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موازنة »قوية« 
تكشف بنود الموازنة العامة للدولة لعام 2021 التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ 
مالية  ومــاءة  كبرى  اقتصادية  قوة  عن  مؤخرا  المفدى  الباد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم 
مرتفعة توفر لقطر استمرار تنفيذ المشاريع الجارية مع مواصلة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي 

على مشاريع تطوير أراضي المواطنين والمشاريع التنموية ومشاريع مونديال 2022 .

وتبلغ اإليرادات التقديرية بموازنة 2021 مستوى 160.1 مليار ريال، بينما تسجل المصروفات 
المخطط لها 194.7 مليار ريال، وقد اعتمدت الموازنة سعرا تقديريا لبرميل النفط عند 40 
دوالرا للبرميل، وهي تقديرات متحفظة تعكس استمرار السياسة المالية الحصيفة الهادفة 

لتقليص مستوى التعرض لمخاطر تقلبات أسعار النفط .

 38 يبلغ  القطري  النفط  لبرميل  التعادل  سعر  فإن  العالمية  المؤسسات  لتقديرات  ووفقا 
بينما  بالموازنة(،  والمصروفات  ــرادات  اإلي بين  التوازن  يحقق  الذي  هو  التعادل  )سعر  دوالرا 
يمثل أي ارتفاع في برميل النفط فوق هذا المستوى فائضا محققا للموازنة، وبحسب أحدث 
التقديرات فإن أسعار النفط التي تدور حاليا فوق مستوى 50 دوالرا للبرميل قد ترتفع إلى 60 

دوالرا في عام 2021، األمر الذي يعزز إمكانية تحقيق فوائض فعلية في موازنة 2021.

النفطية  لــإيــرادات  الفعلي  األداء  يكون  أن  بالضرورة  ليس   : أنه  إلى  المالية  وزارة  وتشير 
مطابقًا لتقديرات الموازنة، فعلى سبيل المثال، وصلت تقديرات العجز في الموازنة العامة 
لدولة قطر لعام 2018 مبلغ 28.1 مليار ريال، في حين أن األداء الفعلي للموازنة حقق فائضا 
اإليــرادات  وزيــادة  العالمية  األســواق  في  الطاقة  أسعار  لتعافي  نتيجة  ريال  مليار  بمبلغ 15.1 

األخرى.

وتضم قائمة أبرز المشاريع المدرجة ضمن الموازنة العامة للدولة لعام 2021: مشاريع البنية 
التحتية وتطوير شبكات الطرق وأراضي المواطنين، باإلضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات 
العامة من صحة وتعليم، واستكمال مشاريع استضافة بطولة كأس العالم ضمن البرنامج 
المناطق  في  التحتية  البنية  وتطوير  الغذائي  األمن  دعم  إلى  باإلضافة  المعتمد،  الزمني 

الحرة واالقتصادية والصناعية واللوجستية. 

التنموية  المشاريع  على  الحكومي  اإلنفاق  من  الخاص  القطاع  يستفيد  أن  المتوقع  ومن 
هذه  تنفيذ  أعمال  من  جيدة  حصة  على  سيحصل  حيث   2022 مونديال  ومشاريع  الكبرى 
المشاريع، بينما تشير الموازنة إلى أنه تم تحديد قائمة المشاريع الجديدة المعتمدة للدولة 
والتي تشكل ما قيمته 53.9 مليار ريال والتي سيتم ترسيتها خال الفترة من 2021 وحتى 
فإن  المقابل  وفــي  المشاريع..  هــذه  من  كبير  بنصيب  الخاص  القطاع  وسيحظى   ،2023
التنموية  المشاريع  تمويل  في  مشاركته  عبر  اآلخــر  هو  مستفيدا  يبدو  المصرفي  القطاع 

الكبرى.

بتكلفة  مرحلتين  خال  من  أولوياتها  رأس  على  المواطنين  أراضي  تطوير  الموازنة  وتضع 
إجمالية بلغت 37 مليار ريال، وتبلغ تكلفة المرحلة األولى لتطوير أراضي المواطنين 16.5 

مليار ريال، بينما تبلغ تكلفة المرحلة الثانية لتطوير أراضي المواطنين 20.5 مليار ريال. 

ويمكن التأكيد على أن موازنة 2021 القوية لم تتأثر بتداعيات جائحة كورونا، وإنما تمضى 
الخاص  القطاع  ودعــم  المعيشة  جــودة  مستوى  وتطوير  المواطنين  حياة  لتحسين  قدما 
وتعزيز التنمية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يبشر بآفاق نمو واعدة 

لاقتصاد الوطني في 2021.

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني

أســمى األوقــات أن تملــك اللحظــات الخاصــة بــك

murwabhotelgroup.com

@qahtani76
Director@al-watan.com
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ترسية عقود بقيمة 53.9 مليار ريال من 2021 وحتى 2023

باألرقام.. أبرز المشاريع 
المخطط لها بموازنة 2021

كتب - محمد األندلسي 

الكشف  تم  والتي  لعام  2021  قطر  دولة  موازنة  تقديرات  تشير 
عنها مؤخرا إلى أن التقديرات اإلجمالية لإليرادات تبلغ 160.1 مليار 
مليار   194.7 لها  المخطط  المصروفات  إجمالي  يبلغ  فيما  ريال، 
للمشروعات  ريال  مليار  مبلغ 72.1  تخصيص  مع  خالل 2021،  ريال 
 ،2021 لعام  العامة  الموازنة  مصروفات  إجمالي  من  الرئيسية 
استمرار  مع  جديدة،  مشروعات  إضافة  المخصصات  هذه  وتشمل 
العمل على اتمام مشاريع الدولة التنموية في مختلف القطاعات 

إلى  باإلضافة   .2022 العالم  كأس  باستضافة  المتعلقة  وتلك 
من  ذلك  يصاحب  وما  المواطنين،  أراضي  تطوير  مخصصات 

مصروفات مرتبطة بتنفيذ مشروعات البنية التحتية.
كما تواصل الدولة التركيز على قطاعي التعليم والصحة، إذ تُقدر 
تخصيص  وتم  ريال،  مليار   17.4 بنحو  التعليم  قطاع  مخصصات 
التعليمية.  والمؤسسات  المدارس  وتطوير  لتوسعة  منها  جزء 
عالوة على تخصيص مبلغ 16.5 مليار ريال لقطاع الصحة، تتضمن 
الصحية  الرعاية  تطوير  مجال  في  المهمة  المشاريع  من  المزيد 

وتوسعة المنشآت الطبية والصحية المعتمدة للعام 2021.

ية
مال

ت 
شرا
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المعتمدة  الجديدة  المشاريع  قيمة  أن  المالية  وزارة  أرقــام  وتكشف 
إلى 2023  األعــوام 2021  خال  عقودها  ترسية  سيتم  والتي  للدولة 
في 2021  ريــال  مليار  ضمنها 5.9  من  ريــال،  مليار  مستوى 53.9  تبلغ 
تبلغ  حصة  على  »أشغال«  العامة  األشــغــال  هيئة  وتستحوذ  فقط 
نحو 47.5 مليار ريال من اإلجمالي، بينما تم تخصيص 6.4 مليار ريال 
للجهات األخرى، وتوزعت الـ »47.5« مليار ريال والتي تمثل قيمة عقود 
ستقوم »أشغال«  بترسيتها على 4 برامج وهي :  أوال: تطوير مناطق 
مليار   35.2 بلغت  تقديرية  بتكلفة  جديدة  مواطنين  وأراضــي  قائمة 
ريال، ومشاريع تجميل الطرق واألماكن العامة بتكلفة تقديرية بلغت 
تقديرية  بتكلفة  والمصبات  الصحي  الصرف  وبرنامج  ريال،  مليار   1.6
بلغت 4.9 مليار ريال، وبرنامج الصيانة بتكلفة تقديرية بلغت 5.8 مليار 
ريال، فيما توزعت الـ»6.4« مليار ريال الخاصة بالجهات األخرى على : 
ووزارة  ريــال،  مليار   1.1 بلغت  تقديرية  بتكلفة  الطبية  حمد  مؤسسة 
البلدية والبيئة بتكلفة تقديرية بلغت 2.1 مليار ريال، ووزارة المواصات 
مليار  ونحو »2.2«  ريال،  مليار   1.0 بلغت  تقديرية  بتكلفة  واالتصاالت 
ريال تحت بند »أخرى« وهي مشاريع تابعة لوزارة الداخلية والخارجية، 

والثقافة، وهيئة االتصاالت، ومناطق، والرعاية الصحية، والجمارك.
توفير  على  تــركــز   2021 عــام  مــوازنــة  أن  إلــى  المالية  وزارة  وأشــــارت 
المخصصات الازمة الستكمال مختلف المشاريع الرئيسية والمشاريع 
الزمني  البرنامج  ضمن   2022 العالم  كــأس  باستضافة  المرتبطة 
المعتمد، باإلضافة إلى مشاريع البنية التحتية في القطاعات الرئيسية 
كالصحة والتعليم، وتطوير أراضي المواطنين ودعم األمن الغذائي 
والصناعية  واالقتصادية  الحرة  المناطق  في  التحتية  البنية  وتطوير 

واللوجستية وذلك لدعم عملية التنويع االقتصادي وتعزيز النمو. 

47.5 مليار 
تكلفة 4 برامج تنفذها 

»أشغال« حتى 2023
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مؤشرات األداء
وأكدت وزارة المالية انها تعمل بالتعاون مع هيئة األشغال العامة على 
المستهدفة  األداء  مؤشرات  ربط  خال  من  استراتيجية  خطة  تطبيق 
العوامل  ضمن  من  المؤشرات  هذه  وستكون  الجديدة،  بالمشاريع 
بالخطة  وربطها  اإلنــفــاق  مــســارات  لتحديد  المستخدمة   الرئيسية 
التكلفة:  مقابل  القيمة  أوال:  مؤشرات،   4 وهي  للدولة،  االقتصادية 
تنفيذها،  خال  من  ستعود  التي  والقيمة  باألثر  المشاريع  تقييم  عبر 
على أن يتم ذلك عبر دراسة أهداف المشروع المرجوة ومراجعة هذه 
خال  من  :وذلك  القيمية  الهندسة  وثانيا:  التشغيل،  بعد  ــداف  األه
المراجعة الفنية للتصاميم والمواد المستخدمة بالتعاون مع الخبرات 
للموارد  األمثل  االستغال  لضمان  العامة  األشغال  هيئة  في  الازمة 

عن   : االقتصادي  األثــر  وثالثا:  المشاريع،  لتنفيذ  المخصصة  المالية 
طريق الحرص على ربط المشروعات بالعائد االقتصادي وتعزيز فرص 
مشاركة القطاع الخاص في االستثمار من خال الشراكة االقتصادية، 
على  والحرص  اإلنفاق  أولــويــات  تحديد  عبر  اإلنفاق:  أولــويــات  ورابعا: 
توازن اإلنفاق السنوي من خال وضع جدول زمني لتنفيذ المشروعات 
لضمان توزيعها واستمرارها على مدار الخطة االستراتيجية لمحفظة 

المشروعات العامة.

البلدية والبيئة
وأوضحت وزارة المالية أنه تم رصد نحو 20.4 مليار ريال لقطاع البلدية 
والبيئة خال العام المالي 2021، توزعت على 3.2 مليار ريال لبرنامج 

57.1
مليار ريال

56.1
مليار ريال

3.9
مليار ريال

89.5
مليار ريال

2019

57.9
مليار ريال

59.0
مليار ريال

60.7
مليار ريال

58.0
مليار ريال

4.0
مليار ريال

3.5
مليار ريال

72.1
مليار ريال

90.0
مليار ريال

2021 2020

-1.9%

4.7%

14.3%

-19.9% 

نسبة التغير
 2021-2020 

 الرواتب
واألجور 

المصروفات 
الجارية 

المصروفات 
الرأسمالية 

المشروعات 
الرئيسية

المصروفات 

7.2 مليار ريال
تكلفة أعمال البنية التحتية 

المتكاملة في 2021
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الطرق السريعة، و7.2 مليار ريال لبرنامج أعمال البنية التحتية المتكاملة، 
و3.1 مليار ريال لبرنامج مشاريع تجميل الطرق واألماكن العامة، و3.9 
لبرنامج  ريال  مليار  و3  والمصبات،  الصحي  الصرف  لبرنامج  ريال  مليار 
الصيانة )طرق وصرف صحي(، موضحة أن المشاريع المخطط لها في 
التحتية  البنية  تنفيذ  من  االنتهاء  على:  توزعت  والبيئة  البلدية  قطاع 
)جنوب  مختلفة  مناطق  في  المواطنين  ألراضــي  قسيمة   6165 في 
أعمال  مشاريع  إلى  باالضافة  سميسمة(،  جنوب   – الخيسة   – الوكير 
تجميل الطرق والشواطئ )الخليج الغربي - تطوير الحدائق وممرات 
المشاة للطرق الرئيسية – تجميل واجهات المباني الستضافة كأس 
العالم(، إلى جانب تطوير الطرق للمناطق القائمة في عدة مناطق 
)أم صال – شارع الشافي(، وتطوير محطات الصرف ومعالجة المياه 

والضخ وشبكات تصريف مياه االمطار في عدة مناطق.

الثقافة والرياضة
وقالت وزارة المالية إن إجمالي قيمة مشاريع قطاع الثقافة والرياضة 
في الموازنة الجديدة بلغت نحو 3.9 مليار ريال، توزعت على 3.5 مليار 
ريال لمشاريع اللجنة العليا للمشاريع واإلرث، و0.1 مليار ريال لمشاريع 
هيئة متاحف قطر، و0.1 مليار ريال لمشاريع المؤسسة العامة للحي 
والرياضة،  الثقافة  وزارة  لمشاريع  ريــال  مليار  و0.2   ، )كتارا(  الثقافي 
الفتة إلى أن المشاريع المخطط لها في العام المالي 2021 توزعت 
على : مشاريع تطوير المنشآت الرياضية المختلفة، ومشروع تطوير 
موقع الزبارة األثري، ومشروع ترميم المباني األثرية في منطقة وسط 

الدوحة، ومشروع بيت التجارة وبيت اآلثار.

 اجمالي
 اإليرادات

160.1
مليار ريال

 الفائض/ 
العجز المالي

-34.6
مليار ريال

 اجمالي
المصروفات

194.7
مليار ريال

سعر برميل النفط  
إلعداد الموازنة 

  40   
دوالر أمريكي

الصحة

16.5
مليار ريال

التعليم

17.4
مليار ريال

الثقافة والرياضة

13.0
مليار ريال

المواصالت واالتصاالت

11.5
مليار ريال

الملخص 
التنفيذي 

القطاعات الرئيسية

األرقام الرئيسية للموازنة العامة 2021

البلدية والبيئة

25.4
مليار ريال

35.2 مليار ريال
لتطوير أراضي المواطنين 

خالل 3 سنوات 
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قطاع الصحة
الصحة  قطاع  مشاريع  قيمة  إجمالي  أن  إلــى  المالية  وزارة  ونّوهت 
 0.89 على  تــوزعــت  ــال،  ريـ مليار   1.34 نحو   2021 مــوازنــة  فــي  بلغت 
مليار ريال لمشاريع مؤسسة حمد الطبية، و0.27 مليار ريال لمشاريع 
وزارة  لمشاريع  ــال  ري مليار  و0.10  األولــيــة،  الصحية  الرعاية  مؤسسة 
الصحة، و0.08 مليار ريال لمشاريع مركز نوفر، مشيرة إلى أن المشاريع 
المخطط لها للعام المالي 2021 تتضمن استمرار مراحل برنامج إدارة 
المخاطر في المستشفيات التابعة لمؤسسة حمد الطبية، باالضافة 
جانب  إلى  الوطني،  السرطان  مستشفى  في  العمل  استمرار  إلى 
بدء العمل على مستشفى الطب النفسي الجديد ومبنى خدمات 
الطب النفسي الجنائي، واستمرار تصميم وإنشاء مراكز صحية في 

العديد من المناطق )بني هاجر، الهال، أم غويلينا، مدينة خليفة(.

قطاع التعليم
وأفادت وزارة المالية بأن مشاريع قطاع التعليم في الموازنة العامة 
على  وتوزعت   ،2021 عام  خال  ريال  مليار   1.55 نحو  بلغت  الجديدة 
وتنمية  والــعــلــوم  للتربية  قطر  مؤسسة  لمشاريع  ريــال  مليار   0.85
ريال  مليار  و0.31  قطر،  جامعة  لمشاريع  ريــال  مليار  و0.32  المجتمع، 
لمشاريع  ريال  مليار  و0.07  العالي،  والتعليم  التعليم  وزارة  لمشاريع 
المالي  للعام  لها  المخطط  المشاريع  أن  إلى  الفتة  المجتمع،  كلية 
2021، تتضمن إنشاء محطة تنقية المياه في جامعة قطر، وتصميم 
والتعليم  التعليم  لـــوزارة  التابع  الفكرية  الــمــهــارات  تنمية  مــشــروع 
إلى  باالضافة  قديمة،  مدرسة   14 لـ  اإلنشائي  التدعيم  وبدء  العالي، 

تجديد مدرسة لذوي االحتياجات الخاصة.

املواصالت واالتصاالت
المواصات  قطاع  مشاريع  إجمالي  أن  إلــى  المالية  وزارة  وأشـــارت 
واالتصاالت بلغت في الموازنة الجديدة نحو 7.35 مليار ريال، توزعت 
و1.5  واالتــصــاالت،  المواصات  وزارة  لمشاريع  ريــال  مليار   1.65 على 
إلى  باالضافة  »الريل«،  القطرية  الحديد  سكك  لمشاريع  ريــال  مليار 
لمشاريع  ريــال  مليار  و0.2  حمد،  مطار  توسعة  لمشاريع  ريــال  مليار   4
ميناء حمد، الفتة إلى أن المشاريع المخطط لها للعام المالي 2021 
الستخدامه  )السابق(  الدولي  الدوحة  مطار  صيانة  مشروع  تتضمن 
في استضافة بطولة كأس العالم، باالضافة إلى استكمال مشاريع 
النقل العام ومنها إنشاء البنية التحتية لمعدات الشحن الكهربائي، 

ومواقف انتظار الحافات وأعمال البنية التحتية المصاحبة.

رصد  4 مليارات لتوسعة 
مطار حمد في موازنة 2021

تخصيص  3.2 مليار لمشاريع 
الطرق السريعة  العام 

المقبل
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توزيعات اخملصصات
وذكرت الوزارة أن توزيعات مخصصات القطاعات الرئيسية من إجمالي موازنة 
2021، قد تضمنت قطاع الصحة، حيث بلغ إجمالي مخصصات قطاع الصحة 
إجمالي  من  تمثل %8.5  والتي  ريــال،  مليار  يقارب 16.5  ما  موازنة 2021  في 
المصروفات، ومن أهم المشاريع في مجال تطوير الرعاية الصحية توسعات 
المنشآت التابعة لمؤسسة حمد الطبية وإنشاء مراكز جديدة للرعاية األولية، 
كما استحوذ قطاع التعليم على مخصصات بلغت 17.4 مليار ريال في موازنة 
2021 والتي تمثل 8.9% من إجمالي المصروفات، ومن أهم المشاريع التعليمية 
توسعة وتطوير المدارس والمؤسسات التعليمية القائمة، باالضافة إلى انه 
موازنة 2021،  في  والرياضة  الثقافة  لقطاع  ريال  مليار  مبلغ 13  تخصيص  تم 
حيث يشهد القطاع إنجازات كبيرة منها العمل على االنتهاء من 8 ماعب 
مخصصة لكأس العالم 2022 والتي تعتبر من األحداث الهامة التي سوف 

تشهدها دولة قطر، كما استحوذ قطاع البلدية والبيئة على 25.4 مليار ريال 
بنسبة تبلغ   13% من إجمالي المصروفات، من خال مشروعات البنية التحتية 
الرئيسية وتوفير شبكات المياه والكهرباء باإلضافة إلى مواصلة أعمال صيانة 
وتطوير وتوسعة الطرق، وسجلت   مخصصات قطاع المواصات واالتصاالت 
11.5 مليار ريال في موازنة 2021، حيث يشهد قطاع المواصات واالتصاالت 
تطوراً كبيراً خال الفترة الحالية من خال العمل على مشاريع رئيسية ومنها 
توسعة مطار حمد الدولي واستكمال مترو الدوحة وترام لوسيل وبرنامج قطر 
للنقل العام وتطوير ميناء الدوحة القديم وبرنامج األمن الغذائي )الصوامع( 

في ميناء حمد، باإلضافة إلى مشاريع الحاسب اآللي.

أراضي املواطنني
الوطنية  قطر  رؤيــة  تحقيق  نحو  العمل  إطــار  فــي  أنــه  المالية  وزارة  وأفـــادت 
الخطط  وفق  العامة  الدولة  مشاريع  استكمال  على  العمل  يتواصل   2030
بأولوية  تحظى  التي  المشاريع  أبــرز  وتُعد  مسبقًا،  المعدة  واالستراتيجيات 
اإلنفاق مشاريع البنية التحتية وتطوير شبكات الطرق، ومشاريع تطوير أراضي 
المواطنين الجديدة  حيث تم إنجاز تسليم 5.045 قسيمة أراضي مواطنين 
صحي –  صرف  شبكات  شاملة )طرق –  التحتية  البنية  في  متكاملة  جديدة 
تصريف مياه االمطار – إنــارة طرق – أعمال اتصاالت – توصيل شبكات مياه 
 2021 عام  موازنة  تضع  فيما   2020 عام  خال  كهرماء(  طريق  عن  وكهرباء 
االستمرار في تطوير أراضي المواطنين على رأس أولوياتها من خال مرحلتين 
لتطوير  األولــى  المرحلة  تكلفة  وتبلغ  ريــال،  مليار  بلغت 37  إجمالية  بتكلفة 
أراضي المواطنين 16.5 مليار ريال، وتشمل عدد إجمالي يبلغ 11989 قسيمة 
في 13 منطقة تتوزع على 11210 قسيمة منجزة وقيد اإلنجاز، و 779 قسيمة 
لتطوير  الثانية  المرحلة  تكلفة  تبلغ  بينما  المقبلة،  الفترة  خال  لها  مخطط 
 19 على  تتوزع  قسيمة   21424 وتضم  ريــال  مليار   20.5 المواطنين  أراضـــي 

منطقة، باإلضافة إلى مشاريع تطوير الخدمات العامة من صحة وتعليم.

أبواب 
اإليرادات

  اإليرادات النفطية )مليار ريال(        اإليرادات غير النفطية )مليار ريال(        سعر برميل النفط العداد الموازنة )دوالر أمريكي للبرميل(

$55$55$40

121.6
38.5

132.0
38.5

170.0
44.7

2021
موازنة

2020
متوقع

2019
فعلي
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 »أمالك« حتاور »أيقونة« عامل االستثمار 

الشيخ فيصل بن قاسم: 
اإلصـــرار ســّر الـنـجــاح

ف
ـال

غـ

حاوره: سعيد حبيب  

عالم  في  »أيقونة«  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  سعادة  يعتبر 
على  وإنما  فقط  قطر  دولة  مستوى  على  ليس  واألعمال،  المال 
أنشطته  تعدد  نتيجة  أيضا،  والعالمي  اإلقليمي  المستويين 

االستثمارية ونجاحاته الهائلة وشهرته التي طبقت اآلفاق.
في  فيصل  الشيخ  سعادة  نجاحات  رصد  محاولة  صعوبة  ورغم 
سطور إال أن هناك حزمة من المحطات المهمة في مسيرته التي 
تفوق 50 عاما من النجاح االقتصادي واالستثماري وهي تأسيسه 
باإلضافة  إدارتها،  مجلس  يترأس  التي  القابضة  الفيصل  لشركة 
إلى تأسيسه لشركة أعمال ذات األنشطة االستثمارية المتنوعة 
والتي يتولى رئاسة مجلس إدارتها، إلى جانب توليه رئاسة رابطة 
الفيصل  لمؤسسة  ورئاسته  وتأسيسه  القطريين  األعمال  رجال 
القطرية  الخليجية  الجمعية  إدارة  لمجلس  ورئاسته  حدود،  بال 

متحف  أمناء  لمجلس  ورئاسته  وتأسيسه  الكالسيكية،  للسيارات 
الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، فضال عن عضويته في مجلس 

أمناء جامعة قطر.
 في حواره مع »أمالك« يتحدث سعادة الشيخ فيصل بن قاسم عن 
مسيرته ويتناول آفاق االقتصاد الوطني والبيئة االستثمارية دون 

أن ينسى توجيه نصائح لجيل الشباب.. وفيما يلي التفاصيل:

المتاحف ضرورة وطنية ال غنى 
عنها تعكس ثقافة وهوية 

الشعوب
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* مسيرتك الحافلة  تمثل قصة نجاح استثمارية أيقونية فما هو 
سر النجاح، وما هي أهم المواقف التي تأثّرت بها؟

- يمكن القول إنه من أهم أسرار النجاح الشغف واإلصرار على تحقيق 
الفرص  عن  البحث  إلى  باإلضافة  الفشل،  من  الخوف  وعدم  الهدف 
إلى  تستند  تجارية  عاقات  وبناء  واالستفادة منها.،  وراءهــا  والسعي 
فهنالك  بها،  تــأثــرُت  التي  للمواقف  بالنسبة  ــا  أّم المتبادلة.  الثقة 

العديد من المواقف التي تتبلور حول اإلخاص والمثابرة.

أحرص على بناء عالقات تجارية 

تستند إلى الثقة المتبادلة
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متحف الشيخ فيصل
شخصي  متحف  أكبر  قاسم  بن  فيصل  الشيخ  متحف  يمثل   *
الحركة  تعزيز  في  المتحف  يلعبه  الذي  الدور  ترى  كيف  بالعالم.. 
الثقافية؟ وكيف نجح في تعزيز حضوره ليصبح أحد معالم قطر 

الشهيرة؟

- لعّلنا جميعًا نعي الدور الكبير الذي تلعبه المتاحف بشكل عام في 
المتنوعة  القطع  خال  فمن  القّيمة.  الفنّية  واألعمال  التراث  حماية 
والتعريف  أّمتنا  بتراث  االهتمام  إلى  نسعى  المتحف،  يحتويها  التي 
تنقل  والتي  لاتصال،  وسيلة  المتحف  يُمّثل  كما  شّيق.  إطار  في  به 
أرى  أنّني  كما  القادمة.  األجيال  إلى  الشعوب  وتقاليد  وحياة  ثقافة 
تعكس  حيث  عنها،  ِغــنــى  ال  وطنّية  ــرورة  ضـ عــام  بشكل  المتاحف 
تعكس  كما  للباد،  والدينّي  الوطني  للتاريخ  المختلفة  الجوانب 
الهويّة الثقافّية للشعوب، وتُساهم في تفعيل السياحة، حيث تُطلِع 

المهتّمين من حول العالم على الهوية الثقافية للباد.

رابطة رجال األعمال
الرابطة  دور  ترى  القطريين..كيف  األعمال  رابطة  رئاسة  تتولى   *
في تطوير بيئة األعمال وتحسين مناخ االستثمار وعقد الشراكات 

االستثمارية؟
- في ظل سياسة الدولة التي تؤكد علي ضرورة دعم وتطوير دور 
القطاع الخاص في االقتصاد المحّلي، فإن دور الرابطة كمؤسسة 
الكبير  الــدور  ودعــم  المحّلي  االقتصاد  دعم  في  يتمثل  ربحية  غير 
الـــذي تلعبه مــؤســســات وشــركــات الــقــطــاع الــخــاص، وتــعــزيــز روح 
المبادرة وريادة األعمال والتنمية المستدامة، باإلضافة إلى تحسين 

رابطة رجال األعمال تستهدف دعم 
االقتصاد وتطوير بيئة األعمال
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خال  فمن  االستثمارات.  تدّفق  زيــادة  على  والتحفيز  األعمال  بيئة 
األنشطة التي تقوم بها الرابطة، فإنها تساهم في تشجيع رجال 
بــأداء  والنهوض  االقتصادية  التنمية  لتحقيق  القطريين  األعمال 
من  يمكن  منّصة  الــرابــطــة  وتُــشــّكــل  قــطــر،  فــي  الــخــاص  القطاع 
خالها تبادل األفكار التي تدعم ازدهار المناخ اإلقتصادي المحّلي. 
ونحن  الباد،  نهضة  في  رئيسّيًا  شريكًا  القطاع الخاص  يُعتبر  كما 
نعمل في تكامل وتنسيق مع القطاع الحكومي وشبه الحكومي 
القطاعين  بين  الشراكة  دعم  في  الباد  استراتيجية  تحقيق  نحو 
الحكومي والخاص، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك فاعل في 

االقتصادية. التنمية 
والتي  قطر«،  فنادق  »رابطة  تأسيس  مؤّخراً  الرابطة  شهدت  كما 
ومساهمته  الــخــاص  القطاع  حــضــور  تعزيز  إلــى  بالتأكيد  تــهــدف 
الــدولــة  فــي  الــفــنــدقــي  الــقــطــاع  ودعـــم  تنمية  فــي  فــّعــال  بشكل 
الخاص  للقطاع  الترويج  إلى  باإلضافة  العالمي،  المستوى  على 
إقليمّيًا وعالمّيًا بهدف جذب المستثمرين إلى االستثمار في قطاع 

المحّلي. الضيافة 

أكرب تكرمي 
حصرها..  يصعب  التي  والجوائز  التكريمات  من  حزمة  حصدت   *

فما هو التكريم أو الجائزة األقرب إلى قلبك؟
أن  هو  عليه  أحصل  أن  الممكن  من  تكريم  أكبر  فإن  لي  بالنسبة   -

أرى استمتاع الحضور خال زيارتهم للمتحف، وأن أشهد الوعي الذي 
يتم نشره بأهمية اإللمام بهويتنا الثقافية والدينّية وخاصة بين الجيل 
إلى  الــزّوار  وفود  قدوم  عند  والشباب  واليافعين  األطفال  من  القادم 
إيصال  في  ساهمت  قد  بأنّي  والفخر  للسرور  يدعوني  مّما  المتحف، 

صورة عن الموروث الثقافي الثمين الذي نملكه. 
وطننا  بناء  فــي  نساهم  عندما  فإنّنا  األعــمــال  لقطاع  بالنسبة  أمــا 
احتياجات  يلّبي  ان  شأنه  من  هذا  فإن  المؤسسات،  إنشاء  خال  من 
المجتمع المحّلي ويساهم في تطور بلدنا الحبيب ورفعته، بهدف أن 

يضاهي أفضل دول العالم تقدمًا في كافة المجاالت. 

الشركات العائلية
* كيف ترى فرص تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة 
شروط  تيسير  نحو  التوجه  ظل  في  البورصة  في  وإدراجها  عامة 

االدراج في بورصة قطر؟
- يُمثل اإلدراج فرصة واعدة للشركات العائلية والشركات الناشئة 

اختيار الوقت المناسب لالستثمار.. 
ضرورة لدرء 
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للدخول في سوق األسهم وتشكيل جزء من النسيج االقتصادي 
استثمارية  خــيــارات  للمساهمين  كــذلــك  يُعطي  مــا  الــوطــنــي، 
للدولة،  االقــتــصــادي  التنويع  سياسة  مــواكــبــة  بــهــدف  مــتــعــّددة، 
بشكل  االقتصاد  فعالية  من  المدرجة  الشركات  عدد  يزيد  حيث 
وأوّد  المحّلي.  االقتصاد  على  إيجابي  بشكل  ينعكس  مما  عام، 
قامت  التي  قطر  لبورصة  بالشكر  ألتقدم  الفرصة  هذه  أنتهز  أن 
مؤّخراً باتخاذ مبادرات نحو تيسير شروط إدراج الشركات فيها. إّن 
مختلف  من  الشركات  تُشّجع  أن  شأنها  من  المبادرات  هذه  مثل 
في  اإلدراج  نحو  والمبادرة  لألمام  خطوة  التقّدم  على  القطاعات 

السوق.
كما أنه من الواجب تشجيع الشركات على دخولها في البورصة، 
على  يُحافظ  أن  شأنه  من  البورصة  في  الشركات  إدراج  إن  حيث 
وبقائها  أدائها  تحسين  في  ويساهم  الشركات  هذه  استمرارية 
سير  على  والثاني  األول  الجيل  تأثير  من  والتخفيف  السوق،  في 

أعمالها.

القنوات االستثمارية
والبورصة  العقارات  وهي:  رئيسية  استثمارية  قنوات  ثمة   *
قطر  في  استثمارية  قناة  أفضل  هي  ما  والخدمات..  والصناعة 
حاليا من حيث العوائد؟ وكيف تقوم بتنويع استثمارات محفظتك 

المالية؟ وماذا عن استراتيجيات درء مخاطر االستثمار؟
القطاعات  عن  بعيداً  الدخل  مصادر  لتنويع  الدولة  جهود  ظل  في   -
قطاع  على  التركيز  أهمية  نعي  فإنّنا  بالطاقة،  المتعلقة  االقتصادية 
اإلنتاج الصناعي والحاجة للنهوض به محلّيًا ويعد هذا القطاع جزءا 
هاما من استثمارتنا المتنوعة التي نعمل بها إذ تشّكل استراتيجية 
ومنصة  االستقرار  من  درجــة  توّفر  كما  قــوة،  مصدر  لشركاتنا  التنّوع 

لاستفادة من الفرص االستثمارية المختلفة عند ظهورها.
ولــعــّل مــن أهــم الــخــطــوات الــواجــب اتــخــاذهــا للتخفيف مــن مخاطر 
الختيار  العميقة  والــدراســة  التخطيط  هي:  اإلمــكــان  قــدر  االستثمار 
المحفظة االستثمارية المناسبة واختيار األنسب منها، واتخاذ الحيطة 
والحذر وذلك إلدارة المخاطر والتقليل من التعرّض للخسائر، والمتابعة 
الدقيقة ألحوال السوق والقيام بالدراسة المالية ألحوال السوق ومن 
باإلضافة  باالستثمار،  القيام  قــرار  التخاذ  المناسب  الوقت  اختيار  ثــّم 
إلى اتّباع سياسة التنويع في المحافظ االستثمارية، والذي من شأنه 
وزيـــادة  والــمــرونــة  لاستمرارية  أكــبــر  فــرصــة  المستثمرين  يعطي  أن 
من  والتي  الحوكمة،  معايير  أعلى  تطبيق  إلى  باإلضافة  فعاليتهم. 

أسسنا »رابطة فنادق قطر« لتنمية 
ودعم القطاع الفندقي 
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شأنها أن تُوّفر إطاراً ثابتًا لحماية حقوق جميع أصحاب المصلحة.
كما أنه بالنظر إلى الوضع الحالي لألعمال، فإني أرى أنه ومن أجل 
الحفاظ  عليها  يتعين  فإنه  وتطّورها،  الشركات  استمرارية  ضمان 
واألفكار  الــتــطــّورات  أحــدث  على  واالطـــاع  المستمر  التطور  على 
النهوض  شأنها  من  التي  الشابة  الــكــوادر  وتوظيف  الُمعاصرة، 

بتطورها واستدامتها.

نصيحة للشباب
والمستثمرين  األعمال  رواد  إلى  توجهها  التي  النصيحة  ما   *

الشباب في السوق القطري؟
أن  الشباب  مــن  والمستثمرين  األعــمــال  رواد  أنصح  أن  هنا  أوّد   -
خدمة،  أو  منتجًا  كــان  ــواًء  سـ فــريــد،  شــيء  تقديم  على  يحرصوا 
كما  والمبتكرة.  ــة  الــشــابّ األفـــكـــار  إلـــى  دائــمــة  بــحــاجــة  فــالــســوق 
والحرص  بهم  الخاصة  العاقات  شبكة  من  باالستفادة  أنصحهم 
خبرات  من  واالستفادة  مستمر،  بشكل  وتطويرها  توسعتها  على 
بأفكارهم  اإليمان  دائمًا  األعمال  رّواد  وعلى  سبقهم.  من  ونصائح 
عن  التخّلي  وعدم  النجاح،  إلى  وصولهم  وبإمكانية  بها  واالرتقاء 
على  أنه  كما  والعزيمة..  بالطموح  والتحّلي  وشغفهم،  حلمهم 
وذلك  إدارتــهــا،  السهل  ومــن  بسيطة  تكون  أن  المشاريع  بدايات 
األعمال  رّواد  على  أنــه  كما  الصعوبات،  مواجهة  مــن  للتخفيف 
التطّور  إن  حيث  يواجهونها،  التي  التحّديات  من  باستمرار  التعّلم 
ال يُقاس بالنواحي المادية أو األرباح التي نحّققها في البداية، بل 
تُقاس بالخبرة والعاقات البّناءة التي نكّونها من األشخاص من 
ونضعه  إليه  جميعنا  نتطلع  هام  حدٍث  وجود  مع  وخاصة  حولنا، 
االسيوية  األلــعــاب  ودورة   2022 العالم  كــأس  مثل  أعيننا  نصب 

.2030
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حزمة التحفيز
* انتعشت البورصة والعقارات فيما يتوقع صندوق النقد الدولي 
 ..2021 العام  في   %  5 بواقع  نموا  القطري  االقتصاد  تحقيق 
قطر  دولة  أقرتها  التي  االقتصادية  التحفيز  حزمة  أن  تعتقد  هل 

لمواجهة تداعيات كورونا أثبتت كفاءتها وفعاليتها؟

- إنّني أعتقد بالفعل أن حزمة التحفيز االقتصادية والتدابير واإلجراءات 
الناجحة التي قامت الحكومة باتخاذها قد أثبتت فعاليتها وكفاءتها 
ووّفرت األمان لرجال األعمال والمستثمرين، فقد امتّدت لتدعم القطاع 
الدولة  بها  قامت  التي  التدابير  هذه  إن  األزمة.  من  تأثر  الذي  الخاص 
للقطاع  األجنبية  أو  المحلية  السيولة  تشهد  لم  حيث  نجاحًا  أثبتت 
القطاعات  استمرت  كما  كورونا.  جائحة  بتداعيات  تــأثُّــراً  المصرفي 
الرفع  بسبب  وذلــك  إيجابية  نتائج  تحقيق  في  المختلفة  االقتصادية 
حركته،  االقتصادي  النشاط  واستئناف  الــدول  في  للقيود  التدريجي 
األمر الذي يعكس فعالية التدابير والمحفزات االقتصادية التي اتخذتها 

الدولة.

تطوير التشريعات
في  االقتصادية  التشريعات  في  متسارعا  تطورا  قطر  شهدت   *
أعقاب الحصار. كيف ترى تأثير هذه التشريعات على بيئة األعمال 

ومناخ االستثمار؟

- لقد دفع الحصار الذي ُفرَِض على دولتنا الحبيبة قطر منذ حوالي 4 

تطبيق معايير الحوكمة
يوفر إطارًا ثابتًا لحماية الحقوق 

حزمة التحفيز االقتصادية لمواجهة 
تداعيات كورونا أثبتت كفاءتها 

وفعاليتها
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مونديال 2022 فرصة اقتصادية ضخمة 
للقطاعات االقتصادية المختلفة

أعوام حكومتنا الرشيدة بالفعل إلى اتخاذ مجموعة من التشريعات 
قطاعاته  بمختلف  المحّلي  االقتصاد  تأثّر  تخفيف  إلــى  تهدف  التي 
تطوير  بأهمية  الوعي  ازداد  فقد  الفترة،  هذه  وفي  الراهنة.  بالظروف 
االستثمار  استقطاب  إلــى  باإلضافة  بــه،  والنهوض  المحّلي  اإلنــتــاج 
االقتصادي  النشاط  عجلة  دفع  في  يساهم  مما  الباد،  إلى  األجنبي 
والتنمية االقتصادية، حيث تسهم هذه االستثمارات األجنبية في إكمال 
جوانب القوة الموجودة في االقتصاد القطري وإكمال مسيرة التنّوع 
فيه، باإلضافة إلى تحقيق االكتفاء الذاتي واألمن االقتصادي. كما أن 
االستثمارات األجنبية من شأنها أن تجلب إلى الدولة آخر التطورات في 
مما  المجاالت،  من  وغيرها  والتسويق  والطاقة  التكنولوجيا  مجاالت 
يدعم نمو القطاع الخاص المحّلي، ويدعم دوره في تلبية االحتياجات 

المتزايدة والمختلفة للسوق المحلي.
فرض  وقت  عنه  يختلف  قطر  في  الحالي  االقتصادي  الوضع  أن  كما 
التحتية  البنية  ذلك  أسباب  ومن  سنوات،  أربعة  حوالي  منذ  الحصار 
الخريجين  مــن  الشابة  الــكــوادر  مــن  المزيد  ووجـــود  للباد،  المائمة 
دعم  على  ساعدها  الذي  المالي  مركزها  وقوة  والموظفين،  الجدد 
رجال األعمال القطريين وتعزيز دورهم في التجارة المحلية واإلقليمية 
األعمال  رجال  يشّجع  أن  شأنه  من  إيجابّيًا  أمراً  يُعّد  والذي  والعالمية، 

المحلّيون على المزيد من التطّور ومشاركة الشركات العالمية.

فرص املونديال
لشركات   2022 قطر  مونديال  يوفرها  التي  الفرص  ترى  كيف   *

االستثمار في السوق المحلي؟
- تُشّكل استضافة قطر لكأس العالم 2022 فرصة اقتصادية ضخمة 
للشركاء  وكــذلــك  الــبــاد،  فــي  المختلفة  االقــتــصــاديــة  لــلــقــطــاعــات 
العديد  وإبــرام  التعاون  تم  حيث  العالم،  أنحاء  مختلف  من  التجاريين 
المختلفة  المشاريع  إعداد  أجل  من  عالمّيين  شركاء  مع  العقود  من 
والمتعلّقة بهذه البطولة، وذلك بهدف تعزيز القدرات المحلّية وترك 

إرٍث اقتصادي ُمستدام.
وتجدر اإلشارة هنا إلى أهمية فوز قطر باستضافة دورة األلعاب اآلسيوية 
الوطنية  الهوية  من  كجزء  الرياضة  أهمية  على  تؤكد  والتي   ،2030
البنية  ومائمة  الضيوف،  وسامة  أمن  مقومات  وجود  وعلى  للباد، 
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مستوى  على  الهامة  األحـــداث  هــذه  مثل  الستضافة  للباد  التحتية 
هذا  في  والمشاركين  الضيوف  لجميع  فريدة  تحربة  وتوفير  عالمي، 

الحدث.
كأس  مثل  هامة  عالمية  أحــداث  الستضافة  ومؤهلة  قــادرة  قطر  إن 
العالم 2022 ودورة األلعاب اآلسيوية 2030، حيث إن قطر تتمّيز باألمان 
واالستقرار وحّب شعبها للضيافة. وعلى الرغم من حجم الدعاية التي 
قطر  استضافة  قــدرة  عــدم  حــول  المختلفة  اإلعــام  وسائل  في  دارت 
لكأس العالم 2022، إّلا أن هذا كان من شأنه الزيادة من إصرار الباد 

على استكمال جاهزيتها الستضافة هذا الحدث على أكمل وجه.

الفيصل القابضة
* تنشط شركة الفيصل القابضة في حزمة استثمارات متنوعة.. 
في  حاليا  تنفيذها  الشركة  تباشر  التي  المشاريع  أبرز  هي  فما 

مجال الضيافة محليًّا وعالميًّا؟ 
- لقد شهدت الفترة األخيرة العديد من المشاريع الهامة بالنسبة لنا، 
القائمة  المشاريع  بعض  بتطوير  قمنا  الضيافة  قطاع  صعيد  فعلى 
وشمال  األوسط  الشرق  منطقة  في  جديدة  مشاريع  وافتتاح  بالفعل، 
نشّكل  أن  سرورنا  دواعي  لمن  إنّه  الشمالية.  وأمريكا  وأوروبــا  أفريقيا 
من قطاع الضيافة الذي سيساهم في استضافة كأس العالم  جزءاً 
نملكها  التي  الغرف  عــدد  خــال  من  وذلــك  وجــه،  أكمل  على   2022

في قطر، والذي سيبلغ عددها حوالي 3260 غرفة بحلول هذا الحدث 
الهام.

الهواية املفضلة
* ما هواياتك المفضلة التي تحرص على المواظبة عليها؟

- لعّل أكثر هواية أحرص على المواظبة عليها هي جمع القطع األثرية 
المتعلقة بالحضارة العربية والعالمية، مّما دفعني إلى إنشاء المتحف 

الخاص به لعرض هذه القطع للمهتّمين من جميع أنحاء العام.

هوايتي األثيرة.. جمع القطع 
األثرية المتعلقة بالحضارة العربية 

والعالمية
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وقعتوقعت  عقودًاعقودًا  جديدةجديدة  مؤخرامؤخرا....الرئيسالرئيس  التنفيذيالتنفيذي  للمجموعةللمجموعة  زيدزيد  جبارةجبارة: : 

»»بنبن  الشيخالشيخ  للخدماتللخدمات  األمنيةاألمنية« « 
تتوسعتتوسع  بالسوقبالسوق  المحليالمحلي

كتب - محمد األندلسي 

القابضة،  الشيخ  بن  لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  قال 
حضرة  قيادة  تحت  تتمتع  قطر  دولــة  إن  جبارة،  زيد 
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد 
األمن  مستويات   بأفضل  ورعاه،  اهلل  حفظه  المفدى، 
واألمان واالستقرار، حيث تشير اإلحصائيات إلى أن قطر 
واألمان،  األمن  في  عالميا  األول  المركز  على  تستحوذ 
النصف  عن  الجريمة  لمؤشر  العالمي  للتقرير  وفقا 
قاعدة  موسوعة  عن  الصادر   2020 العام  من  األول 
شملها  دولة   133 بين  من  )نامبيو(،  العالمية  البيانات 
التصنيف وتصدر موسوعة »نامبيو« تقاريرها سنويًا منذ 
دول  في  الجريمة  معدل  رصد  على  اعتمادًا  عام 2009، 
في  تقع  التي  الجرائم  مؤشر  قياس  يتم  حيث  العالم، 
الدول وفقًا لقوانين تلك الدول، وتعد »نامبيو« من أكبر 
وأشهر قواعد البيانات على شبكة اإلنترنت في العالم، 
وتهتم بتقييم مستوى الجريمة ودرجة األمان في دول 
العالم، من خالل قياس معدالت ارتكاب جميع أشكال 

الجريمة.

ت
ما

خد
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الشيخ  بــن  شركة  تبذلها  التي  والجهود  الخدمات  أن  جــبــارة،  وأكــد 
لــلــخــدمــات األمــنــيــة تــصــب فــي صــالــح تــصــدر دولـــة قــطــر للمؤشرات 
العالمية في مجال األمن والسامة، ال سيما أن الشركة تتمتع بتاريخ 
حافل وفريق عمل محترف، إلى جانب أنها تتميز  بتوفير نوعية خدمات 
تتصف بالجودة الكبيرة، والكفاءة العالية، مع األسعار التنافسية في 
السوق المحلي، كما انها تستهدف التوسع وأن تكون من أهم ركائز 
مجال  في  الــرائــدة  الشركات  أهــم  من  وواحـــدة  الحيوي  القطاع  هــذا 
هذا  في  جديدة  نقلة  لتحقق  المحلي،  السوق  في  األمنية  الخدمات 

قطر تعزز صدارتها لمؤشرات األمن 
واألمان على المستويين الدولي 

والعربي 

الشركة تمثل نقلة جديدة في 
قطاع الخدمات األمنية وتطبق 

أفضل المعايير العالمية  
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القطاع، خاصة أن  قطاع الخدمات األمنية بات يمثل لمجموعة بن 
تنوعًا  وتضفي   ، بها  تعمل  التي  الهامة  القطاعات  أبــرز  أحد  الشيخ 
ثريًا على المجموعة التي تضم تحت مظلتها 20 شركة في مختلف 

القطاعات االقتصادية.

خطط توسعية
وأوضح قائا: أصبح اسم شركة بن الشيخ للخدمات األمنية رقما مهما 
سيما  ال  القطري،  السوق  في  األمنية  الخدمات  قطاع  معادلة  في 
الشيخ  بن  مجموعة  اسم  وهو  طويل  تاريخ  له  كبير  اسم  وراءهــا  أن 
القابضة التي تمتلك رصيداً كبيراً ومميزاً من اإلنجازات التي تراكمت 
عبر السنوات، حتى باتت مجموعة بن الشيخ واسمها مرادفا لاحترافية 
بن  شركة  تمثل  أصبحت  وبالتالي  االستثمارية،  قطاعاتها  جميع  في 
الشيخ للخدمات األمنية مستوى جديدا واحترافيا في هذا القطاع،  في 
احترافية  ومستويات   ، طويلة  خبرات  من  كوادرها  به  تتمتع  ما  ظل 
للخدمات  العالمية  المعايير  بكل  واإللــمــام  والتطوير  التدريب  من 
األمنية، عاوة على السعي إلى تطوير أداء العمل ليصل إلى أعلى 

مستويات العالمية، وذلك لتقديم أفضل تجربة تدريبية للعماء.
متميزة  استراتيجية  تنفيذ  على  تعمل  الشركة  أن  إلى  جبارة  ولفت 
الخدمات  بقطاع  المحلي  السوق  في  للتوسع  مستقبلية  وخطط 
العمل  جانب  إلى  القطاع،  هذا  في  االستثمار  مستوى  ورفع  األمنية، 
شرائح  كافة  لــدى  تكريسها  ليتم  األمنية،  الخدمات  ثقافة  رفــع  على 
السوق  في  الذاتي  االكتفاء  هدف  تحقيق  إلى  باإلضافة  المجتمع،  
القطري بقطاع الخدمات األمنية ومنافسة الشركات األجنبية وإثبات 
تقدمها  التي  األسعار  مستوى  مع  خاصة   ، الوطنية  الشركات  جدارة 
أسعار  مع  بالمقارنة  للغاية،  تنافسية  مستويات  تعد  التي  الشركة 
الشركات األخرى، باإلضافة إلى مستويات الجودة واالحترافية المرتفعة 
على  الشركة  اعتماد  إلى  ذلك  ويرجع  للعماء،  تقديمها  يتم  التي 

عنصر الخبرة التي يتمتع بها الموظفون عبر سنوات طويلة.

معايري عاملية
وأكد جبارة أن شركة بن الشيخ للخدمات األمنية تعمل على تطبيق 
التي  والــخــدمــات  المنتجات  فــي  وأحدثها  العالمية  المعايير  أعلى 
تقدمها لكافة عمائها، خاصة في ظل جائحة كورونا التي تستدعي 
ــراءات  اإلجــ كــافــة  تطبيق  فــي  ودقــيــق  صـــارم  بشكل  العمل  يتم  أن 
الصحة  وزارة  مثل  المعنية  الجهات  أعلنتها  التي  االحترازية  والتدابير 
للحد من انتشار جائحة كورونا، الفتا إلى أن الشركة  توفر كافة سبل 
بكل  الحوادث  مستويات  تقليل  بهدف  المختلفة  للمنشآت  التأمين 
أو  مشروع  أي  نجاح  مدى  قياس  يتم  انه  خاصة  كبير،  بشكل  أنواعها 

خدمة بمستوى الحوادث للداللة على مدى النجاح المتحقق .
وأفاد أن شركة بن الشيخ للخدمات األمنية وقعت حزمة من العقود 
العماء،  من  مختلفة  لشرائح   ، كبيرا  اقباال  خدماتها  وتشهد  مؤخرا 
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كــوادر  لكافة  والتأهيل  التدريب  وتوفير  تقديم  على   تعمل  حيث 
وأفراد األمن، عاوة على إمكانية توفير أجهزة ومعدات اإلنذار واإلطفاء 
ــوازل  ــع ــواد الــمــقــاومــة للحريق وال ــم والــســامــة، إلـــى جــانــب تــوفــيــر ال
واإلطفاء  اإلنــذار  ومعدات  وأجهزة  مــواد  وصيانة  وتركيب  المطلوبة، 
المراقبة  وكــامــيــرات  مستلزمات  وبيع  الــحــرائــق،  ومكافحة  والسامة 
المختلفة  المنشآت  جميع   فى  األمنية  بالخدمات  الخاصة  والحراسة 

في السوق المحلي.
وأشار  جبارة إلى أنه مع اقتراب استضافة دولة قطر لنهائيات كأس 
العالم 2022، فقد فتح هذا الحدث المجال بصورة كبيرة أمام تأسيس 
شــركــات جــديــدة فــي قــطــاع الــحــراســة والــخــدمــات األمــنــيــة، كما منح 
الشركات المحلية الفرصة لتقوم بدور أكبر في المشاركة بتنفيذ هذا 
باستقطاب  التوقعات  مع  سيما  ال  قطر،  لدولة  التاريخي  االستحقاق 
أعداد هائلة من الزائرين والسياح بالتزامن مع كأس العالم في قطر، 
وتأمين  األمنية  الخدمات  بقطاع  أكبر  اهتمام  هناك  أصبح  وبالتالي 

وسامة الحشود سواء في الماعب أو الفنادق أو غيرهما.

القدرة التنافسية
في  عليها  يعتمد  أصبحت  المحلية  الشركات  أن  على  جبارة  وشــدد 
تنفيذ أكبر المشاريع العالمية ومنافسة نظيراتها  األجنبية خاصة أن 
الشركات المحلية باتت تتمتع  بأعلى مستويات المعايير العالمية،  
ألعمال  خدماتها  تقديم  في  المشاركة  إلى  الشركة  توجه  إلى  الفتا 
التأمين لمنشآت كأس العالم في قطر 2022، وتزويد هذه المنشآت 

بأحدث التقنيات والمعدات المعتمدة عالميا.
ارتفاعا كبيرا في مستوى ثقافة الخدمات  ونّوه جبارة إلى أن  هناك 
األمنية والحفاظ على األمن والسامة لدى المجتمع في سوق العمل 
حتى  أو  الــعــاديــة  بالمعرفة  اإللــمــام  عــدم  أن  إلــى  مــنــّوهــا  الــقــطــري، 
األسباب  من  يكون  قد  وتفاصيلها  األمنية  الخدمات  معايير  بطبيعة 

المباشرة في التعرض للحوادث.
في  الحكومية  الجهات  تفرضها  التي  الصارمة  المعايير  جبارة  وثمن 

الحوادث،  نسب  تقليل  من  كبير  بشكل  تحد  والتي  المشاريع  كافة 
دول  قائمة  في  األولــى  المرتبة  على   تستحوذ  قطر  جعل  الذي  األمر 
ترتيب  في  عالميا،  الـ)27(  والمرتبة  إفريقيا  وشمال  األوســط  الشرق 
 ،)GLOBAL PEACE INDEX( 2020 مؤشر السام العالمي لعام
االسترالية،  سيدني  بمدينة  والسام”  االقتصاد  “معهد  عن  الصادر 

محافظة على تفوقها في ترتيب المؤشر العالمي.
وكذلك جاءت قطر في المركز األول عربيا والسابع عالميا في مؤشر 
غلوبال فاينانس لمقاييس السامة واألمان العالمي لعام 2019 من 
بين )128( دولة وصنف المؤشر دولة قطر من حيث األمان االقتصادي 
الحرب  مثل  العوامل  من  للعديد  وفقا  المتقدمة  المرتبة  هــذه  في 
ويقيس  الطبيعية  الــكــوارث  ومــخــاطــر  الشخصي  واألمـــن  والــســام 
جمعها  ليتم  المجاالت  مختلف  في  والسامة  األمــان  درجــة  المؤشر 
وتحليلها وفق درجات معيارية تعطي في مجموعها الترتيب العالمي 

للدول مما يقدم رؤية شاملة لدرجة األمان االقتصادي في كل بلد.  

نقدم خدمات تتمتع بالجودة 
المرتفعة مع أسعار تنافسية 

وكوادر تتمتع بالخبرة والكفاءة

استضافة قطر لمونديال 2022 
أنتجت فرصا استثمارية مميزة 

بقطاع الخدمات األمنية
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يعكف على كتابة املصحف الشريف حاليا

البنكي: فخور بكتابة خطوط
العمالت القطرية الجديدة

وار
ــ

حـ

 كتب- محمد عبد العزيز  تصوير محمود حفناوي
حازت العمات النقدية الجديدة التي أصدرها مصرف قطر المركزي على إعجاب الجمهور لما تتميز به 
لمنع  متطورة  أمنية  وتقنيات  والحديثة  التراثية  القطرية  المعالم  وتضمين  رائعة  فنية  تصميمات  من 

التزوير كما تضمنت الخطوط العربية.
 ويؤكد الخطاط عبيدة البنكي صاحب رسم الخط على الريال القطري في إصداره الخامس، أنه فخور 
بكتابة خطوط فئات األوراق النقدية القطرية الجديدة كاشفا عن قصة الخطوط المميزة التي ظهرت 
على العمات الجديدة وأنواعها والفرق بينها وبين الخطوط على العمات القديمة ، ومتى بدأ العمل 
في هذا المشروع الضخم ، كما حدثنا عن نشأته التي أصقلت مهاراته في الخط العربي وصواًل لكتابة 
التراثية  النسخة  ليصبح  عــدة،  بــروايــات  الشريف  المصحف  لكتابة  الحالي  ومشروعه  قطر(،  )مصحف 

المتحفية األحدث في قطر.. وفيما يلي التفاصيل : 

العدد )17(
ديسمرب  2020

26
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أم  للمهنة  يرجع  هل  “البنكي”؟  لقب  داللة  ما   *
العائلة ؟ 

- البعض ربط لقب “البنكي” بإصدار العمات واألوراق 
العربي  الخط  بكتابة  قمت  لكوني  الجديدة  النقدية 
قديم  اســم  وهــو  للعائلة  يرجع  اللقب  ولكن   ، عليها 
اشتهرت به عائلتي، وكما يقول المثل العربي الشهير 

“لكل امرئ من اسمه نصيب”. 
* هل رسم الخط على العمالت النقدية هي تجربتك 
والقديمة  الجديدة  العمالت  بين  الفرق  وما  األولى، 

من حيث الخط ؟ 
بكتابة  فيها  اقـــوم  الــتــي  األولـــى  التجربة  هــي  نعم   -
الخطوط على العمات النقدية الورقية، واستخدمت 4 
 ، المحقق   ، )الثلث  تشمل  العربية  الخطوط  من  أنــواع 
اإلجازة ، النسخ(، تتميز كلها بالوضوح وسهولة القراءة.

حيث  مــن  والقديمة  الجديدة  العمات  بين  الــفــرق  أمــا 
مكتوبة  كانت  القديمة  النقدية  فالعمات   ، الخطوط 
في  الصعبة  الــخــطــوط  مــن  وهـــو   ، الــديــوانــي  بــالــخــط 
ــوح ،  ــوض الـــقـــراءة ويــمــتــاز بــالــجــمــال الــفــنــي أكــثــر مــن ال
والخط الديواني كان يشتهر قديمًا في كتابة الدواوين 
ومراسات الدولة العثمانية ، ألنه كان غير مفهومًا إلى 
األخيرة  السنوات  وفي   ، الشعب  عامة  قبل  من  ما  حد 
يتضح  حتى  عليه  والــرمــوز  الرسوم  بعض  إضافة  تمت 
أكثر من رسمه القديم ، ولكن يبقى من الخطوط غير 

الواضحة والصعبة للقراءة.

“اإلصدار الخامس” أولى 
تجاربي في العمالت 

البعض ربط لقب 
“البنكي” بإصدار األوراق 

النقدية الجديدة 
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* كيف بدأت العمل في مشروع العمالت النقدية الجديدة ؟ 
تمت  قــطــر،  مصحف  رســـم  فــي  المتمثل  الــســابــق  ــازي  ــج إن بحكم   -
استعدادي  كامل  وأبديت  المركزي،  قطر  مصرف  قبل  من  مخاطبتي 
للقيام بالمهمة المطلوبة ، وبدأت العمل فيه بالفعل منذ أكثر من 
4 سنوات في حدود العام 2016 أو نهاية 2015 حتى تم االنجاز..وأنا 
فخور للغاية بكتابة خطوط فئات األوراق النقدية الجديدة لدولة قطر.
في  مشاريع  هناك  وهل  قطر  في  الفنية  مشاريعك  أبرز  *ماهي 

المستقبل القريب ؟ 
خال  أنجزتها  التي  الخط  مشاريع  أهــم  قطر  مصحف  كتابة  يعتبر   -
الفترة الماضية وأهدي هذا اإلنجاز إلى دولة قطر الحبيبة التي أعتبرها 
عن  جــاء  كونه  لــدي  خاصة  مكانة  األمــر  هــذا  ويحتل   ، الثاني  وطني 
عدة  من  خطاطا   120 من  أكثر  عليها  تنافس  دولية  مسابقة  طريق 
دول ، ثم وصلت بعد التصفيات إلى خطاطين فقط ، قام كل منهما 
واعتماده  عملي  اختيار  تم  ثم   ، بالكامل  الشريف  المصحف  بكتابة 

وسمي بـ )مصحف قطر( برواية حفص.
وأعمل على كتابة المصحف الشريف بالكامل حاليًا وأقوم  بكتابته 
وليس  متحفيًا  تــراثــيــًا  مصحفا  ويعتبر   ، مــتــعــددة  ــات  ــ ورواي بخطوط 

للتداول.
* كيف بدأت مشوار الخط العربي  ؟ 

- بدأت ممارسة رسم الخط العربي منذ نعومة أظافري، فكان والدي 
لمدرسة في محافظة “دير الزور” في سوريا، وكان لديه معلم  مديراً 
الخطوط  رسم  كيفية  وأتعلم منه  أراقبه  فكنت  الخط،  بحسن  يمتاز 
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العربية السليمة ، وبالفعل تعلمت الكثير من مهارات الخطوط ثم 
انتقلت إلى العاصمة “دمشق “ لتلقي الدروس النظرية والتطبيقية 
لفنون الخط العربي من كبار الخطاطين وأبرزهم )أحمد عبد الباري، 
التركية،  اسطنبول  مدينة  إلــى  انتقلت  وبعدها  القاضي(  ومحمد 
شلبي،  حسن  الشيخ  تركيا  في  الخطاطين  كبير  يد  على  وتتلمذت 

ونلت اإلجازة في الخط عام 1999م .

استخدمت )4( 

خطوط  للكتابة على 

اإلصدار النقدي األخير
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كتب- سعيد حبيب  

طرح مصرف قطر المركزي اإلصدار الخامس لألوراق النقدية 
اعتبارا  جديدة،  وأمنية  فنية  ومواصفات  بتصاميم  القطرية 
مع  بالتزامن   2020 ديسمبر   18 الموافق  الجمعة  يوم  من 
فئات   7 الجديد  الوطني وتضمن اإلصدار  باليوم  االحتفاالت 
من األوراق النقدية وهي 1، 5، 10، 50، 100، 200، 500 ريال 

قطري.
مصرف  قانون  من  و55   54 رقمي  المادتين  بأحكام  وعماًل 
الصادر  المالية  المؤسسات  وتنظيم  المركزي  قطر 
النقدية  األوراق  سحب  تقرر   ،2012 لسنة   13 رقم  بالقانون 
تاريخ  من  يومًا   90 فترة  خالل  التداول  من  الرابع  اإلصدار  من 
شهر  من  عشر  الثامن  في  الخامس  لإلصدار  الجديد  الطرح 

.2020 ديسمبر 

غير  عملة  الرابع  اإلصدار  من  النقدية  األوراق  أصبحت  وقد 
الموافق  الجمعة  يوم  من  اعتبارًا  للذمة  مبرئة  وغير  قانونية 
لحاملها  الحق  بقاء  مع   ،2021 مارس  شهر  من  عشر  التاسع 
المركزي  قطر  مصرف  من  واستبدالها  قيمتها  استرداد  في 

خالل مدة ال تتجاوز 10 سنوات بعد ذلك التاريخ.

الجديدة  ريال   200 الـ  فئة  الجديدة  النقدية  األوراق  تضمنت  وقد 
ألول مرة في تاريخ النقد القطري، بهدف سد الفجوة بين فئتي 
100 و500 ريال وما يميز هذه العملة جمال الخط بحيث تعتبر 
بهذا  الخط  جمال  في  بريطانيا  بعد  عالميا  الثانية  قطر  دولــة 
اإلصدار، كما أنها األولى في الشرق األوسط من حيث الشريط 

األمني الموجود في فئة 500 ريال.
التنفيذي  المدير  الــكــواري  جاسم  محمد  قــال   آخــر  سياق  وفــي 
بمصرف  ــدار  واإلصـ المصرفية  والــشــؤون  الــعــام  الــديــن  لقطاع 
رقمية   عملة  إصــدار  يــدرس  مــازال  “المركزي”  أن  المركزي  قطر 

بعد طرح األوراق النقدية اجلديدة

»المركزي« يدرس 
إطالق عملة رقمية
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في  االلكترونية  المدفوعات  استراتيجية  جديدة في إطار تطوير 
قطر. في  المالية “الفينتك”  التكنولوجيا  قطاع  وتطوير  قطر 

الرقمية  العملة  المركزي  قطر  مصرف  يستخدم  أن  المقرر  ومن 
الجديدة المزمع اصدارها في األنشطة المصرفية اليومية، مثل 
الدفع  استراتيجية  ولتعزيز  والسحب،  والــودائــع،  المدفوعات، 
تمرير  عن  كبديل  االلكترونية  والمحافظ  الجوالة  الهواتف  عبر 

بطاقة االئتمان أو إنفاق العمات الورقة أو المعدنية.

يورو رقمي
وكان البنك المركزي األوروبي قد أعلن في اكتوبر 2020 عن اجراء 
الموحدة  العملة  دول  في  رقمي”  “يورو  إطــاق  بشأن  اختبارات 
وسيكون اليورو الرقمي نسخة إلكترونية من أوراق اليورو النقدية 
وستسمح  األوروبــي  المركزي  البنك  يكفلها  المعدنية،  وقطعها 
ألول مرة، لألفراد باإليداع مباشرة لدى البنك المركزي األوروبي، ما 
يشكل طريقة أكثر أمانا من إيداع األموال لدى المصارف التجارية 

ستكون بديال لتمرير بطاقة 
االئتمان أو إنفاق العمالت الورقية 

أو المعدنية 

“المركزي األوروبي” يجري اختبارات 
لطرح “يورو رقمي” 
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تتعرض  قــد  التي  النقدية  ــاألوراق  بـ االحتفاظ  أو  تفلس،  قــد  التي 
باألموال  االحتفاظ  يمكن  النقود،  غــرار  وعلى  الضياع  أو  للسرقة 
خارج المنظومة المصرفية، في “محفظة رقمية” مثا، من شأنها 
اليومية  الــدفــع  بعمليات  الــقــيــام  والــشــركــات  لــألفــراد  تسمح  أن 

بطريقة سريعة وسهلة وآمنة
مكما  سيكون  الرقمي  أن “اليورو  األوروبي  المركزي  البنك  وأكد 
للنقود ولن يحل محلها، ويمكن إصدار أو تحويل المبالغ الرقمية 
تشين،  ببلوك  الــمــعــروفــة  الــحــســابــات  ســجــات  تقنية  بــاســتــخــدام 
العمات  تعتمدها  تنقيحها،  يمكن  ال  عامة  بيانات  قاعدة  وهي 

المشفرة”.

10 فروق جوهرية
ــراً بــيــن عــمــات  ــي ــًا كــب ــارقـ ــاك فـ ــن ــب هــنــا الــتــأكــيــد عــلــى أن ه ــج وي
يدرس  التي  المحتملة  الرقمية  والعملة  وأخواتها  »البيتكوين« 

»المركزي« إصدارها وتتمثل أبرز الفروق بينهما في اآلتي: 
1-  العملة الرقمية تحظى برقابة على تعاماتها ويمكن السيطرة  العدد )17(

ديسمرب  2020
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أو  محتملة  مخالفات  ــة  أي ورصـــد  ومحاسبة  ومتابعتها  عليها 
االفتراضية  العمات  فإن  المقابل  وفي  مشبوهة  عمليات  أية 
على  الرقابة  أنواع  من  نوع  بأيه  تتمتع  ال  واخواتها(  )البيتكوين 
تعاماتها حيث ال تخضع لسيطرة أي سلطة مركزية أو حكومة.
2- العملة الرقمية عبارة عن أداة مالية مركزية وتحظى بنفس 
استخدامها  ويمكن  القيمة  حيث  من  النقدية  الورقة  خصائص 
ويمكن  اإلنترنت  عبر  خدمات  أو  سلع  أو  مشتريات  شــراء  في 
العمات  فإن  المقابل  وفي  أخرى  عمات  إلى  تحويلها  أيضا 

االفتراضية ال مركزية وتعتبر سلعة افتراضية في حد ذاتها. 
أنظمة  مــســار  فــي  كــبــيــراً  تــطــوراً  تمثل  الــرقــمــيــة  الــعــمــلــة   -3
رئيسيًا في مسار تقنيات  المدفوعات الرقمية وستمثل محوراً 
بتطور  التوقعات  تنامي  ظل  في  عالميًا  اإللكتروني  الدفع 
بينما  المقبلة  العشر  السنوات  خــال  الرقمية  المدفوعات 
مجرد  االفــتــراضــيــة  العمات  مــن  وأخــواتــهــا  البيتكوين  تعتبر 

فقاعة للطامعين بتحقيق الربح السريع. 
4-  العملة الرقمية لقطر في حال إصدارها ستكون مغطاة 
ستكون  أنها  كما  لها  سعريًا  استقراراً  يضمن  نقدي  بغطاء 
مقومة بالريال القطري المرتبط بالدوالر األميركي في حين 
بأية  وأخواتها«  »بيتكوين  االفــتــراضــيــة  الــعــمــات  ترتبط  ال 

غطاء نقدي. 
5-  العملة الرقمية ستعتمد على نظام رقابي صارم لمنع 
تحظى  ال  بينما  اســتــقــرارهــا  عــلــى  ولــلــحــفــاظ  بــهــا  الــتــاعــب 
من  نــوع  بــأي  وأخواتها  »البيتكوين«  االفتراضية  العمات 

أنواع الرقابة مما يوفر بيئة خصبة للتاعب بها.
سيكون  صدورها(  )عند  الــرقــمــيــة  الــعــمــلــة  اســتــخــدام   -6
بالريال  أســوة  العالم  أنحاء  جميع  وفي  واســع  نطاق  في 
القطري الذي يجرى استخدامه في أي مكان بالعالم، وفي 
واخواتها(  )البيتكوين  االفتراضية  العمات  فإن  المقابل 
غير معترف بها عالميًا وال يتم التعامل بها إال في مناطق 

ال تكاد تذكر. 
عمليات  فــي  استخدامها  يمكن  ال  الرقمية  العملة    -7
األمـــوال  تــحــويــل  عــمــلــيــات  تسهيل  مــثــل  مــشــروعــة،  غــيــر 
بينما  ــوال  ــ األم غــســل  عمليات  تسهيل  أو  لــإرهــابــيــيــن، 
تتنامى شكوك عدة بشأن استخدام العمات االفتراضية 

»البيتكوين وأخواتها« في هذه العمليات المشبوهة. 
8- تتطلب العمات الرقمية »تحديد هوية المستخدم« 
هذا  على  التحايل  بسهولة  يمكن  فإنه  المقابل  وفي 

األمر في العمات االفتراضية. 
حيث  عليها  المضاربة  يمكن  ال  الرقمية  العمات   -9
تحظى بــاســتــقــرار مــمــاثــل الســتــقــرار الــعــمــات الــورقــيــة 
االفتراضية »البيتكوين  العمات  تعتبر  بينما  التقليدية، 
وأخواتها« ساحة للمضاربة وهو االمر الذي أفضى إلى 
ارتفاع البيتكوين 2000 %  في العام 2017 ليصل إلى 
 8 دون  مستويات  إلى  سريعًا  ينهار  ثم  نقطة  ألف   20
آالف دوالر للبيتكوين الواحد في أنشطة عالية التقلب 

مما خلف خسائر فادحة للمستثمرين.
المقابل  وفي  الرقمية  العمات  اختراق  يمكن  ال   -10
»البيتكوين«  ــة  ــي ــراض ــت االف الــعــمــات  مــنــصــات  فـــإن 
أفضى  الذي  األمر  مستمرة  لقرصنة  تتعرض  وأخواتها 
أمــوال  وضــيــاع  عالمية  منصات  وإفـــاس  انهيار  إلــى 

المستثمرين. 
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and the Oyster and Pearl Monument.
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QR100: Abu Al Qubaib Mosque.

QR200: Palace of Sheikh Abdullah bin Jassim Al-Thani, 

Qatar National Museum and Museum of Islamic Art.

QR500: Ras Laffan LNG Refi nery

and LNG carrier ship.

3

In circulation from 18/12/2020

The overall colours and the designs

of the banknotes
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التكنولوجيــا املالية
المالية،  التكنولوجيا  باتجاه  التحول  تسريع  كورونا  جائحة  وحفزت 
عن  الماضي  مــارس  نهاية  في  المركزي  قطر  مصرف  أعلن  حيث 
يوفر  الــذي   )QMP( الجوال  الهاتف  عبر  للدفع  قطر  نظام  تدشين 
وسيلة جديدة وآمنة للدفع اإللكتروني الفوري، وذلك بعد استكمال 
البنية التحتية وجميع متطلبات النظام المركزي للدفع اإللكتروني 
في  العالمية  الــمــمــارســات  ألفــضــل  ووفــقــا  الــدولــة،  مستوى  على 
تم  )الذي  النظام  ويهدف  الجوال.  الهاتف  عبر  الدفع  خدمات  مجال 
المحفظة  العمل به مؤخرا( إلى تمكين المستخدم من استخدام 
اإللكتروني  الدفع  عمليات  لتنفيذ  الجوال  هاتفه  على  اإللكترونية 
إجراء  إلى  باإلضافة  المشتريات  أثمان  وســداد  آخر  إلى  شخص  من 
بشكل  اإللكترونية  للمحافظ  النقدية  والتغذية  السحب  عمليات 
فوري وعلى مدار 24 ساعة طوال أيام األسبوع، كما يمكن النظام 
من فتح محافظ إلكترونية لجميع المستخدمين على حد سواء مما 

يساهم في تعزيز الشمول المالي في الدولة.
قطر  مصرف  أصــدر  وســريــع،  سهل  بشكل  الــدفــع  عمليات  ــراء  وإلجـ
 QR( السريع  االستجابة  لرمز  موحدة  ومعايير  مواصفات  المركزي 
Code( تمكن المستخدمين من القيام بالدفع عن طريق مسح رمز 
البيع  نقاط  لدى  الجوال  الهاتف  خال  من   )QR Code( االستجابة 

ووسائل النقل العامة.

االسرتاتيجية اخلطة 
األســواق  تطوير  جهود  تعزيز  إلــى  المركزي  قطر  مصرف  ويسعى 
الخطة  ضمن  الثاني  الهدف  وهو  المالي  االبتكار  وتعزيز  المالية 
حتى 2022،  والممتدة  المالي  القطاع  لتطوير  الثانية  االستراتيجية 
لدعم  الــســيــاســات  مـــبـــادرات  تنسيق  »المركزي«  يستهدف  حــيــث 
التنويع واالبتكار في الخدمات والمنتجات المالية عبر وضع وتطبيق 
أهداف  جانب  إلى  رئيسي  كهدف  المالية  التكنولوجيا  استراتيجية 
منتجات  لدعم  التنظيمي  العمل  إطــار  تطوير  فــي  تتمثل  أخــرى 
أسواق  في  اإلسامية  الرينمينبي  ومنتجات  التقليدية  الرينمينبي 
رأس المال، وتشجيع االستثمار المستدام والتمويل األخضر، ووضع 
الحوافز للشركات المالية وشركات الصناعة لدعم التمويل األخضر 
االقتصادي  التنوع  لتعزيز  للتنمية  قطر  بنك  مع  التعاون  تكثيف  مع 
من خال التمويل األخضر وتسهيل إصدار السندات الخضراء وتعزيز 
اعتماد التدابير البيئية واالجتماعية في أنظمة الحكومة المؤسسية 

المعتمدة بين الجهات الرقابية.
فإن  المالي،  القطاع  لتطوير  الثانية  االستراتيجية  الخطة  ووفــق 
المالية  التكنولوجيا  مصطلح  يــعــرف  الــمــالــي  االســتــقــرار  مجلس 
التكنولوجيــا  تســتخدم  ماليــة  ابــتــكــارات  أنــهــا  على  »الفينتك« 
منتجـات  أو  عمليـات  أو  تطبيقــات،  أو  أعمــال،  نــمــاذج  الستحداث 
المالية  والــمــؤســســات  األســـــواق  عــلــى  ملمـوس  أثـــــر  لهـا  جــديـــــدة 
وتعتمد على توفيـر الخدمات المالية، وبما أن التكنولوجيا المالية 
قطاعي  وهما  حيوية  األعــمــال  قطاعات  أكثر  التقاء  إلــى  تستند 
المال والتكنولوجيا، فقد أعادت تحديد ورسم وتوجية دائرة األعمال 

فـي كافـة أنحـاء العالـم.
وتشير الخطة ذاتها إلى أن ارتفاع عدد مستخدمي اإلنترنت في قطر 
في عام 2016 إلى نسبة تتخطى 90 %، مقارنة بنسبة عالمية تبلغ 
تأكيداً  يشّكل  العربي،  العالم  في  بقليل  منها  أقل  ونسبة   % 46
وبالتوازي  التكنولوجية.  المنصة  لتطوير  صلبة  أرضية  وجود  على 
مع ذلك، يربط هذا الهدف بين فوائد التكنولوجيا المالية )الفينتك( 

10 فروق جوهرية بين “البيتكوين 
وأخواتها” والعمالت الرقمية 

جائحة كورونا سرعت التوجه نحو 
تبني حلول التكنولوجيا المالية
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المالي  القطاع  في  االبتكار  يسّهل  مناخ  لخلق  األخضر  والتمويل 
مــع الــحــّد فــي الــوقــت نفسه مــن آثــار أي خلل قــد يــحــدث، وشــددت 
أهمية  على  المالي  القطاع  لتطوير  الثانية  االستراتيجية  الخطة 
ترسيخ مقومات الثقة مثل استخدام المعامات الموثوقة الكاملة، 
المعامات  لتسجيل  رقمية  تقنية  وهــي  تشين  البلوك  كتقنيات 
الحيوية  القياسات  مثل  المتقّدمة«  األمن  و»تقنيات  منها  والتحقق 
طرح  أهمية  تؤكد  المقابل  فــي  أنها  غير  والسلوكية،  الفيزيائية 
مسألة تطوير وتنمية قدرات األمن السيبراني بشكل واضح. ولطالما 
قام  حيث  السيبراني،  الدفاع  آليات  تطوير  إلى  السباقة  قطر  كانت 
االستراتيجية  ونشر  بإطاق   2017 يونيو  في  المركزي  قطر  مصرف 
الخاصة بأمن المعلومات في القطاع المالي بالدولة، وهي تتألف 

الثانية  االستراتيجية  وتحدد  ومستمرة،  متزامنة  وظائف  خمس  من 
األمان  مستويات  وتشغيل  تطوير  كيفية  المالي  القطاع  لتطوير 
ومواجهة  األمنية  واألهــداف  الوطنية  المصالح  لخدمة  اإللكترونية 

التحديات والمخاطر المحدقة بالقطاع المالي.
قام  التي  المالي،  للقطاع  الثانية  االستراتيجية  الخطة  أن  يذكر 
بإعدادها كل من مصرف قطر المركزي وهيئة قطر لألسواق المالية 
الثاث(،  المالية  الرقابية  )الجهات  للمال  قطر  مركز  تنظيم  وهيئة 
على  الرقابة  تعزيز  هي:  رئيسية  أهــداف  خمسة  تحقيق  تستهدف 
وتعزيز  المالية  األسواق  وتطوير  الرقابي،  والتعاون  المالي  القطاع 
االبتكار المالي، والمحافظة على نزاهة النظام المالي والثقة فيه، 

وتعزيز الشمول والتثقيف المالي، وتطوير رأس المال البشري.
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 كتب- محمد األندلسي  )تصوير : أسامة الروسان(

مجموعة  إدارة  مجلس  رئيس  المالكي،  عبداهلل  محمد  ماجد  قال 
»جرين للتطوير العقاري« إن القانون رقم 22 لسنة 2017 بتنظيم 
أعمال إدارة الوساطة العقارية ضبط ايقاع المشهد العقاري في 
بالبيع  المتعلقة  واإلجراءات  المعامالت  موثوقية  عزز  مما   ، قطر 
اإلعالن عن بدء سريان  والتأجير للوحدات العقارية، ومع  والشراء 
للحصول  العقاري(  للتطوير  )جرين  توجهت  ما  سرعان  القانون، 

على الترخيص كوسيط عقاري.
وأوضح المالكي أن مجموعة »جرين للتطوير العقاري« من أولى 
أن  مؤكدًا  عقاري،  كوسيط  العدل  وزارة  لدى  المرخصة  الشركات 
االستثمار من خالل شركة إدارة الوساطة العقارية يحفظ  كافة 
الناحية  من  األطراف  جميع  ويحمي  والمالك،  المستثمر  حقوق 
القانونية، كما يضمن إتمام جميع المعامالت بصورة رسمية عبر 

وزارة العدل ..تفاصيل أخرى في الحوار التالي:  

العقاري،  للتطوير  جرين  مجموعة  تأسست  متى  البداية  في   *
وكيف كان وضع الوساطة العقارية آنذاك ؟ 

- تأسست مجموعة جرين للتطوير العقاري عام 2015، أي قبل ظهور 
من  كــان  و  قطر،  فــي  العقارية  الــوســاطــة  بـــإدارة  الخاصة  القوانين 
السهل تأسيس شركة والدخول في عالم العقارات بالحصول على 
سجل تجاري ورخصة تجارية، فقامت وزارة العدل باقتراح قانون لتنظيم 
بطرحه  األولية  مراحله  في  الدخول  القانون  وبدأ  العقارية،  الوساطة 
ثم عرضه على مجلس الشورى ثم الموافقة عليه من قبل صاحب 
السمو أمير الباد المفدى، وسريانه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية، 
وقدمت  العدل،  لــوزارة  أوراقها  قدمت  التي  الشركات  أوائل  من  وكنا 
الثانية،  الدفعة  وكنا  لها،  الترخيص  تم  فقط  شركة  حوالي 12  قبلنا 
وقامت وزارة العدل بتنظيم دورة تدريبية ألصحاب الشركات من خال 
بالوساطة  الصلة  ذات  باألمور  يتعلق  ما  بكل  للتوعية  أمنيين  خبراء 
المشهد  وضبط  القانون  تطبيق  من  األســاســي  والــهــدف  العقارية، 
التي  واإلجــراءات  به،  المتعلقة  األمنية  الفجوات  جميع  وسد  العقاري 

رئيس جملس إدارة اجملموعة ..ماجد املالكي :

»جرين للتطوير العقاري« بمقدمة الشركات
الحاصلة على ترخيص وساطة عقارية

ت
ارا

عق

العدد )17(
ديسمرب  2020

36



37

في  العقارية  الوساطة  إدارة  شركات  أصحاب  قبل  من  اتخاذها  يتم 
حالة وجود عميل غير قانوني.

تأثري القانون 
على  العقارية  الوساطة  أعمال  تنظيم  قانون  تأثير  مدى  ما   *
في  الوضع  كان  وكيف  ؟  قطر  في  واالستثمار  العقاري  المشهد 

السابق؟ 
واجــبــات  بتحديد  العقارية  الــوســاطــة  أعــمــال  تنظيم  قــانــون  يتمير   -
المستفيد  العميل،  )الشركة،  المرتبطة  ــراف  األطــ جميع  وحــقــوق 
غير  بصورة  تعمل  القانون  قبل  الوساطة  مكاتب  وكانت  النهائي(، 
منظمة، على سبيل المثال: كان مالك العقار يطرح عقاره للبيع عبر 
يحدث  وكــان  مختلفين،  أشخاص  خال  ومن  إعانية  منصة  من  أكثر 
نوع من المنافسة غير الشريفة بين العارضين لنفس العقار، السيما 
وأن الشخص المعلن يعمل بطريقة غير قانونية أي بدون رخصة أو 
سجل تجاري أو حتى فواتير تثبت المبالغ المدفوعة من قبل المشتري، 
وبعد إنجاز عملية البيع يحصل على نسبة من قبل المالك وأخرى من 
المشتري، مما يعتبر عملية شرائية غير منظمة بالكامل، وهذا ما كان 
للخافات  العقارات  مجال  في  المتعاملين  من   كبيرا  قطاعا  يعرض 

والنزاعات القضائية .
المجتمعية  السلبية  آثــاره  المنظم،  غير  السابق،  الوضع  لهذا  وكــان 
للعمل  السائبة  للعمالة  مجاال  العقاري  السوق  فتح  حيث  والتجارية، 
كــوســطــاء عــقــاريــيــن غــيــر مــرخــصــيــن، واالعــتــمــاد عــلــى أشــخــاص غير 
مستندات  أية  وبــدون  قانوني  غير  وبشكل  الوساطة  إلدارة  مؤهلين 
قانونية تضمن حقوق األطراف، عاوة على توفير بيئة مناسبة لغسل 

األموال من خال تدوير العقارات بين أطراف العملية الشرائية.
أما بعد تطبيق القانون، تضع وزارة العدل كا من شركات الوساطة 
لتحقيق  قانونية  مظلة  تحت  الــعــقــار  مــالــك  أو  والمعلن  الــعــقــاريــة 
سبيل  فعلى  رسمية،  بصورة  مضمونة  واستثمارية  شرائية  عمليات 
حماية المالك، وجهت وزارة العدل العماء بضرورة التأكد من ترخيص 
شركة الوساطة العقارية قبل التعامل معها، لضمان كامل حقوقه 

القانونية .
تفصيلية  ضــوابــط  المقبلة  الفترة  تشهد  ســوف  ذلــك،  إلــى  إضــافــة 
أخرى مرتبطة بقانون تنظيم أعمال الوساطة العقارية، ومنها ضرورة 
وزارة  قبل  مــن  مرخص  وســاطــة  مكتب  مــن  شــهــادة  على  الحصول 
حال  في  العقاري  التسجيل  إدارة  في  العقار  قبول  يتم  حتى  العدل، 

عرضه للبيع .

مصداقية كربى
* ما أبرز الفوائد العائدة على المستثمر في قطاع العقارات بعد 

تطبيق قانون الوساطة العقارية ؟ 

في  المستثمر  بها  يتمتع  بــات  المنافع  من  العديد  هناك  بالطبع   -
ظل تطبيق القانون، وأولها األسعار، فقبل وجود قانون ينظم عملية 
أن  المجال  على  الدخاء  على  السهل  من  كــان  العقارية  الوساطة 
يقوموا ببيع أرض بسعر أعلى من السعر المتفق عليه أمام المالك، 
حتى يحققوا أرباحًا خاصة، ال ضوابط قانونية لها، على سبيل المثال 
وبعد  قــطــري،  ريـــال  مايين   10 بسعر  أرض  بــطــرح  مــا  معلن  )يقوم 
للمالك  المعلن  يــرد  بالكامل،  المطلوب  المبلغ  على  الــحــصــول 
الحقيقي  البيع  سعر  هو  هذا  أن  أساس  على  فقط،  ريال  مليون   9.5

والكامل(.

قانون تنظيم أعمال الوساطة 
العقارية يضبط إيقاع السوق 

المشهد العقاري يتغير لألفضل 
في ظل ضمان جميع حقوق البائع 

والمشتري
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محمود  خالد  العقاري”  للتطوير  “جرين  لشركة  التنفيذي  الرئيس  أكد 
إلى  السكنية  الــعــقــارات  لتحويل  خــيــارات  لديها  الشركة  أن   ، فــارس 

عقارات بإمكانيات فندقية وفقًا للضوابط والقوانين المعمول بها.
وأشار إلى أن نشاط سوق العقارات في قطر دفع “جرين للتطوير العقاري” 

التي تصب في مصلحة  اإليجابية  المتغيرات  لتلك  السريعة  لاستجابة 
المالك والمستثمر واالقتصاد الوطني معا..وفيما يلي التفاصيل : 

“جرين  خالل  من  والشراء  البيع  عمليات  تتم  كيف  البداية،  في   *
للتطوير العقاري” بدورها كوسيط عقاري مرخص؟

خال  من  تتم  األصــول  إدارة  أو  والشراء  البيع  عمليات  مراحل  جميع   -
قناة  باعتبارها  رسمية  بــصــورة  الــعــقــاري”  للتطوير  “جــريــن  مجموعة 
مضمونة قانونيًا ومرخصة لدى وزارة العدل، حيث يتم تجميع الوحدات 
بصيغته  العقد  توقيع  ثم  الماك،  من  العقارات(   / )األراضــي  العقارية 
نظام  فــي  ملفاتها  تسجيل  ثــم  الــعــدل،  وزارة  قــبــل  مــن  المعتمدة 
إلكتروني متصل بإدارة تسجيل العقارات بالوزارة ، تحت اسم وتصنيف 
الوحدة  تفاصيل  جميع  عرض  ويتم  العقاري”،  للتطوير  “جرين  شركة 
العقارية كاملة، وتخمين سعري )تثمين تقريبي( للوحدة العقارية، وال 
في  تضارب  يحدث  ال  حتى  العقار  نفس  تسجيل  أخرى  لشركة  يمكن 

األسعار.
*  إدارة الوحدات العقارية مجال مفتوح أمام األفكار واالبتكار، كيف 

تميزت “جرين للتطوير العقاري” في هذا المجال؟
- بحكم دورنا كوسيط عقاري مرخص من قبل الجهات الرسمية، نعمل 
على توفير كل مايحتاجه المستثمر من خدمات يبحث عنها لاستفادة 

خالد حممود فارس الرئيس التنفيذي  للشركة :

يمكننا اضافة االمكانيات الفندقية للعقارات السكنية

نعمل على توفير كل ما يحتاجه 
المستثمر من خدمات لتحقيق 

االستفادة القصوى 

لدينا مجموعة من المختصين في جميع 
المجاالت المرتبطة بالقطاع العقاري 

إسناد  خال  من  »المصداقية«  القانون  يضمن  أخــرى،  ناحية  من 
العدل.  وزارة  طــريــق  عــن  رســمــيــة  بــصــورة  والــشــراء  الــبــيــع  مــراحــل 
ومنها  العقارية  الوساطة  شركات  بين  نظام  وجــود  إلى  إضافة 
جرين للتطوير العقاري ووزارة العدل، للتأكد من جميع العمليات 
المرتبطة بالبيع والشراء لضمان كافة حقوق المالك والمشتري. 

كورونا تدابري 
مجموعة  في  نشاطكم  على  كورونا  جائحة  أثرت  كيف   *
جرين للتطوير العقاري والمشهد ككل في السوق المحلي؟ 
- فور بداية أزمة تفشي فيروس كورونا مع بداية الربع الثاني من 
2020، استجاب سوق العقارات ككل للتدابير االحترازية في سبيل 
التوجيهات  بجميع  والتقيد  الــعــدوى  انتقال  من  والحد  الوقاية 
جميع  بتطبيق  )جرين(  قامت  حيث  للدولة،  الرسمية  الصحية 
وقد  مقرها،  داخــل  والعماء  الموظفين  لحماية  الوقاية  تدابير 
على  العمل  وأبقينا  لفترة  الشركة  مقر  بــإغــاق  بالفعل  قمنا 
واالجــتــمــاعــات  االتــصــاالت  صعيد  على  ســـواء  الرقمية  األنــظــمــة 

. بأمان  معاماتهم  وإنجاز  العماء  متابعة  أو  الداخلية، 
اقتراب  بعد  العقارية  الوساطة  مجال  تعافي  تتوقع  هل   *

نهاية الجائحة مع بداية العام 2021 ؟ 
متفائلون  المرخصين  العقاريين  الــوســطــاء  جميع  بالطبع،   -
العقاري  المشهد  في  طفرة  ويتوقعون   العقاري  النشاط  بزخم 
اللقاح  وتوفير  كــورونــا  فــيــروس  نهاية  مــع  المقبلة  الفترة  خــال 
محليًا وعالميًا وبدء االستعدادات النهائية الستقبال كأس العام 
لكرة القدم في قطر 2022، واستضافة اآلالف من الجماهير على 
أرض قطر، وفي خضم ذلك تنشط جميع القطاعات االستثمارية 

ــا يــشــمــلــه مـــن عــمــلــيــات إنــشــائــيــة  ــا قــطــاع الـــعـــقـــارات ومـ ــرزهـ وأبـ
القوانين  جميع  وجـــود  الســيــمــا  مــتــســارعــة،  بــوتــيــرة  واســتــثــمــاريــة 

الازمة لضبط سوق العقارات وتأمين أطرافه .

مونديال 2022
كأس  مونديال  العقاري  للتطوير  جرين  مجموعة  ترى  كيف   *

العالم 2022 في قطر؟ 
- لدينا خطة طموحة إلدارة األصول العقارية التجارية، والسكنية، 
في  الــمــحــدودة  غير  إمكانياتنا  ذلــك  فــي  ساعدنا  وقــد  ــة،  ــ واإلداري
الخدمات  جميع  في  المتوفرة  وأدواتنا  العقارية  الوساطة  إدارة 
ــاء والــدعــم  ــشـ ــوق، مـــن حــيــث الــتــصــمــيــم واإلنـ ــس ــال الــمــرتــبــطــة ب
إتاحة  عن  اإلعان  بالفعل  البدء  تم  وقد  والخدمي،  اللوجيستي 

العالم. كأس  فترة  خال  للمشجيعن  سكنية  وحدات 
وتقوم جرين للتطوير العقاري في هذا الصدد المتعلق بمونديال 
كأس العالم 2022، بتوفير بيانات العقارات في المناطق والعمل 
حيث  من  العالمي،  بالحدث  تليق  التي  بالصورة  استثماره  على 
إدارته ودعمه الخدمي الازم، الذي يشمل تهيئته داخليًا الستضافة 
من  وخارجيًا  الداخلي،  والتنظيم  التصميم  حيث  من  المشجعين، 

رفع جاهزية العقارات المدارة 
استعدادا لمونديال 2022
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البيع  عملية  أو  التعاقد  على  ــا  دورنـ يقتصر  وال  أصــولــه،  مــن  القصوى 
الوحدة  إحياء  إعادة  ليشمل  بنشاطنا  ونتوسع  نمتد  بل  فقط،  والشراء 
التي  اإلبداعية  األفكار  وطرح  السوق،  متطلبات  مع  يتناغم  بما  العقارية 
النهائية لتحقيق االستفادة الحقيقية  المرحلة  من شأنها الوصول إلى 
تضمن  وفــيــرة  خــيــارات  لديها  “جــريــن”  أن  بمعنى  والمستفيد،  للمالك 
اضافة االمكانيات الفندقية إلى العقارات السكنية من حيث التصميم 
الداخلي، والخدمات والمرافق التي يحتاجها المستفيد من العقار على 
مدار إقامته، ليخرج بتجربة رائعة من حيث المسكن، وقضاء أوقات رائعة 

في قطر دون أن يتحمل أية أعباء تتعلق بجاهزية الوحدة العقارية.
* تعتبر “جرين” مجموعة متكاملة إلدارة الوساطة العقارية، ما أبرز 

األقسام والتخصصات التي تضمها الشركة؟
المرتبطة  الــمــجــاالت  جميع  فــي  المختصين  مــن  مجموعة  لــديــنــا   -
بالقطاع العقاري، حيث تمتلك الشركة قسما خاصا بالتصاميم تحت 
مسمى “جرين للتصميم” يضم مختصين في التصميمات الهندسية 
إعــادة  في  المستثمر  القسم  ويساعد  والــخــارجــي،  الداخلي  والديكور 
استغال الوحدة العقارية واالرتقاء بها لمستوى الفندقة أو أي خيار آخر، 
لتحقيق  عديدة  أفكار  مناقشة  لدينا  المطورين  خال  من  يمكنه  حيث 

االستغال األمثل للوحدة العقارية.
واالستشارات  والتنفيذ  واإلشــراف  الهندسية  لــإدارة  أقسام  توجد  كما 
الهندسية، هذا إلى جانب التسويق والوساطة العقارية، وإدارة العقارات 
نيابة عن المالك، وذلك كله بصورة رسمية وقانونية بحكم أن الشركة 

من أولى الشركات المرخصة في الدولة من قبل وزارة العدل.

حيث الخدمات المعاونة كالمواصات والصيانة والنظافة وغيرها، 
متكاملة  حــلــواًل  فعليًا  توفر  الــعــقــاري   للتطوير  جرين  فمجموعة 
لاستغال األمثل للعقار سواء على سبيل إدارة الوساطة العقارية 

أو استثماره على النحو السياحي والفندقي.

نشاطا األكرث 
العقارية  الوحدات  أنواع  أكثر  ماهي  خبرتكم،  واقع  من   *

نشاطًا في السوق القطري ؟ 
- قطر دولة نشطة، وبحكم صدور حزمة من القوانين المتعلقة 
أصبح  واألجــنــبــي،  المحلي  المستوى  على  العقاري  باالستثمار 
ســـوق الــعــقــارات يــشــهــد نــشــاطــا غــيــر مــســبــوق وحــركــة تميزت 
 – )التجاري  العقارية  الوحدات  أنــواع  جميع  وشملت   ، بالحيوية 
كما  والتملك،  والتأجير  البناء  مستوى  على  اإلداري(   – السكني 
قطر،  في   2022 العالم  كأس  مثل  عالمي  حدث  الستضافة  أن 
لتحقيق  واالستثمار  والشراء  البيع  حركة  تسارع  على  األثر  عظيم 
العالم،  أنحاء  جميع  من  وفــود  تواجد  من  القصوى  االستفادة 
ليس فقط لمشاهدة المونديال مشاهدة حية، بل للتعرف على 
طبيعة الدولة وخدماتها وماتقدمه للزائر والمستثمر في مختلف 

. االستثمار  قطاعات 
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون  عن  وماذا   *

واالنتفاع بها ؟
ــون لــألجــانــب تــمــلــك الـــعـــقـــارات وفــقــا لــلــضــوابــط  ــان ــق - يــتــيــح ال
االستثمار  بشأن  طموحة  خطة  لدينا  أن  على  التأكيد  ويمكن 
األجنبي في السوق المحلي، ونستهدف من خالها رفع جاهزية 
المقرر  من  والتي  عامة،  بصورة  بإدارتها  نقوم  التي  العقارات 
قطر  في  العالم  كأس  خال  المشجعين  جماهير  استضافة  لها 
وفــود  المشجعين  جــانــب  إلــى  الــدولــة  تستضيف  حيث   ،2022
ونسخر  االعتبار،  بعين  وضعناه  كله  وهذا   ، العالم  مختلف  من 
تليق  التي  بالصورة  إلينا  المسندة  العقارات  تخرج  كي  جهودنا 
المسموح  المناطق  عدد  زيــادة  مع  خاصة  األجنبي،  بالمستثمر 
السكنية  المشاريع  حجم  السيما  القطريين،  غير  بتملك  فيها 
وأبرزها  الدولة،  مناطق  مختلف  في  تنفيذها  الجاري  والسياحية 

لوسيل. مدينة 

خطة توســعية 
في  الناجحة  تجربتكم  وتطبيق  للتوسع  خطة  لديكم  هل   *

أسواق عقارية أخرى خارج قطر ؟ 
نتطلع   حــيــث  ــًا،  خــارجــي لــلــتــوســع  حقيقية  نــيــة  لــديــنــا  بــالــطــبــع،   -
تركيا  في  العقارات  إدارة  خال  من  التركية،  السوق  في  للتوسع 
والترويج لها في الدوحة، وأكثر ما يشجع المستثمر المحلي في 
هذا الشأن أن الشركة تعمل بصورة رسمية في جميع مراحلها، 
تضمن  حتى  الرسمية،  بالجهات  مرتبط  قانوني  نظام  وهناك 

حقوق المستثمر أو المالك من جهة، والشركة من جهة أخرى.

جميع الوسطاء متفائلون بعودة 
الزخم وحدوث طفرة عقارية 
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* بداية .. حدثنا عن نشأة الشركة ولماذ اطلقتم عليها اسم جرين 
ستوديو ؟

- تم تأسيس شركة جرين ستوديو لإستشارات والتصاميم في العام 
الخدمات  انـــواع  جميع  الشركة  وتــوفــر  ســنــوات،   8 نحو  منذ  اي   2013
وبأعلى  عالمية  بمعايير  االستشارية،  والمدنية  والمعمارية  الهندسية 
جميع  تطلعات  تلبي  التي  المتناهية  والــدقــة  االحترافية  مستويات 
العماء، وذلك عبر طاقم مميز من المتخصصين والخبراء والمحترفين 
ومتراكمة  طويلة  بخبرات  يتمتعون  الذين  والفنيين  المهندسين  من 
في مجال التصميم والهندسة، كما نعمل على السعي دوما للتميز 
لتقديم  ألعمالنا،  الدائم  والتحديث  التطوير  جانب  الى  ومهارة  بحرفية 

أفضل الخدمات المهنية الخاصة بالتصاميم والهندسة.
ومنذ بداية الشركة وعملها في السوق المحلي فقد  تم اختيار اسم 
التوجه  تستهدف  التي   ،2030 الوطنية  قطر  رؤيــة  ليواكب  “جرين” 
للمباني الذكية والخضراء، حيث تنسجم اهدافنا مع التوجه العالمي 
للمباني الذكية، وهذا ما تنتهجه الشركة وتعمل على تطبيقه حيث 
بات هذا التوجه يلقى اهتماما كبيرا من الدولة بما يحقق اهداف رؤية 

قطر الوطنية 2030، السيما مع وجود عدد كبير من المشاريع العقارية 
اللؤلؤة-  ومشروع  لوسيل  ومدينة  الدوحة  قلب  مشيرب  مثل  الهائلة 
مسيرة  تدعم  التي  الــرائــدة  التنموية  المشاريع  من  تعد  والتي  قطر 

الدولة في التوجه للمباني الذكية.
* ما هو حجم رأس المال الذي بدأت به الشركة وكم يبلغ حاليا ؟

توسع  ومــع  ريــال،  الــف  بنحو 200  سنوات  نحو 8  منذ  الشركة  بــدأت   -
أعمالها لدى شريحة واسعة من العماء وصل الى مليون ريال.

خدمات ومشاريع 
* ماهي الخدمات التي تقدمها شركة جرين ستوديو؟ 

ترحيبا  تلقى  التي  المميزة  الخدمات  من  واسعا  عددا  الشركة  توفر   -
شاملة  المعمارية  التصميمات  خدمات   : أبرزها  العماء،  من  واقباال 
مراحلها التى تبدأ بالتصاميم االبتدائية وحتى وثائق التنفيذ المفصلة، 
الى  باالضافة  الحكومية،  االجــراءات  انهاء  على  العماء  نساعد  حيث 
والذي  الميكانيكي  التصميم  جانب  الى  االنشائي،  التصميم  خدمة 

 كتب- محمد األندلسي  تصوير – عباس علي

لشركة  التنفيذي  الرئيس  الرفاعي،  محمود  المهندس  كشف 
جرين ستوديو لالستشارات والتصاميمGreen Studio، أن الشركة 
وذهبية  ألماسية  باقات  وهي  لعمالئها  خاصة  باقات   3 تطرح 
وفضية لعمالئها بأسعار خاصة لتوفير جميع الخدمات الهندسية 

والمعمارية والمدنية االستشارية.
وأشار  الرفاعي إلى أن الشركة تعتزم التوسع عربيا بالتزامن مع 
جديدة  شرائح  الستقطاب  المحلي  السوق  في  أعمالها  تطوير 
من العمالء اليها الفتا إلى أن شركة جرين ستوديو لالستشارات 
بتنفيذ  قامت    2013 عام  في  تاسيسها  ومنذ  والتصاميم 
لتصميم  كانت  سواء  مختلف  مشروع  من 700  ألكثر  تصميمات 
ادارية  مكاتب  تصميم  او  مختلفة،  معمارية  بطرازات  الفيالت 
في  أخرى  العمالء..تفاصيل  جميع  اعجاب  نالت  والتي  متميزة، 

الحوار التالي:

الرئيس التنفيذي للشركة حممود الرفاعي:

»جرين ستوديو لالستشارات«  
تقدم باقات فضية وذهبية وألماسية

ور
ك

دي
م و

مي
ص

ت

نفذنا تصميمات ألكثر من »700« 
مشروع منذ تأسيسنا في 2013  

رأسمالنا مليون ريال ونتطلع إلى 
تحقيق رضا العمالء 
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والسامة  واإلضـــاءة،  والطاقة  والكهرباء،  والصرف  بالسباكة  يتعلق 
تضم  والــتــي  ــراف  االشـ خدمة  توفير  على  ــاوة  ع والــحــيــاة،  الحرائق  مــن 
مجموعة من المهندسين االستشاريين المؤهلين للوصول إلى أعلى 
الخدمات  من  وغيرها  تخصصهم،  مجال  في  االحترافية  المستويات 

المميزة.

عدد املشاريع 
* كم يبلغ عدد مشاريع الشركة التي قامت بتنفيذها ؟ وما هي 

ردود افعال العمالء ؟
- عملت الشركة على تنفيذ التصميمات الكثر من 700 مشروع وذلك 
ومن  االرض  ملكية  بسند  العميل  يأتي  حيث  التأسيس،  بــدايــة  مــن 
بها  يرغب  التي  التصاميم  امتاك  في  أحامه  بتحقيق  نحن  نقوم  ثم 
في مخيلته، وكافة انواع المشاريع التي قمنا بها نالت إعجاب جميع 
أو  مختلفة،  معمارية  بــطــرازات  الفيات  تصميم  كــان  ســواء  العماء، 

تصميم مكاتب إدارية متميزة.

رضا العمالء
* ما هو مستوى رضا العمالء عن خدمات الشركة ؟

شركة،  كل  هدف  هو  وطموحاتهم  العماء  رضا  تحقيق  ان  الشك   -
ونحن في شركة جرين ستوديو نمتلك الثقة والمصداقية واالحترافية 
وهي من اهم العناصر التي تتمتع بها الشركة، وتعتبر من أبرز سماتها 
والمشاريع  العماء  جميع  مع  تعاماتها  كافة  في  بها  تتصف  التي 
المختلفة التي تقوم بتنفيذها، كما كانت هذه الصفات هي األساس 
المتين بين شركة جرين ستوديو وبين عمائها، حتى اصبح مستوى 
االول  التسويقي  الــعــامــل  هــو  وبـــات  للغاية،  مرتفعا  الــعــمــاء  رضــا 
للشركة، وذلك من خال السمعة الطيبة بين جمهور العماء، ليكون 

عماؤنا القدامى هم المسوقين للشركة.

عروض خاصة 
* هل هناك عروض خاصة توفرها الشركة للمواطنين؟

- تطرح الشركة عدة حزم من الباقات المميزة التي تشمل خصومات 
وأسعارا تنافسية للعماء، حيث تتنوع ما بين باقة جرين الفضية وتتكون 
من نماذج وتصاميم مختارة، باالضافة الى التقديم للجهات الحكومية 
من  تتكون  الذهبية والتي  جرين  وباقة  الازمة،  التراخيص  من  لانتهاء 
مثل  خدمات  وتصميم  محدودة،  غير  مقترحات  يوفر  معماري  تصميم 
الكهرباء والماء والصرف وشبكات االتصاالت، وتصميم انشائي بدون 
المحدود  العدد  ذات  الفلل  تنفيذ  فكرة  تعتمد  حيث  اختياري،  اعمدة 
من االعمدة على توفير تصميم معماري بمساحات واسعة يمكن من 
خالها تعديل التصميم الداخلي للمنزل او الفيا بكل سهولة، طبقا 
الحتياجات العميل ودون الحاجة لازالة او تكسير المبنى،  باإلضافة إلى 
توفير خدمة التقديم للجهات الحكومية لانتهاء من التراخيص الازمة، 
وطرح مناقصة لتنفيذ المشروع، فيما تشمل باقة جرين األلماسية باقة 

نستهدف التوسع عربيا 
بالتزامن مع تطوير أدائنا 

بالسوق المحلي

السماح لألجانب بتملك 
العقارات سيستقطب شرائح 

استثمارية جديدة
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تصميم جرين الذهبية مع اشراف على “مرحلة العظم”، وتوفير تطبيق 
وجود  جانب  الى  مكانه،  من  مشروعه  متابعة  للعميل  يتيح  الكتروني 
عروض اخرى مثل االستشارات الهندسية مجانا وتطبيق لمتابعة الموقع 

في مرحلة االشراف مجانا ايضا.

التكنولوجيا وكورونا 
* اذن كيف تقومون بالتسويق لخدمات الشركة ؟

- نعتمد على التسويق من خال االنترنت والصحف بنسبة 30 %، فيما 
تتركز باقي النسبة التي تصل الى 70 % على عماونا القدامي.

* ما مدى اعتمادكم على التكنولوجيا في اعمال الشركة والترويج 
لها خاصة بعد جائحة كورونا ؟

المستجد،  كورونا  فيروس  ازمة  بعد  الرقمي  التحول  وتيرة  تسارعت   -
ستوديو”  “جرين  تطبيق  تمتلك  الشركة  أن  إلــى  هنا  اإلشـــارة  وتجدر 
الشركة،  باسم  الهواتف  منصات  كافة  على  يتوفر  والذي  االلكتروني 
مكان،  اي  من  المشروع  تــطــورات  متابعة  فرصة  اتاحة  على  ويعمل 
بمنح  التصميم  و  لــاســتــشــارات  ستوديو  جــريــن  تطبيق  يــقــوم  حيث 
العماء الحرية الكاملة في متابعة مشاريعهم عن بعد، حيث يمكن 

الخرائط  و  البناء  عملية  تفاصيل  كل  بنفسه  ويــرى  يتابع  أن  للعميل 
الحاجة  دون  بالبناء،  المتعلقة  المراحل  وكل  والعقود  والمواصفات 
الى الذهاب شخصيا للموقع حتى إذا كان المالك او العميل مسافرا 
بالخارج فيمكنه متابعة خطوات تنفيذ المشروع، حيث يقوم التطبيق 
بتوفير الصور والمحادثات وحفظ جميع الملفات المتعلقه بالمشروع 
دائمة،  بصورة  المشروع  الــى  الــذهــاب  إلــى  الحاجة  تنتفي  وبالتالي 
كما يوفر التطبيق امكانية ترك الماحظات والتحدث مع فريق خدمة 
متخصص  مهندس  إشــراف  تحت  يتم  العمل  ان  جانب  الى  العماء، 
التطبيق  خــال  من  معرفته  يــود  ما  كل  على  العميل  بإطاع  يقوم 

االلكتروني.

حجم امليزانية
* في تقديرك.. الى أي مدى يؤثر حجم ميزانية العميل في عملية 

تصميم وبناء المنزل؟
يمكن  التي  والخدمات  الخيارات  في  الميزانية  تؤثر  الحال  بطبيعة   -
الخدمات  جــودة  مدى  على  يؤثر  ال  هذا  ولكن  بها،  يرغب  ان  للعميل 
التي نهتم بها في المقام االول، ويمكن القول اننا نعمل مع عمائنا 
على تحديد المساحات ، ومن ثم نقوم بتحديد ميزانية نتفق عليها مع 
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العميل، ويتم االتفاق كذلك على جميع التفاصيل المتعلقة بالبناء، 
حتى تكون كل التفاصيل واضحة امام العميل، مع األخذ في االعتبار 
أن بنك قطر للتنمية يوفر لكل مواطن 1.2 مليون ريال كقروض خاصة 
لبناء المنازل، وبالطبع في حال رغب العميل في زيادة المساحة ترتفع 
على  العماء  مع  دقيق  بشكل  االتــفــاق  على  نعمل  لهذا  الميزانية، 

تحديد كافة متطلبات المنزل منذ اللحظة االولى.

املشاريع املستقبلية 
* ما هي مشروعات الشركة المستقبلية ؟

قد  التي  التحديات  كافة  تائم  مميزة  استراتيجية  الشركة  تمتلك   -
على  كثيرا  تؤثر  لم  والتي  كــورونــا  فيروس  أزمــة  مثل  السوق  تعتري 
التوسع  نعتزم  المقبلة  الفترة  وخال  الشركة،  مشاريع  عمل  استمرار 
عربيا من خال التوجه الى افتتاح فروع خارجية للشركة في دول عربية 
في  اعمالها  تطوير  الى  الشركة  اتجاه  جانب  الى  وغيرها،  االردن  مثل 
السيما  اليها،  العماء  من  جديدة  شرائح  الستقطاب  المحلي  السوق 
مع سريان قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها 
والذي اثر بشكل ايجابي للغاية على قطاع العقارات وانعكس ايجابا 

على اداء قطاع التصاميم الهندسية.

متلك األجانب
* بذكر قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع بها.. 

كيف أثر إيجابا على عمل الشركة والقطاع العقاري؟
- بالتأكيد عمل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 
تحفيز  على  لضوابط  وفقا  العقارات  تملك  لألجانب  يجيز  والــذي  بها، 
شهيتهم  مــن  ورفـــع  الــعــمــاء،  مــن  جــديــدة  وشــرائــح  جــدد  مستثمرين 
االستثمارية للتمتع بمميزات هذا القانون، السيما مع تنامي مستويات 
الثقة التي يوليها المستثمر لبيئة االعمال المستقرة واآلمنة في قطر، 
في  االستثمارية  القنوات  اهم  كأحد  العقاري  االستثمار  جاذبية  وزيــادة 
الضخمة  مشاريعها  في  الدولة  استمرار  مع  بالتوازي  القطري،  السوق 
استقطاب  من  عــزز  الــذي  االمــر  الهائلة،  التحتية  البنية  مشاريع  ونمو 
على  الطلب  وانعش  المحلي،  السوق  الى  والسيولة  االمــوال  رؤوس 

العقارات بصورة مميزة، وبالتالي قطاع التصاميم الهندسية.

الشراكات واملنافسات
* هل تفكر الشركة بالدخول في أي شراكات استراتيجية اوتحالفات 

مع شركات أخرى؟
-  خال الفترة الحالية ليس لدينا توجه لاندماج او عقد  تحالفات مع 
واالرتقاء  الشركة  اعمال  تطوير  على  فقط  نركز  فنحن  أخرى،  شركات 

بها الى االمام.
* هل تعتمدون في مشروعاتكم على المنتج الوطني ؟

- نعم، نعتمد بشكل كبير على المنتجات الوطنية في جميع اعمال 
الشركة، خاصة مع مستويات الجودة المرتفعة التي يتمتع بها المنتج 
الوطني، واالسعار التنافسية التي تميزه عن باقي المنتجات المماثلة.
* كيف تصف المنافسة مع الشركات التي تقدم ذات الخدمات ؟

تواجدا  هناك  أن  إال  الهندسية  التصاميم  مجال  في  قوية  المنافسة   -
لغير المتخصصين في السوق وهو االمر الذي يترك انطباعا سيئا لدى 
لذلك  الهام،  القطاع  بهذا  كبيرة  بصورة  يضر  كما  العماء،  جمهور 
ذات  الشركات  باختيار  يقوموا  بأن  العماء  جانب  من  االهتمام  يجب 

المصداقية واالحترافية في المقام االول.

لدينا تطبيق إلكتروني يسمح للعميل 
بمتابعة كافة التطورات أينما كان 

هناك دخالء في قطاع التصاميم 
الهندسية وعلى العمالء اختيار األكثر 

مصداقية 
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 كتب- محمد األندلسي  ) تصوير – محمود حفناوي( 

عبيد  والمقاوالت،  للتجارة  التباين  لشركة  العام  المدير  قال 
عبداهلل العقيدي، إن رأسمال الشركة قفز من 100 ألف ريال إلى 
وذلك   ، اآلن  وحتى   2008 عام  في  انشائها  منذ  ريال  مليون   18
الحصيفة  االستثمارية  واالستراتيجية   الدقيق  التخطيط  بفضل 
في  مكانتها  عزز  الذي  األمر   ، التحديات  لمواجهة  تتبعها  التي 

سوق المقاوالت المحلي.
منذ  بتنفيذها  الشركة  قامت  التي  المشاريع  عدد  أن  وأضاف 
 10 إلى  يصل  بمعدل  عقاريا،  مشروعا   120 نحو  بلغ  التأسيس 
الوطنية  المنتجات  على  تعتمد  الشركة  أن  كما  سنويا،  مشاريع 
مواد  أو  والتشطيبات  البناء  لمواد  كانت  سواء   %  100 بنسبة 

التصاميم المختلفة..وفيما يلي التفاصيل : 

والمقاوالت  للتجارة  التباين  شركة  نشأة  عن  حدثنا  بداية..   *
والخدمات التي تقدمها ؟

أي   2008 عــام  فــي  والــمــقــاوالت  للتجارة  التباين  شــركــة  تأسست   -
قمت  عندما  الشركة  تأسيس  فكرة  بداية  وكانت  عاما،  نحو 12  منذ 
للتنمية،  قطر  بنك  من  اإلسكان  قرض  على  حصولي  بعد  بنفسي 
آنذاك  مخيلتي  في  كان  لتصور  وفقا  العمر  منزل  بناء  على  بالعمل 
منها،  االنتهاء  وحتى  البناء  مــراحــل  كافة  على  بنفسي  وأشــرفــت   ،
مقاوالت  شركة  بجلب  قمت  إذا  مما  بكثير  أقل  التكلفة  أن  فوجدت 
 ، منزلي  بناء  أعمال  انجاز  وبعد  األعــمــال،  هــذه  بجميع  تقوم  خاصة 
طلب مني أصدقائي وأهلي أن أقوم بتنفيذ مثل هذا البناء المميز 
لهم ايضا، وهو األمر الذي دفعني إلى تدشين شركة التباين للتجارة 

املدير العام عبيد عبداهلل العقيدي:

رأسمال »التباين للتجارة« قفز 
من 100 ألف إلى 18 مليونا

ت
وال

قا
م

ننفذ »10« مشاريع سنويا 
وإجمالي مشاريعنا 120 مشروعا 

حصدنا شهادات األيزو نتيجة 
تطبيقنا لمعايير الجودة 

العالمية 
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احترافية  أكــثــر  بشكل  والــبــنــاء  الــمــقــاوالت  خــدمــات  لتقديم  الــعــامــة 
الطيبة  والسمعة  الثقة  الشركة  كسبت  وتدريجيا  مقننة،  وبصورة 
مجال  في  العاملة  الشركات  أهم  إحدى  وباتت  العماء  اوســاط  في 
المقاوالت والبناء والهندسة في السوق المحلي، خاصة وأنها تقدم 

خدمات عالية الجودة وبأسعار تنافسية لكافة شرائح العماء.
المباني  بناء  إمكانية  توفر  حيث  أقسام،  عدة  إلى  الشركة  وتنقسم 
المتعلقة  العامة  الــمــواد  وتــوريــد  الــمــرافــق  وإدارة  والــخــاصــة،  العامة 
الخاصة  البناء  خدمات  توفير  يتم  كما  والسباكة،  والكهرباء  بالبناء 
بنا عن طريق إدارات التشغيل األساسية لدينا، مما يمنحنا القدرة على 
الصيانة  عقود  وكذلك  الصغيرة  األعمال  في  العماء  طلب  تلبية 

والتعديات واإلضافات وإنشاءات المباني الجديدة وإدارة المرافق.

أسعار تنافسية
* ما هي المميزات التي تتصف بها الشركة عن غيرها؟

المميزات  مــن  بالعديد  والــمــقــاوالت  للتجارة  التباين  شركة  تتمتع   -
أبرزها الجودة العالية والسعر التنافسي وسرعة اإلنجاز والتسليم قبل 
الموعد المحدد ايضا، حيث تعتبر هذه الصفات هي الركائز الرئيسية 
التي تعتمد عليها الشركة في التسويق ألعمالها في السوق المحلي، 
حيث نقوم بتوفير جميع الخيارات المميزة أمام العميل، ونطلب منه 
التصميم  في  خيارات  عدة  عليه  ونعرض  لألرض  الملكية  صك  فقط 
تم  وقد  األرض  قطعة  العميل  ليتسلم  أعمالنا  في  ننطلق  ثم  ومن 

بناؤها كما يرغب وعلى »المفتاح« كما يقال وبأعلى جودة ممكنة.
وبخصوص الجودة فقد حصلت شركة التباين للتجارة والمقاوالت على 
شهادات الجودة العالمية “األيزو”  ISO 9001:2015، إلى جانب شهادة 

الشركة تتسلم صك ملكية 
األرض من العميل وتسلمه على 

»المفتاح«

نستهدف التوسع في السوق 
المحلي ونسعى لتطوير أدائنا 
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األيزو في البيئة ISO14001:2015، وشهادة األيزو في الصحة المهنية 
والسامة ISO45001:2015 وذلك بعد تطبيقها للمعايير العالميِّة في 
اإلنشاءات والمقاوالت العامة، لنكون بذلك من إحدى الشركات الرائدة 

في هذا المجال على مستوى قطر التي تحقق هذا اإلنجاز.

أبرز املشاريع
* ما هي ابرز مشاريع الشركة التي قامت بها ؟ وكم عدد المشاريع 

منذ التأسيس؟
الفلل  من  العقارية  المشاريع  من  العديد  بتنفيذ  الشركة  قامت   -  
ويصل  اليوم،  وحتى  تأسيسها  منذ  المختلفة،  السكنية  والوحدات 
عدد المشاريع التي قامت الشركة بتنفيذها من التأسيس إلى نحو 

120 مشروعا عقاريا، بمعدل يصل إلى 10 مشاريع سنويا.
*  ماذا عن تطور رأسمال الشركة ؟

 2008 عام  في  نشاطها  والمقاوالت  للتجارة  التباين  شركة  بدأت    -
الشركة   رأسمال  بلغ  وحاليا  ريــال،  ألف   100 إلى  يصل  بسيط  بمبلغ 
واالستراتيجية  الدقيق  التخطيط  بفضل  وذلك  ريــال،  مليون  نحو  18 
تحديات  أي  لمواكبة  تتبعها  التي  والحصيفة  المدروسة  االستثمارية 
ولمواجهة ايه أزمات مختلفة، كما أن الشركة استطاعت أن تستمر 
في خضم المنافسة القوية في السوق المحلي وتصل إلى مكانة 

مميزة لدى عمائها.

التوسعات املستقبلية  
عليها  تعمل  التي  الجديدة  المستقبلية  المشاريع  عن  وماذا   *

الشركة؟ وما هي الشريحة المستهدفة لها؟
السوق  في  كبير  بشكل  والتوسع  التواجد  على  الشركة  تعمل   -
المحلي خال الفترة المقبلة، وطرح خدمات خاصة تستقطب المزيد 
من العماء، السيما وأننا نستهدف وفقا الستراتيجيتنا جميع الشرائح 

من العماء ونوفر لهم أفضل الخدمات ذات الجودة المرتفعة.

رضا العمالء
* كم تبلغ قاعدة العمالء لديكم ؟ وما هو مستوى رضا العمالء 

عن خدمات شركة التباين؟
 - يصل عدد العماء في الوقت الراهن إلى نحو 80 عميا، وأما بشأن 
مستوى رضا جميع العماء لدينا القدامى والجدد، فأود أن أؤكد أنه 
مستوى عال للغاية من الرضا عن كافة أنواع الخدمات التي تقدمها 
شركة التباين، حيث بات العماء األقدم هم المسوقين لشركتنا دون 
حتى أن ندعوهم إلى ذلك، وهذا يرجع إلى عناصر الجودة المرتفعة 
إلى  القياسي،  الوقت  مع  التنفيذ  في  والــدقــة  التنافسية  واألســعــار 

جانب التفاني في العمل لكل مشروع نقوم بتنفيذه.

حتالفات واندماجات
مع  تحالفات  أو  استراتيجية  شراكات  بعقد  الشركة  تفكر  هل   *

شركات أخرى؟
شروط  استيفاء  حال  في  أو االندماجات  التحالف  من  لدينا  مانع  ال    -
بعد  والــعــقــارات  المقاوالت  ســوق  وان  خاصة   ، االستثمارية  الــجــدوى 
الشركات  من  عددا  رأينا  أننا  حتى   ، لذلك  مناسبا  بات  كورونا  جائحة 
ــوال إلـــى الــقــطــاع  ــ ــقــوم بــاالنــدمــاجــات فـــي كــافــة الــقــطــاعــات وص ت
المصرفي واندماج عدد من البنوك خال الفترة القليلة الماضية، إلى 

جانب أن االندماج بين الشركات سيعزز من السيولة ويرفع مستويات 
وتقلص  العماء  قاعدة  ستزيد  كما  الجديد،  الكيان  لدى  المال  رأس 

النفقات بصورة كبيرة.

 املنافسة قوية 
* كيف تصف المنافسة مع الشركات التي تقدم ذات الخدمات ؟
المقاوالت  قطاع  فــي  للغاية  وقــويــة  شرسة  المنافسة  بالتأكيد   -
وأيضا  ذاتـــه،  الــســوق  صالح  فــي  تصب  المنافسة  وهــذه  والــعــقــارات، 

والــمــقــاوالت،  للتجارة  التباين  شــركــة  فــي  العمليات  مــديــر  قــال 
مصطفى الخنيزي، إن الشركة تعتزم المشاركة في معرض ابن 
بيتك 2021 في نسخته الثانية التي ستقام في شهر مارس من 
العام 2021، بعد النجاح الكبير الذي حققته النسخة األولى والتي 
الشركة  أن  مــؤكــدا  والمواطنين،  الــزائــريــن  مــن  آالفــا  استقطبت 

شاركت بالنسخة األولى للمعرض وحققت نجاحا كبيرا. 
وأضاف: »إن الشركة خال مشاركتها في معرض ابن بيتك حازت 
مع  عقود   10 من  أكثر  مع  التوقيع  تم  حيث  العماء،  ثقة  على 
المواطنين، خاصة مع العروض الحصرية التي أطلقتها إبان فترة 
المعرض، وهذا ما دفع إلى استمرارها في دعم المعرض لتكون 
وذلك  الثانية،  نسخته  في  بيتك  ابن  لمعرض  استراتيجيا  شريكا 
بالتعاون مع شركة »نيكست فيرز« المنظمة للمعرض، السيما 
لاستشاريين  تتيح  وعالمية  محلية  منصة  أصبح  المعرض  وان 
للجمهور  ومنتجاتهم  خدماتهم  تقديم  والموردين،  والمقاولين 
المستهدف من العماء بصورة مباشرة وإبرام الصفقات بصورة 

أكثر سهولة«.
تجعلها  تنافسية  بمميزات  تتمتع  التباين  شركة  ان  إلــى  وأشــار 
األقرب إلى تلبية حاجة العماء والمواطنين حيث تتميز الشركة 
العماء  عليها  يعتمد  التي  األساسية  الركائز  هي  عناصر  بثاثة 
في اختيار شركة المقاوالت، وهي :  الجودة المرتفعة، والتسليم 
جعلت  العناصر  وهــذه  التنافسي،  والسعر  المحدد،  الوقت  في 
وسط  المحلي  الــســوق  فــي  حضورها  تعزيز  تستطيع  الشركة 
المنافسة القوية في سوق قطاع المقاوالت، مؤكدا ان »التباين« 
بيتك  ابن  معرض  أيام  فترة  خال  خاصة  حصرية  عروض  ستطرح 
2021 والتي ستمتد خال الفترة من 22 إلى 24 مارس 2021 في 

مركز قطر الوطني للمؤتمرات.
ومــازالــت  بــعــد،  يتشبع  لــم  المحلي  الــعــقــاري  الــســوق  أن  ــد  وأكـ
الفرص  توافر  ظل  في  المقاوالت  لقطاع  واعدة  نمو  آفاق  هناك 
إمكانية  على  عــاوة  المناسبة،  التشغيلية  والبيئة  االستثمارية 
دخــول شــركــات مــقــاوالت جــديــدة إلــى الــســوق المحلي، السيما 
تعزز  التي  المقاوالت  شركات  من  المزيد  إلى  بحاجة  السوق  وان 
تطلعات  كافة  تحقيق  في  يصب  وذلــك  المنافسة،  مستويات 
المايين  بإقبال  والتوقعات  مونديال 2022   إلى  مشيرا  العماء، 
ــن الــجــمــاهــيــر إلـــى دولــــة قــطــر لــاســتــمــتــاع بــمــشــاهــدة الــحــدث  م

مدير العمليات يف »التباين للتجارة« مصطفى اخلنيزي :

آفاق نمو واعدة لقطـــــــــــــاع المقاوالت المحلي
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التنافسية  ــدرة  ــق ال مــن  المنافسة  تــعــزز  حــيــث  الــعــمــاء،  صــالــح  فــي 
وأكثر  تطورا  أكثر  لخدمات  تقديمه  فــرص  وتعزز  المقاوالت  لقطاع 
عن  فضا  الــعــمــاء،  مــن  ممكنة  شريحة  أكبر  إلــى  للوصول  إبــداعــا 
في  العماء  على  للغاية  إيجابي  بشكل  تنعكس  المنافسة  كون 
تقلل  تنافسية  بأسعار  الخدمات  من  جــودة  أفضل  على  حصولهم 

النفقات من على كاهلهم بصورة مميزة.

*  ما هي أهم عوامل النجاح في بيئة عمل تمتلئ بالمنافسين ؟

يضم  ــذي  ال العمل  مجال  فــي  متفردة  نسبية  ميزة  امــتــاك  يعتبر   -

في  العقاري  االستثمار  جاذبية  سيعزز  العالم،  في  األبرز  الرياضي 
جميع فئات القطاع العقاري القطري، لترتفع مستويات السيولة 
العقارية تدريجيا وتحقق طفرة كبيرة، وهو ما يرجح كفة االستثمار 

في العقارات في السوق العقاري المحلي.

مدير العمليات يف »التباين للتجارة« مصطفى اخلنيزي :

آفاق نمو واعدة لقطـــــــــــــاع المقاوالت المحلي

السوق العقاري لم يتشبع بعد 
ويوفر فرصا استثمارية  

نتميز بالجودة المرتفعة والسعر 
التنافسي والتسليم بالوقت 

المحدد
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منافسين أقوياء، من أفضل عناصر النجاح واالستمرار في السوق، كما 
أن تقديم خدمات مبتكرة وتتصف باإلبداع والجودة والسعر التنافسي 
أرض  على  كبيرة  بصورة  ورؤيتها  أهدافها  تلبي  ألن  الشركة  يؤهل 

الواقع، وتضمن حصة دائمة من السوق المحلي.

املنتج الوطني 
المنتج  على  مشروعاتكم  في  اعتمادكم  نسبة  تبلغ  كم   *

الوطني ؟
- منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017، بات اعتمادنا 
البناء  لــمــواد   %100 إلــى  تصل  بنسبة  الوطنية  المنتجات  على 
والتشطيبات ومواد التصاميم المختلفة، حتى إذا كان سعرها أعلى 
قليا من سعر المواد المماثلة المستوردة من الخارج، إال أنه أيضا بات 
خاصة  الوطني  للمنتج  للغاية  المرتفعة  الجودة  مدى  الواضح  من 
مع استمرارية اإلنتاج من المصانع المحلية، والتي تقدم منتجات هي 

األفضل في السوق المحلي وفقا ألعلى المعايير العالمية.

التحول الرقمي  
مدى  ما  كورونا..  جائحة  بعد  الرقمي  التحول  وتيرة  تسارعت   *

اعتمادكم على التكنولوجيا خاللها؟
- مع بداية أزمة كورونا قمنا باالعتماد بصورة أساسية على الترويج 
االجتماعي  التواصل  ومواقع  االلكترونية  المنصات  على  والتسويق 
كان  مما  الشركة،  وعــقــارات  لمشروعات  التسويق  في  المختلفة، 
وان  السيما  األزمـــة،  هــذه  خــال  الشركة  عمل  على  إيجابي  أثــر  لــه 
شركة التباين تمتلك رصيدا كافيا من الخبرة التقنية في التسويق 
االلكتروني والتواجد على الشبكة العنكبوتية، حيث تعمل الشركة 

المنصات  جميع  فــي  الــعــمــاء  مــع  الــتــواصــل  عــلــى  دائـــم  بشكل 
للعماء  العقارية  الخيارات  أفضل  وتقديم  المختلفة  االلكترونية 
جعلنا  دقيقة للسوق العقاري المحلي، األمر الذي  دراسة  على  بناء 
إلى  تصل  بنسبة  االجتماعي  والتواصل  التكنولوجيا  على  نعتمد 
زاد  ما  وهو  الشركة،  العمال  والترويج  التسويق  إجمالي  من   %  70
بصورة  االجتماعي  الــتــواصــل  مــواقــع  عبر  العماء  استقطاب  مــن 
التكنولوجيا  قطاع  في  الهائلة  الطفرة  مع  بالتزامن  وذلك  كبيرة، 
الــذي  األمــر  قطر،  دولــة  فــي  المتطورة  التحتية  والبنية  واالتــصــاالت 
منتظمة  بصورة  العمل  وتيرة  مواصلة  في  الفرصة  الشركات  منح 

ومتطورة.

جائحة كورونا  
انتشار  من  للحد  االحترازية  لإلجراءات  الشركة  تطبيق  مدى  ما   *

فيروس كورونا؟
- منذ اللحظة األولى لبداية جائحة كورونا، وإطاق التدابير االحترازية 
التي حددتها الدولة، التزمت شركة التباين بجميع اإلجراءات االحترازية 
حيث  العامة،  الصحة  وزارة  مثل  المعنية  الجهات  عنها  أعلنت  التي 
قامت الشركة بتنفيذ خطة العمل عن بعد، مع اجراء فحص حراري 

المنافسة قوية بقطاع المقاوالت 
وال مانع لدينا من االندماجات أو 

التحالفات
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منع  جانب  إلى  العمل،  بدء  قبل  دائمة  بصورة  الموظفين  لجميع 
دخول أي فرد إال بعد التأكد من الرمز االخضر لتطبيق احتراز، باالضافة 
المسافة  على  والــحــفــاظ  االجتماعي  التباعد  قــواعــد  تطبيق  إلــى 
االجتماعية للحد من انتشار فيروس كورونا، كما تحرص الشركة على 
التعامل بأفضل األساليب التعقيمية والصحية، والتطهير المستمر 
بكل  الخاصة  التعليمات  كافة  بتطبيق  االلتزام  تم  كما  بــأول،  أوال 

مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة.

 القطاع اخلاص
أزمة  خالل  الخاص  القطاع  دعم  في  الدولة  دور  ترى  كيف   *

كورونا؟ 

القطاع  شــركــات  لدعم  الــدولــة   بها  قامت  التي  التدابير  كانت   -
الخاص، بمثابة نموذج يحتذى به في مدى قوة الدولة وقدرتها على 
المساهمة بفعالية في دعم وتعزيز القطاع الخاص في حال نشوب 
ومالية  اقتصادية  محفزات  بتقديم  الــدولــة  قامت  حيث  أزمـــات،  أي 
بلغت 75 مليار ريال موجهة إلى القطاع الخاص، للحد من التداعيات 
السلبية التي تركتها أزمة كورونا، إلى جانب طرح برنامج الضمانات 
الوطني لاستجابة لتداعيات كورونا الذي يتم إدارته من قبل بنك 

قطر للتنمية، والذي ساهم في تخفيف الكثير من النفقات من على 
كاهل الشركات، السيما مع رفع سقف البرنامج من 3 مليارات ريال 

إلى 5 مليارات ريال.

التداعيات واملقاوالت
كورونا  جائحة  تداعيات  تجاوز  المقاوالت  قطاع  يستطيع  هل   *
االقتصادية  التشريعات  من  للعديد  قطر  إطالق  مع  خاصة 

المتطورة؟
- من المؤكد أن قطاع المقاوالت يستطيع أن يتجاوز ويعبر تداعيات 
أزمة فيروس كورونا المستجد، خاصة مع حزمة التشريعات المحفزة 
للقطاع مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات واالنتفاع 
ومن  للضوابط  وفقا  العقارات  بتملك  لألجانب  يسمح  والــذي  بها 
العقاريين  المستثمرين  من  جديدة  شريحة  يستقطب  أن  المتوقع 
مميزة  منطقة   25 توافر  ظل  في  السيما  واألجانب،  المقيمين  من 
التي  االضافية  المميزات  مع  عاما،   99 لمدة  واالنتفاع  الحر  للتملك 
في  الــدائــمــة  اإلقــامــة  بمميزات  التمتع  مــن  الــقــانــون  هــذا  يمنحها 
استقطاب  فرص  يعزز  مما  وألسرته،   األجنبي  للمستثمر  قطر  دولة 
االستثمارات األجنبية إلى السوق العقاري المحلي وهو ما سينعكس 

ايجابا على قطاع المقاوالت .
ومع اقتراب استضافة قطر لنهائيات كأس العالم 2022، وقدوم نحو 
مليون زائر إلى الدولة، بات القطاع العقاري أكثر جاذبية لاستثمار 
أو  سكنية  عقارية  وحــدات  كانت  سواء  العقارية  الفئات  جميع  في 
يعزز  أيضا  وهذا  النجوم،  مختلفة  فنادق  أو  فندقية  شققا  أو  مكتبية 
تنامي  مع  خاصة  المحلي،  السوق  في  المقاوالت  قطاع  نمو  من 
المستقرة  األعمال  لبيئة  المستثمر  يوليها  التي  الثقة  مستويات 

واآلمنة في دولة قطر.

قطر نموذج يحتذى في دعم 
القطاع الخاص خالل أزمة 

كورونا 
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داللة  لشركة  العقاري  االستثمار  ذراع  العقارية”،  “داللة  أعلنت 
األركية  بمدينة   R-5 مشروع  في  للتملك  فرص  طرح  القابضة، 
وتصميمه  والحيوي  الجذاب  بموقعه  يتميز  الذي  بـ»لوسيل«، 
الذي  لوسيل  الستاد  والمحاذي  المدينة  منتصف  في  الفريد 

سيحتضن المبارة االفتتاحية والختامية لمونديال قطر 2022.
داللة  لشركة  التنفيذي  الرئيس  الحمادي  عبدالعزيز  الدكتور  وصــرح 
ضمن  يأتي   R05 مشروع  إطاق  بأن  القابضة  واالستثمار  للوساطة 
قيام داللة باالستمرار في تقديم عقارات سكنية فاخرة تناسب وتلبي 
احتياجات المجتمع القطري، وفي مدينة لوسيل على وجه الخصوص 

والتي تعد المستقبل الحيوي لدولة قطر.
تشجع  الــســداد،  في  حلوال  توفر  العقارية  داللــة  أن  الحمادي  وأضــاف 
المجتمع،  فئات  لكافة  السكنية  الــوحــدات  هــذه  مثل  امــتــاك  على 
في  سكنية  شقق  امــتــاك  على  كبيرا  إقــبــاال  الشركة  لمست  حيث 
مدينة لوسيل وذلك بعد اكتمال بيع المشروع السابق الذي أطلقته 

الشركة في وقت سابق.
في  هاما  اقتصاديا  مركزا  اآلن  أصبحت  قطر  أن  إلــى  الحمادي  وأشــار 
الشيخ  المفدى  الباد  أمير  لسمو  الحكيمة  الرؤية  بفضل  المنطقة 
أنحاء  كافة  مــن  كبير  إقــبــال  هناك  وأصــبــح  ثــانــي،  آل  حمد  بــن  تميم 
العالم على التواجد بشكل أو بآخر في دولة قطر في ظل القوانين 
بعض  فــي  لألجانب  التملك  وتتيح  الــدولــة  تصدرها  الــتــي  الــجــديــدة 
نستهدف  فإننا  لــذا   %  100 بنسبة  المشروعات  وامــتــاك  المناطق 
في هذا المشروع المواطنين والمقيمين، وكذلك األجانب من خارج 

الدولة.
العام  المدير  الكرارتي،  مجدي  أحمد  السيد  قال  نفسه،  السياق  وفي 
لداللة العقارية: نظراً لباع الشركة الطويل في السوق القطري، فإنها 
تميزت باالستثمار في مدينة لوسيل لكونها تمثل مدينة المستقبل، 
وتوفر مناخًا استثماريًا جذابًا، وتمثل ذلك في طرح أحدث مشروعاتها 

R-5 في مدينة األركية.
وأضاف قائًا إن مدينة األركية تعتبر من أكثر المدن تميزاً في لوسيل 

المباراتين  سيحتضن  الــذي  الــريــاضــي  لوسيل  باستاد  تتصل  ألنها 
أنها  إلــى  بــاإلضــافــة   ،2022 قطر  مــونــديــال  فــي  والنهائية  االفتتاحية 
الدولة،  في  والخدمية  الحكومية  الجهات  من  للكثير  مقراً  أصبحت 
إلى أن  وأصبحت مدينة متطورة وحديثة وتغري المستثمرين، مشيراً 
بالكامل مع حلول منافسات كأس العالم  المشروع سيكون جاهزاً 

تطرحها »داللة العقارية« بتسهيالت كربى   

 وحدات سكنية في »األركية«
بـ»لوسيل« بالتقسيط المريح

يع
شار

م

د.عبدالعزيز الحمادي: نقدم عقارات 
سكنية فاخرة تلبي احتياجات المجتمع 

إقبال كبير على امتالك شقق سكنية 
في مدينة لوسيل
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القادمة في قطر.
واإلنجازات  النجاحات  من  الكثير  تحقيق  استطاعت  الشركة  إن  وقال 
في  ستستمر  أنها  إلــى  مشيراً  العقارية،  السوق  في  مسيرتها  في 
بمختلف  المستقبلية  المشاريع  من  عدد  في  االستثمار  في  توسعها 

المناطق الحيوية في الدولة، وأبرزها في لوسيل وجزر قطيفان.
وفي  الــريــاضــي،  لوسيل  اســتــاد  محيط  ضمن  األركــيــة  مدينة  وتــقــع 
منتصف مدينة لوسيل، باإلضافة إلى أنها تحتضن مدرسة دولية، وموال 
االستخدامات،  متعددة  سكنية  وعمارات  فيها،  خدمية  ومناطق  تجاريا 
تتمتع  أنها  إلــى  باإلضافة  نجوم،  أربــع  فئة  من  وفندقا  ومستشفى، 
بإطالة مميزة على طريق الخور ويحدها من الجانب المقابل مدينة 

الغولف.
التجارية،  المحات  أعلى  في  سكنية  عمارات  من  المدينة  وتتكون 
الذي  لـ»الريل«،  محطات   3 بها  وتوجد  حيوية،   منطقة  يجعلها  ما 
االستاد  من  بقربها  وتتميز  الحالي،  الوقت  في  تجريبيًا  تشغيله  تم 
على  سيراً  إليه  التوجه  من  المدينة  قاطن  ذلــك  ويُمّكن  الرياضي، 

األقدام.
ويتميز موقع مشروع R-5  الذي تطرحه داللة العقارية بأنه مطل على 
شــوارع،  ثاثة  على  ويتمركز  الساحلي  الخور  وطريق  التجاري  المول 
مدينة  على  وتطل  أدوار   9 على  مبنية  بأنها  المشروع  بنايات  وتتميز 

لوسيل والمسبح، وتحتضن مقهى أيضًا. 
نظام  تتضمن  كبرى  بتسهيات   5-R مشروع  العقارية  داللة  وتطرح 
البيع بالتقسيط المريح، بدفع العميل نسبة تصل إلى 15 % كدفعة 
الدفعات  خاف  على  وهــذا  شهور،  ثاثة  كل  ســداد 5 %  مع  مقدمة، 
السنوية، مما يمثل طرحًا تنافسيًا في السوق، وقد خصصت الشركة 

شققًا مفروشة بالكامل للحاجزين األوائل في المشروع .

أحمد الكرارتي: »األركية« ضمن 
أكثر المدن تميزا في لوسيل 

المشروع سيكون جاهزا بحلول 
منافسات مونديال 2022



 كتب- محمد األندلسي  
العقارية،  للمشاريع  األصمخ  بشركة  واالتصاالت  التسويق  مدير  توقع 
بواقع        نموا  قطر  فــي  الــعــقــاري  الــســوق  يشهد  أن  كــفــوري،   مايكل 
سريان  مع  خاصة   ، خال 2021  المباني  إنشاءات  عمليات  في   %10
والذي  بها،  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون 

يسمح لألجانب بتملك العقارات وفقا للضوابط .
وأوضح كفوري أن معدالت اشغال الوحدات السكنية لمشاريع شركة 
األصمخ للمشاريع العقارية يبلغ 95% خال 2020 رغم تداعيات جائحة 
كورونا مبينا أن الشركة تباشر حاليا تنفيذ حزمة من المشاريع العقارية 
بقيمة  المتحدون”،  “المطورون  مع  بالشراكة  المحلية   السوق  في 

تقارب 7.5 مليار ريال..وفيما يلي التفاصيل 
األصمخ للمشاريع العقارية  شركة  الذي حققته  البداية ما  * في 

خالل العام 2020 في ظل جائحة كورونا؟
معزل  فــي  ليست  العقارية  للمشاريع  األصــمــخ  شركة  أن  شــك  ال   -
عن التطورات والتأثيرات التي طالت القطاع العقاري جراء تداعيات 
جائحة فيروس كورونا المستجد ولكن مسيرة أعمال الشركة بقيت 
مستمرة سواء على صعيد عمليات تطوير المشاريع التي سارت كما 
هو مخطط لها، أو على صعيد تأجير الوحدات السكنية التي حققت 
إشغال  نسب  قــاربــت  حيث   2020 الــعــام  خــال  عالية  إشــغــال  نسب 

الوحدات السكنية لعدد من المشاريع التي نديرها نسبة 95 %. 
جراء   2020 الحالي  العام  بها  تميز  التي  للخصوصية  نظراً  ولكن 
الجائحة واجهتنا تحديات كثيرة واستطعنا تجاوزها، وأبرز هذه التحديات 
التي  التجارية،  األنشطة  في  المعنية  العقارية  المنشآت  في  كانت 

خالل عام »2020« رغم كورونا..مايكل كفوري :

»95 %« معدل إشغال الوحدات
السكنية لمشاريع »األصمخ«
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نمو مرجح بواقع »10 %« إلنشاءات 
المباني في قطر خالل »2021« 

تم إغاقها لعدد من الشهور، واستجابة للتدابير واإلجراءات االحترازية 
التي اتخذتها الدولة، قمنا بإعفاء من سداد إيجارات الوحدات التجارية 
تملكها  أو  تديرها  التي  والمكاتب  والــمــعــارض  والـــورش  والــمــخــازن 
الشركة، لمدة ثاثة أشهر تبدأ من إيجار شهر أبريل 2020، بما يعكس 
العقارية  للمشاريع  األصمخ  لشركة  المجتمعية  المسؤولية  مــدى 
في دعم االقتصاد الوطني والمستثمرين، وأيضا بما يعزز من عاقة 
المصلحة  تحقيق  لــدعــم  الــمــاك  مــع  والمستفيدين  المستثمرين 
االستثنائية  الظروف  تخلقها  التي  األعباء  كافة  وتحمل  المشتركة 

بشكل متوازٍ.

اسرتاتيجية 2021
* ما هي استراتيجية شركة األصمخ في العام الجديد 2021؟ وما 

هي المشاريع المستقبلية للشركة؟
والبرنامج  الوقت  ضمن  مشاريعنا  انجاز  مباشرة  هي  استراتيجيتنا   -
للمناطق،  السكانية  والكثافة  العمراني  التطور  يواكب  بما  المحدد 
عدد  على  حاليًا  ونعمل  المستفيدين،  وطموحات  تطلعات  ويلبي 
بالشراكة  قطر  في  جديدة  عقارية  مشاريع  وأبرزها  المشاريع  من  كبير 
مع »المطورون المتحدون«، بقيمة تقارب 7.5 مليار ريال قطري، وهي: 
مشروع لو بتي باريس )باريس الصغيرة( والذي يمثل المرحلة الثانية 
تكلفته  والمقدرة  االستخدامات  المتعدد  فاندوم  باس  مشروع  من 
بمليارات الرياالت، ويضم لو بتي باريس أكثر من 350 شقة وما يزيد 
وتم  العصرية.  والمتاجر  المقاهي  من  وعــددا  وفندقا  غرفة،   260 عن 

البدء بهذا المشروع خال العام 2019.
أما المشروع الثاني فهو أبراج الخرايج، الذي يقع في مدينة لوسيل، 
وهو عبارة عن 3 أبراج تحتوي على أكثر من 250 شقة سكنية، باإلضافة 
باستخدام  تطويرها  سيتم  التي  والترفيهية  الخدمية  المرافق  إلــى 
بالمشروع،  القاطنون  إليها  يحتاج  التي  التكنولوجيا  وسائل  أحدث 

وهذا المشروع قيد اإلنشاء حاليًا.
والمشروع الثالث هو المرحلة الثانية من أبو سدرة، ويضم أكثر من 
التكنولوجيا  أحــدث  فيه  ومستخدم  فاخر  تشطيب  ذات  فيا،   700
وترفيهية  خدمية  مرافق  على  وسيحتوي  للبيئة،  الصديقة  العالمية 
ومساحات خضراء، وتم البدء بإنشائه خال العام 2019. وتم االنتهاء 
من المرحلة األولى في هذا المشروع والذي يتكون من 172 فيا، و80 
وحدة سكنية مكونة من 2 غرف نوم، و124 وحدة سكنية مكونة من 
تنفيذ  على  العمل  وسنواصل  حاليًا،  للتأجير  متاح  وهو  نوم،  غرف   3

المرحلة الثانية من هذا المشروع.
منطقة  إلنشاء  حاليًا  تخطيطه  على  العمل  يجري  الرابع  والمشروع 

لوجستية جديدة.

حجم املبيعات 
* كم حجم المبيعات المستهدف والمتوقع خالل العام الجديد في 

القطاع العقاري في قطر؟
العام   خــال  نموه  مسيرة  قطر  فــي  العقار  قطاع  يــواصــل  أن  نتوقع   -
2021، مصحوبًا بنمو في عمليات اإلنشاءات العقارية. وسيستمر قطاع 
العقارات في قطر بتصدر المركز األول من حيث معدالت اإلنفاق بين كل 
القطاعات خال العام 2020، حيث إن قوة االقتصاد الوطني تظل هي 

الضمانة األساسية لقوة ونمو قطاع العقارات.
ونتوقع في شركة األصمخ للمشاريع العقارية إن يشهد قطاع العقارات 
في قطر نموا بنسبة تقارب 10 % في عمليات إنشاءات المباني خال 
العام  »2021« مقارنة مع العام الماضي، ونتوقع أيضًا أن يشهد العام 
2021 مزيدا من المشروعات العقارية وخاصة في مدينة لوسيل والتي 

تبلغ مساحتها نحو 1.8 مليون متر مربع.
بنسبة »5 %«  الفلل  بيع  صفقات  حجم  نمو  إلى  توقعاتنا  تشير  كما 
خال العام 2021 مقارنة مع 2020 وتشير تقديراتنا أيضًا إلى استقرار أسعار 
الشقق في مشروع اللؤلؤة- قطر خال النصف األول من العام »2021« 

قياسا بالفترة ذاتها من 2020.
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ونرجح كذلك ارتفاع الطلب على الوحدات السكنية المكونة من 
غرفة وغرفتين نوم المؤثثة، خال النصف األول من العام »2021«، 

مقارنة  بالربع الرابع من العام »2020«.
في  الشركة  تستهدفها  التي  العمالء  شريحة  هي  ما   *

المقبلة؟ مشاريعها 
كافة  مــن  المستفيدين  متطلبات  وتلبي  متنوعة  مشاريعنا   -
الشرائح، وكذلك تلبي تطلعات المستثمرين سواء كانوا شركات 
العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  استراتيجية  هي  وهذه  أفرادا،  أو 

التي أكدت نجاحها عامًا بعد عام.

خطط توسعية 
* هل هناك خطط للتوسع في السوق المحلي أو خارجيا؟

- أعمالنا على صعيد السوق المحلي مستمرة كما ذكرنا سابقًا، 
وفيما يخص االستثمار خارجيًا ليس لدينا النية خال الوقت الحالي 
معطيات  على  بــنــاًء  وذلـــك  قطر.  خـــارج  اســتــثــمــارات  بــأي  للقيام 
العقارات  سوق  سيشهده  الذي  النمو  مواكبة  في  تتمثل  عديدة 
فــي قــطــر، حــتــى حــلــول فــعــالــيــات كـــأس الــعــالــم 2022، والــتــي 
من  المزيد  وتجذب  المهم،  القطاع  هذا  في  كبيراً  فارقًا  ستحدث 
انتعاشًا  سيشهد  الــعــقــاري  قطر  ســوق  أن  كما  اإلنــشــاء،  أعــمــال 
قطاع  فــي  وسيتوسع  ســـواء،  حــدٍّ  على  والمبيعات  التأجير  فــي 
العقارات السكنية والتجارية والتجزئة والفنادق. باإلضافة إلى ذلك 
المهم  القطاع  هذا  تثري  قطر  في  الموجودة  العقارات  أنــواع  أن 
أموالهم  ضّخ  في  الراغبين  للمستثمرين  متنّوعة  خيارات  وتقّدم 

واستثماراتهم في قطر. 
التي  العقارية  والخدمات  للمشاريع  العمالء  تقييم  ما   *

تقدمها شركة األصمخ؟
- إن معدالت اإلشغال المرتفعة في كافة المشاريع التي نملكها 
متطلبات  تلبية  على  مقدرتنا  شــك  أدنــى  دون  تــؤكــد  نديرها  أو 
كافة  عــلــى  تــحــتــوي  فمشاريعنا  الــمــتــنــوعــة،  عمائنا  واحــتــيــاجــات 
الحراسة  أو  الصيانة  صعيد  على  سواء  يحتاجونها  التي  الخدمات 
أو مرافق الترفيه ذات المستوى العالي التي نوفرها في مشاريعنا 
والــتــي تــتــنــاســب مــع الــشــرائــح الــمــتــنــوعــة مــن الــعــمــاء، كــمــا أن 

مشاريعنا تمتد في مناطق متنوعة في الدولة.

سجل حافل
* مع المنافسة القوية بين الشركات العقارية في السوق المحلي.. 

ما هي أبرز مميزات شركة األصمخ؟
الشركات  أفضل  من  واحــدة  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تعتبر   -
التي حازت الثقة  في مجال إدارة وتطوير المشاريع العقارية وتعتبر واحدة 
من أهم الشركات التي ساهمت في نمو القطاع العقاري على مدى 
تطوير  شركة  كونها  الشركة  إسهامات  وتتجاوز  الماضيين.  العقدين 
التطوير  بمسيرة  االرتقاء  رحلة  في  فاعًا  عضواً  لتكون  اعتيادية  عقاري 

العقاري باتجاه تحقيق الرؤية التي ترتقي بالقطاع العقاري في قطر.
وعلى مدى السنوات السابقة، تمكنت شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
ومكتبية،  سكنية  أبـــراج  تطوير  خــال  مــن  لها  حافل  سجل  امــتــاك  مــن 
الشركة  وتستمر  التجزئة.  تجارة  ومراكز  وفلل  ومجمعات،  فاخرة،  وشقق 
في المساهمة في نجاح دولة قطر من خال التفاني في العمل والخبرة 

الواسعة والمعرفة العميقة بسوق العمل.
ويمثل كل مشروع تبدأ األصمخ العقاري بوضع تصوراته وتقوم بتطويره، 
إضافة جديدة لسجل الشركة الحافل باإلنجازات والذي تحافظ فيه على 
الجودة والقيمة والفخامة والتميز في الخدمة والتنفيذ. وتمتلك األصمخ 
باإلنجاز  الفخر  معها  تشارك  حيث  باراماونت،  مع  مثالية  شراكة  العقارية 

وااللتزام بأعلى القيم.
وتقدم شركة األصمخ خدماتها مع التزام عال بالمعايير المهنية وتقديم 

7.5 مليار ريال قيمة 4 مشاريع 
عقارية جارية بالشراكة مع 

»المطورون المتحدون«

 250 من  أكثر  يضم  الخرايج   أبراج 
شقة سكنية في مدينة لوسيل
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أهلها  مما  السليم.  القرار  اتخاذ  من  العميل  ليتمكن  الرصينة  المشورة 
للحصول على شهادة اآليزو العالمية  ولتكون الشركة األولى في قطر 

الحاصلة على اعتماد من المعهد الملكي للمساحين القانونيين.
وبصفتها شركة تلتزم بالريادة وبتقديم الخدمات المتكاملة فقد ضمت 
عروضها العصرية: إدارة العقارات، إدارة المرافق، التقييم الدولي الموثوق 
باإلضافة إلى إدارة األصول وإجراء البحث عنها. وقد تمكنت الشركة من 
إنها الوجهة األمثل  ترسيخ إمكاناتها وحضورها في السوق وأثبتت مراراً 

والشريك األفضل لتطوير مشاريع عقارية متوسطة وكبرى.

تنظيم القطاع
* مع اقتراب استضافة قطر لكأس العالم في قطر 2022.. ما هي 

توقعاتك للقطاع العقاري خالل الفترة المتبقية؟
دعم  على  كبير  بشكل  سيساهم  المنتظر  الــحــدث  هــذا  أن  شــك  - ال 
فقط  وليس  القطاعات  وبكافة  قطر  في  الشركات  كافة  ونمو  أعمال 
في  الحدث  هــذا  متطلبات  لدعم  خططنا  لدينا  ونحن  األصمخ،  شركة 
مجال القطاع العقاري، واالستفادة منه. وبكل تأكيد أن القطاع العقاري 

سيستفيد بشكل كبير من تنظيم هذا الحدث المنتظر.
* هل ظهر تأثير التشريعات االقتصادية العقارية مثل قانون تنظيم 
العقارات  سوق  على  بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك 

المحلي؟
القطاع  تنظيم  بعمليات  المرتبطة  القوانين  كــافــة  أن  شــك  ال   -

العقاري، تؤثر إيجابا على هذا القطاع الحيوي، حيث إن قانون تنظيم 
على  بالفائدة  سيعود  بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك 
في  سيسهم  حيث  الباد،  في  القطاعات  ومختلف  العقاري  القطاع 
تحول وجهة االستثمارات المحلية نحو الداخل بداًل من توجهها إلى 
عقارات  عــن  االستفسار  مــعــدالت  أن  على  التأكيد  أود  وهنا  الــخــارج، 
قبل  من  سيما  ال  ملموسًا  تحسنا  تشهد  االنتفاع  وحق  الحر  التملك 
صفقات  في  زيــادة  ذلــك  عن  ينتج  أن  ونتوقع  واألجــانــب،  المقيمين 
البيع خال العام 2021، وخاصًة بعد أن حدد قرار مجلس الوزراء رقم 
تملك  القطريين  لغير  فيها  يجوز  التي  المناطق   ،2020 لسنة   )28(
تملكهم  وإجـــراءات  ومزايا  وضوابط  وشــروط  بها  واالنتفاع  العقارات 
قطر  في  العقاري  السوق  يستمر  أن  نتوقع  كما  بها.  وانتفاعهم  لها 
بتحسن أدائه، جراء استمرار العمل على تنفيذ مشاريع رئيسية ومنح 

عقود تنفيذها.

القطاع اخلاص
* ما تقييمك لدور القطاع الخاص في المساهمة بالنهضة العمرانية 

التي تشهدها قطر؟ وهل تشبع السوق بالشركات العقارية؟
- شهدت قطر في السنوات األخيرة نهضة عمرانية واسعة واستطاعت 
شركات القطاع الخاص العاملة في مجال التطوير العقاري أن تلعب 
دوراً كبيرا في هذه النهضة، حيث يُعتبر القطاع العقاري فيها من أكثر 
عناصر  استكمال  في  رئيسيا  دورا  ولعب  حيوية  االقتصادية  القطاعات 
المسبوقة  غير  النهضَة  هــذه  تقتصر  ولــم  قطر  فــي  الحالية  النهضة 
وبين  اصطناعية  جزر  بين  تتراوح  نوعها  من  فريدة  عقارية  مشاريع  على 
أبراج شاهقة فقط بل امتدت إلى جميع المجاالت العقارية من إسكان 
هذه  في  مهم  جزء  أنه  أثبت  الخاص  والقطاع  متوسط.  وإسكان  فاخر 

النهضة. 
وفيما يخص طرحكم لموضوع تشبع السوق بالشركات العقارية أود 
النمو  عمليات  يواكب  أن  يجب  العقاري  القطاع  أن  على  هنا  التأكيد 
والزيادة السكانية ومشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني، بما يدعم 
إلى  للوصول  مصادره  وتنويع  الوطني  االقتصاد  نمو  وخطط  مشاريع 
التنمية المستدامة وتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، وطالما ان خطط 
فإن  ذكــره  تم  ما  كل  تواكب  جديدة  مشاريع  إنشاء  نحو  تتجه  الدولة 
المتغيرات  كافة  لمواكبة  متواصل  سيظل  العقارية  اإلنشاءات  قطاع 
ويتسع لعدد كبير من الشركات العقارية، بما يدعم المنافسة في هذا 
القطاع الحيوي للخروج بمنتج عقاري يحقق رغبات وغايات المستفيدين. 

تضم  سدرة  أبو  من  الثانية  المرحلة 
إلنشاء  وخطة  فيال   700 من  أكثر 

منطقة لوجستية 

مشروع لو بتي باريس يمثل المرحلة 
الثانية من مشروع بالس فاندوم
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 كتب- محمد األندلسي  
الشركة  فيرز«  لـ»نيكست  العام  المدير  سليم،  رواد  السيد  قال 
الرائدة والمتخصصة في تنظيم الفعاليات، إن معرض »ابِن بيتك 
عبد  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  رعاية  تحت  يقام   ،»2021
العزيز آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، خالل الفترة من 22 إلى 24 
أن  إلى  مشيرا  للمؤتمرات،  الوطني  قطر  مركز  في   2021 مارس 
الذي  المعرض  عمر  من  الثانية  النسخة  يمثل   »2021 بيتك  »ابِن 
حققت نسخته األولى نجاحا قياسيا ومن المتوقع أن يواصل السير 
على درب النجاح حيث يكرس المعرض حضوره بوصفه المعرض 
البناء  من  المواطنين  احتياجات  يلبي  الذي  المتخصص  األول 
والتشييد والتصميم وتجديد المنازل والمشاريع السكنية الخاصة.

من  الجديدة  النسخة  في  الزائرين  عدد  يتراوح  أن   ، سليم  وتوقع 
المعرض  أيام  خالل  زائر  آالف   و10  آالف   8 بين  بيتك  ابن  معرض 
الثالثة، ليحقق ارتفاعا جيدا بالمقارنة مع النسخة األولى، ال سيما 
أن المعرض يمتد على مساحة أكثر من 10 آالف متر مربع..تفاصيل 

أخرى في الحوار التالي :  
ما  بيتك،  ابِن  معرض  من  األولى  للنسخة  الكبير  النجاح  بعد   *

الجديد في نسخته الثانية؟ 
- النجاح الملموس الذي شهدته النسخة األولى من معرض ابِن بيتك 
حفزنا على المضي قدما في إطاق نسخة أخرى من المعرض، وبهدف 
تلبية تطلعات ورغبات المواطنين عملنا على أن يتمتع المعرض في 
اإلقبال  مستويات  لتعزيز  إضافية  بمميزات  الجديدة  الثانية  نسخته 

تنظمه »نيكست فريز« 22 مارس املقبل..رواد سليم: 

»ابِن بيتك 2021« يتوقع استقطاب 10 آالف زائر

يد
شي

وت
ء 
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ولترسيخ حضوره بالسوق المحلي، ويمكن التأكيد على أن »نيكست 
نفسها  على  للتفوق  سعت  للحدث  المنظمة  الشركة  وهــي  فيرز« 
وتقديم أفضل ما لديها ليكون معرض ابِن بيتك هو المعرض األول 
والتشييد  البناء  في  المواطنين  احتياجات  يلبي  الــذي  المتخصص 
جانب  إلى  الخاصة،  السكنية  والمشاريع  المنازل  وتجديد  والتصميم 
عاوة  المتخصصين،  مع  مباشرة  لقاءات  ستوفر  الجديدة  النسخة  أن 
على العروض المباشرة للمنتجات الجديدة وعروض حصرية من جانب 
سيوفرون  الــذيــن  السلع  مـــوردي  مــع  الــتــواصــل  وسهولة  العارضين، 

عينات مجانية وهدايا للجمهور.
في  إقامتها  الــمــقــرر  بيتك  ابـــِن  مــعــرض  مــن  الثانية  النسخة  وخـــال 
للمؤتمرات،  الوطني  قطر  بمركز   2021 مـــارس   24 إلــى   22 الفترة 
مثل  الصديقة  الــدول  من  واسعة  دولية  مشاركات  هناك   ستكون 
النجاح  على  تأكيدا  يعد  الــذي  األمــر  وغيرها،  والهند  وتركيا  الكويت 
الباهر لمعرض ابِن بيتك وقدرته على استقطاب نخبة من العارضين 
واالستشاريين  المقاولين  أفضل  من  الدوليين  والعارضين  المحليين 
والخدمات  الذكية  الحلول  ومقدمي  السلع  ومـــوردي  والمصممين 
في  هامة  منصة  بمثابة  المعرض  ليكون  واحدة  مظلة  تحت  العامة، 
البناء والتشييد على مستوى دولة قطر وعلى مستوى دول المنطقة، 
لربط الزوار بالمقاولين واالستشاريين وتمكينهم من تحديد خياراتهم 

واتخاذ القرارات المتعلقة بعملية البناء.

عدد العارضني
وما  ؟   »2021 بيتك  »ابِن  معرض  في  العارضين  عدد  يبلغ  كم   *

التسهيالت التي قدمتها شركة نيكست فيرز لهم؟
- شهد معرض ابِن بيتك في نسخته األولى مشاركة نحو  120 عارضا، 
أكثر  إلى  العارضين  عدد  سيصل  المعرض  من  الثانية  النسخة  وفي 
من 200 عارض محلي ودولي، ليمثل المعرض وجهة بارزة للمواطنين 
بيت  لبناء  مباشرة  المتخصصة  الشركات  مع  التواصل  في  الراغبين 

العمر أو إضافة تصميمات ومزايا جديدة لمساكنهم.
التسهيات  أنــواع  كافة  تقديم  على  فيرز  نيكست  شركة  عملت  وقد 
التنافسية  األســعــار  جهة  من  ســواء  للعارضين،  الحصرية  والخدمات 
لتلبية  التواصل  سرعة  مع  بالمشاركة،  المتعلقة  اإلجــراءات  أو  لهم، 
تدور  التي  واالستفسارات  األسئلة  كافة  عن  اإلجــابــة  أو  متطلبات  أي 
السوق  في  والعارضين  للمعرض  التسويق  إلى  إضافة  ذهنهم،  في 
المحلي والدولي، مما أكسب المعرض زخما كبيرا في التواجد بقوة 

كأحد أبرز المعارض المتخصصة في البناء والتشييد.

الشريحة املستهدفة
* ما أهداف معرض »ابِن بيتك 2021« ؟ وما الشريحة المستهدفة 

من العمالء؟

تتغير،  لم  ثابتة  هي  كفكرة  بدايته  منذ  بيتك  ابــِن  معرض  أهــداف   -

أكثر من 200 عارض محلي ودولي 
في النسخة الثانية من المعرض 

الذي يستهدف المواطنين  

تطبيق صارم لجميع اإلجراءات 
االحترازية للوقاية من فيروس كورونا  
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حيث يستهدف المعرض أن يصبح المنصة األولى المتخصصة محليا 
يجمع  لكونه  مباشرة،  والعماء  الشركات  بين  تربط  التي  وإقليميا 
مجاالت  كافة  من  والمتخصصة  الكبرى  الشركات  واحد  سقف  تحت 
البناء والتشييد والهندسة المعمارية والتصميم الداخلي، والتي توفر 
قطاع  في  المستدامة  والمواد  الحديثة  التكنولوجية  الحلول  أفضل 

البناء.
رئيسي،  بشكل  المواطنين  شريحة  بيتك  ابــن  معرض  ويستهدف 
ويعمل على مساعدتهم في تنفيذ وتطوير أفكارهم المتعلقة ببناء 
المحلية  العارضة  الشركات  من  محترفة  نخبة  عبر  منازلهم،  تجديد  أو 
عالم  في  التكنولوجية  االبــتــكــارات  أحــدث  على  ليتعرفوا  والــدولــيــة، 
المواطنين  من  الــزوار  بكل  دائما  نرحب  وبالتأكيد  والتصميم،  البناء 

والمقيمين لزيارة معرض ابن بيتك في نسخته الجديدة.

ردود األفعال
* ما أبرز ردود األفعال التي تلقتها شركة نيكست فيرز بعد اإلعالن 

عن تنظيم النسخة الثانية من معرض ابِن بيتك ؟
والزائرين  العارضين  جانب  من  للغاية  إيجابية  أفعال  ردود  تلقينا   -
تتواصل  كما  بيتك 2021«،  معرض »ابِن  تنظيم  عن  اإلعان  بمجرد 
ردود األفعال المحفزة حتى اللحظة الراهنة سواء من الشركات في 
باإلضافة  الصديقة،  الدول  في  األجنبية  الشركات  أو  المحلي  السوق 
التواصل  منصات  عبر  تصلنا  التي  اليومية  الرسائل  من  الكثير  إلى 
هذه  لمثل  المحلي  السوق  احتياج  مدى  عن  تعبر  والتي  االجتماعي 
المعارض المتخصصة في قطاع البناء والتشييد والتصميم، كما أن 
االستبيانات التي تجريها شركة نيكست فيرز توضح نتائجها أن هناك 
المعرض  هذا  يستمر  أن  في  يرغب  الجمهور  من  للغاية  عالية  نسبة 

الذي يحقق كافة تطلعاتهم.

أبرز اجلهات
* ما الجهات الحكومية والخاصة المشاركة وكيف تقيم تعاونها 

معكم إلنجاح هذا المعرض؟
- لمسنا كل الدعم والتعاون المميز من جانب الجهات في القطاع 
العام والخاص المشاركين في معرض ابِن بيتك ، ال سيما مع استمرار 
رئيس  ثاني  آل  عبدالعزيز  بن  خليفة  بن  خالد  الشيخ  معالي  رعاية 
مجلس الوزراء ووزير الداخلية، للمعرض األمر الذي يعكس مدى أهمية 
المعرض لسوق البناء والتشييد المحلي، كما يؤكد أن معرض ابِن 
المعارض  تنظيم  قطاع  في  به  يحتذى  جديدا  نموذجا  أصبح  بيتك 
التقليدية  الــمــعــارض  عــن  مختلفة  مفهوما  ويــقــدم  المتخصصة، 

السابقة.
ومن المقرر مشاركة العديد من الجهات الحكومية في النسخة الثانية 
الشريك  وهي  “أشغال”  العامة  األشغال  هيئة  مثل:  المعرض،  من 
“كهرماء”  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  والمؤسسة  الرسمي، 
إلى  تنموي،  كــراع  للتنمية  قطر  وبنك  االستراتيجي،  الشريك  وهــي 
البلدية  ووزارة  والــصــنــاعــة،  الــتــجــارة  وزارة  مــن   : مــن  كــا  دعــم  جــانــب 
والبيئة، واإلدارة العامة للدفاع المدني، ووزارة التنمية اإلدارية والعمل 
والشؤون االجتماعية، فضا عن الرعاة والداعمين من القطاع الخاص 
مثل: “ تدمر التجارية” الشريك المؤسس، و”مجموعة الجابر” الراعي 
للتجارة  و”التباين  الذهبي،  الراعي  القابضة”  و”الحّطاب  الباتيني، 
والمقاوالت” و”كيان لاستشارات” و”نيوفيجن”  الراعَيين الفضّيين، 
جريدة  إلى  باإلضافة  الداعم،  الشريك  القطرية  المهندسين  وجمعية 

الوطن الشريك اإلعامي الحصري.

عدد الزوار
* كم يبلغ عدد الزوار المتوقع خالل أيام المعرض؟ وهل ستكون 

هناك ورش تفاعلية ؟
- من المتوقع أن يتراوح عدد الزائرين في النسخة الجديدة من معرض 
ابِن بيتك بين 8 آالف و 10 آالف زائر خال أيام المعرض الثاثة، ليحقق 
ارتفاعا جيدا بالمقارنة مع النسخة األولى السابقة، ال سيما أن المعرض 
يمتد على مساحة أكثر من 10 آالف متر مربع، ويفتح أبوابه من الساعة 
10 صباًحا لغاية 10 مساًء، ليوفر أطول وقت ممكن إلقبال الزائرين، 

الحدث يضم أفضل المقاولين 
واالستشاريين والمصممين وموردي 

السلع ومقدمي الحلول الذكية

يضم أكثر من 50 عرضا حيا وورش عمل 
توفر المعلومات الكافية للجمهور
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كما يضم المعرض أكثر من 50 عرضا حيا وورش عمل، تعمل على 
عالم  في  التطّورات  آخر  لفهم  للجمهور   الكافية  المعلومات  توفير 
المقاوالت والتصميم المعماري وتعّلمها والّتعرف عليها لتنفيذ بيت 
األحام الخاّص بهم، إلى جانب كيفية اختيارهم للتصاميم المناسبة 
والمعايير الواجبة النتقاء مستشار ومتعهد مناسب وكافة التفاصيل 

للمراحل التنفيذية.

حتديات كورونا
* في ظل تفشي جائحة كورونا، ما أبرز التحديات الرئيسية التي 

واجهتها الشركة وكيف تجاوزتها؟
في  العاملة  الشركات  واجهت  كــورونــا،  أزمــة  بداية  منذ  أنــه  شك  ال   -
المستوى  على  ســـواء  سلبية  وتــداعــيــات  تــحــديــات  الــخــاص  الــقــطــاع 
المحلي أو على المستوى العالمي، والتي تمثلت في تراجع معدالت 
دولة  في  ولكن  العالمي،  واالقتصاد  العالم  دول  القتصادات  النمو 
قطر وتنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني أمير الباد المفدى حفظه اهلل ورعاه، خال ترؤسه الجتماع اللجنة 
محفزات  دعــم  تقديم  على  الدولة  عملت  فقد  األزمـــات،  إلدارة  العليا 
مالية واقتصادية بمبلغ 75 مليار ريال للقطاع الخاص إلى جانب حزمة 
محفزات اقتصادية أخرى أثبتت فعاليتها ، وهو ما حد بشكل كبير من 
الخاص،  القطاع  شركات  على  كورونا  جائحة  تركتها  التي  التداعيات 
وتيرة  سرعت  الدولة  أقرتها  التي  االحترازية  التدابير  أن  إلــى  باإلضافة 

التعافي فيما تبدو آفاق 2021 االقتصادية مشرقة في قطر.

تدابري احرتازية
نيكست  شركة  اعتمدتها  التي  االحترازية  والتدابير  المعايير  ما   *
التي  اإلجراءات  وما  كورونا؟  فيروس  انتشار  من  الحد  في  فيرز 

ستعتمدها الشركة خالل أيام المعرض؟
- اتبعت شركة نيكست فيرز كافة اإلجراءات التي أقرتها الدولة من 
كافة  بتطبيق  االلتزام  وتم  كورونا،  فيروس  تداعيات  مواجهة  أجل 
التعليمات الخاصة بكل مراحل الرفع التدريجي للقيود المفروضة، 
مثل نظام العمل عن بعد واالعتماد على التطبيقات التكنولوجية 
الحديثة والمنصات اإللكترونية في التواصل مع العماء، باإلضافة 
اآلمنة  المسافة  على  والحفاظ  االجتماعي  التباعد  قواعد  اتباع  إلى 
الكمامات  بارتداء  االلتزام  على  عاوة  والعماء،  األفــراد  جميع  بين 
بعد  إال  فــرد  أي  دخــول  ومنع  التامس،  عــدم  مبدأ  وتطبيق  الواقية 
ــراءات  ــراز، وغــيــرهــا مــن اإلجــ الــتــأكــد مــن الــلــون األخــضــر لتطبيق احــت
االحترازية التي تحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تحرص الشركة 
والتطهير  والصحية،  التعقيمية  األساليب  بأفضل  التعامل  على 

المستمر اول بأول.
االحــتــرازيــة  ــراءات  ــ اإلج لجميع  صــارم  تطبيق  سيتم  الــمــعــرض،  وخــال 
ــا للحفاظ عــلــى ســامــة وصــحــة جميع  ــورون لــلــوقــايــة مــن فــيــروس ك
المتواجدين من الشركات والجهات المشاركة والزوار على حد سواء 
ولضمان تقديم أفضل تجربة آمنة، مما يصب إيجابا في نمو وتطور 

قطاع البناء واإلسكان.








