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تشجيع وتطوير
وقـال التقرير، إنـه ال تنمو املوهبـة واالبتكار 
عـى األشـجار، إنمـا  بالتشـجيع والتطويـر 
مشـرا إىل أن قطـر مـن الـدول التـي حققت 
درجـة تعـد مـن بـن األوائـل يف العالـم عـى 
معايـر  بمراعـاة   ، امللكيـة  حقـوق  مـؤرش 
الحريـة، وعملهـا عـى التحفيـز االقتصـادي 

ونمـوه وأبعـاده املجتمعيـة.
وذكـر التقريـر أن الثقـة هـي حجـر الزاوية 
التـي يقيسـها املـؤرش، وهـي  التفاعـات  يف 
األمـر املتوفـر يف قطـر، فالثقـة هـي الرابـط 
بـن املشـاركن، وهـي مـا يعـزز العمـل بن  
االقتصاديـات املختلفـة، مـا يجعـل األسـواق 

أكثـر كفـاءة، ويعمـل عـى تقليـل  البطالـة
ويحـد مـن تكاليـف املعامـات، ويـرع من 
إىل  مشـراً  للمتغـرات،  الوقتيـة  االسـتجابة 
آثـار  لـه  الجديـد  لاقتصـاد  الريـع  النمـو 
هامـة عـى امللكيـة. و سـجلت قطـر ارتفاعا 
2018  عـى مـؤرشات  ملحوظـا يف تصنيـف 
البيئـة القانونية والسياسـية، حقـوق امللكية 
العينيـة، وحقوق امللكيـة الفكريـة. وتفوقت  
قطـر يف املؤرش عى دول الحصار كالسـعودية 
التي حلـت يف املرتبة الـ44 عامليـًا، أو البحرين  
التـي جـاءت يف املرتبـة التالية للسـعودية 45 
دوليـاً، وهـو مـا يعنـي إن التقرير لـم يلتفت 
إىل الحصـار املفـروض عى البـاد، وأن ترتيب 

البـاد يواصـل صعوده املتسـارع 
ورأى التقريـر أنـه من املهم بمـكان أن تراعي 
كل الـدول حق الشـخص يف »حمايـة املصالح 
املعنويـة واملاديـة التـي تتوافـق مـع اإلنتـاج 
يكونـه  الـذي  الفنـي  أو  األدبـي  أو  العلمـي 

املؤلـف أو املبتكـر«.
وكذلـك  املعرفـة،  أن  إىل  اإلشـارة  وتجـدر 
املعلومـات، لديهـا خاصيـة محـددة تسـمى 
»عـدم التنافـس«، أي أنـه يمكن اسـتخدامها 
مـراراً وتكـراراً مـن قبـل العديـد مـن الناس، 
دون أن يجـري اسـتنفادها، ومـن ثـم، فـإن 
تخصيـص حقـوق امللكيـة الفكريـة ال يمنح 
حقـا حرصياً المتـاك األمـر لألبـد، فاألفكار 
لهـا حقـوق يف نطاقـات معينـة  وليـس مثل 
حقـوق امللكيـة املادية، التـي تعتـر فوائدها 
اقتصاديـة فقـط. فالهدف من هـذه الحقوق 
إيجـاد حوافـز اقتصادية للبحـوث و االبتكار، 
املعرفـة عـن طريـق رعايـة  وتحفيـز نـر 
اإلبـداع، وتعـد حقـوق امللكيـة الفكريـة أحد 
أبعـاد االقتصـاد التنافيس الـذي هدفه صالح 

املسـتهلك.
ديناميكـي  منظـور  عـى  االبتـكار  ويقـوم 
للمنافسـة، والرتويـج للكفـاءة الديناميكيـة 
)القـدرة اإلبداعيـة( وليـس الكفـاءة الثابتـة 
ُيظهـر  وال  الثابتـة(.  التكنولوجيـا  )مـع 
املـدى  قصـر  التأثـر  الديناميكـي  النهـج 
غـر الحاسـم فحسـب، بـل أيًضـا املتوسـط 
اإليجابـي وتأثـره طويـل األجـل. وال يقترص 
أثـر االبتـكار عـى انخفـاض األسـعار بمرور 
الوقـت بسـبب الزيـادة يف اإلنتـاج أو نقصها، 

بـل يشـمل أيضـاً اآلثـار الثانويـة اإليجابيـة 
ويف غرهـا من املجـاالت االجتماعيـة األخرى، 

مثـل التعليـم والتقـدم العلمي.
البيئة القانونية

وفيمـا يخـص البيئـة القانونية والسياسـية، 
فـإن  املـؤرش،  لقيـاس  محـدد  أول  كعنـرص 
أهميـة البيئـة القانونيـة والسياسـية تكـون 
يف قـدرة األمـة عـى إنفـاذ القانـون لصيانـة 
نظـام حقوق امللكيـة بكل مشـتماتها، والتي 
يجـب أن يتوافـر بهـا أربعـة عنـارص فرعية: 
حكـم  وقـوة  القضائـي،  النظـام  اسـتقال 
القانون، والسـيطرة عى الفسـاد، واسـتقرار 

النظـام السـيايس.
مـع  القضـاء  حريـة  البنـد  هـذا  ويـدرس 
أو  الفرديـة  أو  السياسـية  املجموعـات 
اسـتقال  ويمثـل  األعمـال،  مجموعـات 
القضـاء دعامـة مركزيـة للحمايـة السـليمة 
والدعـم السـيادي لنظام املحاكـم فيما يتعلق 

الخاصـة. باملمتلـكات 
وشـاركت قطـر يف إطـاق الشـبكة العامليـة 
»إعـان  مخرجـات  كأحـد  القضـاء  لنزاهـة 
الدوحـة« الصـادر عن مؤتمـر األمـم املتحدة 
الثالـث عر ملنـع الجريمة والعدالـة الجنائية 
الـذي اسـتضافته البـاد يف وقـٍت سـابق من 
عـام 2015، وتنفيـذ إعان الدوحـة من خال 

الـدول  مسـاعدة  إىل  يهـدف  عاملـي  برنامـج 

وبالـذات منهـا الـدول الناميـة.. باإلضافة إىل 

وتحويلهـا  الدوحـة  إعـان  توصيـات  تنفيـذ 

يعـّزز  بمـا  األرض  عـى  ملمـوس  واقـع  إىل 

للجريمـة  تصديهـا  يف  اإلنسـانية  املسـرة 

املنظمـة وبناء أنظمـة عدالة جنائية راسـخة 

وتحصـن  الفسـاد  ومكافحـة  وشـفافة 

الشـباب وتنفيـذ أهـداف خطة األمـم املتحدة 

.2030 املسـتدامة  للتنميـة 

يف  والقانـون   العدالـة  عنـرص  فـإن  ولـذا، 

ثقـة  يقـوي  ألنـه  حاسـم  عنـرص  املـؤرش، 

العمـاء ويدعـم حظـوظ الدول يف االسـتثمار 

األجنبـي، وعـى وجـه التحديد ، فإنـه يقيس 

امللكيـة،  وحقـوق  العقـود،  إنفـاذ  جـودة 

عـن  فضـا   ، واملحاكـم  الرطـة،  وتعامـل 

احتمـال وقـوع حـوادث الجريمـة والعنـف، 

يجمـع  فرعيـاً   عنـرصاً  املـؤرش  يجعـل  مـا 

بـن عـدة مـؤرشات، بمـا يف ذلـك اإلنصـاف ، 

والصـدق ، واإلنفـاذ الريـع للقانـون عاوة 
عـى القـدرة عـى تحمـل التكاليـف، ونظـام 
املحاكـم، وحمايـة حقـوق امللكيـة الخاصة، 

واملسـاءلة القضائيـة والتنفيذيـة.
ويعد بند السـيطرة عـى الفسـاد، جامعاً بن 
عدة مؤرشات تقيس مدى ممارسـة السـلطة 
وهـذا  خاصـة،  مكاسـب  لتحقيـق  العامـة 
يشـمل أشـكال الفسـاد الصغـرة والقصوى. 
يف  األخـرى  العنـارص  مـع  الحـال  هـو  كمـا 
فـإن   ،  LP امللكيـة  حقـوق  تقريـر  مكـون 
الفسـاد يؤثـر عـى الثقـة  يف وجـود تنفيـذ 
سـليم لحمايـة الحقـوق، ألن الفسـاد يعكس 
درجـة الطابـع غـر الرسـمي يف االقتصـاد، 
وهـو عامـل مشـتت لتوسـيع نطـاق احرتام 
أمـور  وهـذه  القانونيـة،  الخاصـة  امللكيـة 
مـن  طويـًا  شـوطاً  قطـر  فيهـا  قطعـت 

والتقـدم. الشـفافية 
الدوليـة  امللكيـة  حقـوق  تقريـر  ویصنف 
العـام  بلداً، ويف هـذا   125  ،2018 عام   IPRI
فقـد أدرج دولتـان جديدتـان يف فهرسـه هما 
 )4( أربعـة  أن  حـن  يف  وسـوازيلند،  هايتـي 
بلـدان كانـت جـزًءا من املـؤرش العـام املايض 
بوليفيـا  وهـي،  العـام،  لهـذا  كذلـك  ليسـت 

والغابـون ومقدونيـا. ديفـوار  وكـوت 
ونـوه التقريـر لعـدد مـن االمـور كمـا يـي: 
ظلـت اململكـة املتحـدة  يف االتحـاد األوروبي،  
وخرجـت جمهوريـة فنزويـا وبوليفيـا مـن 
فأدرجـت  االسـتوائية  غينيـا  أمـا   القائمـة، 
ضمـن دول منظمـة األوبك، ولم يتـم تضمن 
الواليـات املتحـدة األمركيـة ضمـن اتفاقيـة 
TPP اتفاقيـة التجـارة عـر الهـادئ، بسـبب 
اجـراءات الرئيـس األمركـي مـن االتفاقيـة. 

األفضل واألسوأ
وعـرض التقريـر ألفضـل 15 بلداً لهـذا العام، 
حيـث كانـت فنلنـدا املتصـدرة لقائمـة هـذا 
العـام فيما احتلـت نيوزيلنـدا املرتبـة الثانية 
وجـاءت سـويرا ثالثـة  الرتتيـب  والنرويج  
والسـويد   سـنغافورة    ذلـك  وتـا  الرابعـة  
وأسـرتاليا  وهولنـدا  و لوكسـمبورغ   وكنـدا   
املتحـدة    واململكـة  والدنمـارك  واليابـان   
والواليـات املتحـدة األمركيـة  والنمسـا عـى 

يل   لتوا ا
  وتذيـل القائمـة  هايتـي و جمهوريـة اليمن  
والكونغـو     ، وباكسـتان    ، وبنغاديـش    
وتشـاد   وبورونـدي  وزيمبابـوي  ونيجريـا 
ومولدوفا  ومدغشـقر   والجزائـر  وموريتانيا  

ونيكاراغـوا .
معـدل  متوسـط  ارتفـع  فقـد  التقريـر،  ويف 
عـام  يف  نقطـة   5.63 مـن  امللكيـة  الحقـوق 

  2018 عـام  يف  نقطـة   5.74 إىل   2017

قطر تتقدم على دول الحصار في المؤشر الدولي

حلت دولة قطر في المرتبة 
الـ25 عالميا في مؤشر حقوق 
الملكية الدولية 2018، الصادر 

 Property« عن مؤسسة
Rights Alliance«، التي 

تتخذ من واشنطن مقراً لها منذ 
عام 2007 ويستند المؤشر في 
تصنيفه إلى حزمة من المعايير  

وهي معايير: البيئة القانونية 
والسياسية، حقوق الملكية 

العينية، وحقوق الملكية 
الفكرية.

وتفوقت دولة قطر على 100 
دولة حول العالم في المؤشر 
الذي يضم 125 دولة  وجاءت 
ابرز الدول التي تقدمت عليها 

قطر: السعودية والبحرين 
واألرجنتين والصين والبرازيل 

واليونان وبولندا وروسيا 
واسبانيا وسلوفاكيا وسلوفينيا 

وسويسرا وتركيا واوكرانيا 
وغيرها من الدول.

واستطاعت قطر بفضل 
خططها المتسارعة أن تتخطى 

معظم دول الشرق األوسط 
وإفريقيا، وأن تكون ضمن 

الكتلة  األولى من المجموعة 
الدولية التي ترتفع فيها 

المعدالت اإليجابية، وأن تتفوق 
على دول صاعدة عالميًا 

كالبرازيل)رتبتها 55(  والصين 
)52( والهند )59( وأندونيسيا 

)64( وماليزيا)34( وتركيا)66(، 
ودول أوروبية مثل إيطاليا )50( 

وليتوانيا )36( والتيفيا )56( 
والبرتغال )28( وروسيا )84( 
وإسبانيا )33( أودول اقليمية 

كايران )91(.
يشمل  الذي  التقرير،  واعتبر 
في   98 بالدراسة  ويغطي 
اإلجمالية  النواتج  من  المائة 
المائة  في  و93  العالم  لدول 
الدول  من  قطر  سكانه،  من 
الدولي،  التقرير  في   المميزة 
في  عدة  دولية  مراكز  بتقدمها 
مؤشرات التقرير العديدة، سابقة 
خليجية  عربية  دوال  ليس  بذلك 
وافريقيا  األوسط  الشرق  في 
بذلك  ضاربة  أوروبية،  ودوال  بل 
مكانتها  يدعم  مميزاً  موقعًا 
الخطط  ضوء  في  الدولية، 
الحكومية التي تنطلق من رؤية 

.2030
 ويعد مؤشر حقوق الملكية 

الدولية أداة فعالة  لصانعي 
السياسات ومجتمعات األعمال 
والناشطين المدنيين، وهو يبرز 
الدور األساسي لحقوق الملكية 

في إيجاد اقتصاد مزدهر 
ومجتمع عادل.

باإلضافة إلى ذلك، يدرس 
مؤشر 2018 العالقة القوية 

بين حقوق الملكية والمؤشرات 
االقتصادية واالجتماعية 

األخرى للرفاهية، بما في 
ذلك المساواة بين الجنسين، 

وريادة األعمال، والبحث 
والتطوير، والتنمية البشرية، 

والنشاط المدني، والمجاالت 
المرتبطة باإلنترنت، والمجتمع 

اإللكتروني. 

ترجمة- محمد سيد:

الدولة تخطت األرجنتين والصين والبرازيل 
واليونان وبولندا وروسيا وأسبانيا وتركيا

تفوقت على 100 دولة في التصنيف الدولي

قطر الـ 25 عالميًا بمؤشر حقوق الملكية

غالف المؤشر
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املجموعـات  ان  القـول  ، يمكننـا  وكمتوسـط 
2018 تحسـنت نتائجها  مقارنـة مع تصنيف 
املـؤرش يف العـام 2017، حيـث تفوقـت أوروبا 
النامية عـى دول أمـركا الالتينيـة والكاريبي 
ودول جنـوب الصحـراء الكـرى، ويظهر أعى 

تحسـن يف مجموعـة الرشق األوسـط 
 ولفـت التقريـر إىل أهميـة حقـوق اإلنسـان 
حـد  يف  أهـداف  فهـي  االجتماعيـة  والعدالـة 
 ، الزراعـة   ، التعليـم   ، الصحـة  مـع  ذاتهـا، 
والوصـول غـر املنصـف إىل االئتمـان من أجل 
الحـد مـن الفقر.ويـرى التقريـر إن التنميـة 
االقتصـاد  يتضمـن  األبعـاد  متعـدد  مفهـوم 
والسياسـة واالجتماعية والثقافية ، واملجاالت 
التكنولوجيـة واإليكولوجيـة لألجيـال الحالية 
واملسـتقبلية، كمـا إن األخـالق أمـر أسـايس 
االجتماعيـة  التنميـة  تعقيـدات  لتحليـل 

البرشيـة.
 وتم جمـع املؤرشات يف أربـع مجموعات ، عى 
النحو التـايل: النتائـج االقتصاديـة، الحريات، 
الرأسـمالية االجتماعية، املجتمـع اإللكرتوني.

ففـي النتائـج االجتماعيـة االقتصاديـة، يتـم 
تقييـم مجموعـة مـن العنـارص ذات الصلـة 
بالبعـد االقتصـادي ومـؤرش حقـوق امللكيـة 
الـدويل IPRI، والتـي منهـا اإلنتـاج، حيث يتم 
 )GDP( اإلجمـايل  املحـي  الناتـج  اسـتخدام 
املقـاس بالـدوالر األمركـي من حيـث نصيب 
الفـرد كأداة للقيـاس، وهو األمر الـذي تتفوق 
فيـه دولـة قطـر عامليـاً بكونهـا أفضـل دول 
العالـم مـن حيـث ارتفـاع نصيـب الفـرد من 

الناتـج املحـي اإلجمـايل.
ويقيـس املـؤرش الناتـج املحـي باإلضافـة إىل 
أي رضائـب عـى املنتجات ونقـص أي إعانات 

غـر مدرجـة يف قيمـة املنتجات.
تقـاس  التـي  املاليـة  السياسـة  وهنـاك 
اإلنفـاق  متغـرات:  ثالثـة  باسـتخدام 
النفقـات  مسـتوى  يف  والنظـر  الحكومـي 
الحكوميـة كنسـبة مئويـة من الناتـج املحي 
اإلجمـايل، بمـا يف ذلك االسـتهالك والتحويالت، 
اإليـرادات  ومقـدار  املاليـة:  والحريـة 
الرضيبيـة كنسـبة مئويـة مـن الناتـج املحي 
اإلجمـايل، ومعـدل رضيبـة الدخل الشـخصية 
واالستثمار المحيل، والنظـام البيئـي لريـادة 
األعمـال، حيـث يتـم اسـتخدام مـؤرش ريادة 
صحـة  يقيـس  والـذي  العاملـي    األعمـال 
يف  املشـاريع  لتنظيـم  اإليكولوجيـة  النظـم 
البلـدان، ومـن ثـم يصنـف أداء هـذه البلـدان 
ضـد بعضهـا البعـض وتقديـم صورة.ولفـت 

غـر  االقتصاديـة  التنميـة  أن  إىل  التقريـر 

املتسـاوية، وإيجاد الفوارق اإلثنيـة أو الدينية 

أو اإلقليميـة، أمـر يخفـض التصنيـف الـدويل 

للـدول  كمـا أن الفقـر واالنحـدار االقتصادي، 

وقـدرة الدولة عى توفـر الحمايـة ملواطنيها، 

الدولة.وأخـراً  تقـدم  يف  حاسـماً  يعـد  أمـر 

الحريـة االقتصاديـة، والتـي ترتبـط ارتباًطـا 

وثيًقـا بسـالمة املجتمعـات،   وزيـادة نصيب 

الفـرد مـن الثـروة، والتنميـة البرشيـة ومـن 

املهـم، اعتبار التحـرر من الفسـاد، و الكفاءة 

وفتـح  النقديـة  الحريـة  و  العمـل  وحريـة 

وحريـة   ، التجاريـة  الحريـة  مـن  األسـواق 

االسـتثمار ، والحريـة املاليـة.
فئة ممتازة

االبتـكار  دالئـل  مـن  إنـه  التقريـر  ويـرى 

ذات  بمؤسسـات  للرقميـة  الـدول  اعتمـاد 

العمـل  عـى  قـادرة  وفعاليـة  مصداقيـة 

واالبتـكار وتقديـم خدمـات عاليـة الجـودة،  
اليـوم،  مجتمـع  تعزيـز  خاللهـا  مـن  يتـم 
وتطويـر تكنولوجيـات املعلومـات واالتصـال 
)ICT( الجديـدة وإمكانية تفضيل الشـفافية 
واملشـاركة وفتـح مناقشـة مـع املؤسسـات 

السياسـية،
والعالقـات   ، العـام  القطـاع  يف  واملنظمـات 
الجديـدة مـع املواطنـن والحوكمـة والتقدم 
مـن الدول. تدور املناقشـة حـول مصطلحات 
واملشـاركة   ، اإللكرتونيـة  الحكومـة  مثـل 
اإللكرتونيـة ، والبيانات املفتوحة ، وممارسـة 

االتصـال ، والوصـول ، والبنيـة التحتيـة.
املرتبـة  أتـت يف  أن قطـر  إىل  التقريـر  ولفـت 
الــ25 عاملياً مـا يعنـي وقوعها ضمـن الفئة 
املمتـازة عـى مـؤرش حقـوق امللكيـة الـدويل 

يزيـد  التـي  الــ3  املجموعـات  يشـمل  الـذي 
شـخص.  مليـون   850 عـن  سـكانها  عـدد 
وكانـت أقـرب بلـد إىل النقـاط الوسـطى هي 
الدنمـارك  املتحـدة  اململكـة  تليهـا   ، النمسـا 
فرنسـا  مـع  كونـغ،  وهونـغ  ولوكسـمبورغ 

ونيوزيلنـدا. وإسـتونيا  قطـر  تليهـا 
وقـال التقريـر إن قطـر تنتمـي إىل املجموعة 
الثالثـة التـي تظهـر نتائجها ذات قيـم كبرة 
ولكـن مـع قيـم إيجابيـة وعاليـة ، وتظهـر 
أداءا جيـدا يف االقتصـاد، مـن  الحريـة ورأس 
املـال االجتماعـي واملجتمع اإللكرتونـي. كما 
مسـتوى  إيجابيـة عـى  نتائـج  تظهـر  أنهـا 

التنميـة والحريـات والفـرص ملواطنيهـا.
وجـاءت قطـر بـن املجموعـات األوىل، والتي 

املتقدمة   اإلحصائيـة  القيـم  تعكـس 

 وتشـر النتائـج إىل أن  قطر برزت عى املؤرش 
كدولـة يف املراتـب األوىل نظـراً لقدرتهـا عـى 
التكيـف مـع التحديـات التي يطرحهـا القرن 
الواحـد والعـرشون،  ونظـراً لتقييمهـا وفـق 
اإلنتـاج،  مـن  مختلفـة،  عنـارص  اسـتخدام 
االسـتثمار ، ونظـام بيئـي لتنظيم املشـاريع، 
والتعقيـد االقتصـادي ، وقـدرة الدولـة عـى 
االقتصاديـة  والحريـة   ، املواطنـة  مطالـب 
وغيـاب اإلكـراه ، اإلدمـاج ، النشـاط املدنـي، 
والثقـة  الشـخصية  والسـالمة   ، التماسـك 
والبنيـة  واالتصـال  االجتماعـي  والرأسـمال 
التحتيـة ، والبيانـات املفتوحـة ، والحكومـة 
وكل  اإللكرتونيـة،  واملشـاركة   ، اإللكرتونيـة 
هـذه العنـارص أظهـرت بقـوة ارتبـاط قطـر 

اإليجابـي مـع  املـؤرش العاملـي ومكوناتـه.

البالد ثقـة دولية الخطط المستقبلية واالستقرار المالي.. أكسبت 
قطر تتقدم في جميع المٔوشرات العالمية
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حصد بنك الدوحة جائزة 
»أفضل بنك على صعيد 

مركز رأس المال« ، 
وذلك خالل قمة العصر 

الجديد المصرفية 2018، 
يوم 18 سبتمبر الجاري ، 
في فندق »انتركونتننتال 

الدوحة - ذا سيتي«،
و شهدت القمة حضورًا 
كبيراً ضم ممثلين عن 

الجهات التنظيمية 
ومسؤولين مصرفيين 

ومختصين باإلدارة.
وبهذه المناسبة، صرّح 
الدكتور ر. سيتارامان، 

الرئيس التنفيذي لبنك 
الدوحة قائاًل: »استجابًة 
للتغييرات التي طرأت 

على ديناميكيات 
األعمال واألصول 

الموزونة بالمخاطر، 
تمّكن بنك الدوحة من 
توزيع رأسماله بالشكل 

األمثل لتحقيق أعلى 
العائدات”.

 بنك الدوحة بالصدارة ور. سيتارامان أفضل مصرفي
حصد جائزة أفضل بنك على صعيد مركز رأس المال

بنك الدوحة يعزز اداءه جائزة افضل مصرفي 2018

جائزة افضل مصرفي 2018

القـول:  سـيتارامان  ر.  الدكتـور  وتابـع 
»أصبـح البنـك أقـوى ممـا كان عليـه يف 
نسـبة  بلغـت  حيـث  السـابقة،  األعـوام 
نهايـة  يف   %  16.6 املـال  رأس  كفايـة 
التوظيـف  بفضـل   ،2018 يونيـو  شـهر 

مسـاهمينا«. ألمـوال  االسـراتيجي 
لبنـك  التنفيـذي  الرئيـس  حصـل  كمـا 
لعـام  مـريف  »أفضـل  جائـزة  الدوحـة 
الجديـد  العـر  »قمـة  خـال   »2018
 2018 سـبتمرب   18 بتاريـخ  للصريفـة«، 
ذا   - الدوحـة  »إنركونتيننتـال  فنـدق  يف 
وشـهدت  قطـر.،  الدوحـة،  يف  سـيتي« 
ممثلـن  ضـّم  كبـرياً  حضـوراً  القمـة 
ومسـؤولن  التنظيميـة  الجهـات  عـن 
مرفيـن ومختصـن تقنيـن للتعـرف 
عـى التطـورات التكنولوجيـة التـي تؤثر 
يف العمـل املـريف. وخـال القمـة، نـال 
الرئيـس  سيتـــارامان  ر.  الدكتـور/ 
التنفيـذي لبنـك الدوحـة جائـزة »أفضـل 
مـريف لعـام 2018« إلسـهاماته البارزة 
الرقميـة  الخدمـات املرفيـة  يف مجـال 
ببنـك الدوحـة. وُيذكـر أن بنـك الدوحـة 
هو مـن البنـوك الرائدة يف تطويـر الحلول 
املرفية املبتكرة للعماء سـواء محلًيا أو 
دولًيـا. كما يحتـل البنك موقـع الريادة يف 
مجال الخدمـات املرفية عـرب اإلنرنت، 
الرسـائل  عـرب  املرفيـة  والخدمـات 
والخدمـات  املعلومـات،  وأمـن  النصيـة، 
املرفية الاحدوديـة، والصريفة القائمة 
عـى تطبيقـات الويب. وأخذ بنـك الدوحة 
عى عاتقـه مسـؤولية التطوير املسـتمر 
املنتجـات  أحـدث  وإدخـال  للتكنولوجيـا 
والخدمـات. وقـد أتـاح تبنـي التقنيـات 
تطويـر  مبـادرات  وتنفيـذ  الناشـئة 
لبنـاء  منصـة  املعلومـات  تكنولوجيـا 
أنظمـة رقميـة متكاملـة لبنـك الدوحـة.

ُعقـدت  التـي  النقـاش  جلسـة  وخـال 
الدكتـور  قـال  القمـة،  هامـش  عـى 
ر.سيتــارامان: »تمزج الثـورة الصناعية 
الرابعـة التكنولوجيـات املتقدمـة بطـرق 

الرسيـع  التغيـري  يف  تسـهم  مبتكـرة 
للطريقـة التي يعيـش ويعمل بهـا البرش 
وعاقتهـم ببعضهم البعض. ويتـم حالياً 
إعـادة صياغـة األسـس والتقنيـات التي 
تسـتند عليهـا مختلـف الصناعـات وذلك 
التـي  والتطـورات  التغيـريات  ضـوء  يف 
نشـهدها حالياً كما بإمكاننـا أيضاً إعادة 
تصميـم برامج وخدمـات قطـاع الرعاية 
لتتمـايش  وفعاليـة  بكفـاءة  الصحيـة 
مـع التطـورات الحاليـة. ويجـري العمل 
حاليـاً عى تطويـر بيئة العمـل وتحديثها 
لتتناسـب مع متطلبـات األعمـال كما أن 
الروبوتـات وأجهـزة الـذكاء االصطناعي 
سـتلعب دورا هاماً يف الصناعات املختلفة. 
وسـيصبح العميـل أكثـر تمكنـاً يف البيئة 
كافـة  مـن  سـيتطلب  لذلـك  الرقميـة. 
البنـوك تبني هـذه التطـورات والتغيريات 

من خـال إعـادة صياغة نمـاذج أعمالها 
وإدارة مصالـح األطـراف املعنية كالعماء 
واملسـاهمن.  التنظيميـة  والجهـات 
وبالتـايل فالسـؤال الـذي يطـرح نفسـه 
هو كيـف يمكننـا تنظيم أعمـال رشكات 
تزايـد  ضـوء  يف  املعلومـات  تكنولوجيـا 
اهتمـام العماء حاليـاً بالخدمـات املالية 
تبنـي  أجـل  ومـن  الرسيعـة.  الرقميـة 
علينـا  يتعـن  فإنـه  الرقميـة،  األنظمـة 
مواكبتهـا يف أرسع وقـت ممكن. ويشـهد 
لكافـة  تنظيـم  إعـادة  حاليـاً  العالـم 
مـوارده يف ضـوء التطـورات التكنولوجية 
الرقميـة  العمـات  الحاليـة. أمـا بشـأن 
مقيـاس  هـي  العمـات  فـإن  املشـفرة، 
أن  ينبغـي  وال  االقتصـاد  ومتانـة  لقـوة 
تكـون أداة للمضاربة كمـا يجب أن تكون 
للمسـاعدة  أداة  الرقميـة  التكنولوجيـا 

وليسـت وسـيلة للتبـادل. ويعتـرب قياس 
وإدارتهـا  املشـفرة  الرقميـة  العمـات 
خـال أطر عمـل منظمـة أمـراً رضورياً، 
حيـث ستسـعى البنـوك إىل تبنـي نمـاذج 

املتبادلـة«. األعمـال اإللكرونيـة 
تحـدث  الرئيسـية،  الجلسـة  وخـال 
الدكتـور ر.سـيتارامان عـن التحديات يف 
أنظمـة التكنولوجيا الرقميـة والتطورات 
يف نمـاذج األعمـال املرفية قائـًا »تدرك 
املؤسسـات املاليـة يف جميع أنحـاء العالم 
أنهـا بحاجـة إىل الركيـز عـى االبتكارات 
الرقميـة، وتبنـي التكنولوجيات واألنظمة 
الرقميـة األفضـل، وتحديث كافـة أنظمة 
تحسـن  إىل  باإلضافـة  التحتيـة،  البنيـة 
تجربة العمـاء املرفية. كمـا إن نماذج 
مـن  عامليـًا  تتغـري  املرفيـة  األعمـال 
كونهـا نمـاذج أعمـال تقليديـة قديمة إىل 

نمـاذج مؤتمتـة متقدمة للغايـة تتمحور 
حـول متطلبـات العمـاء وتهـدف إىل أداء 
بكفـاءة  اليوميـة  املرفيـة  األنشـطة 
املاليـة  التكنولوجيـا  وتعتـرب  وفعاليـة. 
ومفهوم إنرنت األشـياء وتقنية السـجل 
العـام والـذكاء االصطناعـي بعضـاً مـن 
أبـرز التطـورات التكنولوجيـة. وبمـرور 
املـزّودة  الروبوتـات  بـأن  يتبـن  الوقـت 
بإمكانيـات الـذكاء االصطناعـي والتعلّم 
حاسـماً  عامـًا  تشـّكل  لـآالت  الذاتـي 
يف تحقيـق الكفـاءة التشـغيلية املتميـزة 
وباإلمـكان  املاليـة.  الخدمـات  قطـاع  يف 
للنظـام  املتسـارع  التطويـر  يسـهم  أن 
االقتصاديـات عـن  الرقمـي يف اسـتغناء 
التعامـل بالنقـد. ونـرى بأنـه يتعن عى 
معالجـة  املاليـة  واملؤسسـات  البنـوك 
عندمـا  واألمـان  الراحـة  بـن  املفاضلـة 

املرفيـة  بالخدمـات  األمـر  يتعلـق 

الرقميـة. قطـاع التكنولوجيـا املاليـة هو 

أحـد أبـرز القطاعـات الواعـدة يف العالم، 

حيـث ستسـتمر التكنولوجيـا املاليـة يف 

الطريقـة  يف  جذريـة  تغيـريات  إحـداث 

التـي تعمـل بهـا البنـوك، كمـا أصبحـت 

حصـة رشكات التكنولوجيـا املالية كبرية 

التكنولوجيـة،  االبتـكارات  توريـد  يف 

وصـار هنـاك تنافـس محتـدم بـن هذه 

الـرشكات، كمـا أصبح هنـاك اتجـاه إما 

للتحالـف مـع رشكات التكنولوجيا املالية 

اإلمكانيـات  دمـج  بهـدف  لرشائهـا  أو 

وال  املمكنـة.  الخدمـات  أفضـل  لتقديـم 

التكنولوجيـا  رشكات  ريـادة  تنحـر 

املاليـة يف االبتـكار فقـط، لكنهـا تقـوم 

واملؤسسـات  البنـوك  بمسـاعدة  أيًضـا 

املاليـة يف استكشـاف التقنيـات الجديـدة 

واالسـتثمار يف قنـوات تسـليم الخدمـات 

التكنولوجيـا  رشكات  ُتمّثـل  الرقميـة. 

املاليـة عامـل التمكـن الرئيـي للبنـوك 

يجـب  وبالتـايل  الرقمـي  الفضـاء  يف 

عـى البنـوك والجهـات الرقابيـة املاليـة 

ويـرس  سـهولة  بـن  التـوازن  تحقيـق 

الرقميـة  املرفيـة  الخدمـات  تقديـم 

وعوامـل األمـن والحمايـة املُطبقـة. ومن 

منظـور االمتثـال فإنه يتعن عـى البنوك 

والهيئـات التنظيميـة التعامـل باهتمـام 

واألسـئلة  االستفسـارات  مـع  وبجديـة 

يتعلـق  فيمـا  العمـاء  يطرحهـا  التـي 

بالخدمـات املرفيـة الرقميـة. ولحماية 

املنّظمـة  الجريمـة  ومحاربـة  العمـاء 

وتحقيـق االسـتقرار املـايل، يتعـن عـى 

الجهـات الرقابيـة واملرشعـن التأكد من 

مواءمـة اإلجراءات التنظيميـة ومواكبتها 

للعـر الرقمـي. وباملحصلـة يتعن عى 

البنـوك تمحيـص نمـاذج عملهـا لتوائـم 

نفسـها مـع متغـريات الفضـاء الرقمـي 

هـي  الرقميـة  الحوكمـة  فـإن  وبالتـايل 

الوقـت«. رضورة ملّحـة يف هـذا 

ر.سيتارامان: نجحنا 
في توزيع رأس 
المال بالشكل 
األمثل لتحقيق 
أعلى العائدات 

 نسبة كفاية 
رأس المال 

16.6% في نهاية 
شهر يونيو 2018 

..أصبحنا أقوى 
الدكتور ر. سيتــارامان متحدثا
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كتب- أبو بكر محمد

كشفت المعدالت التي تحققت على مدار األشهر 
الماضية أن قطر خرجت أقوى اقتصاديًا وماليًا بعد الحصار، 

حيث ظهر ذلك جليًا من خالل األداء المميز للبورصة 
واالرتفاع المستمر في االحتياطي األجنبي، وكذلك الثقة 

الكبيرة من قبل كافة المؤسسات االقتصادية العالمية، 

وفي مقدمتها مؤسسات التصنيف. ومنذ فرض الحصار 
وجهت قطر 5 صفعات قوية لدول الحصار تمثلت في 

الشهادات الدولية التي حصلت عليها قطر من مؤسسات 
التصنيف االئتماني، سواء فيما يتعلق بوضعها المالي 

أو جاذبيتها االستثمارية المتزايدة، والثانية جاءت عبر 

الفائض الذي تحقق في الموازنة خالل الربع األول من 
العام الجاري، والصفعة الثالثة كانت عبر التزايد المستمر 

في االحتياطي، والرابعة جاءت عبر األداء القوي للبورصة، 
أما الصفعة الخامسة فجاءت من معدالت التجارة 

والفائض التجاري الذي حققته قطر.

»5« صفعات اقتصادية من قطر لدول الحصار
مؤشرات النمو المحلية تقهر المتآمرين

مثلـت  والتـي  البورصـة  مـن  البدايـة 
أوىل الصفعـات لـدول الحصـار. حيـث 
بإشـادة  القطريـة  البورصـة  حظيـت 
عامليـاً والتي جـاءت يف تقريـر صحيفة 
بلومبـريغ األمريكيـة، حيـث أكـدت أن 
مؤرش األسـهم القطريـة الرئييس حّقق 
أفضـل أداء يف جميـع أنحـاء العالـم من 
حيـث القيمـة الدوالرية، بالعـام 2018، 
أن بورصـة  إىل  16 %، الفتـًة  وبزيـادة 
قطـر نجحـت يف تخطي كافـة العقبات 
التـي تبعـت الحصـار الجائـر الفروض 

. عليها
وأضافـت بلومبـريغ أن قطـر رّدت عىل 
الحصار بخطـوات إلغراء املسـتثمرين، 
حيـث سـمحت للعديـد مـن الـركات 
بزيـادة حصـة الريـك األجنبـي، وتـم 
إصـدار قانـون اإلقامـة الدائمـة لغـري 

املواطنـن.
وتمكنـت البورصـة مـن جـذب صـايف 
تدفقـات أجنبيـة بقيمـة 1.45 مليـار 
األوىل  أشـهر  السـبعة  خـال  دوالر 
ثقـة  يعكـس  ممـا   ،2018 عـام  مـن 
باالقتصـاد  األجانـب  املسـتثمرين 

لقطـري. ا
العـام  بدايـة  قطـر  دولـة  واعتمـدت 
الجـاري قانونـاً جديداً يتيح للمسـتثمر 
يف   %  100 بنسـبة  العمـل  األجنبـي 
بعدمـا  االقتصـاد  قطاعـات  غالبيـة 
كانـت هذه النسـبة ال تزيد عـىل 49 %، 
املزيـد مـن رؤوس  اسـتقطاب  بهـدف 
األمـوال األجنبيـة، ودفع عجلـة التنمية 
االقتصاديـة، ورفـع مسـتوى قطـر يف 
العاملية كمؤرش  املـؤرشات االقتصاديـة 

األعمـال. سـهولة 
وشـمل القانـون سلسـلة مـن الحوافز 
للمسـتثمر  أراٍض  تخصيـص  بينهـا 
إلقامـة مروعه، واإلعفـاء من رضيبة 
الدخـل وإعفـاء واردات املسـتثمر مـن 
اآلالت واملعـدات من الرسـوم الجمركية 

يف بعـض الحـاالت.
وفيمـا يتعلـق بالتصنيفـات االئتمانية 
مـن  قطـر  عليـه  حصلـت  مـا  فـإن 
تصنيفـات مثلـت شـهادة ثقـة كبـرية 
مـن املؤسسـات الدولية، سـواء فيتش، 

او ستاندرد آند بورز، وأيضاً موديز.
العامليـة  التصنيـف  وكالـة  ورفعـت 
لقطـر  املسـتقبلية  للنظـرة  »فيتـش« 
يف تقريرهـا الصـادر األسـبوع املـايض 
إىل »نظـرة مسـتقبلية مسـتقرة« مـع 
تثبيـت التصنيـف االئتماني للبـاد عند 
مسـتوى –AA، ممـا أكـد تـاىش آثـار 
الحصـار وزيادة جرعة ثقة املؤسسـات 
االقتصـاد  أداء  يف  الدوليـة  االقتصاديـة 

الوطنـي. 
وأشـارت توقعات »فيتش« إىل أن موازنة 
ترجيحـات  مـع  توازنـاً  أكثـر   2018
بتحقيـق قطر فائـض مايل يـوازي 2.9 
% مـن الناتج املحيل االجمـايل يف 2019، 
االيجابـي  التأثـري  يعكـس  مـا  وهـو 
الرتفـاع أسـعار النفـط عـىل اإليـرادات 
الحكوميـة املتحققـة، حيـث ارتفعـت 
متجـاوزة  القطـري  النفـط  اسـعار 
تقديـرات املوازنة للعام الجـاري البالغة 

دوالراً.  45
ويرجـع التصنيف املرتفـع الذي حصلت 
عليـه قطـر إىل الوضـع القـوي للقطاع 
املـريف والجاذبية االسـتثمارية الكبري 
باإلضافـة  قطـر،  بهـا  تتمتـع  التـي 
املـال،  الناتـج املحـيل وقـوة سـوق  إىل 
وارتفـاع النفـط والدفعة التـي يعطيها 

للموازنـة القطريـة.
ولـم يتوقـف األمر عنـد وكالـة فيتش، 
حيـث جاء مـن بعدهـا تصنيـف وكالة 
النظـرة  وغـريت   )AA3( عنـد  موديـز 
املسـتقبلية مـن سـلبية إىل مسـتقرة، 
الكبـرية  قدرتهـا  عـىل  بنـاًء  وذلـك 
التـي أظهرتهـا عـىل تحمـل محـارصة 
مـن  ودبلوماسـية  وماليـة  اقتصاديـة 
زمنيـة ممتـدة. لفـرة  الحصـار،  دول 

وقالـت موديـز: إنـه وفقـاً لتقديراتهـا 
فإن اآلثـار االقتصاديـة للمقاطعة التي 
تفرضهـا ثـاث دول خليجيـة ومـر 
عـىل قطر كانـت متواضعـة ومؤقتة إىل 
حـد كبري ومـن ثم أصبحت مـن املايض.

ومـن جانبهـا أكـدت وكالـة سـتاندرد 
آنـد بـورز العامليـة التصنيـف االئتماني 
السـيادي لدولة قطر بالعمـات املحلية 
واألجنبيـة عنـد مسـتوى )-AA( عـىل 
املـدى  الطويـل، و)+A-1( عـيل  املـدى 
القصـري، األمـر الـذي يعكس اسـتمرار 
التصنيفـات  أعـىل  عـىل  قطـر  حيـازة 
االئتمانيـة العامليـة وتفوقهـا عـىل دول 

الحصـار.
وتوقعـت سـتاندرد انـد بـورز تحقيـق 
االقتصـاد القطـري لنمو يبلغ مسـتوى 
يتأرجـح بـن 2.5 % و3 % خال الفرة 
مـن 2018 وحتـى 2021 ارتفاعـاً مـن 

)عـام   2017 يف   %  1.6 بلـغ  مسـتوى 
الحصـار( وهـو مـا يمثـل تأكيـداً عىل 
تـايش التأثـريات االقتصاديـة السـلبية 
للحصـار مرجحـة نمـو إجمـايل الناتج 
املحـيل االسـمي للباد من مسـتوى بلغ 
168 مليـار دوالر يف 2017 إىل مسـتوى 
يبلـغ 183 مليـار دوالر يف 2018 و192 
مليـار دوالر بحلـول 2019 ويف املقابـل 
تسـجيل  إىل  النمـو  تقديـرات  تشـري 
إجمـايل الناتـج املحـيل الحقيقـي نمـواً 
 2018 يبلـغ 2.8 % يف كٍل مـن عامـي 

و2019.
أمـا مؤسسـة ريسـريش انـد ماركتس 
املتخصصـة يف بحـوث التسـويق التـي 
تتمتـع بمكانـة عاليـة فأشـادت بقطر 
االقتصـادي  الحصـار  تحـدت  التـي 
وواصـل اقتصادهـا النمـو، ولـم يكـن 
املؤسسـة  تنبـأت  بـل  نمـو  مجـرد 

بـأن يكـون االقتصـاد القطـري أكثـر 
التعـاون  مجلـس  دول  اقتصـادات 
الخليجي نمـواً خال السـنوات القادمة 

حتـى لـو اسـتمر الحصـار.
واحتكمـت املؤسسـة يف ذلـك  إىل لغـة 
األرقـام، حيث ضخت قطر اسـتثمارات 
تزيد عىل 200 مليـار دوالر يف مروعات 
النقـل  قطاعـات  ويف  التحتيـة  البنيـة 
مروعـات   وهـي  والتعليـم  والصحـة 
تنعكـس إيجابـاً عـىل معـدالت النمو.. 
وحقـق الناتـج القومـي غـري النفطـي 

نمـواً قـدره 5.6 % يف عـام 2016.  
وعـىل صعيـد االحتياطـي فـإن أحـدث 
بيانـات مـرف قطر املركزي كشـفت 
ارتفـاع أصـول قطـر االحتياطيـة مـن 
النقـد األجنبـي 0.3 % يف يوليـو املايض، 
قياسـاً بالشـهر السابق، لتسـجل أعىل 

مسـتوى يف 14 شـهراً.

أصـول  أن  البيانـات  وأوضحـت 
سـجلت  لقطـر  األجنبـي  االحتياطـي 
165.1 مليـار ريـال )45.3 مليار دوالر( 
يف شـهر يوليـو املـايض، مقارنـة بنحو 
مليـار   45.2( ريـال  مليـار   164.61

لـه. السـابق  يونيـو  يف  دوالر( 
وعـىل أسـاس سـنوي، ارتفعـت أصول 
 ،%  25.6 بنسـبة  االحتياطيـة  قطـر 
صعـوداً من 131.45 مليـار ريال )36.1 
مليـار دوالر( يف يوليو مـن العام املايض.

القطريـة  العامـة  املوازنـة  وحققـت 
ريـال  مليـار   1.042 بقيمـة  فائضـاً 
)286.2 مليـون دوالر( يف الربع األول من 
عـام 2018، وذلـك بعـد النمـو امللحوظ 
يف اإليـرادات بالربـع األول، فضـًا عـن 

تراجـع النفقـات العامـة.
كان  ُفـرض  الـذي  الحصـار  أن  ورغـم 
يسـتهدف عزل قطـر تجارياً واسـتثمارياً 
عـن العالـم، إال أن ذلـك لم ينجـح وعززت 
الخريطـة  عـىل  تواجدهـا  قطـر  دولـة 
التجاريـة العاملية ونجحـت يف ضبط امللف 
املاضيـة،  األشـهر  مـدار  عـىل  التجـاري 
الخاصـة  واملعـدالت  األرقـام  وأثبتـت 
بالقطـاع التجاري أن هنـاك وثبة تحققت 

نحـو العديـد مـن األسـواق الخارجيـة.
وتمثلـت آخـر الصفعـات التـي تلقتها 
التجـاري  الوضـع  يف  الحصـار  دول 
لدولـة قطـر ووفقـاً آلخـر إحصائيـات 
وزارة التخطيـط، ارتفع فائـض امليزان 
التجـاري السـلعي القطـري، يف النصف 
 41.1 بنسـبة   ،2018 عـام  مـن  األول 
باملائـة عـىل أسـاس سـنوي، وسـجل 
امليـزان التجـاري فائضـا بقيمـة 90.7 
مليـار ريال بنحو 25 مليـار دوالر، وذلك 
مقارنة بـ64.3 مليـار ريال بنحو 17.7 

.2017 مليـار دوالر يف النصـف األول 
القطريـة  الصـادرات  قيمـة  وبلغـت 
147.3 مليـار ريـال بنحـو 40.5 مليـار 
دوالر بالنصـف األول من 2018، بارتفاع 
أسـاس  علىـص  باملائـة،   26 نسـبته 
سـنوي، بينمـا بلغـت قيمـة الـواردات 
مـن  األول  النصـف  خـال  القطريـة، 
2018، 75.7 مليـار ريـال )20.8 مليـار 
دوالر(، بنسـبة نمو بلغـت 31.7 باملائة.

بورصة قطر تواصل النمو

البورصة 
أفضل  حققت 

أداء عالمي 
خالل »2018«

فائض كبير في 
الموازنة خالل 

الربع األول من 
العام الجاري

متزايد  ارتفاع 
لالحتياطي 

زاد من القوة 
المالية

ثقة دولية 
في قطر 

وتصنيفات 
ائتمانية عالية
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احصل على 42,000 كيومايلز عند انضمامك إلى برنامج دربي من بنك الخليجي للشباب القطري الواعد.
برنامج دربي صمم خصيصا للمواطنين القطريين سواء متدربا أو موظفا على رأس عمله  •

نسبة فائدة تصل إلى 2% على متوسط رصيدك  •
5.00% نسبة فائدة متناقصة )تعادل 2.70% ثابتة( على القروض الشخصية وقروض السيارات  •

قرض شخصي تصل قيمته إلى 2 مليون ريال قطري شامال نسبة الفائدة  •
قرض سيارة تصل قيمته ل 250,000 ريال قطري بدون ضامن للمتدربين القطريين  •

رئيس الخدمات المصرفية الشخصية في البنك
جميع مدراء فروع "الخليجي".. قطريين

هل لكم أن تعطونا لمحة عن الخدمات الشخصية في بنك 
الخليجي؟

مـن الـروري بدايـة أن نعرض مفهـوم الخليجـي للخدمـات املرصفية، 
فهـي بالنسـبة لنـا ليسـت مجـرد قـروض وودائـع فحسـب، بـل تعنـي 
يلتـزم  فالخليجـي  املرصفيـة.  تعامالتـه  كافـة  يف  العميـل  راحـة  أيضـاً 
لهـم  ويوفـر  مريحـة  بطريقـة  لعمالئـه  مرصفيـة  خدمـات  بتقديـم 
منتجـات تتناسـب مـع احتياجاتهـم وتطلعاتهـم، ليجعـل مـن تجربتهم 
للخدمـات  املخصصـن  العالقـات  مـدراء  مشـقة.  ال  متعـة  املرصفيـة 
االسـتثنائية يتمتعـون بدرجـة عاليـة من الكفـاءة والتأهيـل للتعامل مع 
عمالئنـا االسـتثنائين إليجـاد الحلـول املاليـة التي تتناسـب مـع دخلهم 
وتسـاعدهم عـى تحقيـق أهدافهـم، وذلـك باإلضافـة إىل توفـر الخدمـة 
الشـخصية عـى مـدار السـاعة طيلـة أيـام األسـبوع مـن خـالل مركـز 

االتصـال.

من البرامج الناجحة التي أطلقها الخليجي، برنامج »دربي«، 
فما هو هذا البرنامج بالتحديد وما الذي يسعى إلى تحقيقه؟

إن برنامـج »دربـي« الذي أطلقـه الخليجي عبارة عـن برنامج مخصص 
للمواطنـن القطرين سـواء كانـوا موظفـن متدربن يف بدايـة حياتهم 
املهنيـة أو موظفـن عـى رأس عملهـم، وقـد تـم تصميمه للمسـاهمة 
يف تسـهيل حياتهـم وجعلهـا أكثـر يـراً وراحـة، وهـو يضمـن للعميل 
الحصـول عـى أفضـل الخدمـات املرصفيـة واالمتيـازات واملكافآت لدى 

به. التحاقـه 
يقـوم برنامـج »دربي« بمكافأة القطرين الشـباب بـ42 الـف كيومايلز 
عنـد فتحهـم حسـاب لتحويل الراتـب، فضال عـن تمتعهم بنسـب فائدة 
منخفضـة عـى قرض السـيارة والقـرض الشـخيص، واسـتفادتهم من 
500 صالـة مطـار مـن حـول  خدمـة الدخـول املجانـي اىل اكثـر مـن 
العالـم. يسـتطيع املوظـف املتـدرب أيضاً الحصـول عـى قرض سـيارة 
يصـل اىل 250 الـف ريال قطـري دون كفيـل ودون الحاجـة لدفعة اوىل. 
فوائـد  تقديـم  إىل  السـاعية  الخليجـي  رؤيـة  الربنامـج  هـذا  يعكـس 
مرصفيـة عامليـة وامتيـازات للمجتمـع املحيل الـذي يعمل فيـه، وتعترب 
رشاكـة الخليجـي مـع الخطـوط الجويـة القطريـة خطـوة أخــرى يف 

االتجاه. هــذا 

هناك برنامج مكون من باقة من الخدمات المصرفية الميسرة 
أطلقه الخليجي للقادمين الجدد إلى قطر، هل لكم أن تحدثونا 

عنه بشئ من التفصيل؟ 
لقـد قـام الخليجـي بتصميـم باقـة »القادمـون الجـدد« املصممـة خصيصـاً 
للقادمـن إىل الدولـة بهـدف العمـل واإلقامـة، وذلـك مـن أجل مسـاعدتهم عى 
إتمـام معامالتهـم بسـهولة وسالسـة فـور وصولهـم اىل قطـر. وتعكـس هذه 
املبـادرة التـزام الخليجي بخطـوات مبتكـرة توفر للقادمـن الجـدد الدعم املايل 
وراحـة البـال، فلـدى وصوله اىل الدولة، سـيتعرف عـى مدير العالقـات الخاص 
بـه وسـيحصل عى حسـاب مـرصيف ورشيحة جـوال محليـة مجانيـة تتيح له 
فرصة إجراء املكاملات بشـكل فوري وتسـهيل التواصل مـع اآلخرين. وباإلضافة 
إىل ذلـك، سـيحصل عميل الخليجي عـى باقة ترحيـب تتضّمن بطاقة السـحب 
االيل باسـمه جاهـزة لالسـتخدام وبطاقة ائتمـان مجانية مسـبقة الدفع بدون 
فائـدة تصـل قيمتهـا إىل 20000 ريـال قطـري. فضـال عـن 14,000 كيومايلـز 
بمجـرد فتـح حسـاب تحويـل الراتـب وحتـى 28,000 كيومايلـز عـى القرض 

الشـخيص او قرض السـيارة.
نعلـم أن الخليجـي يرتبط بعالقات واسـعة ووثيقة مع املؤسسـات املحلية الرائدة 
ويتعـاون معهـا يف إطـالق حمـالت وبرامـج مميـزة تحمـل يف ثناياهـا مكافـآت 

مجزيـة لعمالئه. 

نرجو أن تعطينا مثااًل على هذا التوجه من قبل الخليجي؟  
صحيـح، كان للخليجي عـدد من املبادرات عـى هذا الصعيد ونذكـر منها إطالق 
برنامـج املكافـآت كيومايلـز بالتعـاون مـع نـادي االمتيـاز للخطـوط الجوية 
القطريـة مـن أجـل منـح عمالئنـا الكيومايلـز التـي تسـاعدهم يف التخطيـط 
لسـفرهم بطريقـة أكثر فعالية وسالسـة. بموجب هذه الخدمـة، يحصل عمالء 
البنـك عـى كيومايلز عـى كل معامالتهـم املرصفية سـواء كانت فتح حسـاب 
تحويـل راتـب، التقـدم بقرض شـخيص أو قـرض سـيارة، أو ترشـيح زميل أو 
صديـق بنجـاح إىل الربنامـج املرصيف االسـتثنائي للخليجي، أو حتـى عند التقدم 
للحصـول عـى قـرض عقـاري للسـكن. وقـد شـملت مزايـا الربنامـج جميع 

املواطنـن القطريـن واملقيمن الذيـن يقومون بتحويـل راتبهـم إىل البنك.

ما هي أبرز الحمالت الترويجية الصيفية التي أطلقها الخليجي؟
قمنـا هـذا الصيـف بتخصيـص 60,000 كيومايلـز للعمالء القطريـن الجدد 
مـن نـادي امتيـاز الخطـوط الجويـة القطرية عنـد فتحهم حسـاب تحويل 

راتب، واسـتمر العرض لغاية 15 سـبتمرب 2018، باإلضافـة إىل توفر قروض 

شـخصية سـخية تصل لغاية       2 مليون ريال قطري بمعـدالت فائدة جذابة 

ولفـرة زمنيـة محددة. كمـا أتحنا للعمـالء القطرين الذين لديهم حسـابات 

قائمـة يف البنـك فرصة الحصـول عـى 60.000 كيومايلز عنـد حصولهم عى 

قـروض جديدة خالل فـرة الحملة.

ماذا عن الكوادر القطرية في بنك الخليجي؟
لقـد سـعى الخليجـي منـذ تأسيسـه إىل خلـق قـوى عاملـة قطريـة مؤهلة 

وعاليـة الكفـاءة لدعـم نمـو البنـك. وقـد كانـت اسـراتيجية البنـك يف هـذا 

الجانـب واضحـة، حيث تؤكـد عـى أن املوظفن والسـيما الكـوادر القطرية 

جـزء رئيـي من عوامل نجاحنا كمؤسسـة، وهـم العنرص الحاسـم يف نجاح 

سياسـة التقطر. لقد أثمـرت جهود البنك يف تعزيز قـدرات وإمكانات املواهب 

الوطنيـة الطموحـة مـن الشـباب والشـابات لتصبـح كافة فـروع الخليجي 

ُتـدار اآلن مـن قبـل الكفـاءات القطرية، مما يـدل عى فعالية سياسـية البنك 

تجـاه دعم الكـوادر القطرية وإعطائهـم الفرص للتقدم واإلبـداع بما يتماىش 

مع أهـداف رؤيـة قطر الوطنيـة 2030.

يخطو بنك "الخليجي" بخطى متسارعة محققًا نموًا قياسيًا في الحوار التالي مع اآلنسة/ رنا أحمد األسعد رئيس الخدمات المصرفيه 
الشخصية في بنك الخليجي  تلقي الضوء على مفاتيح نمو البنك وأبرز خدماته المصرفيه وبرامجه الناجحة وحمالته الترويجية.

اآلنسة/ رنا أحمد األسعد رئيس الخدمات المصرفيه الشخصية في بنك الخليجي
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املمنوحـة  االئتمانيـة  التسـهيالت  وحققـت 
 ، املحليـة  البنـوك  مـن  العقـاري  للقطـاع 
ارتفاعـا بواقع 5 %  عىل أسـاس سـنوى حيث 
ارتفعـت مـن مسـتوى 141.4 مليـار ريـال يف 
ريـال  مليـار   148.5 اىل   ،2017 يوليـو  شـهر 
يف شـهر يوليـو 2018 ) وهـي احـدث بيانـات 
متاحـة مـن مـرف قطـر املركـزي(، ويؤكد 
اىل  االئتمانيـة  التسـهيالت  االرتفـاع يف حجـم 
املرونـة العاليـة واملـالءة املالية املرتفعـة التي 
يمتلكهـا القطاع املـريف املحيل ، ومشـاركته 
يف الطفرة االنشـائية والعقارية التي تشـهدها 
الدولـة، عـالوة عـىل مشـاريع البنيـة التحتية 
واملشـاريع العقاريـة التـي لم تتأثـر بتداعيات 
الحصـار الجائر عـىل قطر ، يف ظل االسـتقرار 
االقتصـادي الـذي تنعـم الدولة وقدرة السـوق 
العقـاري املحيل عـىل اسـتقطاب اسـتثمارات 
الترشيعـات  حزمـة  مـع  خاصـة   ، اجنبيـة 

االقتصاديـة التـي اطلقتهـا الدولـة.
 وتشـر البيانات املتاحـة إىل أن قطاع العقارات 
مجاالتـه  مختلـف  يف  النشـط  نمـوه  يواصـل 
حركـة  ويواصـل  والتجاريـة،  االسـتثمارية 
تداولـه القوية خـالل العـام 2018 خاصة مع 
صـدور القوانن ومشـاريع القوانـن الجديدة 
والتسـجيل  العقاريـة  بالوسـاطة  املتعلقـة 
الجاذبـة  القوانـن  الجوانـب  إىل  العقـاري. 
تؤكـد  كمـا  واألجنبـي.  املحـيل  املـال  لـرأس 
هـذه البيانـات قـوة ومتانـة أسـس االقتصاد 
العقـاري  القطـاع  نمـو  واسـتمرار  القطـري 

الرئيسـية. كأحـد مكوناتـه 
ونجـح القطـاع العقـاري يف اغـالق الفجـوة 
السـعرية بـن االسـعار السـوقية واالسـعار 

العادلـة   التـي ادت اىل اختفـاء املضاربـات 

فـرص  العقـاري  السـوق  يشـهد  كمـا   ،
اسـتثمارية يتـم اقتناصها بصـورة رسيعة ، 

يف ظـل نمو حركة البيع والـرشاء والصفقات 
امللياريـة التـي باتـت تتـم بشـكل دوري.

ومـن املتوقـع مع  بدء رسيـان قانون تنظيم 

تملـك غـر القطريـن للعقـارات واالنتفـاع 

اىل  االجانـب  املسـتثمرين  يندفـع  ان   ، بهـا 

العقاريـة  القطاعـات  جميـع  يف  االسـتثمار 

اىل  باالضافـة   ، والتجاريـة  منهـا  السـكنية 

التطويـر العقـاري واقامة املكاتـب التجارية 

رشاء  عـىل  الكبـر  االقبـال  عـىل  عـالوة   ،
األرايض الفضـاء ، بهـدف تدشـن مشـاريع 

تجاريـة وصناعيـة وخدمـة ، تعـزز تحقيـق 

هـدف االكتفـاء الذاتـي الـذي تنشـده قطـر 

، السـيما مـع الدالئـل اإليجابيـة الواضحـة 
التـي تظهـر قـوة أداء القطـاع العقـاري ، 

حتـى مـع اسـتمرار الحصـار الجائـر لنحو 

عـام ونصـف ، مما يؤكـد أن التفـاؤل الكبر 

الـذي بـات يتمتع بـه السـوق العقارية ، مع 

اسـتمرار الترشيعـات االقتصاديـة املرنة التي 

تسـتقطب املزيد مـن االسـتثمارات بالتوازي 

الحكومـي  اإلنفـاق  وتـرة  ارتفـاع  مـع 

الرأسـمايل عـىل املشـاريع التنمويـة الكـرى 

املمنوحـة  املرنـة  االئتمانيـة  والتسـهيالت 

للقطـاع الخـاص وفـورة املشـاريع يف دولـة 

قطـر مـع اقـراب اسـتضافة كأس العالـم 

االسـتثمار  بيئـة  ظـل  يف  قطـر 2022،  يف 
الجاذبـة يف قطـر وامتالكهـا لبنيـة تحتيـة 

متطـورة، مع وجـود ترشيعـات محفزة عىل 

االسـتثمار وتسـهيالت مميـزة ومناطق حرة 
أصبحـت أكثـر جاذبية لالسـتثمار، باإلضافة 
اىل مينـاء عاملـي مثـل مينـاء حمـد، ومطار 
حمـد الـدويل والخدمات اللوجسـتية املتنوعة.

مستويات الشفافية
ووفقاً لبيانات املؤرش العاملي لشـفافية األسـواق 
العقاريـة لعـام 2018، الصـادر عـن »جونـز 
النـج السـال«، الرشكة الكـرى عامليـاً يف مجال 
و»السـال  واالستشـارات  العقـاري  االسـتثمار 
إنفسـتمنت مانجمنـت« فإن دولة قطـر أحرزت 
تقدمـا عىل مـؤرش شـفافية األسـواق العقارية 
2018 حيـث تعـزز ترتيبها من خـالل املبادرات 
التنظيميـة  اإلجـراءات  وتحسـن  الحكوميـة، 
فضـال عـن إضافـة مجموعـة مـن التطبيقـات 
عـىل اإلنرنت إلدارة العقود ومعلومات الوسـطاء 
العقاريـن، عـالوة عىل تبنيها لسياسـة البيانات 
املفتوحـة التـي تعـزز الكفـاءة والشـفافية يف 
تقديـم الخدمـات العامة بفعالية وشـفافية عر 
تقديـم حزمة مـن البيانات واملعلومـات التي تعد 
ذات فائـدة كبـرة للجمهـور أو قطـاع األعمال. 
وتسـاهم البيانـات املفتوحـة يف إنشـاء فـرص 

جديـدة وخدمـات تجاريـة محتملـة تعتمد عىل 
معالجـة هـذه البيانـات وتحليلها ودراسـتها.

ولفـت املـؤرش ذاته إىل أن قطـر تميزت يف مؤرش 
الشـفافية وفـق عـدد مـن العوامـل واملكونـات 
التـي زادت يف تقريـر 2018 بنسـبة %36 يف 
نحـو 186 عامـاًل مختلفـاً يعتمد عليـه املؤرش 
العقاريـة  الشـفافية  منسـوب  لقيـاس  ذاتـه 
وأبرزهـا مقيـاس األداء والضمانـات والتقييـم، 
والبيانـات والبدائـل، واللوائح العقاريـة واألرايض 
وخاصيـة التسـجيل واملبيعـات وعقـود اإليجار، 

والتنظيم.   والحوكمـة، 
صمود وقوة

ومؤخراً أشـاد تقرير مؤسسـة أركاديس العاملية، 
الخاص بتحليل أسـواق البنـاء العاملية، بالصمود 
والقـوة، التـي أبداهـا االقتصاد القطـري يف وجه 
دول الحصـار، خـالل عامـي 2017 و2017، 
مؤكـداً أن قطـاع البنـاء القطـري حـل يف املرتبة 
األوىل عامليـا مـن حيث معــدالت نمــو قيمــة 
القطـــاع املتوقعـــة يف 2018 والـــتي بلغت 
15 % يف 2018 قياسـا عـىل 2017 )عـىل 
أسـاس سـنوي( وذلـك يف ظـل إطـالق البـالد 
ملرشوعـات عقاريـة سـكنية وفندقيـة ورياضية 
كـرى خـالل العامـن املـايض والحـايل تلبيـة 
مونديـال  ومشـاريع  التنميـة  السـتحقاقات 
2022، كمـا ظـل الريال القطـري محافظاً عىل 
قوتـه وثباتـه واسـتقراره أمام الدوالر يف أسـواق 

البنـاء العامليـة حسـبما أوضحـت أركاديس.
حجم المشاريع

وتشـر تقديـرات مجلـة ميـد املتخصصـة إىل 
أن حجـم املشـاريع الجاريـة واألخرى املخطط 
لهـا واملتوقـع تنفيذها يف قطر خالل السـنوات 
املقبلـة تبلـغ  مسـتوى يبلغ نحـو 85 مليار 
دوالر )309.49 مليـار ريـال قطـري( تتوزع 
عـىل: مشـاريع بقيمـة 9.1 مليـار دوالر قيد 
الدراسـة حالياً ومشـاريع بقيمة 31.7 مليار 
ومشـاريع  كمناقصـات  طرحهـا  جـاٍر  دوالر 
بقيمـة 44 مليـار دوالر قيد التصميـم حالياً 
ووفقـا للبيانـات ذاتهـا فـإن قطـاع الطاقـة 
مشـاريع  عـىل  يسـتحوذ  والغـاز(  )النفـط 
التنفيـذ  قيـد  دوالر  مليـار   12.1 بقيمـة 
ومخطـط لهـا وتسـتأثر مشـاريع التنقيـب 
واالستكشـاف بحصـة األغلبيـة بواقع 55 % 
مـن قيمـة املشـاريع بقطـاع الطاقـة وتتمثل 
بمـرشوع  قطـر  يف  الطاقـة  مشـاريع  أبـرز 
تطويـر حقـل بوالحنـن بتكلفـة 6.4 مليـار 

دوالر )املرحلـة األوىل( إىل جانـب تطويـر حقل 
الشـمال بتكلفـة مليـاري دوالر فضـاًل عـن 
مـرشوع تطويـر حقـل بـرزان بتكلفـة تبلـغ 

700 مليـون دوالر )املرحلـة الثانيـة(
وتتصـدر رشكـة الديـار القطريـة قائمـة أكثـر 
الجاريـة  املشـاريع  عـىل  اسـتحواذاً  الـرشكات 
بمشـاريع تبلـغ قيمتهـا مسـتوى 18.5 مليار 
دوالر قيـد التنفيـذ حاليـاً؛ حيـث تبلـغ تكلفـة 
مـرشوع مدينـة لوسـيل 17 مليـار دوالر وتأتي 
رشكـة بروة العقارية يف املرتبة الثانية بمشـاريع 
قيـد اإلنشـاء تبلـغ 10.9 مليـار دوالر فيما تعد 
رشكـة »مشـرب العقاريـة« الثالثة بمشـاريع 
جاريـة قيـد التنفيـذ حاليـاً بقيمـة 5.7 مليـار 
دوال. وشـهد قطـاع الطاقة واملياه ترسـية عقود 
ملشـاريع بقيمة 31.9 مليـار دوالر خالل الفرة 
مـن )1 يناير 2018 وحتـى 31 مايو 2018( 
وبوجـود احتياطيـات ضخمـة من الغـاز وثروة 
نفطيـة كبـرة فـإن سـوق املشـاريع يف قطـر 
يحظـى بجاذبية كرى ويوفر فرصاً اسـتثمارية 
للمسـتثمرين الراغبـن يف تحقيـق عوائـد جيدة. 
وبلغـت قيمة ترسـيات عقـود املشـاريع يف دولة 
قطـر خـالل النصـف األول مـن العـام الجـاري 
مليـار   3.84( ريـال  مليـار   12.6 مسـتوى 

دوالر( وفقـاً للبيانـات املتاحـة.
 التشييد والبناء

وتشـر التوقعات إىل أن سـوق البناء والتشـييد 
يف قطر سيشـهد نموا سـنويا مركبا بنحو 8%  
حتـى العـام 2019، ، يف ظـل اسـتمرار تنفيذ 
الدولة ملشـاريع ضخمـة بعقود بلغـت تكلفتها 
وهـو   ، ريـال  مليـار  قرابـة 261  االجماليـة 
مبلغ ال يشـمل مشـاريع قطـاع النفـط والغاز 
أو املشـاريع التـي ينشـئها القطـاع الخـاص، 
كمـا ان هـذا اإلنفـاق الكبـر سـيدعم القطـاع 
القطـاع  مشـاركة  مـع  بالتـوازي   ، العقـاري 
الخـاص يف املشـاريع التنمويـة ، مع مـا توفره 
الدولة من بيئة اسـتثمارية محفزة، تسـتقطب 
السـيولة واالسـتثمارات االجنبية ، مما يسـاهم 
يف دفـع عجلـة النمو لقطـاع العقـارات املحيل.
وشـهد قطـاع البنـاء والتشـييد يف قطـر نمو 
سـنوى مركـب بلغـت نسـبته %16 خـالل 
الفـرة املمتـدة مـن 2012 إىل 2016، وكان 
القطـاع بـن األرسع نمـوا يف العالـم خـالل 
السـنوات الخمـس املاضيـة من حيـث القيمة 
الحقيقيـة، كمـا توسـعت قيمـة اإلنتـاج يف 

صناعـة البنـاء والتشـييد يف قطـر .

  2800 صفقة شهدها القطاع

16.6 مليار تداوالت عقارية في 8 أشهر 

5% ارتفاعًا في التسهيالت االئتمانية على أساس سنـوي 

85 مليــار دوالر حجم المشاريـع الجاريـة والمخطط لهـا

يوليو يسجل أعلى قيمة تداوالت شهرية بواقع 4.31 مليار ريال 

التشريعات العقارية المرنة تستقطب التدفقات االستثمارية

تحسن في مستويات الشفافية العقارية ونمو متسارع لقطاع البناء

بلغ حجم التداوالت العقارية في السوق المحلي منذ بداية العام الجاري وحتى 
نهاية أغسطس 2018 مستوى 16.67 مليار ريال، بعدد صفقات وصل الى 
2800 صفقة عقارية، وتوزعت التداوالت العقارية على النحو التالي : 1.53 

مليار ريال في شهر اغسطس الماضي ، و 4.31 مليار ريال في شهر يوليو من 
العام الجاري )أعلى اداء شهري منذ بداية العام( ، و 1.33 مليار ريال في شهر 

يونيو من العام الجاري، و 1.75 مليار ريال في شهر مايو 2018 ، ونحو 3.28 
مليار ريال في شهر ابريل من العام الحالي ، وقرابة 1.45 مليار ريال في شهر 
مارس 2018، وبواقع 1.83 مليار ريال في شهر فبراير من العام الجاري ، ونحو 

1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018 ، وذلك بحسب البيانات المسجلة لدى إدارة 
التسجيل العقاري بوزارة العدل.

كتب – محمد االندلسي

نمو قياسي لقطاع البناء والتشييد
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وكذلـك  رفعـت وكالة »فيتـش« للتصنيـف االئتماني 
نظرتها املسـتقبلية لدولـة قطر إىل مسـتقرة، مؤكدة 
تصنيـف قطر السـيادي عىل املدى الطويـل عند درجة 
»-AA« مرجحـة أن تحقق قطـر فائضا يوازي 2.9 % 
من الناتـج املحيل االجمايل يف عـام 2019 بالتزامن مع 
توقعـات بارتفـاع اإلنفـاق الحكومي الرأسـمايل عىل 
املشـاريع التنمويـة الكـرى. وثبتت وكالة سـتاندرد 
آند بـورز العامليـة S&P التصنيف االئتماني السـيادي 
لدولـة قطـر بالعمالت املحليـة واألجنبية عـىل النحو 
 )A-1+(عىل املدى الطويـل، و )AA-( التايل: مسـتوى
عـىل املدى القصـر مؤكـدة قـوة االقتصـاد القطري 
أمـام الحصـار ومتوقعة اسـتمرار تحقيقـه ملعدالت 
نمـو قياسـية.و أكـدت وكالـة التصنيـف االئتمانـي 
العمـالت  تصنيـف  انتليجنـس«  »كابيتـال  العامليـة 
املحليـة واألجنبيـة طويـل األجـل لدولـة قطـر عنـد 
درجـة -AA مع تصنيـف العمالت املحليـة واألجنبية 
عـىل املـدى القصر عنـد +A1 متوقعة تحـول موازنة 
دولـة قطر لتحقيـق فائض يبلـغ 2.7 % مـن الناتج 
املحـيل اإلجمايل يف العـام 2018.  ويقـول اقتصاديون 
إن البنـوك القطرية اظهـرت مرونة وأثبتـت كفاءتها 
يف مواجهـة الحصـار األمر الذي ادى لزيـادة احتياطي 
النقـد االجنبـي مـع دحـر الحـرب االقتصاديـة التي 
حاولت دول الحصار شـنها عىل قطـر بهدف االرضار 
بالعملـة الوطنيـة »الريـال« باالضافـة إىل الثقة التي 
العامليـة  االئتمانيـة  التصنيـف  اكدتهـا  مؤسسـات 
برفعها لتصنيف النظرة املسـتقبلية السـيادية لدولة 
قطـر ممـا انعكـس ايجابـا عـىل تصنيفـات البنوك 
القطرية.ويرى رجـل االعمال عبدالهادي الشـهواني، 
أن ارتفـاع منسـوب االحتياطيـات الدولية والسـيولة 
املركـزي  لـدى مـرف قطـر  األجنبيـة  بالعمـالت 
مليـار   28 بواقـع  األجنبـي(  النقـدي  )االحتياطـي 
ريـال خـالل )7 أشـهر( يأتـي يف ظل تحقيـق حزمة 
من العوامـل اإليجابيـة أبرزها: السياسـات الحكيمة 
واملرنـة من قبل مرف قطر املركزي إلدارة السـيولة 
ونجاحـه يف دحـر الحـرب االقتصاديـة التـي حاولت 
دول الحصـار شـنها عـىل الريال القطـري ومالحقته 
للمتآمريـن حاليا ، إضافـة إىل ارتفاع أسـعار النفط ، 
حيـث بلغ سـعر نفـط قطر الري لشـهر أغسـطس 
املـايض )احدث بيانـات متاحـة( مسـتوى 74 دوالرا   
كمـا بلـغ نفـط قطـر البحـري مسـتوى 9.72 دوالر 
للرميل لشـهر أغسـطس املايض  األمـر الذي انعكس 
عـىل االيـرادات وأدى إىل تحقيـق موازنة قطـر فائضاً 
بقيمـة 1.042 مليـار ريـال، مـا يـوازي 0.6 % مـن 
العـام  الربـع األول مـن  الناتـج املحـيل اإلجمـايل يف 
الجـاري .وتشـر البيانـات املتاحـة إىل أن دولـة قطر 
باتـت أكثـر دولـة خليجيـة مؤهلـة لالسـتفادة من 
االرتفـاع القيـايس ألسـعار النفـط ومرشـحة بقـوة 
لتحقيـق فائـض مـايل يف ميزانية العـام الجـاري، إىل 

جانـب ذلك حقـق ميـزان املدفوعات القطـري فائضاً 

بواقـع 1.12 مليـار ريـال إىل مسـتوى 10.12 مليـار 

ريـال يف الربـع األول مـن العـام الجـاري، علمـا بـأن 

ميـزان املدفوعـات يمثل مـؤرشا اقتصاديـا إحصائيا 

لرصـد جميـع املعامـالت التجاريـة واملاليـة التي تتم 

بـن الدولـة والعالـم الخارجـي خـالل فـرة زمنيـة 

. معينة
 أفضل تصنيفات

بدوره قـال املحلل املايل فواز الهاجـري، ان االقتصاد 

القطـري يتميـز بالقـوة واملتانـة، كمـا يعتمـد عىل 

قطـاع مـريف عمـالق، الفتـًا إىل ان موقـف قطـر 

ظـل االفضـل يف املنطقـة مـن حيـث التصنيفـات 

االئتمانيـة املرتفعـة حيث شـهدت تصنيفـات دولة 
قطـر السـيادية ارتفاعا مـن قبل وكالتـي »موديز« 
وفيتـش فيمـا اكـدت وكالـة سـتاندرد انـد بـورز 

االئتماني.  تصنيـف قطـر 
 وتتمتـع قطـر بتصنيفات سـيادية ائتمانيـة عالية 
متفوقـة عـىل دول الحصـار حيـث حـازت تصنيف 
-AA مـن وكالـة فيتش للتقييـم االئتمانـي ودرجة 
-AA مـن وكالة سـتاندرد اند بـورز العاملية ودرجة 
AA3 مـن وكالة موديـز ووفقا لهـذه الدرجات فإن 
التصنيـف السـيادي لدولـة قطر يعر عن مسـتوى 
جـدارة ائتمانيـة عاليـة ومخاطـر محـدودة جـداً 
حيـث يندرج ضمـن القائمـة التي تضـم تصنيفات 
)AA( التـي تقع يف موضع الصـدارة ويف املقابل فإن 

التصنيـف االئتمانـي للمملكـة العربيـة السـعودية 
يسـجل جـدارة ائتمانيـة متوسـطة بفـارق كبـر 
عـن التصنيفـات االئتمانيـة السـيادية لدولـة قطر 
حيـث حـازت السـعودية عـىل تصنيـف +A )جدارة 
ائتمانيـة متوسـطة( مـن وكالـة فيتـش ودرجـة 
-A )جـدارة ائتمانيـة متوسـطة( من سـتاندرد اند 
متوسـطة(  ائتمانيـة  )جـدارة   A1 ودرجـة  بـورز 
مـن موديز فيمـا تتذيـل مملكـة البحريـن القائمة 
أقـل  أو  متوسـطة  ائتمانيـة  جـدارة  بمسـتويات 
 B1 حيـث تحـوز تصنيـف B مـن متوسـط بدرجـة
مـن وكالـة موديـز و-BB من وكالـة سـتاندرد اند 
بـورز وتصنيف +BB مـن وكالة فيتـش العاملية ويف 
املقابـل تقع تصنيفـات االمارات السـيادية يف نفس 

مسـتوى درجـة تصنيفـات قطـر وهـي )الجـدارة 
االئتمانيـة العاليـة(.

نجـح  املـريف  القطـاع  أن  إىل  الهاجـري  واشـار 
بفعاليـة يف أسـتقطاب الودائـع وتوظيفهـا يف تمويل 
مـن  الوقـت  ذات  يف  اسـتفاد  كمـا  املرشوعـات، 
االنفـاق الحكومـي الضخـم عـىل مشـاريع التنميـة 
الكـرى التـي تشـهدها السـوق القطريـة، مشـراً 
إىل ان ضخامـة قيمـة االنفـاق الحكومـي يف املوازنـة 
الحاليـة والبالـغ 203.2 مليـارات ريـال )55.8 مليار 
دوالر( انعكـس ايجابا عـىل البيئة التشـغيلية للبنوك 
فيمـا عكسـت التصنيفـات االئتمانيـة املرتفعة قوة 

االقتصـاد الوطنـي.
نمو متسارع

ويقـول املحلـل االقتصـادي أحمـد عقـل، إن البنوك 
املتعثـرة  للقـروض  الوطنيـة تتمتـع بأقـل معـدل 
إىل  فضـاًل  لألصـول  متسـارع  نمـو  مـع  خليجيـا 
ارتفـاع كبـر يف األربـاح سـجلته البنـوك القطريـة 
الجـاري  العـام  مـن  األول  النصـف  يف  املدرجـة 
باالضافـة إىل الـدور الكبـر الـذي تلعبـه املصـارف 
وأظهـرت  الكـرى  التنمويـة  املشـاريع  تمويـل  يف 
بيانـات اختبـارات الضغـط التـي أجراهـا مـرف 
لتقييـــم  املحليـة  البنـوك  عـىل  املركـزي  قطـر 
قـــدرة القطـــاع املرفـــي علـــى تحمـــل 
ســـيناريوهات الضغــط أن القطــاع املرفــي 
مـــرن بمـــا يكفـــي الحتـــواء ومواجهـة أية 
مسـتويات  انخفـاض  ظـل  يف  محتملـة  مخاطـر 
الوقـت  يف  ملحوظـة  بصـورة  السـيولة  مخاطـر 
الذي تسـجل فيـه معـدالت القـروض غـر العاملة 
)املتعثـرة( مسـتويات دون 2 % )1.57 %( وهـي 
املعـدالت األقل عـىل مسـتوى دول مجلـس التعاون 
الخليجـي، كما تحسـنت معـدالت كفايـة رأس املال 
بصـورة ملحوظـة يف 2017 لرتفـع مـن مسـتوى 
 16.23 2016 إىل مسـتوى يبلـغ  15.76 % يف  بلـغ 
% يف 2017 وهـو العـام الـذي شـهد بـدء الحصـار 
الجائـر املفـروض عىل دولة قطر ممـــا يعكـــس 
التنفيـــذ الجيـــد املخطـــط ملصـــرف قطـــر 

املركـــزي ألفضـــل املمارســـات الدوليــة. 
التـي  االئتمانيـة  التسـهيالت  أن  إىل  عقـل  ويشـر  
تقدمهـا البنوك املحلية تشـهد نمـواً متسـارًعأ األمر 
الـذي يـؤرش إىل توسـع القطـاع املـريف يف تمويـل 
املشـاريع التنمويـة الكـرى منوهـاً إىل أن القطـاع 
املـريف القطـري يعتر االقـوى خليجيـاً حيث حلت 
نحـو »6« بنـوك قطريـة يف قائمـة برانـد فاينانـس 
العامليـة ألفضل 500 عالمـة مرفيـة يف العالم لعام 
2018.ولفـت إىل أن البنـوك القطريـة حققـت اربـاح 
صافيـة بلغـت نحـو 12 مليار ريـال يف النصـف األول 
مـن العـام الجـاري، محققة نمـواً من خانتـن يبلغ 
10.6 % عىل أسـاس سـنوي مقارنة مـع 10.8 مليار 

ريـال يف الفـرة ذاتهـا مـن العـام املايض. 
وتشـر بيانـات مـؤرش االسـتقرار املـريف الصادرة 
عـن مرف قطر املركزي إلـــى أن البنـوك القطرية 
قـادرة عىل مواجهـــة نقـــاط الضعـــف غيـــر 
املتوقعــة، ومواصلــة تقــديم االئتمــان للتنميــة 
االقتصاديـــة يف ظل ارتفاع نســـبة املخصصــات 
مقابـل القـروض غـر العاملـة ممـــا زاد مـــن 
قـــدرة امتصـــاص الصدمــات لـــدى البنــوك. 
ومـــع ارتفـــاع رأس املـــال، تراجعــت نســبة 
صافـــي القروض غر العاملـة إىل رأس املال بصورة 
ملحوظة خالل 2017 وكذلك تحســـنت معـــدالت 
الربحيـــة األخـــرى. وعلـــى ســـبيل املثـــال، 
تحســن هامش الفائــدة إلــى إجمالــي الدخــل، 
إلــى جانــب قيـــاس كفــاءة أفضــل. وظلــت 
تغطيــة املوجـــودات الســائلة إلــى املطلوبــات 

غيــر املســتقرة عنـــد مســتويات مريحــة.

احتياطي النقد األجنبي يقفز بـواقع 28 مليار ريال خالل 7  أشهر 

البنوك قوية والتصنيفات االئتمانية مرتفعة 

 موديز وفيتش رفعا تصنيف قطر مقابل تثبيته من ستاندرد آند 
بورز وكابيتال انتليجنس

تفوق قطر بالتصنيفات السيادية على دول الحصار

 أظهرت البنوك الوطنية قوة 
وصالبة في مالءتها المالية 

بفضل رسملتها الصلبة ونجاح 
استراتيجيتها في درء المخاطر 

فضاًل عن النمو الكبير الذي 
أظهرته واستفادتها من  ارتفاع 
التصنيفات االئتمانية السيادية 
لدولة قطر وهي الموجه التي 

استمرت في أوج الحصار المفروض 
على البالد منذ الخامس من يونيو 

 . 2017
وكشفت بيانات مصرف قطر 
المركزي عن ارتفاع منسوب 

االحتياطيات الدولية والسيولة 
بالعمالت األجنبية لدى مصرف 

قطر المركزي )االحتياطي النقدي 
األجنبي( بواقع 28 مليار ريال خالل 
)7 أشهر(، مرتفعًا من مستوى بلغ 
137.1 مليار ريال في يناير 2018 
إلى مستوى بلغ 165.1 مليار ريال 

في يوليو 2018  )احدث بيانات 
متاحة( مسجاًل أعلى مستوياته 
في 14 شهرا وهو ما   يعكس 

بالوقت ذاته تالشي التأثيرات 
المالية المتعلقة بالحصار مع  

زيادة قدرة »المركزي« على دعم 
الريال القطري إذا اقتضت الضرورة 

ذلك. ورفعت وكالة التصنيف 
االئتماني العالمية »موديز« 

نظرتها المستقبلية لقطر إلى 
مستقرة مع تثبيت التصنيف 

االئتماني للدولة عند مستوى 
)AA3( مشيرة إلى أن قطر قادرة 
على مواجهة أيه مخاطر محتملة 

بفضل احتياطياتها الضخمة 
وقوتها االقتصادية.

كتب – محمد حمدان

عبدالهادي الشهواني احمد عقلفواز الهاجري

الشهواني: »المركزي« 
يتبنى سياسة نقدية 

حصيفة 

الهاجري: التصنيفات 
االئتمانية تعكس 

قوة اقتصادنا

عقل : البنوك 
تتوسع في تقديم 

التسهيالت االئتمانية 

مصرف قطر المركزي
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ماهي أبرز الوجهات المفضلة 
لالستثمار العقاري خارجيًا للقطريين؟

- هنـاك عـدة عوامـل تحـدد جدوى االسـتثمار 
العقاري خارجيـاً، أبرزها عوامـل األمن واالمان 
وسـهولة الوصـول إىل البلـد املـراد االسـتثمار 
فيـه، اضافـة إىل عوامل السـعر والعائـد املتوقع 
الرضائـب  وايضـاً  العقـاري،  االسـتثمار  مـن 
التـي يمكـن ان يدفعهـا املسـتثمر والقوانـن 
والترشيعـات التـي تحكم العملية االسـتثمارية 
يف مجـال العقـار وقيـاس املخاطـر املحتملـة 
ايضـاً، ولذلـك يمكـن القـول أن أبـرز خمـس 
وجهات تسـتقطب رجال األعمال واملسـتثمرين 
القطرين هي انجلرتا وتركيـا وجورجيا وعمان 
والبوسـنة، وحالياً فتح سـوق جديد يف اسبانيا، 
فاالسـتثمارات تحتـاج إىل التأكد مـن مصداقية 
سـواء  والعائـد  املناسـب  والسـعر  املـرشوع 

لإليجـار أو البيع مسـتقبالً.
كم المبلغ أو الحد األدنى الذي يمكن 

بدء االستثمار به؟ 
دولـة  مـن  يختلـف  الخارجـي  -االسـتثمار 
ألخرى وحسـب مواصفات ونـوع العقار املراد 
األسـتثمار فيـه، سـواء كانـت شـقة أو فيـال 
وكذلـك املوقـع سـواء قريـب مـن السـوق أو 
مطـل عىل البحـر، إضافـة إىل تفضيـل البعض 
للمواقـع التـي تقـع بالقـرب مـن املـوالت أو 
ضمـن بنايات املحـال التجارية وهـي مرغوبة 
وجاذبة، فاالسـعار تبـدأ من 70 ألـف دوالر إىل 
أن تصـل إىل مسـتويات تـرتاوح بـن 150 ألف 

500 ألـف دوالر.  دوالر إىل 
ماهي القوانين التي يجب مراعاتها 

عند الشراء؟
االسـتثمار  يف  يرغـب  الـذي  املسـتثمر  -عـىل 
خارجيـاً أن يتأكـد مـن القوانـن التـي تحكم 
كمـا  املعـن،  البلـد  يف  العقـاري  االسـتثمار 
يجـب عليه اتخـاذ كافـة اإلجـراءات القانونية 
اإلجـراءات  ومعرفـة  البيـع  عنـد  الصحيحـة 
املسـتثمرين  قيـام  أهميـة  مثـل  القانونيـة 
الخـارج  مـن  عقـارات  رشاء  يف  الراغبـن 
بتوثيـق عقـود الـرشاء ومعاينة العقـار محل 
االكتفـاء  وعـدم  الواقـع  ارض  عـىل  الـرشاء 
الرضيبيـة  االنظمـة  ودراسـة  باملخططـات 
للدولـة املـراد االسـتثمار بهـا ومعرفـة مـدى 
سـهولة التخـارج ومعرفـة القوانـن املتعلقة 
بامللكيـة العقارية وكيفيـة نقلهـا والتأكد من 
اعتمـاد مخطـط العقار من الجهات الرسـمية 
يف الدولـة الكائـن بهـا والتحقـق مـن رخصة 
بنـاء العقـار، فالقوانـن هي مصـدر حقيقي 
لتأمـن االسـتثمارات بالخارج، ونحن نسـعي 
لوضـع رشط جزائي يف حالة وجـود مخالفات 
وذلـك  الكافيـة،  الضمانـات  اخـذ  بجانـب 

العمـالء. لحمايـة 

منظومة متكاملة 
كيف ترى فرص االستثمار العقاري في 

قطر؟
- النظـرة لالسـتثمار العقاري يجـب أن تكون 
نظـرة ملنظومـة متكاملة بـدًءا مـن الخدمات 
التـي تقـوم بهـا الدولة مثـل شـبكات الطرق 
تمـي  اآلن  فالدولـة  وامليـاه،  والكهربـاء 
بشـكل متقـدم يف اسـتكمال البنيـة التحتيـة 
عـىل مسـتوى راٍق جـداً، وهـذا يشـكل دافعـا 
للمنـاخ االسـتثماري يف املسـتقبل، فالتطويـر 
الجـاري يف البنيـة التحتية يشـجع االسـتثمار 
العقـاري، وقطـر دولـة آمنـه وتحقـق عوائـد 
جيـدة لألسـتثمار العقاري، والسـوق العقاري 
ولكـن  والطلـب،  العـرض  بقوانـن  محكـوم 
هنـاك مـن يقـاوم توجهـات السـوق ويخرج 
املنظومـة الن بعـض املسـتثمرين  عـن هـذه 

فتبقـى  السـوق  بأسـعار خـارج  يتمسـكون 
هـذه العقـارات شـاغرة الكثر من سـنة وهذا 
بالطبـع فيـه خسـائر، والرابح هو مـن يلتزم 
بقوانن السـوق، فاالسـتثمار يجـب أن يكون 
اسـتثمارا آمنـا يف دورتـه املتكاملـة مـا بـن 
االرض  واختيـار  وتسـليمه  املـرشوع  انشـاء 
وبمواصفـات  معينـة  مناطـق  يف  واملبانـي 
معينـة ويحـدد لـه املـردود الكامـل أي العائد 
الـذي يجـب ان يتواكـب مـع السـوق الحـايل 

ومتغرياتـه.

العرض والطلب 
كيف تحدد االسعار في السوق من حيث 

البيع والشراء واإليجار؟ 
تحكـم  التـي  هـي  والطلـب  العـرض  -آليـة   
االسـتثمار العقـاري، وعندما يتم بنـاء العقار 
أو  للمسـتأجر  املالـك  مـن  لإليجـار  ويطـرح 
تقـوم  التـي  العقاريـة  الـرشكات  بـن  مـا 
املشـاكل  تنشـأ  واملسـتأجرين  باالسـتثمار 
نتيجـة لعـدم اإللتـزام بقوانـن السـوق، الن 
هنـاك بعـض الـرشكات تقـوم باإليجـار مـن 
الباطـن وتعتـر ظاهـرة التأجـري مـن الباطن 
نية مسـبقة السـتغالل رغبـة املالـك يف تأجري 
العقار خارج أسـعار السـوق الواقعية، فرغبة 
مـالك العقارات هـو الحصول عـىل أقىص قدر 
مـن الربحيـة واملنفعـة املاديـة وهـي السـبب 
يف  الـرشكات  هـذه  مثـل  إلنتشـار  الرئيـي 

السـوق العقـاري داخـل الدولـة.
ولكن كيف يحدث ذلك في السوق؟

- الن بعـض الـرشكات التـي تقـوم بااليجـار 
مـن الباطن تسـعى إلغـراء املالك بالسـعر غري 
املناسـب لعقـاره بمـا ال يتوافـق مـع أسـعار 
بإغـراء  يقومـون  العقـاري، وكذلـك  السـوق 
املسـتأجر لتأجـري الوحـدة بأسـعار أقـل عـن 
السـعر الفعيل للوحـدة يف املنطقـة املحددة مع 
كامـل مواصفاتهـا مقابـل تحصيـل إيجـار 6 

أشـهر نقـدا ومقدمـا عنـد التعاقـد، وهـو ما 
يقعـون  واملسـتأجرين  املـالك  بعـض  يجعـل 
فريسـة سـهلة ملثـل هذه الـرشكات مـن أجل 
تحقيـق غـرض معـن ثـم تختفي بعـد جمع 

مدفـوع اإليجـارات املجمعـة مقدمـاَ.

ضوابط عقارية 
كيف يمكن ضبط إيقاع اإليجارات في 

السوق؟ 
-من يتماىش مع سـعر السـوق يكسب، ويجب 
االسـتثمار  مجـال  يف  باملختصـن  االسـتعانة 
والتطويـر العقاري، ولذلك يجـب معرفة أهمية 
املؤثـرة  والعوامـل  العقـاري  السـوق  ضوابـط 
السـوق  وحالـة  والطلـب  العـرض  مـن  فيـه 
وعمـر العقـار ومسـاحته وموقعـه وكل هـذه 
األمـور تعتر عوامـل أساسـية يف تحديد القيمة 
اإليجاريـة للوحـدات ومـن هـذا املنطلـق فقـد 
تعاقـدت مجموعـة إبهار للمشـاريع مع رشكة 
املتخصصـة  الهولنديـة   Golden Enterprises
للسـوق  معايـري  لوضـع  العقـاري  املجـال  يف 
العقـاري القطـري لتحديـد اسـعار اإليجـارات 
وفقـا  املناطـق  وبمختلـف  الوحـدات  لكافـة 
حتـى  للتسـويق  والدوليـة  العامليـة  للمعايـري 
يتسـنى لنا إصـدار تقريـر شـهرى مفصل عن 

حركـة اإليجـارات بدايـة كل شـهر.

نصائح للمالك 
ماهى النصائح التي يمكن أن تقدم 

لمالك العقارات في السوق المحلي؟
-هنـاك حزمـة مـن النصائـح يمكـن أن تقدم 
ملـالك العقـارات حتـى ال يقعـون يف اإلغراءات 
الكاذبـة، فيجـب عليهـم السـؤال عـن موقف 

وللرشيـك  للرشكـة  اإلئتمانيـة  املعلومـات 
يف  التواجـد  تاريـخ  مـن  والتأكـد  القطـري، 
السـوق العقـاري وحجـم التعاقدات السـابقة 
مـع املالك إليضـاح مـدى إلتزامهم أمـام مالك 
هـذه العقـارات ويمكن السـؤال املبـارش لهذه 
الـرشكات املتعامل معهـا سـابقاَ، والتأكد من 
القيمـة اإليجارية التـي يتم تأجريهـا من هذه 
لعـدد  اإليجاريـة  القيمـة  ومقـدم  الـرشكات 

اإليجـارات القادمـة.

العائد االستثماري 
كم العائد المتوقع في االستثمار 

العقاري حاليًا؟
-تـرتاوح بن 7 % إىل 8 % سـنوياً، يف السـابق 
كانـت اكثـر مـن 10 %، كما أن العائـد يتوقف 
عـىل نوع املـرشوع، اآلن هناك شـواغر عقارية 
بالنسـبة  امـا  واملسـاكن،  املكاتـب  يف  كبـرية 
للعقارات السـكنية فالطلـب االكثر محصور يف 
غرفتـن وصالـة، بينما الفلـل السـكنية حالياً 
العقـاري  السـوق  الشـواغر،  يف  زيـادة  فيهـا 
اسـتطاع ان يغربل االسـعار يف الفـرتة االخرية، 

السـوق يكون مـن واقـع العـرض والطلب.
هل السوق المحلي فيه فرص أو وصل 

مرحلة تشبع؟ 
- أنـا متفائـل أن االسـتثمارات سـوف تتزايد، 
يمـرض  السـائدة  للمقولـة  وفقـاً  والعقـار 
واليمـوت، فالعقـار مهمـا انخفـض فسـوف 
يسـتعيد وضعيتـه الحقـاً، والسـوق العقاري 
محـدود ويقـدم متطلبـات االسـتثمار طبقـاً 
للـدول التـي يسـتثمر فيهـا، والسـوق املحـيل 
يقـدم توازناً بـن الطلب والعـرض، وانخفاض 
االسـعار حاليـاً يعتـر ظاهـرة صحيـة وهي 

مرتبطـة بانخفـاض أسـعار االرايض وبالتـايل 
النظـرة  لكـن  البنـاء،  تكلفـة  يف  انخفـاض 
البنـاء. تفـاؤل يف مجـال  املسـتقبلية هنـاك 

هل الحصار أثر على السوق العقاري؟
-الحصـار حقـق لقطر رؤيـة مليئـة بالنظرة 
املسـتقبلية الجيدة، اآلن دولـة قطر تعتمد عىل 
أغلبيـة مـن املنتجات املحليـة والوطنيـة، مثل 
مـواد البنـاء التـي أصبحـت اآلن تنتـج محلياً 
وهنـاك اكتفـاء يف السـوق املحـيل، فالحصـار 

لـم يـرض بالسـوق القطري.
تشريع ذكي 

قانون تملك االجانب للعقارات؟
يجـذب  أن  ويسـتطيع  ذكيـا  ترشيعـا  يعتـر   -
قـوة  قطـر  وأصبحـت  االجنبيـة  االمـوال  رؤوس 
لنـا  ونحـن  وتقـدر،  تحـرتم  عامليـة  اقتصاديـة 
وجورجيـا  هولنـدا  يف  الخـارج  يف  اسـتثمارات 
والبوسـنة، فهـذا يـدل عـىل أن إطـالق اسـم قطر 
يحظـى باحـرتام وتقديـر كبـري، وايضـاً تطويـر 
االكفتـاء الذاتي الذي يحقق املسـرية االسـتثمارية 
عىل مسـتوى املسـتقبل، ومتوقع أن يحدث قانون 
هائلـة يف  قفـزة  القطريـن  لغـري  العقـار  تملـك 
حجـم االسـتثمارات العقارية وانعكاسـها إيجابيا 
عـىل باقـي القطاعـات األخرى مثـل قطـاع مواد 
البنـاء واإلنشـاءات والقطـاع الفندقي والسـياحة 

والتعليـم والصحـة أيضـا.
توقيت مناسب 

كيف تقيم المنافسة في السوق المحلي؟
-السـوق اآلن سـوق منضبط وجيد، ومن يريد 
العمـل عليه بعمل دراسـات الجـدوى ومعرفة 
تكاليـف البناء واسـعار االرايض ليكون التقييم 
موضوعيـا وواقعيا، ومـردود االسـتثمار، وأنا 
أرى أن الوقـت الحـايل مناسـب لالسـتثمار يف 
مجـال التطويـر، فاالنفـراج يأتـي ونحن عىل 
ابـواب كأس العالم والسـوق يحتـاج إىل تغذية 
املكاسـب ملـن  يف املسـاكن، فالسـوق يحقـق 
يعملون دراسـات جـدوى صحيحـة وواقعية.
هل انتم قادرون على المنافسة في السوق؟

- السـوق مفتوح للجميـع، وال نعترها منافسـة 
بقـدر ماهى اجتهـاد، فاملنافسـة ان يحـدث نوع 
مـن الضغوط ونحـن النقبـل الضغوط عـىل احد، 
ونحن نتمنى لـكل الرشكات النجـاح ونحب الخري 
لكل السـوق والعاملن فيه من املسـتثمرين، نحن 
لدينا معرضـان عقاريان يف تركيـا وهولندا ونرتب 
الفتتـاح معـرض جديـد بدايـة العـام الجديـد يف 
اسـبانيا، والسـوق مفتوح، ونحن نخطط للتوسع 

مستقلبياً يف السـوق الخارجي. 
ماهي أهم نشاطات شركة إبهار؟ 

- تعتـر رشكة إبهار للمشـاريع واحدة من أهم 
رشكات التسويق واالسـتثمار العقاري املعروفة 
املتطـور  اإلداري  ونظامهـا  العاليـة  بجودتهـا 
وبناياتهـا التي القـت استحسـان الجميع أينما 
اسـمها  األنحـاء، وفرضـت  حلّـت ويف جميـع 
وسـط الـرشكات الرائـدة يف مجـال التسـويق 
لتتخـذ مكانـاً  بالدولـة  العقـاري  واالسـتثمار 
مميزاً لدى املسـتثمرين ويف األسواق املحلية عىل 
حـد السـواء، وعملـت عـىل بنـاء روابـط متينة 
أساسـها الثقـة وِعمادهـا املصداقيـة وقوامها 
جـودة الخدمـات، حتـى تحقـق أعـىل درجـات 
جميـع  مـع  يتناسـب  بمـا  والتنـوع  التميـز 
األذواق ويتوافـق مع معظـم اإلمكانيات املادية، 
ويمكنهـاّ مـن ضمـان الحقـوق بكـمٍّ كبري من 
الكفـاءة، وقـد امتدت هـذه الخـرات الكثر من 

38 عامـا بدولـة قطـر املعطاءة.

قطر تحقق مكانة دولية فى اإلستثمارت العقارية المتبادلة 
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ضرورة اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية 
عند االستثمار خارجيًا

عائد االستثمار العقاري 
يتراوح بين »7%« إلى 

»8%« سنويًا

»70« ألف دوالر الحد 
األدنى لبدء االستثمار 

العقاري خارجيًا

حوار – محمد حمدان  

قال الدكتور ميسر صديق رئيس مجلس إدارة مجموعة إبهار للمشاريع والخبير 
  ICREA العقاري الدوليو عضو الكونسيرتيوم الدولى لإلتحادات العقارية
و عضو االتحاد العقارى الدولى FIABCI ، أن هناك اقباال وتوجها متزايدا 

لالستثمارالعقاري في الخارج مشيرًا إلى أن انجلترا وتركيا وجورجيا وعمان 
والبوسنة تعتبر من أبرز الوجهات المفضلة لالستثمار خارجيًا، الفتًا إلى 

أن الحد األدنى لبدء االستثمار العقاري في الخارج يبلغ نحو 70 ألف دوالر 
كما ان االستثمار يختلف من دولة الخرى ومن مشروع آلخر اضافة إلى 

اختالف اسعار المواقع المميزة عن غيرها، مشددًا على أهمية اتخاذ كافة 
اإلجراءات القانونية عند االستثمار العقاري خارجيًا.

واوضح في حوار مع »مال وأعمال«، أن اإلستقرار االمنى و  النهضة  
العمرانية التي تشهدها قطر تشجع المناخ االستثماري في المستقبل، 

كما أن عائد االستثمار العقاري يتراوح بين 7% إلى 8% سنويًا، الفتًا إلى 
أن السوق العقاري محكوم بقوانين العرض والطلب ومن يتماشى مع 

سعر السوق يكسب، مشددًا على أهمية االستعانة بالمختصين في مجال 
االستثمار والتطوير العقاري، ومعرفة ضوابط السوق العقارى والعوامل 
المؤثرة فيه من العرض والطلب وحالة السوق وعمر العقار ومساحته 

وموقعه، الفتًا إلى أن مجموعة إبهار للمشاريع تعاقدت مع شركة 
Golden Enterprises الهولندية المتخصصة في المجال العقاري 
لوضع معايير للسوق العقاري القطري لتحديد اسعار اإليجارات لكافة 

الوحدات وبمختلف المناطق وفقا للمعايير العالمية والدولية للتسويق 
وإصدار تقرير شهري مفصل عن حركة اإليجارات بداية كل شهر.

  تصوير – محمود حفناوي 

إبهار تطرح مشروعات عقارية جديدة بخمس دول
إنجلترا وتركيا وجورجيا وعمان والبوسنة وجهات مفضلة لالستثمار خارجيًا
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العمل على تنفيذ الخطط يسير على قدم وساق

كتب- أبوبكر محمد

لم تكتف قطر على مدار 
األشهر الماضية بشكل 
عام ومنذ فرض الحصار 

الجائر عليها -والذي دخل 
شهره الخامس عشر- 

بمواجهته والحفاظ على 
نشاطها االقتصادي، بل 

إنها استطاعت الوثب 
بعيداً عن تبعات الحصار 

وتحقيق إنجازات كثيرة 
بمختلف األنشطة 

االستثمارية والتجارية، 
وحولته إلى منحة 

حقيقية.
واعتمدت قطر على 

مقوماتها االقتصادية 
واإلمكانيات الكبيرة 

التي تتمتع بها، باإلضافة 
إلى عالقاتها القوية مع 

مختلف دول العالم، 
في توفير احتياجات 
أسواقها منذ الوهلة 

األولى للحصار، ومن ثم 
اتجهت إلى العمل على 
تحقيق أكبر استفادة من 
هذا الحصار عبر االكتفاء 

الذاتي، والذي بدأت 
الدولة في جني ثماره.

قطـر تجنـي ثمـار االكتفــاء الذاتــي

المنتج الوطني يحظى باالقبال

ووفقـاً لترصيحـات وزير البلديـة والبيئة 
محمـد بن عبداللـه الرميحي، فـإن اإلنتاج 
املحـي يف قطر خـال فرتة الحصـار وصل 
إىل 300 %، مضيفـاً أن هذه النسـبة دفعت 
البيـع  مصـادر  يف  التوسـع  إىل  الـوزارة 
والتسـويق، لتغطيـة الزيـادة امللحوظة يف 

اإلنتاج.
التـي  االسـتثنائية  الظـروف  أن  ولفـت 
مـرت بهـا الدولـة، ومنـع الـركات مـن 
تصديـر منتجاتهـا إىل دولة قطـر نتج عنه 
تميـز وتطور ملحـوظ يف اإلنتـاج الزراعي 
والثروة الحيوانية والسـمكية، موضحاً أن 
الدولـة خصصت مبلـغ 105 مايـن ريال 
)مـا يقـرب مـن 30 مليـون دوالر( لسـنة 
2018 من امليزانية، لتقديـم الدعم للقطاع 
الزراعـي والسـمكي والحيوانـي لتحقيـق 

الغذائي. األمـن 
ووفقـاً ألحـدث تقديـرات قطـاع األغذيـة 
فـإن معدالت االكتفـاء الذاتـي يف منتجات 
األلبـان بالسـوق املحـي ارتفعـت بواقـع 
56 % مـن مسـتوى بلـغ 28 % فقـط يف 
مايـو -2017 قبيل فرض الحصار بشـهر 
واحـد- إىل مسـتوى يبلغ حاليـا 84 % من 
منتجـات األلبـان وذلـك عـى وقـع فورة 
مشـاريع الصناعة الغذائيـة يف قطر حيث 
تـم إطـاق مجموعـة مشـاريع جديدة يف 
القطـاع لزيـادة حجـم الثـروة الحيوانيـة 
التـي تجاوزت مسـتويات 1.5 مليون رأس 

املاشـية. من 
فمـن  األسـماك  بإنتـاج  يتعلـق  وفيمـا 
املنتظر أن يسـهم مركز البحـوث واألحياء 
املائيـة بـرأس مطبخ يف تشـييد 14 مزرعة 
صغـرة وكبـرة إلنتـاج األسـماك خـال 
العامـن الجـاري واملقبـل، مـن بينهـا 3 
الواحـدة  تنتـج  مائيـة  أقفـاص  مـزارع 
منهـا ألفـن، ومزرعـة جمربي تنتـج ألف 
طـن إضافة لــ10 مـزارع صغـرة تعمل 
املائيـة  األبحـاث  ضمـن منشـآت مركـز 
بـرأس مطبـخ، وينتظـر عنـد اكتمالها أن 
تسـد تلك املـزارع حاجـات البـاد من تلك 
السـلعة التي يؤكد مسـؤولون بالبلدية أن 
اإلنتـاج الوطنـي منها يصـل اآلن إىل 80 % 

الباد. احتياجـات  مـن 
وتوقعـت شـبكة »بلومبـرغ« األمركيـة 
نمـو الناتـج املحـي اإلجمـايل لدولـة قطر 
خـال العامـن الجـاري واملقبـل، مؤكدة 
عـى  املفـروض  الحصـار  تداعيـات  أن 
قطـر كانت »مؤقتـة«، وأنهـا األرسع نموًا 

. لخليج با
الـدول  أغنـى  قطـر  تصـدرت  كمـا 
أعدتهـا مجلـة  قائمـة  يف  العالـم،  حـول 
»فورتشـن« األمركيـة، واعتمـدت املجلة 
يف تقييمهـا عـى حصـة الفرد مـن الناتج 
البيانـات  آلخـر  وفقـاً  اإلجمـايل،  املحـي 
الـدويل،  النقـد  صنـدوق  عـن  الصـادرة 
وقالـت »فورتشـن« إن القائمـة مسـتقاة 

مـن البيانات الصـادرة عن صنـدوق النقد 
الـدويل، والتـي ترتبـط بالقـوة الرائيـة 
البلـدان  يف  الـرصف  بأسـعار  مقارنـة 

السـلع. لتكلفـة  بالنسـبة 
وتسـتهدف قطر تحقيـق االكتفـاء الذاتي 
من اإلنتـاج الزراعي والخـراوات بحلول 
العـام 2030، وذلـك مـن خـال االرتقـاء 
بالصناعـات الغذائيـة املحليـة والحـد من 

االعتمـاد عـى املنتجات املسـتوردة.
ولعبـت الصناعـة القطريـة دوراً يف خطة 

تحقيـق الكتفـاء الذاتي وكشـف سـعادة 
الدكتـور محمـد بن صالـح السـادة وزير 
الطاقـة والصناعـة، عـن تنفيـذ توسـعة 
منطقـة الصناعـات الصغرة واملتوسـطة 
بمسـاحة قدرهـا حـوايل 825 ألـف مـرت 
مربع، شـاملة البنيـة التحتيـة والخدمات 
األساسـية الازمة للمروعات الصناعية.
وأوضـح أنـه مـن املقـرر أن يتـم االنتهاء 
مـن تنفيـذ التوسـعة باملرافق األساسـية 
فيهـا خال الربـع األول من العـام القادم، 

ليصبـح إجمـايل مسـاحة املنطقـة أكثـر 
مـن 11 مليـون مرت مربـع، لتسـاهم مع 
املناطـق االقتصاديـة واملناطـق الحـرة يف 

دعـم التنميـة الصناعيـة يف الدولة.
وأفـاد بأنـه خـال عـام واحـد مـن بـدء 
لقـرارات  وتنفيـذاً  الجائـر،  الحصـار 
الحكومة الرشـيدة، بـدأ 98 مصنعاً اإلنتاج 
الفعـي مقارنة بـ 55 مصنعاً يف العام الذي 
سـبق الحصار، حيـث أصبح إجمـايل عدد 
املصانـع املنتجـة يف الدولـة 812 مصنعـاً.

ووفقـاً للجنـة الفنيـة لتحفيز ومشـاركة 
القطـاع الخـاص يف مروعـات التنميـة 
نجحـت  قطـر  دولـة  فـإن  االقتصاديـة 
باالعتمـاد عـى الـذات، يف إنتاجاتهـا، من 
خال تحفيـز القطاع، وفرص االسـتثمار، 
الفتـة إىل أن حجم االسـتثمارات يف القطاع 
الخـاص بلغ حوايل 26 مليـار دوالر، تمثلت 
يف مشـاريع توزعـت بـن مجـاالت األمـن 
الغذائـي وقطاع البنـاء والتشـييد، وقطاع 
الصحـة، والتعليم، واللوجسـتيات، إضافة 

إىل السـياحة والصناعة.وأشـارت بيانـات 
اللجنـة إىل عزمها تنفيذ مـروع متكامل 
للدواجن قـادر عى إنتـاج 40 ألف طن من 
لحـوم الدواجـن و7.5 ألف طـن من بيض 
املائدة سـنوياً بالتجمع الزراعـي والغذائي 
 5.7 مسـاحة  عـى  يقـام  والـذي  األول، 
كيلومرت.وبلغـت أعـداد الثـروة الحيوانيـة 
اىل 1.5 مليـون رأس بزيـادة تقـدر بـ150 
ألـف رأس خال 10 أشـهر، وينتظر إطاق 
قريبـاً  السـمكية  للثـروة  مروعـاً   14
عـدد منها بـدأت اإلنشـاءات فيـه بالفعل، 
ومـن املنتظـر أن تنتـج تلـك املروعـات 
6.5 ألـف طـن وتحقـق قطر اكتفـاء ذاتياً 
مـن األسـماك قبيل نهايـة خطـة التنمية 
الوطنيـة الراهنة، وبالنسـبة للدواجن فإن 

إنتاجهـا تضاعـف إىل 80 %.
سـتار«،  ديـي  »ذا  صحيفـة  وأشـادت 
بالجهـود الكبرة، التـي تبذلهـا الحكومة 
القطريـة يف الفرتة الحاليـة، بهدف تحقيق 
االسـتدامة الغذائيـة، عرب تعزيـز قطاعي 
الزراعـة والثـروة الحيوانية، وفتـح منافذ 
قطـر،  يف  واملقيمـن  للمواطنـن  جديـدة 
يف  الغذائيـة،  احتياجاتهـم  كافـة  لتلبيـة 
مواجهـة الحصـار الـذي فشـل يف مهمـة 
قطـع خطـوط التوريـدات الغذائيـة عـن 

قطـر، وتجويـع الشـعب القطـري.
وأكـدت الصحيفـة، أن التفكـر القطـري 
يف مرحلـة مـا بعد الحصـار اختلـف كثراً 
عمـا قبله، حيـث تحولت قطـر إىل مرحلة 
الغـذاء  مـن  ذاتيـاً  االكتفـاء  يف  التفكـر 
أن  مؤكـداً  واللحـوم،  األلبـان  ومتجـات 
حكومـة قطر تسـر وفـق جـدول أعمال 
االسـتدامة  برنامـج  لتحقيـق  صـارم 

الغذائيـة.
افتتاحـه  تـم  الـذي  مينـاء حمـد  ومثـل 
دوالر،  مليـار   7.4 تكلفتـه  والبالغـة 
صمام أمـان قطـر فيما يتعلـق بمحوري 
االسـتراد والتصديـر، باعتبـاره واحداً من 
أكـرب املوانـئ يف منطقـة الرق األوسـط، 
مـرتاً  كيلـو   26 مسـاحة  عـى  يمتـد  إذ 
مربعـاً، وسـتصل طاقتـه االسـتيعابية إىل 
7.5 مليـون حاويـة سـنوياً مـع املخـازن 
الجـاري بنائهـا السـتقبال أعـداد ضخمة 

مـن الحبـوب والغـال واملعـدات.
وكان املينـاء بمثابة املصـدر األول لحصول 
قطـر عـى األغذيـة رغـم الحصـار، خال 

األشـهر األوىل له.
 ومـن ثم أصبـح بوابتهـا للتصدير ملختلف 
دول العالـم، ومن املتوقـع أن ترتفع أهمية 
دوره يف عجلـة االسـتراد والتصدير للباد، 
بعـد انتهـاء املرحلـة الثالثة مـن تطويره، 
ليصبـح رسـمياً بذلـك أحـد أهـم موانـئ 
وأكـرب  كلـه،  والعالـم  األوسـط  الـرق 
وسـائل قطر ملواجهة دول الحصـار، دون 
الحاجـة لاعتمـاد عـى ميناء جبـل عي، 

كمـا كان األمر يف السـابق.

كبير  نمو 
الناتـج  في 

لمحلـي ا
 خـــالل
 األشهـر 
الماضية

ملحوظ  تطور 
في اإلنتاج 

الزراعي 
والثروة 

الحيوانية 
والسمكية

دور كبير لميناء حمد في توفير 
االحتياجات وانطالق الصادرات

نهضة في مشاريع الصناعات 
الغذائية وانخفاض معدل االستيراد





اإلسالميـــة الصيـرفــة  رائــد  المصـرف.. 
يستحوذ على »42.3%« من القطاع.. و»11%« من إجمالي السوق

مصرف قطر إالسالمي

يقـدم املـرف خدماتـه يف السـوق املحلية 
مـن خالل شـبكة فـروع عريـة منترشة 
يف  تتيـح  كمـا  قطـر،  أنحـاء  مختلـف  يف 
متخصصـة  مراكـز  األساسـية  الفـروع 
تضـم مـدراء عالقـات متمرسـن يف تقديم 
العمـالء:  مـن  محـددة  لرشائـح  خدمـات 
مراكـز الخدمات املرفيـة الخاصة، مراكز 
خدمـات التميـز، مراكز الـرشكات الصغرية 
الخاصـة  املراكـز  جانـب  إىل  واملتوسـطة، 
بالسـيدات. وعـالوة عـى امتالكـه لشـبكة 
فـروع متميزة، عمـل املرف عـى ترسيع 
وتـرية االسـتثمار يف القنـوات االلكرتونيـة 
مـن خـالل توفري خدمـات متعـددة ألجهزة 
الـراف اآليل وااليـداع النقـدي، الخدمـات 
جـوال  تطبيـق  االنرتنـت،  عـر  املرفيـة 
املـرف، باإلضافـة إىل مركز اتصـال حائز 

جوائز. عـدة  عـى 
يتبنـى املـرف اسـرتاتيجية نمـو تهـدف 
لتعزيـز مكانتـه ودوره كمـرف إسـالمي 
رائـد يتمتـع بعالقـات قويـة مـع عمالئه، 
ورشاكات مهمـة مـع املجتمعـات املحليـة. 
يتبناهـا  التـي  االسـرتاتيجية  وتتمـاىش 
املـرف بشـكل وثيـق مـع رؤيـة قطـر 
الوطنيـة 2030، ومـع التـزام الحكومـة يف 
االسـتثمار يف البنيـة التحتية للبـالد وتنويع 
االقتصـاد وتطويـر قطـاع خـاص قـوي. 
وُيعـد املـرف مجموعـة مالية مسـتقرة 
تغطـي خدماتهـا جميـع رشائح األسـواق 
واملؤسسـات  األفـراد  ذلـك  يف  بمـا  املاليـة 
الحكوميـة والـرشكات الكبـرية والرشكات 
حلـوالً  وتوفـر  واملتوسـطة،  الصغـرية 
مرفيـة مبتكـرة متوافقـة مـع الرشيعة 
اإلسـالمية. وانطالقاً من التزامه باالستمرار 
يف زيـادة القيمـة املضافة املقدمـة لعمالئه 
واملسـاهمن واملجتمع القطري، سـيواصل 
املـرف تركيـزه عـى الكفاءة وعـى تلبية 
احتياجـات العمـالء واالرتقـاء إىل مسـتوى 

توقعـات جميـع األطـراف املعنيـة.
وتمتلك مجموعـة املرف حصصـاً يف عدد 
مـن رشكات الخدمـات املاليـة املتوافقة مع 
الرشيعة اإلسـالمية يف قطـر ومنها مرف 
كيـو إنفسـت، وهـو مؤسسـة مرفيـة 
اسـتثمارية تابعة للمرف، هـذا إىل جانب 
الـرشكات الزميلة رشكـة »بيمه« )املختصة 
التأمينـي(،  التكافـل  برامـج  تقديـم  يف 
ورشكـة الجزيـرة للتمويـل )رشكـة تمويل 

استهالكي(.
و للمجموعـة حضورهـا القوي يف األسـواق 
الرئيسـية ممـا يمكنهـا مـن تلبيـة حاجة 
خدمـات  بتقديـم  بالخـارج  عمالئهـا 
الصريفة اإلسـالمية املتوافقة مـع الرشيعة 
)اململكـة  املـرف  ويمثـل  اإلسـالمية. 

املتحـدة( QIB-UK، وهـي مؤسسـة مالية 
 2008 عـام  تأسسـت  للمـرف  تابعـة 
لتلبيـة جميـع االحتياجـات املاليـة لألفراد 
والرشكات القطريـة يف اململكة املتحدة. كما 
يمتلـك املرف حضـوراً يف لبنـان من خالل 
بيـت التمويل العربي هـذا باإلضافة إىل فرع 

يف السـودان.

االستراتيجية العامة
تتمثـل رؤية املـرف يف أن يصبـح مرفا 
رائـدا ومبتكـرا وشـامال، يتمسـك بأحكام 
الرشيعة اإلسـالمية واملثـل والقيم األخالقية 
الرفيعـة، ويحقـق املعايـري الدوليـة للعمل 
املـريف.  ويعمـل املرف عـى تحقيق ذلك 

مـن خالل:
 تعزيـز مكانتـه محليـاً وتحسـن قيمـة 

الـرشاكات الدوليـة القائمـة
املرفيـة  الخدمـات  نطـاق  توسـيع   
اإلسـالمي  املـرف  ليصبـح  للـرشكات 

القطريـة للـرشكات  الرئيـي 
لألفـراد  املرفيـة  الخدمـات  تحديـث   
ليصبـح مرفـاً يتمـاىش مـع معطيـات 

والعرشيـن الحـادي  القـرن 
 إعادة هيكلة العمليـات وتقنية املعلومات 

والرتكيز عى خدمة العمالء
 تعزيز الرأسـمال البرشي وإثـراء املهارات 
ليصبـح أحـدى جهـات العمـل املفضلـة يف 

قطر
 تحسـن الخدمـات املرفيـة الخاصـة 
شـبكة  وتعزيـز  الثـروات  إدارة  وعمليـات 
العمـالء مـن الـرشكات باإلضافـة إىل زيادة

املـرف  بـن  العابـرة  التعامـالت  حجـم 
لـه  التابعـة  والـرشكات 

 ابتكـار منتجـات وحلـول مرفيـة 
واستثمـاريـة جديـدة يف إطـار أنظمـة 

متكاملـة.
مـن  الداخليـة  اإلدارة  أنظمـة  تحسـن   
أجـل تحقيـق أعى مسـتوى مـن االنتاجية 

والرتكيـز عـى حوكمـة الـرشكات

تصنيف ائتماني قوي
إئتمانـي  بتصنيـف  املـرف  ويتمتـع 
قـوي، ففـي يونيـو 2018، قامـت وكالـة 
»فيتـش«  العامليـة  االئتمانيـة  التصنيـف 
بتأكيـد تصنيف املـرف االئتمانـي طويل 
األجـل عنـد  »A«مع نظـرة مسـتقبلية من 
إىل »مسـتقرة«. ويف يوليـو قامـت  سـالبة 
وكالـة التصنيـف الدولية »موديـز« بتثبيت 
الطويـل  املـدى  عـى  الودائـع  تصنيـف 
للمـرف عنـد مسـتوى«A1«. و يف أبريـل 
الدوليـة  التصنيـف  وكالـة  قامـت   2018
سـتاندرد آند بورز بتأكيـد تصنيف املرف 
وكالـة  قامـت  كمـا   ،»-A»مسـتوى عنـد 
التصنيـف الدوليـة »كابيتـال إنتيليجنـس« 
بتأكيـد تصنيف القوة املاليـة للمرف عند 

.»A« مسـتوى 

النمو المستدام
وقد شـهد املـرف خالل السـنوات األخرية 
نمـواً مسـتداماً، واسـتطاع خـالل النصف 
مـن  العديـد  تحقيـق   2018 مـن  األول 
املـؤرشات املاليـة االيجابيـة، مـن أهمهـا:

 حقـق املـرف أرباحـاً صافيـة بقيمـة 
1,325.3 مليـون ريـال قطري عـن النصف 
األول 2018، وبنسـبة زيادة قدرها 13.8 % 
مقارنـة مـع نفس الفـرتة من عـام 2017.
املـرف  موجـودات  إجمـايل  ارتفـع   
محققـاً نمـواً بنسـبة 1.4 % مقارنـة مـع 
ديسـمر 2017 ليصل إىل 152.5 مليار ريال 

. ي قطر
   بلـغ  حجم األنشـطة التمويليـة 100.3 
مليـار ريـال قطـري، كمـا بلغـت ودائـع 

العمـالء 98.9 مليـار ريـال قطـري.  

 بلغ اجمايل الدخل عـن النصف األول 2018 
مبلـغ 3,368 مليـون ريـال مسـجالً نسـبة 
نمـو 7 % مقارنة بمبلـغ 3,146 مليون ريال 
عـن نفـس الفـرتة مـن عـام 2017، حيـث 
حققـت ايـرادات التمويـل واالسـتثمار نمواً 
بنسـبة 6.8 % لتصـل إىل 2,977 مليون ريال 
مقارنـة مـع 2,788 مليـون ريـال عن نفس 

الفرتة مـن العام السـابق. 
 تمكـن املـرف مـن االحتفـاظ بنسـبة 
املتعثـر مـن إجمـايل  للتمويـل  منخفضـة 
التمويـل وذلـك عنـد 1.1 % ممـا يعكـس 
جودة املحفظة التمويليـة للمرف واإلدارة 

للمخاطر.  الفعالـة 
  كمـا واصل املرف سياسـته املتحفظة 
لتكويـن املخصصـات حيـث بلغـت نسـبة 
تغطيـة التمويـل املتعثـر 121.2 % بنهاية 

يونيـو 2018.

منتجات وخدمات مبتكرة
تطويـر  عـى  بانتظـام  املـرف  يعمـل 
وتحديـث منتجاتـه وخدماتـه للعمـالء من 
األفـراد والرشكات. وخالل عـام 2017 أطلق 
املـرف مجموعـة مبتكـرة مـن املنتجات 

املالية، مـن أهمها: طرح االصـدار الثاني 
من شـهادات اإليـداع للعمالء مـن األفراد 
والـدوالر  القطـري  بالريـال  والـرشكات 
األمريكي، وبفـرتات اسـتحقاق مختلفة 
لسـنة وسـنتن، كما قام بإطالق بطاقة 
ڤيزا سـيغنترش جديدة صممت خصيصاً 
للسـيدات، وتغطـي احتياجاتهـن املالية 
وتطلعاتهـن الخاصـة. وتقديـراً لعمالئه 
حمـالت  مـن  عـدداً  املـرف  أطلـق 
التسـويق التـي تقـدم عروضـاً خاصـة 
التمويـالت  عـى  للعمـالء  ومميـزة 
الجديدة، واسـتخدام البطاقات االئتمانية 
للمـرف بالتعـاون مـع كل مـن فيـزا 
وماسـرتكارد. وأحـدث إضافـة ملنتجات 
املرف هـي إطالقه البطاقات مسـبقة 
الدفـع ومنهـا البطاقـة القابلـة إلعـادة 
التعبئـة وبطاقة »هديتـي« بالرشكة مع 

. فيزا
وقام املـرف بتحديـث تطبيـق الجوال 
حيـث توفـر النسـخة الجديـدة تجربـة 
بسـيطة وآمنة ورسيعة لجميـع العمالء 
املميـزات  مـن  مجموعـة  تقديـم  مـع 
الجديدة. وتشـمل تلك املميزات التسجيل 
ببصمـة اإلصبـع بطريقة سـهلة وآمنة، 

الحاجـة  دون  النقـدي  السـحب  وخدمـة 

لبطاقـة حيـث يمكـن سـحب املبلـغ مـن 

أي جهـاز رصاف آيل تابـع للمـرف، هـذا 

باإلضافـة إىل إمكانيـة طلـب تذكـرة رقمية 

من خـالل التطبيـق، لتقليل وقـت االنتظار 

يف أي فـرع مـن فـروع املـرف وتقليـل 

وقـت إدارة بطاقات الخصـم واالئتمان مما 

يسـمح للعميـل بتفعيـل، وإلغـاء، وتغيـري 

رقـم التعريـف الشـخيص لجميـع بطاقات 

املـرف.
جوائز 2018

ونظـراً ألدائه املتميز وابتكاراته املسـتمرة، 

حصل املـرف عى إشـادة وتقدير العديد 

الدوليـة  املاليـة  املجـالت والتقاريـر  مـن 

املرموقـة بصفتـه أحـد املصـارف الرائدة 

املـرف  حصـد    2018 ويف  املنطقـة،  يف 

التالية:  الجوائـز 

 أفضـل مـرف إسـالمي يف قطـر عـام 

التابعـة  بانكـر  ذا  مجلـة  مـن   ،2018

تايمـز لفايننشـال 

 أفضل مؤسسـة مالية إسـالمية يف الرشق 

األوسـط لعام 2018، مـن غلوبال فاينانس

  أفضـل مؤسسـة مالية إسـالمية يف قطر 
2018، من غلوبـال فاينانس

 أفضل مؤسسـة مالية إسالمية للرشكات 
الكرى لعام 2018، مـن غلوبال فاينانس 

 أفضـل مقدم لخدمات التمويل اإلسـالمي 
للمشاريــع لعـام 20158، مـن غــلوبال 

فاينـانـس 
 أفضـل صفقـة عقارية لعـام 2018، من 

غلوبـال فاينانس
مـن   ،2018 صكـوك  صفقـة  أفضـل   

فاينانـس غلوبـال 
 جائـزة »أفضـل بنـك رقمـي للعمـالء يف 

قطـر 2018، مـن غلوبـال فاينانـس
 أفضـل مـرف إسـالمي يف قطـر، مـن 

IFN مجلـة أخبـار التمويـل االسـالمي
 صفقـة العـام يف قطـر، من مجلـة أخبار 

IFN التمويل االسـالمي
  أفضـل صفقـة إعادة هيكلـة، من مجلة 

 IFN أخبار التمويل االسـالمي
 أفضـل بنك إسـالمي يف قطر مـن االتحاد 

العرب العاملي للمرفيـن 
 أفضـل منتـج إسـالمي لبطاقة مسـبقة 

الدفـع من رشكـة فيـزا العاملية
  أفضـل بنك إسـالمي يف قطـر 2018، من 

مجلة ذا اسـيتس .
  أفضـل صفقـة تمويـل إسـالمي يف قطر 

لعـام ، 2018  مـن مجلة ذا اسـيتس.
تمويـل  لصفقـة  استشـاري  أفضـل   
ذا  مجلـة  مـن   ،2018 قطـر  يف  إسـالمي 

. سـيتس ا
  أفضـل بنـك نمـواً للمحفظـة، مـن بنك 
قطـر للتنمية، ضمن جوائـز البنوك الداعمة 

للـرشكات الصغرية واملتوسـطة.
 أفضـل مـرف إسـالمي يف قطـر، مـن 

قمـة املرفيـة الحديثـة 2018
• أفضـل تطبيـق جـوال مريف ، مـن قمة 

2018 الحديثـة  املرفية 

المسؤولية االجتماعية
بوصفه رائـداً للصريفة اإلسـالمية ورشيكاً 
للفعاليـات  يقـدم دعمـاً متواصـاًل  فعـاالً 
املسـؤولية  املـرف  يضـع  املجتمعيـة، 
أولوياتـه، وينعكـس  االجتماعيـة يف قمـة 
هـذا يف مسـاهمات املرف الكبـرية يف دعم 
النشـاطات البرشيـة والصحيـة والتعليمية 
املتعلقـة  برامجـه  إطـار  يف  والرياضيـة 

االجتماعيـة. باملسـؤولية 

استراتيجية 
»المصرف« 

تتماشى مع رؤية 
2030 بتنويع 

االقتصاد وتطوير 
قطاع خاص قوي

حاز على 
“20” جائزة 

وتقديرمن 
جهات دولية 
خالل 2018 

»المصرف« 
شريك 

فعال يضع 
المسؤولية 

االجتماعية في 
قمة أولوياته

تصنيف ائتماني قوي من وكاالت التصنيف االئتماني العالمية مع نظرة مستقرة

تعزيز رأس المال 
البشري وإثراء 

المهارات ليصبح 
إحدى جهات العمل 

المفضلة في قطر

مصرف قطر 
إالسالمي 

)المصرف( هو أول 
مصرف إسالمي 

في قطر، حيث بدأ 
عمله عام 1982 
وال يزال إلى اآلن 
المؤسسات  أكبر 

المصرفية 
إالسالمية في 
الدولة، حيث 

حاليًا  يستحوذ 
على نسبة %42.3 
من قطاع الصيرفة 

إالسالمية في 
البالد، وحصة 

حوالي 11% من 
إجمالي السوق 

وفي  المصرفية. 
نهاية يونيو 2018 
بلغ إجمالي حقوق 

في  المساهمين 
المصرف 14.5 

مليار ريال قطري 
حوالي )4 مليارات 

دوالر أميركي(، 
و وصل إجمالي 

األصول إلى 
152.5 مليار ريال 

قطري حوالي 
)41.9 مليار دوالر 

أميركي(.
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واكـد ان هـدف املزرعـة تلبيـة احتياجـات  
املسـتهلكن مـن املواطنـن واملقيمـن من 
الخيـار-  )الطمـام-  الرئيسـية  املنتجـات 
الزهـرة-  الجـزر-  امللفـوف-  الباذنجـان- 
وهنـاك  وغريهـا(.  الـروكيل،  الخـس- 
منتجـات اخـرى فرعيـة ال نركـز عليهـا 
اننـا  حالياً.وتابع:»كمـا  كبـرية  بصـورة 
مشاركون يف السـاحات املخصصة لالنتاج 
املحـيل مـن قبـل وزارة البلديـة والبيئـة يف 
املزروعـة والوكـرة والخور، كما نشـارك يف 
مهرجـان محاصيـل. واغلـب املهرجانـات 
الزراعيـة التي تتـم يف الدولة نسـاهم فيها 

باالنتـاج الوطنـي، 
باالضافـة اىل توقيـع اتفاقيـة مـع اللولـو 
هايـر ماركـت لتوفـري منتجاتنـا بجميع 
االفـرع، اىل جانـب 20 فرعا مـن مجمعات 
املـرية. ولنـا تواجـد بحمـد اللـه يف اغلـب 
يف  الرئيسـية  االسـتهالكية  املجمعـات 
الدولـة. عـالوة عـى السـاحات املخصصة 
مـن قبـل البلدية.وشـدد الكعبـي عى عدم 
املبالغـة يف االسـعار واألخـذ يف الحسـبان 
املنافسـة من جانـب املنتجات املسـتوردة 
املشـابهة حتـى تكـون قريبـة من سـعر 
املسـتورد، ومتـاح للجميـع وافضـل مـن 

سـعر املسـتورد االوروبي عى سبيل املثال. 
مضيفـاً »حيث اننـا نعتر جـزءا من رؤية 
قطـر 2030 ونسـاهم مع الدولـة يف تنفيذ 
حيـث  الواقـع،  ارض  عـى  الرؤيـة  هـذه 
ان جـزءا كبـريا مـن هـذه الرؤيـة يتعلـق 
فنحـن كأصحـاب  لـذا  الغذائـي،  باألمـن 
مـزارع نعتـر رشكاء يف هـذه الرؤيـة مع 
الدولـة، فنحـن نتكامـل مـع الدولـة ومع 
ونتواصـل  والجمهـور  املواطنـن  االفـراد 
ألي  مجانـاً  االستشـارات  ونقـدم  معهـم 
مـروع  يف  مبتـدئ  او  مزرعـة  صاحـب 
التـي  املنزليـة  الزراعـات  حتـى  زراعـي، 
ركزنـا عليهـا يف بدايـة الحصـار منحناها 
اولويـة خـالل الحصار، حيث نرشـد مالك 
الحدائـق الصغـرية داخـل املنـازل، للبـدء 

فيهـا ونشـجع الجميـع عـى ذلك«.
مشـريا اىل ان »املزرعـة العامليـة تعـود اىل 
العـام 1961 وبدأنـا يف االنتاج التسـويقي 
منـذ 8 سـنوات، وكنـا مـن بـن اوائـل 
املـزارع القطرية التي تنتـج املنتج املميز، 
املـزارع  مـن  وهـي   ،A فئـة  تصنيفنـا 
املنتجـة املميـزة يف دولـة قطـر ومصنفة 
مـن قبـل وزارة البلديـة والبيئـة ضمـن 

املـزارع االعـى عـى مسـتوى الدولـة، 

وهـذا يلقي علينـا عبئا مضاعفـا للحفاظ 
اغلـب  نسـتخدم  حيـث  مكانتنـا،  عـى 
السـوق  يف  املتاحـة  الحديثـة  التقنيـات 
املحـيل يف القطـاع الزراعي، مثـل الصوبات 
الزراعيـة املكيفـة وغـري املكيفـة، وتقنية 
املكشـوفة  والحقليـة  املائيـة  الزراعـة 
والزراعـة األرضيـة العادية داخـل البيوت.
انتـاج  يف  نشـاطنا  اىل  وتابع:»باالضافـة 
يف  متخصـص  قسـم  لدينـا  الخـراوات 
إنشـاء وتركيب البيوت املحمية »املحميات« 
عى مسـتوى الدولة، من بدايـة الحصار اىل 
اليـوم قمنـا برتكيـب اكثـر مـن 500 بيت 
محمـي خـارج مزرعتنا لجهـات اخرى، يف 
عـدة مـزارع بأماكـن متفرقـة وذلـك من 
خالل قـروض بنـك قطـر للتنميـة ونعتر 
نحـن املنفـذون لهـذا املروع. كمـا وقعنا 
5 عقـود مـع اصحـاب مـزارع مـن خالل 

التنمية«. بنـك 
وقـال »مـن خـالل تنفيـذ هـذه املشـاريع 
نجـد ان اغلبها من بداية الحصـار اىل اليوم 
كانـت يف مـزارع غـري عاملـة »مهجـورة 
او شـبه مهجـورة وغـري منتجـة«، وهـذا 
يعنـي ان اصحاب املزارع بـدأوا يضطلعون 
بدورهم الفعال يف هذا املجـال، وزاد التوجه 

بشـكل  الزراعـي  القطـاع  يف  لالسـتثمار 
اكـر من السـابق، نظـرا للدعـم الكبري من 
جانـب الدولـة، وهنـاك اجتماعـات دورية 
مـع اصحـاب املـزارع خـالل فـرتة االنتاج 
بمعـدل كل اسـبوعن فيمـا يخـص املنتج 
وزارة  مـع  األسـعار  نحـدد  كمـا  املميـز، 
البلديـة والبيئـة باملنتـج املميـز«. ولفت اىل 

ان االسـعار مقبولـة وغـري مبالـغ فيهـا.
الفتـا اىل ان الجزئيـة املهمـة تتمثـل يف ان 
املزرعـة بـدأت مع بدايـة الحصـار يف انتاج 
انشـأنا  لدينـا،  باملزرعـة  خـاص  سـماد 
سـماد  النتـاج  معمـل  اول  ضوئـه  عـى 
مسـتوى  اعـى  عـى  وهـو  األرض.  دودة 
تم فحصـه مـن اكـر املختـرات يف الدولة 
حيـث يحتوي عـى جميـع العنـارص التي 
كرؤيـة  التوجـه  النبات.وهـذا  يحتاجهـا 
السـماد  اسـترياد  مـن  للحـد  مسـتقبلية 
مـن الخـارج واالعتمـاد عى الذاتـي ونلبي 
احتياجـات مزرعتنـا بشـكل ذاتـي. كمـا 
بدأنا نسـوق هـذا املنتج ألصحـاب الحدائق 
الصغـرية يف املنـازل، وشـهد اقبـاال كبـريا، 
وخالل الشـهر املايض انتجنـا 4 اطنان من 
سـماد الـدود، ويعتر بداية مبرة بشـكل 
عـام ونتوسـع حالياً يف املـروع. ونخطط 
للوصـول اىل انتـاج 15 طناً يف السـنة االوىل 

بعدهـا نبـدأ يف التوسـع بـإذن الله.

اقبال على المنتج المحلي
سالسـل  إحـدى  مديـر  اكـد  ذلـك  اىل 
املجمعـات التجاريـة الكـرى بالدولة، ان 
املنتـج الزراعي املحيل يشـهد اقبـاال كبريا 
املنتجـات  مـن  اكثـر  املحـيل  السـوق  يف 
االخـرى، حيـث يشـهد طلبـاً اقـوى مـن 
املنتجات االخـرى من جانب املسـتهلكن. 
ولفـت اىل ان كميـات املنتـج الزراعي ربما 

تتأثـر بحسـب املوسـم حيث تكثـر خالل 
فصل الشـتاء وتقـل نوعا ما خـالل فصل 
الصيف.وقـال املصـدر الـذي طلـب عـدم 
املحـيل سـيعود  املنتـج  ان  اسـمه،  نـر 
مـرة اخـرى بقوتـه التـي عودنـا عليهـا 
املوسـم املـايض، بصـورة ملموسـة خالل 
هنـاك  ان  »ملسـنا  اسـبوعن.واضاف: 
تطـوراً هائـاًل يف القطـاع الزراعـي بدولة 
قطر منـذ بدء الحصـار، وهنـاك منتجات 
مميـزة ومتوفـرة بصـورة كبـرية مقارنة 
بالفـرتات السـابقة حيـث كنـا نسـتورد 
واآلن  الخـارج  مـن  املطلوبـة  الكميـات 
مـن  احتياجاتنـا  اغلـب  نلبـي  اصبحنـا 
السـوق املحـيل وهـذا ينطبـق ايضـاً عى 
منتجـات اخـرى مثـل اللحـوم واأللبان«. 

توسع في انتاج األعالف
بـدوره اكـد املهنـدس محمـد علـوان، من 
أم  مـروع  ومديـر  البيـداء،  مجموعـة 
الخـراء،  األعـالف  لزراعـة  غويلينـة 
واجهتنـا يف البدايـة صعوبـات كثـرية مع 
اعتمادنـا  كان  حيـث  الحصـار،  بدايـة 
واملبيـدات  االسـمدة  توريـد  عـى  الـكيل 
بحثنـا  األزمـة  وبعـد  الجـوار،  دول  مـن 
اىل تركيـا  عـن أسـواق جديـدة وانتقلنـا 
واوروبـا وايـران، وبالفعـل منذ 6 اشـهر 
تـم طرح املنتج يف السـوق املحـيل واصبح 
موجـودا يف كل مكان.مشـريا اىل ان هـذا 
املـروع كان قـد تم طـرح 3 قطع اراض 
كل قطعـة بمسـاحة 2 مليـون مرت مربع، 
وفزنـا باحـدى  القطـع الثـالث اىل جانب 
القمراهولدنـج ورشكـة العطيـة. وجميع 
بحمـد  اآلن  منتجـة  اصبحـت  املشـاريع 
اللـه، حيـث عملت الـركات املسـتثمرة 
هـذا  يف  االنتـاج  رسعـة  عـى  باملـروع 
العمـل الهـام والحيـوي بالنسـبة لدولـة 
قطـر. من خالل إنشـاء وتطويـر املروع 
العامليـة  التقنيـات  احـدث  باسـتخدام 
مـن خـالل التعـاون مـع رشكات عامليـة 
واوروبـا  االمريكيـة  املتحـدة  الواليـات  ىف 
وتركيـا للوصـول اىل الهـدف الرئييس وهو 
انتـاج منتـج قطـري بمواصفـات عاملية 
وذي جـودة تنافسـية عاليـة وعملنـا عى 
تطويـر االرض بهـدف تحقيـق االكتفـاء 

الذاتـي يف هـذا املجـال.
املشـاريع  انتـاج  وحجـم  ان  اىل  مشـريا 
مـن   %  70-80 يغطـي  سـوف  الثالثـة 
حـن  يف  املحـيل  السـوق  احتياجـات 
اسـتكمال االنتـاج الـكيل الحـدى املـزارع 
والتي لـم تبـدأ يف انتاجها الـكيل وطاقتها 
القصـوى بعـد، حيـث تعمـل حاليـا بــ 
اسـتكمالها  ونتوقـع  فقـط،   »20%«
الطلـب  ليغطـي   2019 فرايـر  شـهر  يف 
املحـيل. الفتـا اىل ان هناك تعاونـًا ورشاكة 
لصالـح  الثـالث  الـركات  بـن  فيمـا 

املحـيل. السـوق 
لـدى  خطـط  وجـود  اىل  علـوان  ولفـت 
االنتـاج  مجـال  يف  للدخـول  املجموعـة 
انشـاء مزرعـة  البـدء يف  الزراعـي، وتـم 
جديـدة تضم حاليـاً 22 صوبـة ومخطط 
 50 بمسـاحة  صوبـة   100 اىل  تصـل  ان 
اآلن  مـن  يومـاً   40 وخـالل  مـرتاً،   50×
سـوف نطـرح يف السـوق املحـيل منتجات 
الخضـار االكثـر طلباً. ومن املقـرر ان يتم 
اسـتكمال االنتـاج بعـد وصولهـا اىل 100 

صوبـة خـالل 6 شـهور مـن اآلن.
ولفـت اىل وجـود تسـهيالت كبـرية من 
جانـب الدولة وبنك قطـر للتنمية وادارة 
البلديـة  وزارة  يف  الزراعيـة  الشـؤون 
تواصـل  عـى  كانـوا  حيـث  والبيئـة، 
الحصـار  بدايـة  منـذ  معنـا  مسـتمر 
وتسـهيل  يومـي  بشـكل  واملتابعـة 
االسـمدة  اسـترياد  ويف  االجـراءات 
الزراعيـة واسـتخراج تصاريـح البيئـة.

وتوقـع اكتفـاء السـوق ذاتيـا يف مجال 
املنتجـات الزراعيـة بصورة مرضيــة، 
خــالل اقــل مــن عــام بــإذن الله 
لتبلــغ نسبـــة الـ »%90«، خاصة يف 
املسـبوقة مـن  التسـهيالت غـري  ظـل 

جانـب الدولـة حاليـاً.

دورا  تلعـب  املحميـة  البيـوت  ان  واكـد 
كبـريا يف انتـاج املنتجـات الزراعيـة حيث 
الحـرارة  درجـة  يف  التحكـم  نسـتطيع 
وربمـا يقابـل ذلك تكلفـة مرتفعـة، لذلك 
نجـد انخفاضـاً يف املنتـج املحـيل بنسـبة 
%25 خـالل موسـم الصيـف. ولكـن مع 
زيـادة عـدد البيـوت املحميـة يف السـوق 
نسـتطيع تعويـض هذا االنخفـاض. ومن 
التـي  املقـرر ان ننتـج جميـع املنتجـات 
يزيـد الطلـب عليهـا ونخطـط ألن يكـون 
لدينـا 10 أصنـاف مـن الخـراوات بإذن 

. لله ا
اىل  للمسـتثمرين  الدعـوة  علـوان  ووجـه 
املزيـد من االهتمـام بالزراعـة حيث تمثل 
احتيـاج  مروعـًا مربحـاً، خاصـة مـع 
الدولـة حالياً ملثـل هذه املشـاريع النوعية 
بعـد االعتمـاد عـى االسـترياد يف السـابق 
بصـورة اكـر. لكـن اآلن، يوجـود املنتـج 
القطـري الـذي يعد افضـل مـن املنتجات 
املسـتوردة، حيث انه طـازج، ومنتج وفق 
اسـرتاتيجية ومعايـري محـددة وصارمـة 
مـن جانب الدولـة والحفاظ عـى الجودة، 
واألسـمدة.  املبيـدات  مسـألة  خاصـة 
فهنـاك تحكـم كبـري يف هـذا املجـال، كما 
انهـا سـلع اسـرتاتيجية مطلوبـة يومياً. 
كمـا طالـب بحملـة توعيـة لحـث املزيـد 
القطـاع  يف  لالسـتثمار  املسـتثمرين  مـن 

الزراعـي.

تشجيع الزراعة المنزلية 
جديـر بالذكـر ان بنـك قطـر للتنمية، قد 
أطلـق رسـمياً برنامـج تمويـل الزراعـة 
املـايض.  مـارس  شـهر  نهايـة  املنزليـة 
الرنامـج-  هـذا  ان  البنـك  قـال  حيـث 
نـر  إىل  يهـدف  بيتـك-  يف  مزرعتـك 
ثقافـة الزراعـة لـدى املواطنـن وتعزيز 
االكتفـاء الذاتـي وذلـك من خـالل تقديم 
التمويـل الـالزم لبنـاء البيـوت املحميـة 
لبيـوت  مناسـبة  مختلفـة  بمسـاحات 
بـراء  البنـك  يقـوم  القطريـن. حيـث 
البيـوت  وملحقـات  واحتياجـات  لـوازم 
املحمية مـع رشط الرتكيب مـن البائعن 

املورديـن.
القطريـن  املواطنـن  إن  البنـك  وقـال 
هـم املسـتفيدون مـن برنامـج الزراعـة 
املنزليـة، حيث يبلـغ التمويـل %100 من 
 70.000 أقـى  وبحـد  املـروع  قيمـة 

ريـال.
وتبلـغ نسـبة األربـاح وطريقـة السـداد 
»%1« سـنويا بـدون رسـوم إدارية فرتة 
السـداد لغايـة 4 سـنوات تشـمل فـرتة 

سـماح ملدة سـتة أشـهر.
ويتم رصف التمويـل مبارشة إىل املوردين 
أو البائعـن عنـد تقديم طلب الـراء إىل 
املسـتحقة  الدفعـات  رصف  يتـم  البنـك 
للمـورد بعـد القيـام بزيـارة تفقدية من 
قبـل موظفـي خدمـة العمـالء بالبنك أو 
عـن طريق تعين طـرف آخـر للتأكد من 

إنجـاز األعمـال املتفـق عليها.
دورة  توفـري  الرنامـج  يتضمـن  كمـا 
عـى  املـزارع  حصـول  قبـل  تدريبيـة 
التمويـل بمـا يسـاعده عى فهم املسـار 
الزراعـي بشـكل يسـهل عليـه متابعـة 

الزراعـي. اإلنتـاج 
سـتتمُّ  التـي  الزراعيـة  األصنـاف  أمـا 
النعنـاع،  الطماطـم،  فتشـمل  زراعتهـا 
الجرجـري،  الفاصوليـاء،  الخيـار، 
البصـل  الكزبـرة،  الخـّس،  الباذنجـان، 
األخـر، الفلفـل الحـار، الفلفـل البارد، 

لبقدونـس. وا
وتأتـي الخطوة انسـجاماً مع مـا يقّدمه 
للـركات  داعمـة  خدمـات  مـن  البنـك 
الصغرية واملتوسـطة يف مجاالت الزراعة، 
والثـروة الحيوانيـة، والثـروة السـمكية، 
وتصنيـع املنتجـات الغذائيـة، وذلك لدعم 
الجهـود الحثيثـة للدولـة يف تحقيق األمن 
الغذائـي، والتقليـل من فاتـورة الواردات 
الغذائية.وتتوفـر بيـوت محميـة مـردة 
منتجـة طـوال العـام، و بيـوت محميـة 

موسـمية من شـهر 10 اىل شـهر 4.

نقترب من تحقيق االكتفاء الذاتي

المنتجات الزراعية المحلية.. تزدهر

مدير مجمع تجاري: نلبي احتياجاتنا من السوق 
الزراعية واللحوم واأللبان المحلي من المنتجات 

مساحات زراعية جديدة تدخل مرحلـة االنتـاج 
المقبلة الفترة 

تطورات هائلة شهدها القطاع الزراعي بدولة قطر خالل 
الشهور الماضية خاصة خالل فترة الحصار، حيث ارتفعت 

بصورة كبيرة المساحات المزروعة في مختلف ارجاء الدولة، 
بفضل التسهيالت الكبيرة التي قدمتها الجهات المختصة 
الى جانب بنك قطر للتنمية.وقال عدد من القائمين على 

مشاريع انتاج زراعي ان الفترة المقبلة ستشهد توسعًا 
في االنتاج لمواكبة الطلب المحلي المتزايد على المنتج 
القطري.ولفتوا الى دخول العديد من المزارع التي كانت 

تعاني من االهمال خالل سنوات طويلة لمرحلة االنتاج وضخ 
منتجاتها في االسواق من خالل استخدام احدث التقنيات 

الزراعية الحديثة.
بدايـة يقـول علـي أحمـد الكعبـي مالـك المزرعـة العالمية 
لألعمـال الزراعيـة ان عـدد المـزارع المنتجـة فـي ازديـاد حاليًا 
فـي السـوق المحلـي، خاصة مـع عودة المـزارع التـي كانت 
غيـر مسـتغلة الـى النشـاط مجـددًا وترويـج منتجاتهـا فـي 
السـوق المحلي.. واضاف:»قمنا منذ بدايـة الحصار الى اليوم 
باضافـة »85« بيتـا محميـا، ليصل العدد االجمالـي الى 180 
بيتـا محميـا، ممـا رفـع انتاجنـا خـالل الموسـم الماضـي الى 
»1000« طـن مـن المنتجـات الزراعيـة خـالل موسـم -2017
2018. ونخطـط لمضاعفـة انتاجنا الزراعي الموسـم الحالي 

ونتطلـع لزيـادة تبلـغ 30 %.

كتب- عبدالعزيز أحمد

محمد علوان علي أحمد الكعبي

الكعبي: المزرعة 
العالميـة تـخطط 

لرفـع انتاجهـا 
الـى 1300 طن 

سنويـًا

علوان: »أم 
غويلينة لألعالف« 
يلبي »80%« من 

الطلب المحلي 
فبراير المقبل

منتجات قطرية مميزة تدخل األسواقصورة حية لمشروع أم غويلينه لألعالف

األحد 20 من المحرم 1440 هـ الموافق 30  سبتمبر 162018



17 األحد 20 من المحرم 1440 هـ الموافق 30  سبتمبر 2018

 بداية، اطلعنا على مجال عمل الشركة واالنشطة التي 
تقوم بها؟

 -DISS رشكـة قطريـة بالكامـل، وتأسسـت DISS تعتـر رشكة
والتـي تعمل تحت مظلة رشكة الجاسـمية لالسـتثمار – يف العام 
2006، واصبحـت مـن ابـرز الـركات عـى السـاحة املحليـة يف 
قطـاع التدريـب وتطبيق معايـر عاملية لألمـن والسـالمة لكافة 
الهيـكل التنظيمـي للـركات واملؤسسـات، من اجل املسـاهمة 
يف خلـق ثقافـة بيئة عمـل إيجابيـة ودعـم التطويراملهني يف قطر 
من خـالل تقديم مجموعة واسـعة وشـاملة من برامـج التدريب 
للحفـاظ عـى االمـن والسـالمة الصحيـة والبيئيـة، باالضافة اىل 
التدريـب عى املهـارات التجارية والصناعية التي تهـدف إىل تعزيز 
وتحسـني الكفـاءات لدى جميـع العاملني يف الركـة، ونقدم هذا 
الدعم للسـوق القطري واملشـاريع املحلية  للوصـول اىل الخريطة 

العامليـة ملقاييس االمن والسـالمة.
وكان القـرار الـذي اتخذتـه مجموعـة الجاسـمية لالسـتثمار يف 
عـام 2006 لتأسـيس رشكـة DISS، قـرارا مميزا ونظـرة عميقة 
ملا سـيحدث من تطـورات هامـة يف االقتصاد القطـري، والنهضة 
العمرانيـة التـي كانت تشـهدها الدولـة يف هذا الوقت واملسـتمرة 
حتـى اليـوم، فضـال عـن املشـاريع التـي تـم التخطيـط لهـا 
واالنطـالق لتنفيذهـا مثل مشـاريع سـكك حديـد قطـر »الريل« 
ومنطقـة اللؤلـؤة، باالضافة اىل وضـع رؤية قطـر الوطنية 2030 
بعدهـا، عالوة عى االسـتحقاق التاريخي لدولة قطر بإسـتضافة 
كأس العالـم 2022، كل هـذه العوامل كانت الركـة األم تتوقعها 
وعملـت عـى تدشـني DISS من اجل وجـود معايـر عاملية لالمن 
والسـالمة ليتحقق النجـاح املبهر للمشـاريع الضخمـة والهائلة 

التـي يجري العمـل عليهـا يف قطر.
واسـتطاعت DISS  منذ عـام  2006 وحتـى اآلن، ان تقـوم بجلب 
أحـدث املعاير  العاملية لالمن والسـالمة، وتقديـم دورات تدريبية 
معتمـدة عامليـا، وحصلنـا عـى التصاريـح الالزمة لتقديـم مثل 
هـذه املعاير العامليـة  يف قطر، باالضافـة اىل تقطر هـذه املعاير 

بصورة تناسـب السـوق القطري.
 ما ابرز القطاعات التي تقدمون التدريب لها؟

واالستشـارات  انشـطة DISS  تقديم  الخدمات  تشـمل 
والتدريبـات، ألكثـر من 120 برنامجـاً تدريبياً لالمن والسـالمة، 
يف مختلـف املجـاالت، فمثـال تشـمل برامجنا التدريبيـة الرتكيز 
عـى السـالمة الغذائيـة والتي تخـدم قطـاع الضيافة  والفندقة 
والسـياحة يف قطـر، يف ظل ارتفـاع عدد الزائريـن للدولة، خاصة 
بعـد قـرار فتح التأشـرة ملواطنـي أكثر مـن 80 دولـة، وبالتايل 
هنـاك اهتمام كبر بأمن وسـالمة الحشـود سـواء يف املالعب او 
الفنـادق او غرهـا، باالضافـة اىل تنـوع خدماتنـا يف العديـد من 
القطاعـات مثل قطـاع الطاقـة وقطاع  البنيـة التحتية  وقطاع 
االتصـاالت، وهـذه القطاعات الثالثة تسـتحوذ عى نسـبة 75% 
مـن انشـطتنا التدريبيـة، والنسـبة املتبقيـة %25 تختـص بها 
قطاعـات التعليـم والسـياحة والفنـادق، كمـا تقـدم الركـة 

شـهادات لسـالمة االطعمـة واملطاعـم ايضا.
القطاع  ليعتمد  حان  قد  الوقت  أن  القول  يمكننا  هل   
االمن  مجال  في  محلية  شركات  على  والخاص  العام 

والسالمة؟
- بكل تأكيد، وبكل ثقة نسـتطيع القول بـأن رشكة DISS  اصبح 
لديهـا مـن الخـرات املرتاكمـة عـر 12 عامـا، ألن تقـوم بهـذه 
املهمـة عى أكمـل وجه ، بل افضـل من الـركات االجنبية، حيث 
يمكـن اليـوم للقطـاع العـام والقطاع الخـاص يف قطـر االعتماد 
عى الـركات املحلية دون الرجوع السـتقطاب رشكات خارجية 
اجنبيـة لجلـب املعايـر العامليـة التـي نقـوم بتقديمهـا.. ونحن 
االن قـادرون عـى توفر احـدث املعايـر العاملية عـر التعاقد مع 
اكثـر مـن 10 رشكاء دوليـني يف تطبيـق االمن والسـالمة بطريقة 

احرتافية.

تقليل  على  المحلي  السوق  في  عملكم  اثر  هل  اذن،   
العمل؟ ظروف  عن  الناتجة  والحوادث  االصابات  نسبة 

بتطبيـق احـدث املعايـر العاملية التـي نقدمها من خـالل الرامج 
التدريبيـة الخاصة بنا، تقل نسـب الحوادث بشـكل كبـر للغاية، 
خاصـة وان  نسـبة الحـوادث اصبحـت معيـارا هاما عـى نجاح 
املـروع ومكانة الركـة العالية، فمعظم الحـوادث تحدث لعدم 
معرفـة معايـر االمن والسـالمة، وبطبيعـة الحال قللـت املعاير 
العامليـة التـي نوفرهـا نسـبة الحـوادث، يف ظـل فـرض الجهات 

الحكوميـة يف املشـاريع املختلفـة معاير صارمـة ايضا.
والـركات التـي نتعامـل معهـا يف السـوق املحـي، نقـدم لهـا 
خراتنـا املرتاكمة لهذه املعايـر العاملية لالمن والسـالمة، بصورة 
مناسـبة لسـوق العمل القطري ولرفع مسـتوى ثقافـة التدريب 
والحفـاظ عـى االمـن والسـالمة للجميـع، خاصـة وان التدريب 
شـئ اسـايس ملنـع الحـوادث، واثبتـت الـركات انها تاخـذ هذه 

التدريبـات واملعايـر العامليـة عى محمـل الجد.
الذي  وما  السوق  في  لكم  منافسة  شركات  توجد  هل   

به؟ تتميزون 
- بطبيعـة الحـال مثلمـا يوجـد منافسـة يف اي قطـاع، هنـاك 
منافسـة يف مجالنـا ايضـا، ويوجد عدد مـن الركات يف السـوق 
املحي، ولكـن مـع تراكـم الخـرات لدينـا عـر هـذه السـنوات 
الطويلـة، اصبحنـا رقـم صعـب يف معادلـة املنافسـة يف السـوق 
املحـي، ونعتـر مـن اهـم الالعبـني يف قطـاع التدريـب لألمـن 
والسـالمة، خاصة مع شـغفنا واهتمامنا الكبـر بتطوير املعاير 
الرتاكميـة  والخـره  الحـوادث  ملنـع  والسـالمة  لالمـن  العامليـة 
التـي تصـل اىل اكثـر مـن 12 عامـا اعطتنـا الثقة يف خضـم هذه 
املنافسـة، باالضافـة اىل ان الركـة حاصلـة عـى شـهادة االيزو
ISO  والتـي تؤكد عى مـدى قـدرة رشكتنا عى تلبيـة املواصفات 
واملعايـر املطلوبـة للجودة بخصـوص املنتج الـذي نقدمه، عالوة 
عـى ومـا نمتلكـه من رؤيـة ثاقبـة وحماس كبـر ملواكبـة اعى 
املعايـر العامليـة ونقلهـا السـوق املحـي وتقطرها ايضـا لتالئم 
السـوق املحـي، كل هذا يؤهلنـا لنكون يف مقدمة اختيـار العمالء.

 من أبرز العمالء لديكم؟
- نقـوم بتقديـم خدماتنـا الكثـر مـن 1500 رشكـة محليـة يف 
مختلـف القطاعـات، وندعم الكثـر من اهم املشـاريع والركات 

مثـل مشـاريع سـكك حديـد القطريـة »الريـل«، و«اشـغال«، و 
»لوسـيل«، باالضافـة اىل مشـاريع مالعـب كـرة القـدم لنحـو 5 
سـتادات، باالضافـة اىل اعتمادنا مـن جانب رشكة قطـر للبرتول 
لتقديـم برامـج االمـن والسـالمة، وكذلك يف كتـارا هيلـز، ونعمل 
يف مشـاريع جامعـة قطـر، ونقـدم ايضـا خدماتنـا لـركات 
الجويـة  والخطـوط  فودافـون،  مثـلOOREDOO  و  االتصـاالت 
القطريـة ومطار حمـد الـدويل، ورشكة السـيارات ميتسـوبييش 

. وغرها
 هل لديكم مشاريع جديدة مستقبلية مع شركات اخرى؟

نحـن نقـوم بعمـل رشاكات جديـدة عامليـة سـتكون متاحـة يف 
بدايـة عام 2019، السـتقطاب اسـتثمارات لتقديـم افضل مراكز 
وبرامـج تدريبية، وتطويـر التقنيات الخاصة بنا ملعاير السـالمة 
واالمـن لتكون احـدث معاير عامليـة، وذلك لتقديـم افضل تجربة 
تدريبيـة للعمـالء. باالضافـة اىل ان خططنا املسـتقبلية يف 2019 
تسـتهدف زيادة ضخ اسـتثماراتنا يف هذا املجال لرفع مسـتويات 
ومعايـر االمـن والسـالمة وهـذه الثقافـة يف دولـة قطـر، وذلـك 
حتـى نحقـق هـدف االكتفـاء الذاتـي يف السـوق املحـي يف هـذا 
القطـاع دون الحاجـة اىل رشكات اجنبيـة، حيث تنقـل الركات 

املحلية هـذه الخـرات العاملية.
 هل هناك نية  الطالق شركة جديدة مساعدة؟

نعمـل عى انشـاء رشكة مسـاندة جديـدة العام املقبل، سـتكون 
الضيافـة  لقطـاع  خدماتنـا  تقديـم  يف  متخصصـة  اكاديميـة 
والسـياحة والفندقـة، وذلـك مـن اجل رفـع مسـتوى الضيافه يف 
قطـر، خاصة مـع اقرتاب اسـتضافة كأس العالـم يف قطر 2022، 
والتريعـات التـي تحفز تنميـة قطاع السـياحة، وبالتـايل تزداد 
اهميـة ان يتـم تطبيـق احدث معايـر االمن والسـالمة سـواء يف 
مجـال الصحـة الغذائية أو امن الحشـود، مما يعزز قـدرة القطاع 
الفندقـي عـى مواكبة احـدث التطـوارت يف هـذا املجـال وبالتايل 
االقتصـاد  يف  السـياحي  القطـاع  مسـاهمة  مسـتويات  تـزداد 

الوطني.
كيف تتوقع وضع DISS  بعد 5 سنوات؟ وهل هناك سقف 

لطموحاتكم؟
نريـد ان تصبح DISS  منصـة اقليميـة العطـاء االعتمـادات 
والسـالمه  االمـن  مجـال  يف  التدريـب  لـركات  والرخـص 

باملنطقـه.

وال حـدود لطموحاتنـا، ونحـن مسـتمرون يف االسـتثمار يف 
زيادة  مجموعـة  اىل  ومتوجهـون  والسـالمة،  األمـن  مجـال 

التخصصـات املختلفـة يف مجـال التدريـب التـي نقدمهـا.
- ماذا عن مستوى األسعار بالمقارنة مع المنافسين؟

 أسـعار الخدمـات التي نقدمها تعتر اقل من مسـتويات أسـعار 
السـوق، وذلك يعـود اىل اعتمادنا عى خراتنا املمتدة منذ سـنوات 
طويلـة لنقـدم افضل مسـتويات الجـودة واالحرتافيـة العاملية يف 
التدريب  بأسـعار تنافسـية للغاية، يف ظل االهتمـام الكبر وعدم 

التسـاهل باألمن والسـالمة الخاصة بالعمالء.
 هل تتوفر خدماتكم للشركات الصغيرة والمتوسطة؟

- نعمـل عـى تقديـم حلـول تدريبيـة موائمـة ومناسـبة لقطاع 
الركات الصغرة واملتوسـطة، ونسـتهدف زيادة هـذه الريحة 
مميـزة  أسـعار  وتقديـم  املقبـل،  العـام  يف  عمالئنـا  قائمـة  اىل 
لتحفيزهـا عـى معرفـة وادراك اهميـة تطبيـق افضـل املعايـر 
العامليـة لالمـن والسـالمة، ومـدى ايجابيـة هـذه املعايـر لعمل 
الركـة نفسـها، السـيما وان هناك نتائـج ايجابيـة للغاية تعود 
عـى قطـاع الـركات الصغـرة واملتوسـطة بتطبيقهـا الحدث 
املعايـر العامليـة التـي نوفرهـا لهـم، حيـث ترتفع  انتاجية هذه 
الـركات بصـورة ملحوظـة، بالتزامـن مـع زيـادة مسـتويات 
الصغـرة  الـركات  تقدمهـا  التـي  والخدمـات  السـلع  جـودة 
واملتوسـطة، مـع ضمانـة السـتمرار مـروع هـذه الركـة يف 
ظـل تطبيقهـا الحـدث املعايـر العامليـة لالمـن والسـالمة، كما 
تزيد فـرص الـركات الصغـرة واملتوسـطة بالرتويج لنفسـها 
باالسـواق الخارجيـة واقامة تحالفـات مـع رشكات اجنبية التي 
تهتـم كثرا بمجـال االمـن والسـالمة، وبالتايل تتوسـع الركات 
الصغـرة واملتوسـطة يف انشـطتها ورشاكتها وتزيـد من حجمها 
بالسـوق، فضـال عـن اسـتهدافنا تحفيز جميـع الـركات بكل 
احجامهـا لتطبيق املعاير العامليـة التي نقدمها لالمن والسـالمة 
حالـة  يف  خاصـة  الخارجيـة،  االسـواق  يف  لتستطيع  املنافسـة 

تصديـر املنتجـات اىل الخـارج.
 هل اثر الحصار الجائر على قطر على أداء الشركة؟

- كان البعـض يراهـن عـى عـدم مقـدرة الـركات املحليـة يف 
تعويـض النقص يف مجـال تقديم التدريب واملعايـر العاملية لالمن 
والسـالمة، بعد فرض الحصـار عى قطر يف 5 يونيـو 2017، إال ان 
رهانهـم كان خارسا، حيث اسـتطاعت الـركات املحلية ان تقوم 
بسـد هـذا النقـص بصـورة مبهـرة، كمـا ان الحصار لـم يعد له 
اي تداعيـات سـلبية عـى مجـال عملنـا يف تقديم التدريـب لالمن 
والسـالمة، بـل عـى العكـس اصبـح هنـاك مزيـد مـن الفـرص 

االسـتثمارية امـام الركة.
كم تبلغ نسبة العائد االستثماري  للشركة؟ وهل ترى ان 

االستثمار في القطاع مجًد وغائب عن المستثمرين؟
- نسـبة مميـزة ومجزيـة، كمـا ان هـذا القطـاع يـزداد توسـعا 
وحجمـا يومـا بعـد يـوم، وبالطبـع يسـتحق االسـتثمار فيـه، 
ويمكـن ان تدخـل الكثـر مـن املسـتثمرين اىل هذا القطـاع، كما 
اننـا نـرى ان دولـة قطر تسـتحق ان تكـون يف مقدمـة الخريطه 
العامليـة للمعايروالسـالمة العامليـة، خاصـة مـع حركـة البنـاء 
والتشـييد والنهضـة العمرانيـة والتنمويـة التـي تشـهدها دولة 

. قطر
فترة  بعد  العمالء  مع  التواصل  في  تستمرون  هل   

تصلكم؟ التي  التقييمات  عن  وماذا  التدريب؟ 
- نقـوم بالتواصـل مع جميع العمـالء بعد فرتة التدريـب، وتأتينا 
تقييمـات وردود افعـال ايجابيـة للغايـة، خاصـة واننـا نقـدم 
تجربـة تدريـب محرتفة وفريدة مـن نوعها، حيـث يلمس العميل 
شـيأً مختلفـاً تمامـا سـواء يف نوعية التدريـب وطريقتـه املميزة 
اضافـة إىل الكـوادر التـي لدينا وتقدم هـذه التدريبـات، وبطبيعة 
الحال نمتلك شـبكة مدربـني هم االفضل يف املنطقـه، حيث يمتلك 
مدربونـا اعى مسـتويات االحرتافية والشـهادات العاملية املعتمدة 

يف تقديـم التدريـب عـى معاير االمن والسـالمة.

بالتعاون مع 10 شركاء دوليين.. المدير العام للشركة.. إبراهيم بدر الدين:

نستقطب احدث المعايير العالمية لتقديم افضل تجربة تدريبية للعمالء
نحن رقم صعب في معادلة المنافسة في مجال التدريب لالمن والسالمة

حوار – محمد االندلسي

قال المدير العام لشركة DISS  »شركة الدوحة لخدمات 
السالمة الصناعية«، ابراهيم بدر الدين، ان انشطة 

شركة DISS  تقديم  الخدمات و االستشارات والتدريبات، عبر أكثر 
من 120 برنامجًا تدريبيًا لالمن والسالمة، في مختلف المجاالت، 
كما نقدم  خدماتنا الكثر من 1500 شركة محلية في مختلف 

القطاعات، حيث تتنوع خدماتنا في العديد من القطاعات مثل قطاع 
الطاقة وقطاع  البنية التحتية وقطاع االتصاالت، مشيرا الى ان هذه 
القطاعات الثالثة تستحوذ على نسبة 75% من انشطتنا التدريبية، 

والنسبة المتبقية 25% تختص بها قطاعات التعليم والسياحة 
والفنادق، وبتطبيق المعايير العالمية التي نقدمها خاصة لدى 

الشركات الصغيرة والمتوسطة ترتفع مستويات وجودة االنتاج لديهم 
باالضافة الى زيادة فرص عقد شراكات خارجية  والتوسع عالميا«.

واضاف بدر الدين في حوار مع مال اعمال: 
»استطاعت شركة DISS  منذ  تأسيسها في عام  2006 وحتى 
اآلن، ان تقوم بتطبيق أحدث المعايير العالمية لالمن والسالمة، 

وتقديم دورات تدريبية معتمدة عالميا، وتقديم الدعم للكثير من 
المشاريع والشركات مثل مشاريع سكك الحديد القطرية »الريل«، 
و »اشغال«، و »لوسيل«، باالضافة الى مشاريع مالعب كرة القدم 

لنحو 5 ستادات، باالضافة الى اعتمادنا من جانب شركة قطر 
للبترول لتقديم برامج االمن والسالمة، و كذلك في كتارا هيلز، 

و نعمل في مشاريع جامعة قطر، ونقدم ايضا خدماتنا لشركات 
االتصاالت مثل OOREDOO و فودافون، و الخطوط الجوية القطرية 

ومطار حمد الدولي، و شركة السيارات ميتسوبيشي وغيرها.
وقال:«نقوم بعمل شراكات جديدة عالمية ستكون متاحة في 
بداية عام 2019، الستقطاب استثمارات لتقديم افضل مراكز 
وبرامج تدريبية، و تطوير التقنيات الخاصة بنا لمعايير السالمة 

واالمن لتكون احدث معايير عالمية، وذلك لتقديم افضل تجربة 
تدريبية للعمالء، باالضافة إلى  انشاء شركة مساندة جديدة في 

العام 2019 ستكون اكاديمية متخصصة في تقديم خدماتنا 
لقطاع الضيافة والسياحة والفندقة، عالوة على ان خططنا 
المستقبلية  في عام 2019 تستهدف زيادة ضخ استثماراتنا 

في هذا المجال لرفع مستويات ومعايير االمن و السالمة وهذه 
الثقافة في دولة قطر، وذلك حتى نحقق هدف االكتفاء الذاتي 

في السوق المحلي في هذا القطاع دون الحاجة الى شركات 
اجنبية، حيث تنقل الشركات المحلية هذه الخبرات العالمية«.

والى نص الحوار:

120 برنامج تدريبي على االمن والسالمة تقدمها

تصوير – ابراهيم العمري
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وأوضـح التقريـر أن الـرق األوسـط تعتـر ثانـي 
أكـر منطقـة عابـرة للقـارات ألوروبـا، مـن حيث 
سـعة مقاعد الطائـرات خلفا ألمريكا الشـمالية. يف 
حـن تحتل أوروبـا املرتبـة الثانية للرق األوسـط، 
خلفـاً ملنطقـة آسـيا واملحيط الهـادئ. وعـى الرغم 
مـن أن أسـواق الطـريان الشـاملة يف دول أوروبـا 
الغربيـة هـي الرائـدة، وأكـر من تلـك التـي يف دول 
مفاتيـح سـوق  أن  إال  األوسـط،  الـرق  منطقـة 
الطـريان ألوروبـا والـرق األوسـط يرتكـز بصورة 

أكـر يف دول الـرق أكثـر مـن دول الغـرب.
وتسـتحوذ أكـر ثالثـة أسـواق للطـريان يف أوروبـا 
الغربيـة )اململكـة املتحـدة، أملانيـا، وإيطاليـا( عى 
والـرق  أوروبـا  بـن  الطـريان  يف  املقاعـد  ثلـث 
تسـتحوذ  حـن  يف   ،2018 عـام  خـالل  األوسـط، 
أكـر ثالثـة أسـواق يف منطقة الـرق األوسـط، يف 
مقدمتهـا قطـر عـى نسـبة ثالثـة أربـاع املقاعـد 

تقريبـا.
ولفـت التقريـر إىل أنـه عـى الجانـب اآلخـر، ويف ضوء 
حقيقـة أن غالبيـة الـركاب يف هذه األسـواق ال يبدأون 
وال ينهون رحالتهم يف منطقة الرق األوسـط، سـعت 
رشكـة الخطـوط الجويـة الريطانيـة بصـورة ذكية 

إسـرتاتيجيا إىل تحقيـق أقىص اسـتفادة من الشـبكة 
العاملية لريكتهـا رشكة الخطوط الجويـة القطرية، 

مـن أجل توسـيع نطاق شـبكتها بشـكل كبري.
وخالفـا للمناطـق األخـرى بعيدا عـن أوروبـا، تهيمن 
رشكات طـريان الـرق األوسـط عـى سـوق طـريان 
تقريـر  األوسـط، ويشـري  والـرق  الغربيـة  أوروبـا 
»كابـا«، إىل أن ذلـك يرجـع بصـورة كبـرية إىل أفضـل 
الخطـوط  وهـي  خليجيـة،  طـريان  رشكات  وأكـر 
القطرية.وقـال تقريـر » كابا« إنه حتـى أكر رشكة 
طـريان أوروبيـة يف سـوق طـريان أوروبـا الغربيـة 
والـرق األوسـط، وهـي رشكـة الخطـوط الجوية 
الريطانيـة، تحتـل املرتبـة الخامسـة بعـد ناقالت 
الـرق االوسـط، بنسـبة مقاعـد تصـل إىل 3.6 % 

فقـط يف هذا السـوق.
ويكمـن الفـرق الرئيـي يف ما بن رشكـة الخطوط 
األوروبيـن  ومنافسـيها  الريطانيـة  الجويـة 
الرئيسـين يف عالقة الراكـة، من خـالل اتفاقيات 
الجويـة  الخطـوط  رشكـة  مـع  املشـرتك  الرمـز 
القطريـة عر تحالـف الطـريان العاملي عالـم واحد 
)ون وورلـد( ومـن املؤكـد، أن عضويـة الخطـوط 
)ون  واحـد  عالـم  تحالـف  يف  القطريـة  الجويـة 
وورلـد( عـزز وتدعم تغطيـة إضافية وأكر لشـبكة 
رحالتهـا العاملية، لـكل من رشكة الخطـوط الجوية 
الريطانيـة ورشكائهـا اآلخريـن يف التحالـف ذاته .

وتابـع التقريـر قائـاًل انـه عـالوة عـى ذلـك، فـإن 
العـدد الكبـري للمقاعـد، الـذي تتسـم بـه رشكـة 
اململكـة  سـوق  يف  القطريـة  الجويـة  الخطـوط 
املتحـدة عـزز بصـورة كبـرية وصـول البـالد لبقية 
بقـاع العالـم. األمـر الـذي نتـج عنـه توفـري خدمة 

محطـة واحدة عامليـة مـن وإىل مجموعة كبرية 
من مـدن اململكـة املتحـدة اإلقليمية، التـي كانت يف 
السـابق تناضـل، مـن أجـل توفـري وصـالت دولية 

املدى. طويلـة 
ومـع ذلك، وعـى الرغـم مـن السياسـات الحمائية 
التـي اتبعتهـا كل من أملانيـا وفرنسـا وإيطاليا عى 
سـبيل املثـال، ال تزال الخطـوط الجويـة الريطانية 
قـادرة عـى تحقيق أفضـل النتائج املاليـة، أكثر من 

نظرائهـا من الـركات الثـالث  الكـرى يف أوروبا.

السعة  المقعدية
األوروبـي،  الجانـب  أنـه عـى  إىل  التقريـر  وأشـار 
تقـود بريطانيا سـعة مقاعد سـوق طـريان أوروبا 
الغربيـة، حيـث تحتل اململكـة املتحدة املرتبـة األوىل 
يف سـوق طـريان أوروبـا الغربيـة، حيث وصـل عدد 
املقاعـد إىل 8.5 مليـون مقعـد يف عـام 2018، وفقـا 

لبيانـات رشكـة OAG االستشـارية الريطانيـة.
وتحتـل أملانيا املرتبـة الثانية خلفـا للمملكة املتحدة 
بعـدد مقاعـد وصـل إىل 5.6 مليـون مقعـد، كمـا 
إيطاليـا وفرنسـا املرتبـة الثالثـة والرابعـة يف هـذا 
السـوق عى التوايل، بعـدد مقاعـد 3.6 مليون مقعد 
لـكل منهما -عـى حد سـواء-. وبعـدد مقاعد يصل 
إىل 2.1 مليـون مقعـد إىل منطقة الرق األوسـط يف 

عام 2018، احتلت إسـبانيا املرتبة الخامسـة يف هذا 
السـوق.وهناك 4 دول أخـرى يف أوروبا الغربية لديها 
عـدد مقاعـد إىل منطقـة الـرق األوسـط تتخطى 
الـدول هـي-  2018. تلـك  املليـون مقعـد يف عـام 
برتتيـب تنازيل- سـويرسا بعـدد مقاعـد 1.8 مليون 
مقعـد، هولنـدا بعـدد مقاعـد 1.5 مليـون مقعـد، 
اليونـان بعدد مقاعـد 1.4 مليـون مقعد، والنمسـا 
بعـدد مقاعـد يصـل ملليـون مقعـد. أمـا بلجيـكا 
فتحتـل املرتبة العارشة بعـدد مقاعد يصـل إىل 700 
ألـف مقعد.وهنـاك سـت  دول ترتاوح أعـداد املقاعد 
لديهـا بن ربـع مليون ونصف مليـون مقعد للرق 
األوسـط، وهي: الدنمارك، آيرلندا، السـويد، النرويج، 
الرتغـال، وفنلنـدا. يف حن أن هناك ثـالث دول فقط 
يف أوروبـا الغربية لديهـا عدد قليل جداً مـن املقاعد: 
مالطـا وأيسـلندا ولوكسـمبورغ، وكلهـا دخلت هذا 

السـوق منذ عـام 2016.
ومـن الواضـح، أن هنـاك تراجعـا يف حصـة أوروبا 
الغربيـة يف مقاعـد سـوق طـريان أوروبـا والـرق 
الــ19 ألوروبـا  الـدول  األوسـط، حيـث تسـتحوذ 
مبـارشة  طـريان  خطـوط  لديهـا  التـي  الغربيـة، 
عـى   ،2018 عـام  يف  األوسـط،  الـرق  بمنطقـة 
نسـبة 60.1 % مـن إجمـايل عدد املقاعد بـن أوروبا 
مقارنـة  ذلـك،  األوسـط.ويأتي  الـرق  ومنطقـة 
بحصـة هذه الدول من مقاعد السـوق، خـالل العام 
السـابق له، حيث كانـت 18 دولة بأوروبـا الغربية- 
قبل انضمام لوكسـمبورغ- تسـتحوذ عـى 62.9 % 

مـن إجمـايل عـدد املقاعـد. وقبـل 5 أعـوام، يف عام 
2013، كانت تسـتحوذ أوروبا الغربيـة عى 69.7 % 
مـن إجمـايل مقاعد سـوق طـريان أوروبـا والرق 
األوسـط. وهـذا ما يشـري إىل تراجـع حصـة أوروبا 
الغربيـة، مـن حيـث عـدد املقاعـد يف سـوق طريان 

أوروبـا والـرق األوسـط مـع مـرور األعوام.

محرك النمو
اململكـة  حصـة  تبلـغ  فإنـه  التقريـر  وبحسـب 
املتحـدة يف مقاعـد سـوق طـريان أوروبـا والـرق 
األوسـط حـوايل 16.1 %. وتصـل نسـبة حصـة أول 
خمـس دول بأوروبـا الغربيـة إىل 44.2 %. أمـا أول 
7 دول بأوروبـا الغربيـة فتسـتحوذ عـى 50.4 % 
مـن سـعة مقاعد سـوق أوروبـا والرق األوسـط.

وقـال التقرير: »تعـد الخطوط القطريـة أيضاً، هي 
الدافـع واملحفـز الرئيـي لنمـو حصـة فنلنـدا يف 
املقاعد للرق األوسط.ويوضح التقريـــر أن فنلندا 
شهــدت أســرع معدل نمو مركب، خالل خمسـة 
أعوام إىل منطقة الشــرق األوســـط، حيث بلغـت 
حــوايل 50.2 % سـنويا، وكان ذلـك بفضـل دخول 
وتوسـع رشكة الخطـوط الجوية القطريـة الكبري، 
منذ شـهر أكتوبر عـام 2016، ونمـو رشكة خطوط 
طـريان فـن إيـر الفنلنديـة، هـذا باإلضافـة إىل أن 
التوسـع امللحوظ لركة الخطـوط الجوية القطرية 
سـاهم يف احتالل اليونان املركـز الثاني كثاني أرسع 
الدول، مـن حيث معدل النمو املركب بنسـبة 24 %.

  7.8 مليون السعة المقعدية على طائرات »القطرية«

 قطر أسرع األسواق اإلقليمية نموا للسفر ألوروبا

»القطرية« تسيطر على 17% من الرحالت بين الشرق االوسط وغرب اوروبا

»القطرية« حلقة الوصل بين أوروبا والشرق األوسط

خطوط طيران عالمية تعتمد على القطرية في زيادة شبكاتها

قال تقرير صادر عن مركز آسيا 
والمحيط الهادي للطيران )كابا( 
أن معدل نمو سعة المقاعد بين 

قطر ومنطقة الشرق األوسط 
وأوروبا هو األسرع اقليميا نتيجة 

النشاط القياسي للخطوط 
الجوية القطرية حيث أدت خطوط 

الرحالت العالمية، التي توفرها 
شركة الخطوط الجوية القطرية 

إلى تعزيز أهمية ودور قطر كسوق 
اقليمي مهم للسفر إلى اوروبا 

من حيث سعة المقاعد في سوق 
أوروبا والشرق األوسط بينما بلغت 

حصة الخطوط الجوية القطرية من 
مقاعد الطيران بين الشرق األوسط 
وأوروبا مستوى 7.8 مليون مقعد، 
أي ما نسبته 14.7%، من إجمالي 

السعة المتوفرة بين منطقة 
الشرق األوسط وأوروبا، وفي ضوء 
ذلك أظهرت البيانات المتاحة أن 

الخطوط الجوية القطرية تستحوذ 
على حصة سوقية للمقاعد بين 
الشرق األوسط وغرب أوروبا تبلغ 

17% فيما تهيمن شركات الطيران 
الشرق أوسطية، على سوق طيران 

أوروبا والشرق األوسط، من حيث 
حصة المقاعد في هذا السوق، 

والتي تصل جمعاء إلى %72.1 
في عام 2018.

وأكد التقرير أنه في ضوء ذلك، 
فإن دولة قطر تتمتع بمتوسط 
معدل نمو سنوي مركب في 

المقاعد من قطر إلى أوروبا تصل 
نسبته إلى 18.1% سنويًا، كما 

أن هناك نسبة كبيرة للغاية من 
سعة المقاعد من أوروبا إلى قطر 
مخصصة لشبكة رحالت شركات 

الطيران الخليجية في افريقيا 
ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ترجمة- هويدا مجدي:

الخطوط الجوية القطرية تعزز حضورها عالميًا








