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قوة اقتصادية 
جاء إعالن وزارة المالية مؤخرا عن تحقيق الموازنة العامة للدولة فائضا بواقع 8.3 
للدولة،  االقتصادية  القوة  ليعكس  الجاري  العام  من  الثاني  الربع  في  ريال  مليار 
و”موديز”  “فيتش”  العالمية  االئتماني  التصنيف  وكاالت  قيام  مع  بالتزامن 
و”ستاندرد آند بورز” بتثبيت التصنيف السيادي للدولة مع نظرة مستقبلية مستقرة.

قطر  تصدر  لتشمل  امتدت  وإنما  الحد،  هذا  عند  االقتصادية  تتوقف “البشائر”  ولم 
مجلة  عن  الصادر  االقتصادي  التعافي  مؤشر  في  الخليجي  التعاون  مجلس  لدول 
ميد االقتصادية العالمية، فيما كشفت نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر 
عن تحقيقها نموا من خانتين بنسبة 28.31 % خالل النصف األول من العام الجاري، 
لتصل قيمة صافي أرباحها إلى 20.5 مليار ريال  مقارنة مع مستوى 16 مليار ريال 

في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وتشير أحدث تقديرات بنك جولدمان ساكس األميركي إلى أن أسعار النفط التي 
 80 مستويات  إلى  ارتفاعا  تشهد  قد  للبرميل  دوالرا   70 مستويات  حول  حاليا  تدور 
لزيادة  كبرى  اقتصادية  يوفر “أريحية”  ما  وهو  الجاري،  العام  بنهاية  للبرميل  دوالرا 
اإلنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، ويزيد من فوائض 

الموازنة، ويعزز البيئة التشغيلية لالقتصاد الوطني الذي يشهد تطورا متسارعا.

وبحسب التوقعات االقتصادية، فإن دولة قطر ستشهد ارتفاعا في إجمالي قيمة 
المشاريع المتوقع ترسيتها إلى مستوى 90.95 مليار ريال في عام 2021، مقارنة مع 
مستوى بلغ 45.39 مليار ريال في عام 2020، وهو ما يعزز من نشاط القطاع الخاص 

ويرسخ مساهمته في مسيرة التنمية.

والتعافي  كورونا  لقيود  التدريجي  الرفع  ظل  في  واعدة  المستقبل  آفاق  وتبدو 
التي  التداعيات  مع  الشركات  وتكيف  الجوي  النقل  على  الطلب  في  النسبي 
أنتجتها الجائحة ومضيها قدما نحو تسيير أعمالها كالمعتاد واالنطالق نحو التوسع 

والنمو في حزمة قطاعات اقتصادية متنوعة.

وكذلك فإن المشاريع التنموية الكبرى المدرجة ضمن الموازنة تمضي قدما بوتيرة 
متسارعة، وعلى رأسها مشروع توسعة حقل الشمال، الذي يعتبر أكبر مشروع إلنتاج 
الغاز الطبيعي المسال قيد اإلنشاء على مستوى العالم، والذي سيرفع طاقة دولة 
الوقت  في  سنويا  طن  مليون  من 77  المسال  الطبيعي  الغاز  من  اإلنتاجية  قطر 
الحاضر إلى 110 ماليين طن سنويًا بحلول عام 2025، وإلى 126 مليون طن سنويًا 
بحلول العام 2027، فيما ستؤدي التوسعة أيضا إلى إنتاج حوالي 4.000 طن من 
المسال،  البترول  غاز  من  طن  و11.000  المكثفات،  من  برميل  و263.000  اإليثان، 

إضافة إلى حوالي 20 طنًا من الهيليوم النقي يوميا. 

ويعتبر حقل الشمال القطري أكبر حقل للغاز الطبيعي غير المصاحب في العالم، 
حيث يحتوي على أكثر من 900 تريليون قدم مكعبة من الغاز، وهو ما يمثل حوالي 

10 % من االحتياطي المعروف في العالم.

نجاح  حاليا  يحصد  القطري  واالقتصاد  تتجمل..  ال  والمؤشرات  تكذب..  ال  األرقام 
على  التغلب  له  تتيح  التي  الكبرى  مرونته  ثمار  ويجني  التنموية،  استراتيجيته 
ومن  أخرى،  جهة  من  محتملة  مخاطر  أيه  ودرء  جهة،  من  االقتصادية  التحديات 
تحويل  في  ستمضي  وإنما  الحد،  هذا  عند  تتوقف  لن  التنمية  مسيرة  أن  المؤكد 
قطر إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار 

العيش الكريم لشعبها جيال بعد جيل، وهو الهدف الرئيسي لرؤية قطر 2030.

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني

@qahtani76
Director@al-watan.com
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وتوزع العدد اإلجمالي على: 8020 شقة فندقية فاخرة وعادية، و2054 
فندقا فئة نجمة ونجمتين وثالث نجوم، و6117 فندقا فئة أربع نجوم، 
و13497 غرفة فئة خمس نجوم، ومنـذ بدايـة شـهر مـارس 2021، شـهد 
معـدل اإلشـغال ارتفاعـا ثابتا مقارنة بسنة 2020، وبلغ معدل اإلشغال 
مقارنة  نمو 7 %  بنسبة  يونيو 2021،  وحتى  العام  بداية  منذ   % 60

بالفترة ذاتها من العام الماضي.
 وتلقى السوق العقاري دفعة قوية بعد إقرار السماح لألجانب بتملك 
 28 رقــم  ــوزراء  الـ مجلس  قــرار  صــدور  عقب  للضوابط،  وفقا  العقارات 
تملك  فيها لغير القطريين  يجوز  بتحديد المناطق التي  لسنة 2020 
العقارات واالنتفاع بها، وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها 
وانتفاعهم بها، تنفيذا لقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات 

واالنتفاع بها.
بينما  مناطق،   9 للعقارات  القطريين  غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ 

في  المتخصصة  سترات«،  »فاليو  شركة  عن  صادر  تقرير  توقع 
مجال تقييم األصول والخدمات االستشارية، دخول نحو 4900 وحدة 
العام  نهاية  حتى  المحلي  العقارات  سوق  إلى  جديدة  سكنية 
الجاري، مشيرا إلى أن الربع الثاني من العام الجاري شهد إنشاء 
1800 وحدة سكنية وفيال في حزمة من المناطق؛ أبرزها: لوسيل 
الجديدة،  والدوحة  غويلينا  وأم  واللقطة  والدفنة  قطر  واللؤلؤة 
ألف   306.51 قطر  في  السكنية  الوحدات  عدد  إجمالي  بلغ  فيما 

وحدة سكنية. 
المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادر  العقارات  أسعار  مؤشر  وارتفع 
خالل النصف األول من العام الجاري إلى 21.8.29 نقطة، مقارنة 
وهو   ،2020 من  ديسمبر  شهر  بنهاية  نقطة   208.12 مستوى  مع 
الذي  الهبوطي  االتجاه  من  العقارات  أسعار  تعافي  يعكس  ما 

فرضته جائحة كورونا على القطاع العقاري .
شقة  و750  فندقية  غرفة   5750 إضافة  سترات«  »فاليو  وتوقعت 
فندقية حتى نهاية عام 2021، الفته إلى أن الربع الثاني من عام 
2021 شهد إضافة 495 غرفة فندقية، فيما رصد جهاز قطر للسياحة 
عبــر  الفندقية  الغــرف  مفاتيــح  مــن  المعــروض  في  زيادة 
قطــاع الضيافة القطري بنسبة 7 % في النصف األول من عام 
بلغ 27.89  بمستوى  مقارنة  غرفة،  ألف  مستوى 29.68  إلى   2021

ألف غرفة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

إضافةإضافة  49004900  وحدةوحدة  حتىحتى  نهايةنهاية  20212021.. ».. »فاليوفاليو  سرتاتسرتات«:«:

306.5306.5  ألفألف  وحدةوحدة  سكنيةسكنية  بالسوقبالسوق  المحليالمحلي

ت
ارا

عق

لوسيل و”اللؤلؤة” واللقطة وأم 
غويلينا والدوحة الجديدة األكثر 

نشاطا

ارتفاع مؤشر العقارات الصادر عن 
»المركزي« بالنصف األول 
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يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل 
الــعــقــارات  لتملك  تخصيصها  تــم  الــتــي  الــمــنــاطــق  مــجــمــوع  بــذلــك 
تم  التي  المناطق  وتعتبر  منطقة،   25 القطريين  لغير  بها  واالنتفاع 
المواصفات  أحـــدث  ــق  وف نموذجية  واالنــتــفــاع  للتملك  تخصيصها 
التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية 
والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي 
وتضم  العالم،  دول  مختلف  من  المستثمرين  وتطلعات  طموحات 
مناطق حق االنتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 

16 منطقة؛ وهي: 
منطقة مشيرب، وفريج عبد العزيز، والدوحة الجديدة، والغانم العتيق، 
 ،22 محمود  بن  وفريج  وأسلطة،  العتيق،  والهتمي  الرفاع  ومنطقة 
درهــم،  بن  وفريج  والمنصورة  الخيل،  وروضــة   ،23 محمود  بن  وفريج 

إضافة 5750 غرفة فندقية و750 
شقة بحلول نهاية العام الجاري 

السماح لألجانب بالتملك منح 
السوق العقاري دفعة قوية 
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وفريج  الجديد  والــمــرقــاب  والــســد،  والخليفات،  غويلينا،  وأم  ونجمة، 
المناطق  قائمة  تشمل  فيما  الدولي،  الدوحة  مطار  ومنطقة  النصر، 
منطقة  وهي:  مناطق،   9 الــقــرار  هــذا  في  الحر  بالتملك  المشمولة 
الخليج الغربي )لقطيفية(، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع الخور، والدفنة 
)المنطقة اإلدارية رقم 60(، والدفنة )المنطقة اإلدارية رقم 61(، وعنيزة 

)المنطقة اإلدارية(، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.
ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير 
القطريين للعقارات واالنتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم 
للمستثمرين  واحدة  نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  خدمات 

والمتعاملين.
والوحدات  للعقارات  والشراء  البيع  متطلبات  كافة  المكتب  ويقدم 
الــوزراء  مجلس  بقرار  المشمولة  المناطق  في  والمكاتب  السكنية 
رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين 
ــروط وضــوابــط ومــزايــا وإجــــراءات  تملك الــعــقــارات واالنــتــفــاع بها وشـ

تملكهم لها وانتفاعهم بها.
الملكية  سند  على  الحصول  مــن  المستفيدين  المكتب  ويمكن 
وزارتــا  استحدثته  آلي  نظام  خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من  أقل  في 
الداخلية والعدل إصدار اإلقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو االنتفاع، 
ال  التي  الفئة  ضمن  المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان  حال  في  وذلك 
تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دوالر أميركي، 
بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له وألسرته بدون 

مستقدم طيلة تملكه للعقار.
له  اإلقامة  إلى  باإلضافة  به،  المنتفع  أو  العقار  صاحب  يحصل  كما 
والتعليم  الصحة  تشمل  التي  الدائمة  اإلقامة  مزايا  على  وألســرتــه، 
قيمة  كـانت  حــال  فـي  التجـــاريـة،  األنشــطـة  بعض  في  واالســـتثمــار 
العقار ال تقل عن 3 ماليين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دوالر..             
الرئيسية  المشاريع  على  اإلنــفــاق  سجل  فقد  المالية،  لـــوزارة  ووفــقــا 
خالل الربع الثاني مستوى 15 مليار ريال، بانخفاض هامشي بلغ 0.4 
مستوى  يرتفع  أن  المتوقع  من  ذلك،  ومع  السابق.  بالربع  مقارنة   %
اإلنفاق في النصف الثاني من 2021، باإلضافة إلى ذلك، بلغ إجمالي 
قيمة المشاريع التي تمت ترسيتها خالل الربع الثاني من عام 2021 
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حوالي 2.7 مليار ريال.
ويشير تقرير اآلفاق االقتصادية لدولة قطر )2020 - 2022( ، الصادر عن 
جهاز التخطيط واإلحصاء إلى أن قطاع البناء والتشييد حقق متوسط 
نمو سنوي بنسبة 20 % خالل الفترة من   )2012 - 2017(، مما مكنه 
دولة  في  العاملة  القوى  إجمالي  من  من 42 %  أكثر  استيعاب  من 
قطر، وهو ما يعادل 882.53 ألف عامل، وذلك نتيجة التطور الحضري 
والعمراني واسع النطاق للمدن تنفيذا لاللتزامات الوطنية نحو إنشاء 

مشاريع بنية تحتية متطورة تواكب متطلبات التنمية المستدامة.
ولعبت احتياجات مونديال 2022 دورا كبيرا في تعزيز النمو القياسي 
لقطاع البناء والتشييد، وعلى الرغم مما شهده عاما 2018 و2019 من 
افتتاح واستكمال عدد من المشاريع التنموية الكبيرة، إال أن أنشطة 
البناء والتشييد ظلت قائمة، الستكمال ما تبقى من المشاريع الكبيرة، 
واستكمال عدد من المشاريع المتوسطة والصغيرة، األمر الذي جعل 
القطاع يحافظ على حصته من الناتج المحلي اإلجمالي االسمي عند 
14 %، وبما يعادل 21 % من الناتج غير الهيدروكربوني )غير النفطي( 
تحوالت  الرئيسة،  االقتصادية  القطاعات  مساهمة  شهدت  فيما   ،
اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل  في  مساهمتها  مستويات  في 
البناء  قــطــاع  لعب  حيث   ،)2019  -  2016( الــفــتــرة  خــالل  الحقيقي 
والتشييد دور المحرك الرئيسي للنمو االقتصادي، بمتوسط مساهمة 
سنوية 1.4 تقطة مئوية، بحد أقصى 2.1 نقطة مئوية وبحد أدنى 0.5 
نقطة مئوية، وفي المقابل، استقرت مساهمة قطاع الخدمات في 
نقطة  بمتوسط 0.7  الحقيقي  اإلجمالي  المحلي  الناتج  نمو  معدل 
مئوية خالل الفترة نفسها، لكن مساهمته تصاعدت في عام 2019 
بنسبة 1.2 نقطة مئوية، وتعود هذه التحوالت إلى ما شهدته دولة 
قطر خالل الفترة )2016-2018( من حركة عمرانية واسعة في مجال 

البنى التحتية، واالستثمارات العامة والخاصة، أدت إلى تحفيز أنشطة 
قطاع البناء والتشييد.

وقد حلت قطر في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس 
في   % 14.9 بنسبة  القطاع  قيمة  نمو  معدالت  حيث  من  العالمية 
2019، قياسا على 2018، بينما جاءت أيرلندا في المرتبة األولى عالميا 
بنسبة 11 %،  عالميا  الثالثة  المرتبة  الفلبين  وشغلت  بنسبة 20 %، 
ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 %، وفيتنام في المرتبة 

الخامسة عالميا بنسبة %7..
وفي المقابل رجحت مؤسسة مودور إنتليجنس أن تصل قيمة سوق 
البناء في قطر إلى 76.98 مليار دوالر أمريكي بحلول عام 2026، وأن 
يكون معدل نمو سنوي مركب بنسبة 10.54%. ويختار العديد من 
المستثمرين في القطاع تأسيس أعمالهم في المناطق اللوجستية 

والصناعية التي تقدمها شركة مناطق. 

متوسط نمو قطاع البناء والتشييد 
20% خالل الفترة من )2012 - 2017(

توقعات ببلوغ قيمة سوق البناء في 
قطر 76.98 مليار دوالر بحلول 2026 
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الدوحة - أمالك  )تصوير- محمود حفناوي(

قال رواد سليم، الشريك المؤسس والمدير العام لشركة نيكست 
 »2021 بيتك  »ابِن  معرض  إن  والمؤتمرات،  المعارض  إلدارة  فيرز 
تنطلق فعالياته خالل الفترة من 20 وحتى 22 سبتمبر الجاري في 
كريمة  برعاية  المعرض  ويقام  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز 
من معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس 
تعمل  شركة   150 نحو  بمشاركة  الداخلية،  ووزير  الوزراء  مجلس 
وتجديد  بتصميم  المتعلقة  المتنوعة  القطاعات  من  حزمة  في 
المعمارية  والهندسة  المقاوالت  وهي:  قطر،  في  المنازل  وبناء 
المعرض  من  الجديدة  النسخة  وستشهد  الداخلي،  والتصميم 
مجال  في  المستدامة  والمواد  التقنيات  أحدث  عن  الكشف 
خصوصًا  الداخلي،  والتصميم  المعمارية  والهندسة  المقاوالت 
للعمالء الذين يخّططون إلنشاء أو إضافة تصاميم وميزات جديدة 

إلى منازلهم أو مشروعاتهم العقارية.
وتوقع سليم أن يحقق معرض »ابِن بيتك 2021« صفقات تفوق 
من  حزمة  يطبق  الحدث  أن  إلى  الفتا  ريال،  مليون   400 قيمتها 
اإلجراءات االحترازية للوقاية من جائحة كورونا، فيما يقوم قطاع 
مجموعة  بتقديم  المعرض  في  المشاركة  الشركات  من  واسع 
تقديم  جانب  إلى  الكبرى،  والمفاجآت  الخاصة  العروض  من 
خدمات ومنتجات جديدة ألول مرة في السوق المحلي، كما يشهد 
وهي  الكبرى،  بالجائزة  الفائز  عن  واإلعالن  سحوبات  المعرض 
في  أخرى  تفاصيل   ..2021 موديل   XLSرينجر فورد  طراز  سيارة 

الحوار التالي:
* ما هي آخر مستجدات معرض »ابِن بيتك 2021«؟ وماذا عن عدد 
العارضين المشاركين في النسخة الجديدة من الحدث؟ والرعاية؟ 
- حصل معرض »ابِن بيتك 2021«، الذي تنظمه شركة نيكست فيرز 
إلدارة المعارض والمؤتمرات، على موافقة وزارة الصحة العامة إلقامته 
 22 وحتى   20 من  الفترة  خالل  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز  في 
سبتمبر 2021، ويقام المعرض برعاية كريمة من معالي الشيخ خالد 
بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

ويبلغ عدد الشركات المشاركة في المعرض نحو 150 شركة تعمل 
وتجديد  بتصميم  المتعلقة  المتنوعة  الــقــطــاعــات  مــن  حــزمــة  فــي 
المعمارية  والــهــنــدســة  الــمــقــاوالت  وهي:  قــطــر،  فــي  الــمــنــازل  وبــنــاء 
المعرض  مــن  الــجــديــدة  النسخة  وستشهد  الــداخــلــي،  والتصميم 
الكشف عن أحدث التقنيات والمواد المستدامة في مجال المقاوالت 
الذين  للعمالء  خصوصًا  الداخلي،  والتصميم  المعمارية  والهندسة 
منازلهم  إلــى  جديدة  وميزات  تصاميم  إضافة  أو  إلنشاء  يخّططون 
المئات  الكتشاف  فرصة  المعرض  وسيوفر  العقارية،  مشروعاتهم  أو 
التكلفة  حيث  من  والفّعالة  والعصرية  الذكية  والخيارات  الطرق  من 
من  بدءاً  المنازل،  وتطوير  وصيانة  ترميم  أو  وبناء  لتصميم  والجودة 
والتصميم  بالتخطيط  ومــرورا  والــمــورد،  والمقاول  االستشاري  اختيار 

تنظمه »نيكست فريز« مبركز قطر الوطني للمؤمترات حتت رعاية رئيس الوزراء

رواد سليم: مفاجآت ومسابقات وعروض 
وجوائز في معرض »ابِن بيتك 2021« 

“150” شركة تشارك في الحدث وتطرح أحدث 
خيارات البناء والمقاوالت والتصميم 

تدشين مؤتمر منطقة المعرفة والتكنولوجيا 
والذي يضم ورش عمل وندوات وحلقات نقاشية

ف
غال

ال

العدد )23(
سبتمرب  2021

14



15

التسليم  لحين  المقاول  مــع  المشروع  ــإدارة  بـ وانــتــهــاًء  والتراخيص، 
بالمفتاح، بطريقة مستدامة وقليلة التكلفة. 

حجم الصفقات
الثانية  النسخة  خالل  إبرامها  المتوقع  الصفقات  حجم  ما   *

لمعرض ابِن بيتك ؟
»ابِن  معرض  مــن  الجديدة  النسخة  تحقيق  إلــى  التوقعات  تشير   -
بيتك 2021« صفقات بقيمة تفوق 400 مليون ريال، في ظل تنوع 
المشاركات لتشمل جهات حكومية وشركات محلية متخصصة في 

قطاعات متنوعة.

ندوات وورش عمل
فعاليات  خالل  إقامتها  المقرر  العمل  وورش  الندوات  عن  ماذا   *

المعرض؟
-  يعزز معرض »ابِن بيتك 2021« دوره التوعوي في السوق القطري.. 
فالحدث ال يمثل فقط أقوى تجمع لتصميم وتجديد وبناء المنازل في 
رحلته  في  ودعمه  البناء  بقطاع  الوعي  تعزيز  يستهدف  وإنما  قطر، 

للتعافي من تداعيات جائحة كورونا.
وورش  الــنــدوات  مــن  حزمة  تنظيم  المعرض  يشهد  أن  المقرر  ومــن 
العمل المتخصصة لتغطية جميع اهتمامات الشريحة المستهدفة، 
قــادة  مــع  وعــالقــات  شــراكــات  بــنــاء  للمشاركين  العمل  ورش  وتتيح 

الصناعة والمختصين، وكذلك الحصول على شهادة مشاركة.
وسيشهد المعرض أيضا تدشين مؤتمر منطقة المعرفة والتكنولوجيا، 
بمشاركة  نقاشية،  وحلقات  ونـــدوات  عمل  ورش  سيتضمن  والـــذي 

والهندسة  والمقاوالت  البناء  قطاع  في  المتخصصين  من  مجموعة 
المعمارية والتصميم الداخلي والديكور، وذلك بهدف تقديم الدعم 
وتصميم  وشــراء  تخطيط  بشأن  المعرض  لــراود  الالزمة  والمساعدة 
المتعلقة  التقنيات  أحدث  استعراض  مع  لهم،  مناسبة  منازل  وبناء 
دورا  العمل  ورش  تلعب  كما  واالستدامة،  الذكية  والمباني  بالبناء 
توزيع  وآلية  البناء  بتراخيص  المتعلقة  باإلجراءات  التعريف  في  كبيرا 
األراضي على المواطنين، ومعايير األمن والسالمة المتعلقة بالبناء، 
وفضال عن ذلك فإن الجهات الحكومية المشاركة بالمعرض ستقوم 
لمساعدة  النصائح  من  حزمة  وتقديم  وأفكارها  خبراتها  باستعراض 
الخاصة  بالمواصفات  واالهتمام  البناء  دورة  بكامل  وتعريفهم  الزوار 
وكيفية تمويل عمليات هدم المنازل وإزالتها وتمويل بناء مساكن 
جديدة وغيرها، ليشكل المعرض بذلك منصة مهمة تعمل كوسيط 

بين الزوار والعارضين والمقاولين واالستشاريين.

* صورة ارشيفية

15
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مسابقة التصميم
* تم اإلعالن عن إقامة مسابقة للتصميم خالل فعاليات معرض 

ابِن بيتك.. ماذا عن تفاصيل هذه المسابقة؟
- تشهد النسخة الجديدة لمعرض ابن بيتك تنظيم مسابقة خاصة 
للمصممين الشباب لعرض إبداعاتهم، حيث ستتم إقامة المسابقة 
فرجينيا  جامعة  مــن  طالبا   20 بها  ويــشــارك  الــمــعــرض،  افــتــتــاح  قبل 
أفضل  على  يتسابقون  قطر،  في  التصميم  فنون  كلية  كومنولث- 
إقامة  عبر  المسابقة  قبيل  الطلبة  دعــم  وسيتم  مــنــزلــي،  تصميم 
جوتن  وهم:  المسابقة،  رعاة  جانب  من  لهم  متخصصة  عمل  ورش 
لجنة  ستختار  ثم  ومن  للتصاميم،  وبيرا  الجابر  وكولكس  للدهانات 
التحكيم 3 فائزين لعرض تصميماتهم في جناح مخصص لهم في 

المعرض.
ويعكس ذلك بوضوح اهتمام المعرض بتشجيع واكتشاف المواهب 

ودعم الكوادر المبدعة في قطاع التصميم.

سحوبات وجوائز
* ما هي أبرز مفاجآت النسخة الجديدة من معرض »ابِن بيتك«؟

تقديم  المعرض  في  المشاركة  الشركات  من  كبرى  حزمة  تعتزم   -
مــجــمــوعــة مــن الـــعـــروض الــخــاصــة والــمــفــاجــآت الــكــبــرى خـــالل فترة 
في  مــرة  ألول  جــديــدة  ومنتجات  خــدمــات  طــرح  جانب  إلــى  المعرض، 
السوق المحلي، حيث يمثل معرض »ابِن بيتك« منصة مهمة لطرح 
أحدث التقنيات في قطاعات البناء والمقاوالت والهندسة المعمارية 
والتصميم الداخلي، كما يشهد المعرض ألول مرة القيام بسحوبات 
 XLSواإلعالن عن الفائز بالجائزة الكبرى، وهي سيارة طراز فورد رينجر

موديل 2021.

شراكات وحتالفات
* هل تتوقع أن تقوم الشركات المشاركة بالحدث بعقد شراكات 

أو تحالفات؟
-  يمثل معرض »ابِن بيتك« أرضية صلبة لعقد الشراكات والتحالفات 
بين مختلف الشركات المشاركة في الحدث في ظل تنوع المشاركات، 
سانحة  لفرص  ليؤسس  واحد  سقف  تحت  الشركات  هذه  جمع  ويأتي 
للتكامل والتعاون المشترك، وهو ما ينعكس إيجابا على المستهلكين 

في السوق المحلي وعلى قطاع البناء بشكل كبير.

تدابري احرتازية
* ما هي التدابير االحترازية التي سيتم تطبيقها في معرض ابِن 
وماذا  كورونا؟  من  للوقاية  والزوار  العارضين  مستوى  على  بيتك 

عن االتفاقية مع شركة بويكر العالمية في هذا اإلطار؟
- أود في هذا اإلطار تقديم الشكر لوزارة الصحة العامة على موافقتها 

مسابقة للمصممين الشباب 
لعرض إبداعاتهم بمشاركة 

“20” طالبا من جامعة فرجينيا 
كومنولث- كلية فنون 

التصميم

* صورة ارشيفية
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على تنظيم الحدث رغم تداعيات جائحة كورونا، وهو ما يعكس ثقة 
كبرى في قدرة شركة نيكست فيرز على االلتزام باإلجراءات االحترازية 
للوقاية من كورونا، كما يؤشر في الوقت نفسه إلى التعاون الكبير 
الذي تبديه الوزاره مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في تنظيم 

الفعاليات التي تعزز من أداء االقتصاد الوطني.
المعايير  أعــلــى  يتبع  بيتك«  »ابِن  مــعــرض  أن  على  التأكيد  ويمكن 
العالمية واإلرشادات الدولية الخاصة بكيفية التعامل مع جائحة كورونا، 
وتطبيق  االحــتــرازيــة  بالتدابير  االلــتــزام  مستويات  أعلى  تحقيق  لضمان 
أفضل الممارسات العالمية للحفاظ على صحة الزوار والعارضين على 
حد سواء، السيما مع توقيع الشركة التفاقية شراكة مع شركة بويكر 
وتدابير  إجــراءات  لتطبيق  والسالمة  الصحة  مجال  في  الرائدة  العالمية 

صارمة للوقاية من كورونا خالل معرض ابِن بيتك 2021.
بشكل  المعرض  وأجنحة  صــاالت  تعقيم  العالمية  بويكر  وستتولى 
المعرض،  إلى  إدخالها  قبل  المعروضات  جميع  وتعقيم  ومتكرّر،  دوري 
فضاًل عن اإلشراف العام على بقية اإلجراءات الوقائية، كالمسح الحراري 
للمشاركين، وارتداء الكمامات، وإبراز تطبيق احتراز، وغيرها من متطلبات 

ومعايير الصحة والسالمة التي أقرتها الجهات المعنية.
المعايير  على  بالتدقيق  أيضا  العالمية  بويكر  شركة  ستقوم  وكذلك 
المتبعة لضمان حماية المنظمين، والمشاركين بالمعرض والزوار وفق 
باإلضافة  للسياحة،  جهاز قطر  أطلقه  الذي  نظيفة،  قطر  برنامج  معايير 
إلى اإلجراءات االحترازية الخاصة بمركز قطر الوطني للمؤتمرات، والتي 
مجال  في  والمحلية  العالمية  واالشــتــراطــات  الممارسات  أفضل  تتبع 
فعاليات األعمال، لضمان تقديم تجربة آمنة للعارضين والزوار على حد 

سواء.
وقد حددت وزارة الصحة العامة حزمة من اإلجراءات لضمان صحة وسالمة 
باللقاحات  المطعمين  بدخول  السماح  في:  تتمثل  والــزوار  العارضين 
مدار  على  مرتين  المكان  تعقيم  مع   ،)19 - )كوفيد  لكورونا  المضادة 
مع  اللقاح،  لجرعتي  المنظمة  الجهة  عمل  فريق  تلقي  وضمان  اليوم، 
بالتعاون  بها  مشتبه  حاالت  أية  وجود  حال  في  عزل  منطقة  تخصيص 

 أكثر من “400” مليون ريال.. حجم 
الصفقات المتوقعة لتغطية جميع 

اهتمامات الزوار 

شركات تطرح خدمات ومنتجات 
جديدة.. وأحدث التقنيات ألول مرة 

في السوق المحلي 

اإلعالن عن الفائز بالجائزة الكبرى 
»سيارة طراز فورد رينجر XLS موديل 

2021« خالل المعرض

معرض »ابِن بيتك« يمهد الطريق 
لعقد الشراكات والتحالفات بين 

مختلف الشركات المشاركة

* صورة ارشيفية
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مع الهالل األحمر القطري ومركز قطر الوطني للمعارض والمؤتمرات.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أنه سيتطلب من الحضور التسجيل المسبق عبر 
في  والمقاهي  المطاعم  بمشاركة  يسمح  ولــن  اإللكتروني  الموقع 
الحدث بالتزامن مع المحافظة على المسافة اآلمنة بين األفراد، ووضع 
األرضية  واإلشـــارات  الالفتات  باستخدام  االجتماعي  للتباعد  ملصقات 
العامة  السالمة  إلجــراءات  شامل  رقمي  بدليل  والعارضين  الزوار  وتزويد 
عند التسجيل عبر الموقع والتذكير بارتداء الكمامات والتأكد من ظهور 

اللون األخضر على تطبيق احتراز. 

تغيري املوعد
جائحة  ظروف  متغيرات  مع  المشاركة  الشركات  استجابت  كيف   *
كورونا والتي أدت إلى تغيير موعد المعرض إلى 20 سبتمبر 2021؟

- عملنا مع الشركات المشاركة في المعرض يدا بيد كشركاء للتغلب 
على تحديات جائحة كورونا،  وكانت االستجابة قوية بشأن تغيير موعد 
المعرض ويسودها التفهم التام لتطورات جائحة كورونا، والتي ألقت 
بظاللها على قطاع الفعاليات والمعارض في السوق القطري حتى أن 
نسبة االلتزام بتغيير الموعد من قبل الشركات المشاركة بلغت %100.
سبتمبر   22 وحتى   20 من  الفترة  اختيار  تم  الشركاء  مع  التشاور  وبعد 
من  لعدد  ونتيجة  دقيقة،  دراســة  بعد  وذلــك  المعرض،  لتنظيم   2021
العوامل التي تم وضعها في االعتبار، مثل التقدم السريع في برنامج 
الصحة  وزارة  تلعبه  الــذي  الكبير  والــدور  كورونا،  فيروس  ضد  التطعيم 
أظهرت  والتي  الجائحة،  هــذه  مكافحة  في  المعنية  والجهات  العامة 
سيتم  السكان  من  العظمى  الغالبية  أن  على  إيجابية  وعالمات  نتائج 
تطعيمهم بالكامل بحلول أغسطس 2021، وبالتالي القضاء على أي 

احتمال لموجة ثالثة من الجائحة.
بدقة  بيتك 2021  ابِن  لمعرض  الجديد  الموعد  اختيار  تم  فقد  وكذلك 
كبيرة حتى ال يكون هناك أي تداخل مع أي فعاليات إقليمية أو دولية 
أخرى في قطاع اإلنشاء والديكور وغيرها، إلى جانب أن الحدث يتزامن مع 
موسم العودة إلى المدارس وعودة المقيمين من اإلجازات الصيفية، 
كما تم إجراء مقارنة شاملة ودقيقة باتجاهات السوق المحلي الخاص 
هذا  أن  النتيجة  لتظهر   2020 سبتمبر  شهر  مع  واإلنشاء  البناء  بقطاع 
التوقيت يصب في مصلحة قطاع البناء، وأيضا مكافحة جائحة كورونا 

العالمية، وتقليل أعداد اإلصابات إلى أقل المستويات.

مقومات التميز
* ما الذي يميز معرض ابِن بيتك عن غيره  من المعارض ؟  

القطريين  للمواطنين  األول  المعرض  يمثل  بيتك«  »ابِن  معرض   -
ليصبح  الدقيق  التخصص  هذا  ويأتي  منازلهم،  وتجديد  وبناء  لتصميم 

سر تميزه عن غيره من المعارض، حيث إنه المعرض الوحيد المتخصص 
والمؤسسات  الجهات  مشاركة  فــإن  ذلــك  على  عــالوة  األمـــر،  هــذا  فــي 
متكاملة  منصة  يمثل  الخاص،  القطاع  شركات  جانب  إلى  الحكومية، 
ذلك  عن  وفضال  والخدمات،  المنتجات  أحدث  على  التعرف  للزوار  تتيح 
فإن المعرض يلعب دورا كبيرا في استعراض المزايا والحلول للمشاريع 
من  المستهدفة  الشريحة  لدى  الوعي  يعزز  ما  وهو  الجديدة،  السكنية 

الزوار.

املعارض واملؤمترات
* كيف ترى دور صناعة المعارض والمؤتمرات خالل جائحة كورونا؟

- تلعب المعارض والمؤتمرات دورا كبيرا في قيادة تعافي القطاعات 
االقتصادية من تداعيات كورونا من خالل تعزيز الطلب المحلي وزيادة 
الجاذبية االستثمارية، ويمكن التأكيد على أن دولة قطر مؤهلة للتحول 
موعد  اقتراب  مع  خصوصا  والمؤتمرات،  للمعارض  عالمية  وجهة  إلى 
مونديال 2022، إلى جانب تمتعها ببنية تحتية قوية، وجاذبية استثمارية 

كبرى، وبيئة أعمال متميزة.

العامل االفرتاضي
* ما الذي تغير في صناعة المعارض والمؤتمرات بعد جائحة كورونا؟

- أدت جائحة كورونا إلى تحول في مشهد قطاع المعارض والمؤتمرات 
خالل  من  الجائحة،  ظل  في  االفتراضي  العالم  نحو  الشهية  ارتفاع  مع 

نتقدم بالشكر لوزارة الصحة العامة على 
موافقتها على تنظيم الحدث رغم تداعيات كورونا

عملنا مع الشركات المشاركة في المعرض يدا بيد 
كشركاء للتغلب على تحديات الجائحة  
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وقد  الحديثة،  التكنولوجية  والتطورات  اإللكترونية  المنصات  توظيف 
والمعارض  المؤتمرات  من  حزمة  مؤخرا  فيرز  نيكست  شركة  أطلقت 
االفتراضية وسط نجاح كبير، وهو األمر الذي شجعنا على المضي قدما 
سنعمل  حيث  المتخصصة،  الفعاليات  هــذه  عمل  آليات  تطوير  نحو 
خالل الفترة المقبلة على تدشين مجموعة من المؤتمرات والمعارض 
في عدد من القطاعات المتنوعة، ومن المقرر تنظيم هذه المؤتمرات 
والمعارض تحت مظلة منصة DIGICON، وهي منصة مبتكرة تعمل 
ذات  الموضوعات  ومناقشة  االلــتــقــاء  مــن  المشاركين  تمكين  على 
االهتمام المشترك باستخدام أحدث التكنولوجيا التفاعلية في قطاع 

المعارض االفتراضية عالميا. 

مونديال 2022
والمقاوالت  الداخلي  والتصميم  البناء  قطاعات  أداء  ترى  كيف   *

في ظل اقتراب مونديال 2022 والذي سيقام خالل 15 شهرا؟ 
في  حل  الــذي  القطري  لالقتصاد  قوية  دفعة   2022 مونديال  يمثل   -
المرتبة األولى خليجيا في مؤشر التعافي االقتصادي من جائحة كورونا، 
تحقيق  مع  بالتزامن  وذلك  العالمية،  االقتصادية  ميد  مجلة  عن  الصادر 
الدولة لفوائض مليارية في الربع الثاني من العام الجاري، عالوة على  
استقرار تصنيفات الدولة السيادية من قبل وكاالت التصنيف االئتماني 
العالمية “موديز” و”فيتش” و”ستاندرد آند بورز”، وكل ذلك يعزز آفاق 
نمو االقتصاد الوطني وينعكس إيجابا على قطاعات البناء والمقاوالت 

والتصميم الداخلي.

إنجاز  إلــى  المالية  وزارة  عن  الــصــادرة  البيانات  تشير  ذاتــه،  الوقت  وفــي 
البنية  فــي  متكاملة  جــديــدة  مواطنين  أراضـــي  قسيمة   5045 تسليم 
األمطار–  مياه  تصريف  صحي–  صرف  شبكات  )طرقا–  شاملة  التحتية، 
إنارة طرق– أعمال اتصاالت– توصيل شبكات مياه وكهرباء عن طريق 
في  االستمرار   2021 عام  موازنة  تضع  فيما   ،2020 عام  خالل  كهرماء( 
تطوير أراضي المواطنين على رأس أولوياتها من خالل مرحلتين، بتكلفة 
إجمالية بلغت 37 مليار ريال، وتبلغ تكلفة المرحلة األولى لتطوير أراضي 
المواطنين 16.5 مليار ريال، وتشمل عددا إجماليا يبلغ 11989 قسيمة 
و779  اإلنجاز،  وقيد  منجزة  قسائم   11210 على  تتوزع  منطقة،   13 في 
المرحلة  تكلفة  تبلغ  بينما  المقبلة،  الفترة  خالل  لها  مخططا  قسيمة 
الثانية لتطوير أراضي المواطنين 20.5 مليار ريال، وتضم 21424 قسيمة 
العامة  الخدمات  تطوير  مشاريع  إلى  باإلضافة  منطقة،  على 19  تتوزع 

من صحة وتعليم.
ومن المتوقع أن يحفز تطوير أراضي المواطنين، إلى جانب استكمال 
مشـاريع البنيـة واسـتكمال مشـاريع اسـتضافة بطولـة كأس العـام 2022، 
واإلنشاءات  والمقاوالت  والتصميم  والتشييد  البناء  قطاعات  انتعاش 
بدعم من زخم اإلنفاق الحكومي على المشاريع، فيما سيشارك القطاع 
الخاص بفعالية في تنفيذ حصة من المشاريع التنموية في ظل الدعم 
مسيرة  في  رئيسيا  شريكا  بوصفه  به،  يحظى  الــذي  الكبير  الحكومي 
قائمة  تحديد  عــن  تكشف   2021 عــام  مــوازنــة  أن  وخصوصا  التنمية، 
المشاريع الجديدة المعتمدة للدولة، وذلك بالتنسيق مع هيئة األشغال 
العامة، وتبلغ قيمة هذه المشاريع 53.9 مليار ريال، ومن المقرر أن تتم 

ترسيتها خالل الفترة من 2021 وحتى 2023.

* صورة ارشيفية
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املدير العام يكشف عن االسرتاتيجية واخلطط واألداء

روبرت هال : توسعة محتملة
لــ»دوحة فستيفال سيتي«

معدالت  ان  مول  سيتي  فستيفال  دوحة  عام  مدير  هال  روبرت  قال 
اإلشغال الحالية في المول تبلغ 96% الفتا إلى انه تم إبرام 26 عقد 

إيجار جديد في عام 2020، و27 عقًدا آخرين في أوائل عام 2021.
وكشف هال عن  استراتيجية وخطط وأداء دوحة فستيفال سيتي 
لزيادة  األراضي  من  المزيد  استغالل  إمكانية  إلى  منوها  مول 
ثقته  عن  ومعربا  سيتي  فستيفال  دوحة  متاجر   وأعداد  مساحة 
من أنه في غضون السنوات الخمس القادمة، سيكون المول قد 
توسع وامتد على األرض المجاورة وهو ما سيعيد تشكيل قطاع 
البيع بالتجزئة في الدوحة ويدعم مساعي قطر لتعزيز قطاعاتها 

االقتصادية...تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* ما مدى إقبال العالمات التجارية العالمية على استئجار المتاجر 

ومساحات البيع بالتجزئة؟
- تضم دوحة فستيفال سيتي مجموعة متنوعة من أفضل العالمات 
القدم  لكرة  العالم  كــأس  انــطــالق  اقــتــراب  ومــع  العالمية،  التجارية 
2022، نتوقع أن نتلقى طلبات متزايدة من العالمات التجارية الرياضية 
الستئجار مساحات البيع بالتجزئة. وفي هذا اإلطار، يسعدنا أن نعلن 
عن افتتاح ديكاثلون وسبورتس كورنر في المول، تماشًيا مع خططنا 
االستفادة  للعمالء  يتيح  مما  الرياضية  المنتجات  بيع  منافذ  لتوسيع 
االختيار  سيتي  فستيفال  دوحة  في  العالمي  الطراز  من  منتجات  من 

الوحيد واألمثل للتسوق والترفيه.
بضعة  بعد  ملحوًظا  تغيًرا  التسوق  طرق  شهدت  ذلك،  على  وعالوة 
ــادة كــبــيــرة فــي نسبة  ــ أشــهــر مــن جــائــحــة كـــورونـــا، وشــهــد الــعــالــم زي
جميع  في  التجارية  العالمات  من  كان  فما  اإلنترنت.  عبر  المتسوقين 
أنحاء أوروبا والواليات المتحدة إال أن توجهت إلى المواقع اإللكترونية، 
العالمات  هــذه  مع  شراكات  لعقد  فــرص  عن  باستمرار  نبحث  ونحن 

التجارية وضمها إلى كل ما نقدمه. 

معدالت اإلشغال
استراتيجية  هناك  وهل  المول؟  في  اإلشغال  معدالت  هي  ما   *

لزيادة اإلشغال؟
- لقد صمدنا أمام جائحة كورونا، بل شهد المول زيادة في اإلقبال 
بعد الرفع التدريجي لقيود  الجائحة وقد تجاوزت نسبة اإلشغال الحالية 
96%، ما زلنا نالحظ ازدياد أعداد مرتادي المول، ونتوقع أن تستمر هذه 
العام المقبل قبيل كأس العالم 2022. ونحن نستقبل  الزيادة في 
العربية  المملكة  مــن  منهم  وبــعــض  المحتملين،  التجزئة  بائعي 
من  كبير  باهتمام  تحظى  القطرية  السوق  تزال  ال  حيث  السعودية، 
القادمة  السنوات  خالل  ونأمل  والعالميين،  اإلقليميين  المستثمرين 
أن نقدم المزيد من الفرص لرواد األعمال المحليين واإلقليميين في 
صناعة األزياء والفنون والتصميم، ونوفر لهم منصة لدعم نموهم 

وتوسعهم في السوق القطرية.

وباء كورونا
* كيف تعاملت إدارة المول مع تداعيات وباء كورونا؟

بالتجزئة،  البيع  مشهد  على  ــر  أث قــد  كــورونــا  وبـــاء  أن  فــي  شــك  - ال 

وشهدنا تحوًلا إلى التسوق عبر اإلنترنت. وعلى الرغم من أن التجربة 
العمالء  على  نيسر  فإننا  التسوق،  مــن  كبيًرا  جـــزًءا  تمثل  العملية 
لحماية أنفسهم في األماكن التي يتردد عليها الكثير من األشخاص، 
إجــراء  نواصل  السياق،  هــذا  وفــي  التالمس.  تقليل  جاهدين  ونحاول 
عمليات التطهير الشاملة للمول على مدار اليوم، بينما يتم تعقيم 
بعد  كثيفا  إقباال  تشهد  التي  واألماكن  للنظافة  المهمة  المناطق 
لبروتوكوالت  االمتثال  على  باستمرار  الجميع  ونحث  استخدام.  كل 

ئة
جز

ت

أبرمنا 26 عقد إيجار جديد في عام 2020 و27 
عقًدا مطلع 2021 رغم ارتفاع وتيرة المنافسة 

بين مراكز التسوق

تطبيق الجوال يعزز حضورنا وحريصون على 
التواصل مع عمالئنا من خالل القنوات الرقمية 
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وسالمتهم.  الجميع  صحة  لضمان  بمسئولية  والتصرف  السالمة، 
كما نواصل العمل بطاقة استيعابية تصل إلى 50% ونتابع بصرامة 
تحديثات القيود التي تفرضها الجهات الحكومية المختصة. وهناك 
تدابير صارمة لصحة وسالمة الجميع، تشمل فحوصات درجات الحرارة، 
االجتماعي  التباعد  وتدابير  المكثفة  التنظيف  وبرامج  احتراز،  وتطبيق 
بأعلى  المول  في  والمطاعم  المتاجر  من  كل  تلتزم  كما  والرقابة. 
معايير إرشادات قطر نظيفة. وقد وضعنا أيًضا ملصقات التباعد في 
على  الحفاظ  في  المتسوقين  لمساعدة  المشتركة  االنتظار  مناطق 
متاجرنا  جميع  توفر  ذلك،  إلى  وباإلضافة  المطلوبة.  التباعد  مسافة 
مستوى  أعلى  لضمان  الدفع  أماكن  وعند  المدخل  عند  المعقمات 
من النظافة، كما قمنا أيًضا بتركيب 225 محطة لتعقيم اليدين في 

جميع أنحاء المول.

خطة توسعية
* هل هناك خطط لتوسعة المول؟

بالفعل  شرعنا  وقد  للعمالء،  عروضنا  نطاق  بتوسيع  ملتزمون  إننا   -
في زيادة عدد تجار التجزئة في وقت سابق من هذا العام، من خالل 
افتتاح متاجر جديدة، حيث تم إبرام 26 عقد إيجار جديد في عام 2020، 
و27 عقًدا آخرين في أوائل عام 2021، ولدينا أيًضا إمكانية استغالل 
المزيد من األراضي لزيادة مساحة وأعداد متاجرنا، ونواصل بحث هذه 
الخطوات بما يتماشى مع طلب السوق في الوقت الراهن. وأنا على 
ثقة تامة من أنه في غضون السنوات الخمس القادمة، سنكون قد 
توسعنا على األرض المجاورة. إن هذا التوسيع سيعيد تشكيل قطاع 
قطاعاتها  لتعزيز  قطر  مساعي  ويدعم  الــدوحــة،  في  بالتجزئة  البيع 

االقتصادية.

منافسة كربى
* مع انتشار الموالت في السوق المحلية على نطاق واسع، كيف 

ترى المنافسة بينهم وبين دوحة فستيفال سيتي؟
مع  مكثف  بشكل  التسوق  مراكز  بين  ستزداد  المنافسة  أن  شك  - ال 

نتبنى أفضل المعايير 
االحترازية للوقاية من كورونا 

ونواصل العمل بطاقة 
استيعابية تصل إلى %50 

ونتابع بصرامة تحديثات القيود
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افتتاح مراكز تجارية جديدة قريًبا. وتعتبر سوق البيع بالتجزئة سوًقا متغيرة 
تجارب  وتقديم  لمواكبتها،  أنفسنا  تغيير  إعادة  باستمرار  ونحاول  جًدا، 
فريدة لعمالئنا. في وقت سابق من هذا العام، أطلقنا مسابقة “ميني 
غولف”، في منطقة مخصصة تبلغ مساحتها 450 متًرا مربًعا تقع في 
الطابق األول من المول، كما أقمنا شراكة مع شركات تقنية عالمية 
تأسست في قطر الستعراض التوجهات الرئيسية الحديثة والمنتجات 
متجري  ذلــك  في  بما  سيتي،  فستيفال  دوحــة  في  المتوفرة  التقنية 
أطلقنا  للمحيطات،  العالمي  باليوم  واحتفاًلا  نيشن.  وجيك  فناك، 
التفاعلية،  الــعــروض  من  العديد  وشهدت  شهر،  مــدة  استمرت  حملة 
وعقد شراكات مع العالمات التجارية المستدامة، وذلك لزيادة الوعي 
حول الحفاظ على نظافة المحيطات والتنوع البيولوجي. وتماشيا مع 
جهودنا المستمرة لدعم المجتمع، قدمنا للرسامين المحليين المنصة 
ليطلقوا العنان لمواهبهم في عروض حية، وعرض لوحاتهم الفنية 
فستيفال  دوحــة  إن  فريدة.  ثقافية  تجربة  في  المول  أنحاء  جميع  في 

سيتي أكثر من مجرد وجهة تسوق، إنها نمط حياة تحت سقف واحد.

وجهة شاملة
* ما أبرز ما يميز مول دوحة فستيفال سيتي عن غيره من الموالت 

في السوق المحلية؟
- نظًرا لكوننا الخيار األول والمفضل في قطر للتسوق وتناول الطعام 
والترفيه، فإننا نتميز بالعديد من الميزات التي تجذب مرتادي المول. إن 
دوحة فستيفال سيتي وجهة تسوق شاملة، وموطن ألول مدينة مالهي 
داخلية على اإلطالق وهي سنو ديونز، وكذلك موطن فيرتشوسيتي، 
بين  يدمج  والــذي  المنطقة،  في  الرقمية  لأللعاب  مخصص  مركز  أول 
وباإلضافة  مثير.  تنافسي  محيط  في  والواقعي  االفتراضي  العالمين 
إلى هاتين الوجهتين الجذابتين، فستيفال سيتي هي موطًنا لمنتزه 
قطر  في  نوعه  من  وخارجي  داخلي  متنزه  أول  وهو  بيردز،  أنغري  عالم 
والعالم، ويمتد على مساحة تزيد على 17000 متر مربع. ويضم المول 
100 خيار لتناول الطعام تلبي جميع األذواق وتناسب كل الميزانيات، 

ما يجعله وجهة شهيرة ومفضلة لتناول الطعام.

مكافآت فستيفال
* كيف أسهم التطبيق االلكتروني في تعزيز حضور دوحة فستيفال 

سيتي في السوق المحلية؟
- على الرغم من قيود  جائحة كورونا القائمة، حرصنا على التواصل 

ويسعدنا  اإلنترنت.  على  وأنشطتنا  الرقمية  قنواتنا  عبر  مجتمعنا  مع 
متزايدة  خــيــارات  لعمالئنا  لنتيح  انترتينر  ذا  مــع  شــراكــة  عقدنا  قــد  أننا 
باستمرار لالستفادة من القيمة المحسنة في فستيفال سيتي. ويعد 
برد  سيتي  فستيفال  دوحة  التزام  من  جــزًءا  فستيفال  مكافآت  برنامج 
أسلوب  على  يعتمد  جوال  تطبيق  عن  عبارة  وهو  للمجتمع،  الجميل 
ممكن  قدر  أكبر  جني  من  العمالء  تمكين  على  ويركز  والــوالء  الحياة 
فئات  عــدة  التطبيق  ويضم  المول.  فــي  اإلنــفــاق  عند  المكافآت  مــن 
تشمل المأكوالت والمشروبات، والجمال واللياقة والمعالم السياحية، 
بإعدادات  التطبيق  ويتميز  التجاري،  المركز  وخدمات  واألزيــاء  والترفيه، 
سهلة االستخدام، مما يضمن وصوال سهال وسريعا للمتاجر والعروض 
االجتماعي  التواصل  وسائل  على  للبقاء  نخطط  نحن  الصلة.  ذات 
ألننا  والتطبيق،  اإلنترنت  عبر  لعمالئنا  مثيرة  أنشطة  تقديم  ومواصلة 
المستقبل  هو  االفتراضي  الواقع  مع  الواقعي  العالم  دمج  أن  نؤمن 

للجميع – بما في ذلك مراكز التسوق.

فائض باملعروض 
* هل تعتقد أن سوق التجزئة المحلية قد وصلت إلى حالة تشبع، 

وخاصة مع االفتتاح المرتقب لمراكز تجارية جديدة؟
من  المعروض  في  فائًضا  التجزئة  ســوق  تشهد  أن  نتوقع  أن  يجب   -
على   شارفت  التي  المشاريع  من  العديد  إلى  ذلك  ويرجع  المنتجات، 
جيت،  نورث  ومول  ومول 04،  مول،  وجي  مول،  غاليريا  مثل  االكتمال 
الصغيرة  التسوق  مراكز  لمست  وقد  فاندوم.  وباليس  الدوحة،  ومول 
لقد  خططها.  تقييم  إعــادة  وعليها  عليها،  اإلقــبــال  ضعف  والقديمة 
بمنتجات  ويطالبون  تــطــورًا،  أكثر  أصبحوا  المستهلكين  أن  الحظنا 
الطعام  مثل  توجهاتهم  مع  وتتماشى  حياتهم،  نمط  تلبي  متباينة 
أكثر  حياة  نمط  إلــى  يسعون  العمالء  أصبح  فقد  والصحي،  الــطــازج 

صحة.

نتوقع طلبات متزايدة من العالمات التجارية 
الرياضية الستئجار مساحات البيع بالتجزئة  

في »دوحة فستيفال سيتي« 

 صمدنا أمام كورونا وشهدنا زيادة في 
اإلقبال بعد الرفع التدريجي للقيود ونتوقع 

استمرار وتيرة النمو
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قطر للتسوق 
* كيف تصف مشاركة المول في مهرجان قطر للتسوق؟

شهًرا،   18 منذ  قطر  في  ضخمة  فعالية  أول  للتسوق،  قطر  - مهرجان 
ونحن فخورون بالمشاركة في هذا الحدث الرائع للتسوق والترفيه والذي 
األزيــاء  عــروض  أفضل  البالد  إلى  المهرجان  ويجلب  شهر.  لمدة  يستمر 
للسياحة  قطر  من  المتضافرة  الجهود  خــالل  ومــن  والتجزئة.  والترفيه 
والترفيه  ــاء  األزيـ ــروض  ع أفضل  لعمالئنا  سنوفر  لدينا،  والمساهمين 
والبيع بالتجزئة. إننا ملتزمون باستراتيجية قطر للسياحة للنهضة بالبالد 

وخاصة مع عودة المهرجان األكبر التسوق.

عروض ترويجية 
تسوق  مهرجان  سيتي لتنظيم  دوحة فستيفال  إدارة  تخطط  * هل 

إلى جانب سحوبات وجوائز  كبرى؟
- نظًرا لكوننا المول الوحيد في قطر الذي حاز على جائزة “أفضل وجهة 
واحدة  وهي  براندز”،  “غلوبال  مجلة  من  لعام 2021”  قطر  في  تسوق 
من أكبر مجالت العالمات التجارية العالمية، فإننا نتطلع لتقديم تجارب 
فريدة لمرتادي المول، ونعدكم أننا سنستمر في تقديم مجموعة كبيرة 
بعض  لجذب  تحديًدا  التجارية  العالمات  على  الترويجية  العروض  من 

األسواق األساسية.

استعدادات للمونديال 
* ما هي استعدادات دوحة فستيفال سيتي لكأس العالم 2022؟ 

- ألننا نرى أنفسنا الوجهة األولى والمفضلة للتسوق وتناول الطعام 
والتطور  عمالئنا  مــع  التواصل  على  نحرص  فإننا  قطر،  فــي  والترفيه 
وتقديم  الجدد،  التجزئة  تجار  وجذب  عروضنا  تحسين  خالل  من  باستمرار 

العالم  لكأس  قطر  استعدادات  تتيح  وبينما  ومتطورة.  جديدة  خدمات 
جميع  فــي  العمل  فــرص  مــن  كــبــيــًرا  عـــدًدا  عــام 2022   فــي  المرتقب 
هذا  في  للمشاركة  نتطلع  نحن  السياحة،  ذلــك  في  بما  القطاعات، 
فريدة  وترفيه  طعام  وتــنــاول  تسوق  تجارب  وتقديم  التاريخي  الحدث 
لضيوف كأس العالم القادمين من مختلف أنحاء العالم. وتعمل دوحة 
فستيفال سيتي حاليا بال كلل على االستعداد لهذا الحدث، والتخطيط 
لعروض وأنشطة مميزة لكل من الضيوف والمقيمين في قطر. وعلى 
الرغم من أننا ال نملك “ملعب مشارك” مثل بعض منافسينا، فإننا ال 
والخيارات  الترفيه  مستويات  نفس  توفير  على  كامل  بشكل  نركز  نزال 
إلى  الوصول  وسيكون  التجارية.  عالمتنا  بفضل  شهيرة  أصبحت  التي 
دوحة فستيفال سيتي سهًلا، خاصة في أيام المباريات، وسيكون هناك 
شيء مميز لكل عشاق الرياضة والعمالء الذين يفضلون خيارات األزياء 
والطعام من الدرجة األولى. نتطلع إلى استقبال الزوار من الخارج في 

فستيفال سيتي خالل كأس العالم لكرة القدم 2022. 

السوق القطرية تحظى باهتمام 

كبير من المستثمرين اإلقليميين 

والعالميين ونتطلع لطرح فرص 

أمام رواد األعمال باألزياء والفنون 

والتصميم 
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كتب- مصطفى شاهين   )تصوير: عباس علي(
إدارة  مجلس  رئيس  الدرويش  جاسم  اهلل  عبد  المهندس  كشف 
خطط  عن  الهندسية  والتصاميم  لالستشارات  الفريج  شركة 
التي  الخبرة  بعد  الحكومية  المناقصات  في  للمشاركة  الشركة 
تنفيذ  على  قدرتها  مؤكًدا  عاًما،  عشرين  مدار  على  اكتسبتها 

المشاريع الحكومية بكفاءة .
ولفت الدرويش إلى ان الشركة تسعى إلى تعزيز حضورها في 
السوق القطري الذي يوفر فرصا واعدة للنمو خصوصا مع اقتراب 
أن  يجب  التوسع  ..لكن  كبرى  طموحاتنا   : متابعا  مونديال 2022 

يكون مدروسا.
االستشارات  قطاع  في  لألسعار  بحرق  أسماه  ما  الدرويش  ورصد 
على  الدخالء  بعض  به  يقوم  قطر  في  الهندسية  والتصاميم 
المنافسة  احتدام  نتيجة  العمالء  قاعدة  زيادة  بهدف  المهنة 

..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:
* بداية ما هي أبرز المشاريع الجارية التي تباشر الشركة تصميمها 

خالل الفترة الحالية؟
- تباشر شركة الفريج لالستشارات والتصاميم الهندسية تنفيذ تصاميم 
لحزمة من مشاريع القطاع الخاص في منطقة الدفنة ومنطقة لوسيل، 
إلى جانب مشاريع أخرى في المنطقة الصناعية، ومناطق أخرى كثيرة 

في قطر.
الحكومية  المشاريع  مجال  فــي  ندخل  الكبير  المستقبل  فــي  وربــمــا 
نستطيع  الخبرة،  من  كبير  نصيب  لدينا  أصبح  أن  بعد  المناقصات،  عبر 
التصميم  ــي  ف جــــدارة  تتطلب  الــتــي  الـــدولـــة  مــشــاريــع  ــع  م الــتــعــاطــي 

والمتابعة.

خطط توسعية
الشركة  ان  أم  تستهدفونها  إقليمية  توسعية  خطط  هناك  هل   *

تركز على السوق المحلي ؟
- من المبكر القول اننا نستهدف التوسع في األسواق االقليمية حاليا..

الذي  القطري  السوق  في  حضورنا  وتعزيز  ادائــنــا  تطوير  إلــى  نسعى 
..ويمكن   2022 مونديال  اقتراب  مع  خصوصا  للنمو  واعــدة  فرصا  يوفر 
التأكيد على ان استراتيجيتنا تستهدف إلى درء المخاطر بشكل كبير..

رئيس جملس اإلدارة املهندس عبد اهلل جاسم الدرويش :

طموحات »الفريج لالستشارات والتصاميم« 
كبرى..لكن التوسع المدروس ضرورة 

م
مي

ص
ت

ننفذ تصاميم لحزمة من المشاريع المتنوعة 
في لوسيل والدفنة والمنطقة الصناعية  

نسعى إلى تطوير ادائنا وتعزيز حضورنا في 
السوق القطري الذي يوفر فرصا واعدة 
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تعزيز  إلــى  ضرورة..نسعى  الــمــدروس  التوسع  لكن  كبرى  طموحاتنا 
النمو العضوي ..وزيادة قاعدة عمالئنا ثم ان عملنا في قطاع التصميم 

مرتبط في المقام األول باإلبداع أكثر من ارتباطه بالربحية .
نكرر  وال  أعمالنا  واتقان  جــودة  على  حريصون  أننا  على  التأكيد  ويمكن 
يمكن  وال  قيمته  دفــع  الــذي  الشخص  ملكية  التصميم  ألن  التصاميم، 
نسخة لعميل آخر، هذا ما أكسبنا سمعة متميزة تزيد الحمل علينا ولكنها 

تدفعنا تجاه االستمرارية في االبداع وهذا ما نسعى إليه.
ثمة توسع آخر يستهويني وهو تعزيز وتطوير الكوادر البشرية اإلبداعية 
..هذا  الهندسية  والتصاميم  لالستشارات  الفريج  شركة  في  العاملة 
هو المحك الرئيسي الذي يقود إلى النمو ..نحن نستثمر في كوادرنا 
الحلول  تضع  التي  هي  ألنها  بعناية  انتقائها  على  ونحرص  البشرية 
االبداعية في التصميم ..وهي سر التميز والنجاح  حتى اننا نسعى إلى 
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أسوة  الشركة  في  حصة  الشركة  في  العاملة  الكوادر  بعض  منح 
والئهم  لتعزيز  أسهم  موظفيها  تمنح  التي  العالمية  بالشركات 

وانتمائهم للشركة وتوفير مناخ ابداعي لهم.
هناك 3 مهندسين رئيسيين في الشركة األول لديه خبرة في الشركة 
جانب  إلــى  التصميم،  قسم  مدير  مفرج  ــورج  ج وهــو  عاما   15 تبلغ 
منصب  ويتولي  إنشائي  مهندس  وهــو  قطيط  محمد  المهندس 
عالوة  الشركة،  في  عامًا   13 تبلغ  خبرة  ولديه   اإلشــراف  قسم  مدير 
يحظى  الذي  الخدمات  قسم  مدير  الشرقاوي  عمرو  المهندس  على 
انجازات  تحقيق  في  خاللها  نجح  الشركة  في  سنوات   8 تبلغ  بخبرة 
كبرى، وقريبًا سيصبح المدراء الثالثة شركاء بحصة في شركة الفريج 
في  نستثمر  اننا  يؤكد  ما  وهو  الهندسية  والتصاميم  لالستشارات 
بغض  المكتب  في  العاملين  في  أيضا  ونستثمر  البشري،  العنصر 

النظر عن الجنسية نركز على الخبرة والعطاء.

حجم املنافسة
* ما رأيك في حجم المنافسة في سوق االستشارات والتصاميم 
بالسوق القطري وهل ترتفع أسعارها كلما كان التصميم فريًدا؟
- الــمــنــافــســة مــحــتــدمــة وبـــعـــض الـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع 
االستشارات والتصاميم الهندسية تلجأ إلى حروب أسعار لالستحواذ 
على حصة سوقية أكبر .. ال أتصور كيف يمكن لمكتب استشاري أن 
يقدم خرائط لعمالء بسعر 10 آالف ريال للفلل سكنية، في حين أن 
راتب الموظف لديه ال يقل عن 9 آالف ريال؟ كيف سيقدم المكتب 
ويــزور  التنفيذ،  على  سيشرف  وكيف  السعر،  بهذا  فــريــدا  تصميما 

الموقع يومًيا لإلشراف على التصميم ؟.
نطرح  الهندسية  والتصاميم  لالستشارات  الفريج  شركة  في  نحن 
عروضا وأسعار تنافسية لعمالئنا تتناسب مع معادلة الجودة مقابل 
السعر ..وألن هناك قطاع واسع من العمالء يفضلون األكثر جودة 
ومصداقية وإبداعا فإن حصتنا السوقية تشهد نموا باستمرار وبوتيرة 
متسارعة ولم يحدث أن قمنا بحرق أو تكسير أسعار في السوق مثلما 

يفعل بعض الدخالء على المهنة .

مدير قسم التصميم  املهندس جورج مفرج :

تصميماتنا تلبي مختلف 
احتياجات العمالء

  
ــال الــمــهــنــدس جــــورج مفرج  قـ
ــيـــم  ــمـ ــتـــصـ ــــم الـ ــسـ ــ مــــــديــــــر قـ
بــشــركــة الــفــريــج لــالســتــشــارات 
ــم الــهــنــدســيــة إن  ــي ــام ــص ــت وال
“الفريج”  شــركــة  تصميمات 
ــلـــمـــســـة الــفــنــيــة  ــالـ تـــتـــمـــيـــز بـ
ــة وهــــو مـــا أكــســب  ــيـ ــداعـ واإلبـ
الشركة حضورا كبيرا وسمعة 

طيبة في السوق القطري.
شركة  تصميمات  أن  وأضــاف 
تتميز  الكبيرة  للمباني  الفريج 
بـــالـــجـــودة والـــدقـــة الــعــالــيــة ، 
يجب  الــذي  ما  نعرف   : متابعا 
أن يتم تصميمة ليتم تنفيذه، 
كــمــا نـــراعـــي تــصــمــيــم حــلــول 

عملية ومتيمزة بلمسة إبداعية.
الصغيرة  الفلل  إن  مفرج  قال  السكنية  الفلل  بتصميمات  يتعلق  وفيما 
تتميز بتصميمها الفريد وفقا لالتفاق مع كل عميل، ..يبدأ التصميم من 

الصفر لينتهي إلى مشهد فني غاية في الروعة .
 وتابع قائال :  أننا فخورون بمبنى شركة األصمخ في المنطقة الصناعية، 
الطريق،  واجهة  على  ومحالت  مكاتب  على  يحتوي  عمالي  سكن  وهو 
الرمادية،  للمنطقة  تميزاً  خلقت  والتي  المتنوعة،  الزاهية  بألوانه  ويتميز 

وأضفت لمسة من البهجة على األجواء.
ونوه جورج بثالثة مبان سكنية تجارية - تحت اإلنشاء- على البحر مقابل 
بتصميمها،  الــشــركــة  تفخر  لــوســيــل   بمنطقة  فــانــدوم  بــالس  مــشــروع 
فالواجهات بسيطة للغاية، وهي عبارة عن خطوط باألسقف، والمساحات 
الزجاجية، وقد نجحت الشركة في تحقيق متطلبات المنظومة العالمية 
إلى  مشيًرا   ، البيئة  صديقة    )GSAS( ساس”  “جي  االستدامة  لتقييم 
أنها نفس طريقة تفكير كبار المصممين الذين صمموا واجهات مباني 
ميامي ذا الثمانية وجهات على البحر والتي ركزت على إبراز اإلطاللة لمن 

هم داخل المبنى وليس العكس.
المستخدم  الزجاج  أن  جورج  قال  ساس”  متطلبات “جي  تطبيق  وحول   
في الواجهة زجاج خاص مغطى “Low E coating” والذي يحقق النتيجة 
شفافة  رؤيــة  يحقق  الــوقــت  نفس  وفــي  الــحــراري،  الــعــزل  فــي  المطلوبة 

بنسبة 100 %.
وأكد ان الشركة تراعي في تصميماتها االعتماد على المواد الموجودة 
في السوق، مضيًفا أن قطر زاخرة بالكثير من المواد الخام واألحجار وغيرها 

من المواد الخام.
والتي  الشركة،  تصاميم  بها  تتمتع  التي  والمرونة  البساطة  إلى  ولفت 
بتغيير  للمالك  تسمح  التصميمات   ان  كما  العمالء،  متطلبات  تلبي 
توزيعة الشقة بعد فترة حسب رغباته، مضيفًا  : نضع األعمدة في أماكن 

تسمح بذلك دون التأثير على أساسات المبنى.
ونصح مفرج العمالء بالتأني في اعتماد التصميم األولي للمباني قبل 
تقديم النموذج النهائي للجهات المختصة بالدولة، وذلك التاحة فرصة 
للتفكير واالستقرار على تصميم مناسب بما في ذلك الديكور الداخلي.
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تبنى  بــل  األســعــار،  على  يبنى  ال  التصميم  ان  على  التأكيد  ويمكن 
األسعار على جودة الخدمة المقدمة، وحجم المشروع والجهد المبذول 

في التصميم. 

حتالفات وشراكات
أو  جهات  مع  الشركة  عقدتها  شراكات  أو  تحالفات  هناك  هل   *

مؤسسات أخرى ؟

- لدينا تحالفات مع شركات خارجية، ومكاتب متخصصة بالتصميمات 
حسب  على  أوروبــيــة،  ــرى  وأخ عربية،  دول  من  الهندسية  واالســتــشــارات 

احتياجات المشروعات.
فبعضها  المحلية،  السوق  في  المشروعات  لخدمة  التحالفات  وهــذه 
المكاتب  بهذه  نستعين  لذلك  لدينا  ليست  فنية  مواصفات  يتطلب 

الخارجية.

* ما هي المسؤولية الملقاه على عاتق المكاتب االستشارية ؟

مدير قسم اإلشراف املهندس حممد قطيط :

نشرف على سير العمل وفقا 
لمعايير عالمية

عبد  محمد  المهندس  قــال 
قسم  مدير  قطيط  المنعم 
اإلشـــراف فــي شــركــة الفريج 
لـــالســـتـــشـــارات والــتــصــامــيــم 
الهندسية أن الشركة تتبني 
عالمية  وضـــوابـــط  مــعــايــيــر 
ــان اإلشـــــــراف الــدقــيــق  ــم ــض ل
ــمـــل الفــتــا  ــعـ ــر الـ ــيـ ــلـــى سـ عـ
ــراف  اإلشـ قــســم  دور  ان  إلـــى 
التصميم  انــتــهــاء  بعد  يــبــدأ 
لنقوم  الـــخـــرائـــط،  ــاد  ــم ــت واع
آخر  مــقــاول  تنفيذ  بمتابعة 
للمشروع، أو اسناد المشروع 
ــراح ثـــالث  ــتـ ــقـ لـــنـــا لـــنـــقـــوم بـ
يختار  لــلــمــقــاوالت  شــركــات 

من بينهم شركة للتنفيذ.
وأضاف قطيط أن اإلشراف يبدأ من التأكد من المساحة التي تمت 
مــرورا  البناء  تسليم  وحتى  المختصة،  الجهة  من  عليها  الموافقة 
بمرحلة البناء، واعتماد التراخيص بعد التأكد أن كل خطوة حققت 
االعتماد من جميع التخصصات، فضال عن مرحلة اختبار األنظمة قبل 

تسليمها للمالك.
وأكد أن لدى الشركة مهندسين وكوادر متخصصة في استالم كل 

مرحلة في كل تخصص على حده، وكلها تكون مثبته بالوثائق.
كل  أن  بالتأكد  تــقــوم  الــشــركــة  أن  قــائــال  قطيط  المهندس  وتــابــع 
االعتبار،  في  وأخذها  إنجازها  تم  المالك  وضعها  التي  المالحظات 
كالمالحظات المعمارية، ومالحظات التشطيب، فضال عن ابرام عقد 
بين المقاول والمالك يفيد تعهد األول للثاني بالمسؤولية الكاملة 
البناء  في  خلل  أي  عن  الناتجة  الصيانة  أعمال  عن  يوم  لفترة 400 

باستثناء أخطاء االستخدام.
تقرير  ويقدم  أسبوعيا،  المشروع  سير  يتابع  القسم  أن  إلــى  وأشــار 

شهري للمالك لتوضيح سير المشروع.

املهندس عمرو الشرقاوي :

نوفر جميع متطلبات شروط األمن  والسالمة والدفاع المدني
قال المهندس عمرو الشرقاوي مدير قسم اإللكتروميكانيكل في شركة الفريج لإلنشاءات والتصاميم 
والدفاع  والسالمة  األمــن  واشتراطات  متطلبات  جميع  توفير  في  متخصص  القسم  إن  الهندسية 

المدني عالوة على أعمال الكهرباء والصرف والمياه وأعمال التكييف والغاز وغيرها.
وأضاف أن الدفاع المدني في قطر له أولوية خاصة، من حيث األمن والسالمة  لذلك نحاول استخدام 
مباني  طويلة باألكواد العالمية، لتصميم  األكفاء الذين لديهم معرفة وخبرة  أفضل المهندسين 
قادرة على مكافحة الحرائق سواء بأنظمة اإلنذار أو أنظمة المكافحة، ومسارات الهروب طبقًا لألكواد 

العالمية.
وأكد تميز الشركة في أعمال الدفاع المدني طبًقا لألكواد العالمية، حيث يتم تصميمها واإلشراف 

عليها أثناء تنفيذها.
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- المكاتب االستشارية عليها مسؤولية كبيرة أواًل تجاه نفسها، ثم تجاه 
التي  األعمال  نوعية  في  نفسها  مع  صادقة  تكون  أن  يجب  عمالئها، 

تقدمها وجودتها كل في مجاله.
يجب أن يكون المكتب فخور بعمله الذي قدمه، أو الذي يشرف عليه، 
فهي أول مسؤولية على المكتب أن يكون عاداًل ومنصًفا تجاه نفسه، 

ثم تجاه العميل.
األمر اآلخر يجب أن يكون المصمم صادق مع العميل ويعطيه ما يستحق.

املشاريع التنموية 
النشاط  من  القطري  والتصاميم  االستشارات  سوق  يستفيد  هل   *

الكبير لسوق البناء وتسارع تنفيذ الخطة التنموية للدولة ؟
- تتسارع وتيرة المشاريع التنموية الكبرى في السوق القطري على وقع 
االنفاق الحكومي الكبير على المشاريع الرئيسية وتتضمن الموازنة العامة 
يغفل  الــذي  المهم  السؤال  أن  غير  المهمة  المشاريع  من  حزمة  للدولة 

البعض البحث عن اجابته هو : هل هذه المشاريع تمثل فنا معماريا؟ 
هناك مشاريع كثيرة في قطر فقيرة من الناحية المعمارية، وذلك بسبب 
واالبــداع  اللمسة  إلــى  تفتقر  لذلك  معين،  لغرض  إنشائها  في  العجلة 
المعماري، وعلى المدى البعيد ستشكل ضررا للواجهة المعمارية للبلد، 

ونرى ذلك كثير في المباني السكنية.
اإلبداعية  للتصميمات  انــتــشــارا  القريب  المستقبل  فــي  نــرى  أن  نتمنى 

المعمارية للمباني .

متلك األجانب
* ما رأيك في تأثير السماح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط 

على سوق البناء والتشييد في قطر؟
في  والتشييد  البناء  سوق  على  إيجابًا  ذلك  ينعكس  أن  المفترض  من   -
قطر، وعلى وتيرة المشاريع الجارية واألخرى المخطط لها كما ان القانون 
يفسح المجال واسعا للمقيمين على أرض قطر فضال عن المستثمرين 
األجانب لضخ استثمارات في السوق العقاري وفقا للضوابط التي حددها 

قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها. 
قطر  حضور  تعزيز  في  يصب  أنــه  على  برمته  األمــر  إلــى  النظر  أيضا  يجب 
االستثمارات  جذب  على  قادر  المنطقة  في  اقليمي  وتجاري  مالي  كمركز 
األجنبية وكذلك فإن هذه الخطوة تعزز مرونة االقتصاد القطري وتساهم 
في تسهيل ممارسة أنشطة األعمال وتحسين مناخ وبيئة االستثمار وهو 
ما ينعكس ايجابا على اداء االقتصاد القطري ويرفع من قدراته التنافسية 

على المستويين اإلقليمي والعالمي. 
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كتب- مصطفى شاهين   )تصوير: عباس علي(
مجدي  أحمد  العقارية  داللة  شركة  في  المبيعات  مدير  قال 
االستثمارية  الفرص  اقتناص  إلى  تسعى  الشركة  ان  الكرارتي 
للتملك  فرصا  طرحت  انها  إلى  الفتا  العقاري  بالقطاع  الواعدة 
لعمالئها  كبرى  بتسهيالت  بـ»لوسيل«  األركية  مدينة  في  الحر 
مؤكدا إلى ان السماح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط 
انعكس ايجابا على أداء السوق العقاري من جهة والشركة من 

جهة أخرى.
وتوقع الكرارتي إنجاز بيع كامل الوحدات المطروحة للتملك الحر 
العام  من  األول  النصف  بحلول  بـ»لوسيل«  األركية  مدينة  في 
المقبل الفتا إلى  ان القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم 
أعمال الوساطة العقارية ساهم في ضبط إيقاع السوق العقاري 
، كما بات أداء القطاع أكثر استقرارا ..تفاصيل أخرى في الحوار 

التالي:
* ما مدى اإلقبال على مشروع داللة العقارية في مدينة األركيه 

في لوسيل، خاصة أنه يوفر فرص التملك الحر؟ 
تميزت  فإنها  الــقــطــري،  الــســوق  فــي  الطويل  الشركة  لــبــاع  نــظــراً   -
باالستثمار في مدينة لوسيل لكونها تمثل مدينة المستقبل، وتوفر 

مناخًا استثماريًا جذابًا.
وقد طرحت شركة داللة العقارية فرصا للتملك الحر في مدينة األركية، 
وتصميمه  والحيوي  الجذاب  بموقعه  المشروع  ويتميز  لوسيل  في 
الفريد في منتصف المدينة والمحاذي الستاد لوسيل الذي سيحتضن 
المبارة االفتتاحية والختامية لمونديال قطر 2022 وتوفر داللة العقارية 
تسهيالت في السداد تشجع على امتالك مثل هذه الوحدات السكنية 
امتالك  على  كبيرا  إقباال  الشركة  لمست  وقد  المجتمع،  فئات  لكافة 
المشروع  بيع  اكتمال  بعد  وذلــك  لوسيل  مدينة  في  سكنية  شقق 

مدير املبيعات للشركة أحمد جمدي الكرارتي :

»داللة العقارية« عيونها على الفرص االستثمارية

ت
ارا

عق
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السابق الذي كانت قد أطلقته الشركة قبل سنوات.
تتصل  ألنها  لوسيل  في  تميزاً  المدن  أكثر  من  األركية  مدينة  وتعتبر 
باستاد لوسيل الرياضي الذي سيحتضن المبارة االفتتاحية والنهائية 
للكثير من  في مونديال قطر 2022، باإلضافة إلى أنها أصبحت مقراً 
متطورة  مدينة  وأصبحت  الدولة،  في  والخدمية  الحكومية  الجهات 
دولية،  مدرسة  األركية  مدينة  وتحتضن  المستثمرين،  وتغري  وحديثة 
ــارات سكنية مــتــعــددة  ــمـ ــا، ومــنــاطــق خــدمــيــة فــيــهــا، وعـ ومــــوال تــجــاري
االستخدامات، ومستشفى، وفندقا من فئة أربع نجوم، باإلضافة إلى 
الجانب  مــن  ويحدها  الــخــور  طريق  على  مميزة  بإطاللة  تتمتع  أنها 
المقابل مدينة الغولف، فيما تتكون المدينة من عمارات سكنية في 

أعلى المحالت التجارية، مما يجعلها منطقة حيوية بامتياز.
للتملك  المطروحة  الوحدات  إجمالي  من   %50 بيع  في  نجحنا  وقد 
النصف  خالل  الوحدات  كامل  بيع  ونتوقع  فقط،  أشهر  خالل 10  الحر 

األول من عام 2022.

تسهيالت السداد 
* ما هي التسهيالت التي تقدمها الشركة للعمالء في السداد ؟
تبدأ  ان  ويمكن  سنوات،  مدار 6  على  األقساط  بنظام  بالبيع  نقوم   -
دفعات التقسيط بعشرة آالف ريال شهرًيا، ويمكن للعميل أن يستلم 
الشقة ويؤجرها ليقوم بسداد األقساط من مبلغ اإليجار. وبعد سداد 
اإلقامة  على  والحصول  الملكية  سند  استالم  يمكن  األقساط  كامل 
العقارية. لكن إجراءات اإلقامة قد تستغرق بعض الوقت وربما تصل 

إلى عام كامل للحصول على اإلقامة العقارية.

متلك األجانب
* ما هو تأثير السماح لألجانب بتملك العقارات على أداء شركة 

داللة العقارية؟
بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون  أدى   -
تعزيز  إلــى  للضوابط  وفــقــا  الــعــقــارات  تملك  لــألجــانــب  يجيز  والـــذي 
تزايد  مع  العقاري  السوق  إلى  الواردة  األجنبية   االستثمارية  التدفقات 
شهية االستثمار من قبل المقيمين في قطر والمستثمرين األجانب 

بالقطاع العقاري.
بينما  مناطق،   9 للعقارات  القطريين  غير  تملك  مناطق  عدد  ويبلغ 
يبلغ عدد مناطق انتفاع غير القطريين بالعقارات 16 منطقة، ليسجل 
الــعــقــارات  لتملك  تخصيصها  تــم  الــتــي  الــمــنــاطــق  مــجــمــوع  بــذلــك 
تم  التي  المناطق  وتعتبر  منطقة،   25 القطريين  لغير  بها  واالنتفاع 
المواصفات  أحـــدث  ــق  وف نموذجية  واالنــتــفــاع  للتملك  تخصيصها 
التخطيطية والعمرانية العالمية، وقد روعي في أنظمتها التخطيطية 
والتصميمية أحدث المواصفات العقارية العالمية، مما يجعلها تلبي 
وتضم  العالم،  دول  مختلف  من  المستثمرين  وتطلعات  طموحات 
مناطق حق االنتفاع بالقطاع العقاري لمدة 99 سنة لغير القطريين 
والــدوحــة  الــعــزيــز،  عبد  وفــريــج  مــشــيــرب،  منطقة  وهي:  منطقة،   16
الجديدة، والغانم العتيق، ومنطقة الرفاع والهتمي العتيق، وأسلطة، 
وفريج بن محمود 22، وفريج بن محمود 23، وروضة الخيل، والمنصورة 
والمرقاب  والسد،  والخليفات،  غويلينة،  وأم  ونجمة،  درهم،  بن  وفريج 
تشمل  فيما  الــدولــي،  الــدوحــة  مطار  ومنطقة  النصر،  وفريج  الجديد 
مناطق،   9 القرار  هذا  في  الحر  بالتملك  المشمولة  المناطق  قائمة 
وهي: منطقة الخليج الغربي )لقطيفية(، ومنطقة اللؤلؤة، ومنتجع 
الخور، والدفنة )المنطقة اإلدارية رقم 60(، والدفنة )المنطقة اإلدارية 
رقم 61(، وعنيزة )المنطقة اإلدارية(، ولوسيل، والخرايج، وجبل ثعيلب.

ومؤخرا، دشنت وزارة الداخلية ووزارة العدل خدمات مكتب تملك غير 
القطريين للعقارات واالنتفاع بها في مدينة لوسيل، وذلك لتقديم 
للمستثمرين  واحدة  نافذة  عبر  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  خدمات 

والمتعاملين.
والوحدات  للعقارات  والشراء  البيع  متطلبات  كافة  المكتب  ويقدم 
الــوزراء  مجلس  بقرار  المشمولة  المناطق  في  والمكاتب  السكنية 
رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين 
ــروط وضــوابــط ومــزايــا وإجــــراءات  تملك الــعــقــارات واالنــتــفــاع بها وشـ

تملكهم لها وانتفاعهم بها.
الملكية  سند  على  الحصول  مــن  المستفيدين  المكتب  ويمكن 
وزارتــا  استحدثته  آلي  نظام  خالل  من  يوفر  كما  ساعة،  من  أقل  في 
الداخلية والعدل إصدار اإلقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو االنتفاع، 
ال  التي  الفئة  ضمن  المنتفع  أو  المتملك  عقار  كان  حال  في  وذلك 

لوسيل ..مدينة المستقبل وتوفر مناخا 
استثماريا جذابا.. و»األركية« متميزة 

نجحنا في بيع 50% من إجمالي 
الوحدات المطروحة للتملك الحر في 

»األركية« خالل 10 أشهر فقط 
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تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دوالر أميركي، 
بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له وألسرته بدون 

مستقدم طيلة تملكه للعقار.
له  اإلقامة  إلى  باإلضافة  به،  المنتفع  أو  العقار  صاحب  يحصل  كما 
والتعليم  الصحة  تشمل  التي  الدائمة  اإلقامة  مزايا  على  وألســرتــه، 
قيمة  كـانت  حــال  فـي  التجـــاريـة،  األنشــطـة  بعض  في  واالســـتثمــار 
العقار ال تقل عن 3 ماليين و650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دوالر.            

قانون الوساطة
* ما تأثير قانون الوساطة العقارية الجديد  على أداء الشركة؟

- ساهم القانون رقم 22 لسنة 2017 بشأن تنظيم أعمال الوساطة 
العقارية في ضبط إيقاع السوق العقاري ، كما بات أداء القطاع أكثر 
العقارية  الوساطة  قطاع  فإن  الشركة  اداء  مستوى  وعلى  استقرارا.. 
حجم  في  وارتفاعا  متسارعا  نموا  يشهد  العقارية  داللــة  شركة  في 

أعماله .
مهنة  على  الدخالء  على  القضاء  في  الجديدة  االشتراطات  أدت  وقد 
ترخيصا  تمنح  لكي  الــعــدل  وزارة  تشترط  حيث  العقارية  الوساطة 
يكون  أن  وهي:  الــضــوابــط،  مــن  حزمة  العقارية  الوساطة  لمكتب 
المكتب مالئما ومخصصا لمزاول أعمال الوساطة العقارية دون أي 
يكون  لذات المرخص له أو لغيره، كما ال بد للمكتب أن  نشاط آخر 
يكون  وأن  المدني،  والــدفــاع  والسالمة  األمــن  الشتراطات  مستوفيا 
مرخصا به كمقر لمزاولة نشاط تجاري من وزارة التجارة والصناعة، وأن 
يكون مزودا بالتجهيزات الالزمة الستقبال العمالء والحفاظ على سرية 
المعامالت، وأن يكون مزودا بالتجهيزات الالزمة الستقبال العمالء من 
ذوي اإلعاقة وكبار السن، وأن تثبت على واجهته لوحة تعريفية باللغة 
بأجهزة  مزودا  يكون  وأن  النشاط،  نوع  بها  مبينا  األقل،  على  العربية 

الحاسب اآللي وبرامج البحث العقاري الحديثة، وأن يخصص به مكان 
الوساطة  وعقود  العمالء  ومستندات  الملكية  سندات  لحفظ  آمن 
الوساطة  أعمال  بمزاولة  الترخيص  مدة  طــوال  يقوم  وأن  العقارية، 

العقارية.
في  توافرها  الواجب  الشروط  من  عددا  العدل  وزارة  وضعت  وكذلك 
لسنة   )22( رقم  القانون  أوضحها  والتي  القطري  العقاري  الوسيط 
2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية ضمن اشتراطات الترخيص 
للوسيط العقاري، حيث كشفت الوزارة عن بعض الشروط األساسية 
التي يجب توافرها في الوسيط العقاري، وهي: أوال أن يكون قطري 
الجنسية، وأن يكون كامل األهلية، وأن يكون محمود السيرة وحسن 
في  أو  جناية  فــي  نهائي  حكم  ضــده  صــدر  قــد  يكون  وأال  السمعة، 

جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.

إدارة  مجلس  سر  وأمين  واالتصال  التسويق  مدير  الصادي  محمد  أكد 
إلى  تسعى  الشركة  أن  القابضة  واإلستثمار  للوساطة  داللة  شركة 
أعمالها  وحجم  مشاريعها  في  نمو  تحقيق  وتستهدف  ادائها  تطوير 
الفتا إلى اإلقبال المتزايد على شراء العقارات من جانب مواطني دول 
مجلس التعاون الخليجي والعرب المقيمين في الدول األوروبية، الفتًا 
في  التسويق  على  تقتصر  ال  التسويقية  الشركة  استراتيجية  أن  إلى 

الداخل فقط ولكن تستهدف الخارج أيًضا.
تعزيز  إلــى  الــشــركــة  اتجهت  كــورونــا  جائحة  بعد  إنــه  الــصــادي  وقـــال 
نستهدف  أن  وتــحــاول  اإللــكــتــرونــي،  التسويق  قــنــوات  عبر  حــضــورهــا 
ليس فقط الشرائح الموجودة في السوق القطري، بل تسعى إلى 
استهداف شرائح جديدة خارج السوق القطري، خاصة أن قطر تسمح 
شغف  لديه  الخليجي  والــســوق  للضوابط،  وفقا  لألجانب  بالتملك 
التي  والعقارية  االقتصادية  النهضة  بعد  خاصة  القطري،  بالسوق 

شهدتها قطر الفترة الماضية.
للسنوات  استراتيجية  خطة  إعداد  تباشر  الشركة  أن  الصادي  وكشف 
التطوير  عبر  سواء  جديدة  عقارية  مشروعات  إلطالق  القادمة،  الثالث 
مدينة  مشروع  حاليا  لديها  ان  حيث  التسويق،  أو  المشروعات  إدارة  أو 

مدير التسويق واالتصال وأمني سر جملس إدارة »داللة«
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خطط توسعية 
* ما هي نسبة مساهمة داللة العقارية في إيرادات داللة القابضة؟
- نسبة مساهمة داللة العقارية تبلغ نحو 20 % في  إيرادات مجموعة  
داللة  شركة  تأسيس  تم  حيث  القابضة   واإلستثمار  للوساطة  داللــة 
جيدة  عوائد  يوفر  الذي  العقاري  للسوق  قوية  إضافة  لتمثل  العقارية 
فيما  عمالئها  تجاه  العقارية  داللــة  شركة   وتلتزم  واعــدة  نمو  وفــرص 
من  الشركة  أنظمة  تصميم  تم  وقد  والشراء.  والبيع  بالتأجير  يتعلق 
أجل توفير خدمات عقارية متميزة إلى العمالء عالوة على ذلك تلتزم 
شركة داللة العقارية بتأمين حقوق المالك والمستثمرين مع اإلبقاء 
بتطوير  العقارية  داللة  شركة  وتقوم  المخاطر  من  األدنى  الحد  على 
وتأجير وتسويق وبيع العقارات عالوة على نشاطها الكبير في قطاع 

الوساطة العقارية. 
* هل لدى داللة العقارية خطط للتوسع مستقبال؟

تطوير  ونستهدف  الــجــديــدة  العقارية  المشاريع  مــن  حــزمــة  نـــدرس   -
التحوط  تستهدف  استراتيجية  تنفيذ  نباشر  ذاته  الوقت  وفي  األراضي 
تحقق  التي  المتاحة  االستثمارية  الــفــرص  اقتناص  مــع  المخاطر  مــن 

عوائد جيدة . 

مونديال 2022
* كيف ترى تأثير مونديال 2020 على أداء السوق العقاري؟

- نتوقع أن يؤدي مونديال 2022 إلى انتعاش السوق العقاري من جهة 
ورفع أسعار العقارات من جهة أخرى ، كما سُيحدث المونديال رواجا في 
اإليجارات أكثر من المبيعات، وسيكون تأثيرة قويا على عمليات البيع 

والشراء بعد انتهاء كأس العالم.

بتأجيرها،  تقوم  أخرى  سكنية  وحدات  جانب  إلى  لوسيل  في  األركية 
فضال عن فلل في منطقة المشاف.

وفيما يتعلق بخدمة إدارة أمالك الغير قال الصادي إنها تشمل التأجير 
أو التحصيل والصيانة، والتي تدخل جميعها ضمن إدارة أمالك الغير 
، مشيًرا إلى أنه وخالل الطفرة العمرانية أصبحت هناك طفرة عقارية 
كبيرة في قطر سواء من الناحية السكنية أو الناحية اإلدارية والتجارية، 

وهو ما يتطلب وجود شركات إلدارة هذه العقارات بشكل كبير.
وحول الخدمات األخرى قال الصادى إن لدى الشركة خدمات التثمين 
فيها  وأنجزت  الشركة،  تقدمها  التي  الخدمات  إحــدى  وهي  العقاري 
التثمين  فإن  المقابل  وفي  والماضي،  الحالي  العامين  خالل  الكثير 
ويخضع  القطرية،  العدل  وزارة  من  مؤهلون  خبراء  به  يقوم  العقاري 
أن  كما  التثمين،  في  مغاالة  توجد  ال  لذلك  صارمة  ولوائح  لشروط 
الخدمات  هذه  تحتاج  التي  البنوك  لدى  معتمد  مثمن  تعتبر  الشركة 

عند الرهن العقاري وتثق في التثمين المقدم من شركة داللة.
التسويق  إدارة  تقوم  العقارية،  داللــة  لشركة  للتسويق  وبــاإلضــافــة 

واالتصال بالتسويق لشركة داللة للوساطة.
القابضة  واإلستثمار  للوساطة  داللــة  شركة  أن  إلــى  الــصــادي  ــار  وأش

بسهولة  يتميز  قطر،  بورصة  في  اإللكتروني  للتداول  تطبيق  لديها 
ــداول بــفــضــل الــطــفــرة اإللــكــتــرونــيــة  ــتـ االســـتـــخـــدام، ويــســاعــد عــلــى الـ
الحديثة، مؤكداً أن الشركة نجحت بفضل التطبيق في أن ترفع أعداد 

المتعاملين إلكترونًيا.

مدير التسويق واالتصال وأمني سر جملس إدارة »داللة«

محمد الصادي : نســـــــــــــــــــــــتهدف تطوير أدائنا وتحقيق النمو 
إقبال متزايد على شراء العقارات من 

الخليجيين والعرب المقيمين في أوروبا

جائحة كورونا ساهمت في تعزيز 
حضورنا على قنوات التسويق 

االلكتروني 
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* ما هي أبرز المشاريع الجارية التي تباشر شركة سويت هاوس 
للديكور والتصميم الداخلي تنفيذها؟

- لدى الشركة سجل حافل من المشاريع التي قامت بتنفيذها ومن 
المحلي  السوق  في  حضورها  تعزيز  في  كبيرا  نجاحا  نجحت  خاللها 
نحو  تنفيذ  نباشر  الــحــالــي  الــوقــت  وفــي   ، عمالئها  قــاعــدة  وتــوســيــع 
وننفذها  صممناها  متماثلة،  سكنية  فلل   4 أبرزها  من  مشروعا   12
وسنقوم بتأثيثها أيضًا، وقد درسنا هذه المشاريع بعناية كاملة ونقوم 
بتنفيذها بمواصفات عالمية عالية الفخامة، حيث سيتم توريد األثاث 

من إيطاليا وعدة دول أوروبية.

للديكور  هاوس  »سويت  قامت  التي  األعمال  أهم  هي  ما   *
والتصميم الداخلي«  بإنجازها خالل الفترة الماضية ؟

- لدينا عدة نماذج من التصميمات كالنموذج المغربي، والكالسيكي، 
كالسيك(،  )المودرن  الحديث  والكالسيكي  )المودرن(،  والحديث 
ولدينا العديد من المشاريع، منها فيال ومزرعة بالشمال على مساحة 
مــرورا  التأثيث  إلــى  التصميم  مــن  بتنفيذها  قمنا  مــربــع،  متر  آالف   5
وتنفيذنا  تصميماتنا  تميز  إبـــراز  فــي  ساهم  المشروع  هــذا  بالبنيان، 
وتأثيثنا للمشروعات وبلغت تكلفة هذا المشروع )بدون أعمال البناء( 
7 ماليين ريال وتضمنت التصميم، التشطيب، والتأثيث، حيث تولت 
القابضة  الحطاب  شركات  إحــدى  وهي  للمقاوالت  الحطاب  شركة 

مدير عام الشركة املهندسة منال احلسيني:

»سويت هاوس« تستهدف تنفيذ
 مشاريع بـ 30 مليونا في 2021

ور
ك

دي
م و

مي
ص

ت

كتب- مصطفى شاهين  تصوير: أسامة الروسان 
أكـــدت مــديــر عـــام شــركــة ســويــت هـــاوس لــلــديــكــور والتصميم 
الداخلي، المهندسة منال الحسيني، أهمية التصميم قبل تنفيذ 
مشروعات البناء لتجنب الخسائر التي قد تترتب على هدم إجزاء 
وتصميم  بناء  على  الحصول  عن  فضاًل  بنائها،  إعــادة  ثم  ومــن 
بـ  يتعلق  األمر  كان  إذا  سيما  ال  العمالء،  احتياجات  يلبي  وتأثيث 

“منزل العمر”.
جارية  مشاريع  تنفيذ  الشركة  استهداف  عن  الحسيني  وكشفت 
ان  إلــى  الفتة   2021 عــام  خــالل  ريــال  مليون   30 إجمالية  بقيمة 
معرض  فترة  خــالل  للعمالء  خصومات  تطرح  هاوس«  »سويت 
من  المقدمة  التصميم  أســعــار  أن  مضيفة   ،”2021 بيتك  “ابن 
الشركة متميزة  مقارنة بالخدمات المقدمة، وتتيح االستفادة من 
حزمة متكاملة من الخدمات التي تبدأ بالتصميم إلى التأثيث..

تفاصيل أخرى في الحوار التالي: 

نجحنا في تعزيز 
حضورنا في 

السوق المحلي 
وتوسيع قاعدة 

العمالء 
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أعمال البناء، وككيان واحد، نقوم بتخطيط وتنفيذ كامل المشروع، 
فنقوم بدراسة كافة التفاصيل، والتحكم بالبناء.

حتديات السوق
* ما هي التحديات التي قد تواجهك في تنفيذ مشاريع الديكور 
في  بالفعل  متوافرة  المستخدمة  المواد  جميع  وهل  قطر؟  في 

السوق المحلي؟

ــرز الــتــحــديــات هـــي مـــدى تـــوافـــر جــمــيــع الـــمـــواد الــتــي  ــ - أحـــد أب

وكحل  مرتفعة،  أسعارها  أن  أو  المحلي،  بالسوق  نستخدمها 
مرحلة  خــالل  مسبقًا  الكمية  تــوافــر  مــن  بالتأكد  نقوم  لذلك 
يتعلق  آخر  تحٍد  هناك  أيضًا  الخارج،  من  استيرادها  أو  التصميم، 
بندرة العمالة وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع األجور، لكننا نقوم 
أي  استخدام  وتجنب  دقــة  بكل  البداية  من  الميزانية  بحساب 
يقودنا  ما  وهو  الميزانية،  على  التأثير  إلى  يؤدي  قد  نادر  عنصر 
دقيق  بشكل  األخيرة  واللمسات  التشطيب  عملية  تنفيذ  إلى 

ويتمتع بالجودة الفائقة.

35
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تداعيات كورونا
تغير  وهل  كورونا؟  جائحة  تداعيات  مع  الشركة  تكيفت  كيف   *

مشهد قطاع الديكور والتصميم الداخلي بعد الجائحة؟

- نعمل منذ عام 2011 في السوق القطري.. وخالل العامين الماضيين 
نمت الشركة وتطورت بشكل كبير رغم نشوب جائحة كورونا .

نعمل على التصميم والتنفيذ، وقد استمرت عمليات التصميم عن 
بعد، وتم عقد اجتماعات عبر الوسائط المرئية، إلنجاز أعمال العمالء.

إمكانياتنا  ويــعــزز  أقـــوى،  يجعلنا  وهـــذا  قابضة  شــركــة  مــن  جــزء  نحن 
المادية والمعنوية وقد قمنا باالستثمار في التسويق اإللكتروني وهذا 
توسيع  مع  بيوتهم  في  للجمهور  للوصول  كبيرة  بشكل  ساعدنا 

قاعدة العمالء لدينا.

حجم األعمال 
العامين  خالل  الشركة  أنجزتها  التي  األعمال  حجم  هو  ما   *

الماضيين؟

أشهر  و4   3 بين  لفترة  كورونا  جائحة  نشوب  فــور  توقفنا   -
مشروعات  ونــفــذنــا  األعــمــال  بعدها  استكملنا  مــا  وســرعــان 
بحوالي 15 مليون ريال ، وقمنا بتصميم مشروعات بحوالي 
مستهدف  ولدينا  ريال،  مليون   18 بإجمالي   ، ريال  ماليين   3

ريال. مليون   30 في 2021 للوصول إلى 
ــان لــديــنــا 25 مــوظــفــًا، واآلن لــديــنــا 50  أيــضــًا قــبــل عــامــيــن ك
من  حاجاتنا  لتلبية  المزيد  بتوظيف  نقوم  ومازلنا  موظفًا، 

المشاريع.

مهتمون بقنوات التسويق اإللكتروني 
..ساعدتنا كثيرا للوصول إلى الجمهور 

نقوم بالتشطيبات ونضع اللمسات 
األخيرة بشكل دقيق ويتمتع بالجودة 

الفائقة 
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املستويات السعرية
الداخلي  والتصميم  بالديكور  االستعانة  أن  البعض  يعتقد   *
الشركة  تقدمها  التي  السعرية  المستويات  هي  فما  مكلف.. 

لجمهورها في قطر؟
-بالعكس، فالتصميم الداخلي أحد أبرز العوامل التي تجعل العميل 
المدى  فعلى  القصير  الــمــدى  على  يكن  لــم  إن  حتى  الكثير،  يــوفــر 

الطويل.
حيث سيتجنب المشكالت التي يمكن أن تجعله يعود للخلف، بالتالي 

سيكسب الوقت والتفاصيل التي سيتم التنفيذ على أساسها.
كما أن التصميم سيجنب العميل تنفيذ شيء غير مدروس ومن ثم 

العودة لهدمه وتنفيذ غيره وتكبد الخسائر.
نحن نقوم بتقديم خدمة توفر الكثير من الوقت والجهد على العميل 
اللجوء  دون  واحــدة  بخطوة  العمر  بيت  بناء  في  طموحاته  ليحقق 

للتغيير بعد فترة.
* كم تبلغ تكلفة التصميم للمتر المربع؟

- أسعارنا تتأرجح بين 140 ريال و160 رياال للمتر المربع، ونقوم بتقديم 
خصومات خاصة في حال تم التنفيذ معنا.

تحديد  وتغطي  مرتفعة  ليست  التصميم  أسعار  ان  القول  ويمكن 
سيقوم  التي  الميزانية  تحديد  للعميل  ويمكن  الرئيسية،  النقاط 

التشطيب على أساسها، واألثاث المطلوب، والتصاميم الداخلية.
وسيكون لدى العميل تصور ثالثي األبعاد، ومخطط تنفيذي مع دراسة 
كل نقاط في التصميم، فالتكلفة منخفضة جداً مقارنة بالخدمة التي 

نقدمها.
ونحدد األلوان ونماذج األثاث، فال نقوم بإجبار العمالء على استخدام 
أنسب  إلــى  بتوجيههم  نقوم  لكن  التصميم  في  الموجود  األثــاث 

الخيارات.
* هل هذه األسعار تشمل المباني فقط أم المساحة التي حولها 

أيضًا من األرض الفضاء أو الحديقة؟
أجــزاء  وهناك  بناؤها،  سيتم  التي  المربعة  للمساحة  هي  األســعــار   -
فقط  واحد  نموذج  بإعداد  فنقوم  متكررة  منطقة  أو  بالخدمات  خاصة 

وعند التنفيذ نقوم بتكراره.
مساحات  وزادت  مشاريعنا  زادت  كلما  ــه  ان ــى  إل هنا  ــارة  اإلشــ وتــجــدر 

التصميم فإننا نقدم أسعارا أفضل، لجذب المزيد من العمالء.
كأسعار  أمــا  التصميم،  ونــمــوذج  المساحة  هــي  السعر  فــمــحــددات 
من  بالتأكد  الخامات  أسعار  ارتفاع  نواجه  أننا  كما  برفعها،  نقوم  فال 
الخارج،  من  استيرادها  دراسة  أو  مناسبة،  بأسعار  األسواق  في  وجودها 

وكل ذلك يتم خالل فترة التصميم قبل التنفيذ.

نباشر تنفيذ 12 مشروعا حاليا..أبرزها 
4 فلل سكنية متماثلة

ننفذ تصميمات على الطرازات 
المغربية والكالسيكية والمودرن 

والمودرن كالسيك 
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* كيف يمكن للعميل أن يحدد ما إذا كان المبنى يحتاج للتصميم 
أو ال ؟

- الذي يحدد هو ميزانية العميل للتشطيب والخامات المزمع استخدامها 
والمجالس  االستقبال  صاالت  مثل  األساسية  المناطق  فإن  ..وبالتأكيد 

وغرف الطعام فإنها تتطلب تنفيذ تصميم يلبي احتياجات العميل.
* إذن.. هل يمكن القول إن التصميم ضرورة للبيوت التي سيسكنها 

العمالء أنفسهم وليست البيوت التي سيقومون بتأجيرها ؟
- ليس بالضرورة ذلك، فقد قمنا بتصميم فلل يستهدف العمالء تأجيرها، 
لكنهم كانوا يستهدفون تأجيرها لعمالء بحاجة إلى مواصفات خاصة 

ذات جودة مرتفعة وتصميمات فخمة.
كلها  وهذه  تجميل،  وصالونات  ومكاتب  مطاعم  بتصميم  نقوم  أيضًا 

تحتاج إلى تصاميم.

عروض جديدة
* هل هناك عروض أو خصومات ستطرحها الشركة خالل مشاركتها 

في معرض ابن بيتك؟ 
وهــنــاك  التصميم،  مــســاحــة  زادت  كلما  لعمالئنا  خــصــومــات  نــطــرح   -
بيتك 2021”   معرض “ابن  خالل  لعمالئها  الشركة  تقدمه  خاص  خصم 
وستكون الخصومات عبر خطابات موجهة لكل عميل يزور جناحنا في 
الفترة  خــالل  بالتعاقد  قــام  إذا  الخصم  العميل  وسيستحق  المعرض، 
المحددة في خطاب الخصم ومن المتوقع أن تتأرجح معدالت الخصم 

بين 20% وتصل إلى 50% في حال قيامنا بتنفيذ التصاميم.

اختيار التصميم
* كيف يتمكن العميل من اختيار التصميم المناسب له ؟

- نحن من جهتنا نقوم بإجراء استبيان للعميل ومعرفة توجهاته، كما 
“االنستجرام”  االجتماعي  التواصل  موقع  على  الموجودة  صفحاتنا  أن 
تشهد تحديثا بشكل يومي لعرض كافة التفاصيل والجديد في عالم 
لنا  األولية  االستشارة  خالل  ومن  متابعتها،  للعميل  ويمكن  الديكورات، 
أيضا يمكننا معرفة تفضيالته وتوجيهه للتصميم المناسب، وبعد ذلك 

يمكنه توقيع العقد معنا بما يناسب ميزانيته.

املساحات الصغرية
المساحات  عن  وماذا  الصغيرة؟  للمساحات  حلوال  تقدمون  هل   *

الكبيرة وكيفية  استغاللها؟
- لدينا حلول  متنوعة للمساحات الصغيرة، فهناك عمالء يرغبون في 
السكنية،  الشقق  من  عدد  أكبر  تستوعب  صغيرة  لمساحات  التصميم 
وهذا يتطلب تصميما داخليا مناسبا ودقيقا الستغالل المساحة والزوايا 
خاصة  لمسات  وضــع  إلــى  باإلضافة  والــديــكــورات،  األثــاثــات  الستيعاب 

توحي بالسعة من خالل اختيار ألوان وقطع تأثيث مناسبة.
الداخلي  والتصميم  للديكور  هاوس  سويت  شركة  يميز  الذي  ما   *

عن منافسيها؟
متخصصون  مصممون  عمل  كفريق  أننا  أبرزها  المميزات،  من  -الكثير 
معرفة  ويمكننا  أيضًا،  دراستنا  مجال  ذلك  وكــان  الداخلي  الديكور  في 
حاجة العميل وتوجيهه للتصميم المناسب، كما أن أسعارنا متميزة جداً 
بالتالي  قابضة،  شركة  من  جزء  أننا  وايضا  المقدمة،  بالخدمات  مقارنة 
تبدأ  التي  الخدمات  من  كاملة  حزمة  من  يستفيد  أن  للعميل  يمكن 
البناء  فــي  متخصصة  شركة  كذلك  ولدينا  التأثيث،  إلــى  بالتصميم 

ومواد البناء، وأخرى متخصصة في الرخام والسيراميك واألدوات الصحية 
للعمالء  كبير  خصم  تقديم  مــن  يمكننا  ذلــك  وكــل  واإلكــســســوارات، 
وتمكينهم من الحصول على أفضل األسعار مقابل مجموعة كبيرة من 

الخدمات.

مرونة التعديل
* هل هناك مرونة في تعديل التصميمات سواء قبل أو بعد موافقة 

العميل؟
- بعد معرفة توجه العميل عبر االستبيان، نقوم بإعداد تصميم نموذج 
عام، ويحق للعميل أن يقوم بالتعديل في تفاصيل التصميم في كل 
النموذج  ويتيح  التصميم.  مراحل  من  مرحلة  كل  وفي  حدة،  على  غرفة 
والتوزيعات  والــخــامــات  األلـــوان  دراســـة  للعميل  التصميم  مــن  األولـــي 
العميل  أمــام  ليكون  األضـــاءة،  وتوزيعات  الكهرباء  ونقاط  والتكييف 
يقوم  أن  يمكن  وبعدها  األبــعــاد،  ثالثي  التصميم  قبل  كامل  تصور 
بالتعديل عليه لمرتين، ما يعطي أريحية للعميل في اختيار األنسب له، 
وفي مرحلة التصميم ثنائي األبعاد يمكن للعميل التعديل لمرة واحدة- 

تعديل غير جوهري- حيث يتم التعديل في المخططات التنفيذية.
* ما هي المشروعات المستهدف تنفيذها خالل الفترة القادمة؟
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الفترة  في  ونستهدف  سكنية  فلل  عن  عبارة  اآلن  مشاريعنا  معظم   -
الــقــادمــة جـــذب عــمــالء لــمــشــروعــات تــجــاريــة كــالــمــكــاتــب والــمــطــاعــم، 
تصميماتها  دراســة  إلى  تحتاج  المشاريع  هذه  ألن  التجميل،  وصالونات 
تصميم  مرحلة  إلــى  الــوصــول  على  نعمل  التنفيذ.كما  قبل  بعناية 

المشروعات الفندقية الضخمة.

املباين الذكية
السوق  في  الذكية  المباني  نحو  االتجاهات  تقييم  يمكن  كيف   *

القطري ؟

-حاليا أصبح هناك اهتمام لدى العمالء بأنظمة المباني الذكية للمنازل 
والسماعات  والتكييف  اإلضــاءة  بأنظمة  اإللكتروني  التحكم  حيث  من 
أما  االســتــخــدام،  تسهيل  على  تعمل  أنها  حيث  مــن  وغيرها  والستائر 
يجب  حيث  العميل،  ميزانية  إلى  ذلك  فيرجع  عليها،  الطلب  ناحية  من 
الكهرباء لهذا النظام قد تصل تكلفته  األخذ بعين االعتبار أن تأسيس 
للضعف مقارنة باألنظمة التقليدية على حسب اختيار ما سيتم تشغيله 
من خالل هذا النظام، كما يوجد تكلفة إضافية لإلكسسوارات وتشغيل 

النظام الذي يتم من قبل شركة أخرى للتشغيل الذكي. 

التصميم الداخلي ليس مكلفا على المدى 
الطويل ويوفر الوقت والجهد 

أسعارنا تتأرجح بين 140 و160 رياال للمتر المربع  
وخصومات خاصة بمعرض “ابِن بيتك 2021” 

لدينا حلول  متنوعة للمساحات الصغيرة 
ونوفر جميع الخدمات وفقا لميزانية العمالء 

المرصودة
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قال مدير التسويق واالتصاالت بشركة األصمخ للمشاريع العقارية، 
الغربي  الخليج  منطقة  في  اإلداري  األصمخ  برج  ان  كفوري  مايكل 
بالسوق  المكتبية  العقارات  قطاع  في  المشاريع  أبرز  أحد  يعتبر 
في  البرج  ويقع  الذكية  للمباني  نموذجا  يمثل  انه  كما  المحلي 
منطقة الخليج الغربي ويبلغ ارتفاعه   32 طابقا، ويتيح مساحة 25 

ألف متر مربع للتأجير اإلداري، ويضم كافة المرافق الخدمية.
ولفت كفوري إلى ان قطاع العقارات المكتبية ال يشهد “تكسير” 
يرتبط  وتحديدها  معروفة  السعرية  ..فالمستويات  لألسعار  وحرق 
بين  المنافسة  ان  على  مشددا  والمعايير  الضوابط  من  بحزمة 
الحوار  في  أخرى  ..تفاصيل  عادلة  العقاري  السوق  في  الشركات 

التالي:

في  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تلعبه  الذي  الدور  هو  ما   *
تلبيه احتياجات السوق العقاري من المساحات المكتبية؟

في البداية البد من التأكيد على أن شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
إدارة  مجال  فــي  الثقة  ــازت  ح التي  الشركات  أفضل  مــن  واحـــدة  تعتبر 
األصمخ  شركة  تبدأ  مشروع  كل  ويمثل  العقارية،  المشاريع  وتطوير 
إضافة  تديره،  أو  بتطويره  وتقوم  تصوراته  بوضع  العقارية  للمشاريع 
جديدة لسجل الشركة الحافل باإلنجازات والذي تحافظ فيه على الجودة 
والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. ومن هذا المنطلق فإن 
المميزات التي تتمتع بها الوحدات اإلدارية او المكتبية التي تأتي ضمن 
مشاريع شركة األصمخ للمشاريع العقارية توفر كاف المتطلبات التي 

يحتاجها العمالء.

عروض خاصة
العقارات  قطاع  في  األصمخ  لشركة  التابعة  المشاريع  أبرز  * ماهي 
المكتبية؟ وهل هناك عروض خاصة تقدمها الشركة لعمالئها في 

هذا القطاع؟

 يعد برج األصمخ اإلداري أحد أبرز المشاريع في قطاع العقارات المكتبية 
الخليج  منطقة  في  البرج  ويقع  الذكية  للمباني  نموذجا  يمثل  انه  كما 

ت
ارا

عق

شددشدد  على أن املنافسةعلى أن املنافسة  يفيف  السوقالسوق  عادلةعادلة

مايكلمايكل  كفوريكفوري :   :  برجبرج  األصمخاألصمخ  ضمنضمن
  أبرزأبرز  المشاريعالمشاريع  بقطاعبقطاع  العقاراتالعقارات  المكتبيةالمكتبية

»األصمخ« حصدت ثقة العمالء 
نتيجة سجلها الحافل باالنجازات 

وتميز مشاريعها 

ارتفاع برج األصمخ 32 طابقا 
بمساحة 25 ألف متر مربع للتأجير 

اإلداري في الخليج الغربي
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الغربي  وهي أهم منطقة بالدولة تحتوي على األبراج اإلدارية والمكتبية 
ويبلغ  الحيوية،  المنطقة  هــذه  فــي  المميزة  المعالم  أهــم  مــن  ويعد 
اإلداري،  للتأجير  مربع  متر  ألف   25 مساحة  ويتيح  طابقا،   32 البرج  ارتفاع 
ويضم كافة المرافق الخدمية حيث يحتوي 6 طوابق مواقف ذكية تتسع 
بالكاميرات،  ومراقبة  حراسة  ونظام  ذكية،  مصاعد  و9  سيارة،   468 إلى 
ــي، وحــضــانــة لــألطــفــال، ومــســجــد، ومطعم  ــاض ــادي ري بــاإلضــافــة إلـــى نـ
في  اإلداري  األصمخ  بــرج  جانب  وإلــى  األعمال.  لرجال  ومركز  وكافتيريا، 
منطقة الدفنة يوجد عدد من المباني في الدوحة، وفي الوقت الحالي 
تتركز مشاريع شركة األصمخ للمشاريع العقارية على قطاعات العقارات 

السكنية واللوجستية والتجارية.
وفيما يخص العروض فهي دائما موجودة ومتوفرة بما يحقق تطلعات 
في  الشركات  بين  المنافسة  مستوى  على  وتحافظ  العمالء،  ورغبات 

السوق المحلي

حرق األسعار
العقارات  قطاع  في  المحتدمة  المنافسة  تؤدي  أن  يمكن  هل   *

المكتبية إلى “تكسير” وحرق لألسعار ؟
إليجار  فــأســعــار  األســعــار  حــرق  يسمى  مــا  المكاتب  ســوق  فــي  يــوجــد  ال 
المكاتب معروفة وترتبط بالعديد من األمور المتعلقة بالمكان ونوعية 
العقار وما يوفره من خدمات وإلى أخره من هذه األمور، فكلما قل أهمية 
المكان وقلت جودة العقار والخدمات المقدمة قلت قيمة اإليجار، وهنا 
البد من التوضيح على أن المنافسة بين الشركات في السوق العقاري 
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عادلة وتتواكب مع متغيرات السوق.
* تشير بعض التقديرات إلى ارتفاع المعروض من المساحات المكتبية 

في السوق المحلي.. فهل وصل السوق إلى مرحلة التشبع؟
الوحدات  إلــى  اليحتاج  السوق  الحالي  الوقت  في  أنــه  اعتقد  أنــا  نعم 
المكتبية فالمساحات المكتبية الموجودة تغطي حاجة السوق ألعوام 

عديدة.

اإلنفاق احلكومي
المشاريع  على  الرأسمالي  الحكومي  االنفاق  إلى  تنظر  كيف    *

التنموية الكبرى بوصفه محفزا للقطاع العقاري؟
ــاق الــمــجــدول حــالــيــا خــالل  ــف يستعد ســـوق الــعــقــار لــالســتــفــادة مــن اإلن
البنية  وتطوير  التنمية  بمشاريع  والمرتبطة  المقبلة،  القليلة  السنوات 
قطاع  نشاط  فــي  كبيرة  زيـــادة  على  بـــدوره  سينعكس  ــذا  وه التحتية. 
الــعــقــارات والــتــجــزئــة وقــطــاع الــفــنــادق، إضــافــة إلــى تنافس أكــبــر حول 
المتطلبات  على  للتكيف  أكبر  قدرة  سينتج  وبالتالي  المشاريع  تسليم 
أن  إلى  التوقعات  وتشير  والتجاري.  المستقبلي  للسكن  المستقبلية 
بالقطاع  المرتبطة  الشركات  من  المزيد  ظهور  العقارات  سوق  يشهد 
يرتبط  وجميعها  أجنبية،  وامتيازات  شراكة  ترتيبات  إلى  إضافة  العقاري، 

بتوازن العرض والطلب في الترتيبات للمشاريع التنموية.
كما إن منح العطاءات والعقود المرتبطة بالمشاريع التنموية والبنية 
التحتية، سيؤدي إلى تطوير مزيد من الشراكات وإحداث مزيد من الفرص 
اإلقليميين  والمستثمرين  القطرية  الشركات  بين  والتجارية  االستثمارية 
بالخدمات  مــروراً  العقارات  من  بــدءاً  مختلفة  قطاعات  في  والعالميين 

والتمويل ووصواًل إلى التجزئة والسياحة والمرافق األخرى.
الناتج  مــصــادر  تنويع  على  حاليًا  تعمل  قطر  دولــة  أن  تعلمون  وكما 
قطاع  ضمنها  ومــن  مختلفة  قطاعات  طريق  عــن  اإلجمالي  المحلي 
تساعد  كبيرة  مصاحبة  مشاريع  ستخلق  التي  والــعــقــارات،  اإلنــشــاءات 
على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من المشاريع 

والعمل. 
وسط  المساحات  في  كبيراً  توسعًا  قطر  في  العقاري  السوق  ويشهد 
دورة  ذروة  نحو  السوق  اتجاه  مع  اإليجابية  االقتصادية  الظروف  استمرار 
أعمال البناء الجارية، كما ان هناك كم كبير من المباني الجديدة يتم 
خالل  من  اقتصادها  لتنويع  البالد  استهداف  مع  تسليمها  على  العمل 

تطوير ضخم للبنية التحتية.
كما سيشهد السوق السكني أيضا زيادة واضحة في العرض من قبل 
مشاريع تطويرية ضخمة جديدة، وهو ما سيؤثر على أداء الوحدات األقل 
حديثة،  مرافق  تملك  ال  التي  والعقارات  األقــدم،  اإلقامة  وأماكن  شأنًا، 
وجميعها ستواجه تحديات متزايدة للحفاظ على المستأجرين ومعدالت 
تطوير  نحو  االتجاه  العقارات  هذه  مالك  من  سيتطلب  وهذا  اإلشغال، 

عقاراتهم.
كما إن التنوع في المباني السكنية واإلدارية ومستويات خدماتها يتيح 
مزيد  وجــود  مع  الــخــيــارات،  من  تنوعًا  أكثر  مجموعة  اآلن  للمستأجرين 
والواجهات،  والجودة،  المساحات،  تشمل  الخصائص  في  التمايز  من 

والمرافق المتاحة.

مونديال 2022
* يفصلنا عن كأس العالم 2022 أشهر قليلة.. فما هي استعدادات 

شركة األصمخ للمشاريع العقارية وهي األبرز محليا للمونديال؟
ال شك أن هذا الحدث المنتظر سيساهم بشكل كبير على دعم أعمال 
شركة  فقط  وليس  القطاعات  وبكافة  قطر  في  الشركات  كافة  ونمو 

مجال  في  الحدث  هذا  متطلبات  لدعم  خططنا  لدينا  ونحن  األصمخ، 
والفندقية  السكنية  عقاراتنا  وجميع  منه،  واالستفادة  العقاري،  القطاع 

الشاغرة ستكون لخدمة هذا الحدث.

األجانب والعقارات 
* هل ظهر تأثير التشريعات االقتصادية العقارية مثل قانون تنظيم 
تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها والذي يسمح لألجانب 

بتملك العقارات على سوق العقارات المحلي؟
ال شك أن قرار مجلس الوزراء رقم )28( لسنة 2020، الذي حدد المناطق 
بجانب  بها  واالنتفاع  العقارات  تملك  القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي 
وانتفاعهم  العقارات  لهذه  تملكهم  وإجــراءات  ومزايا  وضوابط  شروط 
تحول  في  ساهم  حيث  العقاري  القطاع  على  بالنفع  تأثيره  ظهر  بها. 

وجهة االستثمارات المحلية نحو الداخل بداًل من توجهها إلى الخارج.
حيث تواصل معدالت االستفسار على تملك الشقق السكنية ارتفاعها 
عمليات  في  ارتفاع  وسط  واألجانب،  والمقيمين  المواطنين  قبل  من 
وتيرتها  بــدأت  مختلفة،  مناطق  في  السكنية  للوحدات  والشراء  البيع 

ال  يوجد حرق لألسعار في سوق العقارات 
المكتبية ..فالمستويات السعرية معروفة 

وتحديدها يرتبط بحزمة ضوابط ومعايير

السماح لألجانب بالتملك ساهم في 
تحويل وجهة االستثمارات المحلية نحو 

الداخل بداًل من توجهها إلى الخارج 
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ترتفع منذ بداية النصف الثاني من العام الماضي 2020، وخاصة في 
المناطق الحديثة الواعدة. 

حيث تم في اآلونة األخيرة طرح شقق سكنية للبيع في مشاريع عقارية 
بمناطق واعدة مثل مدينة لوسيل واللؤلؤة قطر وشهدت زمنا قياسيا 
الشقق  شراء  معدالت  نمو  على  يدل  وهذا  السكنية.  وحداتها  بيع  في 
وذكية  عالية  خدمات  تضم  التي  الواعدة  المناطق  هذه  في  السكنية 

تلبي تطلعات المشترين.

القطاع اخلاص
بالنهضة  المساهمة  في  الخاص  القطاع  لدور  تقييمك  ما   *

العمرانية التي تشهدها قطر؟  
القطاع الخاص أثبت أنه شريك أساسي في التنمية، وذلك من خالل 
يقوم  التي  والمبادرات  تنفيذها  في  يسهم  التي  الكبرى  المشروعات 

بها، والتي قادته لتنامي حجم أعماله في قطر بشكل متسارع.
الخدمات،  قطاعات  أن  على  تدل  الصادرة  واإلحصائيات  األرقــام  فجميع 
والتشييد والبناء، والتجارة والضيافة المملوكة للقطاع الخاص تشهد 

نموا عاما بعد عام، وهذا يعكس الدور الحقيقي للقطاع الخاص في 
العملية االقتصادية.

دورًا  لعب  الحكومة  مظلة  تحت  الخاص  القطاع  أن  على  التأكيد  البد 
كبيرا في المشهد العقاري، وساهم في دعم قطاعات ذات صلة خاصة 
في البنية التحتية والصناعات الداعمة لها، وأكبر المشاريع العقارية في 
وهذا  الخاص،  القطاع  وتطويرها  بنائها  في  يساهم  أو  يقودها  الدولة 

يعتبر خطوات إيجابية في تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

جائحة كورونا
تداعيات  تجاوز  في  العقاري  القطاع  نجح  هل  نظرك..  وجهة  * من 

جائحة كورونا؟ ولماذا؟  
القطاع العقاري في قطر نجح بتجاوز تداعياتها بسالم وسط تأثر طفيف، 
ألنه قطاع قوي والطلب عليه مستمر وبه استثمارات كبيرة على أرض 
في  الموجودة  الخبرات  بسبب  العقاري  القطاع  استطاع  وقد  الواقع. 
شركات التطوير العقاري أو شركات إدارة األصول العقارية إدارة تداعيات 
أولوياتهم  ترتيب  خــالل  من  باحترافية  كــورونــا  فيروس  جائحة  تأثيرات 
طبقا للظروف الراهنة والتقييمات التي قاموا بعملها، وما يؤكد ذلك 
مقارنة  الجيدة  العوائد  من  يعتبر  حاليا  العقارات  في  االستثمار  عائد  أن 

بالقطاعات االقتصادية األخرى.
والكل يالحظ أن المبيعات في هذا القطاع الهام لم تتوقف في ظل 
جائحة  كورونا، كما أن عمليات التسويق العقاري ال تزال مستمرة وسط 
عروض كبيرة من قبل المستثمرين أو مالك العقارات خاصة بالمبيعات 
في  المرتفعة  اإلشــغــال  مــعــدالت  على  للمحافظة  التأجير  وعمليات 

عقاراتهم.
وما يؤكد ذلك األرقام الرسمية التي تصدر من الجهات المختصة والتي 
توضح نمو عمليات البيع وقيمها، باإلضافة إلى نمو عمليات االنشائية 

المرتبطة بالمشاريع العقارية.
والعقار سيظل ويبقى بشكل دائم المالذ اآلمن لألموال خاصة في هذه 
األوقات، حيث أن العقار يعتبر المخزن األفضل لألموال واالستثمار األكثر 
نجاحًا وخاصة في السوق العقاري القطري الذي ينظر إليه المستثمرون 

واألفراد كاستثمار طويل المدى أو كمجال الدخار األموال.

الشركات تتنافس على تسليم المشاريع 
ومونديال 2022 يدعم أعمال ونمو جميع 

الشركات بالسوق المحلي 

القطاع الخاص العب رئيسي في مسيرة 
التنمية ويشارك بفعالية في تنفيذ حزمة 

من المشاريع الرئيسية الكبرى 
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والعضو  الدولي  العقاري  الخبير  صديق،  ميسر  الدكتور  أكد 
 ICREA – FIABCI –   المؤسس في االتحادات العقارية الدولية
NAR، ورئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع أن دولة قطر 
األولى  ناحيتين؛  من  مهمًا  تقدمًا  شهدت  الماضية  الفترة  خالل 
إصدار  قطر  شهدت  حيث  والتشريعات  القوانين  منظومة  تطور 
القطري  االقتصاد  جاذبية  عززت  والتشريعات  القوانين  من  حزمة 
التشريعات  لهذه  ونتيجة  أخرى  ناحية  ومن  الدولية،  لالستثمارات 
الذي  العقاري  القطاع  فيها  بما  االقتصادية  األنشطة  تطورت 
القناة  كونه  نتيجة  األخرى  القطاعات  باقي  من  األضواء  يخطف 
السوق  شهد  وقد  بالمخاطر  واألقل  بالعائد  األفضل  االستثمارية 
العقاري القطري نموًا ملحوظًا حيث تشير البيانات إلى أن حجم 
موزعة  تقريبًا   ريال  مليار  مستوى »22.4«  بلغت  القطاع  تداوالت 
التداوالت  قفزت  فيما   2019 عام  في  عقارية  صفقة   3752 على 
 5117 تنفيذ  خالل  من  ريال  مليار   31.21 مستوى  إلى  العقارية 
صفقة عقارية، في عام 2020 وهو ما يعكس تطور السوق ونمو 

القطاع العقاري.
وقال د. صديق أن قطر تشهد نشاطًا عقاريًا ملحوظًا في كافة أنواع 
العقارات التجارية والسكنية والخدمية، مما دفعني إلى أن أضع خبرتي 
كيفية  في  متخصصين  كتابين  بإصدار  والدولية  المحلية  العقارية 
اختيار االستثمار العقاري الناجح واآلمن، مع شرح ضوابط هذا االستثمار 
التي  الرسمية  الجهات  من  واإلفــادات  العادل  التقييم  خطوات  بكل 
تضم القيمة المضافة على المشروع االستثماري بما فيه من األرض 
إلى أنه وبالتزامن مع  واإلنشاءات المرخصة على هذه األرض، مشيراً 
األجنبية  العقارية  االستثمارات  وتيرة  زادت  المحلي  العقاري  التطور 
وقضاء  واإلقــامــة  العوائد  ارتــفــاع  إلــى  ذلــك  معزيًا  للخارج،  الموجهة 
اإلجازات الصيفية وفترات الدراسة للطالب، الفتًا إلى أن أبرز الوجهات 
العقارية  األســــواق  فــي  الــقــطــريــون  المستثمرون  عليها  يــركــز  الــتــي 
وسلطنة  وألبانيا  وجورجيا  والبوسنة  وبريطانيا  تركيا  هي:  الخارجية 
عمان والواليات المتحدة األميركية وفرنسا وألمانيا وسويسرا، منوهًا 
إلى أن أهم المعايير التي يجب أن تتوفر لالستثمارات الخارجية تتمثل 
ودرجــة  العقار،  وموقع  والتشريعات،  القوانين  منظومة  معرفة  في 
والقوانين  المناسب  والسعر  التخارج  وسهولة  السياسي  االستقرار 
تم  والذي  الخدمات  ووفرة  الجيد  والمناخ  لالستثمار  المعززة  الضريبية 

تناوله في كتابه الذي صدرت عنه ضوابط االستثمار العقاري اآلمن.
نــدوة  ستنظم  للمشاريع  إبــهــار  شــركــة  ان  صــديــق  د.ميسر  وكــشــف   
قطر  بدولة  االستثمار  وفرص  العقاري  التسويق  عن  مجانية  تثقيفية 
والتسويقية  االستثمارية  الثقافة  لنشر  وذلــك  المقبلة  الفترة  خــالل 

لكافة المهتمين بالمجال العقاري.
القطريين  غير  تملك  تنظيم  قــانــون  ســريــان  ــدء  ب مــع   : قــائــال  وتــابــع 
للعقارات واالنتفاع بها فإن هناك إقباال على الشراء من قبل األجانب 
ورغم أن تطبيق القانون مازال في بدايته إال أن هناك إقباال في منتجع 
اللؤلؤة ومدينة لوسيل والوقت مازال مبكراً للحكم على القانون إال 
أن الواقع مبشر ونتوقع زيادة التدفقات االستثمارية األجنبية الواردة في 

هذا المجال خالل العام الجاري واألعوام المقبلة.
بفضل  كبيرا  عــقــاريــا  نشاطا  تشهد  قطر  أن  إلــى  د.صديق  ويشير 
الكبير  الرأسمالي  الحكومي  واإلنــفــاق  الكبرى  التنموية  المشاريع 
مناخ  في  تطوراً  أيضا  تشهد  كما  مونديال 2022  مشاريع  جانب  إلى 

االستثمار وبيئة األعمال بوتيرة متسارعة.
وبين د.صديق ان السوق العقاري محكوم بقوانين العرض والطلب، 
من  أعلى  أسعارا  ويطرح  السوق  وجهات  يعاكس  من  هناك  ولكن 
السائد، فتبقى هذه العقارات شاغرة مما يؤدي إلى تكبد من يفعل 
ويضع  جيدا  السوق  توجهات  يدرك  من  فهو  الرابح  أما  للخسائر  ذلك 
الجدوى  العتبارات  وفقا  استثماراته  ويــدرس  جيدة  سعرية  منظومة 
أن  يجب  فاالستثمار  السوق،  بقوانين  يلتزم  من  هو  والرابح  االستثمار 
المشروع  إنشاء  بين  ما  المتكاملة  دورتــه  في  آمنا  استثمارا  يكون 

وتسليمه واختيار األرض والمباني وصوال إلى تحقيق العائد.
محليًا  العقاري  االستثمار  على  أواًل  التركيز  يجب  أنه  د.صديق  ويؤكد 
ويزخر  واعــد  ألنــه  القطري  السوق  في  باالستثمار  أنصح  أنــا   : مضيفا 
بالفرص االستثمارية ويوفر عوائد جيدة فضاًل عن عوامل األمان واألرض 
ارتفاعا  هناك  أن  أعتقد  وال  واألمني،  السياسي  واالستقرار  والقوانين 

في األسعار في السوق العقاري المحلي. 
احتيال  عمليات  أيــه  لتفادى  الهامة  النصائح  مــن  حزمة  واستعرض 
على  التركيز  يجب  وأبرزها:  المستثمرين  لها  يتعرض  قــد  محتملة 
معرفة القوانين والتشريعات االستثمارية خارجيًا خاصة تلك القوانين 
من  فائدة  ال  حيث  الكافية،  الضمانات  وأخذ  المال  رأس  تحمي  التي 

أكد أن القطاع يشهد منوا متسارعا يف السوق احمللي 

د.ميسر صديق : العقارات تخطف األضواء

ت
ارا

عق

تطوير التشريعات يعزز جاذبية االقتصاد 
الوطني وسط نشاط عقاري كبير 

أكثر الوجهات المفضل للمستثمرين 
القطريين تركيا وبريطانيا والبوسنة 

وجورجيا وألبانيا وسلطنة عمان
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أن  عن  فضاًل  وأمــوالــه،  المستثمر  تحمي  قوانين  دون  المرتفع  الربح 
هناك معايير أخرى تحدد جدوى االستثمار العقاري خارجيًا، مثل عوامل 
األمن واألمان وسهولة الوصول إلى البلد المراد االستثمار فيه، إضافة 
وأيضًا  العقاري،  االستثمار  من  المتوقع  والعائد  السعر  عوامل  إلى 
والتشريعات  والقوانين  المستثمر  يدفعها  أن  يمكن  التي  الضرائب 
المخاطر  وقياس  العقار  مجال  في  االستثمارية  العملية  تحكم  التي 

المحتملة أيضًا.
من ناحية أخرى يؤكد د.ميسر صديق أن القطاع العقاري يشهد تحسنا 
الجديدة،  النقل  بمرافق  يتعلق  فيما  خاصة  التحتية،  البنية  في  كبيرا 
وتطوير البنية التحتية من طرق وجسور. حيث إن مشاريع قطاع النقل 
الدولي  حمد  كمطار  المستدامة،  التنموية  المرافق  في  المتمثلة 
وتوسعته، وميناء حمد، وتطوير الطرق والجسور واألنفاق، مترافقة مع 
الخفيف  النقل  وقطار  الدوحة  مترو  خاصة  الحديدية  السكك  شبكة 
في مدينة لوسيل، ستكون المحرك األساسي لنمو القطاع العقاري، 
وهذا  والضيافة،  التجزئة  قطاع  بانتعاش  المشاريع  هذه  وستساهم 
سينعكس إيجابيا على عمليات اإلنشاء العقارية من خالل االستفادة 
قطاع  سعة  لــزيــادة  الفندقي  الــقــطــاع  فــي  التوسعة  مــشــاريــع  مــن 
الضيافة، إلى جانب االستفادة من مشاريع إنشاء المجمعات التجارية.
رغم  خططهم  يــواصــلــون  الضيافة  قــطــاع  مــطــوري  أن  إلــى  ولــفــت 
تداعيات جائحة كورونا في بناء منشآت تنسجم مع االهتمام القطري 

بتطوير قطاع السياحة والفنادق، مع سعي الدولة نحو تعزيز إيرادات 
الستقطاب  الفنادق،  في  المقدمة  الخدمة  نوعية  وتحسين  السياحة 
أعداد متزايدة من الزوار والسائحين القادمين من مختلف دول العالم.

الجيش  وتــفــوق  قطر  بــدولــة  الصحية  المنظومة  نــجــاح  أن  شــك  وال 
األبيض في السيطرة على جائحة كورونا مع تطبيق ضوابط وإجراءات 
احترازية صارمة وناجحة سرعت من عملية عودة الحياة إلى طبيعتها 

وتنشيط حركة االقتصاد محليا ودوليا.
وأضاف د.ميسر صديق : إن   قطاع الضيافة في قطر شهد نقلة نوعية 
ممتازة وتشير التوقعات إلى ازدياد عدد الغرف الفندقية خالل العام 

الحالي والعام المقبل.
وأوضح صديق أن  البيانات الواردة في تقرير األداء السياحي الصادر عن 
جهاز قطر للسياحة مؤخرا تكشف عن نمو متسارع بالقطاع الفندقي 
المعــروض  في  زيــادة  عن  أسفر  ما  وهو  كورونا  جائحة  تداعيات  رغم 
بنسبة  القطري  الضيافة  قطــاع  عبــر  الفندقية  الغــرف  مفاتيــح  مــن 
غرفة  ألف  مستوى 29.68  إلى  عام 2021  من  األول  النصف  في   %7
مقارنة بمستوى بلغ 27.89 ألف غرفة بالفترة ذاتها من العام الماضي 
وتوزع العدد اإلجمالي على: 8020 شقة فندقية فاخرة وعادية و2054 
فندقا فئة نجمة ونجمتين وثالث نجوم و6117 فندقا فئة أربعة نجوم 

و13497 غرفة فئة خمس نجوم . 
قد   )WTTC( والسياحة  للسفر  العالمي  المجلس  بيانات  وكانت 
كشفت في وقت سابق أن حجم إنفاق الزوار الدوليين في قطر بلغ 
مستوى 32.1 مليار ريال خالل عام 2020 رغم تداعيات جائحة كورونا 
عالميا  الجوي  النقل  حركة  على  ثقيلة  سلبية  بظالل  ألقت  والتي 
يــوازي  ما  وظيفة  ألــف   210.3 نحو  والسفر  السياحة  قطاع  وفــر  فيما 
عام 2020  خالل  قطر  دولــة  في  الوظائف  عدد  إجمالي  من   % 10.2
من   %  7.5 يــوازي  ما  ريــال  مليار   42.7 بنحو  القطاع  ساهم  وكذلك 

الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة قطر في عام 2020.
واختتم د.ميسر صديق قائال : أن قطر تعمل حالًيا على تنويع مصادر 
ضمنها  ومن  مختلفة  قطاعات  طريق  عن  اإلجمالي  المحلي  الناتج 
كبيرة  مصاحبة  مشاريع  ستخلق  التي  والعقارات،  اإلنــشــاءات  قطاع 
تساعد على تعزيز نمو عمل قطاع الخدمات وتوفير فرص جديدة من 

المشاريع والعمل.

توقعات بزيادة 
االستثمارات األجنبية في 
العقارات المحلية عقب 

السماح لألجانب بالتملك

أنصح باالستثمار في 
سوق العقارات القطري..

يزخر بالفرص  ويوفر 
عوائد جيدة



العدد )23(
سبتمرب  2021

48

بريطانيا يف الصدارة وفقا للمجلس العاملي للسفر

أكثر 5 وجهات سياحية مفضلة للقطريين
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حجم  أن  والسياحة  للسفر  العالمي  المجلس  بيانات  وتكشف 
خالل  ريال  مليار  مستوى 32.1  بلغ  قطر  في  الدوليين  الزوار  إنفاق 
بظالل  ألــقــت  والــتــي  كــورونــا،  جائحة  تــداعــيــات  رغــم  عــام 2020، 
قطاع  وفر  فيما  عالميا،  الجوي  النقل  حركة  على  ثقيلة  سلبية 
السياحة والسفر نحو 210.3 ألف وظيفة، أي ما يوازي 10.2 % من 
وكذلك  عام 2020،  خالل  قطر  دولة  في  الوظائف  عدد  إجمالي 
ساهم القطاع بنحو 42.7 مليار ريال، ما يوازي 7.5 % من الناتج 

المحلي اإلجمالي الحقيقي لدولة قطر، في عام 2020.
 5.6 جــذب  السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وتستهدف 
تستهدف  كما   ،2023 عــام  بحلول  سنويًا  قطر  إلــى  زائــر  مليون 
رفع نسبة السياحة الترفيهية لتصل إلى 67 % من إجمالي عدد 
الزائرين، وتثبيت معدل اإلشغال في الفنادق عند 72 %، من خالل 
زيادة الطلب وتنويع خيارات اإلقامة السياحية، بحيث تتماشى مع 

مختلف الفئات من الزائرين. 
قطر  استراتيجية  فــي  بـــارزا  مكانا  السياحة  قطاع  موقع  ويحتل 
الرامية لتنوع اقتصادها الوطني، حيث إنه في إطار سعي الدولة 
لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، فقد وضعت قيادة قطر القطاع 
أدركــت  حيث  األولــيــة،  ذات  القطاعات  قائمة  ضمن  السياحي 

القيادة الرشيدة لدولة قطر أن ثمة حاجة ماسة للحد من االعتماد 
على عوائد النفط والغار وبناء اقتصاد وطني مستدام  لتحقيق 
رؤية قطر الوطنية 2030، وعلى المدى الطويل ستوفر السياحة 
حماية من تقلبات أسعار النفط التي قد تؤثر على مسيرة النمو.
وبحسب االستعراض الوطني الطوعي لدولة قطر لعام 2021، 
فقد بلغ عدد الغرف الفندقية السياحية حوالي 32 ألف غرفة حتى 
غرفة  ألف   13 حوالي  تضاف  أن  المتوقع  ومن   ،2020 عام  نهاية 
الستيعاب  كافية  فندقية  مساحة  سيوفر  مما  عام 2022،  بحلول 
جمهور كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. كما بلغ إجمالي 
عدد الزوار الذين وصلوا إلى قطر، معظمهم كسائحين، في عام 
2019 حوالي 2.1 مليون زائر، بزيادة مقدارها 17 % عن عام 2018.
 وبحسب ميزان المدفوعات، فقد بلغ متوسط الدخل من أنشطة 
السفر إلى قطر خالل الفترة من 2016 وحتى 2019 نحو 5.6 مليار 
دوالر، وبفضل اإلصالحات التشريعية واإلدارية والمؤسسية صنفت 
قطر كواحدة من أكثر دول الشرق األوسط انفتاًحا )المرتبة الثامنة 

عى مستوى العالم( من حيث تسهيل التأشيرات. 
امتيازات  مــن  مسافر  ألــف   80 حــوالــي  استفاد   ،2019 عــام  وفــي 
التوقف لليلة واحدة عند العبور عبر الدوحة، أو من خالل زيارة عبور 

كشفت بيانات المجلس العالمي للسفر والسياحة )WTTC( عن أكثر 5 وجهات 
خارجية مفضلة للسياح القطريين خالل عام 2020 وبعد انتهاء أزمة الحصار، حيث 
تصدرت القائمة بريطانيا في المرتبة األولى باستحواذها على حصة تبلغ 20% من 
على  باستحواذها  الكويت  الثانية  المرتبة  في  تليها  القطرية،  السياحة  تدفقات 
حصة تبلغ 13% من اإلجمالي، ثم مملكة البحرين في المرتبة الثالثة باستحوذاها 
المرتبة  في  تركيا  ثم  بحصة %8،  الرابعة  بالمرتبة  والسعودية  حصة %11،  على 

الخامسة بحصة 6% من اإلجمالي.
قطر  إلى  للسياحة  تصديرا  الوجهات  أكثر  قائمة  إيطاليا  تصدرت  المقابل  وفي 
تلتها  بحصة %6،  الثانية  بالمرتبة  بريطانيا  جاءت  فيما  اإلجمالي،  من  بنسبة %7 
ألمانيا  بالمرتبة الثالثة بحصة 5%، ثم الواليات المتحدة األميركية بالمرتبة الرابعة 
بحصة 4%، فيما شغلت الكويت المرتبة الخامسة بحصة 3% من إجمالي تدفقات 

السياحة الوردة إلى قطر في عام 2020.
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ليلة  لمدة  فندق  في  وإقامة  ساعة،   96 مدتها  مجانية  )ترانزيت( 
واحدة بسعر فندق منخفض.

ــة فــي عـــام 2017، بــلــغ عـــدد السفن  ــدوح ومــنــذ افــتــتــاح مــيــنــاء ال
حوالي   ،2020 عام  بداية  وحتى   2019 عام  في  البحرية  للرحالت 
زائــر،  آالف   207 حوالي  حاملة  كانت  والتي  سياحية،  سفينة   60
وفعالية دولية منذ عام 2014،  كما استضافت قطر 545 مؤتمراً 

منها 148 في 2019. 
أما في مجال السياحة الرياضية، فقد استضافت قطر ما يقارب 80 
حدًثا رياضًيا خالل السنوات الثالثة الماضية، ويشمل ذلك بطولة 
العالم أللعاب القوى )2019(، واأللعاب الشاطئية العالمية في 
عام 2019 وبطبيعة الحال فإن دولة قطر بصدد وضع اللمسات 
األخيرة على استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، وبطولة 

فينا ماسترز العالمية للسباحة في عام 2023.    
وتتنوع عوامل الجذب لالستثمار السياحي التي تميز قطر، فمن 
بسهولة  تتمتع  قطر  فدولة  االستراتيجي  الجغرافي  الموقع  جهة 
القطرية  الجوية  للخطوط  السريع  التوسع  خالل  إليها  الوصول 
فــي األســـواق اآلســيــويــة واألوروبـــيـــة واألمــريــكــتــيــن، حيث أصبحت 
تسافر إلى أكثر من 150 وجهة حول العالم، باإلضافة الى تركيز 
بينها  ومن  كبيرة،  تحتية  بنية  مشروعات  تطوير  على  الحكومة 
مشروع  مترو الدوحة  وتحسينات أخرى كبيرة على شبكة النقل 
الداخلية، كما أنه تتوافر في الدولة عروض سياحية ثقافية شاملة 
وتخلد  للدولة،  المميز  الــتــراث  تبرز  التي  المشروعات  خــالل  مــن 
المستوى  عالمية  مرافق  توافر  على  عالوة  تقاليدها،  من  الكثير 
للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز  مثل  األعمال،  فعاليات  إلقامة 

ومركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات.

أن  إلــى  السياحي  األداء  تقرير  فــي  للسياحة  قطر  جــهــاز  ويشير 
القطاع الفندقي في قطر يشهد نموا متسارعا بالقطاع الفندقي 
ما  وهو   ،2022 لمونديال  استعدادا  كورونا  جائحة  تداعيات  رغم 
الفندقية  الغــرف  مفاتيــح  مــن  المعــروض  في  زيــادة  عن  أسفر 
بنسبة 7% في النصف األول من عام 2021، إلى مستوى 29.68 
ألف غرفة مقارنة بمستوى بلغ 27.89 ألف غرفة بالفترة ذاتها من 
العام الماضي، وتوزع العدد اإلجمالي على: 8020 شقة فندقية 
نجوم،  وثــالث  ونجمتين  نجمة  فئة  فندقا  و2054  وعــاديــة،  فاخرة 

و6117 فندقا فئة أربعة نجوم، و13497 غرفة فئة خمس نجوم. 

»32.1« مليار ريال حجم إنفاق الزوار 
الدوليين في قطر رغم تداعيات 

جائحة كورونا 

استهداف جذب »5.6« مليون زائر 
إلى قطر سنويا بحلول »2023«.. 

وتثبيت معدالت اإلشغال الفندقي 
عند »%72« 
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ويسعى جهاز قطر للسياحة إلى ترسيخ حضور قطر على خريطة 
كما  عميقة،  ثقافية  جذور  ذات  عالمية  سياحية  كوجهة  العالم 
تعكس األدوار والمسؤوليات التي يقوم بها الجهاز التزام حكومة 
قطر بدورها تجاه قطاع السياحة وقطاع فعاليات األعمال التجارية 
بصفتهما قطاعين رئيسيين في استراتيجية الدولة الهادفة إلى 

تعزيز النمو االقتصادي واالجتماعي.
السياحية  لــلــوجــهــات  بــالــتــســويــق  للسياحة  قــطــر  جــهــاز  ويــقــوم 
وتطوير المنتجات وضبط الجودة من خالل الترخيص والتصنيف، 
ويعمل أيضا على الترويج لقطر- إقليميًا وعالميًا، كوجهة جاذبة 
للسفر ألغراض فعاليات األعمال والترفيه، بما في ذلك السياحة 

والتعليمية. والرياضية  الثقافية 
للسياحة،  قــطــر  بــجــهــاز  الــخــاصــة  الــتــرويــجــيــة  الـــمـــبـــادرات  وتــضــم 
منتديات  في  المشاركة  األعمال:  قطاع  بفعاليات  والمتعلقة 
والمؤتمرات  التحفيزية  والــبــرامــج  االجــتــمــاعــات  قــطــاع  ومــعــارض 
والفعاليات الرئيسية الُمقامة حول العالم، باإلضافة إلى تنظيم 
التثقــــيفية،  الزيارات  وتنسيق  العمل،  وورش  التقديمية  العروض 
ومــرافــقــة دلــيــل ســيــاحــي خـــاص، كــمــا تــدعــم الــهــيــئــة الــوكــاالت 
بأنشطة  لها  مــقــراً  قطر  مــن  تتخذ  الــتــي  للفعاليات  مة  المنظِّ

دعائية محلية وإقليمية وعالمية. 
بديل  ككيان  للسياحة  قطر  جهاز  إطالق  عن  اإلعــالن  تم  ومؤخرا 
تطوير  تسريع  بهدف  الجهاز  إنشاء  وجاء  للسياحة،  العام  للهيئة 
السياحة  لقطاع  الوطنية  االستراتيجية  وضع  خالل  من  القطاع 
ومتابعة  القطاع،  بهذا  المتعلقة  العامة  والسياسات  والضيافة 
والتنظيم  دوري،  بشكل  ومراجعتها  اعــتــمــادهــا،  بعد  تنفيذها 
واإلشراف والرقابة على جميع الجهات واألنشطة التابعة لقطاع 
وتصنيف  الــتــراخــيــص،  إصـــدار  ذلــك  فــي  بما  والــضــيــافــة،  السياحة 
مع  بالتنسيق  وذلــك  القطاع،  هــذا  في  واألنشطة  المؤسسات 
ذات  التشريعية  األدوات  مشروعات  واقــتــراح  المختصة،  الجهات 
العالقة بنشاط قطاع السياحة والضيافة في الدولة، وإبداء الرأي 

بشأن مشروعات األدوات التشريعية التي من شأنها التأثير على 
األخــرى  والجهات  ــوزارات  الـ مع  والتنسيق  السياحة  قطاع  نشاط 
العالقة  ذات  المجاالت  جميع  فــي  الحكومية،  وغير  الحكومية 
بقطاع السياحة والضيافة، بما يضمن التكامل بين االستراتيجية 
على  إنجازها  إلــى  ويــؤدي  والضيافة،  السياحة  لقطاع  الوطنية 
والمشروعات  الــمــبــادرات  وإقـــرار  تحديد  جــانــب  إلــى  وجـــه،  أكــمــل 
والضيافة،  السياحة  لقطاع  الوطنية  باالستراتيجية  الــخــاصــة 
مــبــاشــرة،  بــصــورة  للسياحة  قــطــر  بتنفيذها  يــقــوم  الــتــي  ــواء  سـ
والجهات  الــوزارات  بواسطة  أو  له،  التابعة  الجهات  بواسطة  أو 
األخرى الحكومية وغير الحكومية، واإلشراف على تنفيذها ودعم 
للدولة  المملوكة  والضيافة  السياحة  قطاع  أصول  وتطوير  بناء 
بالتنسيق  والضيافة،  السياحة  قطاع  مجال  في  االبتكار  وتشجيع 

والتعاون مع الجهات المختصة والمعنية في الدولة.      

»32« ألف غرفة فندقية في السوق 
المحلي.. وتوقعات بإضافة »13« 

ألف غرفة جديدة بحلول »2022«

إيطاليا األكثر تصديرا للتدفقات 
السياحية الواردة من الخارج إلى 
قطر بحسب بيانات عام “2020” 
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تقييم  مجال  في  المتخصصة  سترات«،  »فاليو  شركة  قالت 
الطعام  توصيل  سوق  حجم  إن  االستشارية  والخدمات  األصول 
»الديليفري« عبر اإلنترنت في قطر بلغ مستوى 673.4 مليون ريال 
)185 مليون دوالر( في عام 2020، متوقعة تحقيق قطاع توصيل 

الطعام لمعدل نمو يبلغ 14.4% في عام 2021 .
الطعام  توصيل  سوق  شهد  فقد  سترات«،  »فاليو  وبحسب 
»الديليفري« طفرة كبرى نتيجة جائحة كورونا، والتي عززت الطلب 

على توصيل الطعام عبر اإلنترنت، األمر الذي أجج من المنافسة 
في السوق المحلي، وهو ما يصب في صالح المستهلكين من 
التطبيقات  على  للمطاعم  وحضور  أقصر،  تسليم  أوقات  خالل 
والء  لضمان  هدايا  عن  فضال  أفضل،  عمالء  وخدمة  أكثر،  بشكل 
السوق  في  الطعام  توصيل  شركات  عليها  تتنافس  العمالء 

المحلي.

توقعات بتحقيق القطاع منوا بواقع »14.4 %« يف »2021«

»673.4« مليون ريال حجم سوق
توصيل الطعام في قطر

رة
جا

ت
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وقد شهد قطاع التجارة اإللكترونية في قطر نموا قياسيا في أعقاب 
ظهور جائحة كورونا وتطبيق االشتراطات االحترازية المتعلقة بالتباعد 
االجتماعي، فيما تكشف البيانات المتاحة عن بلوغ حجم سوق التجارة 
موزعة   ، دوالر(  مليار  ريال )3.3  مليار  مستوى 12  قطر  في  اإللكترونية 
وتعامل  والمستهلك  الشركات  بين  التعامل  بين  تقريًبا  بالتساوي 

الشركات مع بعضها البعض وقطاع التجارة اإللكترونية في قطر.
وبحسب بوابة التجارة اإللكترونية القطرية، فإن برامج التجارة اإللكترونية 
القطرية تسعى إلى تحويل التجارة اإللكترونية إلى مساهم رئيسي 
اإللكترونية،  الشركات  ويدعم  يشجع  قد  ما  وهو  الدولة،  اقتصاد  في 
بما في ذلك الشركات الناشئة والتجارة المنزلية والشركات الصغيرة 
بفوائد  العام  الوعي  زيــادة  إلــى  البرامج  تطمح  كما  والمتوسطة، 
التسوق عبر اإلنترنت وتثقيف المتسوقين اإللكترونيين حول المخاطر 
والضمانات والحماية المتاحة، بما فيها عالمة الثقة القطرية، وتوفر 
على  الحصول  في  ترغب  التي  التجارية  لألعمال  هائلة  فرًصا  قطر 

حصة من هذا السوق السريع في النمو. 
وفي الوقت الذي تتوسع فيه بوابات التجارة اإللكترونية بين الشركات 
التي تقدم السلع والخدمات عبر اإلنترنت إلى المتسوقين اإللكترونيين 
والمستهلك،  فإن هنالك حاجة أيًضا إلى وجود عدد كبير من موفري 
الخدمات الداعمة الجدد لتحقيق أهداف التجارة اإللكترونية في قطر، 
بما في ذلك أولئك الذين يقدمون خدمات التجارة اإللكترونية الشاملة 

وبوابات الدفع والدعم اللوجستي.

أن  إلى  أرقام  موقع  يشير  والمستهلك،   العالمي  المستوى  وعلى   
صناعة توصيل األغذية سجلت نموا كبيرا في عام 2020، وهو العام 
توصيل  تطبيقات  شهدت  كما  كــورونــا،  جائحة  نشوب  شهد  الــذي 
الطعام عبر اإلنترنت، مثل »جرابهاب« و»أوبر إيتس«، زيادة كبيرة في 
االستخدام خالل تفشي فيروس كورونا، فعلى سبيل المثال، أشارت 
لديها  النشطين  المستهلكين  أعــداد  زيــادة  إلــى  »جرابهاب«  شركة 
بنسبة 35 %، ما حقق إيــرادات للشركة بلغت 27.5 مليون دوالر في 
نفسه  الربع  خالل  دوالر  مليون  بـ 20.3  مقارنة  من 2020،  الثاني  الربع 

من 2019.

القطاع سجل طفرة كبرى نتيجة نمو 
الطلب على التوصيل بعد جائحة كورونا 

منافسة قوية بين الشركات في السوق 
المحلي تصب في صالح المستهلكين 
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وفيما يلي أكبر 10 شركات توصيل أغذية في العالم، والتي حققت 
كورونا،  وبــاء  فيه  تسبب  الــذي  الــركــود  رغــم  الــســوق،  في  فائقا  أداء 
وقد صنفت هذه الشركات بناء على إيراداتها، وفقا لتقريرها المالي 

السنوي، وبيانات مجلة  فوربس األميركية :

1 - ميتوان وامياي 
أغذية  توصيل  شركة  أكبر  وايماي«  »ميتوان  الصينية  الشركة  تعد   
في العالم من حيث اإليــرادات، إذ حققت إيــرادات بلغت 13.73 مليار 
دوالر في عام 2020، وتعمل هذه الشركة التي تأسست في بكين 
عام 2010 في 2800 مدينة في الصين، ويمكن للمستخدمين طلب 
الطعام واألدويــة والفواكه وغير ذلك من سلع يومية من خالل هذا 

التطبيق.

2 - أمازون فود
توصيل  خدمات  تقدم  األميركية  »أمازون«  شركة  أن  المعروف  من 
في  الطعام  توصيل  سوق  دخلت  أنها  إال  المنزل،  باب  حتى  البقالة 
بذلك  لتنافس  دوالر،  مليار   6.5 يتجاوز  مبلغ  استثمار  خالل  من  الهند، 
شركات كبرى مثل »زوماتو«، وبدأت الشركة في تقديم عمولة أقل 

من »زوماتو« على المطاعم المحلية في الهند.
وقد حققت »أمازون فود« إيرادات بلغت 3.6 مليار دوالر في عام 2020، 
تصل  أن  المتوقع  مــن  أنــه  إلــى  فايننشال«  إم  »جي  شركة  وتشير 
الركود  رغم  عام 2025،  بحلول  دوالر  مليار   8.6 إلى  التطبيق  إيــرادات 

الناتج عن كورونا.

3 - جرابهاب
الطعام  توصيل  شركات  كبرى  من  واحــدة  »جرابهاب«  شركة  تعد 
األميركية، حيث إن لديها شراكة مع 300 ألف مطعم، كما أن لديها 
في  مدينة  آالف   4 لـ  خدماتها  وتقدم  حاليا،  نشط  عميل  مليون   22
التي  الــشــركــة  هــذه  إيــــرادات  وبلغت  األمــيــركــيــة،  المتحدة  الــواليــات 
عام  في  دوالر  مليار  مستوى 1.3  عام 2020  في  في 2004  تأسست 

.2020

4 - ديليفري هريو
متاح  وهو  برلين،  في  تأسس  الطعام  لتوصيل  أوروبــي  تطبيق  هو 

في 40 دولة، و300 مدينة في أوروبا، ويقدم التطبيق خيارات متنوعة 
من األطعمة، بما في ذلك األطعمة العضوية والنباتية والمأكوالت 
الربع  في  سنوي  أســاس  على  التطبيق  إيــرادات  زادت  وقد  اآلسيوية، 
وبلغ  يــورو،  مليون   776 إلــى  لتصل   ،%99 بنسبة   2020 في  الثالث 

إجمالي إيراداته في عام 2020 1.37 مليار دوالر.

 5 - أوبر إيتس
بدأت شركة »أوبر« في تجريب خدمتها »أوبر إيتس« لتوصيل الطعام 
في 2014، وكان التطبيق متاحا على نطاق صغير في سانتا مونيكا، 
وبدأت الشركة تتيحه على نطاق أوسع تدريجيا حتى أصبح متاحا بعد 

عام في نيويورك وشيكاغو، كما وصل إلى برشلونة.
خاص  تطبيق  لديها  أصبح  نجاحا،  إيتس«  خدمة »أوبر  حققت  بعدما 
إيتس«  »أوبر  تطبيق  خدمات  وتتاح  »أوبر«،  تطبيق  عن  منفصل  بها 
وأعلنت  مطعم،  ألف   500 مع  شراكة  لديه  أن  كما  مدينة،  ألف  في 
لها  المنافسة  الشركة  على  استحواذها  عــن  مــؤخــرا  »أوبر«  شركة 
في  حصتها  زيــادة  إلى  أدى  ما  دوالر،  مليار   2.7 مقابل   »Postmates«
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السوق لتصل إلى 30%، وتشير التقارير إلى أن »أوبر إيتس« تسيطر 
على 29% من سوق توصيل الطعام في العالم، وقد حقق التطبيق 

إيرادات بلغت 1.2 مليار دوالر في عام 2020 .

6 - جست إيت تيك أواي
في  األســاس  في  الطعام  لتوصيل  إيت«  »جست  شركة  تأسست 
»تيك  شركة  مــع   2019 فــي  اندمجت  لكنها   ،2001 عــام  الــدانــمــارك 
حققت  وقد  أواي«،  تيك  إيت  »جست  الجديد  اسمها  وأصبح  أواي«، 
الشركة إيرادات بلغت 1.2 مليار دوالر في عام 2020، وتعمل في 24 

دولة.

7 -  دور داش
واحدة  عام 2013  تأسست  التي  داش«  األميركية »دور  الشركة  تعد 
 20 لديها  إن  إذ  الطعام،  توصيل  مجال  فــي  الــرائــدة  الشركات  مــن 
مطعم،  ألف  مع 340  شراكة  لديها  أن  كما  نشط،  مستخدم  مليون 

األميركية،  المتحدة  الواليات  في  مدينة  آالف   4 داخل  خدماتها  وتتيح 
وبلغ إجمالي إيراداتها في عام 2020 مليار دوالر.

8 - ديليفرو 
تعد شركة »ديليفرو« واحدة من أهم الشركات الناشئة في المملكة 
المتحدة، وقد تم إطالق تطبيق توصيل الطعام »ديليفرو« في عام 
التطبيق  هذا  ويعتبر  الطعام،  خيارات  من  متنوعة  بمجموعة   ،2013
في  ويعمل  أوروبـــا،  في  نموا  الطعام  توصيل  تطبيقات  أســرع  من 
في  الشركة  إيــرادات  بلغت  وقد  المتحدة،  والمملكة  وإسبانيا  فرنسا 

عام 2020، 635 مليون دوالر.

9 -  زوماتو ميديا
أطلق تطبيق »زوماتو« في دلهي منذ 12 عاما، وأصبح يستخدم اآلن 
في 24 دولة في العالم، وقد اعتمد التطبيق منذ البداية على الرقمنة، 
المحلية،  المطاعم  من  الطعام  قوائم  عليه  القائمون  جمع  حيث 

ومسحوها ضوئيا، ثم قاموا بتحميلها على اإلنترنت.
العالم،  في  مدينة   500 في  خدماتها  الهندية  الشركة  هذه  وتقدم 
ويتعامل معها أكثر من 200 ألف بائع، وقد شهدت الشركة زيادة في 
حجم الطلبات على تطبيقها إلى أكثر من 200 مليون طلب، خالل 

النصف األول من عام 2020.
كما سجلت الشركة زيادة في اإليرادات بنسبة 225 %، لتصل إيراداتها 
عدد  زاد  كما   ،2020 مــن  األول  النصف  فــي  دوالر  ماليين   205 ــى  إل
في  نشط  مستخدم  مليون   3.6 من  لديها  النشطين  المستخدمين 

2019 إلى 11.2 مليون مستخدم نشط خالل عام  2020 .

10 - جلوفو 
والمنتجات  والبقالة  الطعام  توصيل  فــي  متخصص  تطبيق  هــو 
مدينة  فــي  الناشئة  »جلوفو«  شــركــة  أطلقته  والـــذي  الــصــيــدالنــيــة، 
خالل  كبيرا  انتشارا  »جلوفو«  وحقق   ،2014 عــام  اإلسبانية  برشلونة 
عام 2020، 555  في  الشركة  إيــرادات  إجمالي  بلغ  وقد  قليلة،  أعــوام 

مليون دوالر.
ومصر  وأوروغـــواي  بورتوريكو  أســواق  من  مؤخرا  الشركة  خرجت  وقد 
الجنوبية  أميركا  في  الراسخة  أسواقها  تنمية  على  للتركيز  وتركيا، 
أسواق  لفتح  »جلوفو«  وتخطط  وأفريقيا،  أوروبــا  وشرق  غرب  وجنوب 

مماثلة في عام 2021.
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المؤسس  تــيــتــريــك،  جـــوش  عــن  األمــيــركــيــة  بــلــومــبــرغ  شبكة  نقلت 
المشارك والرئيس التنفيذي لشركة  »Eat Just«قوله إن تكلفة أول 
وشمال  األوســط  الشرق  منطقة  في  المزروعة  اللحوم  إلنتاج  منشأة 
إفريقيا بمنطقة أم الحول الحرة تبلغ أكثر من 728 مليون ريال قطري 
فيه  تشير  الــذي  الــوقــت  فــي  أميركي(،  دوالر  مليون   200 يفوق  )ما 
في  بالكامل  المصّنعة  اللحوم  أن  إلى  العالمية  ماكينزي  مؤسسة 

المختبرات ستبلغ قيمتها نحو 25 مليار دوالر بحلول عام 2030.
وبنهاية أغسطس 2021، أعلنت شركة »Eat Just«، وهي شركة رائدة 
صحية  أغذية  إلنتاج  والتكنولوجيا  العلوم  أحــدث  تطبيق  مجال  في 
ومستدامة، عن عقد شراكة مع شركة الدوحة لالستثمارات الصغيرة 
منشأة  أول  لتأسيس  قطر،  في  الحرة  المناطق  وهيئة  والمتوسطة، 

إلنتاج اللحوم المزروعة في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
في  الــمــزروعــة  اللحوم  إلنــتــاج  اإلقليمي  المركز  يقع  أن  المقرر  ومــن 
اللتين  الحرتين  المنطقتين  إحــدى  وهــي  الــحــرة،  الــحــول  أم  منطقة 

تخضعان إلشراف وتنظيم هيئة المناطق الحرة في الدولة. 
ميناء  إلى  المباشر  الوصول  إمكانية  الحرة  الحول  أم  منطقة  وتتيح 
لقسم  مخصصة  واســعــة  منشأة  مــن  الــمــركــز  سيتألف  فيما  حــمــد، 

في  شركة  أول  وهي   ،  »Eat Just« لشركة  التابع   »GOOD Meat«
العالم تقوم بإنتاج اللحوم المصنعة من خاليا الحيوانات وتطرحها 
للبيع في األسواق ولديها فروع في سنغافورة. ومن المخطط أيضًا 
إضافة منشأة لمعالجة البروتين لقسم »JUST Egg«، وهو القسم 
المخصص إلنتاج البيض النباتي في الشركة. ومن المقرر أن يعمل 
في المركز اإلقليمي إلنتاج اللحوم المزروعة مهنيون متخصصون في 

مجال البحث والتطوير والهندسة وتطوير األعمال.
في  تتواجد  البديلة  اللحوم  مجال  فــي  منشأة  أول  هــذه  وستكون 
المناطق الحرة في قطر والخليج، حيث تسعى هيئة المناطق الحرة 
القطرية إلى استقطاب كبرى الشركات العالمية الرائدة التي تتبنى 

التكنولوجيا المبتكرة لبناء مستقبل مستدام.
في  العامة  الصحة  وزارة  مع  بالتعاون  الحرة،  المناطق  هيئة  وأعلنت 
 »GOOD Meat« لـ  قريبًا  التنظيمية  الموافقة  منح  نيتها  عن  قطر، 
إلنتاج الدجاج المزروع، وقد منحتا رسميًا رخصة تصدير المنتج المبتكر.

ويأتي اهتمام »Eat Just« بمنطقة الشرق األوسط في الوقت الذي 
تسعى فيه الشركة إلى تقديم منتجات »JUST Egg« الحائزة على 
جوائز إلى محالت التجزئة والمطاعم في جميع أنحاء العالم. وتعد 

الصناعة ستصل إىل »25« مليار دوالر عامليا بحلول »2030«

استثماراتاستثمارات  تفوقتفوق  728728  مليونمليون  
ريالريال  إلنتاجإلنتاج  اللحوماللحوم  المزروعةالمزروعة  
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»JUST Egg« العالمة التجارية األسرع نمواً إلنتاج البيض في الواليات 
المتحدة، حيث تُصنف على أنها العالمة التجارية األولى ضمن فئتها 
أسرة  مليون   1.2 تشتري  إذ  لشرائها،  المستهلكين  والء  حيث  من 
 160 يــعــادل  مــا  الشركة  باعت  وقــد  التجارية.  العالمة  هــذه  أمريكية 
 ،2021 عــام  من  األول  النصف  وفــي  اآلن،  حتى  نباتية  بيضة  مليون 
محالت  خالل  من  القياسية  األرقــام  حطمت  مبيعات  الشركة  حققت 

التجزئة. 
 »GOOD Meat« لـ الناجح  التجاري  التسويق  أعقاب  ذلك في  ويأتي 

والتزام الشركة ببناء منشأة كبيرة إلنتاج البروتين في سنغافورة.
موافقة  أول  وهي   – المعنية  الجهات  موافقة  على  حصولها  ومنذ 
من نوعها في العالم – إلنتاج اللحوم المزروعة وتقديمها في قوائم 
 GOOD« المطاعم وعبر التوصيل للمنازل في سنغافورة، فقد حازت
Meat« على إشادة كبار المديرين التنفيذيين في القطاع، والعلماء، 
واألكاديميين البارزين عالميًا، والمؤسسات اإلعالمية الرائدة، نظراً ألن 
هذا اإلنجاز يمثل بداية مرحلة تحولّية جديدة لنظام الغذاء العالمي. 
وتعتبر شركة »Eat Just« متخصصة في تكنولوجيا الغذاء وتهدف 
وتقوم  لألفراد.  واستدامة  وأمــانــًا  صحة  أكثر  غذائي  نظام  بناء  إلــى 
بقيادة  الحيوانية  الخاليا  وزراعــة  النباتية  البروتينات  بتفعيل  الشركة 
فريق عالمي من العلماء والطهاة المتخصصين في أكثر من اثني 
التجارية  العالمة   »Eat Just« شركة أنشأت  وقد  بحثيًا.  تخصصًا  عشر 
األمريكية األسرع نمواً إلنتاج البيض، والمصنوع بالكامل من النباتات، 
والعالمة التجارية األولى التي تقوم بإنتاج اللحوم المصنعة من خاليا 
الحيوانات بداًل من الحيوانات المذبوحة وطرحها للبيع في األسواق. 
قبل  من  ابتكاراً”  األكثر  كواحدة من “الشركات  الشركة  صنفت  وقد 

تطبيق أحدث العلوم والتكنولوجيا 
إلنتاج أغذية صحية ومستدامة 

»Eat Just« أول شركة تنتج اللحوم 
المصنعة من خاليا الحيوانات دوليا
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مجلة »Fast Company«، وضمن قائمة “أبرز 100 شركة ريادية” وفق 
شركة   50 “أكثر  قائمة  ضمن  صنفت  كما   ،Entrepreneur مجلة 
رائد  لقب  على  وحصلت  ســي،  بي  إن  سي  قناة  قبل  من  مبتكرة” 
تصنيف  وتــم  العالمي.  االقتصادي  المنتدى  قبل  من  التكنولوجيا 
مجلة  قبل  مــن  ابتكار”   100 “أعظم  قائمة  ضمن   »JUST Egg«
من   ”World Changing Ideas“ قائمة  وضمن   »Popular Science«
 »GOOD Meat« عن اإلعــالن  وصنف   .»Fast Company« مجلة قبل 
ألول مرة في التاريخ على أنه أحد أهم اإلنجازات العلمية لعام 2020 

.»WIRED«و »Vox«و »The Guardian« من قبل مجلة
ــاضـــول الــتــركــيــة اتــجــاه الــعــلــمــاء في  ــد رصــــدت وكــالــة أنــبــاء األنـ وقـ
المختبرات،  في  بالكامل  مصّنعة  لحوم  إلنتاج  القريب  المستقبل 
لتدخل ضمن المنظومة الغذائية، بهدف تخفيف الضغط على مزارع 
أزمة  وحل  الفقر  لمكافحة  محاولة  في  ذلك  ويأتي  والماشية،  األبقار 
مع  تتناسب  ال  التي  الطبيعية  المراعي  لقلة  نظًرا  العالمية،  الغذاء 
الزيادة الكبيرة في تعداد سكان الكرة األرضية، الذين من المنتظر أن 

يصل عددهم إلى نحو 8.9 مليار نسمة بحلول عام 2050.
وعبر الطرق التقليدية، فإن الحصول على قطعة “برجر” وزنها حوالي 
الماشية،  لتغذية  الحبوب  من  جرام  حوالي 700  يتطلب  جــرام،   100
و52 جالونا من المياه للشرب وري محاصيل األعالف، 74 قدًما مربًعا 
من األراضي للرعي والنمو، و10 وحدات حرارية من الوقود األحفوري 

إلنتاج األعالف ونقلها.
وفي ضوء تطوير العلماء تقنية اللحوم المزروعة في المختبر سريًعا، 
في  التقليدية  األنـــواع  جانب  إلــى  اللحوم  من  النوع  هــذا  نــرى  فربما 
األسواق خالل المستقبل القريب، للحفاظ على أسلوب أكثر استدامة 
إلنتاج اللحوم، بدال من الوسائل التقليدية للثروة الحيوانية وتأثيراتها 

على البيئة.
عام  خالل  الهولنديين،  العلماء  من  فريق  حققه  الذي  النجاح  وعقب 
2013، عبر من إنتاج لحم “برجر” فى المختبر، بتكلفة إجمالية بلغت 
هذا  في  متخصصة  أمريكية  شركة  نجحت  أمريكي،  دوالر  ألــف   330
لحوم  إنتاج  في  أشهر  عــدة  قبل  ميتس”  “ممفيس  تدعى  المجال، 
دوالر  ألف  تبلغ 18  بتكلفة  العالم،  في  مرة  ألول  المختبر  في  مزروعة 

أمريكي ألقل من نصف كيلوجرام.
الخاليا  البحث،  فريقا  أخذ  المختبر،  في  اللحوم  تصنيع  طريقة  وعن 
الجذعية ذاتية التجدد من الحيوانات، لزراعتها في بيئة تشبه مصانع 
على  للحصول  الماشية  تربية  مــن  بـــداًل  وذلـــك  الجعة،  أو  “البيرة” 

لحومها.
ورغم أن ارتفاع التكلفة يجعل من السعر غير مناسب للجمهور، لكن 
كال الفريقين الهولندي واألمريكي يرى أن هذه التقنية ستستمر في 
البقالة  متاجر  في  منتجاتها  بيع  مرحلة  إلــى  لتصل  سريعًا،  التقدم 

والمطاعم في غضون أعوام قليلة.
لشركة  التنفيذي  والرئيس  المشارك  المؤسس  فاليت،  أوما  ويقول 
ممفيس ميتس، إن العملية التي تعتمدها الشركة إلعداد منتجاتها، 
ألن  للحوم،  التقليدي  اإلنتاج  من   %  90 بنسبة  أقل  انبعاثات  تطلق 
زراعة الخاليا ال تحتاج إلى أراض واسعة، وسنتمكن حينها في الحالة 
المثالية من إعادة األراضي التي تستخدم إليواء الماشية وتربيتها إلى 

الطبيعة.
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وتمّثل ظروف المختبرات عامًلا مهًما في إثبات مزايا اللحوم المزروعة 
في المختبر، مقارنة مع البروتينات الحيوانية التقليدية، إذ تزرع اللحوم 
في بيئة معقمة، فضاًل عن أن هذه الظروف ال تسمح بنمو البكتيريا 
الخطيرة مثل السالمونيال أو اإلشريكية القولونية، فيبقى المنتج آمًنا 

من التلوث بها.
ــن جــامــعــة ماستريخت   بــــدوره يــقــول الــبــروفــيــســور مـــارك بــوســت م
إن  المختبر،  في  برجر  لحم  أول  زراعة  في  المشاركين  أحد  الهولندية، 
اللحوم المزروعة تتمتع بجانب آخر مفيد لصحة اإلنسان، وهو القدرة 

على إزالة أو تقليل الدهون المشبعة.
الدهنية  األحــمــاض  صنع  مبدئيًا  الجذعية  الخاليا  تستطيع  وأضاف: 
الخلوية،  اآللــيــة  تــلــك  مــن  االســتــفــادة  فــي  نجحنا  فـــإن   ،”3 “أوميجا 

فسنتمكن من إعداد برجر صحي.
وأشار إلى أن الدهون من العناصر األساسية في تحديد نكهة اللحوم 
وملمسها وغيرها من الخصائص المرغوبة كالطراوة، فمن الضروري 
األحماض  وتبقى  الدهني،  بالمحتوى  المزروعة  اللحوم  تحتفظ  أن 
الدهنية “أوميجا 3” صحية أكثر من الدهون المشبعة، وال بد من إيجاد 
توازن بينهما، ألن نسبة كبيرة من أحماض “أوميجا 3” تجعل طعم 

اللحم مشابهًا لطعم السمك.
ويعتقد المتخصصون أن أحد أكبر التحديات التي تواجه إنتاج اللحوم 

باللحوم  الشبيه  المناسب،  القوام  على  الحصول  هو  المختبر،  في 
التقليدية، مشيرين إلى أن إنتاج اللحوم في المختبر بكميات تجارية 
يتعّين  كما  علمي،  بحث  تمويل  من  بكثير  أكبر  استثمارات  يتطلب 

التأكد من سالمة اللحم على اإلنسان.
جديد  غذاء  أي  أن  أكدت  البريطانية  الغذائية  المعايير  وكالة  وكانت 
أو غذاء يُنتج بعملية تكنولوجية جديدة، يجب أن يخضع لتقويمات 

واختبارات مستقلة صارمة قبل طرحه في األسواق.
ووفقًا لمنظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة “فاو”، فإن 26% من 
علف  إلنتاج  تُستخدم  األرض  سطح  على  الجليد  من  الخالية  األراضــي 
الغابات،  مساحة  من  فــدان  مليار   32.1 سنويًا  نفقد  حيث  الماشية، 
بسبب تحول األراضي نحو االستخدامات الزراعية كالمراعي أو أراضي 

المحاصيل.
من   %14.5 في  تساهم  الماشية  تربية  أن  إلــى  المنظمة  وأشـــارت 
البشرية،  النشاطات  عن  الناتجة  الــحــراري  االحتباس  غــازات  انبعاثات 
ويعادل ذلك إطالق 7.1 جيجا طن من ثاني أكسيد الكربون، ويقدر 
المعهد الوطني لعلوم الصحة البيئية أن يتضاعف تعداد المواشي 

بحلول العام 2050.

 GOOD« منح الموافقة التنظيمية لـ
Meat« إلنتاج الدجاج المزروع قريبًا

خطة إلضافة منشأة لمعالجة البروتين 
إلنتاج البيض النباتي  



العدد )23(
سبتمرب  2021

60

المشاريع  قيمة  إجمالي  تضاعف  االقتصادية  ميد  مجلة  توقعت 
ريال )24.92  مليار  مستوى 90.95  إلى  قطر  في  ترسيتها  المتوقع 
مليار دوالر أميركي( في عام 2021 مقارنة مع مستوى بلغ 45.39 
مليار ريال )12.47 مليار دوالر( في عام 2020، مع اقتراب مونديال 
جائحة  تداعيات  من  القطري  االقتصاد  وتعافي  جهة،  من   2022

كورونا من جهة أخرى.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة األولى خليجيا في مؤشر 
ميد  مجلة  عن  الصادر  كورونا  جائحة  من  االقتصادي  التعافي 
فيما  نقاط،   4 تقييم  على  حصلت  حيث  العالمية،  االقتصادية 
جاءت اإلمارات العربية المتحدة في المرتبة الثانية خليجيا بتقييم 

بلغ 3.8 نقطة.
بتقييم  الثالثة  المرتبة  السعودية  العربية  المملكة  وشغلت 
3.3 نقطة، تلتها مملكة البحرين في المركز الرابع خليجيا بواقع 
المرتبة  عمان  وسلطنة  الكويت  من  كل  وتقاسم  نقطة،   3.2

الخامسة خليجيا بتقييم بلغ 2.7 نقطة.

في  استمرارها  نتيجة  العالمي  المؤشر  قمة  على  قطر  تربع  وجــاء 
أزمة  أوج  في  حتى  قوية،  سيادية  ائتمانية  تصنيفات  على  الحفاظ 
كورونا، من وكاالت التصنيف االئتمانية العالمية »فيتش« و»موديز« 
و»ستاندرد آند بورز«.. وقد منحتها جميع هذه الوكاالت نظرة مستقبلية 
كبرى  اقتصادية  تحفيز  لحزمة  السريع  إقرارها  إلى  باإلضافة  مستقرة، 
الصغيرة  والــشــركــات  الــخــاص  القطاع  لدعم  ــال  ري مليار   75 قوامها 
كــورونــا،  لجائحة  االقتصادية  التداعيات  مواجهة  فــي  والمتوسطة 
المركزي  قطر  مصرف  قيام  شملت  أخرى  اقتصادية  تدابير  جانب  إلى 
أو  والــفــوائــد  المستحقة  الــقــروض  أقــســاط  لتأجيل  البنوك  بتوجيه 
العوائد المترتبة عليها، مع توفير »المركزي« لسيولة إضافية للبنوك 
لجميع  األقساط  بتأجيل  للتنمية  قطر  بنك  وتوجيه  بالدولة،  العاملة 
المقترضين لمدة ستة أشهر، وزيادة الصناديق الحكومية استثماراتها 
في البورصة بمبلغ 10 مليارات ريال، وبدوره أطلق بنك قطر للتنمية 
برنامج الضمانات الوطني لالستجابة لتداعيات كورونا، والبالغ قوامه 

ارتفاعا من »45.3« مليار يف »2020« وفقا لتقديرات »ميد«

ترسية مشاريع بـ 90.9 مليار ريال يف 2021
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المتأثرة  الخاصة  الشركات  ودعــم  مساعدة  بهدف  ريــال،  مليارات   5
رواتــب  مستوى  على  األجـــل،  قصيرة  المدفوعات  ســداد  بصعوبات 
ومرافق  المصانع  مثل  اإليجار،  ومستحقات  الخاص  القطاع  موظفي 

األعمال والمستودعات وسكن العمال.
الشركات  حققت  االقتصادية،  والتدابير  اإلجــراءات  هذه  نجاح  ونتيجة 
العام  مــن  األول  النصف  خــالل  خانتين  مــن  نموا  المدرجة  القطرية 
صافي  قيمة  لتصل  ســنــوي،  ــاس  أس على  بــواقــع 28.31 %  الــجــاري، 
أرباحها عن تلك الفترة إلى 20.5 مليار ريال قطري مقابل 16 مليار ريال 
ارتفعت  فصلي  أساس  وعلى  الماضي،  العام  من  ذاتها  الفترة  في 
العام  من  الثاني  الربع  بنهاية  بنسبة 36 %  المدرحة  الشركات  أرباح 
الجاري لتصل إلى 10.4 مليار ريال، مقارنة بـ 7.6 مليار ريال خالل الفترة 
فائضا  للدولة  العامة  الموازنة  وسجلت  الماضي.  العام  من  ذاتها 
ماليا بلغ 8.3 مليار ريال، فيما بلـغ إجمالـي اإلنفاق العام 46.2 مليار ريال 
خالل الربـع الثانـي من عـام 2021، مـا يمثـل زيادة بنسـبة 2.6 % على 
أساس فصلي قياسيا بالربع األول من العام الجاري، بينما فاق إجمالي 
ايرادات الربع الثاني لعام 2021 اإليرادات المتوقعـة للموازنـة، حـــــــيـث 
بلـــــــغ 50.1 مليـار ريـال قطـري، أو مـا يعــــــادل 31.3 % مـن موازنـة 2021. 
بلـوغ  فـي  المحققـة  اإليـــرادات  اسـتمرت  السـابق،  الربع  غـرار  وعلـى 
حيث  الدولة،  موازنة  فـي  المتوقعـة  اإليـرادات  مـن  أعلـى  مسـتويات 
سـجلت أسـعار النفط مسـتوى أعلى من السـعر التقديري المتحفظ 
متوسط  ببلوغها  دوالرا،  والبالغ 40  الموازنـة،  فـي  المعتمـد  للبرميـل 

69.1 دوالر للبرميل.
توفير  على  تــركــز   2021 عــام  مــوازنــة  فــإن  المالية،  وزارة  وبحسب     
المخصصات الالزمة الستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع 
الزمني  البرنامج  ضمن   2022 العالم  كــأس  باستضافة  المرتبطة 
المعتمد، باإلضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية، 
كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم األمن الغذائي 
والصناعية  واالقتصادية  الحرة  المناطق  في  التحتية  البنية  وتطوير 
النمو،  وتعزيز  االقتصادي  التنويع  عملية  لدعم  وذلــك  واللوجستية، 
ووضع  المدى،  متوسط  التخطيط  مبدأ  المالية  وزارة  اعتمدت  كما 
بعد  وذلك   ،2023 إلى   2021 من  لألعوام  العامة  للموازنة  تقديرات 
مراجعة مشاريع وبرامج كافة القطاعات خالل المرحلة المقبلة، وتلتزم 
جميع الوزارات والجهات الحكومية باألسقف المالية المحددة للمدى 
المدرجة  والمشاريع  البرامج  ذلــك  ويشمل   ،2021-2023 المتوسط 

قطر تتصدر قائمة أكثر الدول 
الخليجية تحقيقا للتعافي 

االقتصادي من جائحة كورونا 

حزمة التحفيز االقتصادية الكبرى 
البالغة »75« مليار ريال دعمت 

القطاع الخاص.. والشركات 
المدرجة عادت للنمو
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ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية )2018 – 2022(.
وقالت وزارة المالية إن التدفقات النقدية المطلوبة للمشاريع الجديدة 
حتى عام 2024 توزعت على كل من هيئة األشغال العامة »أشغال«، 
بنحو 47.5 مليار ريال، و6.4 مليار ريال للجهات األخرى، حيث توزعت الـ 
»47.5« مليار ريال الخاصة بـ»أشغال« على 4 برامج، وهي أوال: تطوير 
مناطق قائمة وأراضي مواطنين جديدة بتكلفة تقديرية بلغت 35.2 
تقديرية  بتكلفة  العامة  واألماكن  الطرق  تجميل  ومشاريع  ريال،  مليار 
بتكلفة  والمصبات  الصحي  الصرف  وبرنامج  ريــال،  مليار   1.6 بلغت 
تقديرية بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 
5.8 مليار ريال، فيما توزعت الـ»6.4« مليار ريال الخاصة بالجهات األخرى 
ريال،  مليار   1.1 بلغت  تقديرية  بتكلفة  الطبية  حمد  مؤسسة  على: 
ووزارة  ريــال،  مليار   2.1 بلغت  تقديرية  بتكلفة  والبيئة  البلدية  ووزارة 
ونحو  ريال،  مليار   1.0 بلغت  تقديرية  بتكلفة  واالتصاالت  المواصالت 
ــوزارات  لـ تابعة  مشاريع  وهــي  »أخرى«،  بند  تحت  ريـــال  مليار   »2.2«
والرعاية  ومناطق،  االتــصــاالت،  وهيئة  والثقافة،  والخارجية،  الداخلية 

الصحية، والجمارك.
قطر  رؤيــة  تحقيق  نحو  العمل  إطــار  فــي  بأنه  المالية  وزارة  وأفـــادت 
الوطنية 2030، يتواصل العمل على استكمال مشاريع الدولة العامة 
وفق الخطط واالستراتيجيات المعدة مسبقًا، وتُعد أبرز المشاريع التي 
شبكات  وتطوير  التحتية  البنية  مشاريع  هي  اإلنفاق  بأولوية  تحظى 
القائمة،  والمناطق  الجديدة  المواطنين  أراضـــي  ومشاريع  الــطــرق، 
ريال،  مليار   37 بلغت  إجمالية  بتكلفة  مرحلتين  على  توزعت  والتي 
المرحلة األولى بتكلفة إجمالية بلغت 16.5 مليار ريال، بعدد 11989 
قسيمة موزعة في 13 منطقة، حيث بلغ عدد القسائم المنجزة وقيد 
الفترة  خالل  لها  مخططا  قسيمة   779 وعــدد  قسائم،   11210 اإلنجاز 
المقبلة، فيما بلغت التكلفة اإلجمالية للمرحلة الثانية نحو 20.5 مليار 
إلى  باإلضافة  منطقة،  في 19  موزعة  قسيمة  تضمنت 21424  ريال، 

مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع 
استضافة بطولة كأس العام، كما أنه يتم استكمال مشاريع حيوية 
في قطاع المواصالت بعد إنجاز مشروع المترو، مثل مشاريع برنامج 
كما  الدولي،  حمد  مطار  توسعة  مشروع  وأيضًا  العام،  للنقل  قطر 
أنه في إطار العمل لتوحيد الجهود واالستخدام األمثل لموارد الدولة 
تم إصدار تعميم رقم 3 لعام 2019 من وزارة المالية، والذي على أثره 
تتولى هيئة األشغال العامة مسؤولية اتخاذ كافة اإلجراءات المتعلقة 
بالتعاقد على تنفيذ جميع المشاريع اإلنشائية العامة، واإلشراف على 

تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المشمولة في التعميم. 
 وأكــــدت وزارة الــمــالــيــة أنــهــا تــعــمــل بــالــتــعــاون مــع هــيــئــة األشــغــال 
األداء  مؤشرات  ربط  خالل  من  استراتيجية  خطة  تطبيق  على  العامة 

الموازنة حققت فائضا ماليا بواقع 
»8.3« مليار ريال.. واإلنفاق العام 

يسجل مستوى »46.2« مليار  

موازنة »2021« تركز على توفير 
المخصصات الالزمة الستكمال 

مختلف المشاريع الرئيسية 
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من  المؤشرات  هذه  وستكون  الجديدة،  المشاريع  في  المستهدفة 
ضمن العوامل الرئيسية المستخدمة لتحديد مسارات اإلنفاق وربطها 
مقابل  القيمة  أوال:  مــؤشــرات،   4 وهــي  للدولة،  االقتصادية  بالخطة 
خالل  مــن  ستعود  التي  والقيمة  بــاألثــر  المشاريع  تقييم  التكلفة: 
تنفيذها، وسيكون ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة 
المراجعة  القيمية:  الهندسة  وثانيا:  التشغيل،  بعد  األهـــداف  هــذه 
الالزمة  الخبرات  مع  بالتعاون  المستخدمة  والمواد  للتصاميم  الفنية 
األشغال العامة لضمان االستغالل األمثل للموارد المالية  في هيئة 
المخصصة لتنفيذ المشاريع، وثالثا: األثر االقتصادي: الحرص على ربط 
المشروعات بالعائد االقتصادي وتعزيز فرص مشاركة القطاع الخاص 
في االستثمار من خالل الشراكة االقتصادية، ورابعا: أولويات اإلنفاق: 
تحديد أولويات اإلنفاق والحرص على توازن اإلنفاق السنوي من خالل 
واستمرارها  توزيعها  لضمان  المشروعات  لتنفيذ  زمني  جدول  وضع 

على مدار الخطة االستراتيجية لمحفظة المشروعات العامة.
والبرامج  الخطط  لتحقيق  مستمر  العمل  فإن  المالية  وزارة  وبحسب 
والمشاريع في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030، وخطط استراتيجية 
والتنمية  البشرية،  التنمية  األربع:  ركائزها  بمختلف  الوطنية  التنمية 
االجتماعية، والتنمية االقتصادية والتنمية البيئية، مع استكمال تنفيذ 
المشاريع التنموية التي التزمت بها الدولة، إلى جانب تحفيز الجهات 
الحكومية لمواصلة تطبيق برامج تعزيز كفاءة اإلنفاق العام وتنويع 
للموازنة  المالية  الموارد  لدعم  وذلك  النفطية،  غير  اإليــرادات  مصادر 
العامة، وتحقيق االستدامة المالية، مع منح القطاع الخاص دوراً رئيسيًا 
التنموية،  المشاريع  تنفيذ  في  مشاركته  وزيــادة  التنمية،  مسيرة  في 
بيئة  وتوفير  والمتوسطة،  الصغيرة  للمؤسسات  الدعم  ومواصلة 
مناسبة لجذب االستثمارات المحلية واألجنبية إلى مختلف القطاعات 

االقتصادية لإلسهام في بناء اقتصاد متنوع وقوي.

 

63



سلسلة مؤتمرات افتراضية

عضو في

من تنظيم
دومينيك برادو

مدير المؤتمر

هاتف: 97450550640+
nikki.prado@nextfairs.com :البريد االلكتروني

للتواصل 

 5
أكتوبر

 8
مارس

 2
نوفمبر

 7
ديسمبر

 23
مايو

 11
يناير

مؤتمر سالمة الغذاء 

www.Qatar-FoodSafety.com

www.qatar-pmh.com

www.Qatar-DermaCon.com

www.qatar-marketingconf.com

www.qatar-cfm.com

www.qatar-hr.com

مؤتمر التنظيف
وإدارة المرافق

مؤتمر التغليف
ومناولة المواد

مؤتمر
طب األمراض

الجلدية والتجميل

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CMY



سلسلة مؤتمرات افتراضية

عضو في

من تنظيم
دومينيك برادو

مدير المؤتمر

هاتف: 97450550640+
nikki.prado@nextfairs.com :البريد االلكتروني

للتواصل 

 5
أكتوبر

 8
مارس

 2
نوفمبر

 7
ديسمبر

 23
مايو

 11
يناير

مؤتمر سالمة الغذاء 

www.Qatar-FoodSafety.com

www.qatar-pmh.com

www.Qatar-DermaCon.com

www.qatar-marketingconf.com

www.qatar-cfm.com

www.qatar-hr.com

مؤتمر التنظيف
وإدارة المرافق

مؤتمر التغليف
ومناولة المواد

مؤتمر
طب األمراض

الجلدية والتجميل

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

CMY






