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مبادرات اقتصادية
تتسارع المبادرات والمحفزات االقتصادية في قطر يوم ًا تلو اآلخــر لتزف البشائر إلى
المستثمرين القطريين واألجانب على حد سواء ،وهو ما يقابله المستثمرون باإلشادات
الواسعة ..ولعل أحدث هذه المبادرات االقتصادية هو المرسوم األميري بقانون بشأن
تنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم ،والذي يمنح المستثمرين ومالكي العقارات
اإلقامة دون مستقدم ،حيث أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير البالد المفدى ،مرسوم ًا بقانون رقم ( )23لسنة  2019بتعديل بعض أحكام القانون
رقم ( )21لسنة  2015بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم .وبموجب التعديل،
يجوز للجهة المختصة بوزارة الداخلية إصدار سمات دخول ومنح تراخيص إقامة بدون
ِّ
المنظم الستثمار رأس المال غير
مستقدم للمستثمرين الخاضعين ألحكام القانون
القطري في النشاط االقتصادي لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد ،ومالكي العقارات
والمنتفعين بها وفقا ألحكام القانون المنظم لتملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع
تجدد تلقائيا طوال مدة تملكهم للعقارات أو انتفاعهم بها،
بها لمدة خمس سنوات
َّ
تحدد بقرار من مجلس الوزراء.
وأي فئات أخرى
َّ
ومن المتوقع أن يــؤدي المرسوم األميري إلى حزمة من اإليجابيات التي ستنعكس
إيجاب ًا على االقتصاد الوطني وهي:
 - 1تكريس القوة الناعمة لقطر ،حيث إن تسهيل إقامة المستثمرين ودخولهم إلى
الدولة يساعدان في زيادة القوة الناعمة للبالد بوصفها وجهة استثمارية جذابة.
 - 2ارتفاع حجم التدفقات االستثمارية األجنبية الــواردة ،فمن المؤكد أن تحسين بيئة
األعمال ومناخ االستثمار يؤديان إلى ارتفاع حجم رؤوس األموال المتدفقة للدولة ،وهو
ما تكشفه البيانات المتاحة ،فقد أدى تطوير التشريعات االقتصادية في قطر إلى نمو
قيمة االستثمارات األجنبية في قطر بنسبة  6.6في المائة لتصل إلى  722.6مليار ريال
حتى نهاية الربع األول من .2019
 - 3دعم جهود تحويل قطر إلى مركز مالي وتجاري إقليمي في المنطقة ورفع القدرات
التنافسية للدولة مع المراكز اإلقليمية األخرى ،حيث ترتكز قطر في خطتها للمنافسة
على تشريعات اقتصادية متطورة وبيئة أعمال مناسبة وحزمة من التسهيالت والحوافز
المقدمة للمستثمرين من :مركز قطر للمال ،وهيئة المناطق الحرة.
 - 4التطور المتسارع للتشريعات االقتصادية يعني تقدم قطر في المؤشرات االقتصادية
العالمية ،مثل مؤشر سهولة ممارسة أنشطة األعمال ومؤشرات الحرية االقتصادية
والتنافسية العالمية ،وهي مؤشرات ينظر إليها المستثمرون األجانب بعين االعتبار عند
اختيار وجهاتهم االستثمارية.
 - 5تعزيز جهود التنويع االقتصادي لدولة قطر ،حيث تباشر الدولة تحقيق رؤية ،2030
والتي تضع على رأس أولوياتها تخفيض االعتماد على قطاع الطاقة واالهتمام بالقطاع
غير النفطي عبر التنويع االقتصادي ،وتعتبر االستثمارات األجنبية مفتاح ًا أساسي ًا من
مفاتيح التنويع االقتصادي.
 - 6إذا شعر المستثمر األجنبي أنه شريك في مسيرة التنمية االقتصادية فماذا سيفعل؟..
سيضخ المزيد من االستثمارات ،وبالتالي فإن منحه حرية التنقل واإلقامة دون مستقدم
سيجعل المستثمر األجنبي يشعر أنه شريك في تطوير الدولة ،األمر الذي سيسفر عن
ارتفاع في شهية ضخ االستثمارات األجنبية في السوق القطري ،وهو ما سينعكس
إيجابا على االقتصاد الوطني ومسيرة نموه التي تسارعت في أعقاب الحصار.
..وأخيراً يمكن التأكيد على أن مسيرة تحسين مناخ االستثمار لن تقف عند هذا الحد،
وإنما ستمتد لتشمل قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ،والــذي يترقب
المستثمرون صدوره ،حيث سيعزز هذا القانون من مسيرة النمو والتنمية لينضم إلى
قائمة المحفزات االستثمارية التي تقدمها قطر للمستثمرين المحليين واألجانب ،والتي
تزيد من جاذبيتها االستثمارية ،وتجعلها منافس ًا قويا في سباق المراكز المالية اإلقليمية.
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تنظمه «نيكست فريز» يف مارس  .. 2020واستقطب مشاركات واسعة

«ابن بيتك»
 200عارض في
ِ
أعلنت شركة «نيكست فيرز» «« »NeXTfairsعن اكتمال استعداداتها
إلطـ ــاق م ـعــرض ب ـح ـ ّلــة ج ــدي ــدة ل ـخــدمــة الـمـسـتـهـلــك مــوجّ ـ ًـهــا لقطاع
«ابن بيتك»
اإلسـ ـك ــان ال ـق ـطــري ت ـحــت عــن ــوان Build Your House
ِ
م ــن الـ ّـثــانــي إل ــى الـ ـرّاب ــع م ــن مـ ــارس  2020ف ــي مــركــز ق ـطــر الــوطـنــي
الساعة ّ
مساء.
الثامنة
الساعة العاشرة صباحً ا لغاية ّ
للمؤتمرات من ّ
ً
ويهدف معرض «ابن بيتك» إلى مساعدة المواطن القطري على فهم
بشكل أفضل كما
الخاصة
العمل ّيات ا ّلتي تندرج في إطار بناء المساكن
ّ
ٍ
يوفر المعرض للمستخدمين والمستشارين والمتعاقدين والمورّدين،
وا ّلـ ــذي سيمتد لثالثة أي ــام فــي م ــارس  ،2020الفرصة للتعاون وتعزيز
السليمة.
المنافسة ّ
ويستهدف الحدث بشكل أساسي المواطنين القطريين ويهدف إلى
تعريفهم على التكنولوج ّيات الحديثة والمواد المستدامة في مجاالت
خاص ًة ألولئك ا ّلذين
البناء ،الهندسة المعماريّة والتصميم الداخلي،
ّ
ّ
يخططون لبناء تصاميم ومواصفات جديدة لبيوتهم أو اإلضافة عليها.
ً
ّ
فضال عن ذلك ،سيضم المعرض المئات من المنتجات الذك ّية ،والحديثة
والفعالة من حيث ال ّتكلفة ،فض ً
ال عن الخيارات المتاحة لتصميم المنازل
ّ
وبنائها وتجديدها.
ّ
المنظمون حضور ما يقارب  4500زائر إلى المعرض تتاح لهم فرصة
ويتو ّقع
حضور ندوات وورشات عمل حول آخر توجّ هات تجديد المنازل وتحسينها،
من حيث عملية التعاقد ،والقروض ،والفتوى ،وال ّتشغيل المنزلي اآللي
وغيرها من المواضيع .كذلك ،سيقوم خبراء بمشاركة خبراتهم وأفكارهم
ونصائحهم لمساعدة الزّ ّوار الحاضرين على تحقيق مشاريعهم.
وقال المدير العام لشركة «نيكست فيرز» رواد سليم إن «مشروع إبن بيتك
سيستقطب أكثر من  200عارض إلبراز آخر صيحات التصاميم واالبتكارات
يضم ثالثة قطاعات للمنتجات ا ّلتي تتماشى
في معرض متع ّدد األقسام
ّ
ّ
سواء من ناحية الهندسة
جديد،
ت
ال
أو
البناء
في
مع تجربة المستخدمين
ً
مخصصة للمورّدين .هذا
واالس ـت ـشــارات إلــى الـ ّتـعــاقــد ،وأخ ـي ـ ًرا منطقة
ّ
سيمهد ّ
الطريق للقطريين
المعرض الرفيع المستوى لخدمة المستهلك
ّ
بشكل خــاص للحصول على أفضل الحلول .ويهدف إطــاق المشروع
متخصصة .وقد
منصة واحدة
تنوع القطاعات في
هذه المرّة إلى دعم ّ
ّ
ّ
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رواد سليم
خصصت الحكومة الميزان ّية األكبر للمواطنين القطريين قوامها 10
ّ
مليارات ريال سنو ًيّا لتجهيز األراضي لهم بإجمالي  2487قسيمة سكن ّية
بقوة لتحقيق الرخاء
سيتم إصدارها في العام  ،2020حيث تدفع دولة قطر ّ
لمواطنيها وضمان استقرارهم اإلجتماعي» .
وتابع قائ ً
سيتضمن المعرض «جائزة قطر للبناء»
ال« :عالوة على ذلك،
ّ
لتكريم المشاريع المتميزة التي أنجزها االسـتـشــاريــون والمتعاقدون
السوق العقاري في قطر في عام  2019واالحتفاء بهم .وهذا
ومطورو ّ
ّ
الصناعة من خالل إلقاء ّ
الضوء على التم ّيز في البناء
ما سيرفع معايير ّ
والفعال ّية في إنجاز المشاريع ،فيما سيتم عــرض ال ّنتائج ا ّلتي ّ
حققها
ال ّتعاون بين المتعاقدين في كال القطاعين العام والخاص ».
وأضاف سليم« :نحن فخورون بتقديم «جائزة قطر للبناء» لتكريم العمل
اإلستثنائي ا ّلذي نشهده في البالد كل عام .جائزة قطر للبناء هي عرض
على المستوى الوطني ألبرز ّ
الشركات والمشاريع في البلدً ،
وفقا لمعايير
مختلفة سيحددها نخبة من المهندسين واالكاديميين والحكام ».

ريادة أعمال

«قطر للتنمية» يعلن تعديل مداخل وخمارج املواقف

انسيابية مرورية في أسواق الفرجان

أعلن بنك قطر للتنمية اإلعــان عن انتهاء مرحلة تعديل مداخل
ومــخــارج مواقف أســواق الفرجان الحالية ،وذلــك بعد االستماع إلى
شكاوى أهالي المناطق .وتــتــوزّع هــذه المواقف القائمة بإجمالي
لعدد  17سوقا في عــدة مناطق منها؛ لقطيفية ،روضــة الحمامة،
جريان نجيمة ،روضة أقديم ،المعراض ،أم السنيم والعب.
وتهدف مــبــادرة بنك قطر للتنمية الــى ضمان انسيابية الــمــرور في
مواقف أســواق الفرجان وتسهي ً
ال لحركة مــرتــادي هــذه األس ــواق من
المواطنين والمقيمين .وبالتنسيق مع الدوائر الحكومية المختصة
ذات الصلة ،تم األخذ بعين االعتبار جميع التعديالت والمالحظات التي
طرحها األهالي ،كما أن كافة المالحظات قد تم عكسها بالفعل
على تصاميم أســواق المراحل المقبلة بما يتناسب مع مساحات
األراضي المخصصة لكل سوق على حده.
وبهذه المناسبة ،قال السيد بسام عيسى المناعي ،المدير التنفيذي
إلدارة المشاريع العقارية« :يسعى مشروع أسواق الفرجان إلى مواكبة
الــزيــادة المتوقعة في عــدد السكان داخــل مدينة الدوحة والمناطق
المحيطة بها ،وذلك عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية
احتياجاتهم الضرورية .ونحن نعطي األولوية ألهالي هذه المناطق
باستمرار رفــع مالحظاتهم ومقترحاتهم عبر تطبيق الفرجان ومركز
االتصال الموحد حيث نستمع إلى مطالبهم وتطالعتهم ونسعى
لتلبيتها».
يشار إلــى مــشــروع أس ــواق الفرجان هــو أكبر المشاريع العامة التي
تنفذها إدارة المشاريع الهندسية في بنك قطر للتنمية وهو عبارة عن
أسواق تجارية مبنية على أراض حكومية ،وتمتد على مساحات مختلفة
أهم ّية
متوزعة في مناطق سكنية متفرقة .وهي مبادرة فريدة ذات
ّ
استراتيجية تم إطالقها بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية.
ويهدف بنك قطر للتنمية من خالل مشروع أسواق الفرجان إلى
دعم وتحفيز القطاع التجاري القطري واإلسهام في دفع عجلة
التنمية االقــتــصــاديــة ،فــضـ ً
ا عــن خــلــق بيئة اقــتــصــاديــة مستدامة
لــلــســكــان فــي الــمــنــاطــق الــبــعــيــدة عــن الــمــراكــز الــتــجــاريــة ووســط

بسام عيسى المناعي
العاصمة وتخفيف الضغط على مداخل ومخارج وسط المدينة.
وتم إطالق مشروع أسواق الفرجان عام  ،2013حيث تألفت المرحلة
األولى منه من  44موقع ًا موزع ًا في  3بلديات في قطر هي الدوحة
والريّان والظعاين.
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«مشريب العقارية» تدشن «وادي ..»1أول برج سكني

«مشيرب قلب الدوحة»..األذكى عالميًا
أعلنت مشيرب العقارية ،شركة التطوير العقاري الوطنية التابعة لمؤسسة
قطر ،عن االفتتاح والتشغيل الرسمي للبرج السكني وادي  ،1أول مبنى
سكني في مشروع مشيرب قلب الدوحة ،الوجهة الجديدة للمعيشة ،والترفيه،
واألعمال في قطر .ويقدم وادي  1أحدث حلول الحياة الذكية ،إذ يوجد في
كل الوحدات شاشات رقمية ستعمل باللمس للتحكم في أنظمة الشقة،
ونظام اإلنترنت عالي السرعة باأللياف البصرية ،وأنظمة اتصاالت من عدد
من مزودي الخدمات ،فض ً
ال عن جهاز التحكم في استهالك الطاقة ،وأجهزة
مدمجة وعالية الجودة للصوت والصورة ،وأنظمة للمراقبة بالكاميرات والتي
تعمل بروتوكوالت اإلنترنت.
ويعد مشيرب قلب الدوحة الحي الذكي واألكثر استدامة في العالم ،حيث
حصلت كل مباني المشروع على شهادات الريادة في تصميمات الطاقة
والبيئة من الفئتين الذهبية أو البالتينية ،تقديراً التباع المشروع ألعلى المعايير
العالمية الخاصة بالبنايات الخضراء الصديقة للبيئة .ويهدف المشروع إلى
إعادة احياء المركز التجاري القديم للعاصمة ،فعلى خالف االتجاهات السائدة
في معظم المدن والعواصم الكبرى ،التي تشهد عزوف ًا عن السكن في
أواسط المدن ،فإن مشيرب تستقطبهم من خالل تصميماتها المستوحاة
من المعمار القطري التقليدي والتي تشجع على المشي والحركة.
ويقع مبنى وادي  1في سكة الوادي ،مركز مشيرب قلب الدوحة وأطول شارع
للمشاة في المنطقة ،وعلى مقربة من عدد من أبرز معالم الدوحة ،مثل
سوق واقف التاريخي ،وشارع حمد الكبير ،وفندق الوادي إم غاليري .هذا ويوجد
البرج بمحاذاة مجمع غاليريا مول المرتقب افتتاحه قريب ًا ،والذي سيضم أول
متجر مونوبري ذكي في قطر ،ومدينة جونيفرس ،المدينة الترفيهية الفضائية
األولى من نوعها في العالم.
ويتمتع سكان برج وادي  1بمشيرب قلب الدوحة بعدد من المرافق والمزايا
الحصرية منها مسبحين ،وصالة رياضية متطورة ومجهزة بأحدث التقنيات،
إلى جانب الكلوبهاوس والتراسات الخارجية .ويتوفر في المبنى مكتب لألمن
والحراسة يعمل على مدار  24ساعة ،إلى جانب مصعد خاص يربط البناية
بمواقف السيارات وغرف التخزين تحت األرض .ويشمل وادي  1أيض ًا موقف ًا
مخصص ًا للدراجات الهوائية في الطابق األرضي ،ومحطة ترام مقابلة البناية.
ويوجد بالبرج ،الذي أصبح متاح ًا اآلن لإليجارات السكنية 72 ،شقة نصف مفروشة
بمساحات مختلفة بدءاً من غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف ،بحمامات وخزائن
مالبس مستقلة ،كما تتمتع جميع الوحدات بنوافذ زجاجية كبيرة ُ
وشرفات
بإطاللة خالبة على أفق مدينة الدوحة والكورنيش وأبراج الخليج الغربي.
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وتعليق ًا على هــذا اإلنــجــاز ،قــال السيد علي الــكــواري ،الرئيس التنفيذي
بالوكالة لمشيرب العقارية« :إننا نفخر باإلعالن عن التدشين الرسمي
لمبنى وادي  ،1أول المباني السكنية في مشيرب قلب الدوحة ،وهو األمر
الذي يدل على نجاحنا في تحقيق مهمتنا التي تهدف إلى توفير حلول
متنوعة لحياة ذكية ومستدامة للجميع في قطر .أتطلع إلى الترحيب
ذكاء واستدامة
بأوائل المقيمين في مشيرب قلب الدوحة ،الحي األكثر
ً
في العالم ،ومركز المدينة الجديد».
يذكر أن مبنى وادي  1قد فاز مؤخراً بجائزة أفضل تطوير عقاري للمباني
السكنية ضمن جوائز العقارات العربية  .2020-2019وحصل مبنى وادي
 1على  58نقطة على مستوى الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة (60
للحصول على الفئة الذهبية) خالل مراحل االختبارات األولية .وتصل نسبة
االقتصاد في استهالك المياه الصالحة للشرب في البناية إلى ،41.9%
كما يمكن االستفادة من  2,600متر مكعب من مياه مكيفات البناية
وإعادة استخدامها في مهام أخرى.
وتأسست مشيرب العقارية كشركة تطوير عقاري وطنية تابعة لمؤسسة
قطر بهدف المساهمة في تحقيق األهداف االستراتيجية التي تنص عليها
رؤية قطر الوطنية  .2030وتسعى مشيرب العقارية إلى إثراء المجتمع
وتحسين جودة المعيشة والحياة بشكل عام من خالل تطوير مشاريع
عمرانية معاصرة ومبتكرة ،تعكس أصالة التراث القطري وعاداته وتقاليده.
والمختصين في
أقامت مشيرب العقاريّة شراكات مع باقة من أبرز الخبراء
ّ
مجاالتهم ،وذلك الستخالص الدروس المعماريّة المستفادة من الماضي
والجمع بينها وبين أحدث ما توفره التقن ّيات الصديقة للبيئة بُغية اعتماد
أســلــوب جديد فــي التخطيط العمراني ،يجمع بين الــطــرق التقليدية
والتكنولوجيات المتطورة للحفاظ على البيئة والهوية الثقافية القطرية.
وقد تولد عن هذا التعاون لغة معماريّة جديدة وثيقة الصلة بمحيطها
قطري خاص .ويمكن استخدام هــذه اللغة الجديدة
ومفعمة بطابع
ّ
كركيزة لتشييد أبنية ومنشآت تجمعها قواسم مشتركة ،وتتب ّنى جميعها
نهج ًا عمران ّي ًا موحّ داً ومتناسق ًا.
تم تشييد مشروع مشيرب قلب الــدوحــة ،المشروع الــرائــد من مشيرب
العقارية ،كمشروع نوعي على مستوى إعادة إحياء المجاالت الحضرية
بشكل مستدام.
وحصلت مشيرب العقارية على شهادة «آيزو» من المعهد البريطاني

أجهزة للتحكم في استهالك الطاقة
وأنظمة للمراقبة بالكاميرات
شاشات رقمية تعمل باللمس
وإنترنت باأللياف البصرية
للمعايير وذلك التباعها أعلى معايير الجودة ( )ISO 9001:2015واألداء
البيئي ( )ISO 14001:2015ومــعــايــيــر الــصــحــة والــســامــة الوظيفية
( )BS OHSAS 18001:2007ومعايير إدارة المخاطر (.)ISO 31000:2009
وفــي المقابل تُعتبر «مشيرب قلب الدوحة» مركز المدينة ووجهتها
الجديدة للمعيشة والترفيه واألعمال ،وهي تتميز بموقعها األمثل لتجارة
التجزئة واألعمال التجارية والسكن والخدمات المجتمعية ،والتي ستجعل
من مشيرب مجدداً القلب النابض للدوحة.
كما تستضيف مشيرب قلب الدوحة متاحف مشيرب ،وأول فندق ماندارين
أورينتال في الشرق األوسط ،وفندق الوادي-إم غاليري من أكور ،وفندق بارك
حياة ،وفندق بوتيك ،وبراحة مشيرب التي تعتبر أكبر ساحة مشاة مفتوحة
ومغطاة في المنطقة .يشمل المشروع أيض ًا  800وحدة سكنية عصرية
وكاملة التجهيز لإليجار ،إلــى جانب عــدد من المباني التجارية متعددة
االستعماالت بخيارات متنوعة مــن الخدمات لتجارة التجزئة وخدمات
األعمال.
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الغالف

«أمالك» حتاور رجل األعمال علي حسن اخللف:

بدأت التجارة وعمري  12عامًا
حوار  -محمد األندلسي
يعتبر علي حسن الخلف رئيس مجلس إدارة
الشركة القطرية للمجمعات االستهالكية،
من الرعيل األول لرجال األعمال في
قطر حيث يدير مع عائلته عددا كبيرا من
االستثمارات المتنوعة في حزمة من

القطاعات تتضمن  :المواد االستهالكية
والمقاوالت ومواد البناء وقطع الغيار
والمجوهرات.

في الجزء الثاني من حواره مع «أمالك»
يتحدث الخلف عن قطر قديما وحديثا ..عن
التجارة والتشريعات االقتصادية ..عن مالمح

شخصيتة ودراسته ..وفيما يلي التفاصيل:

 -في البداية ..حدثنا عن قطر في الماضي؟
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* بعد كساد تجارة اللؤلؤ في منطقة الخليج
وقبل اكتشاف النفط خاصة في الفترة الزمنية
الممتدة من اواخــر عشرينيات القرن الماضي
إلــى أواخ ــر أربعينياته كانت معظم المنطقة
فــي وضــع اليحسد عليه بعد تــأثــر تــجــارة لؤلؤ
الــخــلــيــج الــطــبــيــعــي وال ـ ــذي ك ــان يــعــتــبــر آن ــذاك
المصدر الرئيسي للدخل القومي مثل النفط
حــالــيــا بالمنافسة الــشــديــدة مــن زراعـ ــة اللؤلؤ
الياباني وغيرها من األحداث ،فكانت المنطقة
تــمــر بــحــالــة معيشية صعبة ج ــدا ان لــم تكن
قاسية ،ويزيد من صعوبة تلك الظروف ضعف
الخدمات والمستوى المعيشي مع فقر األرض
زراعيا وقساوة حــرارة الطقس ورطوبته العاليه
بصيفه الطويل الــذي لــه اثــر بالغ على صحة
الــنــاس وحياتهم بالمقارنة مــع رفاهية الوقت
الراهن ،فكانت األمــراض ال تجد لها دواء فعاال،
فااللتهابات الجلدية الشديدة تنتشر بآالمها في
اجسام البشر صيفا التي تعالج باألدوية الشعبية
لغياب الخدمات الطبية واالســكــان المناسب
وانعدام الكهرباء ونــدرة المياه باستثناء مياه
اآلبار العذبة وشبه العذبة “الخريج”.
وحدثنا اآلباء انهم عاشوا فترة صعبة من الزمن
كــانــت تــســمــى “ايام القحط” وه ــي مرحلة
المعاناة الشديدة من الجوع والفقر باستثناء
بعض الميسورين وكــانــت تلك الفترة تسبق
ب ــداي ــات عــمــل ش ــرك ــات الــتــنــقــيــب ع ــن النفط

الكوادر الوطنية لعبت دورًا كبريًا يف قيادة نهضة قطر وتنميتها
والدتي األكرث تأثريًا على شخصيتي وتعلمت الكثري من والدي
لدى  5ابناء وأترك لهم حرية االختيار يف الدراسة والعمل

واستخراجه وتصديره ،وبقي الوضع على هــذا الحال الصعب حتى
بــدء مرحلة ظهور النفط ،فــصــدرت قطر اول شحنة منه فــي نهاية
عام  ،1949وبــدأت بعدها مباشرة تظهر اثــاره االيجابية تدريجيا على
ايرادت الدولة فاستقرت معيشة الناس وبدأ تكوين أجهزة الخدمات
الحكومية حسب اهميتها التي احتاجت الى موظفين دائمين فتم
تعيين قطريين وغيرهم في مختلف الوظائف بعد ان كانت الوظائف
محصورة فقط على شركة النفط ،فاصبح للناس دخل ثابت فاستقر
حالهم المعيشي ،وكانت العملة المتداولة في ذلك الوقت الروبية
الهندية المطبوع عليها صــورة ملك بريطانيا جــورج السادس ومن
بعده صورة ملكة بريطانيا الحالية.
 -أيهما أكثر تأثيرا في شخصيتك  ..والدك أم والدتك ؟

* الش ــك ان االنــســان اول مــا يــتــأثــر بــوالــديــه ومحيطه األسـ ــري لكن
والدتي رحمها اهلل كان لها اكبر األثر في نفسي والمكون الرئيسي
لشخصيتي ،وال يمكن ابدا أن أنسى فضلها بعد اهلل لما قاست به
من جهد وتعب في تلك الظروف الصعبة من اجلنا ،ولكني تعلمت
الكثير من والدي واهلي رحمهم اهلل ومن الظروف الحياتية ،كالصبر
واالعتماد على الذات في الحياة.
 -كم عدد ابناءك ،وهل ورثوا حب التجارة منك ؟

* رزقني اهلل بخمسة ابــنــاء ،ثالثة اوالد وبنتين يعمل بعضهم في
جهات متنوعة ،كما يساعدوني في ادارة بعض األعمال ومتابعتها
لعلي احظى ببعض من الوقت للراحة ،وبطبيعتي ال اجبر اي منهم
على تخصص دراسي او ممارسة نشاط تجاري معين وانما اترك لهم
حرية االختيار.
 -هل يوجد احد من ابناءك هو االقرب لقلبك ؟

* ليس من العدل التفرقة بين األوالد ،فجميعهم بمنزلة واحدة في
القلب بنين أو بنات ،فهم ذخري ورأسمالي الحقيقي في هذه الدنيا،
وكل منهم لديه قراره وشخصيته المستقلة ،واعتقد انهم يخدمون
بلدهم باخالص ويديرون حياتهم وعملهم بطريقة جيدة ،لكن من
واجبي ان اقدم لهم النصح والتوجيه وهم يتخذون قرارهم المناسب
ويعتبر أكثر شيء محبب إلى قلبي أن اراهــم قادرين على التصرف
نتيجة تمتعهم باالعتماد على الذات وهم والحمد هلل لديهم عالقات
عامة جيدة ،وهذا في حد ذاته مكسب هام.
 -وماذا عن دراستك ؟

* التحقت بالمدرسة عام 1952مع بداية تدشين اول مدرسة حكومية
حديثة فــي قطر الــتــي كــانــت تقع فــي اط ــراف الــدوحــة جــنــوب شرق
فريج الغانم القديم(سوق الذهب الحالي) ،وكان اسمها “المدرسة
االبتدائية القديمة” ومن ثم اصبحت “مدرسة قطر االبتدائية” ،التي
سميت فيما بعد “مدرسة خالد” ،لكن لألسف تم ازالــة مبنى هذه
المدرسة بالكامل ،الــذي يــؤرخ للتعليم الحديث فــي قطر وعاشت
فيها بــاكــورة األجــيــال القطرية القيادية طفولتها الدراسية  -منهم
سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة وغيرهم من جميع العوائل
القطرية الكريمة – فعمره يزيد على ستة عقود ،وملحق به من الشرق
اول سكن داخلي ومن الجنوب قسم التغذية.
وعند التحاقي بالمدرسة لــم يكن عمري يبلغ وقــتــذاك  6سنوات
وكانت الدراسة تبدأ بالروضة ثم التمهيدي ،وفي عام  1960انهيت
المرحلة االبتدائية ،وانتقلت الى المرحلة االعدادية التي كان طالبها
بالمدرسة الثانوية لمحدودية عدد التالميذ وكانت فيها مرحلة التحول
في نمط حياتي باالعتماد اكثر على الذات فكنا نشعر في ذلك العمر
اننا اصبحنا كبارا ،وفي عام  1966بدأت المرحلة الجامعية فالتحقت
في بعثة حكومية بكلية التجارة بجامعة بيروت العربية في لبنان

تصوير  :كريم جعفر وعباس علي

قطر جنحت يف جتاوز تداعيات
احلصار بسرعة قياسية
وهــي فــرع مــن جامعة االسكندرية انشئت عــام 1964وتعتبر مرحلة
اساسية في حياتي من كافة النواحي خاصة وان لبنان الجميل”
سويسرا الشرق” كــان في تلك الحقبة بلد جــذب ثقافي وسياسي
وحرية الرأي ونشط في األعمال المالية والتجارية والسياحية والخدمات
الطبية والعلمية ويتمتع بتطور ملموس بالمقارنة مع كثير من دول
الخليج.
بعد التخرج عــدت في عــام  1971بعد حصولي على بكالوريوس
اقتصاد وعلوم سياسية ،والتحقت مباشرة بوزارة االقتصاد والتجارة التي
كان وزيرها الشيخ ناصر بن خالد الثاني ،رحمه اهلل ،والذي عمل على
تعزيزهيكلها االداري بالكوادر القطرية الشابة المؤهلة ،واصدار العديد
من القوانين االقتصادية والتجارية التي ما زالت آثارها باقية ،كما برز في
عهده تعزيز شؤون الدولة االقتصادية والتجارية محليا وعالقاتها ثنائيا
واقليميا ودوليا ،وكان رحمه اهلل حريص على مصلحة بلده وابنائها
ويتمتع بذكاء فطري رفيع وتجربة كبيرة تشهد له مجالسه الخاصة
والرسمية وله موقع سياسي واجتماعي هام وهو من الشخصيات
البارزة على الصعيد المحلي والعربي واالسالمي ،ولم نلق منه اال كل
خير واحترام ونصائح استفدنا منها في عملنا وحياتنا.
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تنويع
االستثمارات
ضرورة لضمان
االستمرارية
وحتقيق النجاح
 -هل كانت الدولة تدعم التقطير والخبرات القطرية آنذاك ؟

* بكل تأكيد ،كانت الــدولــة حينها تواقة لدعم الــكــوادر القطرية
المؤهلة لتأخذ مختلف مستويات الــمــواقــع الــقــيــاديــة فــي اجهزة
ومؤسسات الدولة ،وزادت وتيرة ذلك بعد استغاللها وقيامها بادارة
كامل شؤونها ومواردها فعجل حصول الشباب القطري على فرص
كبيرة لخدمة الوطن ،مع محدودية عدد حملة المؤهالت في تلك
الفترة التي كانت الــدولــة بحاجة ماسة لهم لقيادة مؤسساتها
واجهزتها ،وزادت الحاجة عقب تكوين اول مجلس للوزراء وقيام كثير
من األجهزة لتلبية الحاجات والمشاريع المستجدة.
ان االستقالل افرز وضعا جديدا للدولة بتولي ادارة كامل شؤونها
الداخلية ورعاية مصالحها الخارجية باقامة عالقاتها الدبلوماسية
الثنائية مع عديد من الدول والمنظمات الدولية (عربية ،امم متحدة،
اسالمية وغيرها) كما ان الدولة خالل العقدين الماضيين اصبح لها
شــأن اقتصادي كبير على الصعيدين الداخلي والخارجي ،ففرض
كثير من األعباء الجديدة على كاهل الدولة ،فالبد من البحث عن
الكوادر الوطنية لتنهض بهذه المؤسسات واالجهزة ،بجانب تولي
واجب قيادة الوطن نحو التقدم والتطور الشامل لضمان مستقبل
األجيال.
 -ما هو اول مشروع قمت به ومتى؟
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من الصعب تحديد اول مشروع خاص بي ألنني اعايش هذه البيئة
مع األهل منذ الصغر ،فكانت تتكون لدينا بعض النشاطات التجارية
البسيطة المتفرقة التي نقوم بها وتنتهي بانتهاء البضاعة التي
بحوزتنا منفردين او باالشتراك مع األقارب ،وتولدت االهتمامات التجارية
عندي مبكرا وبشكل عشوائي ،ففي سن الطفولة ونحن في تلك
الظروف المعيشية ،نمارس بمبادرات شخصية بعض األعمال التي
ال يرقى ان تسمى تجارة ،بل تعتبر نوعا من المبيعات الموسمية
البسيطة بغرض جني أي عائد مادي ،وكانت تعني لنا الكثير فان
لم تكن مادية فمعنوية ،كما كنا في نهاية المرحلة االبتدائية نقوم
في المدرسة بتصنيع االلبان والعصائر وتربية الدواجن وزراعة بعض
الخضراوات في المساحات الفضاء خلف الصفوف الدراسية وفي
فترات الحقة ونحن في المرحلتين االعدادية والثانوية نقوم باعمال
مساعدة الهلنا في اعمالهم مع قيامنا احيانا بنشاط تجاري محدد.

كما اتــذكــر وان ــا لــدي مــن العمر حــوالــي  12عــام ـ ًا كنت ألــهــو مع
اقــرانــي فــي البيت بالبيع والــشــراء تقليدا للكبار ثــم زاد الطموح
مع بدء النهضة في قطر والــرواج التجاري في سوق واقف المجاور
لبيتنا لننافس الــهــنــود فــي بيع ش ــراب الفيمتو بالحليب ولكن
دون جــدوى ومــن ثم قمت برفقة اصدقائي ببيع اول آيــس كريم
متجول المصنوع بنكهة ملونة من الثلج ،مع تجربة بيع الحلويات
والمكسرات في المناسبات بالفريج مما اشعل غيرة المنافسة
من األطفال اآلخرين ،وفي مناسبات اخــرى كنا نبيع الفواكه في
الفريج والفواكه والليمون العماني في سوق الخضار والسمك،
ولعلني اتذكر أننا كنا في عطلة المدارس بمطلع ستينيات القرن
الماضي يدب فينا النشاط فنتشارك مع األقارب في جزء من شحنة
سيارة كاميون من البطيخ الشامي لكن نتائج هذه الشحنة لم
تكن موفقة،والشك ان هــذه االعمال جعلتني اكثر اعتمادا على
الذات مبكرا فاستمرت معي في الدراسة والعمل وتكوين األسرة،
دون االستدانة او المساعدة من اي شخص كان ،وهذه امور اعتز بها
واعتبرها مصدر فخر.
 -ما حجم محفظتك االستثمارية لمجموعة شركاتك وغيرها؟

* الحمد هلل ،يقول المثل “الصيت وال الغنى” ما دام حالتي مستورة
والبال مرتاح من منغصاتها فهذا بحد ذاته من أكبر النعم الربانية
التي ال تقدر بثمن ،وحقيقة انا ال اهتم بمعرفة القيمة الحقيقية
للمحافظ االستثمارية ألن التقييم الفعلي لالستثمار يحتاج لوقت
ومتخصصين مهنيين متمكنين ،فأعمالنا جميعها تــقــوم على
أساس البركة والحمد هلل على كل حال.
 -ما اهمية التنوع لرجل االعمال وما الدافع له ؟

* التنوع في االستثمار مهم جدا لضمان اآلستمرار والديمومة ،فعند
تعثر احدها ياتي الدعم واالسعاف من األخرى ،ويقول المثل “ال تضع
البيض في سلة واحدة”.

 -ما نوع النشاط التجاري االقرب لقلبك ؟

* جميع النشاطات التجارية التي قمت بانشائها اعتبرها قريبة مني
واحاول انجاحها بقدر المستطاع بما فيه المتعثر منها اال الميئوس
منه ،ومعظم مشاريعي المتعثرة كانت تلك التي كانت مع شركاء

معظم مشاريعي املتعرثة
كانت مع شركاء آخرين!
نحتاج إىل تنظيم السوق
احمللي ومنع «الدخالء»
آخرين اومشاريع اخــرى لي بها شراكات ومعظمها انشئت وانا
ملتزم بعملي في الدولة واصبحت اآلن خالصة لنا في العائلة
بعد اخراج الشركاء منها ،وال اقلل من قيمة او اهمية اي نشاط
مهما كــان بسيطا ،واح ــاول بقدر المستطاع المحافظة عليه
وعلى سمعته التجارية ،واحث العاملين فيه على الجد لتحقيق
النجاح.

 حزمة التشريعات التي اطلقتها الدولة منذ بداية الحصاروحتى اآلن  ..ما تأثيرها على االقتصاد القطري؟

* دولــة قطر بقيادتها الشابة وبجهود العاملين فــي اجهزتها
تحت القيادة الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن
حمد آل ثاني ،استطاعت تجاوز تداعيات الحصار الجائر مبكرا،
وجاء تطوير التشريعات االقتصادية ليلعب دورا كبيرا في تسريع
تجاوز تداعيات الحصار الذي بات اآلن وراء ظهورنا فيما يمضى
االقتصاد الوطني بوتيرة متسارعة نحو النمو واالزده ــار ،كما كان
الفتا التزام دولة قطر بجميع المواثيق الدولية المبرمة حتى مع دول
الحصار وقد اعطى هذا السلوك دولة قطر مصداقية دولية عالية
عززت موقعها الدولي على كافة المستويات.
وتجدر اإلشارة هنا إلى سرعة اتخاذ القرارات المصيرية والمتوازنة من
لدن القيادة الرشيدة وعلى رأسها حضرة صاحب السمو امير البالد
المفدى مما ساهم في دحر الحصار بسرعة قياسية .
 -هل تستطيع قطر الوصول الى تحقيق االكتفاء الذاتي ؟

* نــأمــل ان تتمكن الــدولــة مــن تحقيق اكــتــفــاء ذات ــي فــي بعض
المنتجات الغذائية وغيرها القابل انتاجها محليا ،إال ان ذلك يحتاج
لجهود كبيرة وتعاون مدروس ومبرمج من كافة الجهات الرسمية
والخاصة ،وضــرورة تقسيم األدوار بعناية ومهنية لمحاور االكتفاء
الذاتي بما يمثله كل محور من اهمية وقدرته على تحقيقه حسب
اهميته من منظوره األمني ،فهناك االكتفاء الذاتي الزراعي الذي
يشمل جميع المنتجات الــزراعــيــة الــواعــدة ،وهــنــا يمكن ان نحقق
االكــتــفــاء فــي منتج زراع ــي معين او اكــثــر أو تــوفــيــره فــي األس ــواق
المحلية ،فمثال يمكن االستثمار في التمور (زراعة وتجارة وتصنيعا)
لكونه مــائــم جــدا لبيئتنا ويمكننا فــي هــذا اإلط ــار اج ــراء البحوث
والــدراســات الــجــادة لتصبح قطر مــن منتجي مختلف ان ــواع التمور
الجيدة لكونه غــذاء متكامل العناصر ويمكن ادخــال منتجاته في
كثير من الصناعات التي يمكن أن نتميز بها بما فيها كثير من
الصناعات التقليدية ،وتشجيع االستثمار الــزراعــي الن ــواع الخضار
والفاكهة المالئم زراعتها في بيئتنا وتعزيز منتجات األلبان والدواجن

واللحوم واألسماك وتوفير متطلباتها بجانب تشجيع ورعاية اإلنتاج
األهــلــي وارشـ ــاده ،األمــر الــذي سيساعد كثيرا فــي تحقيق االكتفاء
الذاتي فض ً
ال عن أهمية االلتفات الى تعزيز المخزون االستراتيجي
للسلع وتنويع مصادراستيرادها ،وهو ما قامت به الدولة في االيام
االولى للحصار .

 -كيف ترى السوق حاليا وهل هو بحاجة الى مزيد من التنظيم ؟

* هــنــاك حــاجــة لتنظيم الــتــجــارة فــي الــســوق المحلي ،والــحــد من
الــدخــول والــخــروج العشوائي للدخالء واالشــخــاص غير المؤهلين
لــمــزاولــة األنــشــطــة الــتــجــاريــة ،حيث يــدخــل بعضهم الــســوق بهدف
استيراد بضائع او سلع او توفير خدمة ليست من اختصاصه فيتسبب
في ارباك السوق بانخفاضها فجأة ألقل من ربع تكلفتها او يتسبب
فــي انقطاعها لفترة مما يــؤدي الــى ارتــفــاع األســعــار او تدهورها،
وهذا غير سليم تجاريا خاصة مع اتساع السوق المحلي ،فيجب ان
يكون هناك تنظيم اكبر للسوق بتخصص االستيراد وتجارة الجملة
والتجزئة ،فيتم اعتماد تجار لقطاع االستيراد والتصدير وآخرين للجملة
والتجزئة على ان تتوفر لدى كل منهم القدرة واالمكانات المادية
واللوجستية واالدارية لتفادي فوضى السوق.
 -ما هي اهم عوامل النجاح في بيئة عمل تمتلئ بالمنافسين ؟

* من اهم عوامل النجاح في مثل هذه البيئة ،ان يكون المشروع
تحت ادارة تتمتع بمهنية راقية ومتابعة دائمة لتجنب السلبيات التي
قد يتعرض لها المشروع واستبدالها سريعا بايجابيات داعمة له ال
تتوفر لــدى المنافس لتحقيق السالمة للنشاط مع االلمام بكافة
مفاصله ،وتحقيق الــقــدرة على المنافسة االيــجــابــيــة ايــا كــان هذا
المشروع بادارة سليمة تبعث على حيوية ونجاح المشروع.
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من حيث القيمة السوقية

الـ 20الكبار في البورصة
NB
 Qيتصدر وصناعات قطر الثانية
و«المصر
ف»
ا
لث
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ث
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د
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بت
رو
كيماويات الرابعة
كتب – محمد االندلسي
رصدت «أمالك» قائمة أكبر  20شركة في السوق المحلي من حيث
القيمة السوقية ،حيث تصدر بنك قطر الوطني  QNBالقائمة
بإجمالي  176.4مليار ريال ،وفي المركز الثاني حلت شركة صناعات
قطر بقيمة  66.1مليار ريــال ،وفي المركز الثالث ،جاء مصرف قطر
االســامــي بــواقــع  37.9مليار ريــال ،وفــي المركز الــرابــع حلت شركة
مسيعيد للبتروكيماويات بإجمالي  34.8مليار ريــال ،وفــي المركز
الخامس حل مصرف الــريــان بقيمة  26.8مليار ريــال ،وحلت شركة
أوريدو  OOREDOOفي المركز السادس بإجمالي  23.8مليار ريال،
فيما جاءت شركة قطر للوقود  22.2مليار ريال في المركز السابع،
وحل البنك التجاري في المرتبة الثامنة بقيمة  18.1مليار ريال ،وفي
المركز التاسع حلت شركة ازدان القابضة بإجمالي  17.3مليار ريال،
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وفي المركز العاشر شركة الكهرباء والماء بقيمة  16.5مليار ريال،
وفي المركز الحادي عشر حلت شركة ناقالت بإجمالي  13.4مليار
ريــال ،وفي المركز الثاني عشر بنك الدولي االسالمي بواقع 13.2
مليار ريال ،وفي المركز الثالث عشر جاءت شركة بروة العقارية بواقع
 13.1مليار ريال ،وفي المركز الرابع عشر حلت شركة قطر للتأمين
بقيمة  10.2مليار ريال ،وفي المركز الخامس عشر حل بنك الدوحة
بإجمالي  8.3مليار ري ــال ،وفــي المركز الــســادس عشر جــاء البنك
االهلي القطري بقيمة  7.7مليار ريال ،وفي المركز السابع عشر حلت
شركة المالحة القطرية بواقع  6.6مليار ريــال ،وفي المركز الثامن
عشر جاءت شركة فودافون قطر بواقع  5.2مليار ريال ،وفي المركز
التاسع عشر حلت شركة المتحدة للتنمية بقيمة  4.8مليار ريــال،
وفي المركز العشرين جاءت شركة أعمال بقيمة  4.6مليار ريال.
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فعاليات

تنطلق فعالياته  22أكتوبر  2019واستقطب مشاركات واسعة

«سيتي سكيب»

ماراثون عقاري في قطر
أعلنت إنفورما ماركيتس عن إطالق الدورة الثامنة لمعرض
«سيتي سكيب قطر» المعرض العقاري الوحيد في الدولة
والذي يستقطب مشاركات واسعة ،بالتعاون مع «مجموعة
إعالن» ،وبرعاية كريمة من معالي الشيخ عبداهلل بن ناصر
بن خليفة آل ثاني ،رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ،في
الفترة بين  22و  24أكتوبر  ،2019في مركز الدوحة للمعارض
والمؤتمرات.
وتمكنت منصة سيتي سكيب قطر عبر دوراتها السابقة من
تعزيز فرص التواصل بين أصحاب المصلحة بهدف تقريب
وجهات النظر وتوحيد الجهود الرامية إلى دفع عجلة السوق
العقاري المحلي وتمكين الشركاء من تقديم حلول وتطوير
منهجيات مرنة تتالءم مع مختلف احتياجات شريحة الزوار
المستهدفة للمعرض.
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وبهذا الصدد ،قال كارلو شيمبري ،مدير معرض «سيتي سكيب
قطر»« :شهدت مــنــصــة الــمــعــرض إق ــب ــا ً
ال مــتــزايــداً عــبــر دورات
الــمــعــرض الــســابــقــة ،حــيــث لــقــي ســيــتــي ســكــيــب قــطــر أص ــداء
ً
إيجابية واسعة النطاق من قبل الجهات المشاركة والزوار على
حد سواء ،ما يجعلنا نتوقع إقبا ً
ال كبيراً على الدورة القادمة في
أكتوبر المقبل».
وأضــاف «أشار تقرير الــدورة السابقة للمعرض إلــى أن  26في
الــمــائــة مــن الـ ــزوار تــقــريــبـاً يعتبرونه بــوابــة للعثور عــلــى فرصة
لالستثمار العقاري ،في حين قصد  24في المائة منهم المعرض
بهدف انتقاء وحدات سكنية حيث يستعرض مجموعة متنوعة
مــن الــمــشــاريــع الــتــي تلبي مختلف احــتــيــاجــات الـ ــزوار مــن أفــراد
ومستثمرين ،باإلضافة إلى  22في المائة من الزوار والمشاركين
اســتــفــادوا مــن المعرض وتمكنوا مــن استكشاف آفــاق تعاون

شيمربي  :اقبال كبري متوقع على
احلدث يف ظل االنتعاش العقاري
جــديــدة مــع مـ ــزودي الــخــدمــات الــعــقــاريــة نــظــراً لـ ــدور الــمــعــرض
الجوهري كمنصة للتواصل وعقد الصفقات التجارية ،وهو ما
يعزز مكانة المعرض و ثقة المهتمين به مما يحقق أهدافه
االستراتيجية».
ويأتي تنظيم الدورة الثامنة للمعرض في ضوء انتعاش قطاع
العقارات في قطر وفق ًا للبيانات الصادرة عن جهاز التخطيط

واإلحصاء باإلضافة إلى تصنيف «كريدي أجريكول» لجهاز قطر
لالستثمار ،صندوق الثروة السيادية في دولة قطر ،كواحد من
أكبر خمس جهات استثمارية في قطاع العقارات عالمي ًا.
وتــابــع شيمبري قائ ً
ال« :أشار أح ــد الــتــقــاريــر ال ــص ــادرة عــن جهاز
التخطيط واإلحصاء إلى إتمام صفقات عقارية بقيمة  9.5مليار
ريــال قطري خــال األشهر الخمسة األولــى من  ،2019ما يؤكد
إمكانيات الــســوق الــعــقــاري المحلي على تحقيق المزيد من
النمو في المراحل المقبلة .وانسجام ًا مع التوجهات اإليجابية
تقدم منصة المعرض مجموعة واسعة من المشاريع العقارية
بمختلف أنواعها وفرص ًا استثمارية غير مسبوقة على الصعيدين
المحلي والعالمي بما يتماشى مع رؤية قطر الوطنية .»2030
ويــعــقــد ف ــي ال ــي ــوم االفــتــتــاحــي مــؤتــمــر ســيــتــي ســكــيــب قطر
بمشاركة نخبة من المتحدثين ومــن القيادات والمستثمرين
وأصحاب االختصاص والمهتمين بالقطاع العقاري ،وسيحظى

السوق العقاري يوفر إمكانيات هائلة
للنمو خالل الفرتة املقبلة
الحضور بفرصة لالطالع على رؤى قادة الفكر في القطاع حول
أهم المواضيع في مجال االستثمارات العقارية في قطر ،في
حين ستناقش مجموعة من العروض التقديمية وجلسة حوارية
لكبار الخبراء خالصة معارفهم وخبراتهم ودعم الجهود الرامية
إلى االرتقاء بمستقبل القطاع العقاري القطري.
وتشمل أجندة المعرض أيض ًا تنظيم حــوارات سيتي سكيب
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مجانية يومي  23و 24أكتوبر والتي تضم مجموعة واسعة من
العروض التقديمية حول أحدث توجهات السوق وسبل تعزيز
الفرص االستثمارية في قطاع العقارات محليا وعالمي ًا.
وبهذا الصدد ،قال شيمبري معلق ًا« :تتيح هذه الفعالية ،بما
تقدمه من فــرص تجارية ومنصات الكتساب وتــبــادل المعارف
والــخــبــرات ،للمستثمرين والــمــشــتــريــن وخــبــراء الــقــطــاع فــرصـ ًا
للتفاعل ضمن بيئة حيوية تزودهم بلمحة عن مستقبل قطاع
العقارات في قطر ومنطقة الشرق األوسط ،حيث تتناول أجندة
تهم الوسطاء العقاريين
المؤتمر حــوارات ومواضيع رئيسية
ّ
والــمــهــنــدســيــن الــمــعــمــاريــيــن وم ــا إل ــى ذل ــك مــن المختصين
العاملين في المجاالت المتعلقة بالقطاع».
تجدر اإلشــارة إلى أن حضور مؤتمر سيتي سكيب قطر يقتصر
على حاملي الــدعــوات فقط ،والــتــي تتاح مــن خــال التسجيل
إللــكــتــرونــي واخــتــتــم شيمبري قائ ً
ال« :تؤكد سياسة الحضور
الــحــصــري بحاملي الــدعــوات على منهجيتنا الــتــي تــرمــي إلى
تخصيص المحتوى بشكل يناسب كبار قادة القطاع .ويضمن
ذلك للمدعوين فرصة للتواصل مع أهم المستثمرين وأفضل
خبراء القطاع من قطر ومختلف أنحاء العالم».
وتتضمن قائمة المشاركين في هــذه الــدورة كبرى الشركات
الــعــقــاريــة ،مثل شــركــة الــديــار الــقــطــريــة ،وجــســت ريــل إستايت،
وشــركــة آم ــار سيتي الــعــقــاريــة ،والــشــركــة القطرية للصناعات
التحويلية ،و»إدارة» ،ومنتجع وأجنحة فلورنس الفندقية وأورال
للخدمات الهندسية والمعمارية ،إلى جانب العديد من الشركات
العقارية الرائدة من سلطنة ُعمان ،والكويت وتونس وتركيا

%26

من الزوار يعتربونه

بوابة القتناص الفرص
االستثمارية

%24

من جمهور

املعرض يستهدفون انتقاء
وحدات سكنية

والمملكة المتحدة وسويسرا ،والتي ستعرض مشاريعها على
المشترين والمستثمرين من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.
يشار إلــى أن معرض ومؤتمر «سيتي سكيب» يمثل حافظة
الفعاليات العقارية الرائدة في العالم لألسواق الناشئة ،وقد
ظهر الــحــدث ألول مــرة فــي دولــة قطر فــي عــام  .2012ويضم
ً
معرضا والعديد من ميزات التعلم والشبكات
الحدث السنوي
المصممة لتحفيز تطوير قــطــاع الــعــقــارات فــي قــطــر ،ويقدم
مجموعة ال مثيل لها من الفرص لمجتمع العقارات المحلي
واإلقليمي ،حيث يتيح الحدث العقاري الرائد للمندوبين والزوار
ال ــدخ ــول فــي بــيــئــة ديــنــامــيــكــيــة تــوفــر نــظــرة ثــاقــبــة لمستقبل
العقارات القطرية ،وتعرض مشاريع تطوير البنية التحتية.
تجسد منصة للقطاعات واألسواق
يذكر أن ’إنفورما ماركتس‘
ّ
المتخصصة بشؤون التداول واالبتكار والنمو .وتضم محفظتها
أكثر من  550فعالية مخصصة لألعمال العالمية المباشرة بين
الشركات والعالمات التجارية في األسواق ،بما في ذلك الرعاية
الصحية والمنتجات الدوائية والبنية التحتية والبناء والتشييد
والعقارات واألزيــاء والمالبس والضيافة واألغذية والمشروبات
والصحة والتغذية وغيرها .وتوفر الشركة لعمالئها وشركائها
في جميع أنحاء العالم فرص ًا للمشاركة واالنخراط في أعمال
متنوعة ،من خالل معارضها الحية والمحتوى الرقمي المتخصص
وحلول البيانات الفعالة .كما تقدم ’إنفورما ماركتس‘ ،التي
ً
مجموعة
تعد جهة رائــدة في تنظيم المعارض حول العالم،
ً
متنوعة من األسواق المتخصصة وفرص النمو للشركات على
مدار العام.

صفقات عقارية

بـ9.5
خالل  5اشهر

مليار ريال

حوارات جمانية يومي 23
و 24أكتوبر واحلضور
حلاملي الدعوات فقط
19

عقارات

« »10.82مليار ريال تداوالت بالنصف األول« ..األصمخ»:

العقارات ..استقرار وجاذبية لالستثمار

قال تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن حركة التداول العقاري
المسجلة خالل النصف األول من العام الحالي  ،2019بلغت قيمتها قرابة
 10.82مليار ريال ،وسجلت أعلى قيمة للتداوالت العقارية منذ بداية هذا
العام في شهر أبريل حيث بلغت  2.99مليار ريال من خالل تنفيذ  358صفقة.
ولفت التقرير إلى أن الحركة التصحيحية في أسعار العقارات جاءت لتعطي
جاذبية أكبر للقطاع ،وستساهم في انتعاش حركة البيع والشراء مرة أخرى
بعد أن وصلت إلى حالة من الجمود بعض الشيء.
وبين أن أسعار العقارات في طريقها إلى االستقرار عند مستويات مقبولة
قياسا إلى تلك المرتفعة المسجلة في أعوام سابقة ،وهذا سيشكل عام ً
ال
إضافي ًا لدعم حركة السوق.
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وأضــاف التقرير أن زيــادة قيم حركة التداول العقاري باإلضافة إلى
عمليات تصحيح السوق التي طرأت في انخفاض أسعار العقارات
واألراضــي من المتوقع أن تع ِّزز القدرة على الشراء والتأثير بشكل
إيجابي على جودة العقارات التي سيتم تسليمها ،بما يساهم في
تعزيز تنشيط السوق العقاري.

األراضي الفضاء
وبين التقرير أن أسعار األراضي تشهد حركة تصحيحية حيث انخفضت
بنسب متفاوتة حسب المناطق ،وهذا االنخفاض صحي ويأتي في
صالح القطاع العقاري ،مشيرا إلى أنه ليس من المرغوب أن تظل
األسعار في صعود دائم وبشكل مستمر.
وأوض ــح أن متوسط أســعــار الــعــرض للقدم المربعة الــواحــدة في
منطقة المنصورة وبن درهم بلغ « »1400ريال ،وسجل في منطقة
النجمة « »1370رياال للقدم المربعة الواحدة ،واستقر متوسط سعر
القدم المربعة في منطقة المعمورة عند « »400ريال ،كما استقر
متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند « »870رياال
للعمارات.
كما أشار مؤشر األصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل
في منطقة العزيزية « »375رياال ،كما سجل في منطقة أم غويلينا
سعر « »1400ريال للقدم المربعة الواحدة.

 2.99مليار ريال أعلى سيولة متداولة
يف إبريل
احلركة التصحيحية صحية ..األسعار ال
تصعد لألبد!
مالك العقارات يقدمون عروضًا مغرية
للمستأجرين
21

وقال التقرير :إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة
الثمامة سعر « »385رياال للقدم المربعة الواحدة ،واستقر متوسط
سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند « »1600ريال،
وسجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات)
و(الوكرة  /فلل) »600« ،ريال ،و« »300ريال على التوالي .وقال تقرير
شركة األصمخ للمشاريع العقارية :إن متوسط سعر القدم المربعة
في منطقة الوكير سجل سعر « »210رياالت.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «األصمخ» أن متوسط سعر
القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «»310
رياالت ،وسجل في منطقة الريان « »365رياال.
وأش ــار تقرير األصــمــخ إلــى أن متوسط سعر الــقــدم المربعة في
منطقة الغرافة سجل سعر « »390رياال ،وسجل متوسط سعر عرض
القدم المربعة في منطقة الخريطيات « »380رياال ،وارتفع السعر
في منطقة اللقطة عند « »350رياال للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير :أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور
استقر عند « »210ري ــاالت للقدم المربعة ،وســجــل فــي منطقة
الخيسة « »320ريــاال ،وسجل في منطقة أم صالل محمد «»290
رياال ،وفي منطقة أم صالل على « »260رياال للقدم المربعة.
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العدد ()8
سبتمرب

2019

22

وأوضح التقرير أنه بالنسبة ألسعار الشقق السكنية فقد استقرت
بذات القيم المسجلة في الربع الرابع من العام الماضي ببعض

منو الطلب على املكاتب مبناطق
الدوحة أكرث من اخلليج الغربي
المناطق وانخفضت فــي مناطق أخ ــرى ،حيث سجل متوسط
أسعارها فــي منطقة لوسيل للشقة المكونة مــن غرفة نوم
واحدة « »1.1مليون ريال ،و« »1.3مليون ريال للشقة المكونة
من غرفتي نوم ،و« »1.6مليون ريال للشقة المكونة من ثالث
غرف نوم ،وأشار التقرير إلى أن األسعار تختلف حسب المنطقة
والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.
وقال التقرير إن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة
بالخليج الغربي باألبراج المتعرجة يقدر بــ« »15ألف ريال ،وهناك
معطيات معينة قد ترفع السعر قليال متعلقة بـ «موقع الشقة
واإلطــالــة داخــل البرجين» .أمــا أســعــار بيع الشقق الجديدة في
مشروع اللؤلؤة فتتراوح بين  12000ريال قطري إلى  22,000ريال
قطري للمتر المربع الواحد ،وذلك حسب المطور العقاري.
وأض ــاف التقرير :وعــلــى صعيد أســعــار الفلل فــإن أســعــار الفلل
تتفاوت من منطقة إلى أخرى ،حيث إن متوسط أسعار الفلل في
منطقة الدوحة والثمامة وروضــة المطار وعين خالد تقدر تقريبا

توقعات بارتفاع العائد على االستثمار
العقاري خالل  2020و2021
بــ « »3.6مليون ريــال لمساحة متوسط حجمها بين « 400إلى
 »500متر مربع للفيال الواحدة .مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق
أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صالل
وأزغــوى لــذات المساحة السابقة .وبين التقرير أن أسعار الفلل
تنخفض كلما اتجهنا شماال حيث يبلغ سعر الفيال في منطقة
الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة « »2.2مليون ريال.

إيجار العقارات
وعــلــى صــعــيــد إي ــج ــارات الــســوق الــعــقــاري الــســكــنــي ق ــال تقرير
«األصمخ» :إن قيم إيجارات الوحدات السكنية شهدت استقرارا
على القيم المسجلة في الربع األخير من العام الماضي في
بعض المناطق ،وانخفاضا في مناطق أخرى.
وأضاف :أن مالك العقارات بهدف اإلبقاء على مستويات اإلشغال
دون تغيير يقدمون عروض ًا مغرية للمستأجرين مثل إعفاء من
قيم اإليجار لشهر أو شهرين على خلفية مواصلة المستأجرين
الحصول على أقل تكلفة إيجاريه يمكن تحملها.
وأوضــح التقرير أن متوسط إيجار الشقق لغرفة نوم واحــدة في
مــنــاطــق الــدوحــة يــبــدأ مــن  3500ري ــال لــاســتــوديــو ،و 4500ريــال
للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة ،و 5500للشقة المكونة
من غرفتي نوم و 6500للشقة المكونة من  3غرف نوم ويرتفع
السعر حسب الخدمات والموقع والتأثيث.
أما بالنسبة إليجارات المكاتب فقال تقرير شركة األصمخ للمشاريع
العقارية :إن اإليجارات الشهرية للمكاتب شهدت ثباتا باألسعار
منذ بداية العام الحالي « »2019في بعض المناطق ،وانخفضت
قيمها بنسب متفاوتة في مناطق أخرى ،وتراوحت قيم اإليجارات
بين « 125إلى  »150رياال قطري للمتر المربع الواحد في منطقة
الخليج الغربي ،وذلــك حسب الخدمات والمواصفات العالية
التي يقدمها كل مبنى .كما تراوحت قيم إيجارات المكاتب في
المناطق التجارية مثل السد ،طريق المطار واسلطة الجديدة،
وشارع سلوى ،بين « 80و »100ريال للمتر المربع الواحد.
وأشـ ــار الــتــقــريــر إل ــى أن ــه عــلــى الــرغــم مــن الــفــائــض بالمساحات
المكتبية إال أن الطلب على المساحات الصغيرة في استقرار،
ً
وخاصة في مراكز األعمال ما يعرف بــ (.)Business center

املســاحات املكتبية
وأضاف :إن الطلب على المساحات المكتبية داخ ــل مناطق
الــدوحــة سينمو بنسبة أكثر مــن منطقة الخليج الغربي خالل
الــعــام المقبل  ،2020وذلــك بسبب مــيــول الــشــركــات الناشئة
والشركات الصغيرة والمتوسطة إلى اختيار العقارات التجارية
بــأســعــار منخفضة ،وه ــذا يشير أيــض ـ ًا إل ــى فــرصــة إعـــادة تطوير
المكاتب في مناطق داخل الدوحة.
وأض ــاف تقرير شــركــة «األصمخ العقارية» :أن ســوق اإليــجــارات
يشهد تقلبات متكررة ألســبــاب اقتصادية ودوري ــة عديدة .وفي
الــوقــت الــراهــن تمر الــســوق القطرية بحالة تصحيح ،وشهدت

األشهر األخيرة زيــادة في نسبة المعروض من الشقق السكنية
والــذي من المتوقع أن يستمر حتى نهاية العام الــجــاري ،وهذا
أحدث فجوة بين العرض والطلب .مشيرا إلى أنه يمكن النظر
إلى هذه الحالة أيض ًا على أنها ميزة إيجابية.
وأوض ــح التقرير أن العديد مــن المناطق شــهــدت انخفاضا في
أسعار اإليــجــارات بنسب متفاوتة ومــع ذلــك فــإن هــذا المستوى
من االنخفاض في أسعار اإليــجــارات لم يشمل كافة المناطق،
ويــرجــع ذلــك إلــى ارتــفــاع فــي الطلب على الــعــقــارات التي تتيح
قيمة أفضل ،وهــذا بــدوره دفع المطورين العقاريين إلى إنشاء
وعــرض خيارات سكنية ذات جــودة عالية وبأسعار معقولة في
مناطق أخرى في الدوحة .وتوقع التقرير أن يرتفع معروض الشقق
السكنية في بعض المناطق إلى أكثر من  20في المائة في
ظــل انتظار االنتهاء مــن أعــمــال األنــشــاء ببعض األبنية واألبــراج
السكنية.

العائد االســتثماري
وقــال التقرير أن االستثمار في القطاع العقاري القطري ما زال
مجديا ،على الرغم من حركة التصحيح التي يمر بها ،كما يتميز
االستثمار العقاري بأنه آمن ،وهذه ميزة قوية جدا لمن يرغبون في
استثمار أموالهم في الظروف الحالية ،مشيرا إلى أن االستثمار
العقاري مفضل لدى شريحة كبيرة من المستثمرين .متوقعا أن
يرتفع العائد على االستثمار في القطاع العقاري القطري خالل
العامين المقبلين ،وخاصة بعد البدء في تنفيذ القانون رقم
 16لسنة  2018بشأن تنظيم تملك غير القطريين للعقارات
واالنتفاع بها.
وأوضح تقرير «األصمخ» :أن المسار طويل األمد للقطاع العقاري
في قطر جيداً ،ال سيما مع حجم االستثمار الحكومي الملفت في
مشاريع البنية التحتية ،الذي يقدم دعم ًا رئيسي ًا ومهم ًا للقطاع
العقاري على نطاق أوسع.
كما يبين تقرير األصمخ العقاري أن الحكومة تقوم ببناء بعض
من المشاريع العقارية الــرائــدة مثل مشروعي مشيرب ومدينة
لوسيل باإلضافة إلى مشروع اللؤلؤة ،اللذان من المرتقب أن
يساهموا في خلق العديد من الفرص الواعدة في قطر.
وقال التقرير :إن دولة قطر تبذل جهوداً حثيثة ودؤوبة لنيل تقدير
العالم بشأن األنشطة األخرى التي تقوم بترويجها ،ومن ضمنها
األحــداث الرياضية الدولية المختلفة وبالتالي ،من المتوقع أن
ـاء فــي بــلــورة صــورة مشرقة
تلعب جميع تلك العوامل دوراً بــنـ ً
لمستقبل العقارات ككل.
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استثمار

الرئيس التنفيذي جملموعة بن الشيخ القابضة زيد جبارة:

فرص استثمارية بقطاع الخدمات األمنية

كتب – محمد االندلسي
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قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة،
زيد جبارة ،ان دولة قطر تحظى تحت قيادة حضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ،أمير
البالد المفدى ،حفظه اهلل ورعاه ،بأفضل مستوى من
االمن واالمان واالستقرار على مستوى العرب والعالم،
حيث تشير االحصائيات الى ان دولة قطر تحتل المرتبة
األولى عالميا في األمن واألمان للعام الجاري ،2019
من بين نحو  118دولة  ،وفقا للتقرير السنوي العالمي
لمؤشر الجريمة لعام  ، 2019الصادر عن موسوعة قاعدة
البيانات العالمية «نامبيو» ،التي تعد من أكبر وأشهر
قواعد البيانات على شبكة االنترنت في العالم ،وتهتم
بتقييم مستوى الجريمة ،ودرجة األمان في دول العالم،
وهو االمر الذي يعكس المستوى الثابت والمتميز الذي
تتمتع به الدولة في مجال األمن واألمان ،واالنخفاض
الكبير في معدالت ارتكاب الجرائم ،مما يلقي بظالله
على جذب عيون المستثمرين االجانب الى افضل دولة
في العالم من حيث مستوى االمن واالمان.

وأكد جبارة في حواره مع «أمالك» ان استضافة قطر لمونديال كأس
العالم  ،2022أنتج فرصا استثمارية متميزة في قطاع الخدمات االمنية
 ،وفتح المجال امــام تأسيس شركات جديدة في هذا القطاع الهام،
كما وفر أرضية للشركات المحلية لتقوم بدور اكبر في المشاركة بهذا
االستحقاق التاريخي لدولة قطر ،السيما مع التوقعات باستقطاب اعداد
هائلة من الزائرين والسياح بالتزامن مع كأس العالم في قطر ،عالوة
على قرار فتح تأشيرة الدخول الى قطر لمواطني اكثر من  88دولة ،
وبالتالي اصبح هناك اهتمام أكبر بقطاع الخدمات االمنية وتأمين
وسالمة الحشود سواء في المالعب او الفنادق او غيرهما.
ولفت جبارة ان الشركات المحلية أصبحت يعتمد عليها في تنفيذ أكبر
المشاريع العالمية ومنافسة نظيراتها االجنبية خاصة وان الشركات
المحلية باتت تتمتع بأعلى مستويات معايير الجودة العالمية  ،الفتا
الى توجه الشركة الى المشاركة في تقديم خدماتها ألعمال التأمين
لمنشآت كأس العالم في قطر  ،2022وتزويد هذه المنشآت بأحدث
التقنيات والمعدات المعتمدة عالميا.
وأفــاد أن قطاع الخدمات االمنية المحلي يشهد منافسة كبرى وهذه
المنافسة تحفز تحسين األداء وتقديم خدمات بجودة مرتفعة  ..متابعا:
«شركة بن الشيخ للخدمات االمنية تعتبر رقما صعبا في هذا المجال،
وجاهزة للمنافسة ..خاصة وان وراءها اسما كبيرا له تاريخ طويل وهو
اسم مجموعة بن الشيخ القابضة والتي تمتلك رصيدا كبيرا ومميزا

من االنجازات التي تراكمت عبر السنوات  ،حتى بات اسم مجموعة
بن الشيخ مرادفا لالحترافية في جميع قطاعاتها االستثمارية  ،وبالتالي
تمثل شركة بن الشيخ للخدمات االمنية مستوى جديدا واحترافيا في
هذا القطاع  ،خاصة مع ما يتمتع به كادر الموظفين في الشركة من
خبرة طويلة  ،ومستويات احترافية من التدريب والتطوير وااللمام بكافة
المعايير العالمية للخدمات االمنية  ،عالوة على الشغف الى تطوير
أداء العمل الى اعلى مستويات العالمية ،وذلك لتقديم افضل تجربة
تدريبية للعمالء».

نقلة نوعية
وبين أن مجموعة بن الشيخ القابضة ،أطلقت شركة بن الشيخ للخدمات
االمنية وهي شركة تمثل نقلة نوعية جديدة في قطاع الخدمات االمنية
حيث ستقدم نوعية خدمات تمتاز بالجودة  ،والكفاءة العالية ،لتغدو
الشركة مستقبال إحــدى اهم ركائز هذا القطاع الحيوي ،وواحــدة من
اهم الشركات الرائدة في قطر ،مشيرا الى ان قطاع الخدمات االمنية
يمثل لمجموعة بن الشيخ القابضة احــد ابــرز القطاعات االقتصادية
الهامة التي توفر فرص نمو واعدة كما أن عمل المجموعة في قطاع
خدمات األمن والسالمة يضفي تنوعا ثريا على أنشطتها المتشعبة
والمتنوعة حيث تضم مجموعة بن الشيخ القابضة تحت مظلتها
نحو  15شركة تابعة تعمل في مختلف القطاعات االقتصادية ،مثل

قطر تتصدر العامل يف مؤشرات
األمن واألمان
الشركات احمللية قادرة على
منافسة نظرياتها األجنبية
زيادة اإلقبال على تطبيق حلول
األمن والسالمة
25

قطر بعد الحصار..أقوى
أكد جبارة انه بعد مــرور نحو عامين على
الحصار الجائر المفروض على قطر منذ
الخامس من يونيو  ،2017اصبحت قطر
اقوى بكثير عما قبل هذا التاريخ..موضحا
 « :البعض كــان يضع رهــانــا على فشل
الــشــركــات المحلية فــي تلبية متطلبات
ال ــس ــوق الــمــحــلــي ف ــي ك ــل الــقــطــاعــات

ومن ضمنها قطاع الخدمات االمنية الذي
تــعــمــل بــه شــركــة بــن الــشــيــخ للخدمات
االمنية  ،ولكن رهانهم كان فاشال بامتياز،
حيث ان الشركة لديها مــن المقومات
الــازمــة لتلبية كــافــة متطلبات الــســوق
المحلي وسد النقص بصورة كاملة ،كما
ان الحصار أدى إلى وجود فرص استثمارية

بن الشيخ العقارية باستثماراتها الداخلية والخارجية وشركات المقاوالت
والمعدات الثقيلة إلــى جانب اإلستشارات الهندسية ومصانع الحديد
والضيافة .وتأتي شركة بن الشيخ للخدمات االمنية لتقدم تخصصا في
توفير التدريب والتأهيل لكافة كوادر وافراد االمن ،عالوة على امكانية
توفير أجهزة ومعدات اإلنذار واإلطفاء والسالمة  ،وتوفير المواد المقاومة
للحريق والعوازل المطلوبة ،وتركيب وصيانة مواد وأجهزة ومعدات
اإلنذار واإلطفاء والسالمة ومكافحة الحرائق ،وبيع مستلزمات وكاميرات
المراقبة والحراسة الخاصة بالخدمات االمنية فى مختلف المنشآت .
واوضح ان شركة بن الشيخ للخدمات االمنية ،تعمل على تطبيق أعلى
المعايير العالمية وأحدثها في الحلول والخدمات التي تقدمها الشركة
لكافة عمالئها ،مؤكدا على أهمية مجال الخدمات االمنية  ،والتي توفر
كافة سبل التأمين للمنشآت المختلفة وتعمل على تقليل مستويات
الحوادث بكل انواعها بشكل كبير ،خاصة وان نجاح اي مشروع او خدمة
يتم تقديمها للجمهور اصبحت نسبة الحوادث بها معيارا هاما للغاية
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اضافية ايضا امام القطاع الخاص في هذا
المجال  ،لهذا يمكن الــقــول ان الحصار
الجائر لم يعد له اي تداعيات سلبية على
مــجــال عملنا س ــواء مختلف القطاعات
االســتــثــمــاريــة للمجموعة او فــي قطاع
الــخــدمــات االمنية او حتى فــي اي قطاع
آخر».

في الداللة على مدى النجاح الــذي يتمتع به هذا المشروع او الخدمة
التي تقدمها المؤسسة او الشركة.
ونوه جبارة في هذا الصدد إلى أن عدم االلمام بالمعرفة العادية حتى
ّ
بطبيعة معايير الخدمات االمنية وتفاصيلها قد يكون من االسباب
المباشرة في وقــوع هــذه الــحــوادث ،مشيدا بالمعايير الصارمة التي
تفرضها الجهات الحكومية في كافة المشاريع والتي تحد بشكل كبير
من معدالت الحوادث وتعزز معايير األمــن والسالمة ،ومبين ًا أن هناك
ارتفاعا كبيرا في سوق العمل القطري لمستوى ثقافة الخدمات االمنية
والحفاظ على االمن والسالمة لدى المجتمع.

خطط توسعية
واكد جبارة ان الشركة تمتلك استراتيجية متميزة وخططا مستقبلية
للتوسع في السوق المحلي ،ورفع مستوى االستثمار في هذا القطاع،

«بن الشيخ للخدمات األمنية» جاهزة
للمنافسة حمليًا
تطوير التشريعات االقتصادية يحفز
التدفقات األجنبية
والعمل على رفع ثقافة الخدمات االمنية والمعايير العالمية التي تتبعها
شركة بن الشيخ للخدمات االمنية  ،حتى تكون هذه الثقافة منغرسة
لدى كافة شرائح المجتمع ،باالضافة الى تحقيق هدف االكتفاء الذاتي
في السوق القطري  ،في قطاع الخدمات االمنية ومنافسة الشركات
االجنبية واثبات جدارة الشركات المحلية.
وقال ان مستوى االسعار التي تقدمها الشركة هي مستويات تنافسية
للغاية ،بالمقارنة مع اسعار الشركات االخرى  ،او حتى مستوى الجودة
المرتفعة التي يتم تقديمها ،وهذا يرجع الى اعتماد الشركة على عنصر
الخبرة التي يتمتع بها الموظفون عبر سنوات طويلة ،لتقديم افضل
مستوى مــن الــجــودة وبمستوى مناسب لــاســعــار ،واهتمامنا البالغ
بتقديم اعلى معايير الخدمات االمنية للعمالء .كما كشف الرئيس
التنفيذي لمجموعة بن الشيخ القابضة ،زيد جبارة أن بن الشيخ للخدمات
األمنية ما هي إال واحدة من بين حزمة من األفكار الخالقة التي ستطرح
في السوق القطري وخاصة منه العقاري في األشهر القليلة القادمة.
ونوه جبارة الى ان حجم المشاريع الجارية والمشاريع االخرى المخطط
ّ
لها والمتوقع ان يتم تنفيذها خالل السنوات القليلة المقبلة والتي
تدور حول مستوى  85مليار دوالر أميركي او ما يعادل  309.49مليار ريال
قطري ،تعد فرصة كبيرة للغاية للقطاع الخاص وللشركات المحلية
ان تغتنمها ،موضحا ان كل هذه المشاريع تعد فرصة ايضا لشركات
الخدمات االمنية  ،لتكون لديها حصة من تنفيذ هــذه المشاريع
والمساهمة بمواصلة تحقيق النهضة االقتصادية القطرية.

التشريعات االقتصادية
وأش ــاد جــبــارة بحزمة الــقــوانــيــن االقــتــصــاديــة الــتــي هــيــأت االرضــيــة
التشريعية وطورتها لتكون دولة قطر من اكثر الدول انفتاحا امام
االستثمارات ،وابــرز الــدول جاذبية لالستثمارات االجنبية ،االمــر الذي
يــؤكــد مــدى حــرص الحكومة الرشيدة على تطوير التشريعات
والقوانين المشجعة على استقطاب المزيد من االستثمارات الى
السوق المحلي وفتح آفاق استثمارية أوسع للمستثمرين سواء من
القطريين أو األجانب ..مضيفا  »:من ابرز هذه التشريعات االقتصادية
التي اقرتها الدولة  ،قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات
واالنتفاع بها  ،عــاوة على قانون تنظيم االستثمار األجنبي في
النشاط االقــتــصــادي ،وال ــذي يجيز لغير القطريين االستثمار في
جميع القطاعات بما فيها البنوك وشركات التأمين ،كما يتيح
للمستثمر األجنبي التملك بنسبة  % 100في غالبية قطاعات
االقتصاد بعدما كانت هــذه النسبة ال تزيد على  ،% 49وهــذه
الخطوات من شأنها تعظيم االستثمارات االجنبية في السوق
المحلي وفتح آفاق وخيارات استثمارية واسعة امامهم في مختلف
القنوات االستثمارية».

تاريخ كبير..
وسجل حافل
أشار جبارة الى
ان مجموعة بن
الشيخ القابضة،
لديها تاريخ
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الـســنـوات ال
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هـم ،موضحا ان
قائمة العمالء
تضم جهات ح
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ارا
ت،
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اري
ة،
وغيرها
من القطاعات
والمجاالت االخرى.
وتابع قائال « :إ
ن مجموعة بن
الشيخ القابضة،
قد تم تأسي
سها في عام 79
19
عل
ى
يد
ال
س
يد
محسن مــبـ
ـارك الـ ـخـ ـوار ،رئـ
ـي
ـ
س
م
جل
س
االدارة
ومؤس
س المجموعة،
وي
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ام
ن
ال
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 2019بالعيد
االربـعــيـن لتأسي
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وحاليا يندرج ت
حت مظلة الم
ج
م
و
عة
ن
ح
و
15
شركة فـي
الكثير مـن الق
طا
عا
ت
اال
قت
ص
ادية
الــتـي تــنـ
وع محفظة ال
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و
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اال
س
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وتطبق هــدف
التنوع االقتصاد
ي الــذي تنشده
ال ــدول ــة وت ـحــق ـ
ق رؤيــــة ق ـطــر ال
ـوطــنــيــة ،2030
واكــت ـســب ـت
ال ـم ـج ـم ـوعــة عــبـ
ـر
ه
ـ
ـ
ذه
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ـ
س
ـ
ـن
ـ
وات
الطويلة
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ـ
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الباهرة  ،السم
عة الطيبة في
كافة االوســاط
االقتصادية واال
جتماعية  ،وهذا
يدل على مدى
االلــتــزام الــتــام
ال ــذي تتمتع بــه
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و
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مع
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أكبر 100

مصرف عربي

كتب – محمد االندلسي
حلت  9بنوك قطرية وهي بنك قطر الوطني  QNBو البنك التجاري القطري ،وبنك الدوحة
والبنك االهلي ،ومصرف قطر االسالمي ،وبنك قطر الدولي االسالمي ،وبنك الخليج التجاري
«الخليجي»  ،وبنك بروة ،ومصرف الريان ،ضمن الئحة أكبر  100بنك عربي لعام  ،2019وفقا
لتصنيف مجلة ذا بانكر العالمية ،التابعة لمؤسسة فاينانشال تايمز البريطانية ،حيث بلغ اجمالي
حجم اصول البنوك القطرية مستوى « »420.61مليار دوالر بمعدل نمو  ،% 2.80لتستحوذ البنوك
القطرية على حصة  % 14.29من اجمالي حجم االصول للبنوك العربية المائة.

وبلغ معدل العائد على األصــول و العائد على رأس المال للبنوك
القطرية الـ ــواردة فــي القائمة مستوى  % 1.57و  % 14.72على

التوالي ،بينما جاء بنك قطر الوطني  QNBفي المرتبة األولى على

مستوى البنوك القطرية الواردة في القائمة والمرتبة الـ 14في قائمة
ذا بانكر ألكبر البنوك العربية من حيث تحقيق األربــاح قبل الضرائب
مع عائد على رأس المال يفوق  %15حيث حقق ارتفاعا في أرباحه
قبل الضرائب بواقع  %6.86مسج ً
ال مستوى  4.12مليار دوالر بعائد

على رأس المال يبلغ مستوى  %16.93فيما جاء في المرتبة الثانية
على مستوى البنوك القطرية الــواردة بالقائمة ذاتها مصرف الريان

الذي حل ايضا بالمرتبة الـ 15عربيا حيث حقق ارتفاعا في أرباحه قبل
الضرائب بواقع  %4.72مسج ً
ال مستوى  588.45مليار دوالر بعائد على

رأس المال يبلغ مستوى . %17.92
ً
وسجل البنك التجاري القطري حضورا متميزا في قائمة أفضل 10
بنوك عربية تحقيقا للنمو في األربــاح قبل الضرائب حيث حل في

المرتبة الـثانية ضمن قائمة الـ 10الكبار عربيا بتحقيقه نموا في أرباحه

قبل الضرائب بواقع  %174.39إلى مستوى  459مليون دوالر فيما جاء

 420.61مليار دوالر

حجم أصول البنوك القطرية ومعدل
النمو %2.8
«ربع» حجم أصول البنوك الـ100

الكبار عربيا في القائمة ..قطري
الـ 100الكبار
وتحتل البنوك الصينية المراكز األربعة األولى في التصنيف بقائمة

البنك الدولي االسالمي في قائمة أفضل البنوك العربية من حيث

أكبر  1000بنك في العالم ،فيما تحتل البنوك األمريكية المرتبة من

نسبة التكلفة إلى الدخل وشغل البنك المرتبة الـسابعة عربيا بنسبة

الخامسة إلى الثامنة ،وتعد البنوك الصينية هي األكبر في العالم من

تكلفة إلى الدخل بلغت مستوى  %22.5وبلغت أرباحه قبل الضرائب

مستوى  242مليون دوالر وجاء أيضا مصرف الريان في المرتبة الثانية
على مستوى البنوك القطرية من حيث نسبة التكلفة إلى الدخل
فيما حــل بالمرتبة الثامنة عربيا بنسبة تكلفة إلــى الــدخــل بلغت

حيث الشريحة األولى لرأس المال  ،عالوة على تحقيقها ألعلى األرباح،
بينما تتصدر البنوك األمريكية قوائم وتصنيفات األكثر كفاءة بنسبة

 % 40بحسب استخدامها لــأصــول ،حيث تتمتع البنوك األمريكية
بعائد أعلى على األصول ورأس المال مقارنة بالبنوك الصينية.

 %23.45بينما بلغت ارباحه قبل الضرائب  588.45مليون دوالر وجاء

وسلطت «ذا بانكر» الضوء على أداء أكبر  1000بنك في العالم

التاسعة عربيا والـثالثة على مستوى البنوك القطرية الواردة بالقائمة

تريليون دوالر في العام  2018وذلك قبل االستقطاعات والضرائب أي

الضرائب مستوى  725مليون دوالر وشغل بنك قطر الوطني المرتبة

المالية العالمية والــتــي انــدلــعــت فــي الــعــام  ،2008كما شهدت

الرابعة على مستوى البنوك القطرية بهذه القائمة والمرتبة العاشرة

البنوك على مستوى العالم ،أفضل عــام لها على اإلط ــاق على

مصرف قطر االسالمي «المصرف» في القائمة ذاتها باحتالله المرتبة

بنسبة تكلفة إلى الدخل بلغت مستوى  %23.73و بلغت ارباحه قبل

عربيا بتحقيقه نسبة تكلفة إلى الدخل بلغت  %24.05فيما بلغت
ارباحه قبل الضرائب مستوى  4.12مليار دوالر.

مشيرة إلى بلوغ إجمالي أرباح الـ 1000بنك الكبار عالميا مستوى 1.13
أكثر من  10أضعاف ما كــان عليه في عــام  2009في خضم األزمــة

الرغم من جميع التحديات المتمثلة في تشديد الضوابط التنظيمية،
ومتطلبات رأس المال ،والمنافسة من جانب شركات التكنولوجيا،
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باالضافة الى أسعار الفائدة المنخفضة في أوروبا والواليات المتحدة.
حققت البنوك في البلدان التي تعاني من مشاكل في أوروبا مثل
إيطاليا واليونان والبرتغال وإسبانيا بعض التحسينات من خالل تقليل
حجم القروض المتعثرة  ،حيث خفضت البنوك اليونانية والبرتغالية
خسائرها بشكل كبير وزادت البنوك اإلسبانية من أرباحها ،كما عززت

هبوط العمالت
ووفــق «ذا بانكر» فقد تأثرت بعض الــدول باالضطرابات االقتصادية

وهبوط عمالتها خــال  ، 2018مثل األرجنتين حيث قلصت البنوك
األرجنتينية ميزانياتها العمومية عالوة على انخفاض ارباحها بنسبة

البنوك البريطانية من أرباحها بنسبة  ،% 33وحققت البنوك الفرنسية

 ،% 10كما تراجع حجم أصول المصارف التركية بنسبة  %15واألرباح

وفي آسيا ،رفعت البنوك الفيتنامية خالل  2018أرباحها بمقدار الثلث،

االمريكي دونــالــد ترامب حــول التجارة والهجرة من خــال زيــادة رأس

استمرار إعادة هيكلة القطاع المصرفي ،وفي المقابل شهدت البنوك
اليابانية عامً ا سي ًئا حيث انخفضت األرباح بنسبة  % 30وسجلت عوائد

وعلى الرغم من تحقيق البنوك األميركية لعوائد أفضل من الصين،

ارباحا أعلى وعائدات جيدة على رأس المال خالل العام الماضي.

فيما شهدت البنوك الهندية انخفاضا في أرباحها بنسبة  % 44مع

منخفضة للغاية على األصول ورأس المال.

بنسبة  ،% 22بينما تــحــدت الــبــنــوك المكسيكية قـ ــرارات الرئيس

مالها بنسبة  % 18وأرباحها بنسبة .% 16

ولكن أداءهما كان باهتا بالمقارنة مع البنوك في آسيا الوسطى
والتي حققت عائداً على رأس المال بنسبة  ،% 23باالضافة ايضا الى

«المركزي» يزيد حيازته للذهب  %172.3واالحـــــــــــــ
ارتفع إجمالي االحتياطيات الدولية والسيولة بالعمالت األجنبية
(االحتياطي النقدي األجنبي) لدى مصرف قطر المركزي ،ألعلى
مستوى في أكثر من  4سنوات وتحديدا منذ العام  ،2015وسجل
احتياطي النقد األجنبي القطري مستوى يفوق  197مليار ريال
في شهر أغسطس الماضى ،وهي أحدث بيانات متاحة ويعتبر
أغسطس الشهر التاسع الذي يشهد ارتفاعا متتاليا في احتياطي
النقد األجنبي على التوالي ،فيما تكشف البيانات ذاتها عن
ارتفاع احتياطي النقد األجنبي بواقع  50.7مليار ريال من مستوى
بلغ  146.3مليار ريال في يونيو  ،2017وهو الشهر الذي بدأ فيه
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الحصار ،وصوال إلى مستوى  197مليار ريال في أغسطس
الماضي.
كما قفزت حيازة المركزي من الذهب ،بنسبة  172.3في المائة
خالل اربع سنوات ،حيث ارتفعت بواقع  4.8مليار ريال من مستوى
 2.7مليار ريال في عام  ،2015لتصل إلى مستوى  7.5مليار ريال
في شهر اغسطس الماضي ،وهو أعلى مستوى على اإلطالق،
ونمت أرصدة المركزي لدى البنوك االجنبية بنسبة  28.6خالل 4
سنوات بارتفاعها بواقع  11.7مليار ريال .من مستوى بلغ  40.7مليار
ريال في عام  ،2015لتصل إلى مستوى  52.4مليار ريال خالل شهر

البنوك االفريقية التي حققت عائداً على رأس المال في  2018بنسبة

 ،% 20حيث اتاحت المستويات المصرفية المنخفضة في األسواق
الناشئة للبنوك نموا في مستويات أرباحها بشكل أسرع من البلدان
المتقدمة.

لراس المال بالقائمة وهي زيادة ملحوظة عن نسبة  %44.35التي
سجلتها فــي تصنيف العام  ،2018بينما حافظت مناطق واقاليم
أخــرى إمــا على حصتها المئوية أو شهدت انخفاضات محدودة في
تصنيف  2019قياسا بالعام .2018

حتسينات األداء
واستنادا إلى نتائج التصنيف العالمي ألكبر 1000بنك في العالم
ً
لعام  ،2019فــإن القطاع المصرفي العالمي يتمتع بحالة صحية
ممتازة مع تحقيق تحسينات في األداء في جميع المجاالت ،عالوة
على مواصلة إجمالي األرب ــاح ما قبل الضريبة للتحرك في االتجاه

الصحيح ،حيث بلغت مستوى  1.13تريليون دوالر في تصنيف 2019

 ،مرتفعة من  1.11تريليون دوالر في تصنيف  ،2018لتغدو هذه هي
السنة الثانية على التوالي التي زادت فيها األرباح قبل الضرائب على
المستوى العالمي ،بعد االنخفاض في تصنيفات عامي  2015و
.2017

و بلغ العائد على رأس المال ألكبر  1000بنك في العالم مستوي

يتراوح بين  % 13و  %15على مدى السنوات الست الماضية وفي
الوقت نفسه تستمر حصة رؤوس أمــوال البنوك في منطقة آسيا
والمحيط الــهــادئ فــي النمو بــوتــيــرة ســريــعــة ،حيث تستحوذ هذه

المنطقة على حصة تبلغ  % 45.7مــن إجمالي الشريحة األولــى

متوسط العائد على رأسمال بنوكنا
 %14.72وعلى رأس المال %1.57
صدارة لـ QNBو«المصرف» و«الدولي
االسالمي» و«التجاري» و مصرف الريان

ـــــــــــــــــتياطي األجنبي ألعلى مستوى
اغسطس الماضي.
ويضمن «المركزي» جميع عمليات التحويل بالريال داخل قطر
وخارجها في أي وقت بالسعر الرسمي وذلك استناد ًا إلى
جملة من المعطيات أهمها :اعتراف صندوق النقد الدولي به
كعملة رسمية وكونه مغطى من جانب مصرف قطر المركزي
باحتياطيات نقدية ضخمة .في الوقت الذي تلتزم فيه كافة
البنوك وشركات الصرافة المحلية ملتزمة بإجراء التحويالت
حسب ما هو معتاد عليه.
ويأتي ذلك بالتزامن مع مراقبة لصيقة للجهاز المصرفي من قبل

لجنة االستقرار المالي ورقابة المخاطر التي تتولى مسؤولية
دراسة المخاطر الناجمة والمحتملة على جميع الخدمات واألعمال
واألنشطة واألسواق المالية ووضع الحلول والمقترحات الخاصة
بذلك والتنسيق بين الجهات التنظيمية والرقابية واإلشرافية في
الدولة ،والعمل على تعزيز التعاون وتبادل المعلومات فيما بينها
بما يساعد على إيجاد بيئة تنظيمية ورقابية متجانسة ومتعاونة
واقتراح السياسات المتعلقة بالتنظيم والرقابة واإلشراف ،بما
في ذلك الترخيص ومكافحة غسل األموال وغيرها من السياسات
المتعلقة بالخدمات واألعمال واألنشطة واألسواق المالية.
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عقارات

لالستفادة من فر

ص منو القطاع ..مدير املبيعات تامر جاد :

«البندري»
تخطط
لمواصلة
عروضها
العقارية
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كتب – محمد االندلسي

تصوير – ابراهيم العمري

أكد مدير المبيعات في شركة البندري للعقارات تامر جاد ان الشركة تخطط
لمواصلة عروضها العقارية في السوق المحلي لالستفادة من فرص نمو
القطاع العقاري والذي يشهد انتعاش ًا كبيراً رفع من جرعة تفاؤل المستثمرين
في ظل اقتراب موعد نفاذ قانون تملك العقارات لغير القطريين ،والذي
سيخلق حالة من الزخم الكبيرة في السوق العقاري ،مما سيشجع الكثير
من المستثمرين االجانب لالندفاع واقتناص الفرص االستثمارية الموجودة
بالسوق العقاري المحلي،
وقــال جــاد فــي ح ــواره مــع «أمالك» أن الشركة تطرح حاليا مجموعة من
العروض التسويقية الخاصة التي تتضمن تخفيضات إيجارية كبرى في عدد
كبير من الوحدات العقارية التى تملكها وتديرها حيث أعطت فترات سماح
مختلفة لعمالئها  ،عالوة على تقديم الكثير من التسهيالت في طرق الدفع
مع تخفيض لإليجارات فض ً
ال عن تقديم أفضل الخدمات للعمالء والتي بنيت
على أساس من الخبرة والتعليم بالتوازي مع االلتزام التام بتقديم خدمات
ذات جودة عالية.
وشــدد على أن شركة البندري للعقارات تمتلك الــرؤيــة الواضحة للتوسع
عبر تقديم مجموعة كاملة متكاملة مــن خــدمــات المبيعات ،والتأجير،
واالستشارات والخدمات اإلداريــة ،باالضافة الى مجموعة كبيرة من محفظة
العقارات والعمالء في جميع أنحاء قطر ،كما ان الشركة على أتم االستعداد
لتلبية جميع متطلبات العقارات التجارية ،وتماشيا مع النمو المستمر في
قطر ،فقد عملت البندري للعقارات على زيادة القوة العاملة لديها مع التركيز
على توظيف وتدريب ألمع المواهب الموجودة في السوق اليوم.
واشـ ــار ال ــى ان ســجــل الــشــركــة الــحــافــل يــضــم مختلف ال ــوح ــدات السكنية
والمجمعات التجارية واألبراج الشاهقة والفنادق الفاخرة ،والتي تتميز بأنها
ذات اسعار تنافسية و في مواقع مرموقة للغاية ،كما تتميز العقارات بطابع
حيوي ومبتكر سواء كانت تجارية أو لقطاع التجزئة أو الفنادق ،خاصة وان
الشركة تصب كامل تركيزها على إنشاء مجتمعات حيوية تثريها المرافق
ذات الجودة ،فكل مشروع هو بمثابة فرصة ودعوة إلحداث التغيير في حياة
الناس.
واكد انه على الرغم من تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها الشركة في
محفظتها االستثمارية التي تقدر بالمليارات من الرياالت  ،إال انها تركز على
الجودة اكثر من الكم في المقام االول في إطار استهدافها للنمو  ،حيث
يعد ذلك هدفا يتم وضعه دائما نصب األعين في استثمارات الشركة بقطاع
العقارات بالتوازي مع الحرص الدائم على توفير أعلى مستويات الجودة

في كافة الخدمات التي تقدمها الشركة ،كما تمكنت الشركة من
ً
محققة مكانة مرموقة في السوق ،لتصبح من
إرساء شراكات راسخة
الشركات الموثوقة التي يحتذى بها في قطاع العقارات ويُشهد لها
بالنزاهة واإلحترافية من حيث النهج والسجل العريق في هذا المجال.
ولفت الى أن «البندري» تعمل على تعزيز من موقعها في السوق
المحلي كونها شركة رائــدة في مجال العقارات ،وذلــك عن طريق
تقديم خدمات ممتازة تتجاوز توقعات العمالء .حيث تلتزم بتقديم
خدمة فــريــدة وشاملة للعمالء لجميع األف ــراد الراغبين فــي امتالك
عقارات أو من يرغبون في الحصول على عقود إيجارية مغرية على
المدي الطويل.
وأكد ان الشركة تساهم بشكل واضح في تطوير القطاع العقاري،
عبر جــذب المستثمرين بمختلف شرائحهم ،مرتكزة إلــى أساسيات
االقــتــصــاد الــقــطــري الــقــويــة والــنــشــاط الــمــتــســارع بــالــســوق الــعــقــاري
وامتالك دولة قطر بنية تحتية أساسية متطورة ومناطق حرة أصبحت
أكثر جاذبية لالستثمار ووجود ميناء عالمي مثل ميناء حمد ،ومطار
حمد الدولي والخدمات اللوجستية المميزة ،مما ينعكس على تعزيز
وتنويع االقتصاد الوطني بشكل كبير ،عالوة على استمرار االنفاق
الحكومي وارتــفــاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع
الكبرى ومشاريع كــأس العالم في قطر  2022والطفرة في حركة
البناء واالنشاءات والتشييد العقارية الهائلة.
ونوه جاد إلى ان كأس العالم في قطر  ،2022سيحمل الخير الكثير
ّ
لكل القطاعات االستثمارية في الدولة  ،ومن ضمنها القطاع العقاري
الذي تشير التوقعات الى انه سيحظى بدفعة استثمارية قوية للغاية
تصب في صالح االقتصاد الوطني ،السيما مع قدوم اعداد حاشدة من
الجماهير ومحبي كرة القدم ،الذين يمثلون ايضا شريحة مستهدفة
هامة لالستثمار بالسوق المحلي ،في ظل البنية التحتية العالمية
والمتطورة التي تستقطب بالفعل االستثمارات االجنبية ،عالوة على
ان قطر ستغدو وجهة سياحية عالية حتى بعد انقضاء كأس العالم.
واكد ان انتهاء كأس العالم في قطر  2022سيكون بمثابة نقطة
انطالق جديدة لالقتصاد القطري مع ما تصدره قطر من تشريعات
اقتصادية مرنة تطور بيئة االعمال االمر الذي يساهم في تعزيز جاذبية
السوق القطري لالستثمار ،في ضــوء استمرار االنــفــاق الحكومي
وارتفاع وتيرته على مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى ومشاريع
كأس العالم في قطر  2022والطفرة في حركة البناء واالنشاءات
والتشييد العقارية الهائلة ،عالوة على قانون تنظيم االستثمار األجنبي
فــي النشاط االقــتــصــادي ،وال ــذي يفتح الطريق امــام غير القطريين
االستثمار في جميع القطاعات بنسبة  % 100في غالبية قطاعات
االقتصاد بعدما كانت هذه النسبة ال تزيد على  ،% 49وهذه الخطوات
من شأنها تعزيز االستثمارات االجنبية في السوق المحلي وفتح آفاق
وخيارات استثمارية واسعة أمام المستثمرين.

نوفر حزمة متكاملة من
خدمات المبيعات والتأجير
واالستشارات

لدينا شراكات قوية ومحفظتنا العقارية
مليارية ونستهدف النمو
مونديال « »2022يمثل نقلة نوعية
شاملة لالقتصاد القطري
33

استثمار

شبكة شريانية تربط األنشطة االقتصادية والتجارية والسياحية

البنية التحتية بوابة ذهبية
لالستثمارات المحلية واألجنبية
كتب -محمد عبد العزيز
بات تطوير البنية التحتية المتسارع في قطر محفز ًا لالستثمارات المحلية واألجنبية التي
من المتوقع أن تشهد طفرة كبرى مع البدء في تفعيل قانون استثمار رأس المال غير
القطري في النشاط االقتصادي والذي فتح حزمة من القطاعات لالستثمار بملكية 100
في المائة لألجانب فض ً
ال عن تشجيع رؤوس األموال المحلية على االستثمار في السوق
القطري خصوصا في قطاعات العقار والبناء والتشييد والضيافة والفنادق والمشاريع
الصغيرة والمتوسطة عالوة على القطاعات الخدمية.

الوصول السريع
لـ«الموالت» يحفز
الطلب المحلي على
تجارة التجزئة
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ويركز المستثمرون المحليون واألجــانــب على جــودة البنية التحتية
والتي تعتبر محرك ًا رئيسيا للجاذبية االستثمارية كما ساهمت الحركة
المتسارعة في تطوير شبكة الطرق في قطر بربط الدولة بأكملها
األمر الذي ربط األنشطة االقتصادية كلها وحفز نمو الطلب المحلي
حتى أن الوصول إلى مراكز التجزئة (الموالت) بات اآلن أسهل حيث
اختصرت شبكة الطرق المتطورة الوقت والجهد األمر الذي ضاعف
شهية االقبال على تجارة التجزئة.
وحققت قطر أعلى معايير الجودة فيما يخص البنية التحتية على
مستوى المناطق ،ونجحت في خلق شبكة شريانية تربط األنشطة
التجارية ومــواقــع الجذب السياحي بالمناطق السكنية والعاصمة
ومراكز المدينة اإلدارية واألحياء الوزارية ،وتمتد شبكة الطرق القطرية
على طول  800كيلومترا مربعا من الطرق ،وتم انجاز نحو  80في
المائة منها بحلول العام الحالي  ،2019وسوف يعزز إنجازها بالكامل
بحلول عام  ،2022من توفير خيارات عدة أمام المستثمرين المحليين
واألجــانــب وتستهدف خطط تطوير البنية التحتية إنــجــاز نحو 55
مشروع ًا بميزانية  18.8مليار ريــال ،تنقسم إلى  32مشروع ًا لخدمة
أراضــي المواطنين والمناطق السكنية الجديدة والقائمة بميزانية
تبلغ  15.8مليار ريــال ،و 23مشروع ًا لتطوير الطرق الداخلية بميزانية
تبلغ  3مليار ريال .
وتشير بيانات المنتدى االقتصادي العالمي إلى أن البنية التحتية

فــي قطر تأتي ضمن الـ 30دولــة الكبار عالميا وفــي المرتبة الـ26
عالميا تحديدا ضمن تقرير التنافسية العالمية الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي «دافوس» وهو ما انعكس ايجابا على قطاع
االستثمار العقاري حيث تكشف بيانات جهاز التخطيط واالحصاء
عن ارتفاع رخص البناء ألعلى مستوياتها خالل  6سنوات ،بعد أن
سجلت  8043رخصة خالل العام  ،2018بنمو نسبته  3.7في المائة
قياسا بالعام  ،2017وهو أعلى مستوى منذ عام  2012فيما تؤشر
مسوح البيانات على أطلس التطور في قطر إلى انتشار األنشطة
التجارية واالجتماعية ومراكز األعمال ومجاالت االستثمار المختلفة
على مستوى مناطق الدولة ومحيط الطرق السريعة التي تربط تلك
المناطق.
من ناحية أخــرى ،توفر المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء
«كهرماء» الطاقة لجميع المناطق السكنية ،القائمة والجديدة ،من
خالل خطة استراتيجية لتوفير البنية التحتية من الموارد األساسية
والطاقة قبل البدء في البناء  ،وتشتمل الخطة على توفير 200
محطة كهرباء موزعة على المناطق  ،عالوة على شبكات محطات
التوزيع الكهربائي التي تغذي جميع مناطق الدولة.

قطاع الضيافة
ومع الزيادة الملحوظة في عدد الفنادق على مــدار الخمسة أعوام
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الماضية ،ليصل بحسب المجلس الوطني للسياحة خــال العام
الــمــاضــي  2018إل ــى  110فــنــادق  ،تــقــوم هــيــئــة األش ــغ ــال الــعــامــة
«أشغال» وهي الجهة المعنية بتطوير وتنفيذ مشاريع البنية التحتية
للطرق السريعة والمحلية ،بتنفيذ طرق خاصة للفنادق والمنتجعات
السياحية ،توفر مداخل ومخارج عدة لزائريها ،وبمعايير عالية من الجودة
اإلنشائية ،التي تسمح لجميع المركبات ارتياد األماكن السياحية بقدر
عال من األمان المروري األمر الذي يحفز ضخ استثمارات أجنبية ومحلية
جديدة في قطاع الضيافة والسياحة والذي يشهد نموا متسارعا.
وقــامــت «أشغال» خــال الــعــام الماضي  ، 2018بتطوير المنطقة
المحيطة بشاطئ ومنتجع سيلين جنوب البالد  ،حيث مدت طريق ًا
بطول  1.5كم ليربط شاطئ العائالت والشاليهات الفندقية  ،ووفرت
مواقف سيارات وطرقا خدمية مــزودة باإلشارات الضوئية والعالمات
اإلرشادية الالزمة لتحقيق السالمة المرورية لزوار المنطقة السياحية
سيلين أما شما ًال  ،فتنفذ الهيئة حالي ًا طريق ًا خاص ًا لربط منتجع زالل

26

قطر تحتل المرتبة الـ
في تصنيف جودة الطرق

200

عالميا

محطة كهرباء إلى جانب
شبكات التوزيع لجميع مناطق الدولة

الصحي  ،وهو أحد مشاريع شركة مشيرب العقارية  ،كانت قد طرحت
مناقصته العام الماضي  ،ويقع المنتجع في منطقة الخاصومة
بمدينة الشمال  ،على بعد  5كيلومترات من مدينة الرويس.
وإلى جانب المشاريع للمنشآت الفندقية والسياحية الخاصة  ،فقد
نفذت «أشغال» على مــدار العام الماضي نحو  4مشاريع لتطوير
الــشــواطــئ العامة والــكــورنــيــش فــي العاصمة والــوكــرة والشمال
والخور  ،لتوفير مداخال ومواقف سيارات وطرق ًا ممهدة بمواصفات
سالمة مرورية فائقة .

االسرتاتيجية املرورية
وإلى جانب االستراتيجية الوطنية لسالمة المرورية  ،ونتائجها المبهرة
التي وضعتها في مراتب متقدمة بين الدول األكثر أمان ًا على مستوى
الطرق وسالمة المشاة  ،تقوم جهات عديدة في قطر بتنفيذ خطط
واستراتيجيات موازية لخلق بيئة مثالية للبنية التحتية  ،قائمة على
الجودة والسرعة في التنفيذ لمشاريع النقل والمواصالت  ،بما يعود
بالمستخدمين بمنافع عديدة أبرزها  :سرعة التنقل من وإلى المناطق
بخفض زمــن الرحلة  ،سهولة الوصول إلــى المناطق اللوجيستية
والتجارية ومراكز التسوق والمطارات والموانئ بسرعة ومــن خالل
طرق مختصرة فائقة الجودة.
وفــي ضــوء األهمية المتزايدة لقطاع النقل الــبــري فــي تعزيز نمو
وتنافسية اقتصاد دولــة قطر ،يواصل القطاع جهوده الرامية إلى
تطوير بنية تحتية متقدمة تتوافق مع أهداف رؤية قطر الوطنية .2030
فقد خصصت الدولة  95في المائة من استثماراتها الضخمة في
البنية التحتية لمشاريع تنظيم النقل البري بهدف زيادة طول الطرق
السريعة إلى  8.500كيلو متر ،باإلضافة إلى بناء  200جسر وً 30
نفقا
جديدا بحلول العام .2020
ً
وتسعى وزارة المواصالت واالتــصــاالت ً
أيضا إلــى إنشاء نظام نقل
متكامل وفعال يعمل بتكنولوجيا متطورة ،ويخدم كافة القطاعات

خدمات استباقية للمشاريع
اإلنشائية في جميع المناطق
ارتفاع رخص البناء ألعلى
مستوياتها خالل  6سنوات
الــخــدمــيــة واالقــتــصــاديــة والــبــيــئــيــة ،ويــربــط قــطــر بــاالقــتــصــاد اإلقليمي
والعالمي بشكل فاعل.
وتــواصــل ال ــوزارة دورهــا الحيوي في وضــع خطط فعالة ومستدامة
لقطاع النقل البري بهدف ضمان توفير شبكة طرق آمنة وموثوقة
ً
وفقا ألفضل الممارسات والمعايير
تمتد في جميع أنحاء دولة قطر
الدولية.
فيما يعمل قطاع النقل البري على تطوير بنية تحتية عالمية ألنظمة
النقل البري والطرق وبناء شبكة نقل ذكية وآمنة وموثوقة ،لدعم
االقــتــصــاد الوطني والقطاعات الحيوية داخــل دولــة قطر .ويولي
القطاع السالمة الــمــروريــة وتحفيز االستثمار والعمل فــي مجاالت
النقل البري وتعزيز حركة التجارة الدولية أهمية خاصة لربط دولة قطر
باالقتصاد اإلقليمي والعالمي.
وشهد العامان الماضيان تطوراً هائ ً
ال على مستوى شبكة الطرق
االستراتيجية الــتــي تــربــط الــمــوانــئ والــمــطــارات بالمناطق التجارية
والسكنية  ،عبر مسارات فائقة الجودة  ،تختصر زمن الرحالت فيها إلى
النصف تقريب ًا  ،ونظراً لموقع مطار حمد الدولي وميناء حمد الدولي
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في مدينة الوكرة «جنوب البالد»  ،انطلقت مشاريع للطرق السريعة
لربط تلك المرافق االستراتيجية بمختلف مناطق الدولة  ،من خالل
طريق المجد  ،وهو أطول شريان للنقل في قطر  ،وطريق ميناء حمد
 ،وطريق ( محور صباح األحمد )  ،والطريق الدائري السادس  ،السابع
 ،وطريق المنطقة الصناعية  ،وقد تم إنجاز  90في المائة من تلك
الشرايين السريعة  ،فيما تبقى تحت التنفيذ محور صباح األحمد الذي
يربط مطار حمد الدولي بالمناطق شمال وغرب البالد  ،عبر مسارات
التدفق المروري الحر  ،كما يحتوي المحور على أعلى جسر معلق في
قطر  ،ومجموعة من الجسور واألنفاق التي صممت لتواكب النهضة
العمرانية التي تشهدها المناطق.

طريق اجملد
يعتبر طريق المجد إضافة هامة لشبكة الطرق في قطر حيث يعتبر
مــحــوراً مــروريــا هاما يربط مناطق الجنوب بمناطق الشمال وغــرب
ووســط وشــرق البالد ،حيث يمتد من طريق مسيعيد وصــو ًال لطريق
راس لفان بالخور وطريق الخور السريع عند لوسيل ليوفر تدفق ًا مروري ًا
حراً يربط كافة الشرايين الرئيسية في البالد ،و يتصل طريق المجد
بطريق الوكير والطريق الدائري السابع وطريق سلوى وطريق السيلية
ثم ينقسم إلى رافدين يتقاطعان عند طريق دخان ،أحدهما يتجه نحو
طريق الخور السريع مروراً بطريق الرفاع وطريق الشمال ،واآلخر يتجه
نحو طريق راس لفان مرورا بطريق الشمال.
ويخدم طريق المجد نحو 30منطقة سكنية وفي مقدمتها مسيعيد
والوكرة والوكير ومناطق جنوب الدوحة وأبونخلة ومكينيس ومعيذر
والسيلية والمعراض .كما يسهل الــوصــول إلــى الوجبة والــريــان
فض ًلا عن الشيحانية ودخان ومناطق الخيسة وأم صالل محمد وأم
صالل علي وصو ًلا إلى لوسيل واللؤلؤة شرق ًا إلى جانب المناطق
الشمالية والخور وراس لفان.
و يــعــزز طــريــق الــمــجــد الــحــركــة الــمــروريــة إل ــى الــعــديــد مــن الــمــرافــق
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االقتصادية مثل ميناء حمد ومطار حمد الدولي والمنطقة الصناعية
والمناطق اللوجستية مثل مناطق والقرية اللوجستية ،كما يعمل
على سهولة الوصول إلى المراكز واألسواق التجارية مثل قطر مول
والسوق المركزي فض ًلا عن المناطق السياحية مثل اللؤلؤة وكتارا
والمرافق الترفيهية مثل مجمع احتفاالت الرفاع والظعاين والعديد من
الشواطئ مثل سيلين والوكرة والخور وسميسمة وغيرها.

طريق ميناء حمد
و يصل طريق ميناء حمد بين ميناء حمد وبين الطريق الدائري السابع
 ،بطول يبلغ  14كيلومتراً ،ويضم  4مسارات في كل اتجاه ،وهو ما
يسهل حركة الشاحنات القادمة من وإلى الميناء باتجاه الصناعية
وبالتالي تعزيز حركة نقل السلع والبضائع من الميناء مع باقي
مناطق الدولة سيما وأن الطريق يعتبر ممراً يختصر الرحالت بديال عن
طريق المجد  .و يوفر طريق ميناء حمد في زمن التنقل بما يزيد عن
 15في المائة سيما وأن السعة المرورية للطريق تصل إلى 8000
مركبة في الساعة في كل اتجاه.

حمور صباح األحمد
ويعد محور صباح األحمد بمثابة «رئة الدوحة» والذي سيساهم بشكل
كبير عند اكتماله في نهاية  2021في الحد من االختناق المروري الذي
يشهده طريق الدوحة السريع خصوصا شارع  22فبراير حيث أن الطريق
الجديد يعتبر شريان ًا حيوي ًا ،وسيوفر طريق ًا بدي ً
ال وموازي ًا يخدم اآلالف
من مرتادي الطريق يومي ًا بين جنوب الدوحة وشمالها.
ويتضمن الــمــشــروع إنــشــاء  12جــســراً للمشاه ومــســارات للدراجات
الهوائية والمشاة بطول  65كيلومتر ،باإلضافة إلى تجميل وتشجير
مساحة تقدر بـ  1.5مليون متر مربع.
ويتضمن مشروع محور صباح األحمد أول جسر معلق من نوعه في

قطر بطول  1200متراً يمتد من طريق مسيمير وصو ًال لشارع البستان
ليعبر فوق كل من تقاطع حالول بطريق مسيمير وتقاطع فالح بن
ناصر بطريق سلوى.
كما يتضمن المشروع أطول جسر في البالد بطول  2.6كم يمتد من
شارع البستان لشارع بو اعرين ليعبر فوق شارع الوعب وشارع رشيدة.
ويتضمن محور صباح األحمد أكبر تقاطع في قطر أال وهو تقاطع أم
لخبا حيث يحتوي على تسعة جسور توفر تدفق ًا مروري ًا حراً في كافة
االتجاهات ،وتزداد أهميته كونه حلقة وصل على طريق الدوحة السريع
المزدحم والذي يحيطه مناطق سكنية ومراكز تجارية هامة.

طرق تربط أكثر من 110

فنادق وتطوير  4وجهات
ساحلية للمناطق

الدائري السابع
ويعد الطريق الدائري السابع أحد أهم الطرق التي تربط جنوب البالد
بالمناطق الصناعية واللوجيستية  ،ويمتد على مسافة  22كيلومتراً
من مطار حمد الدولي وصو ًال إلى الطريق جنوب المنطقة الصناعية،
ويتضمن خمسة مــســارات في كل اتجاه باإلضافة إلــى حوالي 48
كيلومتراً من المسارات المخصصة للمشاة والدراجات الهوائية والتي
تحيط بها أعمال التجميل والتشجير.

طريق الصناعية
وتقع المنطقة الصناعية في قطر في الجزء الجنوبي من العاصمة
 ،حيث تحيط بها شبكة الطرق السريعة من كل اتجاه  ،كما وفرت
لها طريق ًا خاص ًا من الدوحة مباشرة  ،ويعد طريق الصناعية طريقا
جزء حيوي ًا من شبكة الطرق السريعة في قطر.
سريعا سريع يمثل
ً
ويبلغ طوله  12.5كيلومتراً ويتضمن خمسة تقاطعات متعددة
المستويات  ،و يمتد من جنوب المنطقة الصناعية عند أول تقاطع
من تقاطعاته الستة والمسمى «تقاطع شارع  33الشرقي» وينتهي
عند «تقاطع بوهامور» الواقع على تقاطع شارع مسيمير مع شارع

توفير مواقف للسيارات
لخدمة مرتادي المنشآت
السياحية والفندقية
اختصار الزمن من وإلى
الموانئ والمطارات
والمناطق اللوجيستية
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السوق المركزي .يبلغ طول المشروع  12.5كيلومتر ويضم  4مسارات
في كل اتجاه  ،كما ويعتبر امتداداً لشارع روضة الخيل  ،المنطلق من
قلب الدوحة  ،بإنشاء  30كيلومترا من المسارات المخصصة للمشاة
والدراجات الهوائية في االتجاهين.

الدوحة اجلنوبي
ويــقــع غ ــرب مــديــنــة ال ــوك ــرة ،ويــشــمــل إنــشــاء طــريــق بــطــول حــوالــي
 17كليومتر من طريق المشاف ليمتد إلــى طريق مسيعيد ،حيث
سيشكل طريق ًا رئيسي ًا موازي ًا لمدينة الوكرة  ،ويشمل إنشاء طريق
مــزدوج بخمسة مسارات في كل اتجاه بطول حوالي  17كلم من
طريق المشاف ليمتد إلــى طريق مسيعيد ،حيث سيشكل طريق ًا
رئيسي ًا موازي ًا لمدينة الوكرة  ،كما يتضمن إنشاء نفق و  5تقاطعات
رئيسية ذات مستويين تربط جنوب مدينة الوكرة بمطار حمد الدولي
وميناء حمد .

لوسيل
ويعد طريق لوسيل السريع أحد أهم مشاريع برنامج الطرق السريعة
حيث أنــه يقع فــي منطقة حيوية تــربــط الــدوحــة بمدينة لوسيل،
وتضم العديد من الوجهات العامة بــدءاً من اللؤلؤة في الشمال
مروراً بكتارا والمنطقة الدبلوماسية ،وعدد كبير من األحياء السكنية
والفنادق والمجمعات التجارية والمرافق األخــرى  ،و يمتاز المشروع
بموقعه الحيوي ال ــذي سيعمل على ربــط مدينة الــدوحــة بمدينة
لوسيل ،وبالعديد من الوجهات العامة بدءاً من اللؤلؤة في الشمال
مروراً بكتارا والمنطقة الدبلوماسية ،وعدد كبير من األحياء السكنية
والفنادق والمجمعات التجارية والمرافق األخرى.
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طريق اخلور
وقد بدأت هيئة األشغال العامة في نوفمبر  2016في تحويل طريق
الخور الساحلي إلى طريق سريع يمتد بطول نحو  33كيلومتراً من
طــريــق الــخــور بمدينة الــخــور وص ــوال إلــى ش ــارع جامعة قطر بمدينة
الدوحة .ويتميز الطريق بتوفير جزيرة وسطى للخط األحمر التابع
لمترو الدوحة والذي من المقرر أن يربط الخور بالدوحة في محطتين
رئيسيتين ،هذا إلى جانب توفير مضمار أوليمبي للدراجات الهوائية
بطول  34كيلومتر على جانب الطريق وإقــامــة مــســارات مشتركة
للمشاة والدراجات الهوائية بطول  33كيلومتر على الجانب اآلخر من
الطريق هذا إلى جانب إنشاء  42نفق ًا للمشاة والدراجات الهوائية.
ويخدم الطريق إلى جانب الدوحة والخور أكثر من  15منطقة سكنية
مثل سميسمة وأم قرن وتنبك ووادي البنات وروضــة الحمامة إلى
جانب لوسيل واللؤلؤة ولقطيفية والطرفة وغيرها.
كما يعتبر الطريق حلقة وصل رئيسية لعدد من مالعب كأس العالم
حيث يتصل مباشرة بكل من استاد لوسيل واستاد البيت كما يسهل
الوصول إلى استاد الريان من خالل اتصال الطريق بالطريق المداري،
كما يسهل الوصول إلى مركز شباب سميسمة ومركز شباب الخور
ونادي الخور وكذلك مجمع رياضات لوسيل ونادي الدوحة للجولف.
و سيخدم طريق الخور السريع العديد من المرافق االقتصادية والحيوية
مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة والخليج الغربي حيث الشركات ومناطق
األعمال المختلفة والفنادق ،كما يسهل الوصول إلى مجمع خدمات
الظعاين ومحميات لوسيل وغيرها.
كما سيعمل الطريق على توفير حركة مرورية سلسة أمام المتجهين
إلــى عــدد مــن الــمــرافــق الترفيهية مثل كــتــارا وشــاطــىء سميسمة
وشاطئ الفركية ومجمع احتفاالت الظعاين.
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تصميم وديكورات

شركة متخصصة بأعمال التصميم الداخلي والديكور..جاسم آل ذياب:

«شادوز» تعزز حضورها محليًا
كتب – محمد حمدان

(تصوير – محمود حفناوي)

قال جاسم محمد آل ذياب ،الشريك ورئيس مجلس اإلدارة لشركة
شادوز “ ”SHADOWSالمتخصصة في مجال أعمال التصميم

الداخلي وتنفيذ أعمال الديكور ،إن الشركة عززت حضورها في
السوق القطري بفضل النهضة العمرانية الواسعة التى تشهدها
دولة قطر ،مشير ًا إلى أن نمو أعمال الديكور محليا جاء متماشي ًا
مع نمو القطاع العقاري وشهد توسع ًا خالل السنوات الماضية
مثل بناء المجمعات السكنية والمحال التجارية كالموالت والمتاجر
الكبرى ومختلف أنواع العقارات األخرى.

النهضة العمرانية يف قطر
تنعكس ايجابا على أداء الشركة
ندرس تأسيس مصنع جديد
للحجر الصناعي وآخر الرخام
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وأضاف ،في حواره مع «أمالك» أن شركة شادوز «»SHADOWS
تعمل على تلبية كافة طلبات للعمالء وإنــجــاز األعــمــال وفق ًا
للمواصفات المطلوبة من خالل العمالة المدربة والماهرة لكافة
أعمال التشطيب بشكل كامل من البداية إلى النهاية ،منوه ًا
بــأن الشركة تنشط فــي مجال تصميم الــديــكــورات للمطاعم
والبنوك والقصور والفلل والمحال التجارية والمكاتب وغيرها
من المجاالت ،ومبين ًا أن زيادة وتيرة اإلقبال على الحجر الصناعي
دفعت الشركة إلى دراسة تأسيس مصنع للحجر الصناعي .
وبدورة قال المهندس احمد لطفي الشريك والمدير التنفيذي
لشركة شــادوز « ،»SHADOWSان الشركة تأسست كشركة
صغيرة في العام  ،2009متخصصة في التصميمات الداخلية
وقــد تــطــورت إلــى أن اصبحت  4شــركــات ومنشآت وتــضــم كال
مــن «شركة التصميم الــداخــلــي والــفــيــت أوت ،وشــركــة شــادوز
للتعاقدات ،وورشــة لــلــحــدادة ،إضــافــة إلــى شــادوز استيل والتي
تعمل فــي مــجــال الحديد» وتــنــشــط الــشــركــة بشكل أســاســي
فــي مجال التصميم الداخلي وتنفيذ أعــمــال الديكور وتعمل
على النهوض بمجال الديكور واحداث طفرة في مختلف أنواع

جاسم محمد آل ذياب

التصميمات الداخلية للديكور.
واشار إلى أن السوق القطري يتمتع بفرص نمو واعدة في مجال
الديكور ،مشيراً إلى أن أعمال الديكور خالل السنوات السابقة
ظلت تتطور باستمرار وبواقع  30في المائة سنوي ًا ،الفت ًا إلى
أن حوالي نسبة  90في المائة إلــى  95في المائة من أعمال
الديكور يتم االعتماد فيها على مدخالت االنتاج المحلي بينما
نسبة ضئيلة ال تتجاوز حــدود  5فــي المائة يتم إستيرادها من
الخارج.
وأوضــح أن معظم منتجات الديكور من الــمــواد الخام تنتجها
مصانع قطرية محلية ،حيث إن المصانع القطرية استقطبت
مستثمرين جدد وشهدت نموا كبيرا في هذا المجال بواقع 10
في المائة بعد الحصار وهو ما رفد السوق بالمنتجات الجديدة
مــن كــافــة أنـ ــواع الــديــكــور والــمــنــتــجــات الــتــى تــدخــل فــي مجال
التصميمات الداخلية ،مؤكداً ان النهضة العمرانية الواسعة
الــتــى شــهــدتــهــا قــطــر ع ــززت مــن نــمــو مــنــتــجــات الــديــكــور وزادت
الطلب عليه خاصة في مجاالت التصميم الداخلي.
وأكــد أن شركة شــادوز « ،»SHADOWSتعتبر شركة متكاملة
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من أعمال
لطفي :
الديكور تعتمد على املنتجات
الوطنية
في مجال تصميم أعمال الديكور وتعمل في مجال الديكور منذ
بناء على
بدء نشاطها حيث تقوم بكافة التصميمات الداخلية
ً
رؤية العميل مروراً بكافة مراحل التنفيذ مثل االعمال المصاحبة
لألعمال الهندسية واالنشائية وأعمال الكهرباء والتصميمات
الصحية وحتى مرحلة تسليم المفتاح ،مبين ًا أن الشركة تمتلك
عمالة مدربة وماهرة تنجز األعمال حسب الرسومات المخطط
لها سواء في مجال األخشاب أو الدهانات أو أنــواع الديكورات
االخـ ــرى ،مضيف ًا « نعمل عــلــى إنــجــاز كــافــة أعــمــال التشطيب
بشكل كامل من البداية إلى النهاية كما أننا متخصصون في
مجال تشطيب ديكورات المطاعم والبنوك والقصور والفلل
والمحال التجارية والمكاتب وغيرها من المجاالت».

العائد الســنوي
وأوضح ان العائد السنوي في مجال أعمال الديكور في الظروف
العادية يتأرجح بين  10في المائة و 15في المائة ،الفت ًا إلى أن
قطاع االنشاءات والديكور يعتبر قطاعا مكمال لقطاع العقارات
واالن ــش ــاءات ويــتــأثــر بــالــتــطــورات الــتــى تــحــدث فــي هــذا المجال

أحمد لطفي
ففي حال شهد السوق العقارى انتعاش ًا وتوسعا في العمران
ونمواً في أعمال االنشاءات فإن هذا ينعكس إيجاب ًا على مجال
الديكورات ويعزز من مستويات النمو والتوسع ،مشيراً إلى ان
القطاع العقاري شهد نمواً واسع ًا خالل السنوات الماضية من
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عائد االستثمار بقطاع التصميم

والديكور بني  %10و%15

سنويا
حيث التوسع في بناء المجمعات السكنية والمحال التجارية
كالموالت والمتاجر الكبرى ومختلف أنواع العقارات األخرى.
ولفت إلــى أن السوق القطري يعتبر أحــد األســواق الــرائــدة في
قطاع التصميمات الداخلية والديكور ،الفت ًا إلى أن شركة شادوز
« ”SHADOWSتعمل على تلبية كافة الطلبات للعمالء حيث
تقوم بجلب المواد الخام من المصنع مباشرة.
وأكد أن البنوك الوطنية تقدم تسهيالت تمويلية وترحب بفتح
قنواتها االئتمانية للشركات العاملة في مجال الديكور ،مشيراً
إلى أن البنوك تعمل على تلبية طلبات الشركات حيث تقوم
بمنحها تسهيالت ائتمانية جــيــدة لتمكنها مــن الــتــوســع في
السوق المحلي وإنجاز كافة أعمالها.

املســتويات السعرية
العدد ()8
سبتمرب

2019
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وأوضـــح أن تــحــديــد األســعــار ألعــمــال الــديــكــور يعتمد عــلــى آلية
الــعــرض والــطــلــب؛ إضــافــة إلــى ميزانية العميل حيث إن هناك

عــمــلــيــات ديــكــور تختلف مــن حــيــث الــجــودة والــتــنــفــيــذ وكــذلــك
المستويات السعرية ،الفت ًا إلى أن الشركة تعمل على تلبية
طــلــبــات الــعــمــاء فــي مختلف الــمــراحــل ولــديــهــا تــقــديــرات لكل
عميل وفق ًا لميزانيته التى يخصصها ألعمال الديكور ،مشيراً
إلى أن التفاصيل لتحديد السعر في الغالب تعتمد على نوع
التشطيب والخام المستخدم على سبيل المثال يمكن أن يتم
استخدام خام معين للرخام بسعر للمتر الواحد بين  200ريال
و  300ريــال ،ونــوع آخــر مــن الــخــام يمكن أن تصل اســعــاره إلى
 2000ريال و  3000ريال ،فالنوع والجودة وطريقة التصميم كلها
عوامل تحدد مستويات االسعار.
وأوضح ان الشركة تدرس التوسع في السوق المحلي في مجال
التشطيب في جميع المجاالت مثل التشطيب بالرخام وغيرها،
مــضــيــفـ ًا «لدينا دراسـ ــة إلنــشــاء مصنع لــلــرخــام ومــصــنــع للحجر
الصناعي وهــو إنتاج محلي بنسبة  100في المائة» الفت ًا إلى
أن رأســمــال مصنع الــرخــام يبلغ  7.5مليون ريــال ،بينما يبلغ
رأسمال مصنع الحجر الصناعي  6ماليين ريــال ،متوقع ًا ان يتم
تنفيذ الدراسة خالل األعوام المقبلة.
واك ــد أن زي ــادة وتــيــرة اإلقــبــال على الحجر الصناعي هــى التى
دفعت الشركة التى دراســة وتأسيس مصنع للحجر الصناعي،
حيث تعتبر الشركة هى الوحيدة المتخصصة في هذا المجال
وتعمل لتلبية الطلب المتنامي في السوق المحلي ،منوه ًا
إلــى أن استراتيجية الــشــركــة تــركــز عــلــى الــســوق المحلي في
الوقت الحالي ،لجهة ان سوق الديكور المحلي يشهد نهوضا
كبيرا على ضوء التوسع الحالي للعمران ومع استضافة قطر
لكأس العالم  ،2022يتوقع أن يشهد طفرة كبرى خالل االعوام
المقبلة.

أعمال الديكور مرتبطة مبيزانية
العمالء ونحرص على تلبية
احتياجاتهم
البنوك الوطنية تقدم تسهيالت
متويلية وترحب بفتح قنواتها
االئتمانية
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جاهزة للثورة الصنـــــ

ـــــاعية الرابعة بالخدمات االلكترونية
كتب -محمد عبد العزيز
باتت قطر ضمن أوائل الدول التي باتت جاهزة للثورة الصناعية الرابعة وهي الثورة التي
ستنطلق إرهاصاتها مع بدء االستخدام التجاري لخدمات الجيل الخامس للجوال ،وقد ظهر
مصطلح الثورة الصناعية الرابعة على يد المؤسس والرئيس التنفيذي للمنتدى االقتصادي
العالمي «دافوس» في العام  ،2016ويعني االعتماد على استخدام واسع للتكنولوجيا
والتقليل من عدد األيدي العاملة فيها وامتالك بنية تقنية ورقمية متطورة ،إلى جانب تطبيقات
البلوك تشين والذكاء الصناعي.
وفي هذا اإلطــار ،تتجه جميع مؤسسات الدولة الحكومية نحو الرقمية إلنجاز
المعامالت والخدمات المقدمة للجمهور بسرعة وكفاءة عالية من خالل
التطبيقات والماقع اإللكترونية  ،حتى يتسنى للمستخدمين تخليص
معامالتهم بخطوات سهلة وميسرة خالل دقائق محدودة  ،بد ً
ال
من عناء اإلجراءات الروتينية والمعامالت الورقية التي
باتت التواكب التطور والنهضة التنموية التي
تشهدها البالد .
وقد دفع التطور التكنولوجي الهائل في
المؤسسات الحكومية على مستوى البنية التحتية
لالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ،إلى وضع قطر في
المرتبة الثانية عربي ًا والتاسعة عالمي ًا ضمن أفضل  10دول
في تصنيف اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت  ،وفق
تقرير التنافسية العالمية لعام  ، 2018الصادر عن المنتدى
االقتصادي العالمي  ،كما احتلت قطر المركز الثامن
عالمي ًا من حيث التوجه الحكومي واستراتيجية
الدولة نحو التطوير التنموي وتنفيذ الخطط
االستراتيجية طويلة المدى  ،حيث تنبثق
استراتيجية حكومة قطر الرقمية
من ركائز االستراتيجية
الوطنية  ، 2030والتي
تستهدف في
المقام األول
الرقي
بمستوى
المعيشة
والخدمات المقدمة
للجمهور .
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توسيع الوصول للبيانات الحكومية
وإتاحتها إلكترون ًيا عبر «بوابة قطر

للبيانات المفتوحة»

معا من أجل
كما تكاتفت جهود جميع الــوزارات في قطر للعمل ً
اإلس ــراع بمبادرات الحكومة الرقمية ،سع ًيا لــزيــادة كفاءة وفاعلية
أفرادا ومؤسسات وأكثر تركي ًزا
الحكومة وجعلها أكثر قر ًبا من الجمهور
ً
على راحته وخدمته .واستكما ًلا للجهود التي بذلت خالل السنوات
الماضية.
وفي اإلطار نفسه  ،تم إعداد برنامج لتدريب الموظفين في مختلف
الجهات الحكومية على التحول الرقمي  ،من خالل «برنامج تدريب
الحكومة الرقمية»  ،بتوفير  4800فرصة تدريبية ألكثر من  70جهة
حكومية وغــيــر حكومية ضمن الــبــرنــامــج  ،وذل ــك لتعزيز الــقــدرات
المهنية الحكومية لتكنولوجيا المعلومات واالتــصــاالت  ،لخدمة
التحول الرقمي لعام  ، 2020حيث تــم تــدريــب  1231موظفا من
خالل  134دورة تدريبية معتمدة  ،وتخريج  54من الكفاءات القطرية
في مجاالت التكنولوجيا  ،عالوة على تنفيذ برنامج تطوير المهارات
القيادية للمدراء التنفيذيين لتكنولوجيا المعلومات  ،الذي ساهم
في تطوير المستوى االستراتيجي لـ  24مديراً تنفيذي ًا  ،بما يمكنهم
من قيادة التحول الرقمي للخدمات الحكومية  ،فيما يوفر البرنامج
 1582مقعدا تدريبيا خالل  ، 2019بالتعاون مع وزارة التنمية اإلدارية
والعمل والــشــؤون االجتماعية  ،ووزارة الداخلية  ،وكبريات شركات
التكنولوجيا والمعاهد المتخصصة عالمي ًا.
و تسعى حكومة قطر الرقمية لتحقيق  3أهــداف رئيسية تتمحور
حول تقديم خدمات أفضل لألفراد والشركات ،وتعزيز كفاءة اإلدارة
الحكومية ،وإضفاء المزيد من االنفتاح على األداء الحكومي من خالل
مشاركة أكثر فعالية من قبل المواطنين والمقيمين.

بوابة حكومي

العدد ()8
سبتمرب

2019

48

وق ــد شــهــدت الــبــوابــة الــقــطــريــة الــرســمــيــة للمعلومات والــخــدمــات
نموا هائ ًلا في
اإللكترونية الحكومية عبر شبكة اإلنترنت «حكومي»
ً
السنوات األخيرة من حيث حجم االستخدام والخدمات التي تقدمها
لمستخدميها .وتقدم بوابة «حكومي» ما يقرب من  400خدمة،
تتضمن أكثر من  150خدمة إلكترونية يمكن للشركات والمواطنين
والمقيمين والزوار إنجازها بشكل كامل على شبكة اإلنترنت.
ووفقا إلحصائيات بوابة «حكومي» الرقمية  ،فإن إجمالي المعامالت
اإللكترونية المقدمة للجمهور من قبل  60جهة حكومية مختلفة ،
يبلغ نحو  876خدمة إلكترونية  ،من ضمن  1481خدمة مقدمة
للجمهور  ،إضافة إلى  130خدمة معلوماتية  ،لتصل نسبة الخدمات
اإللكترونية في مختلف الجهات إلى نحو  65في المائة  ،فيما سجل
إجمالي عدد الجهات التي تجري معامالتها إلكتروني ًا بنسبة  100في
المائة نحو  28جهة بينما تستهدف استراتيجية الحكومة اإللكترونية
 ، 2020االرتــقــاء بمستوى الخدمات الحكومية لــأفــراد والشركات ،
وذلك بإتاحة  100في المائة من الخدمات عبر اإلنترنت  ،وإتمام 80
في المائة من جميع الخدمات المتاحة المكتملة إلكتروني ًا  ،وإجراء
 80في المائة من جميع المعامالت عبر مواقع الجهات اإللكترونية

28

جهة

تقدم

خدماتها

إلكتروني ًا بنسبة  %100حاليا أبرزها
«الضرائب» و«الجمارك» و«السياحة»
بحلول . 2020
علم ًا بإن بوابة « حكومي» قد تم تدشينها في عام  ، 2008وذلك
لتوفير خدمات إلكترونية حكومية للجمهور من خاللها  ،حيث كانت
البوابة تضم مايقارب  272خدمة حكومية منها  56خدمة إلكترونية
فقط .

األكرث استخدامًا
وتحتوي قائمة التطبيقات المقدمة من الجهات الحكومية والشركات
حوالي  145تطبيق  ،وتعد تطبيقات الجهات الخدمية األكثر استخدام ًا
بصورة يومية  ،تطبيق «مطراش »2لوزارة الداخلية  ،الذي يتيح نحو
 80خدمة إلكترونية للجمهور  ،من ضمنها خدمات المرور  ،واإلقامات

 ،إشعارات السفر  ،سمات الدخول  ،والبالغات األمنية  .كما يعتبر
تطبيق المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والــمــاء «كهرماء»
من أبــرز التطبيقات المتوفرة على الــجــواالت الذكية  ،حيث تتجه
المؤسسة بالكامل نحو الرقمية والتخلص من المعامالت الورقية
من خالل مراحل متتالية  ،وقد أصدرت التطبيق الذي يحتوي على أكثر
من  20خدمة متنوعة  ،من ضمنها االستعالم عن الفواتير و دفعها
 ،السيما التقديم على الخدمات وتوصيل الكهرباء والماء للعزب ،
واإلبالغ عن قطع التيار وتقديم الشكاوى والمقترحات .
وتوفر وزارة البلدية والبيئة من خالل تطبيقها «عون»  93خدمة على
مستوى قطاعات ال ــوزارة وإداراتــهــا المختلفة  ،السيما وقــد أطلقت
هيئة األشغال العامة «أشغال» بالتعاون مع مركز قطر لالبتكارات
«كيومك»  ،تطبيق «وين « لتوفير معلومات الحركة المرورية في
الوقت الحقيقي ،وخصائص المالحة الذكية ،وخرائط حديثة وشاملة
 ،إضافة لتطبيقات المواصالت العامة  ،الطيران  ،السياحة  ،اإلذاعة
واإلعالم  ،المعاشات والموارد البشرية  ،البورصة والمعامالت التجارية
والتجارة اإللكترونية والبنوك  ،عالوة على تطبيقات الفتاوى الشرعية
واالستفسارات والزكاة والتبرعات الخيرية.

تغطية شبكية
ومع تزايد عدد التطبيقات وتوفير كم هائل من الخدمات إلكتروني ًا
 ،توسعت الدولة في تغطية األماكن الحيوية مثل الحدائق العامة
ومــواقــع الــجــذب السياحي  ،بشبكة اإلنــتــرنــت الخلوية ( ، )WIFI
حيث تحتل قطر المركز الثاني عربي ًا والسابع عالمي ًا وفــق مؤشر

145

تطبيقا للخدمات

العامة للجمهور في مختلف القطاعات
والمجاالت ..و«مطراش» يتصدر
التنافسية العالمية  ، WEFالصادر عن منتدى االقتصاد العالمي ،
بناء على تقرير (االتحاد الدولي لالتصاالت  ،قاعدة بيانات مؤشرات
االتــصــاالت  /تكنولوجيا المعلومات واالتــصــاالت العالمية )  ،كما
تحتل المرتبة الثانية عربي ًا من حيث عدد مستخدمي األلياف الضوئية
(. )Fiber Internet
وقد أطلقت وزارة المواصالت واالتصاالت في عام  ، 2007مبادرة حدائق
اإلنترنت  ،بالتعاون مع وزارة البلدية؛ لتوفير خدمة اإلنترنت الالسلكي
المجاني لرواد الحدائق العامة بدولة قطر ،وقد شهدت المرحلة األولى
لمبادرة حدائق اإلنترنت توفير الخدمة في ثالث حدائق عامة  ،ليصل
إلى  9حدائق في مختلف أنحاء البالد  ،باإلضافة لالماكن السياحية .
ولــم يتوقف األمــر على توسيع نطاق الــمــبــادرة خــارج نطاق الدوحة
فحسب ،بــل امــتــد ليشمل أيــضــا تطوير ج ــودة الخدمة  .حيث تم
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قطر ضمن العشرة الكبار عالميا في
اعتماد تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
تدريب  1231موظفا على التحول الرقمي
 2020من خالل  134دورة تدريبية في 2018
تركيب أحدث تقنيات الشبكات الخارجية في جميع الحدائق ومضاعفة
السرعة بها لتصل إلى  8ميجا بايت في الثانية بد ًلا من  4ميجا بايت
في الثانية في المرحلة األول ــى ،فضال عن إعــادة تصميم الشبكة
وتوزيع الوحدات الالسلكية لضمان أفضل قدر ممكن من التغطية
داخل الحدائق.
وقــد مك ّنت مــبــادرة «حدائق اإلنترنت» رواد هــذه الحدائق االستمتاع
باإلنترنت المجاني بكل سهولة كما لم تغفل الوزارة تعزيز إجراءات
األمــان على شبكة اإلنترنت الالسلكي في الحدائق من خالل عملية
تسجيل وتــوثــيــق آمــنــه لــبــيــانــات مــســتــخــدمــي الــخــدمــة حــيــث يقوم
المستخدم بإدخال رقم هاتفه الجوال على صفحة الحديقة التي تظهر
تلقائ ًيا عند فتح متصفح اإلنترنت ليتسلم بعدها رسالة نصية تحتوي
على رقم تعريف شخصي يتمكن من خالله النفاذ إلى اإلنترنت.

رقمية متكاملة
وترتكز استراتيجية الحكومة اإللكترونية  2020على  4ركائز أساسية
 ،تتسق مــع األهـ ــداف الــعــامــة لــلــرؤيــة الوطنية لــدولــة قطر ، 2030
واالســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة للتنمية  ،والــخــطــة الــوطــنــيــة لــاتــصــاالت
وتكنولوجيا المعلومات  ،والــخــطــة الوطنية لــلــبــرودبــانــد وخطط
االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الخاصة بالقطاعات  ،وتشمل
 :إتــاحــة خــدمــات حكومية مكتملة إلكتروني ًا  ،وزي ــادة اإلقــبــال على
الخدمات اإللكترونية  ،وزيــادة كفاءة العمليات الحكومية  ،وتعزيز
الشفافية والمشاركة المجتمعية.
ً
أمــا عن إتاحة الخدمات الحكومية مكتملة إلكترونيا  ،فسيتم من
خالل تقديم الحكومة خدمة حكومية أفضل إلى األفــراد والشركات
من خالل تيسير عملية تواصل المتعاملين في التواصل مع الجهات
الحكومية  ،وإتاحة إمكانية استكمال جميع إجــراءات الخدمة على
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شبكة اإلنترنت  ،وتقليل وقت تنفيذ الخدمة والذي سيؤدي بدوره إلى
خدمة عدد أكبر من األفراد والشركات  ،والحصول على أفضل استفادة
من الخدمات اإللكترونية  ،حيث أن المستخدمين بحاجة للتمكين من
إجراء المعامالت بشكل تام عبر اإلنترنت  ،بدالص من الدخول إلى
العديد من القنوات من أجل إتمام معاملة واحدة  ،وعالوة على ذلك
 ،فإن سهولة تنفيذ الخدمات اإللكترونية وزيادة استخدام المتعاملين
للتك الخدمات  ،سوف يدفع إلى توفير خدمات جديدة حيوية  ،يمكن
الوصول إليها عن طريق مجموعة متنوعة من األجهزة اإللكترونية.
وينصب تركيز المحور االستراتيجي األول على إتاحة خدمات حكومية
إلكترونية تتم جميع إجراءاتها حكومي ًا من خالل السماح بأكبر عدد
ممكن من الخدمات الحكومية اإللكترونية المتكاملة  ،مع التأكيد
على تحسين جودتها  ،وأهمية استكمال جميع إجراءات الخدمة على
اإلنترنت  ،ويستثنى من ذلك عدد من اإلجرءات التي اليمكن إجراؤها
إلكتروني ًا  ،مثل إجراء فحص فني للسيارات  ،أو الخدمات التي تعتمد
في الوقت الحالي على إرســال نسخة ورقية من المستندات  ،كما
ستتم من خــال تعظيم االستفادة من تقنيات الــجــواالت الذكية ،
في تقديم خدمة سهلة وبسيطة  ،ويضم المحور االستراتيجي األول
برنامجين  ( :تطوير الخدمات لكل جهة حكومية  ،وبرنامج تطوير
تطبيقات الهواتف النقالة ) .إضافة إلى أنه يتم إعداد دليل إرشادي
يتناول الحلول والــمــكــونــات المشتركة الــتــي يجب على الجهات
استخدامها في تنفيذ تطوير الخدمات اإللكترونية ورفــع كفاءتها
وخلق تماثل في تطبيقها .
أما المحور الثاني من استراتيجية الحكومة اإللكترونية  ،فيستهدف

زيادة اإلقبال على الخدمات اإللكترونية  ،من خالل التوعية والتحفيز
للمستخدمين لــزيــادة استخدام خــدمــات الحكومة اإللكترونية من
قبل األفــراد والشركات وأيض ًا الجهات  ،وإلى جانب التوعية  ،سيتم
تطبيق سياسة خصوصية البيانات  ،لطمأنة المستخدمين وغرس
الثقة بداخلهم  ،بأنه يتم استخدام المعلومات الشخصية الخاصة
بهم بطريقة مناسبة  ،واليتم تعريضها للخطر  ،إضافة إلى استيعاب
التحول الرقمي من حيث التواصل مع الجمهور  ،حيث تتيح التعامالت
المكتملة عبر اإلنترنت للجهات الحكومية التواصل مع المستخدمين
بطريقة إلكترونية عبر رسائل البريد اإللكتروني  ،وخدمة الرسائل
القصيرة  ،وربما حتى صندوق البريد الرقمي  ،وسيتم صياغة مجموعة
من اإلرشادات لتوضيح شروط التواصل بين الحكومة والمستخدم.
ويستهدف المحور الثالث من االستراتيجية زيــادة كفاءة العمليات
الحكومية  ،عن طريق دعم الجهات الحكومية في تنفيذ وتطوير
الــخــدمــات على مواقعها اإللكترونية  ،مــن خــال توفير المكونات
وتــطــبــيــقــات الــمــســتــوى األوس ـ ــط  ،وذلــــك لــتــوحــيــد الــتــجــربــة أم ــام
المستخدم في جميع الجهات الحكومية  ،واألسرع من تنفيذ التطوير
المطلوب  ،ليمكن للتطبيقات التعرف على المستخدم من مرة
واحدة  ،إضافة إلى توفير البنية التحتية التكنولوجية المشتركة  ،مما
يؤدي إلى اإلســراع في عملية التحول الرقمي عن طريق بناء مركز
بيانات حكومي للجهات الحكومية  ،وبناء شبكة حكومية تربط
جميع الجهات الحكويمة  ،كما يأتي برنامج تخطيط الموارد البشرية
«موارد» ونظام إدارة الموارد المالية مثاالُ على التطبيقات الموحدة .
أما المحور الرابع واألخير لالستراتيجية  ،فيستهدف تعزيز الشفافية
والمشاركة االجتماعية  ،ويعني بذلك تطوير السياسات العامة
للحكومة والخدمات المقدمة  ،وتوفير التكنولوجيا فرصا عديدة
لتسهيل هذا الحوار من خالل المشاركة اإللكترونية والتشاور  ،ونتيجة
لذلك سوف يشعر جمهور العمالء بزيادة فرص ومساحة التواصل
مع الحكومة  ،كما ســيــزداد معدل رضــا الجمهور  ،وذلــك الستماع
الحكومة آلرائــهــم  ،وستشعر الحكومة بالثقة في أنها قد سعت
بفاعلية للحصول على مجموعة أكبر من اآلراء حول القرارات المهمة.
وقد تم تقديم المحور الرابع من خالل  3مشاريع لتطوير الشفافية ،
من خالل  :المشاركة اإللكترونية  ،ويعمل هذا المشروع على إظهار
التزام الحكومة بالدخول في حوار عبر اإلنترنت وتمكين المواطنين
من المشاركة في هذا الحوار ويتضمن المشروع  4أقسام تشمل
 :تطوير منتدى المشاركة  ،تطوير أداة للمالحظات  ،تطبيق نظام
للتشاور اإللكتروني  ،االستفادة من مواقع التواصل االجتماعي.
أمــا المشروع الثاني فيستهدف إنشاء بوابة البيانات المفتوحة ،
حيث تمتلك الحكومة كميات هائلة من البيانات  ،ويفيد بعضها
العمالء واالقتصاد إذا ماتم اإلفــصــاح عنها  ،ومــن هــذا المنطق تم
إطالق بوابة « »data.gov.qaفي العام الحالي  2019بهدف توفير
منصة للجهات الحكومية لمشاركة البيانات وإتاحتها للجمهور.
وتوفر البوابة للمستخدمين إمكانية الوصول إلى البيانات المفتوحة
باإلضافة إلى معلومات إحصائية مهمة من قبل الجهات الحكومية
عبر النافذة الواحدة .وتتوفر الخصائص األساسية للبوابة في دليل
البيانات المفتوحة.
مهما من األهــداف الرئيسية الستراتيجية حكومة
جزءا
وتعد البوابة
ً
ً
قطر الرقمية لزيادة انفتاح الحكومة وتحقيق قيمة اقتصادية وسياسية
من خالل التعاون مع العمالء على التصميم المشترك .كما أصدرت
قطر سياسة البيانات المفتوحة لدعم هــذا الــهــدف ،حيث وضعت
إج ــراءات محددة للجهات الحكومية لتوسيع الــوصــول العام إلى
البيانات الحكومية من خالل إتاحتها إلكترون ًيا ،ما لم تكن مقيدة
بموجب قانون أو سياسة أو لوائح أو عقد.

رصد  4800فرصة تدريبية ألكثر من 70
جهة وشركة ضمن برنامج الحكومة
الرقمية
تخريج  54من الكفاءات القطرية في
المجاالت التكنولوجية من خالل برنامج
التدريب
ويعد نشر البيانات المفتوحة عملية تعلم مستمرة ،حيث تتعلم
الحكومات والمجتمع كيفية تقديم بيانات ذات معنى ،وبالتالي،
تعلم كيفية جني ثمارها .ومــع مــرور الــوقــت والتفاني والتفاهم،
يتشكل النظام االقتصادي للبيانات المفتوحة ،من خالل مشاركة
القطاعين العام والخاص للبيانات ،ومساهمة المجتمع في خلق
طــرق جــديــدة ومبتكرة لتعزيز الــقــدرة التنافسية االقتصادية ،والتي
يمكن قياسها من خالل النتائج ،في مجتمع المعرفة العالمي.
و تجمع الحكومة القطرية وتعد كميات هائلة من البيانات عن كافة
ـزءا من عملياتها القياسية
مناحي الحياة في قطر ،إذ يعد ذلــك جـ ً
لتقديم السلع والخدمات العامة .وتتضمن هذه البيانات معلومات
عن الطقس وأماكن المدارس وعــدد حــوادث السيارات ومعلومات
عن الكثير من جوانب الحياة اليومية في قطر .وتؤمن الحكومة
القطرية أن هذه البيانات يمكن أن تعود بالنفع على أشخاص من
خارج الحكومة مثل الشركات والباحثين والمجتمع المدني.
وعلى سبيل المثال ،بنشر معلومات حول النمو السكاني وأماكن
المدارس وعدد الطالب في كل من هذه المدارس ،ستتمكن الشركات
من اتخاذ قرارات قائمة على المعرفة عن جدوى المشروعات القادمة
ومــدى استطاعتهم على جذب قاعدة العمالء المحتملة .وكذلك
يمكن للباحثين األكاديميين االستفادة من البيانات المفتوحة التي
تنشرها الحكومة القطرية ودمجها مــع المعلومات الــتــي تجمع
بشكل خاص أو يتم الحصول عليها من أماكن أخرى ،وذلك للتعرف
على التوجهات المثيرة لالهتمام والظواهر التي يمكن أن تساعد
على اكتشاف حلول جديدة للتحديات التي تواجه المجتمع القطري.
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ريادة أعمال

يف «أم غويلينا» ويوفر حزمة خدمات فاخرة  ..مصطفى :

إطالق مركز الخط البديل لألعمال
ارتفاع جرعة الثقة يف انتعاش
السوق احمللي بالتزامن مع النمو
االقتصادي
كتب – محمد االندلسي
كشف مدير عام شركة الخط البديل للعقارات ،احمد مصطفى،
عن اطالق مركز الخط البديل لألعمال Alternative Line

   ”Business Centerفي منطقة ام غويلينا بجوار كورنيش
الدوحة ،في شهر اغسطس الماضي ،والذي سيعمل على
توفير المكاتب االدارية الفاخرة المجهزة بكل االدوات الحديثة
لممارسة االعمال التجارية واالقتصادية وغيرهما ،سواء من جهة
المكاتب االحترافية و أجهزة الحواسيب المتطورة ،وسرعات
االنترنت الفائقة ،مما يسهل ممارسة االعمال بكل اريحية
بشكل كبير.
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وقال مصطفى في حواره مع «أمالك» ان مفهوم الـ«بيزنس سنتر»
أو مراكز األعمال بات منتشرا بصورة واسعة في جميع دول العالم،
لهذا عملنا على انشاء مركز الخط البديل لالعمال ،وذلــك انطالقا
من الزخم الكبير الذي يشهده االقتصاد القطري ،واستضافة الدوحة
للعديد من الفعاليات العالمية المتنوعة التي تعمل على قدوم
الكثير من قطاعات االعمال المختلفة ،سواء االقتصادية او الرياضية
او السياحة وغــيــرهــا ،ع ــاوة على االســتــحــقــاق الــتــاريــخــي لــدولــة قطر
بإستضافة النسخة المونديالية المقبلة وهــي مونديال ،TM2022
والتي ستستقطب الكثير من الجمهور.
واوضــح قائال« :نعمل في مركز الخط البديل لالعمال على التركيز
الدقيق على تلبية كــافــة متطلبات الــعــمــاء ،حيث نــشــارك معهم
التزامنا بالمعايير العالمية لمثل هذه الخدمة التي توفرها الشركة،
بحيث يتم ترسيخ العالقات بصورة اكبر وتقديم كافة التسهيالت
الالزمة لهم وتوفير تجربة ثرية وراقية للعمالء ،لينتج عن ذلك صورة
ذهنية قوية للشركة في اذهان العمالء ،ليكون احد ابرز مراكز البيزنس
سنتر في قطر ،خاصة مع تقديمنا لخصومات تصل الى اكثر من 20
في المائة بمناسبة التدشين الجديد لمركز االعمال”.

أحمد مصطفى

نوفر بيئة أعمال متكاملة ومستوى
احرتافيًا من اخلدمات املقدمة
للعمالء
خصومات تصل اىل اكرث من % 20
مبناسبة التدشني اجلديد ملركز
االعمال

مساحات مكتبية
وافاد مصطفى أنه من أبرز المميزات التي يقدمها مركز الخط البديل
لألعمال انه يعمل على توفير مساحات مكتبية مزودة بجميع الخدمات
األساسية وبأسعار مخفضة  ،وتقديم بيئة أعمال متكاملة ،ومستوى
احترافي من الخدمات المقدمة للعمالء ،حيث يوفر المركز مكاتب
فخمة ومؤثثة بالكامل ،مع تصميمات عصرية رائعة ومريحة ،لتخفيف
اعباء التأثيث والتجهيز من على كاهل العمالء.
وتابع قائ ً
ال « :يحتوى المركز ايضا على حلول واي فاي ذكية تغطي
المركز بالكامل سواء كان للعمالء او لضيوفهم ،فضال عن المواقف
المريحة المخصصة لــلــســيــارات لتوفير الــوقــت بالبحث عــن موقف
للسيارة ،باالضافة الى هاتف متطور برقم خاص للمكتب للتواصل مع
العمالء مباشرة ،عالوة على توفير سبل األمن والحراسة بصورة دائمة،
فضال عن امكانية استخدام المركز في أي وقــت خــال الـــ  24ساعة
في اليوم ،وايضا خدمات الطباعة والتصوير والمستلزمات المكتبية
لتسهيل كافة االعمال».
واشار الى ان من مزايا مركز الخط البديل لالعمال ،تقديمه كافة سبل
الدعم الممكنة لرواد االعمال القطريين وغير القطريين من المقيمين،
وأصحاب المشاريع المتوسطة والصغيرة وتقديم عروض خاصة لهم
وبأسعار تنافسية ،السيما وان رواد االعمال تتمثل مشكلتهم االكبر
في ايجار المكاتب التي تلتهم جانب كبير من الدخل ،الفتا الى ان
المساحات المكتبية التي يوفرها المركز لــرواد االعمال تعمل على
تقليص نفقاتهم بصورة كبيرة ،مما يساهم في استمرار اعمالهم
ومشاريعهم الصغيرة والمتوسطة التي تدعم االقتصاد القطري بما
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ندعم رواد االعمال القطريني
واملقيمني عرب تقدمي أسعار
تنافسية للمكاتب
يتناغم مع رؤية قطر الوطنية .2030

حتالفات ومشروعات
وأكد مصطفى ان من مميزات مركز االعمال او البيزنس سنتر انها توفر
مساحات العمل مشتركة بين العديد من مختلف قطاعات االعمال
مما يتيح فرصة مميزة للتعرف على باقى الشركات والمشروعات
االخــرى من شركاء المساحات المكتبية ،األمــر الــذي يدفع الــى توفير
فرصة كبيرة القامة تحالفات مشتركة مستقبال ،وتعزيز سبل التعاون
المشترك بين الشركات وبعضها البعض ،عالوة على زيادة مستويات
مشاركة االفكار الخالقة بينهم والتفاعل االيجابي الذي يثري مجتمع
االعمال ويوفر فرصة لالندماجات بين مثل هــذه الشركات وبعضها
البعض.
ولفت الى ان مركز الخط البديل يقوم كذلك بتوفير خدمة التأجير
واعادة التأجير والتطوير العقاري ،لكافة الوحدات العقارية المختلفة،
مثل الفلل والشقق السكنية ومكاتب االعمال وغيرها ،وذلك بصورة
مــرنــة وســهــلــة وتــقــديــم افــضــل الــخــدمــات الممكنة مــع تــوفــيــر كافة
الضمانات للعمالء ،مشيرا الى ان المركز يعمل كذلك على تقديم
أفــضــل الــخــدمــات الممكنة للعمالء وتــذلــيــل كــافــة الــعــقــبــات التي
تواجههم والعمل معهم في توفير بيئة عمل تحفيزية واحترافية..
مضيفا « :سر النجاح في قطاع االعمال هو العمل بكل جهد وطاقة
واحترافية لتوفير كل السبل الممكنة امــام العمالء  ،فالتفاني في
تقديم الــخــدمــات الــتــي نقدمها يــعــود الينا فــي ارتــفــاع اســهــم مركز
االعمال لــدى العمالء وتزايد ثقتهم بنا ،مما يجعلهم بمثابة دعاية
مجانية للمركز».

القدرة التنافسية
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وشدد مصطفى على قدرة مركز الخط البديل لالعمال على المنافسة
بـكــل ق ــوة واح ـتــراف ـيــة فــي ه ــذا الـمـجــال الـحـيــوي  ،فــي ظــل امكانيات
الشركة الكبرى في استقطاب مختلف العمالء من داخل وخــارج قطر،
وتوفير المساحات المكتبية المجهزة لكافة الوفود االجنبية القادمة
من الخارج لمواكبة الفعاليات التي يتم تنظيمها على ارض قطر ،كما
ان المركز يستهدف ان يكون رقما صعبا في معادلة الشركات المنافسة
بالسوق المحلي ،كما يستهدف المركز ان يكون الخيار الرئيسي لجميع
الراغبون بأن يكون لهم مقرا لشركتهم في دولة قطر.
واع ــرب مصطفى عــن تفاؤله الكبير بانتعاش قطاع االعــمــال في
الدولة وذلــك انطالقا من الثقة المرتفعة بقوة االقتصاد القطري،
الــذي يستمر بتحقيق معدالت نمو مميزة تصل الــى مستوى 2.9
في المائة خالل العام الجاري بحسب عدد من التقارير والمؤشرات
العالمية ،عــاوة على النمو الكبير الــذي يحققه القطاع العقاري
السيما بعد حزمة التشريعات االقتصادية الخاصة بالقطاع العقاري
وعلى رأسها قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع
بها ،والذي سيحقق طفرات كبيرة في قطاع العقارات المحلي.

55

سيارات

مدير املبيعات بـ«العربية للسيارات»..حممد صالح:

نمو مبيعات «فوتون»
ويخشانا المنافسون !

النشاط الكبري لسوق املشاريع احمللي ينعكس إيجابًا على ادائنا
األ
سعار املناسبة لقطع الغيار من أبرز مميزاتنا و 700مركبة حجم مبيعاتنا
كتب -محمد عبد العزيز
كشف مدير المبيعات بالشركة العربية للسيارات  ،الوكيل الحصري للشاحنات
التجارية «فوتون» محمد صالح إن الشركة حققت نمو ًا من خانتين في مبيعاتها
بالسوق القطري بنسبة  10في المائة منذ بداية العام  2019وعلى أساس سنوي
متابعا « :حققنا نسبة مبيعات ضخمة بالنسبة للمركبات بأنواعها المختلفة..
وأعتقد أننا أصبحنا رقما صعبا في السوق المحلي حتى أن منافسينا أصبحوا
يخشوننا بعدما نجحنا في تكريس تواجدنا بالسوق المحلي».
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وأكد صالح لـ«أمالك» أن الشركة قادرة على تلبية احتياجات السوق
ومتطلبات الجهات الحكومية والخاصة في قطاع النقل الفتا إلى إن
عالمة «فوتون» تعد من أكبر شركات تصنيع المركبات في مجال
الحافالت والباصات بكافة فئاتها فضالَ عن سيارات البيك اب وسيارات
الدفع الرباعي وسيارات الفان  ،وقد سيطرت «فوتون» العالمية على
النقل العام في العاصمة الصينية «بكين» ،باإلضافة إلى أنها تتميز
بالشراكات الفعالة مع كبرى شركات العالم لتصنيع المحركات
والمركبات التجارية  ،وتواكب بتطورها ومواكبتها لتكنولوجيا النقل
الــذكــي  ،طموح ال ــدول فــي استخدام وسيلة نقل عالية الكفاءة
والمرونة التصنيعية.
أمــا عــن كــأس العالم لكرة الــقــدم فــي قطر  2022وخطة الشركة
لتلبية متطلبات الــســوق الــقــطــري  ،أكــد مــديــر مبيعات «فوتون»
أن الشركة العربية للسيارات ســوف تطرح عــدة مــوديــات جديدة
تلبية الحتياجات الجهات المنظمة لالستضافة وتوفير وسائل نقل
متطورة لخدمة المشجعين ووفود الجماهير من مختلف أنحاء العالم
 ،وتعتزم «فوتون» أيضا طرح الحافالت الكهربائية  ،األكثر مالئمة
للحدث واألفضل للبيئة  .حيث تقوم الجهات المعنية حالي ًا بإنجاز
البنية التحتية الالزمة لشحن المركبات الكهربائية  ،مما يعزز تواجد
باصات «فوتون « الكهربائية في السوق.
وقــال صالح إن الحصار الجائر لم يؤثر على نشاط الشركة وقطاع
السيارات بصورة عامة على االطــاق حيث يواصل القطاع مسيرة
النمو واالنــتــعــاش متجاهال الــحــصــار ،فــي الــوقــت ال ــذي حققت فيه
المشاريع اإلنتاجية المحلية التي تشهدها الدولة مع فرض الحصار ،
طفرة على جميع المستويات  ،وقد أنعكست جهود الجهات تحت
مظلة الحكومة والقيادة الرشيدة ايجابا على مختلف القطاعات التي
تدعم اإلنتاج والنمو االقتصادي في قطر  ،حيث يعتبر قطاع النقل
جزءا ال يتجزأ من حلقة االقتصاد المحلي للدولة  ،ومع افتتاح المشاريع
الكبرى مثل ميناء حمد الــدولــي  ،وتنفيذ المناطق اللوجيستية ،

حققنا معدل منو من خانتني

بـ %10منذ بداية 2019
قادرون على تلبية متطلبات السوق
واجلهات احلكومية واخلاصة

وانطالق المصانع القطرية نحو آفاق إنتاجية واسعة  ،أصبحت حركة
التجارة بدون توقف  ،مما عزز الشحن والتوزيع  ،بفضل البنية التحتية
والطرق السريعة التي ربطت جميع المناطق شما ًال وجنوب ًا وغرب ًا
بالعاصمة.
و أكد صالح أن «فوتون» لديها فرعين للمبيعات  ،إضافة للمعرض
الرئيسي في مدينة المواتر  ،كما أن لديها مركزا للصيانة وآخر لقطع
الغيار حالي ًا  ،وتستهدف الشركة تعزيز توسعاتها وحضورها في
السوق القطري بشكل أكبر في قطر قبيل انطالق مونديال كأس
العالم  ، 2022إذ تستهدف الخطة التوسعية للشركة زيــادة مراكز
قطع الغيار والصيانة .موضح ًا أن األسعار المناسبة لقطع الغيار من
أبرز مميزات العالمة التجارية «فوتون» قياس ًا بالشركات المنافسة في
السوق القطري  ،عالوة على تعدد فئات مركبات النقل التجارية التي
تتيح خيارات عدة أمام المستهلك في كال القطاعين العام والخاص.
وأوض ــح صالح أن عــدد المركبات التي بيعت منذ انــطــاق العالمة
التجارية في قطر يبلغ قرابة  700مركبة  ،ومن ضمنها  65مركبة باتت
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بحوزة وزارة البلدية والبيئة من أصل حوالي  300مركبة  ،تم بيعها
خالل عام  ،2017وهي السنة األولى لتواجد الشركة في قطر  ،كما
تم بيع وتأجير عدة مركبات بأنواع مختلفة لجهات حكومية وشركات
عدة  ،الفت ًا إلى أن مركبات «فوتون» أثبتت كفاءتها العالية بالنسبة
لقوة محركاتها  ،السيما كونها مركبات صديقة للبيئة  ،مما يدعم
اتجاه الدولة في المحافظة على البيئة من التلوث الكربوني.
وأشار إلى أن «فوتون» توفر جميع أنواع الحافالت العادية والفاخرة
 ،ووسائل النقل الداخلي لألندية والفنادق والمنتجعات السياحية
 ،بناقل الحركة العادي واألوتوماتيكي  ،أما عن المحركات فتعتمد
«فوتون» على أفضل المحركات لمركباتها من العالمة األمريكية
«كومينز»  ،وهي محركات ديزل ذات كفاءة عالية.
يشار إلى أن الشركة العربية للسيارات هي الوكيل الحصري للعالمة
التجارية فوتون في دولة قطر وقد اكتسبت الشركة سمعة مرموقة
ألنها تطرح سيارات تجارية تمتاز بالجودة العالمية والتصنيع والقوة
في االداء حيث يوجد العديد من الطرازات واالحجام وتشمل الباصات
بكافة االحــجــام والــمــواصــفــات المختلفة الــتــي تتناسب مــع كافة
احتياجات السوق القطري .
كما توفر الشركة العربية للسيارات حافالت خاصة لطالب المدارس
بكافة االحــجــام وبــمــواصــفــات عالية الــجــودة تــتــوافــق مــع المعايير
الدولية من ناحية المواصفات والقدرة على التحمل واالنطالق على
كافة الطرقات فضال عن توافر قطع الغيار المعتمدة في االســواق
بأسعار تنافسية  ،وتسعى عالمة فوتون التجارية لالستحواذ على
حصة سوقية اعلى من قطاع النقل في السوق المحلي استنادا
إلى ما تملكه الشركة والعالمة التجارية فوتون من سمعة جيدة في
االسواق العالمية.
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سياحة

قـــــطــــــر..
يف ظل التسهيالت لرجال األعمال احملليني واألجانب

أرض األحالم للمستثمرين بالسياحة
كتب – محمد االندلسي
حسن ًا ..ما الذي يمكن أن يجذب المستثمرين األجانب والمحليين لالستثمار في القطاع السياحي؟
تشير بيانات المجلس الوطني للسياحة إلى أن محفزات االستثمار في السياحة تتمثل في حزمة
من التسهيالت التي تقدمها الدولة للمستثمرين عالوة على العائد الكبير المتحقق في القطاع
خصوصا أن دولة قطر تتمتع بموقع جغرافي استراتيجي يتيح سهولة الوصول إليها من مختلف
دول العالم عالوة على النمو االقتصادي المتسارع للبالد والعروض السياحية والثقافية الشاملة
وتركيز الحكومة على دعم قطاع السياحة والفنادق والمرافق عالية المستوى التي توفر فرص ًا

القامة أفضل الفعاليات في العالم ومونديال  2022والدخل المحلي المرتفع الذي يوفر قدرة

شرائية عالية تعزز شهية االقبال على السياحة الداخلية عالوة على اعفاء مواطني  88دولة من
تأشيرة الدخول واالداء العالمي لكل من الخطوط الجوية القطرية ومطار حمد الدولي.
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وتــبــدو قطر أرض الــفــرص االســتــثــمــاريــة بالقطاع السياحي نتيجة
تمتعها بميزة تنافسية نادرة تمنحها للمستثمرين وهي أن يصبحوا
مــن بين الـ ــرواد األوائـ ــل لــســوق سريعة النمو وال تضم ســوى عدد
قليل مــن المنافسين حتى اآلن ،بــاإلضــافــة إلــى الــدعــم الحكومي
واالستثمار حيث تكثف الحكومة القطرية جهودها الرامية الجتذاب
االستثمارات األجنبية  ،وفي سبيل ذلك تقدم حوافز وأشكاال جديدة
من التسهيالت ألصحاب األعمال األجــانــب،عــاوة على انشاء قسم
للتنسيق بين المستثمرين ذوي المواهب المحلية والــدولــيــة من
ناحية وبين الجهات الحكومية من ناحية أخرى  ،كما تعكف الجهات
المسؤولة على تطوير نظام تراخيص جديد ســوف يسرع عملية
ترخيص الشركات السياحية ،وكذلك توفر قطر للمستثمرين األجانب
بيئة استثمارية مستقرة  ،السيما مع استثمار قطر بالفعل ما يقارب
 200مليار دوالر في البنية التحتية التي تدعم القطاع السياحي ،
وذلك عبر مشروعات من بينها  :مطار حمد الدولي  ،ومشروع الريل
 ،ومشروع مشيرب قلب الدوحة  ،ومتحف قطر الوطني  ،ومطار حمد
الدولي  ،كما تعمل قيادة القطاع السياحي في قطر مع الجهات
المختصة لوضع البيانات التي من شأنها أن تعزز انفتاح قطر أمام
السياح وذوي المواهب في صناعة السياحة.
ومن الحوافز التي تقدمها الحكومة للمستثمرين األجانب بموجب
قانون االستثمار األجنبي ،تخصيص األرض لممارسة أنشطة األعمال
وذلك بموجب عقود إيجار طويلة األجل تصل إلى  50لسنة  ،فضال
عن اإلعــفــاء من الضريبة على الدخل لمدة تصل إلــى  10سنوات
في بعض القطاعات ،ومنح إذن باستيراد المواد الضرورية من أجل
المشاريع االستثمارية ،باإلضافة الــى إعفاء من الرسوم الجمركية
المفروضة على اآلالت المطلوبة للمشاريع االستثمارية ،و ضمان
رأس المال األجنبي ضد خطر نزع الملكية  ،عالوة على ضمان توفير

تخصيص أراض لممارسة أنشطة األعمال
بعقود لمدة  50عاما
السماح بتحويل إيرادات االستثمار دون أي
عوائق ..وبأي عملة
اعتراف بحق المستثمرين في حل أي
نزاعات محتملة عبر التحكيم
التعويض العادل والفوري في حال نزع الملكية للمنفعة العامة
 ،والسماح بتحويل إيــرادات أو عائدات االستثمار من دون أي عوائق
وبأي عملة ،فضال عن االعتراف بحق المستثمرين في حل أي نزاعات
محتملة عبر التحكيم.
وتتنوع عــوامــل الــجــذب لالستثمار السياحي التي تميز قطر ،فمن
جهة الموقع الجغرافي االستراتيجي فــدولــة قطر تتمتع بسهولة
الوصول إليها خالل التوسع السريع للخطوط الجوية القطرية في
األســواق االسيوية واألوروبــيــة واألمريكتين حيث أصبحت تسافر الى
أكثر من  150وجهة حول العالم  ،باإلضافة الى تركيز الحكومة على
تطوير مشروعات بنية تحتية كبيرة ومن بينها مشروع مترو الدوحة
وتحسينات أخرى كبيرة على شبكة النقل الداخلية ،كما أنه تتوافر
فــي الــدولــة ع ــروض سياحية ثقافية شاملة مــن خــال المشروعات
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تطوير نظام تراخيص
لتسهيل انشاء الشركات
السياحية
تركيز حكومي كبير على دعم
القطاع وموقع جغرافي فريد
التي تبرز التراث المميز للدولة وتخلد الكثير من تقاليدها،
عــاوة على توفر مرافق عالمية المستوى إلقامة فعاليات
االعمال مثل مركز قطر الوطني للمؤتمرات ومركز الدوحة
للمعارض والمؤتمرات ،باالضافة إلى فعاليات عالمية عالية
التأثير يمكنها أن تقود عملية النمو السياحي في الدولة مثل
بطولة العاب القوى  ، 2019وبطولة كأس العالم لكرة القدم
 ،2022وتجدر االشارة هنا إلى أن ما يعزز جاذبية قطر السياحية وجود
دخل محلي مرتفع يعزز السياحة الداخلية  ،حيث احتلت دولة قطر
المركز األول عالميا وعربيا بين أغنى دول العالم ،بمتوسط دخل الفرد
للمواطن القطري يبلغ  166.79ألف دوالر سنويا ،وايضا يمكن االستفادة
مــن نقاط الــقــوة الحالية التي تتمتع بها دولــة قطر فــي قطاع سياحة
األعمال ،وكذلك تم توجيه المزيد من االهتمام إلى تنويع األسواق المصدرة
للسياحة والــوصــول إلــى مناطق جغرافية جديدة وتعزيز قطاع االجتماعات
والحوافز والمؤتمرات والفعاليات .
وتتعدد نوعية االستثمارات التي تحتاجها صناعة السياحة في قطر خاصة مع
مكانة قطر التي تعد مركزا عالميا يفخر بجذوره الثقافية الضاربة في األعماق،
وتطرح قطر مجموعة متنوعة من أوجه االستثمار في المنتجات والخدمات السياحية،
ويمكن التركيز في االستثمارات السياحية على مجاالت ،الرياضة و الثقافة والتراث
و الترفيه الحضري والعائلي  ،و فعاليات األعمال والشمس والشواطئ والصحة
والرفاهية و الطبيعة والتعليم ،أماكن اإلقامة السياحية و التسلية والترفيه
والصحة والرفاهية و فن الطهي الرياضة والترفيه و خدمات النقل و خدمات
المعارض والمؤتمرات وفعاليات االعمال.

تنويع االقتصاد
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ويحتل موقع قطاع السياحة مكانا بارزا في استراتيجية قطر الرامية
لتنوع اقتصادها الوطني ،حيث أنه في إطار سعي الدولة لتحقيق
رؤي ــة قطر الوطنية  ، 2030فقد وضــعــت قــيــادة قطر القطاع
السياحي ضمن قائمة القطاعات ذات األولية  ،حيث أدركت
القيادة الرشيدة لدولة قطر ان ثمة حاجة ماسة للحد من
االعتماد على عــوائــد النفط والــغــار وبــنــاء اقتصاد وطني
مستدام لتحقيق رؤية قطر الوطنية  ،2030وعلى المدى
الــطــويــل ستوفر السياحة حماية مــن تقلبات أسعار
النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو ،وفي المقابل
يقدر المجلس الوطني للسياحة بلوغ المساهمة
االجمالية لقطاع السياحة في االقتصاد الكلي
لــلــدولــة مــســتــوى  5.2فــي الــمــائــة مــع حصة
بنسبة  9.7في المائة للقطاع من االقتصاد
غير النفطي فــي قطر بحلول عــام 2030
 ،ويــتــوقــع المجلس الــعــالــمــي للسياحة
والسفر استقبال قطر  6.24مليون سائح
بحلول  ،2028على أن يصل اإلنفاق

على القطاع إلى  102.7مليار ريال
قطري ،بزيادة  9.1في المائة سنوياً
حتى العام .2028
ومن األسباب التي تعزز القطاع السياحي
في قطر ليكون الوجهة االفضل لالستثمار،
أن قطر حلت في المرتبة الثانية في الشرق
األوسط وشمال إفريقيا والمرتبة الـ  51عالميا،
في تقرير تنافسية السياحة والسفر الصادر عن
المنتدى االقــتــصــادي العالمي «دافوس» للعام
 2019ال ــذي يضم  140دول ــة ،األم ــر ال ــذي يعني أن
قطر تفوقت على  89دولة حول العالم ،من ضمنها:
الكويت ولبنان ومصر وسلطنة عمان وتونس واألردن
والسعودية والبحرين وجنوب إفريقيا والمغرب وأوكرانيا
واألورغ ــواي والفلبين وسيريالنكا ،كما تمتلك قطر قطاع
ضيافة مــزدهــر ،حيث تشهد الــدولــة افتتاح عــدد مــن الفنادق
الجديدة بمتوسط إشغال فندقي كبير.

القطاع الفندقي
وتتمتع قطر بقطاع فندقي قوي حيث يبلغ إجمالي عدد الغرف في
قطر نحو  25917غرفة ( 23087غرفة فنادق و  2830شقة فندقية) توزعت
على  124منشأة فندقية متنوعة ،وشهد العام  2018افتتاح  8فنادق جديدة
وتنفيذ توسعات في بعض المنشآت الفندقية القائمة مما أضاف لسوق
اإلقامة  1143غرفة إضافية  ،كما يوجد  117مشروع ًا تشمل نحو  23ألف غرفة
فندقية ال تــزال تخضع لمراحل متنوعة من التطوير ،باإلضافة إلــى مقترحات
بمشروعات أخرى ال تزال قيد الدراسة.
وتستهدف االستراتيجية الوطنية لقطاع السياحة جذب  5.6مليون زائر إلى قطر
سنوي ًا بحلول عام  ،2023كما تستهدف رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى
 67في المائة من إجمالي عدد الزائرين وتثبيت معدل اإلشغال في الفنادق عند
 72في المائة من خالل زيادة الطلب وتنويع خيارات اإلقامة السياحية ،بحيث
تتماشى مع مختلف الفئات من الزائرين .أما على مستوى المساهمة في
الناتج المحلي اإلجمالي ،فإن قطاع السياحة يستهدف زيــادة المساهمة
المباشرة لتصل إلى  41.3مليار ريــال قطري أي ما يمثل نسبة  3.8في
المائة ،وزيادة نسبة المساهمة المباشرة وغير المباشرة لتصل إلى 81.2
مليار ريال قطري أي ما يمثل نسبة  7.5في المائة ،.وتقدر عدد الوظائف
المقدرة في القطاع السياحي بنحو  67الف وظيفة في عام 2013
وارتفعت الى مستوى  73الف وظيفة في عام  2014وتصل الى
مستوى  76الف وظيفة في عام  2015فيما تشير التقديرات الى
وصول عدد الوظائف بالقطاع الى مستوى  98الف وظيفة في
العام . 2030

انشاء قسم للتنسيق بين
المستثمرين المحليين واألجانب
والحكومة
أداء عالمي لمطار حمد
و«القطرية» وإعفاء مواطني
 88دولة من التأشيرة
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يستمر المواطنون القطريون في السفر إلــى المدن التركية
بأعداد كبيرة ومتزايدة ،ووفق ًا آلخر إحصاءات صدرت عن المكتب
الثقافي واإلعالمي التركي ،فقد زار  30.160مواطن ًا قطري ًا وجهات
متعددة في تركيا خالل األشهر األربعة األولى من العام ،وهو ما
يمثل زيادة بنسبة  14في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام
الماضي.
وخــال شهر أبــريــل ،بلغ عــدد هــؤالء  12.766زائ ــراً ،وهــو ما يمثل
ارتفاع ًا بنسبة  ،101.77مقارنة بعدد الــزوار خالل شهر أبريل من
العام الماضي .ويبلغ حالي ًا عدد الرحالت الجوية من قطر إلى
عدة وجهات في تركيا  66رحلة أسبوعي ًا.
وفــي هــذا الــصــدد ،قــال صالح أوزر ،الملحق الثقافي واإلعــامــي
التركي« :نحن مــســرورون بــرؤيــة تركيا تتسلق سـ ّلــم الوجهات
السياحية األكــثــر شعبية بالنسبة إلــى القطريين وغيرهم من
المواطنين الخليجيين .فلطالما ساهم زوار تركيا من البلدان
الــمــجــاورة فــي نــمــو االقــتــصــاد الــتــركــي مــن خ ــال تــعــزيــز قــطــاع
السياحة».
وبحسب البيانات المتاحة فقد زار أكثر من  8.73مليون زائر من
مختلف أنحاء العالم تركيا في شهر أبريل وهذا ما يمثل زيادة
بنسبة  24في المائة بالمقارنة بشهر أبريل من العام الماضي.

أن العدد األكبر من السياح خالل األشهر األربعة األولى من
ويُذكر ّ
العام  2019كانوا من ألمانيا وقد بلغ عددهم أكثر من 803.480
زائراً ويليهم السياح من بلغاريا وروسيا.
أمــا أنطاليا المطلة على البحر األبيض المتوسط فقد سجلت
حديث ًا رقم ًا قياسي ًا في عدد السياح الذين يصلون إليها جواً في
اليوم الواحد وبلغ عددهم  85,205زائــر في  8يونيو الماضي.
هذا وارتفع عدد السياح الشهري بنسبة  17في المائة في شهر
يونيو ووصل إلى  570.422زائــراً إلى المنطقة .ووفق البيانات
المتاحة فقد زار  3.870.211سائح ًا منطقة أنطاليا هذا العام وهو
ما يمثل زيادة بنسبة  18في المائة مقارنة بالفترة نفسها من
العام الماضي.
وفــي هــذا الــصــدد ،أضــاف الملحق الثقافي واإلعــامــي التركي :
«تقدم تركيا الكثير للسياح ،بدءاً بعطالت مغامرة عند شواطئ
البحر األس ــود وإجـ ــازات لــاســتــرخــاء عند شــواطــئ البحر األبيض
المتوسط وصو ً
ال إلى المواقع التاريخية ومواقع الجذب األيقونية
والتسوق .وقرب الدولة من البلدان العربية وسهولة الحصول
على تــأشــيــرة الــدخــول عــامــان يجعالن منها الــوجــهــة المثالية
للمواطنين العرب .الــتــوقــعــات إيجابية ج ــداً لقطاع السياحة
ونأمل تسجيل أرقام قياسية جديدة خالل العام”.
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