركز التجاري األكثر فخامة على اإلطــاق ،وحصل
أميتشي دي م ــودا عــلــى جــائــزتــيــن مــرمــوقــتــيــن ،فــي عــام 2018
كأفضل بوتيك فاخر في الشرق األوســط من جوائز ذا الكجيري
نيتورك ،كما حصد لقب أفضل بوتيك مستقل من جوائز غرازيا
ستايل فــي عــام  ،2019وغيرها مــن الجوائز والتكريمات التي

أعتز بها للغاية وأعتبرها بمثابة دافع قوي لالستمرار في عملي
ورسالتي.

سفرية لكزس
* ماذا عن حصولك على لقب سفيرة لكزس في دولة قطر؟

 خ ــال الــعــام الــجــاري  2020تــم اخــتــيــاري مــن قــبــل عــامــة لكزسالعالمية ألكون سفيرة لها في دولة قطر ،ويؤكد هذا االختيار على
الدور الكبير الذي تلعبه المرأة القطرية الملهمة في المجتمع من
جهة وقدرتها على دعم العالمة التجارية لواحدة من أبــرز عالمات
الــســيــارات فــي الــعــالــم ،ويمكن الــقــول إن اخــتــيــاري ك ــأول سفيرة
لعالمة لكزس في قطر هو أمر أعتز به كثيرا وأفتخر به ،السيما وان
هذه السيارة متواجدة في جميع المنازل القطرية وتتمتع بشعبية
كبيرة في السوق القطري.

تجاوزت مثل هذا
تعرضت للفشل من قبل؟ وكيف
* هل
ِ
ِ
الشعور؟

 الفشل هو البهارات التي تعطي للنجاح نكهته ..وكما يقولون«ال تخش الفشل..عليك أن تخشى أال تحاول» ..جميع الناجحين

أدرس تدشين أكاديمية للتصميم
تستهدف شريحة الشباب القطري
من الجنسين
«تريبل ترند» تسعى لتحويل
أحالم العمالء من التصميم إلى
واقع ملموس
تخليت طواعية عن متجر
«اميشي دي مودا» بسبب كورونا
وال أترك فريقي أبدا !
13

تعرضوا ألزمات وفشل بطبيعة الحال ،كما قد يصيبهم اإلحباط..
لكن الشخص الموهوب الواثق من قدراته عليه أن يدرك جيدا أن
النجاح يتطلب شجاعة ..للنهوض مجددا عند التعثر ..وللمحاولة
مرة أخرى.

األفضل واألصعب
تعرضت له خالل مسيرتك؟
* ما هو أفضل وأصعب موقف
ِ

 من أصعب المواقف التي تعرضت لها هو عندما تخليت عنمتجر اميشي دي مودا وذلك بعد جائحة كورونا ،حيث كنت بين
علي اتخاذ بعض القرارات الصعبة لخفض
خيارين أحالهما مر ..كان
ّ
النفقات ،فإما أن أقوم بإنهاء خدمات  %50من الموظفين أو إغالق
المتجر ،لذلك قررت التخلي عن متجري وإغالقه ،ورغم أنني أدركت
أنني سأخسر الكثير من النفقات ،لكنني فضلت أن أفقد متجري
وليس األشخاص الذين دعموني وعملوا من أجلي وألن كل واحد
منهم لديه عائلة ،وهذا القرار نابع من إحساسي بمدى المسؤولية
الملقاة على عاتقي تجاه حياة كل منهم.
أما أفضل ما يشعرني بالسعادة ..فهو التقدير ..عندما أصعد سلم
استالم أي جائزة والتي وقتها أشعر بمدى النجاح الذي أحرزه والتقدير
الذي أحظى به من جانب المجتمع والدور الذي أشعر بأهميته ومدى
التأثير الذي يحققه لدى الناس.

الشباب القطري
* هل تقدمين خبراتك المتراكمة للشباب القطري الراغب في
دخول قطاع التصميم ومجال عملك؟
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 بالفعل ..ال أبخل على أحــد بنصائحي ..بل إنني أدرس تدشينأكاديمية متخصصة للتصميم تستهدف شريحة الشباب القطري

مــن الجنسين ..وهــنــاك كـ ــوادر وطــنــيــة شــابــة مــوهــوبــة وتتمتع
بالكفاءة في قطاع التصميمات والديكورات والجرافيك وأعتقد أن
مستقبلهم واعد.

املرأة القطرية
* ما هي أهم عوامل النجاح لسيدات األعمال في بيئة عمل
تمتلئ بالمنافسين؟

 كــان هناك في السابق عــدد من التحديات التي كانت تواجهسيدات األعمال مثل بعض القيود المجتمعية ،غير أن المشهد

دخلت عالم األزياء من خالل
المشروع الفاخر البوتيك بلونج
بدأت تأسيس أولى شركاتي بعد 3
سنوات من التخرج
«البوتيك بلونج» بدأ بـ 32عالمة
ووصل إلى  122عالمة تجارية

تغير حاليا حيث تعتبر المرأة القطرية شريكا أساسيا في مسيرة
التنمية التي تشهدها الدولة حاليا ،ولعل أبــرز دليل على ذلك
نجاح الــمــرأة القطرية في أن تتبوأ أعلى المناصب الرفيعة في
الدولة ،وتتفوق على أقرانها في الكثير من المجاالت ،وهو األمر
الــذي يظهر بوضوح في زيــادة أعــداد السيدات والشابات الالتي
يقبلن على تنفيذ مشاريعهن االستثمارية في السوق القطري
ويحققن نجاحات مبهرة جديرة بالثناء واإلشادة.
ـدي ثقة مطلقة فــي قــدراتــي
وبــخــصــوص المنافسة ،أعتقد أن لـ ّ
وموهبتي التي صقلتها السنوات والتجارب المختلفة ،بالتزامن
مع تركيز على التميز فيما أقدمه من منتجات وازياء وتصميمات
حتى أنني من أقــوم بشراء الخامات والمالبس بنفسي ،وأبحث
دائما عن أفضل جودة متواجدة في األسواق العالمية.

نصائــح لألعمال
* ما هي النصيحة تقدمينها للشباب الراغب في دخول قطاع
األعمال ؟
 أنصح جميع أصحاب األعمال ورجال األعمال بتبني استراتيجياتلدرء المخاطر وبدراسة متغيرات السوق واإلصرار على النجاح مهما
كانت الصعوبات ،فيجب على كل مستثمر أن يتحلى بالصبر،
مــع اإلبـ ــداع واالبــتــعــاد عــن األفــكــار الــمــكــررة ،ع ــاوة عــلــى االلــتــزام
بالعمل الجاد وتحمل المخاطر بإدارة واعية ومهنية سليمة وتوفير
اإلمكانات المالية الالزمة والتحلي بروح المرونة في عالم األعمال،
وب ــذل الــجــهــد والــتــعــب مــن أج ــل إنــجــاح مــشــروعــه وتــحــقــيــق حلمه
بنفسه ،وعــدم االستسالم للفشل ومجابهة كل الــظــروف بقوة
وعزيمة.
* ما هي أفضل القنوات التسويقية التي تعتمدين عليها في
أعمالك ؟

 التسويق االلكتروني ومنصات التواصل االجتماعي هي األبرزواألكثر استقطابا للعمالء من حيث التسويق ،وهذا ما دفعنا إلى
التركيز على هــذا القطاع الهام خاصة بعد جائحة كــورونــا ،مما
كان له أثر إيجابي على مستويات االنتشار والتسويق لمنتجاتنا
وعالمتنا التجارية.

قاعــدة العمالء
* كم تبلغ قاعدة العمالء لديكم ؟ وما هو مستوى رضاهم
عن الخدمات المقدمة؟

 تستمر قاعدة عمالئنا بالنمو بصورة كبيرة ،كما ان مستوياتالــرضــا لديهم ضمن أعــلــى المستويات على اإلط ــاق ،وه ــذا ما
نلمسه معهم ومع الجمهور بشكل عــام ،السيما مع الدقة في
التنفيذ والتسليم.

* هل تفكرون بالدخول في أي شراكة استراتيجية ؟ وهل
لديكم نية لالستثمار خارجيا؟
 حاليا ال يوجد أي نية أو توجه لعقد شراكة أو إقامة تحالفات معشركات أخرى ،حيث انني أعتبر ان جميع مشاريعي هي أطفالي
واوالدي ،بل انه ليس تجاوزا القول إنه يوجد عالقة عاطفية بيني
وبين جميع مشاريعي وشركاتي ..إنها قطعة من قلبي.
وبخصوص التوسع واالنتشار خارجيا ،فال يوجد ما يمنع من هذا
التوجه الهام ولكن يجب تغطية احتياجات السوق المحلي أوال
ومن ثم التوجه إلى الخارج.

التحول الرقمي
* تسارعت وتيرة التحول الرقمي بعد جائحة كورونا ..كيف ترين
المشهد حاليا؟

 سرعت جائحة كــورونــا من وتيرة التحول الرقمي نحو القنواتااللكترونية ،وألنــنــا نتبني استراتيجية مرنة تتواكب مــع متغيرات
السوق فقد قمنا بتركيز اهتمامنا بصورة اكبر على تفعيل حساباتنا
على جميع المنصات االلكترونية ،والتواصل المباشر مع العمالء
عبر هذه المنصات الهامة ،خاصة وان الشركة تمتلك رصيدا كافيا
من الخبرة التكنولوجية في التسويق االلكتروني والتواجد على
الشبكة العنكبوتية منذ سنوات متعددة ،وذلــك في ظل البنية
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المرأة شريك أساسي في مسيرة
التنمية وقطر قدمت دعما كبيرا
للقطاع الخاص
التسويق اإللكتروني ومنصات
التواصل االجتماعي أكثر األدوات
التسويقية فعالية ونجاحا
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التحتية التكنولوجية المتطورة فــي دولــة قطر واالبــتــكــارات في
مجال التكنولوجيا مثل الدفع بواسطة الهاتف الجوال والخدمات
الــمــصــرفــيــة االلــكــتــرونــيــة ،والــتــي تــســهــل لــكــافــة شــرائــح المجتمع
االستفادة من هذه خيارات التنكولوجيا المميزة في إنجاز أعمالهم
بصورة سريعة وآمنة.

* ما مدى تطبيق الشركة لإلجراءات االحترازية للحد من انتشار
فيروس كورونا؟
 نحن ملتزمون بكافة اإلجـ ــراءات التي حددتها الجهات المعنيةوالــدولــة من أجــل مكافحة فيروس كــورونــا ،حيث يتم تنفيذ قواعد
التباعد االجتماعي والحفاظ على المسافة اآلمنة بين جميع االفراد
والعمالء ،عالوة على االلتزام بارتداء الكمامات الواقية وتطبيق مبدأ

عدم التالمس ،باإلضافة إلى منع دخــول أي فرد إال بعد التأكد من
اللون األخضر لتطبيق احتراز ،وغيرها من اإلجراءات االحترازية التي تحد
من انتشار فيروس كورونا ،كما تحرص الشركة على التعامل بأفضل
األساليب التعقيمية والصحية ،والتطهير المستمر أوال بأول.

القطاع اخلاص
* ما رأيك في الدعم المقدم من الدولة للقطاع الخاص
لمواجهة تداعيات جائحة كورونا؟

 قدمت قطر دعما كبيرا للقطاع الخاص مع التركيز على المشاريعالصغيرة والمتوسطة ،ويعكس ذلك بوضوح الكفاءة االقتصادية
الكبرى والمرونة الفائقة في مواجهة تحديات كورونا ،وقد حظت

حزمة التحفيز االقتصادية البالغ قوامها  75مليار ريــال عــاوة على
التسهيالت واالعفاءات التي تم تقديمها للقطاع الخاص بإشادات
كــبــرى مــن وكـ ــاالت التصنيف الــعــالــمــيــة وصــنــدوق الــنــقــد والبنك
الدوليين.

* وماذا عن دور بنك قطر للتنمية؟

 يلعب بنك التنمية وقطاع البنوك عموما دورا بارزا في دعم قطاعاألعمال وخاصة الشركات الصغيرة والمتوسطة ،وجهود البنك
واضحة للعيان حتى من قبل أزمة كورونا ،وقد زادت جهود البنك
لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة ،خاصة وان
الشركات الصغيرة والمتوسطة تمثل ركيزة أساسية في االقتصاد
الوطني واقتصادات العديد من الدول.
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استثمار

مستثمرون يتطلعون إىل جني ثمار املشروع

موجة شراء لعقارات
في محيط مترو الدوحة!
كتب -محمد االندلسي
رصد عدد من المراقبين تنامي عمليات شراء عقارات في محيط مترو الدوحة نتيجة بدء ارتفاع
أسعار العقارات بامتداد خط المترو بينما قدر عدد من المراقبين ارتفاع متوسط اسعار العقارات
واألراضي الواقعة في محيط محطات مترو الدوحة بنسبة  %20خالل الفترة المقبلة ،خاصة مع
اقتراب كأس العالم في قطر  ،2022وزيادة أعداد الزائرين  القادمين الى دولة قطر ،مما يرفع من
معدالت استخدام مترو الدوحة  ،ويعزز جاذبية هذه المناطق عقاري ًا بصورة كبيرة.
وقالوا إن هناك العديد من الفرص االستثمارية التي يمكن إقامتها في المناطق الواقعة في
محيط محطات مترو الدوحة ،سواء كانت استثمارات في اقامة العقارات والوحدات الفندقية
المختلفة ،اضافة الى االستثمار في اقامة المشروعات التجارية التي تقدم الخدمات المختلفة
لقاطني المنطقة ،والزائرين ،عالوة على المحال التجارية المتواجدة داخل محطات المترو نفسها،
والتي تمثل فرصة مغرية لالستثمار.
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وفــي التفاصيل يقول الخببير الــعــقــاري ،حمد الــســويــدي ،ان مالك
العقارات الواقعة في محيط مترو الدوحة سيجنون ثمار المشروع
حيث تشير التقديرات إلى ارتفاع متوسط أسعار العقارات الواقعة
بمحيط المترو بمستويات تصل إلى  %20كما انه من المرجح ان
تشهد المناطق القريبة من المحطات زيادة في نشاط البناء وإطالق
مشاريع عقارية جديدة في ظل الزيادة الكبرى المرجحة في الطلب
على العقارات الواقعة بمحيط المترو ومع مرور الوقت فإن مناطق
في لوسيل والوكرة مرشحة لنمو أسعارها سواء كعقار أو كتأجير
بنسبة نمو من خانتين لتتزايد النسبة مع اكتمال مشروع مترو الدوحة
الذي حقق شعبية واسعة واستخدمة اآلالف وهو ما يعكس بوضوح
تأثيرة ليس فقط على مشهد قطاع النقل والمواصالت في قطر
وانما على السوق العقاري أيضا.
واشــار إلى ان االستثمار في الوحدات العقارية المختلفة ،التي تقع
في حدود مناطق مترو الدوحة وترام لوسيل ايضا ،من افضل انواع
الفرص االستثمارية المميزة التي ستحقق العوائد المجزية والمربحة
للمستثمر العقاري طويل األجل  ،حيث لم يتبق سوى أقل من عامين
على افتتاح المشروع وتشغيله بكامل طاقته وبناء عليه فإن توجه
قطاع من المستثمرين العقاريين لالستثمار العقاري في المناطق
المحيطة بخط مترو الدوحة يعتبر استثمارا ذكيا سيحقق عوائد جيدة.
وأضاف السويدي ان االستثمار بالقطاع العقاري القطري يمتاز بالعديد
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السويدي :األسعار ستقفز
بمستويات تصل إلى %20
المسلماني :المترو سيغير
مشهد السوق العقاري المحلي
العروقي :البعض سينتظر أم ً
ال
في المزيد من ارتفاع األسعار
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من المحفزات المختلفة ،خاصة مع الطفرة التشريعية والقانونية
الــتــي تتعلق بــالــقــطــاع مــثــل قــانــون تنظيم تملك غــيــر القطريين
للعقارات واالنــتــفــاع بــهــا ،وال ــذي يسمح لألجانب بتملك العقارات
وفقا للضوابط ويحفز المستثمرين االجانب على االستثمار العقاري
ومــن المتوقع سريان القانون خــال العام الــجــاري ،مما سينعكس
ايجابا على القطاع العقاري ليحقق قفزات نوعية ،بالتزامن مع النمو
المتزايد في عمليات اإلنشاء العقارية..مضيفا « :عزز مترو الدوحة من
جاذبية األراضي والعقارات التي تقع ضمن محيطه ،حتى انها باتت
تمثل فرصا عقارية استثمارية مغرية للعديد من المستثمرين ،سيتم
استغاللها بــصــورة ذكية القــامــة المزيد مــن المشروعات العقارية
الكبيرة سواء عن طريق القطاع الخاص او القطاع الحكومي».
وحول مستويات اسعار االراضي والوحدات العقارية المختلفة بجانب
المترو ،أوضح السويدي انها تتحرك وفق قوى الطلب والعرض ،الفتا
إلى أن ارتفاع عدد تدفقات السياحة إلى قطر سيعزز من حركة الركاب
في المترو وبحسب احــدث البيانات المتاحة فقد قفز عدد زوار قطر
بنسبة  % 17.4وبواقع  317ألف زائر خالل  2019ليسجل مستوى 2.13
مليون زائر مقارنة مع مستوى  1.81مليون زائر في  2018وفقا لبيانات
جهاز التخطيط واإلحصاء .وتصدرت الدول اآلسيوية األخرى وأوقيانوسيا
قائمة أكثر الوجهات المصدرة للتدفقات السياحية الواردة إلى قطر
باستحواذها على حصة تبلغ  % 38من إجمالي التدفقات الــواردة
وبعدد بلغ  823.37ألف زائر ثم زوار دول أوروبا في المركز الثاني بعدد
 680.95ألف زائر وبحصة تبلغ  % 32من اإلجمالي ،وجــاءت تدفقات
الزوار القادمة من دول مجلس التعاون الخليجي في المرتبة الثالثة
بعدد  233.26ألف زائر وبحصة  % 11من اإلجمالي.

فرص استثمارية
من جهته قال الخبير العقاري ،خليفة المسلماني « :لن يغير مترو
الدوحة وتــرام لوسيل مشهد النقل والمواصالت القطري فحسب
وانما ستمتد تداعياتهما إلــى السوق العقاري ايضا فبالتزامن مع
استضافة كأس العالم في قطر في  ،2022ستمثل محطات المترو
عنصرا هاما للغاية في حركة النقل للجمهور والزائرين والمقيمين

والمواطنين ،لذلك ستعد العقارات التي تقع بجوار المترو من أبرز
الــوجــهــات الــتــي تتمتع بالجاذبية االستثمارية  ،إلقــامــة العديد من
المشروعات العقارية والفندقية  ،األمر الذي يؤكد على ان القطاع
العقاري المحلي ،اليزال يمتلك الكثير من الفرص االستثمارية التي
تستقطب كافة شــرائــح المستثمرين ،حيث يمكن استغالل هذه
المناطق التي تقع بجوار مترو الدوحة والتوسع في االستثمار في
قطاع العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق وغيرها من فئات
االستثمار العقاري المختلفة».
وتوقع المسلماني ارتفاعا في مستوى اسعار الوحدات العقارية التي
تقع ضمن نطاق محطات مترو الــدوحــة ،متابعا « هــذا أمــر طبيعي
واذا اتجه المستثمرون إلى المناطق المحيطة بمترو الدوحة للشراء
فإن هذا سيدفع األسعار لألعلي ..يمكن تحقيق عوائد جيدة في هذه
المناطق».
وأشار الى ان المحال التجارية التي تقع بداخل محطات مترو الدوحة
تعد ايضا فرصة مميزة للغاية للمستثمرين ،كما انه مع بدء التشغيل
الكامل لجميع المحطات ستكون هذه المحال التجارية بؤرة اهتمام
من جانب المستثمرين  ،خاصة للمحطات التي تقع بقرب المالعب
المونديالية ،بسبب اإلقبال الكثيف المرجح من جانب ركاب المترو ،كما
ان جميع هذه المحال التجارية ستعمل على استقطاب القاطنين في
المناطق واألحياء التي تقع بها محطات المترو المتعددة ،باالضافة
إلى مستخدمي المترو ،حيث ستمثل هذه المحالت التجارية نقاط

جــذب مميزة تخدم قطاعا واسعا من السكان ،عــاوة على االقبال
الكثيف المتوقع الذي سيتواجد في الدولة ابان فترة استضافة قطر
لكأس العالم في  ،2022والــذي سيرفع من حجم القوة الشرائية،
مما يحقق أرباحا جيدة ألصحاب المحالت الذين اقتنصوا هذه الفرصة
االستثمارية الكبيرة.
وأك ــد المسلماني ان ثقافة تجربة التنقل عبر مــتــرو الــدوحــة آخــذة
في االنتشار والتوسع ،كما سيكون هناك اعتمادا كبيرا على مترو
الدوحة  ،خالل فعاليات كأس العالم في قطر  ،2022مما يعزز استمرار
التوقعات االيجابية للوحدات العقارية في المناطق المحيطة بالمترو.
وثمن المسلماني ال ــدور الكبير الــذي تلعبه شركة سكك الحديد
القطرية «الريّل» في تطوير مترو الــدوحــة يوما بعد يــوم منذ بدء
التشغيل التجريبي للقسم األول من الخط األحمر في مايو ،2019
والتشغيل التجريبي للخط االخضر ضمن مرحلة التشغيل التجريبي
لمترو الدوحة وايضا إعالن شركة الريل عن بدء التشغيل التجريبي
للخط الذهبي ،كما قامت باطالق خدمة «متروإكسبرس» التجريبية
لمستخدمي المترو في منطقة الخليج الغربي والتي تقوم على
التوصيل المشترك لــلــركــاب ،مما يــؤكــد ان تجربة اســتــخــدام مترو
الدوحة باتت متكاملة.

إنفاق وانتعاش
من جهته توقع الخبير العقاري ،أحمد العروقي ،ان ترتفع مستويات
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اسعار األراضــي والوحدات العقارية التي تقع بجوار محطات المترو
بنسبة تتراوح ما بين  % 15الى  ،%20خالل الفترة القليلة المقبلة
وحتى قبيل استضافة قطر لكأس العالم في  ،2022مما يجعلها
فرصة مغرية.
وأكد ان جاذبية هذه النوعية من العقارات التي تقع بجوار مشروعات
حيوية مثل المترو ،تقع دائما ضمن قائمة افضل انواع االستثمارات
العقارية المجدية ،والمميزة التي يتنافس عليها المستثمرون بشكل
دائـ ــم ،ع ــاوة عــلــى ان الــقــطــاع الــعــقــاري الــقــطــري يشهد حــالــة من
االنتعاش خالل الفترة الحالية ،بالتوازي مع تزايد االنفاق الحكومي
الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال .2022
ونوه العروقي الى امكانية اقامة مشروعات عقارية تجارية في دائرة
ّ
نطاق محطات المترو ،سواء كانت في قطاع الخدمات ،وقطاع األغذية
والمشروبات ،باالضافة إلى قطاع محالت التجزئة العامة ،مؤكدا ان
مثل هــذه المشروعات التجارية ستحقق ارباحا جيدة للمستثمرين،
عــاوة على الــفــرص االستثمارية للمحال التجارية التي تقع داخــل
محطات المترو نفسها ،والتي ستعمل على تقديم خدمات مميزة
تخدم قطاع الركاب ومستخدمي المترو بشكل جيد للغاية.
يشار إلــى أن شركة سكك الحديد القطرية «الرَيل» تتولى تنفيذ
مشاريع السكك الحديدية في دولة قطر والتي تشمل مشروع مترو
الــدوحــة ومــشــروع تــرام لوسيل .وينقسم مشروع مترو الــدوحــة إلى
أربع خطوط يتم تسليمهم على مرحلتين .تضم المرحلة األولى 37
محطة موزعة على ثالث خطوط وهي :الخط األحمر والخط الذهبي
والخط األخضر .وستوفر المرحلة األولــى من مشروع المترو مساحة
تجارية قدرها  9200متر مربع موزعة على ما يقرب من  200محل تجاري.
بينما تضم المرحلة الثانية من المشروع بعد اكتمالها  101محطة
موزعة على أربعة خطوط (الثالثة السابق ذكرهم باإلضافة إلى الخط
األزرق).
ويضم مشروع تــرام لوسيل  25محطة موزعة على أربعة خطوط.

ويبلغ الطول اإلجمالي للمسار  19كم تقريبًا .ومن المقرر أن يخصص
تــرام لوسيل مساحة إجمالية قدرها  1500متر مربع تقري ًبا للمنافذ
التجارية موزعة على أكثر من  40محل تجاري.
وتتميز محطات مترو الدوحة وترام لوسيل بتوفير أربعة أنواع رئيسية
من الفئات التجارية تشمل الخدمات العامة ،والمطاعم  ،والبقالة،
والبضائع المتنوعة .وتعد المحالت التجارية فرصة فريدة من نوعها
في دولة قطر كونها تلبي احتياجات مستخدمي خطوط السكك
الحديدية والقانطين المناطق المجاورة .وباإلضافة إلــى المحالت
التجارية ،ستشمل المحطات ً
أيضا مساحات مخصصة ألجهزة الصراف
اآللي وآالت البيع.

األغذية

مصانعها تنتج  7آالف طن لـ  400صنف سنويًا ..أشرف حسن :

منتجات «القطرية إلنتاج اللحوم»
رقم « »1في السوق المحلي
كتب -محمد عبد العزيز

تصوير  :محمود حفناوي

كشف أشــرف حسن ،رئيس العمليات فــي شركة التحالف للمواد
الغذائية والتجارة أن القدرة االنتاجية لمصانع الشركة القطرية النتاج
اللحوم تبلغ  7آالف طن سنويا من المنتجات الغذائية المختلفة ،
والتي تشمل اللحوم والدواجن والتي وصل عدد أصنافها إلى أكثر
من  400صنف متوفرة في األســواق  ،مؤكداً أن الشركة تدعم رواد
األعمال والمستثمرين في القطاع ذاتــه محلي ًا  ،عــاوة على سعي
الشركة لغزو السوق الخارجي ومنافسة العالمات التجارية العالمية.
واستعرض حسن في حــواره الخطط التوسعية للشركة وتداعيات
جائحة كورونا ودور بنك قطر للتنمية في الترويج للمنتجات الوطنية
ومنها منتجات مصانع القطرية النتاج اللحوم ،التي القت استحسانا
كبيراً لدى المستهلكين وباتت توزع عبر جميع المتاجر والمجمعات
االستهالكية  ،وعبر سالسل التوريد وشــركــات األغذئية والمطاعم
المحلية والعالمية في قطر..وفيما يلي التفاصيل:
* في البداية حدثنا عن نشأة شركة التحالف للمواد الغذائية
والتجارة والهدف من إنشائها ؟

نغطي  %50من احتياجات السوق
المحلي من اللحوم المصنّعة
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نوفر جميع متطلبات الشركات
العالمية والفنادق من المنتجات
بأعلى المواصفات

 “التحالف للمواد الغذائية والتجارة” هي شركة ضمن مجموعةشركات الخلف يترأسها السيد أحمد حسين الخلف والرئيس التنفيذي
السيد فهد الخلف  ،وقد انشأت “التحالف “ كذراع تسويقي للمصانع
والشركات المترابطة األخــرى  ،والتي تشمل مصنع القطرية إلنتاج
اللحوم والدواجن ومزرعة “أجريكو” للتطوير الزراعي التي يترأسها
السيد ناصر الخلف  ،المدير التنفيذي لـ” أجريكو”  ،إَضافة لعدة مشاريع
أخرى مرتبطة بالزراعة ومشاريع مستقبلية أخرى في نفس المجال.
وقــد أنشئ مصنع القطرية إلنتاج اللحوم عــام  ، 2015وتــم البدء
بتشغيله فــي عــام  ، 2016وكــانــت االنطالقة الحقيقية عــام 2017
بالتواجد الفعلي في السوق  ،وكان االنتاج في البداية يتراوح بين 40
و 50صنف ًا  ،أما اآلن فقد وصل عدد ا ًألصناف المنتجة إلى حوالي 400
صنف من الدواجن واللحوم بأنواعها المختلفة  ،المجمدة والمبردة
والطازجة  ،وهي متوافرة حاليا جميعها بالسوق المحلي.

حجم االنتاج
* كم يبلغ إجمالي انتاجكم على مدار السنة ؟ وكم يصل عدد
ً
األصناف المنتجة اليوم ؟

 يبلغ إجمالي انتاجنا الحالي من اللحوم والدواجن بجميع أصنافهموالتي تبلغ  400صنف ،نحو  7000طن في السنة  ،ويتم توزيع جميع
هذه األصناف في السوق القطري من خالل جميع سالسل التوريد
الغذائية في الجهات الحكومية والخاصة  ،عالوة على توفير ما تطلبه
الشركات العالمية المتواجدة محلي ًا والتي تعمل في نفس المجال ،
وكل ما تطلبه المطاعم المحلية والعالمية من أصناف بمواصفات
خاصة وعالية  ،كما يتم توريد منتجاتنا لمعظم الفنادق ومصانع

األغذية في قطر  ،وبالطبع فإن جميع المنافذ االستهالكية والمتاجر
بمختلف فئاتها على مستوى الدولة توزع منتجاتنا.
كما أن منتجات مصانع القطرية إلنتاج اللحوم قد القت استحسانا
كبيرا من الجمهور على مدار السنوات الماضية وإلى اآلن  ،حيث تعتبر
منتجات مصانعنا قطرية بالكامل ،تم تصنيعها محلي ًا وبأياد قطرية
وتحت إشراف إدارة قطرية تطبق جميع معايير ومواصفات الجهات
المعنية في الدولة  ،ومن ضمنها وزارتا البلدية والتجارة والصناعة ،
ويمكن التأكيد على أن جميع الجهات ذات الصلة تدعم مصانعنا
والمنتج الــقــطــري بــصــورة عــامــة كــي يــكــون ضمن األفــضــل محلي ًا
وعالمي ًا.

احلصة السوقية
* ما حجم الحصة السوقية محلي ًا ؟

 -منتجات مصانعنا تغطي نحو  %50من حصة السوق في مجال

اللحوم المصنعة  ،و جميع اإلحصاءات التي ترصد مبيعات منتجات
اللحوم المصنعة تؤكد تصدرنا المركز األول في معظم المتاجر
والمحالت على مستوى الدولة  ،بل انه ليس تجاوزا القول أن منتجاتنا
رقم (  ) 1في السوق القطري في هذا القطاع  ،إضافة إلى أن منتجات
“جورميه “ العالمة التجارية األشــهــر فــي الــســوق القطري  ،تتميز
بجودتها العالية والتي استطاعت بمذاقها الخاص الوصول لجميع
الشرائح االستهالكية من شركات وأفراد .
وتستعين الشركة بمحترفين في قطاع األغذية واللحوم المصنعة
لتحقيق الجودة المطلوبة والتي تضاهي الجودة العالمية .

التصدير للخارج
* ما هي خطة الشركة لتصدير منتجات مصانعكم إلى خارج
قطر؟
 -لدينا خطة طموحة لغزو األسواق الخارجية ومنافسة أشهر العالمات

لدينا خطة طموحة
لغزو األسواق الخارجية
ومنافسة أشهر العالمات
التجارية
بدأنا تصدير منتجاتنا
إلى الكويت ونستهدف
السوق العماني
25

التجارية في نفس القطاع  ،وقد بدأنا بالفعل بتصدير منتجاتنا إلى
دولــة الكويت  ،ونعمل حالي ًا على التصدير إلــى سلطنة عمان ،
ويدعمنا في هذا الشأن بنك قطر للتنمية من خالل ترويج منتجاتنا
في الــخــارج ضمن برنامج “تصدير” المعني بترويج ص ــادرات اإلنتاج
متعددة تساعد على تحديد
المحلي والــذي تتوفر من خالله أدوات
ّ
الــفــرص إليــصــال منتجاتنا فــي جميع ال ــدول والــتــواجــد المستمر في
األسواق العالمية.

خطط توسعية
* ما هي خطتكم للتوسع في قطاع اإلنتاج الغذائي خالل
المرحلة المقبلة ؟
 نباشر تنفيذ استراتيجية توسعية طموحة  ،إذ نخطط للدخول فيقطاع اإلنتاج السمكي في إطار دعم الدولة للثروة السمكية سعيا
للمساهمة في تحقيق االكتفاء الذاتي  ،وتدفعنا تجاربنا الناجحة من
خالل عالماتنا التجارية التي حــازت على ثقة وإعجاب المستهلكين
 ،إلى اإلنتاج السمكي والمأكوالت البحرية  ،ونهدف إلى منافسة
نظرائنا المنتجين فــي هــذا الــقــطــاع  ،على المستويين المحلي
والعالمي.

الصحة والسالمة
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* ما هي أبرز مميزات منتجاتكم لمنافسة العالمات التجارية
العالمية من نفس القطاع ؟
 يتركز اهتمامنا دائم ًا في الصحة والسالمة المهنية لضمان سالمةالمنتج نفسه وجودته العالية  ،وهو ما نطبقة خالل عملية االنتاج من
خالل استخدام أحدث تكنولوجيا تصنيع اللحوم في العالم وأفضل
المعدات والماكينات التي تعزز جودة خطوط اإلنتاج وتؤهل المنتج
القطري للمنافسة عالمي ًا والتفوق في األسواق الخارجية على أشهر
العالمات التجارية في هذا القطاع الصناعي الهام.

إضــافــة إل ــى ذلـــك ،نسعى لــلــحــفــاظ عــلــى أســعــار منتجاتنا ضمن
مستويات مناسبة مقارنة بالعالمات التجارية العالمية  ،ونعمل في
الوقت ذاته على تحسين وتطوير جودة المنتجات  ،التي باتت حالي ًا
تضاهي نظيرتها العالمية .

دعم الشركات
* هل لديكم اتفاقيات داخلية إلنتاج عالمات تجارية بالشراكة مع
شركات أخرى ؟
 بالطبع هناك اهتمام بالغ بدعم الشركات الناشئة والمتوسطةفي هذا القطاع  ،كما تعزز سياسة الشركة تشجيع المستثمرين
الوطنيين الراغبين فــي االســتــفــادة مــن خبراتنا  .إضــافــة إلــى أن
منتجات مصانعنا والــتــي تحمل الــعــامــات الــتــجــاريــة “جورميه
 ،روزاري  ،صحتين “ المنتجة باسم “ القطرية النتاج اللحوم “
بالفعل توزع في جميع أنحاء الدولة ومتوفرة في جميع المراكز
والمحالت التجارية  ،تنتج لشركات أخرى عن طريقنا عالمات تجارية
خاصة بها  ،حيث يتم إنتاج عالمة “طازة” لمجمعات “فاميلي
فــود “ االســتــهــاكــيــة  ،وعــامــة “ جــولــدن تشويس” لمجموعة
شركات “علي بن علي “  ،وعالمة “ اللولو “ لمجمعات اللولو
االستهالكية  ،في مصانعنا  .ونفتخر بأن ثمار هذا الدعم ينعكس
على الــســوق المحلي  ،حيث ان الــشــركــات الــتــي كــانــت تصنع
منتجاتها خــارج قطر  ،بــاتــت تصنع منتجاتها محلي ًا عــن طريق
مصانعنا .

تداعيات كورونا
* كيف واجهت الشركة تحديات الظروف الراهنة المتعلقة
بتداعيات جائحة كورونا؟
 اتخذت الدولة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السموالشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ،مجموعة من

التدابير الناجحة لدعم القطاع الخاص والشركات الصغيرة
والمتوسطة لمواجهة تداعيات كــورونــا مــن خــال حزمة
تحفيز اقــتــصــادي كــبــرى بقيمة  75مليار ري ــال إلــى جانب
اعفاءات من اإليجارات وتسهيالت أخرى تمويلية من البنوك
عــاوة على إطــاق بنك قطر للتنمية لبرنامج الضمانات
الــوطــنــي لالستجابة لــتــداعــيــات فــيــروس كــورونــا و يهدف
برنامج الضمانات الوطني لمساعدة الشركات الخاصة
المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة األجل ويدعم
البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة
 %100للقطاع الــخــاص وفــق قوانين دولــة قطر المتأثرة
بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد  )19 -وذات سجل تجاري
ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.
كما تم اتخاذ جميع اإلجراءات الالزمة للحفاظ على حركة
النشاط التجاري للشركات المحلية بمختلف فئاتها  ،وذلك
منذ بدء جائحة كورونا في قطر  ،من خالل تأمين حركة
نقل البضائع خارجي ًا عبر ميناء ومطار حمد الدوليين  ،األمر
الذي أدى إلى تحقيق االنسيابية التامة الستمرار عمليات
الشحن والتفريغ بكل كفاءة .
وق ــد اســتــجــابــت مصانعنا ومــزارعــنــا بــكــل كــفــاءة لجميع
اإلجـــــــراءات والــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لــحــمــايــة صــحــة وســامــة
العاملين ،وضمان أمن وسالمة المنتج نفسه  ،من خالل
تطبيق كافة االشتراطات الصحية المطلوبة والمعتمدة
من قبل الجهات المعنية .
ويمكن التأكيد على أن التدابير االقتصادية والمحفزات
الــتــي أقــرتــهــا الــدولــة أدت إل ــى نــجــاح االقــتــصــاد الوطني
والقطاع الخاص في تجاوز تداعيات كــورونــا وقــد أثبتت
الــظــروف الــراهــنــة  ،الــتــي تعيشها الــدولــة والــعــالــم  ،أن
االقتصاد القطري بفضل رؤية القيادة الرشيدة واإلجراءات
التي اتخذتها الحكومة  ،أقــوى مــن األزم ــات وق ــادر على
تــجــاوز أيــة عراقيل تعيق وصــول المنتجات إلــى الــســوق ،
كما أن المستثمرين المحليين واألجــانــب أدرك ــوا قيمة
إقامة مصانعهم داخل قطر  ،وذلك لالستفادة من جميع
المميزات والتسهيالت التي تقدمها الدولة وتدعم بها
القطاعات الصناعية المختلفة.

كل المتاجر بمختلف فئاتها على
مستوى الدولة توزع منتجاتنا
جميع الجهات تدعم مصانعنا
والمنتج الوطني ليصبح ضمن
األفضل محلي ًا وعالمي ًا

Halal
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عقارات

بفائدة صفرية وبالتزامن مع السماح لألجانب بالتملك ..فراس اخلطيب:

«األصمخ» تطرح وحدات
«فوكس هيلز» للتملك الحر
كتب – محمد االندلسي
قال فراس الخطيب ،رئيس قسم المبيعات في شركة االصمخ
للمشاريع العقارية ،ان الشركة تطرح وحدات مشروع فوكس
هيلز (جبل ثعيلب) في مدينة لوسيل ،للبيع بنظام التملك الحر
بتسهيالت كبرى وبفائدة صفرية وذلك بالتزامن مع السماح
لألجانب بتملك العقارات واالنتفاع بها وفقا للضوابط .
وأوضح أن المشروع يتكون من بنايتين ويوفر أفضل الخدمات
العقارية المتطورة والجذابة التي تستقطب جمهور العمالء،
ويضم مناطق للترفيه ومالعب ونوادي رياضية باالضافة إلى
مالعب لالطفال وغيرها ،معربا عن اعتزازه بما تقدمه شركة
االصمخ من معايير عالمية ونموذجية في كافة مشاريعها
العقارية ،خاصة وانها تركز على تلبية طموحات وتطلعات كافة
العمالء خاصة محبي الرفاهية والرقي والفخامة.
وأكد الخطيب ان القطاع العقاري القطري يمتلك من الجاذببية
االستثمارية ما يؤهله ليكون األفضل بين دول المنطقة ،خصوصا
بعد السماح لألجانب بتملك عقارات في قطر وفقا للضوابط
..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:

« »110وحدات سكنية
بالمشروع مع حزمة خدمات
متطورة
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* في البداية ..ما انعكاس سريان قانون تنظيم تملك غير
القطريين للعقارات واالنتفاع بها على القطاع العقاري المحلي؟

 يجيز القانون لألجانب تملك العقارات واالنتفاع بها في  25منطقةوفقا للضوابط ومن المؤكد ان القانون سيعزز الجاذبية االستثمارية
للسوق العقاري  ،كما سترتفع وتيرة التدفقات االستثمارية األجنبية
الــواردة إلى سوق العقارات السكنية ،بعد صدور قرار مجلس الوزراء
رقم  28لسنة  ،2020بتحديد  25منطقة يجوز فيها لغير القطريين
تملك الــعــقــارات واالنــتــفــاع بها ،وش ــروط وضــوابــط ومــزايــا وإج ــراءات
تملكهم لها وانتفاعهم بها.
ومنح القانون حق االقامة لمن يقوم بشراء وحدة عقارية بنحو 200
ألف دوالر أو  730ألف ريال ليتمكن المستثمر العقاري من الحصول
على حق اقامة له والسرته دون مستقدم ،عالوة على منح مزايا االقامة
الدائمة في قطر لمن يقوم باستثمار  3.65مليون ريال أو ما يعادل
مليون دوالر.
ومــن المقرر ان يحصل المستثمر باإلضافة إلــى اإلقامة له وألسرته
على مزايا اإلقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم واالستثمار
في بعض األنشطة التجارية ،في حال كانت قيمة العقار ال تقل عن 3
ماليين و 650ألف ريال ،أي ما يعادل مليون دوالر أميركي ،بينما تضم
مناطق حق االنتفاع بالقطاع العقاري لمدة  99سنة لغير القطريين
 16منطقة وهي :منطقة مــشــيــرب ،وفــريــج عــبــد الــعــزيــز ،والــدوحــة
الجديدة ،والغانم العتيق ،ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق ،واسلطة،
وفريج بن محمود  ،22وفريج بن محمود  ،23وروضة الخيل ،والمنصورة
وفريج بن درهم ،ونجمة ،وأم غويلينة ،والخليفات ،والسد ،والمرقاب
الجديد وفريج النصر ،ومنطقة مطار الــدوحــة الــدولــي ،فيما تشمل
قائمة المناطق المشمولة بالتملك الحر في هــذا القرار  9مناطق
وهي :منطقة الخليج الغربي (لقطيفية) ،ومنطقة اللؤلؤة ،ومنتجع
الخور ،والدفنة (المنطقة اإلدارية رقم  ،)60والدفنة (المنطقة اإلدارية
رقم  ،)61وعنيزة (المنطقة اإلدارية) ،ولوسيل ،والخرايج ،وجبل ثعيلب،

غالبية مشاريع «األصمخ» تتركز
بالمناطق والمدن الواعدة
 12500ريال سعر المتر في
المشروع ومساحة الوحدة
 85مترا
ليبلغ بذلك مجموعة المناطق التي تم تخصيصها لتملك العقارات
واالنتفاع بها لغير القطريين  25منطقة.

فوكس هيلز
* لديكم العديد من المشاريع التي تقع ضمن المناطق التي تم
تحديدها في القانون ..ما هي ابرز هذه المشاريع ؟

 لدينا العديد من المشاريع العقارية المميزة التي تقع ضمن قائمةالمناطق الـــ  25الــتــي حــددهــا قــانــون تنظيم تملك غير القطريين
للعقارات واالنتفاع بها ،مثل مشروع فوكس هيلز (جبل ثعيلب) في
مدينة لوسيل ،حيث تعرض وحدات المشروع العقاري للبيع بنظام
التملك الحر وبتسهيالت كبرى ،ويقدر سعر المتر المربع الواحد بحدود
 12500ريــال ،وهو عبارة عن بنايتين تتكونان من قرابة  110وحدات
سكنية تتألف من غرفة نوم أو غرفتين أو  3غرف تتراوح مساحة الوحدة
منها بحدود  85مترا مربعا ،تضم كافة المميزات الجذابة والخدمات
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المتقدمة والمتطورة بأحدث وسائل التكنولوجيا التي يحتاج إليها
القاطنون بالمشروع ،باإلضافة إلى مناطق للترفيه ومالعب لألطفال
ونوا ٍد رياضية ومواقف واسعة للسيارات.

* ما هي المميزات التي تطرحها شركة االصمخ في مشروع
فوكس هيلز للعمالء ؟

 نعمل على توفير تسهيالت في دفعات السداد حيث يتم دفع %10فقط من الدفعة األولــى مع فائدة صفر  ، %ليتمتع العمالء بمزايا
الحصول على مميزات االقامة الدائمة في دولــة قطر ،كما تعمل
شركة األصمخ على تقديم أعلى المعايير العالمية والنموذجية في
جميع مشاريعها العقارية ،إلى جانب تلبية طموحات وتطلعات كافة
العمالء خاصة محبي الرفاهية والرقي والفخامة ،حيث تحرص شركة
األصمخ العقارية على االلتزام بأدق التفاصيل في كل مشروعاتها،
وااللتزام التام بالمعايير المهنية العالمية ،السيما وان التاريخ الحافل
باالنجازات لشركة األصمخ يشمل مجموعة مختلفة من المشاريع
ذات األهداف االستراتيجية المختلفة والتي تسهم في تحقيق التنمية
المستدامة وتلبية احتياجات السوق مع التركيز على طرحها بأسعار
تنافسية لخدمة كافة الفئات المجتمعية.

مشاريع «األصمخ»

* اين تتركز أبرز مشاريع شركة االصمخ ؟
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 تتركز غالبية مشاريع الشركة في عدد من المناطق والمدن الواعدةفي دولة قطر والتي تفرض على المطورين فيها مواكبة خططهم
وأفكارهم في هذا المجال ،السيما في مشروع اللؤلؤة  -قطر وفي
مدينة لوسيل الواعدة والتي تشكل مفهوما جديدا للمدن العصرية
المستدامة ،كما تشهد هذه المناطق حركة عمرانية كبيرة ،واهتماما
واضحا من قبل المستثمرين خاصة مع تزويدها بالخدمات والمرافق
والمواصالت ،عالوة على انتقال بعض الوزارات والهيئات الحكومية،
األمر الذي يرفع من جاذبية هذه المناطق لالستثمار ،إلى جانب ان هذه
المناطق تعزز من صــورة دولــة قطر الحديثة والمتطورة ،خاصة مع
استخدام التقنيات الحديثة في البناء لتكون المباني ضمن قائمة
المباني الذكية ،األمــر الــذي يساهم في أن يكون المشروع مرغوبا
لدى العمالء ،ويعمل على سرعة تسويقه.

إجنازات متميزة
* كيف تقيِّم مشاريع شركة االصمخ ومساهمتها في التطور
العقاري في دولة قطر ؟

 كل مشروع تطرحه أو تعمل على تطويره شركة األصمخ العقارية،يمثل إضــافــة نوعية وجــديــدة لسجل الشركة الحافل بالكثير من
االن ــج ــازات الــمــتــمــيــزة ،وق ــد تمكنت الــشــركــة مــن تــرســيــخ مكانتها
وحضورها فــي الــســوق وأثبتت م ــرارا انها الوجهة األمــثــل والشريك
األفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى ،خاصة مع محافظة
الشركة على أدائها االحترافي الــذي يرتكز على تقديم منتج عقاري
يتسم بالجودة المرتفعة والفخامة الباهرة والقيمة المضافة للسوق
العقاري المحلي ،مما جعل الشركة تستمر في المساهمة بشكل
فعال في دعم القطاع العقاري واالقتصاد الوطني من خالل التفاني
في العمل بكل جهدها والتفرد في تنفيذ المشروعات سواء أبراج
سكنية ومكتبية أو مجمعات تجارية أو شقق فاخرة ،وذلك عبر الخبرات
المتراكمة والواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل بالقطاع
العقاري.
وتعد شركة األصمخ للمشاريع العقارية إحدى أفضل الشركات العقارية

مازلنا الوجهة األمثل والشريك
األفضل لتطوير المشاريع
العقارية
العقارات تتمتع بالجاذبية
االستثمارية رغم تداعيات كورونا

الكبرى التي استحوذت على الثقة في مجال إدارة وتطوير المشاريع
العقارية ،كما تعتبر واحدة من أهم الشركات العقارية المميزة التي
ساهمت بشكل فعال في نمو القطاع العقاري المحلي على مدى
العقدين الماضيين ،إلى جانب تجاوز إسهامات الشركة في كونها
شركة تطوير عــقــاري فقط ،لتصبح عضوا ب ــارزا فــي مسيرة االرتــقــاء
بمسيرة التطوير العقاري المحلي في اتجاه تحقيق رؤية قطر الوطنية
 ،2030والتي ترتقي بالقطاع العقاري في دولة قطر.

تدابري واجراءات
* هل تطبق الشركة كافة اإلجراءات االحترازية للحد من انتشار
جائحة كورونا؟

 بكل تأكيد تحرص شركة األصمخ للمشاريع العقارية على تطبيقكافة اإلج ــراءات الوقائية واالحــتــرازيــة التي أعلنتها الــدولــة للحد من
انتشار جائحة فيروس كورنا المستجد (كوفيد –  ،)19بما يساهم
في الحفاظ على سالمة المراجعين والموظفين ،وذلك انطالقا من
التزام الشركة بمسؤوليتها المجتمعية في القطاع الخاص وتطبيقا
لواجبها الوطني خــال هــذه الجائحة ،لتصب هــذه اإلج ــراءات التي
تقوم بها الشركة مع الجهود التي تقوم بها مؤسسات وجهات
الدولة في التصدي للفيروس.
ومن هذه اإلج ــراءات قيام الشركة بشكل متواصل ودوري بتطبيق
برنامجها وخططها فــي تطهير وتعقيم كــافــة األص ــول والمرافق
الخاصة بالمشاريع الــتــي تــديــرهــا ،بــاإلضــافــة إلــى تطبيق حــزمــة من
األعــمــال تتعلق بــجــوانــب تــوعــيــة الــعــامــلــيــن والــســاكــنــيــن فــي هــذه
المشاريع ،عالوة على االلتزام بكافة اإلجراءات الخاصة بنسبة تواجد
الموظفين والعاملين بمقر العمل وع ــدد ســاعــات العمل التي
نصت عليها قرارات الدولة ،باالضافة إلى إبراز تطبيق احتراز لموظفي
االستقبال من قبل المراجعين أو المنتسبين للشركة قبل الدخول
إلى مقرها الرئيسي أو مكاتبها الخدمية في المشاريع التي تديرها،
ويسمح فقط للمراجعين أو الموظفين الذين يظهر التطبيق حالتهم
الصحية باللون األخضر بالدخول ،مع ضرورة ارتــداء الكمامات ،وهذا
اإلجراء ساهم بتشجيع المواطنين والمقيمين على تحميل التطبيق
لمساعدة الجهات المختصة في كشف السالسل االنتقالية وتعزيز
الوقاية من جائحة كورونا.

القطاع العقاري يواجة األزمات
بصالبة ويخرج منها أقوى
جاذبية استثمارية
* اذن كيف ترى تأثير جائحة كورونا على القطاع العقاري ؟

 رغم تداعيات فيروس كورونا ،إال ان القطاع العقاري القطري يمتلكالكثير من الجاذبية االستثمارية مما يؤهله ليكون األفضل بين دول
المنطقة ،السيما مع إطــاق قطر لحزمة تشريعات وقوانين جديدة
عملت على تطوير بيئة األعمال بشكل عام والقطاع العقاري بشكل
خاص ،وسريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع
بها ،والذي يشمل  25منطقة موزعة في كافة ارجاء دولة قطر .
* هل تعتقد ان القطاع العقاري المحلي تجاوز تداعيات جائحة
كورونا؟

 بالفعل يمكن القول ان قطاع العقارات المحلي قد تجاوز التداعياتوالتأثيرات السلبية التي تركها فيروس كورونا ،مثلما نجح في تجاوز
تحديات وأزمات عالمية واقليمية أخرى سابقة خالل السنوات الماضية،
وخــرج منها بشكل أقــوى مما كان عليه ،وقد ساهمت حزمة التحفيز
التي أقرتها الدولة لدعم القطاع الخاص واالقتصاد الوطني في تعزيز
القدرة على تجاوز تحديات كورونا .
وقــد أقــرت دولــة قطر حزمة من المحفزات أهمها  :برنامج الضمانات
الوطني وتقديم دعم للقطاع الخاص بقيمة  75مليار ريال ،و إعفاء
قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة من رســم الكهرباء والماء،
واإلعــفــاء مــن اإليــجــارات للمناطق اللوجستية والصناعات الصغيرة
والمتوسطة لمدة ستة أشهر ،وتوجيه الصناديق الحكومية لزيادة
استثماراتها في البورصة بمبلغ  10مليارات ريال ،ووضع آليات من قبل
مصرف قطر المركزي لتأجيل أقساط القروض والتزامات القطاع الخاص
مع فترة سماح لمدة ستة أشهر ،وكذلك قيام المصرف المركزي بتوفير
سيولة إضافية للبنوك العاملة بالدولة ،باإلضافة إلى إعفاء السلع
الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر.
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استثمارات

«جهاز قطر» ميتلك حزمة من األيقونات العاملية..دراسة :

 54.6مليار عوائد االستثمارات
الخارجية القطرية ..سنويا
كتب – محمد األندلسي
تتوزع االستثمارات الخارجية لدولة قطر عبر جهاز قطر لالستثمار
(الصندوق السيادي) في مختلف قارات العالم ،وتضع في
اعتبارها انتقاء المشروعات والمجاالت والقطاعات التي
تحقق عوائد أكبر على المدى البعيد ،حيث يمتلك جهاز قطر
لالستثمار حصص ًا في أيقونات استثمارية عالمية أبرزها هارودز
وناطحة السحاب شارد األطول أوروبي ًا إلى جانب حصة % 17
في شركة فولكس فاغن األلمانية للسيارات وحصة تبلغ %9
في شركة غلينكور البريطانية السويسرية لتجارة السلع األولية
والتعدين ،كما يمـلك الجهـاز أكثـر من  % 6من أسـهم بنك
باركليز ،و % 22من شـركة سينسبري ..وكذلك افتتح جهاز
قطر لالستثمار مكتبا في نيويورك عام  2015ووضع خطط
الستثمار  35مليار دوالر في الواليات المتحدة األميركية ،وقد
استحوذ الجهاز على نحو  % 10من شركة «إمباير استيت
ريالتي تراست» المالكة لمبنى «إمباير استيت» الشهير في
عام  ،2016فض ً
ال عن حصة في شركة «روسنفت» الروسية
ويملك الجهاز  % 8.3في شركة «بروكفيلد بروبيرتي» وحصة
 % 4.6من شركة النفط العالمية رويال داتش شل إلى جانب
كل من بنك اوف أميركا
فندق «غروفنر هاوس» وحصة في ٍ
وتوتال وشركة المجوهرات األميركية «تيفاني» وفي المقابل
تواصل كل من شركتي كتارا للضيافة والديار القطرية توسيع
حضورهما في استثمارات جديدة تشمل معظم بقاع العالم.
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غير أن الــســؤال المهم :كم تبلغ عوائد هــذه االستثمارات
الخارجية؟ وهــو الــســؤال الــذي يــحــاول اإلجــابــة عنه الدكتور
خالد العبدالقادر ،نائب رئيس كلية المجتمع في قطر ،في
دراسته حول «االستراتيجية االقتصادية لدولة قطر» ،حيث
قدر أن االستثمار الخارجي لدولة قطر يدر دخال ال يقل عن 15
مليار دوالر بما يعادل « 54.6مليار ريال» في السنة ،السيما
وان أصول الصندوق السيادي تقدر بنحو  340مليار دوالر أي
ما يوازي نحو  1.23تريليون ريال ،وشددت الدراسة على أن
االستثمار الخارجي يساهم في تنويع مصادر الدخل لدولة
قطر ،إلى جانب أن هذا الدخل قد يكون أفضل (نظريا) مما
لو تم استثماره محليا.
وأضافت الدراسة « :إن توجيه جزء كبير من استثمارات دولة
قطر لــلــخــارج على حــســاب الــداخــل جــاء العــتــبــارات سياسية
كتعزيز القوة الناعمة لدولة قطر ،وأيضا العتبارات اقتصادية

االستثمار الخارجي يساهم في
تنويع مصادر الدخل
مساهمة الصناعة في الناتج
المحلي تتراوح بين  %10و%12
سنويا

مثل ضيق المردود االقتصادي محليا ونطاق االقتصاد المحلي
ووصـ ــول قــطــاع الــطــاقــة والــبــتــروكــيــمــاويــات حــالــيــا لمرحلة
االكتفاء من االستثمار ،وأيضا التشبع في قطاع العقار ،كما
أن هناك استثمارا تابعا للقطاع الخاص القطري في الخارج
يتمثل فــي حصص ملكية فــي مــؤســســات مالية وأسهم
وعقارات ،وال يوجد حاليا رقم تقديري له».
وأشـــارت الــدراســة إلــى أن هــنــاك اســتــثــمــارا أجنبي ًا وارداً إلى
دولــة قطر ،ويتركز معظمه في عقود مشاركة في قطاع
الطاقة أي استثمار أجنبي مباشر .كما أن هناك متاجر تابعة
لمستثمرين أجانب بشراكة مع القطاع الخاص القطري،
مثل متاجر اللولو والكارفور وجرير (وهي استثمارات مباشرة
أجنبية) ،وهناك أيضا شراكات في مصانع محددة.
وقـ ــدرت ال ــدراس ــة مــســاهــمــة الــصــنــاعــة فــي الــنــاتــج المحلي
بمستويات تتأرجح بين  % 10و  % 12كمتوسط سنوي،

33

كــمــا تــســاهــم االس ــت ــث ــم ــارات األجــنــبــيــة الـــــــواردة ف ــي تجهيز
المشاريع الرأسمالية الحكومية مثل مشاريع شركة سكك
الحديد القطرية (الريل) ومشاريع مونديال كــأس العالم
 2020ومطار حمد والبنية التحتية وميناء حمد  ،عالوة على
وجود استثمار أجنبي غير مباشر يتركز في البورصة القطرية
(مثل عدد األسهم المملوكة لغير القطريين والذي سمح
لــه إمكانية الــوصــول إلــى  % 49مــن األســهــم فــي بورصة
قطر) ،إلى جانب أن هناك نشاطا تجاريا عن طريق التجارة
االلكترونية.

قاطــرة النمو
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وأفــادت الــدراســة بأنه في نموذج االقتصاد القطري ،هناك
قطاعات مهمة شكلت قاطرة النمو االقتصادي في دولة
قطر خالل الـ  20سنة السابقة وإلــى اليوم ،وهي :بشكل
أس ــاس ــي قــطــاع الــطــاقــة والــقــطــاع الــحــكــومــي والــقــطــاع
العقاري ،ثم القطاع االستهالكي والقطاع الخاص التجاري
واالستثمار الخارجي ،موضحة أن قطاع الطاقة ال يــزال هو
المغذي األول واألكثر فاعلية لالقتصاد القطري بما ال يقل
عن  % 90من عوائد التصدير ،وتقدر مساهمته بما ال يقل
عن  % 30من الناتج المحلي ،حيث استمر قطاع الطاقة
في النمو المتسارع من سنة  2000إلى سنة  ،2010ولكن
استقر النمو نسبيا بالقيم الحقيقية ،حيث يعمل القطاع
حاليا عند أعلى مستوى له وعند معدالت إنتاج تتوافق مع
احتياجات السوق العالمي ،أو بسبب وصوله إلــى طاقته
المصممة تقريبا ،ولم يعد هذا القطاع يضيف الكثير إلى
مــعــدل نــمــو االقــتــصــاد الــســنــوي إال فــي حــالــة ارتــفــاع أســعــار

منتجات الطاقة ولكن قد يحدث النمو الحقيقي فيه بزيادة
طاقته اإلنتاجية وزيادة االستثمارات فيه أو زيادة إنتاجيته.
ـوهــت الــدراســة إلــى أن القطاع الحكومي يعد المغذي
ونـ ّ
للحركة االقتصادية المحلية عــن طريق أنشطة الحكومة
االستهالكية والرأسمالية (مثل الــشــراء الخدمي والعيني
الفوري والتعاقدي وأيضا التوظيف) ،وتقدر مساهمته بنسبة
ال تقل عن  % 30من الناتج اإلجمالي ،بينما يساهم القطاع
الخاص التجاري في تلبية احتياجات الحكومة االستهالكية
والرأسمالية ،كما يقوم القطاع الخاص أيضا بتلبية الحاجات
االستهالكية للمجتمع كــكــل ،وتــقــدر مساهمته ب % 20
مــن الناتج المحلي ،كما يتركز نشاط هــذا القطاع بدرجة
كبيرة في العقار والخدمات ،ولكن يساهم بشكل أقل في
النشاط اإلنتاجي والصناعي ،وفــي المقابل فقد تضاعف
نشاط القطاع الــعــقــاري بشكل كبير مــن سنة  2003إلى
 ،2008وتقدر مساهمته حاليا بـ  % 10في الناتج المحلي.

منو متوازن
وذكـــرت الــدراســة أن أفــضــل نــمــوذج الستراتيجية االقــتــصــاد
القطري هو ما يحقق النمو المتوازن والمستقر ،ويعمل
عــلــى تــحــقــيــق أقــصــى نــاتــج مــحــلــي وب ــأق ــل مــــوارد ممكنة،
ضمن بيئة استهالك متناغمة لهذا الناتج ومخزونه ،بحيث
يحقق هذا النموذج األهداف التنموية مثل التقدم والحداثة
والعيش الكريم ،مشيرة إلى أن أي اقتصاد ال بد أن ينمو
بشكل متوازن ونسب نمو متزنة في كافة القطاعات من
أجل ضمان استقرار كافة المؤشرات فيه ،والبــد من تناغم

تعزيز الشراكة بين القطاعين العام
والخاص ينعكس إيجابا على االقتصاد
بناء االحتياطات المالية والبنية
القوية يوفر مناعة اقتصادية أمام
األزمات
كافة القطاعات فــي نسبة الــزيــادة والنمو فيها وتلبيتها
جانب الطلب في نطاق ســوق واضــح ،فمثال أن يزيد سوق
العقار بنسبة عالية وأكبر من نسبة الزيادة في السكان فإن
هذا سيؤدي إلى خلل في توازن االقتصاد المحلي.
وأضافت الدراسة « :السؤال الذي يتعلق بـ :ماذا بعد كأس
العالم ؟ سؤال يطرح كثيرا للبحث عن حل للفوائض التي
ستضاف إلــى الــفــوائــض الحالية فــي االقــتــصــاد مــن العقار
واألسواق المتنوعة ،فلو انحسر االقتصاد بعد مونديال 2022
عن فائض أكبر في العقار ومنتجات سوق التجزئة ،فسيؤدي
ذل ــك إل ــى تعميق الــخــلــل فــي ال ــت ــوازن ومــعــانــاة االقــتــصــاد
وخــاصــة لــدى القطاع الــخــاص ،والــحــل األفــضــل هــو العمل
من اآلن على زيادة السكان بالشكل المدروس والمنضبط

35

مع االنتاجية والقيمة المضافة لالقتصاد ،وأخذا في االعتبار
الهوية والتركيبة السكانية».

الناجت احمللي
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وأشــارت الدراسة إلى أن الناتج المحلي اإلجمالي القتصاد
دولــة قطر بلغ  700مليار ريــال في  ،2018والحجم الحالي
لــســكــان قــطــر هــو  2مــلــيــون و 700أل ــف شــخــص ،وبحسب
التقديرات فإن الحجم األمثل لسكان قطر هو الذي يكون
فيه توازن بين نمو السكان ونمو الناتج المحلي هو  3ماليين
و 200ألف شخص عند مستوى الناتج اإلجمالي الحالي 700
مليار ريال ،علما بأنه يجب أن يتم التركيز أيضا على ماهية

أنــواع السكان المفيدين لقطر والمرتبطة بقيمة مضافة
لالقتصاد ،مع األخذ بمحاذير التأثير على الهوية والخلل في
التركيبة السكانية ،وباقتفاء أثــر الــتــرابــط بين معدل نمو
السكان ونمو الناتج المحلي في قطر ،فــإن اقتصاد قطر
يحتاج إلى زيادة في السكان بمقدار  500ألف شخص على
ما هو موجود في  ،2019وهذا ما سيدعم الطلب ويجلب
التوازن للسوق العقاري وسوق التجزئة.
وأوضحت الدراسة قائلة « :إن االقتصاد القطري والذي يحتاج
إلى سكان «بالزيادة» بمقدار  500ألف شخص ،هو حاليا في
وضع التباين بين فائض في قطاع العقار وعجز في قطاع
الــخــدمــات ،وبــاألخــص القطاع الصحي ،فــالــزيــادة السكانية
يمكن استيعابها فــي الــقــطــاع الــعــقــاري بسهولة ،ولكن

قطاع الصحة يحتاج إلــى استثمار ض ــروري فيه حتى يلبي
الزيادة في حجم السكان».
ولفتت الدراسة إلى أن الشراكة بين القطاع العام والخاص
وبمشاركة االستثمار األجنبي سيكون لها أثــر إيجابي في
إيجاد وإنجاح المشاريع في االقتصاد ،وفي هذا االطار ينبغي
تدشين تكتل للمشاريع المشابهة ،تحت مظلة واحــدة،
كشركات من القطاع العام والخاص مع التركيز على الخدمة
والمنتج ذي الــجــودة العالية ،إلــى جانب بناء االحتياطات
المالية والبنية القوية لالقتصاد والتي ستقيه من مضار
الصدمات المالية واالقتصادية المحتملة ،وكذلك ينبغي
االهــتــمــام باالقتصاد الرقمي بوصفة مستقبل المنافسة
فالبد لالقتصاد أن يكون حاضنا ومنتجا له ومتناغما معه.
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مشاريع

أجنزت  %70من أبراجها الواقعة بتقاطع رمادا..زيد جبارة:

«بن الشيخ» عين على المشاريع
الجارية وأخرى على المخطط لها
كتب – محمد االندلسي
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة ،زيد جبارة،
أن جميع مشاريع المجموعة تمضي على قدم وساق ،وتجاوزت

تداعيات جائحة كورونا ،حيث تم إنجاز نحو  % 70من اعمال بناء
أبراج بن الشيخ الواقعة في تقاطع رمادا بشارع سلوى ،والتي
تصل تكلفتها إلى  600مليون ريال ،وتضم نحو  500شقة

فندقية ،وعلى ارتفاع  22طابقا ،حيث تم االنتهاء من اعمال

بناء الطابق الـ  21في البرج ،وستكون هذه األبراج األكثر ارتفاعا

في طريق سلوى ،وتتميز بلمسات الفخامة العصرية والخدمات
الراقية المتكاملة ،وستمثل فرصة كبيرة للمستثمرين العقاريين
والعمالء القتناص مثل هذه الوحدات العقارية المميزة التي
تقع في قلب العاصمة القطرية ،ومن المتوقع اكتمال

المشروع في العام المقبل.
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وأض ــاف جــبــارة  :نباشر تنفيذ مشاريعنا الــجــاريــة ودراسـ ــة المشاريع
األخــرى المخطط لها مع األخــذ في االعتبار أن استراتيجيتنا توفر لنا
مرونة كبرى للتعامل مع متغيرات السوق مع درء المخاطر  ،مشيرا
إلى انه تم االنتهاء من أعمال الحفر والتأسيس القامة مشروع مول
عين خالد والذي سيكون ايقونة مميزة في قطاع المراكز التجارية
(الموالت) ،عبر تكامل خدماته والمحال التجارية المتنوعة التي تضم
أبرز العالمات التجارية المحلية والعالمية ،الى جانب المكاتب االدارية،
وغيرها من الخدمات المختلفة التي توفر أرقي المنتجات للجمهور،
مؤكدا ان مجموعة بن الشيخ تسعى إلى خلق االبتكار في عملها
ومشاريعها المتنوعة ،باالضافة الى تجنب التكرار أو إعادة إنتاج األفكار
القديمة ،كما تعمل على أكثر من محور للتميز في السوق المحلي
والخارجي والمضي قدما في رسم طريق النجاح الذي يعود بالضرورة
على االقتصاد الوطني ويرفع من اسهم قطر عاليا.

اخلدمات األمنية
وفي هذا اإلطار فقد شهدت شركة بن الشيخ للخدمات األمنية اقباال
كبيرا من عمالئها حيث بــدأت بالفعل في تلقى العقود وتقديم
الــخــدمــات المتعلقة بــهــذا الــقــطــاع ،وتتميز الــشــركــة بتوفير نوعية
خدمات تتصف بالجودة  ،والكفاءة العالية ،ومن المتوقع أن تغدو
الشركة مستقبال احد أهم ركائز قطاع الخدمات األمنية هذا القطاع
الحيوي ،وتمثل نقلة جديدة في قطاع الخدمات االمنية  ،وواحدة من
اهــم الشركات الــرائــدة في قطر ،والعاملة بقطاع الخدمات األمنية
الذي يمثل أحد أهم القطاعات الواعدة لمجموعة بن الشيخ القابضة
والتي تعمل في حزمة من القطاعات االقتصادية المهمة.
وأوضــح ان شركة بن الشيخ للخدمات األمنية تقدم وتوفر التدريب

أبراج بن الشيخ فرصة ذهبية
للمستثمرين والعمالء وإنجازها
خالل العام المقبل
« »%80معدل االشغال في
مشروع «أسواق أبو هامور »4
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والتأهيل لكافة كوادر وأفراد األمن ،عالوة على إمكانية توفير أجهزة
ومعدات اإلنذار واإلطفاء والسالمة ،وتوفير المواد المقاومة للحريق
والــعــوازل المطلوبة ،وتركيب وصيانة مــواد وأجهزة ومعدات اإلنــذار
واإلطــفــاء والسالمة ومكافحة الحرائق ،وبيع مستلزمات وكاميرات
المراقبة والحراسة الخاصة بالخدمات األمنية في مختلف المنشأت .
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وأش ــار جــبــارة الــى أن مستويات األشــغــال فــي مــشــروع «أسواق أبو
هامور »4حققت نسبة  %80منذ افــتــتــاح الــمــشــروع خــال الشهور
القليلة الماضية ،والتي القت نجاحا كبيرا وإقباال كثيفا من الجمهور،
بالتوازي مع زيادة إقبال المستثمرين على اقتناص الفرص االستثمارية
التي تطرحها «أسواق أبو هامور  ،»4والتي تأتي لتكون األحدث من
سلسة اسواق أبو هامور ،ولتنضم الى باقي أسواق أبوهامور  ،1و،2
و ،3لتقدم كافة الخدمات المميزة للجمهور وقاطني المنطقة.
ونوه جبارة الى ان اسواق أبو هامور  4تقع على مساحة كبيرة تصل
ّ
الى اكثر من  12الف متر مربع كمساحة اجمالية مبنية ،فيما تصل
المساحة الكلية المغطاة الى ما يزيد عن  5االف متر مربع ،ويضم
المشروع نحو  75متجرا بمساحات مختلفة تتراوح من  40الى  8امتار
مربع ،وهايبر ماركت كبير ،عــاوة على وجــود  56ستوديو بمساحة
 45مترا مربعا ،باالضافة الى  10شقق بغرفة نوم واحــدة بمساحات

أعمال المشروع السياحي في سلطنة
عمان تمضي على قدم وساق
زيارات ميدانية دورية لمشروعنا السياحي
في عمان لمتابعة المستجدات
تبدأ من  60إلى  80مترا مربعا ،وشقتين بغرفتي نوم على مساحة
 98مترا مربعا ،كما يحتوي الطابق السفلي على نحو  187موقفا
للمركبات والسيارات ،كما تمتلك اسواق ابو هامور  ،4باقة متنوعة
وثــريــة مــن الخدمات المتكاملة التي يحتاج اليها جميع الجمهور،
سواء من المحال التجارية المختلفة والتي تغطي كافة احتياجات
المستهلكين  ،والصرافات اآللية المنتشرة ،فضال عن الفروع لخدمات
شركات االتصاالت ،ومحال المجوهرات و الذهب والهدايا  ،والمطاعم
والمقاهي المختلفة ،باالضافة الى وسائل الترفيه التي تالئم جميع
افراد االسرة.

املشاريع اخلارجية
وحول المشاريع الخارجية لمجموعة بن الشيخ القابضة أكد جبارة أنه يتم
مباشرة تنفيذ مشروع سياحي استثماري يحتوي على العديد من األسواق
العمانية التراثية ،باإلضافة إلى منشآت فندقية ومراكز ثقافية وتجارية
ومطاعم ومقا ٍه ومرسى لليخوت في سلطنة عمان ،حيث تستمر الزيارات
بشكل دوري للوقوف على آخر المستجدات واالعمال لهذا المشروع الهام
 ،والذي تصل تكلفته االستثمارية اإلجمالية إلى نحو  1.2مليار ريال قطري،
فيما يبلغ حجم االستثمار المبدئي بالمشروع نحو  400مليون ريال.
ولفت إلى أن مجموعة بن الشيخ القابضة كانت قد فازت خالل العام
 ،2019بمزايدة لتدشين المشروع في العاصمة مسقط بسلطنة عمان،
وذلك بعدما تفوقت على منافسيها نظرا لما تمتلكه من خبرات تاريخية
متراكمة.
ولفت جبارة الى انه من المتوقع ان يتم االنتهاء من المشروع السياحي
وافتتاحه بالتزامن مع كــأس العالم في قطر  ، 2022ليعد احــد اضخم
االستثمارات السياحية فــي سلطنة عمان الشقيقة التي تقدم كافة
التسهيالت الالزمة إلنجاز المشروع .

فندق يف صاللة
وذكر جبارة ان المجموعة تمتلك ايضا مشروع ًا سياحي ًا اخر في سلطنة
عمان وهو فندق للضيافة في مدينة صاللة والتي تتمتع برونق خاص من
بين مدن دول الخليج  ،ويحقق الفندق حاليا مستويات اشغال جيدة  ،حيث
يقع الفندق في افضل منطقة استراتيجية في مدينة صاللة  ،ويضم نحو
 110شقق فندقية ،بعدد  10طوابق.
وأكد جبارة ان مجموعة بن الشيخ دائما ما تضع نصب اعينها التغيرات
التي تحدث فــي األس ــواق المحلية والعالمية  ،وتربطها مــع توجهات
الـشــركــة ،بالشكل ال ــذي يحقق اهــدافـهــا بـصــورة دقيقة ،بــاالضــافــة الى
التأقلم مع اوضاع السوق بشكل مرن وسريع ،وهذا ما امتلكته مجموعة
بن الشيخ القابضة ،خالل تاريخها الممتد الكثر من  40عاما ،مشيرا الى
امـتــاك مجموعة بن الشيخ القابضة لنحو  20شركة تحت مظلتها ،
تعمل في العديد من القطاعات االقتصادية وتسعى الى تلبية احتياجات
السوق ،ويعزز هــذا التنوع الثري توجهات المجموعة ويصب أيضا في
تحقيق المساهمة في بناء وتطوير االقتصاد الوطني والمشاركة في
التنمية الشاملة بدولة قطر ،عالوة على ان المجموعة تعمل كطرف من
أطراف األقتصاد بالدولة ضمن رؤية قطر الشاملة  ،2030من اجل تحقيقها
بصورة دقيقة على ارض الواقع.
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متابعات

وسط غياب لتمثيل سيدات األعمال

اإلدارات....
مجالس اإلدارات

!

للـرجـال فقط
تنامت ظاهرة غياب سيدات األعمال عن التمثيل في مجالس إدارات الشركات المدرجة وسط
سيطرة ذكورية بحتة رغم أن دولة قطر تحتل المرتبة األولى عربي ًا من حيث المساواة بين
الجنسين فمن أصل  46شركة مدرجة في البورصة القطرية هناك سيدة أعمال واحدة عضوة

في مجلس إدارة إحدى الشركات فيما يغيب العنصر النسائي عن مجلس إدارة بورصة قطر
ذاتها التي يضم مجلس إدارتها  9أعضاء.

ورغم ضعف التمثيل فإن سيدات األعمال القطريات يشكلن نحو  %37من القوى العاملة

عاما  ،وما يقرب من  %49من القوى العاملة للنساء
النسائية التي تتراوح أعمارهن بين  25و ً 29
التي تتراوح أعمارهن بين  30و 34عاما.
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منظمة العمل
الدولية :
وجود المرأة
في المناصب
اإلدارية العليا
يزيد أرباح
الشركات %20
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وقــال سعادة محمد بن أحمد بن طــوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة
قطر ،أن المرأة في دولــة قطر حققت تقدم ًا في المشاركة االقتصادية
قياس ًا بنظيراتها في المنطقة بشكل عام ،مشيراً إلى أن مشاركة النساء
أصبحت أكثر فعالية في الوظائف العامة بالدولة سواء بالقطاع العام
أو الخاص ،الفت ًا إلى أن المجال العام مفتوح للطرفين سواء الرجال أو
النساء وأن ضعف المشاركة في مجالس إدارات الشركات ربما يحتاج
إلى تفعيل أكثر من قبل القائمين على قيادة الشركات من خالل منح
سيدات األعمال الفرصة في تمثيل أكبر بمجالس إدارات الشركات ،منوه ًا
إلى أن التشريعات لم تضع قيوداً على مشاركتهن بل انها تعزز وجودهن
وتدعمهن.
وقالت سيدة األعمال والمستشارة االقتصادية سهيلة آل حارب ،إن ضعف
مشاركة النساء في مجالس إدارات الشركات يعزى إلى عدد من العوامل
أبرزها أن معظم مؤسسي الشركات من الذكور وبالتالي فإن الشركات
يديرها أربابها او يقررون من يختارونه ليقوم بإدارتها ،إضافة إلى ضعف
الوعي بأهمية تمثيل المرأة في مجالس اإلدارة ،فض ً
ال عن عدم وجود
تشريعات تنظم وتلزم الشركات بضرورة تمثيل النساء في المناصب
القيادية للشركات عالوة على أن بعض السيدات يرتبطن بالعمل في
جهات حكومية وبالتالي ال يفضلن الحضور كأعضاء بمجالس إدارات
الشركات.
وشددت على ضرورة تبني سياسات واجراءات تعزز من تمثيل النساء في
المناصب القيادية للشركات خاصة وجودهن في مجالس اإلدارات ومراكز
إتخاذ القرار ،مشيرة إلى أن تعزيز دور المرأة في مجالس اإلدارة ينعكس
إيجاب ًا على أداء الشركات من حيث تنوع األفكار والرؤي والخطط وزيادة
ثقة المستثمرين والمساهمين فيها.
وبدورها قالت الدكتورة لولوة العبيدلي ،التى تدير مكتب لالستشارات
القانونية والناشطة في مجال تمكين المرأة ،أن ضعف تمثيل النساء
بمجالس إدارات الشركات يعود إلى أن رؤوس االموال المؤسسة لهذه
الشركات تعود في أغلبها لفئة رجال األعمال وهؤالء هم من يشكلون
مجالس اإلدارة  ،كما ان أغلبية الشركات هي شركات يفضل أصحابها
أسبقية الــرجــال للقيام بمهام اإلدارة رغــم أهمية التنوع الــذي يعكس
المشاركة الفعالة للمرأة ودورهــا الرائد في رفد اداء الشركات باالفكار
والرؤي والمساهمة في رسم خارطة المستقبل بما يعزز نمو الشركات
ويساهم في التنمية الشاملة في البالد.
وأشــارت إلــى أن المرأة القطرية حققت تقدما ملحوظا في المشاركة
السياسية والدبلوماسية كما ارتفعت مشاركتها في مجال المال واألعمال
وحققت تطورات نوعية في العديد من المجاالت االخــرى وكذلك فإن
معظم مشروعات سيدات األعمال في السوق المحلي تتميز باالبتكار .
وشددت على ضرورة تعزيز آليات مشاركة المرأة في المجالس القيادية

قطر األولى عربي ًا في
المساواة بين الجنسين
وسيدات األعمال  %37من
القوى العاملة النسائية
للشركات عبر ســن التشريعات والـقــوانـيــن الملزمة لـلـشــركــات ،مثل
تخصيص نسبة من مجالس ادارات الشركات للنساء وإلــزام الشركات
بتمثيل النساء في المناصب القيادية وعضوية مجالس اإلدارات ،الفتة
إلى ان دخول المرأة لمجالس اإلدارة يحتاج إلى وقت.
وكانت رئيس منتدى سيدات األعمال القطريات وعضو مجلس إدارة غرفة
قطر ،ابتهاج األحمداني قد أكدت في وقت سابق أن قطر تعمل على تعزيز
مكانة المرأة ودورها في المجتمع ،وتوفير أجواء مالئمة وتشجيع التكافؤ
بين الجنسين ،مشيرة إلى أن ثروات المستثمرات القطريات تتراوح ما بين
 20إلى  25مليار ريال.
وتكشف بيانات نتائج مسح القوى العاملة بالعينة للربع الثالث 2019
(يوليو – سبتمبر) الذي نفذه جهاز التخطيط واإلحصاء ،أن عدد المشاركين
في القوى العاملة ارتفع من  2.051.619عام ً
ال للربع الثاني من العام
 2019إلى  2.057.219عام ً
ال للربع الثالث  ،2019حيث بلغت نسبة الذكور
منهم  ،% 86.4مقابل  % 13.6لإلناث فيما وصل عدد الباحثين عن عمل
في دولة قطر حسب تعريف منظمة العمل الدولية إلى  2.205أشخاص
في الربع الثالث من العام  ،2019بلغت نسبة الذكور منهم  % 44.4بينما
بلغت نسبة اإلناث .% 55.6
وتشير البيانات ذاتها إلى أن معدل المشاركة االقتصادية للسكان ( 15سنة
فأكثر) بلغ  ،%87.9حيث كانت بالنسبة للذكور  ،%95.8مقابل %57.6
لإلناث .وتمثل الفئة العمرية ( 25وحتى  34سنة) من السكان أعلى
معدل للمشاركة االقتصادية بنسبة  %94.2وفقا للبيانات ،في حين بلغ
معدل اإلعالة االقتصادية % 29.4 ،خالل الربع الثالث  .2019وتشير النتائج
إلى أن معدل المشاركة االقتصادية للقطريين بلغ  % 51.7من مجموع
السكان القطريين بعمر  15سنة فأكثر .حيث تمثل مشاركة الذكور
القطريون  %67من إجمالي الذكور القطريين  15سنة فأكثر ،وتمثل
اإلنــاث القطريات  % 36.9من إجمالي اإلنــاث القطريات  15سنة فأكثر.
وأوضحت البيانات أن عدد المشتغلين بأجر في السوق القطري ارتفع من

آل حارب :سيدات أعمال يرتبطن بالعمل
الحكومي وال يفضلن الظهور كأعضاء

بن طوار :على الشركات منح الفرصة لسيدات
األعمال في عضوية مجالس اإلدارات

العبيدلي  :نحتاج إلى تشريعات
وقوانين ملزمة تمنح المرأة حصة في
المناصب القيادية

ال بأجر في الربع الثاني  2019ليصبح  2.050.052مشتغ ً
 2.045.160مشتغ ً
ال بأجر
في الربع الثالث  ،2019حيث بلغت نسبة المشتغلين بأجر من الذكور ،% 86.4
مقابل  % 13.6من اإلناث .وقد بلغ متوسط األجر الشهري للمشتغلين بأجر 11094
ريا ًال قطري ًا ،ليسجل المتوسط للذكور  11504رياالت قطرية ،مقابل  10094ريا ًال
قطري ًا لإلناث.
وخالل عام  2019أصدرت منظمة العمل الدولية تقريرا أكدت فيه إن وجود المرأة
في المناصب اإلدارية العليا يزيد أرباح الشركات بنحو  %20حيث سجلت نحو ثالثة
أرباع الشركات التي تحافظ على التنوع الجنساني في المناصب اإلدارية زيادات
تتراوح بين  %5و %20في أرباحها ،بينما شهدت الغالبية من هذه الشركات نموا
يتراوح بين  10و.%15
وشمل التقرير  13ألف شركة في  70دولة .وقالت منظمة العمل الدولية إنه على
الصعيد العالمي أقرّت  6شركات تقريبا ،من بين كل عشر ،بأن التنوع الجنساني
حسن أعمالَها ،وذكرت النسبة نفسها تقريبا أنها حققت مكاسب في اإلبداع
قد ّ
واالبتكار والسمعة.
وأكدت مؤلفة التقرير جاي هيي تشانغ أنه باإلضافة إلى الزيادة في األرباح ،تبين أن
وجود المزيد من النساء في مجالس اإلدارة أدى أيضا إلى زيادة عدد المديرات في
الوظائف االبتدائية والمتوسطة والعليا.
ولفت التقرير إلى أنه رغم ثبات هذه النتائج اإليجابية ،إال أن نسبة مشاركة اإلناث
في حوالي ثلث مجالس الشركات على مستوى العالم كانت  30بالمئة ،وهي
ما يسمى بـ”الكتلة الحرجة” التي تترك آثارا إيجابية على النتائج النهائية اللتحاق
العديد من النساء باإلدارة العليا ،وفقا لمنظمة العمل الدولية.
وعلقت مديرة مكتب أنشطة أرباب العمل بمنظمة العمل الدولية ،ديبورا فرانس
ماسين ،على النتائج قائلة “من الواضح أنه ال يزال هناك القليل من النساء في
هذا النوع من األدوار العليا مقارنة بالقوة العاملة ككل .ومع تسلق سلم القيادة
في شركة ما ،يقل احتمال العثور على امرأة”.
وأوضح التقرير “توقعنا أن نرى عالقة إيجابية بين التنوع الجنساني ونجاح األعمال،
ولكن هذه النتائج لفتت األنظار” .وبالنظر إلى الجهود التي تبذلها الشركات في
مجاالت أخرى للحصول على أرباح بنسبة إثنين أو ثالثة بالمئة فقط ،فإن األهمية
واضحة.
وعقبت ماسين “يجب أن تنظر الشركات إلــى الـتــوازن بين الجنسين كقضية
أساسية ،وليس مجرد مسألة موارد بشرية”.
ولكن على الرغم من “التحيز الواعي والالواعي” المنتشر اليوم والــذي يمنع
النساء من االلتحاق بمجموعة كاملة من المهام في األعمال التجارية ،التي
تساعد على ضمان التقدم الوظيفي ،هناك بعض األدلــة على أن هذا التمييز
يُعالج ،كما أشارت إلى ذلك المسؤولة في منظمة العمل الدولية.
يذكر أن األمم المتحدة ،التي تأسست عام  ،1945لم تحقق المساواة بين الجنسين
على مستوى اإلدارة العليا حول العالم إال العام الماضي فقط ،ولكن المنظمة
األممية تضع نصب األعين تحقيق التكافؤ بين الجنسين على جميع المستويات،
كما أعلن أمينها العام أنطونيو غوتيريش.
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فنادق

حمفظتها تضم أكرث من « »27فندقا ومشروعا

آرتك»»
جوائز عالمية لفنادق ««آرتك
حازت العديد من الفنادق المملوكة لشركة
الريان لالستثمار السياحي (آرتك) محليّ ًا وعالميّ ًا
على جوائز مرموقة ،اعتراف ًا بالجودة العالية التي
تحملها هذه الفنادق في تفاصيلها ،وبمرافقها ذات
المعايير العالمية .ومن هذه الفنادق:

فندق سانت ريجيس واشنطن دي سي
حصل فندق سانت ريجيس واشنطن دي سي  -والذي يُ ّ
شكل الوجهة
األبرز للفخامة في العاصمة األميركية  -على جائزة أفضل فندق لرجال
األعمال في واشنطن العاصمة لعام  2020من قبل World Travel
 ،Awardsكما تم االعتراف بالجناح الرئاسي للفندق باعتباره الجناح
الفندقي الرائد في المدينة لعام .2020

فندق سانت ريجيس األفضل لرجال
األعمال في واشنطن
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فندق ألف روما بإدارة كيوريو من هيلتون
حصل فندق ألف روما بإدارة كيوريو من هيلتون من «آرتك»  -والذي
يُ ّ
شكل قيمة تاريخية عريقة وتحفة معمارية مستوحى تصميمها من
القصور في الحقبة الرومانية  -على تصنيف كونه من بين أفضل
 10فنادق في رومــا ،وذلــك وفــق جوائز (Readers’ Choice Awards
 ،) Condé Nast Traveler 2020والتي يُطلقها موقع (Conde Nast
.)Traveler

فندق دبليو ميامي
عد فندق دبليو ميامي  -وهو مشروع رائد يقع مباشرة على الواجهة
يُ ّ
البحرية فــي وســط مدينة بريكبيل ،المركز الــحــضــاري الــمــزدهــر في
ميامي  -على جائزة أحد أفضل  20فندق ًا في ميامي ،وذلك حسب
جوائز (،) Condé Nast Traveler 2020 Readers’ Choice Awards
والتي يُطلقها موقع (.)Conde Nast Traveler

فندق ومنتجع سانت ريجيس بال هاربور
تــم تصنيف فندق ومنتجع سانت ريجيس بــال هــاربــور – وال ــذي يقع
مــبــاشــرة مقابل متاجر بــال هــاربــور الــفــاخــرة وبــالــقــرب مــن الشاطئ
الجنوبي النابض بالحياة في ميامي  -بالمرتبة الثانية من بين أفضل
 30منتجع ًا في فلوريدا ،وذلك وفق جوائز (Readers’ Choice Awards
 ،) Condé Nast Traveler 2020والتي يُطلقها موقع (Conde Nast
.)Traveler

وتــتــطــلــع آرت ــك دوم ـ ـ ًا إل ــى الــشــراكــة مــع أفــضــل ُمــشـ ّ
ـغــلــي الــفــنــادق
المرموقين حول العالم ،مثل «هيلتون» و«ماريوت» ،وذلك بهدف
توفير أعلى معايير الضيافة والخدمات ،والمحافظة على مكانتها
الريادية في قطاع السياحة والضيافة حول العالم.
وتأسست شركة الريان لالستثمار السياحي «آرتِك» عام  2003في
قطر ،وهي شركة مملوكة بالكامل لمجموعة الفيصل القابضة.
وتــنــشــط شــركــة «آرتِك» فــي قــطــاع الــتــطــويــر الــعــقــاري وعمليات
االستحواذ والتأجير مع التركيز بشكل رئيسي على قطاع الضيافة

والخدمات ذات الصلة ،في كل من األســواق الناشئة والمتقدمة
مستهدفة الوجهات الحضرية التي تعرض إمكانات نمو طويلة
األجل.
وتتضمن محفظة آرتــك الحالية أكثر من  27فندق ًا ومشروع ًا في
الشرق األوســط ،وأفريقيا ،وأوروبــا ،وأميركا الشمالية .باإلضافة إلى
محفظتها الفندقية في المدن الرئيسية حول العالم ،تمتلك آرتك
خــدمــات متعلقة بالضيافة تقدم حــلــو ًال فعالة مــن حيث التكلفة
ضمن نموذج الخدمات المشتركة.
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انشاءات

«املتحدة للتنمية»تباشر تطويرها رغم تداعيات اجلائحة

جزيرة جيوان ..كورونا لم يمر من هنا!
تتقدم الشركة المتحدة للتنمية ،إحدى كبرى الشركات
المساهمة العامة الرائدة في دولة قطر والمطور
لجزيرتي اللؤلؤة-قطر وجيوان ،بثبات في تطوير
الرئيسي
ّ

أحدث مشاريعها  -جزيرة جيوان – مع االلتزام بتدابير

السالمة ،على الرغم من انعكاسات جائحة كورونا على
ّ
تشكل
الحياة العامة والحركة التجارية .ومن المتوقع أن
جزيرة جيوان إضافة نوعية إلى المحفظة العقارية
للشركة المتحدة للتنمية التي تضم أيض ًا جزيرة اللؤلؤة-
قطر.

وفي هذا اإلطار ،قال السيد إبراهيم جاسم العثمان،
الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة
للتنمية“ :لقد قطعنا شوط ًا هام ًا في تطوير جزيرة
جيوان ،على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضت
نفسها منذ بداية العام .لقد تمكنّا من إنجاز مراحل
التطوير المخطط لها والتعامل مع تأثير الوباء بتطبيق
خطة عمل متعددة االحتماالت مع الحفاظ على أفضل
معايير الجودة والسالمة والبيئة والتي تميز جميع مشاريع
الشركة المتحدة للتنمية .وسنواصل الجهود الستكمال
ً
آفاقا جديدة في مجال
هذا المشروع الرائد الذي سيخلق
تطوير المدن العصرية في دولة قطر عبر استحداث
منتجات عقارية وخدمات سكنية وتجارية وترفيهية ترتقي
بجودة الحياة”.
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ومن أبرز اإلنجازات التي تم تحقيقها مؤخراً ،هو قيام الشركة المتحدة
للتنمية بإطالق أعمال تشييد مباني كريستال ريزيدنس الـ  15المتعددة
االستخدامات حيث تم البدء بأعمال بناء أساسات الطابق السفلي
صب خرساني رئيسي في أغسطس
المشترك .وتم االنتهاء من أول
ّ
الماضي ،باستخدام  5,000متر مكعب من الخرسانة حيث تشكل
الصب الخرساني على مستوى دولة
هذه الكمية إحدى أكبر عمليات
ّ
قطر ،واستغرقت  33ساعة و 131عام ً
يعد إنجازاً هام ًا بالنظر
ال مما
ّ
إلى حجم العملية والتحديات التي تم مواجهتها وسط القيود التي
صب خرساني بإجمالي
عمليتي
فرضها الوباء .كما تم أيض ًا تنفيذ
ّ
ّ
ـب ضخمة
 9,000متر مكعب في أكتوبر  ،2020والــبــدء بعملية صـ ّ
ّ
يمثل أكثر من ثلث
مكعب خالل أكتوبر أيضا ،مما
بحجم  8,800متر
ّ
صب الخرسانة فيها ،حيث
المساحة اإلجمالية التي تم االنتهاء من
ّ
صب أخــرى خالل األشهر المقبلة تستمر
من المقرر تنفيذ  13عملية
ّ
حتى يناير من العام المقبل.
وتقع مباني كريستال ريزيدنس ،في قلب جزيرة جيوان ضمن منطقة
تجارية وسكنية حيوية ،وتتمتع بإطاللة بحرية من جهة أو إطاللة على
ّ
يشكل العصب التجاري
ممشى الكريستال الخارجي المك ّيف الذي
للجزيرة مــن جهة أخرى .وعــنــد اكتمالها فــي عــام  ،2022ستقوم
بتوفير 586وحــدة سكنية تتراوح بين غرفة نوم واحــدة إلى أربــع غرف
نوم ،باإلضافة الى  101من المحالت التجارية والمطاعم ومنافذ الترفيه
العامة ،فض ً
ال عن مرافق شاملة للسكان ،و 1,456موقف سيارات تحت
األرض.

اجلسر الرئيسي
كما قد تم البدء بتشييد الجسر الرئيسي لمدخل جزيرة جيوان ،والذي
سيربط الجزيرة بجزيرة اللؤلؤة-قطر والطريق السريع المؤدي اليها،
حيث يبلغ طول الجسر المع ّلق بكابالت  250متراً ،ويستند إلى برجين

العثمان  :نحافظ على أفضل
معايير الجودة والسالمة
بدء أعمال تشييد الجسر
الرئيسي لمدخل الجزيرة
أكثر من مليون ساعة عمل في
الموقع دون إصابات
وسيتم تجميل الجسر
يعلوان  43متراً فــوق بولفارد اللؤلؤة-قطر.
ّ
واألبــراج الحاملة بالزخارف ،واإلضــاءة والتشطيبات باللونين الذهبي
ّ
وسيشكل تصميم
والوردي ،بما يتوافق مع الجو العام لجزيرة جيوان.
ً
ً
ً
عالمة مم ّي ً
معمارية وهندسية فائقة الروعة
وتحفة
زة
وتنفيذ هذا الجسر
عند اكتماله.
وقد انطلقت أعمال بناء الجسر في وقت سابق من هذا العام حيث
تم االنتهاء من بناء أساسات األبراج الحاملة .وبدأ العمل على تشييد
صب ألول قطعة خرسانية
أبراج الجسر ،كما تمت مؤخراً أول عملية
ّ
ّ
ستشكل سطح الجسر .ومن المتوقع أن تستمر
من أصل  42قطعة
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األعمال اإلنشائية للجسر حتى العام المقبل.
وتزامن ًا مع هــذه األعــمــال ،تم االنتهاء من أنشطة الــردم عند مدخل
الجزيرة ،مما سمح بالمباشرة بأعمال أخــرى في المناطق المجاورة،
تحديداً عند ملعب الغولف والفندق والنادي الشاطئي حيث انطلقت
أعمال البنية التحتية األساسية .وكانت الشركة المتحدة للتنمية قد
و ّقعت في وقت سابق من العام ،على عقد تشغيل هذه المنشآت
من قبل مجموعة فنادق كورنثيا ،ومــن المتوقع أن تقوم الشركة
المتحدة للتنمية بإسناد عقد أعمال بناء الفندق والنادي الشاطئي
خالل الربع الثاني من عام .2021

فندق كورنثيا
ويتميز فندق “كورنثيا جزيرة جيوان قطر” بكونه تحفة هندسية تجمع

 586وحدة بمباني كريستال
ريزيدنس مع  101محل ومطعم
ومنفذ ترفيهي
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فندق «كورنثيا جزيرة جيوان
قطر» تحفة هندسية

بين الفخامة العصرية والتصميم الكالسيكي الحديث حيث سيشكل
فريدا في جزيرة جيوان ومعياراً للضيافة الراقية على مستوى
معلما
ً
ً
الدوحة .كما سيشمل الفندق العديد من األنشطة والمرافق الترفيهية
مثل النادي الشاطئي الفاخر الذي يضم شاليهات فخمة ومطاعم
متنوعة ،باإلضافة الى نادي جيوان للغولف الممتد على مساحة ست
هكتارات من المساحات الخضراء ،ونا ٍد لألطفال.
تحد جزيرة جيوان  26فيال مطلة على الواجهة البحرية مع طوافات
كما ّ
خاصة لرسو القوارب و 21فيال شاطئية تتميز بشاطئ خاص ،باإلضافة
إلى ستة قصور تقع على جزر خاصة عند قمة الجزيرة ،تتراوح مساحتها
ما بين  4,500متر مربع إلى  9,500متر مربع وتتيح تشييد قصور فائقة
الفخامة ومرسى خاص لليخوت ،حيث يمكن الوصول اليها عبر طريق
حصري.
وتم االنتهاء من األعمال البحرية في محيط هذه المنطقة بما في
ذلك عملية االستصالح وتجهيز قاع البحر وتشكيل الشواطئ الخاصة
وإنشاء قناة مالحية جديدة للقوارب ووضع األخاديد الصخرية لفصل
الفلل .ولضمان سالمة البحّ ارة ،تم تركيب المنارات المالحية والفنارات
الصغيرة وعوامات اإلرشاد المؤقتة التي سيتم استبدالها بـ 25عوامة
ً
وفقا إلرشادات المنظمة الدولية للمساعدات المالحية
مالحية ثابتة،
والمنارات البحرية (.)IALA
بينما تستمر أعمال البناء على قــدم وســاق في جزيرة جيوان ،تجدر
اإلشارة إلى أن أعمال التطوير قد نجحت بالوصول إلى أكثر من مليون
ساعة عمل في الموقع دون وقوع أي إصابات ،مما يثبت التزام الشركة
المتحدة للتنمية الراسخ بصحة وسالمة جميع العمال والمقاولين.
كما تولي الشركة المتحدة للتنمية أهمية كبيرة الستدامة أنشطتها
ومشاريعها؛ لذا تم إنشاء محطة لخلط الخرسانة في موقع المشروع
من قبل الشركة المتحدة للخرسانة الجاهزة ،وهي مؤسسة شريكة
للشركة المتحدة للتنمية ،مما سيسرّع حركة البناء وتوريد المواد
ّ
لجزيرتي جيوان
ويخفض بالتالي الزحمة المرورية في الطرق المجاورة
ّ

واللؤلؤة قطر.
ولتقليل كمية النفايات في المشروع خالل مرحلة البناء ،يتم ً
أيضا
إنشاء محطة إعادة تدوير مؤقتة لمعالجة مخلفات الخرسانة والمياه
الناتجة عن أعمال البناء وإعادة استخدامها في أعمال أخرى.
وسوف تثري جزيرة جيوان عند اكتمال العمل بها ،المشهد العمراني
لمنطقة الخليج الغربي حيث أنها تقع بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر
على مساحة  400,000متر مربع وتستوعب  3,500ســاكــن ،وعــدداً
مماث ً
ستضم الجزيرة  657وحدة سكنية ،بما
ال من الــزوار يومي ًا .كما
ّ

في ذلك  586شقة ،و 21فيال تتم ّتع بشاطئ خاص ،و 26فيال تقع على
حافة المياه مز ّودة بأرصفة عائمة ،و 6قصور واقعة على جزر مستقلة،
باإلضافة إلى  11,000متر مربع من محالت البيع بالتجزئة و 15مبنى
متعدد االستخدامات .وستحتوي الجزيرة أيض ًا على نا ٍد للغولف الى
جانب فندق “كورنثيا جزيرة جيوان قطر” مع نا ٍد شاطئي متصل به
باإلضافة الى ممشى الكريستال وممشى آخر على الواجهة البحرية،
كالهما مك ّيف ،فض ً
ال عن المنتزهات والمناطق الخضراء .كما ستو ّفر
الجزيرة مرافق ترفيهية وناديا رياضيا ومسجدا.
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سيارات

طرحتها «عبد اهلل عبد الغني» يف السوق احمللي

«لكزس أل سي  500كابورليه »2021
سيارة مذهلة  ..تخطف األنظار!
أطلقت شركة عبد اهلل عبد الغني وإخوانه السيارة المذهلة

الجديدة لكزس أل سي  500كابورليه موديل  2021في صالة

عرض لكزس المتطورة ،في حفل حضره السيد آر كي مورغان
الرئيس التنفيذي باإلنابة ،كما حضر الحفل السيد فراس مفتي

مدير أول التسويق ،والسيد أحمد أبوسعد مدير رئيسي  -مبيعات

لكزس الوطنية والسيدة أمل أمين سفيرة العالمة التجارية
لكزس ،فضال عن ممثلي وسائل اإلعالم ووسائل التواصل
االجتماعي والضيوف المميزين.
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تتميز بهيكل صلب وقوة في األداء
ورفاهية بال حدود
محركها  8سلندر بقوة  471حصانا
يعمل بالسحب الطبيعي

وتتميز السيارة لكزس أل سي  500كابورليه  2021بهيكل يتمتع
بالصالبة القوية في األداء و التوافق مع برامج أندرويد أوتو وأبل كار
بالي وسقف قماش قابل للطي و محرك  8سلندر بقوة  471حصان ًا
يعمل بالسحب الطبيعي.
وبــدأ الحفل بإزاحة الستار عن سيارتين ،وأعقب ذلــك كلمة للسيد
فراس المفتي قال فيها« :الليلة هي ليلة خاصة بالنسبة لنا ألننا ال
نطلق سيارة جديدة فحسب ،بل نعمل على إضافة المزيد من اإلتقان
لعالمة لكزس التجارية من خالل هذه القطعة الفنية الجميلة .تم
إطالق هذا الطراز ذو التصميم المميز الكوبيه ألول مرة في معرض
قــطــر لــلــســيــارات ع ــام  2017مــن نسختين مختلفتين وهــمــا ســيــارة
بمحرك البنزين  8سلندر أل سي  500والسيارة الهجينة أل سي h500
ولقد أصبحت كلتا السيارتين خيارًا ممتا ًزا للعمالء المتميزين في
قطر .واستنادا إلى النجاح الذي حققته الكوبيه نطلق الليلة نسخة
الكابورليه لمن يفضلون الصدارة والتميز».
ومن جانبه قال السيد أحمد أبو سعد ،مدير رئيسي  -مبيعات لكزس
الوطنية« :تأتي سيارة لكزس أل سي  500كابورليه بمحرك سعة
خمسة لترات عالي األداء على شكل حرف  ،Vبمحرك سحب طبيعي
بقوة  471حصا ًنا ،وتصل سرعة السيارة من  0إلى  100كم في أقل
من  4.7ثواني .علما بأن المحرك يتمتع بأداء رائع بسبب مواد خفيفة
الوزن بجانب مآخذ التيتانيوم.

قطعة فنية
ً
مختلفا،
وتتوفر سيارة لكزس أل سي كابورليه الجديدة في  12لو ًنا

فراس المفتي  :السيارة تستهدف
من يفضلون الصدارة والتميز
أحمد أبو سعد  :متوافرة بـ12
ً
مختلفا مع طبقة التباين
لو ًنا
الصفراء
ً
حديثا والتي تعكس
بما في ذلك طبقة التباين الصفراء المطورة
األداء الــريــاضــي للسيارة ،بــاإلضــافــة إلــى  3أل ــوان للسقف القماش
القابل للطي».
وبدافع من شغفها تجاه العالمة التجارية وتحديداً للسيارة أل سي
 500الكشف ،كانت السيدة أمل أمين ،سفيرة عالمة لكزس التجارية،
أول مالكة تفخر بــشــراء هــذه القطعة الفنية كما وصفتها ،حيث
سلطت الضوء على اللون الكاكي الترابي المتماشي مع اللون
الرملي لسطح السيارة .وقد تم تسليم المفتاح خالل فعاليات الحفل.
وبــعــد التسليم ،كشفت السيدة أمــل أمــيــن والسيد ف ــراس مفتي
النقاب عن  5لوحات قماشية رائعة تم تقديمها من قبل معرض تربل
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تريند للفنون ليتم عرضها في صالة عرض لكزس .وقالت السيدة
أمل أمين« :بصفتي سفيرة للعالمة التجارية ،أردت أن أضيف لمستي
الفنية إلى العالمة التجارية من خالل تسليط الضوء على أربعة أجيال
مختلفة من سيارة لكزس السيدان الــرائــدة وهي :أل أس  400وأل
أس  430وأل أس  460وأل أس  .500ولما كانت أل سي كابورليه
هي أحدث إضافة لعائلة لكزس ،فقد أردت إبــراز جمالها ليس فقط
كمركبة ولكن ً
أيضا كقطعة فنية».
وقــد أعــرب الضيوف عن إعجابهم ليس فقط بسيارة أل سي 500
ً
حديثا ولكن ً
أيضا بترتيبات الزهور الرائعة
كابورليه التي تم إطالقها
والمقبالت المذهلة من قبل أميزنج مومنتس ايفنتس التي رعت
الحدث بفخر.

مظهر أنيق
ومع التركيز على توفير نفس أداء القيادة الديناميكي والفاخرة الذي
تشتهر به سيارة أل سي  500الكوبيه الرائدة ،تظهر لكزس أل سي
 500كابورليه موديل  2021ألول مرة عالم ًيا كإضافة لعائلة أل سي
الطموحة ذات البابين ،حيث وفر سقف أل سي  500القابل للطي
طريقة إضافية لتحفيز الحواس  -من األعلى إلى األسفل .إن المظهر
الخارجي لسيارة أل سي لكابورليه الجديدة ذو الشكل األنيق الذي
يجمع بين خط السقف الفريد للسيارة الكوبيه مع طابع السيارة
رائعا لفتحة السقف مفتوحا كان
القابلة للكشف ،مما يحقق مظه ًرا ً
أو مغلقا.
وتتيح سيارة أل سي  500كابورليه خصائص قيادة الكوبيه بشكل
أكثر دقة ،مع مركز ثقل منخفض ،وتوزيع مثالي للوزن ،وتركيز على
التعامل مــع األداء بفضل الصالبة الهيكلية الرائعة .وقــد اعتمد
مهندسو لكزس على الهندسة بمساعدة الكمبيوتر ،وتقييم القيادة
في الواقع الحقيقي إزاء نظيراتها ،مما مكن الوصول إلــى نتائج
مبهرة.

حتسني األداء
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وكان المهندسون يهدفون إلى الحفاظ على ديناميكيات المناورة
للسيارات المماثلة لسيارة أل سي  500كوبيه مع تحسين صالبة

توزيع مثالي للوزن وتركيز على
التعامل مع األداء وتحسين صالبة
الهيكل

الهيكل من خالل إضافة مختلف الدعامات الهيكلية .وتم في هذا
خصيصا
الخصوص ضبط نظام التعليق فــي أل ســي الكابورليه
ً
إلستكمال التغييرات الطفيفة في الوزن بين النظامين ،حيث يؤدي
تقليل الوزن غير الموزع في التعليق األمامي إلى تحسين األداء كليا،
وفي الجزء الخلفي ،تمكن المهندسون من تعزيز الصالبة الهيكلية
من خالل إعادة تشكيل ونقل برج التعليق الخلفي ،ومن ثم تقليل
الوزن في الجزء الخلفي من السيارة من خالل استخدام دعامة تعليق
خفيفة ال ــوزن مصنوعة مــن األلــومــنــيــوم المصبوب مــع استخدام

مصدات األداء لتعزيز الراحة في القيادة.
وأصبح بمقدور سائقي سيارة أل سي كابورليه ذات المحرك األمامي
والــدفــع الخلفي اإلحــســاس ب ــأداء مشابه للسيارة الكوبيه يخطف
األنفاس ،وذلك بفضل مجموعة نقل الحركة القوية للمحرك  8سلندر
سعة  5.0لتر مقتر ًنا بناقل حركة أوتوماتيكي مباشر ذو  10سرعات.
إن نظام السحب الطبيعي والحقن المباشر للمحرك  8سلندر بقوة
 471حصا ًنا عند  7100دورة في الدقيقة وعزم دوران يبلغ  398رط ًلا عند
 4800دورة في الدقيقة كل ذلك يتيح روعة األداء.
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ضيافة

دشنته «آرتك» حتت العالمة التجارية «كيوريو كوليكشن»

«أ ِلف ريزيدنس»
شقق فاخرة بتوقيع «هيلتون»
أعلنت شركة الريان لالستثمار السياحي «آرتك» ،إحدى الشركات
العالمية الرائدة في مجال االستثمار الفندقي ،وهيلتون عن افتتاح
«أ ِلف» الدوحة ريزيدنس ،كيوريو كوليكشن من هيلتون.
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ال
شيخ محمد بن فيصل:
إضافة رائعة تزيد أفق
مدينة الدوحة إشراق ًا
وجما ً
ال
طارق السيد« :آرتك»
توسع محفظتها
ال
عقارية التشغيلية في
قطر

ويعد «ألِف» الــدوحــة ريزيدنس األول من نوعه في منطقة الشرق
األوس ـ ــط تــحــت الــعــامــة الــتــجــاريــة كــيــوريــو كــولــيــكــشــن ،والــتــابــعــة
لمجموعة فنادق هيلتون العالمية الراقية من الفنادق والمنتجعات
الفريدة من نوعها ،والذي ّ
اتخذ من منطقة الخليج الغربي مقرّاً له،
وهي المنطقة المشهورة بأبنيتها ذات الطابع الحديث ومجموعة
من ناطحات السحاب األعلى ارتفاع ًا في قطر .ويضم «ألِف» الدوحة
تتنوع ما بين غرفة وغرفتين وثالث غرف نوم في
ريزيدنس  240شقة
ّ
ً
برج سكني شاهق يتكون من  52طابقا .وتتمتع كل شقة بإطاللة
استثنائية على الخليج الغربي ،المنطقة التجارية والدبلوماسية
الراقية في الدوحة والواقعة على الساحل الشرقي الحديث للمدينة،
المعاصر .وتتم ّيز كافة الشقق بالنوافذ
كما تطل على أفق الدوحة ُ
الكبيرة والواسعة الممتدة من األرض حتى السقف ،لتضمن إضاءة
طبيعية خالل النهار وفرصة االستمتاع بالسماء والنجوم خالل الليل.
وتتميز كافة الشقق بمساحاتها الكبيرة وتبدأ أصغرها التي تضم
غرفة واحدة وحماما من  71متراً مربع ًا.
في هــذه المناسبة قــال سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني،
نائب رئيس مجلس إدارة آرتك« :ال يزال قطاع العقارات القطري يشهد
تطوراً ونمواً ملحوظين ،مدعوما بشبكة البنية التحتية المتميزة
بقدرات ومؤهالت الدولة .إنّنا فخورون بأن نكون من بين الرواد الذين
يساهمون في تحقيق هذا التحول من خالل مجموعة آرتك للفنادق
مما يخولنا
والشقق الفندقية ،حيث تتميز منشآتنا بالجودة العاليةّ ،
للعمل مع أكبر العالمات المشغلة حول العالم مثل عالمة هيلتون.
ويعد “ألِف” الدوحة ريزيدنس عالمة بارزة وإضافة رائعة تزيد أفق مدينة
الدوحة إشراق ًا وجما ًال».
من جانبه قال طارق محمد السيد ،الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب
لشركة آرتك« :إنه لمن دواعي سرورنا أن نعلن عن افتتاح هذه المنشأة
المميزة ،والتي تعد أحدث إضافة إلى سوق الشقق السكنية عالية
الجودة في الدوحة .إنّه ليسعدنا أن نخطو خطوة جديدة في عالقتنا
القديمة والمميزة مع هيلتون ،وأن نقدم تجربة فريدة حق ًا إلى السوق
المحلي من خالل “ألِف الدوحة ريزيدنس” .نتطلع دائم ًا في “آرتك”
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إلــى تقديم منتجات وخدمات فريدة إلــى األســواق التي نعمل بها،
ويتماشى “ألِف الدوحة ريزيدنس” تمام ًا مع هذا من حيث موقعه
الممتاز وهندسته المعمارية وجودته .لقد تم تطوير عالمة “ألِف”
التجارية بالكامل من قبل شركة آرتــك ،حيث تم إطالقها ألول مرة
في روما ،مع فندق ألِف روما ،الذي يعمل أيض ًا تحت العالمة التجارية
“كيوريو كوليكشن” من هيلتون ،وعلى إثر النجاح الذي حققناه في
هذا التعاون ،قررنا تعميم النموذج ليشمل الدوحة أيضأ .إنّنا فخورون
جــداً بتوسيع محفظتنا التشغيلية في الــدوحــة ،خصوص ًا مع هذه
اإلضافة الجديدة إلى محفظة آرتك االستثمارية المتنامية ،كما أننا
نتطلع إلى اإلعالن عن المزيد من االفتتاحات المستقبلية قريب ًا».
ويضم الطابق الـ  52أعلى حمام سباحة داخلي في الدوحة ،والذي
متنوعة
يوفر إطاللة خالبة على المدينة .باإلضافة إلى وجود مجموعة
ّ
من المطاعم التي تجعل تجربة اإلقامة مريحة ومتنوعة ،حيث يعد
مقهى «موندو» مكان ًا هادئ ًا للقاء وتناول الطعام ،وذلك بفضل
تصميمه البسيط الزاخر بلمسات األلــوان النابضة بالحياة ،باإلضافة

إلــى تشكيلة األطباق النباتية الفخمة والخيارات المتعددة ،والتي
تجعل من المقهى مكان ًا مثال ّي ًا لتناول المرطبات قبل التمرين أو
بعده .وبفضل المنتجات الطازجة وخدمة العمالء على مدار الساعة
وطوال أيام األسبوع ،سيتمكن الضيوف من أخذ ما يلزمهم ،ومن ثم
االنطالق أو البقاء للعمل أو لالسترخاء على مدار اليوم .أما الطهاة
فهم على استعداد تام وعلى بعد مكالمة هاتفية واحــدة سريعة
إلعداد أشهى األطباق من منتجات الحدائق والمزارع الطازجة ،والتي
تصل مباشرة إلى طــاوالت الضيوف أو شققهم .كما تتوفر قائمة
خدمة الغرف الشاملة والمتنوعة والتي تزخر بالمكونات الصحية
والجاهزة للطهي في المنزل ،والتي تأتي مع إرشادات يسهل إتباعها
مع اختالف نوع الوجبة إن كانت سريعة أو يمكن تسخينها الحق ًا أو
إعادة تسخينها أو طهيها.
ومن جانبه قال دانييل فان ويك ،مدير عام «ألِف» الدوحة ريزيدنس:
«نحن بغاية السعادة الفتتاح منشأتنا الراقية والمتألقة ،وبفضل

حمام سباحة داخلي وإطاللة
خالبة على المدينة ومطاعم
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خدمة العمالء على مدار
الساعة وطوال أيام األسبوع

موقعها الفريد فــي منطقة الخليج الغربي ،والــخــيــارات المتنوعة
لتناول المأكوالت ،وأماكن اإلقامة الفسيحة ،تعتبر الخيار األمثل للزوار
والسياح والمسافرين على حد سواء والذين نتطلع قدم ًا للترحيب
بهم».
ً
يُعد «ألِف الدوحة ريزيدنس» ،جــزءا من برنامج إقامة «نظيفة» في
هيلتون أو ما يعرف بـ «هيلتون كلين ستاي» الرائد في قطاع الضيافة
والــذي يعنى بالنظافة والتعقيم بكافة فنادق عالمة هيلتون في
جميع أنحاء العالم ،والذي تم تطويره بالتعاون مع «أر بي» ،الشركة
المصنعة لكل من عالمتي «ليسول» و«ديتول» الرائدتين في عالم
التنظيف والتعقيم ومالكة «مايو كلينيك» المجموعة الطبية
ّ
يمكن البرنامج الضيوف من اإلستمتاع
والبحثية الغير ربحية ،حيث
بإقامة أكثر نظافة وأمان ًا ،مما يوفر راحة البال بدءاً من لحظة تسجيل
الوصول إلى حين المغادرة .وتشمل المعايير الجديدة التي يعتمدها
البرنامج ،وضع ختم «هيلتون كلين ستاي» ،على الغرف لإلشارة إلى
أنه لم يتم الدخول إليها ولمسها منذ لحظة تنظيفها وتطهيرها
بشكل كامل ،كما يشمل أيض ًا زيــادة وتيرة تنظيف كافة المرافق
والمناطق العامة في الفندق ،وخيارات التدبير المنزلي المرنة.

يضم  240شقة تتنوع
بين غرفة وغرفتين و3
غرف في برج سكني من
 52طابقا

ويــعــد الفندق أيــضـ ًا ج ــزءاً مــن برنامج «هيلتون أونرز» ،برنامج والء
الضيوف الحائز على العديد مــن الــجــوائــز العالمية وال ــذي يشمل
العالمات العالمية المتميزة التي تعمل تحت مظلة عالمة هيلتون
التجارية والبالغ عددها  18عالمة .ويحصل أعضاء البرنامج الذين
يحجزون مباشرة على باقة من المزايا الفورية والتي تشمل طرق
الدفع المرنة التي تسمح لألعضاء باختيار أي مزيج تقريب ًا من النقاط
والنقود لحجز إقاماتهم ،باإلضافة إلى تخفيض حصري ،وخدمة واي
فاي مجانية ،وتطبيق «هيلتون أونرز» للهاتف.
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تشعل الــعــروض الــتــرويــجــيــة حــركــة الــشــراء فــي الــمــراكــز التجارية
والمجمعات االستهالكية فور إطالقها ،حيث تجذب آالف المتسوقين
الراغبين في كسب صفقات شرائية وخطف الفرص من المحالت
قــبــل نــفــادهــا أو انــتــهــاء مــدة الــعــروض الــخــاصــة ،وكــانــت المحالت
قــد ب ــدأت قبل أي ــام بــإطــاق مجموعة مــن الــعــروض والخصومات
الــمــحــدودة ،فيما طرحت تنزيالت استثنائية عبر منصات التواصل
االجتماعي للمتسوقين من خالل مواقعها الرسمية وتطبيقاتها
على الهواتف الذكية.
وتوفر المحالت بمختلف فئاتها ونشاطاتها خــيــارات متنوعة أمام
المتسوقين خالل مدة العروض الترويجية ،حيث تطرح باقات متنوعة
من صفقات الشراء إلى جانب التنزيالت وتخفيض أسعار المنتجات
بنسب مختلفة تتراوح بين  % 30و % 70من ثمنها األصلي .
ورغم أن محالت المالبس الجاهزة تحصل عادة على نصيب األسد
من المشتريات خالل مدة العروض الترويجية التي تطلق أكثر من
مرة على مدار العام ،إال أن المطاعم والمقاهي ومتاجر الترفيه دخلت
أيض ًا عالم العروض والتنزيالت ،ليس هــذا فقط ما قد تجده على
قوائم التنزيالت ،لكن الفنادق وصــاالت األلعاب الرياضية واألندية
الصحية أيــضـ ًا اخــتــارت المنافسة على جــذب الــعــمــاء ،س ــواء عبر
مواقعها الرسمية أو عبر مواقع البحث والحجوزات المعروفة عالمي ًا،
والتي يلجأ إليها الراغبون في قضاء عطلة نهاية األسبوع في فندق
أو االشــتــراك في صالة ألعاب رياضية أو االستمتاع بمرافق األندية
الصحية ،ليجد األسعار التنافسية والعروض المختلفة والتنزيالت.
ووفــقــا لــلــخــبــراء ،فــإن ضــمــان التطبيق الفعلي لمفهوم القيمة
مــقــابــل الــمــال يستدعي اخــتــيــار الــمــوعــد الــمــنــاســب للتسوق من

أجل توفير الوقت والجهد خالل عملية البحث عن البضائع المراد
شراؤها ،ويضمن ذلك إلى حد كبير وجود المنتجات التي يحتاجها
المستهلك دون أن يتحمل عــنــاء الــذهــاب ألكــثــر مــن مــكــان آخــر،
فبعض المتسوقين يختارون الذهاب إلى التسوق نهاراً قبل أو خالل
أوقــات العمل الرسمية ،وآخــرون يفضلون ساعات المساء لتجنب
الزحام المروري ،وفي كلتا الحالتين ال يضمن المتسوق تمام ًا وجود

يجب قراءة الفاتورة بالكامل مهما
كانت مكتوبة بصورة غير واضحة

مايحتاجه إال إذا قام بالتأكد هاتفي ًا من توفر المنتج قبل الذهاب
لشرائه.
النصيحة الثانية قبل االندفاع لشراء المنتجات خالل مدة العروض
الترويجية ركز على الغرض من شرائها ،إذ أكد خبراء التسويق أن
تحديد قائمة بالمشتريات قبل دخول المراكز التجارية قد يوفر المزيد
من األموال التي تصرف في أشياء لم تكن في الحسبان.
ونظراً لتنوع العروض وتخفيض األسعار ووسائل الجذب المدروسة
بعناية من قبل خبراء االقتصاد وعلم التسويق والمعنيين باألسواق
االستهالكية ،فإن وضع قائمة بالمشتريات يحد من االنسياق وراء
ع ــروض المنتجات ذات الــصــلــة والــمــرتــبــطــة بتلك الــقــائــمــة ،وهنا
يحمي المستهلك نفسه من الوقوع في فخ الشراء المتسلسل
والمتشابك ،بجمع منتجات مترابطة إلى حد ما في سلة واحــدة ،
حتى وإن لم توجد أص ً
ال في قائمته المسبقة.
أما النصيحة الثالثة ،فهي :ركز على الصالحية ،فوسط الكميات
الكبيرة التي تضخها الشركات المنتجة لتوفر المنتجات بما يغطي
الطلب الزائد والمفاجئ عليها ،تتعرض بعض المعروضات للتلف
نتيجة التدافع والفحص السريع الذي يقوم به المتسوقون ،واألفضل
هو التركيز على مدى صالحية المنتج من الناحية االستهالكية وعدم
تضرر جودته بأي شكل من األشكال.
ً
وتتمثل النصيحة الرابعة في :ال تشتري المنتج ال ــرديء ،دائــمـا ما
تــجــذب أســعــار المنتجات الرخيصة عــمــاء الــمــحــات فــي األس ــواق
التجارية ومواقع التسوق اإللكتروني ،حيث تتعمد بعض المحالت
الدفع بكميات كبيرة من المنتجات رديئة الجودة وسط المعروضات
األخــرى ذات الجودة المتوسطة ،ويحدث ذلك بصورة خاصة خالل
مدة العروض الترويجية ،فمن الصعب على المستهلك التمييز بين
المنتج الرديء والمتوسط الجودة وسط هذا الكم من المعروضات

اختيار الموعد المناسب يوفر الوقت
والجهد أثناء التسوق
عدم تحضير قائمة مشتريات يعرض
المستهلك لشراء أغراض ال يحتاج
إليها
إال بعد شــرائــه ،وقــد يصدم المستهلك في المنتج مع استخدامه
للمرة األولى وأحيان ًا قبل استخدامه ،نظراً لوجود عيوب تصنيعية
أو تخزينية أثرت على جودته النهائية وجعلته ال يصلح لالستخدام.
أما النصيحة الخامسة ،فهي :راجــع فاتورتك ،فغالب ًا ما يضيع حق
المستهلك لعدم قــراءتــه كــل المكتوب على الــفــاتــورة ،فبعض
المحالت تكتب تنويه ًا أو توضيح ًا بخط صغير ال يستوقف العين
الخاطفة ،فأكثر ما ينتبه إليه المستهلك بعد الحصول على فاتورة
هو خانة (إجمالي السعر) ،دون التحقق من الحقوق واالشتراطات
األخرى المتعلقة بسياسات االستبدال واالسترجاع ،والتي تدون في
معظم األنماط على الجهة الخلفية من الفاتورة ،وينصح الخبراء
بضرورة تدقيق الفاتورة والتحقق من جميع التنويهات مهما كانت
مكتوبة بخطوط دقيقة وصغيرة وال يمكن رؤيتها بوضوح .
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