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عندما ندمت بنوك عالمية!
لم يعد خافيا على أحد أن اقتصادات دول الحصار تعاني. فعقارات دبي تواجه أزمة خانقة 
هي ا�سوأ منذ 2006، وسوق دبي المالي تصدر قائمة ا�سوأ أداء خليجيا في 2018 بخسارة 
تتوقع  فيما  سنوات،   10 منذ  تتكبدها  خسائر  أعلى  وهى  بالمئة،   25 إلى  وصلت  سنوية 
فقد  السعودية  أما  في 2019.  دينار  ماليين  بواقع 708  موازنتها  في  عجز  تسجيل  البحرين 
خاشقجي،  جمال  المعارض  السعودي  الصحفي  اغتيال  أعقاب  في  سمعتها  تلطخت 
لالكتتاب  النفطية  شركة «أرامكو»  طرح  تعثر  بينما  ا�جنبية،  ا�مــوال  رؤوس  منها  وهربت 

العام.
العالمية  المالية  المؤسسات  من  حزمة  فإن  ا�ميركية  بلومبرغ  وكالة  ذكرت  ما  وبحسب 
تسعى حاليا إلى تعزيز عالقاتها مع قطر بعدما تجرعت الندم الناتج عن انحيازها للسعودية 
الماضي.  يونيو  من  الخامس  منذ  الــدولــة  على  المفروض  الحصار  حــدوث  فــور  وا·مـــارات 
الحصول  ا¸ن  تستهدف  المؤسسات «النادمة»  هذه  فإن  بلومبرغ  إليه  أشارت  ما  وبحسب 

على موطئ قدم في السوق القطري. 
ويعكس هذا التوجه حزمة من المؤشرات أهمها تالشي آثار الحصار ووفرة الفرص االستثمارية 
في قطر وارتفاع ثقة المستثمرين الدوليين في االقتصاد الوطني مقارنة مع تعثر اقتصادات 
(دافوس  باسم  المعروف  بالسعودية  االستثمار  مستقبل  مؤتمر  أن  حتى  الحصار  دول 
فيما  عالميين  اقتصاديين  مسؤولين  من  المتتالية  االنسحابات  من  حزمة  شهد  الصحراء) 
نزع مسؤولو عدد ال بأس به من البنوك العالمية شارات التعريف خالل حضورهم الحدث  

متخفين، وذلك على خلفية قضية اغتيال خاشقجي.
مؤتمر  بعد  انعقد  الــذي  قطر  يوروموني  مؤتمر  شهد  المشهد  من  ا�خــرى  الضفة  وعلى 
للحضور  عالمية  ومــصــارف  شــركــات  مسؤولي  مــن  سباقا  بشهرين  السعودي  االستثمار 
عالنية مع بحث عقد شراكات و«خطب ود» الجانب القطري فيما أبدت بعض المؤسسات 
المالية العالمية ندمها على االنحياز للسعودية وا·مارات مؤكدة ثقتها في السوق القطري 

واالقتصاد الوطني.
ثقة  على  واضحا  دوليا  إضافيًا  تأكيداً  ليشمل  امتد  وإنما  الحد  هذا  عند  ا�مــر  يقتصر  ولم 
السندات  على  الطلب  حجم  تجاوز  بعدما  القطري  االقتصاد  في  الدوليين  المستثمرين 
القطرية البالغة 12 مليار دوالر والتي طرحتها قطر في ا�سواق العالمية أكثر من 4 مرات 
ليبلغ حجم الطلب 50 مليار دوالر مقارنة مع ا·صدار السعودي من السندات المطروحة في 
10 يناير الماضي، حيث أصدرت السعودية سندات بقيمة 7.5 مليار دوالر فيما بلغ إجمالي 
يكشف  ما  وهــو  مــرة    3.6 بلغ  تغطية  بمعدل  دوالر،  مليار   27.5 حوالي  االكتتاب  طلبات 

بوضوح أن ثقة المستثمرين في قطر أعلى من السعودية.
يوما تلو ا¸خر تكشف المؤشرات االقتصادية عن نمو االقتصاد الوطني وتصدره لحزمة من 
قامت  بعدما  خصوصا  الدوليين،  المستثمرين  ثقة  ارتفاع  جانب  إلى  العالمية  المؤشرات 
النظرة  برفع  بورز  آند  وستاندرد  وموديز  فيتش  وهي  العالمية،  االئتماني  التصنيف  وكاالت 
نموه  ومــعــدالت  االقتصاد  قــوة  على  تأكيدها  مع  لقطر  السيادي  للتصنيف  المستقبلية 
المتسارعة واحتياطياته الكبرى وجودة أصوله الخارجية التي تشكل مظلة حماية من أية 

مخاطر محتملة . 
ولم يكن كل من صندوق النقد والبنك الدوليين بعيدين عن هذا ا�مر، حيث شددا على زخم 
معدالت  وارتفاع  الحصار  لتأثيرات  وتجاوزه  المخاطر  درء  على  وقدرته  القطري  االقتصاد  نمو 

التدفقات االستثمارية الواردة. 
على نجاح إدارة قطر للحصار وعلى  وتمثل ثقة المستثمرين الدوليين في اقتصادنا تأكيداً 
مواصلة طريق التنمية االقتصادية.. أما دول الحصار فستمضي في طريق الخسائر تتجرعها 

في دوامة ال تنتهي! 

رئيس التحرير
عبد الرحمن بن ماجد القحطاني
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وقال مراقبون  للسوق العقاري لـ «أمالك» أن االستثمار العقاري يحقق 
عوائد جيدة كما انه يتصدر قائمة أكثر القنوات االستثمارية امانا وا�قل 
المحدودة  المصرفية  والعوائد  التقلب  عالية  بالبورصة  قياسا  مخاطر 
في  االســتــثــمــار  فضلوا  الــذيــن  المستثمرين  بعض  ان  الــى  مشيرين 
العقاريين  المستثمرون  حقق  بعدما  بالندم  شعروا  اخــرى،  قطاعات 

الماليين من الرياالت من االستثمار العقاري.
وشهد مؤشر اسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي  ارتفاعا 
 245.5 مستوى  إلى   2006 عام  في  نقطة   70.7 مستوى  من  قياسيا 
نقطة في شهر سبتمبر 2018 (خالل 12 عاما) وبنسبة ارتفاع تصل الى 

247.2%  مما يمثل  مؤشرا قويا على مدى زخم حركة السوق العقاري 
في  االقتصادي  للنشاط  انعكاسا  كونه  الى  اضافة  الفترة،  هذه  خالل 
واستقطابه  العقاري  القطاع  قوة  مدى  على  حقيقية  وترجمة  الدولة، 
االقتصاد  نمو  مسار  مواكبة  على  يدل  كما  المستثمرين،  من  للكثير 
الوطني الذي ينمو بوتيرة متسارعة، خاصة مع المشاريع الهائلة التي 
تقوم بها الدولة والحركة العمرانية المستمرة، والتشريعات االقتصادية 

المتطورة.
واشاروا الى ان شريحة المضاربين في القطاع العقاري، قد حققت ايضا 
ارباحا  بالماليين من الرياالت، ابان فترة الطفرة العقارية، مؤكدين انه 

ا	سعار ارتفعت بالسوق احمللي 247.5% خالل 12 عام�

صنعت مليونيرات!
العقارات..

كتب – محمد االندلسي

االرتفاع  من  مستفيدين  «مليونيرات»  إلى  بالتحول  المحلي  العقاري  السوق  في  مستثمرون  نجح 
القياسي �سعار ا�راضى والعقارات خالل السنوات الـ10 الماضية وهي السنوات التي شهدت فورة 
العمرانية  والطفرة  وساق،  قدم  على  تجري  التي  الهائلة  العقارية  المشاريع  ظل  في  كبرى،   عقارية 
المتطورة التي تواكب النمو الديموغرافي (السكاني)  للدولة وزيادة عدد السكان داخل دولة قطر 
إلى مستوى 2.76 مليون نسمة بنهاية يناير 2019 بالمقارنة مع 1.3 مليون نسمة في العام 2008 فضال 
عن االنفاق الحكومي الرأسمالي الكبير والذي رفع قيمة العقارات والنمو االقتصادي الذي حققته دولة 
الدول  مؤشر  في  عالميا   ا�ولى  المرتبة  في  حلت  قطر  دولة  أن  المتاحة  البيانات  تكشف  حيث  قطر 
اقتصادي  نمو  متوسط  قطر  دولة  حققت  حيث   1997 منذ  عاما   20 خالل  االقتصادي  للنمو  المحققة 
سنوى مركب يبلغ مستوى 10.5%، فيما حلت الصين في المرتبة الثانية عالميا بنسبة نمو اقتصادي 
المركز  في  الهند  ثم  نسبته %8،  بلغت  بنمو  عالميا  الثالثة  المرتبة  في  أثيوبيا  وجاءت  بلغت %9.1، 

الرابع عالميا بنسبة نمو 7%، ثم نيجيريا بالمرتبة الخامسة عالميا بنمو %5.8.

قار
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بعد عودة  اسعار العقارات الى مستوياتها العادلة، فقد أدى ذلك إلى 
لهم  مواتيا  يعد  لم  الحالي  الوضع  وان  السيما  السوق  من  خروجهم 
دون  العقارات  السعار  تصعيد  الى  تــؤدي  التي  بالمضاربات  ليقوموا 

تأسيس حقيقي مثلما كان يحدث في السابق.
حجم  ــادة  زيـ مــن  اســتــفــادوا  قــد  العقاريين  المستثمرين  ان  واوضــحــوا 
البيانات  وان  خاصة  وســاق،  قــدم  على  تجري  التي  الهائلة  المشاريع 
المخطط  وا�خــرى  الجارية  المشاريع  حجم  بلوغ  عن  تكشف  المتاحة 
 85 نحو  يبلغ  مستوى  المقبلة  السنوات  خالل  تنفيذها  والمتوقع  لها 
بقيمة 9.1  مشاريع  على:  تتوزع  قطري)  ريال  مليار  دوالر (309.49  مليار 
مليار دوالر قيد الدراسة حاليًا ومشاريع بقيمة 31.7 مليار دوالر جارٍ طرحها 
وفقًا  حاليًا  التصميم  قيد  دوالر  مليار   44 بقيمة  ومشاريع  كمناقصات 
·حصائيات مجلة ميد االقتصادية المتخصصة التي كشفت أن قطاع 
دوالر  مليار   12.1 بقيمة  مشاريع  على  يستحوذ  والغاز)  (النفط  الطاقة 
قيد التنفيذ ومخطط لها وتستأثر مشاريع التنقيب واالستكشاف بحصة 
أبرز  وتتمثل  الطاقة،  بقطاع  المشاريع  قيمة  من  بواقع 55 %  ا�غلبية 
قطر بمشروع تطوير حقل بوالحنين بتكلفة 6.4  مشاريع الطاقة في 
بتكلفة  الشمال  حقل  تطوير  جانب  إلى  ا�ولى)  (المرحلة  دوالر  مليار 
 700 تبلغ  بتكلفة  بــرزان  حقل  تطوير  مشروع  عن  فضًال  دوالر  ملياري 
مليون دوالر (المرحلة الثانية)، كما تشير البيانات ذاتها إلى أن شركة 
المشاريع  على  استحواذاً  الشركات  أكثر  قائمة  تتصدر  القطرية  الديار 

املسلما°:  متلك ا	جانب سيؤدي إ¨ استقطاب 

تدفقات نقدية أجنبية هائلة 

العروقي: بعض املستثمرين شعروا بالندم لعدم 

استثمارهم بالقطاع العقاري

املانع :   املضاربون استفادوا من العقار إبان 

«الطفرة».. وصنعوا املاليني

السويدي:  استمرار جاذبية االستثمار العقاري « 

السوق احمللي
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الجارية بمشاريع تبلغ قيمتها مستوى 18.5 مليار دوالر قيد التنفيذ حاليًا؛ 
حيث تبلغ تكلفة مشروع مدينة لوسيل 17 مليار دوالر وتأتي شركة بروة 
العقارية في المرتبة الثانية بمشاريع قيد ا·نشاء تبلغ 10.9 مليار دوالر 
فيما تعد شركة «مشيرب العقارية» الثالثة بمشاريع جارية قيد التنفيذ 

حاليًا بقيمة 5.7 مليار دوالر.
ــاري ، خــلــيــفــة  ــقــ ــعــ ــ ــثـــمـــن ال وفـــــي الـــتـــفـــاصـــيـــل ، قـــــال الـــخـــبـــيـــر والـــمـ
قطر  مصرف  عن  الصادر  العقارات  اسعار  مؤشر  المسلماني:«ارتفاع 
المركزي من 70.7 نقطة في عام 2006 وبلوغه مستوى 245.5 نقطة 
في شهر سبتمبر 2018، يشير الى مدى الزخم االستثماري والنمو الذي 
يحققه القطاع العقاري، ومدى الثقة التي يتمتع بها االستثمار العقاري 
لدى غالبية المستثمرين، السيما إبان فترة الطفرة العقارية ومشاركة 
الكثير من الشركات والمستثمرين سواء االجنبية والمحلية في السوق 
العقاري لالستفادة من هذه الفرص االستثمارية الهائلة، االمر الذي صنع 

مليونيرات من االستثمار العقاري».
ونّوه المسلماني الى ان االستثمار في القطاع العقاري يعتبر من اكثر 
باتت  الذي  الراهن  الوقت  في  خاصة  لالستثمارات،  الجاذبة  القطاعات 
فيه اسعار العقارات واالراضي مغرية ومقتربة من مستوياتها العادلة، 
كما ان وضع السوق مطمئن ويدعو للتفاؤل في ظل ظهور العديد 
بصورة  اقتناصها  يتم  والتي  للغاية  المميزة  االستثمارية  الفرص  من 
وتيرة  ارتــفــاع  على  عملت  العقارية  االســتــثــمــارات  ان  مــؤكــدا  سريعة، 

معدالت النمو االقتصادي في الدولة الى  مستويات ايجابية.
واشار المسلماني الى ان التسهيالت التمويلية التي اتاحتها البنوك 
واستمرار  لهم،  حقيقيا  دعما  كانت  الــعــقــاري،  القطاع  لمستثمري 
غير  تملك  تنظيم  بقانون  مشيدا  المستمرة،  العقارية  لمشروعاتهم 
االجانب  المستثمرين  يحفز  والــذي  بها  واالنتفاع  للعقارات  القطريين 
السوق  في  قياسي  لنشاط  يؤشر  الذي  ا�مر  العقاري  االستثمار  على 

العقاري خالل الفترة المقبلة فور البدء في سريان القانون حيث من 
المرتقب أن يؤدي القانون إلى استقطاب تدفقات نقدية أجنبية هائلة، 
العقاري  القطاع  مسيرة  فى  جيدة  خطوة  يعتبر  القانون  ان  مؤكدا 
بدولة قطر، في ظل التوقعات االيجابية التي تشير إلى استمرار نمو 

القطاع. 

جاذبية استثمارية
العقارية،  روتس  لشركة  العام  والمدير  العقاري،  الخبير  أكد  جانبه  من 
شعروا  االعمال  ورجال  المستثمرين  من  فئة  هناك  ان  العروقي،  احمد 
وقت  إبــان  السيما  العقاري،  االستثمار  في  مشاركتهم  لعدم،  بالندم 
الطفرة العقارية التي شهدتها قطر، عالوة على استمرار القطاع العقاري 
المستثمرين  لكافة  ومرضية  جيدة  استثمارية  وعــوائــد  ــاح  ارب ضخ  في 
العقاريين مما ساهم في تكوين البعض لثروات إبان الطفرة العقارية، 
شعروا  الذين  كل المستثمرين  على  مؤكدا ان الفرصة لم تفت بعد 

بالندم على عدم اقتحامهم قطاع االستثمار العقاري.
الذين  للمستثمرين  مناسبا  الــوقــت  يــزال  «ال  قائال:  العروقي  واوضـــح 
شعروا بالندم لعدم ضخ استثمارات بالقطاع العقاري، حيث يمكنهم 
العقاري  االستثمار  بمميزات  والتمتع  الــعــقــاري  القطاع  اقتحام  ا¸ن 
المتنوعة، خاصة وان الدولة اطلقت العديد من التشريعات االقتصادية 
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون  رأسها   وعلى  العقارية 
على  قياسية  بصورة  الطلب  ارتفاع  الى  سيؤدي  والذي  بها،  واالنتفاع 

العقارات بمجرد تطبيقه على ارض الواقع».
المركزي  قطر  مصرف  عن  الصادر  العقارات  أسعار  مؤشر  ارتفاع  وحول 
القطري  باالقتصاد  الثقة  مــدى  االرتــفــاع  هــذا  «يؤكد   : الــعــروقــي  قــال 
ومواكبة القطاع لمسار النمو المتواصل والذي يشهد وتيرة متسارعة 
في  نقطة  مستوى  245.5  وبلغ   العقارات  اسعار  مؤشر  ارتفع  حيث   ،
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شهر سبتمبر 2018، وبنسبة نمو تصل الى 247.2% ، بالمقارنة مع عام 
2006 الذي بلغ به مؤشر اسعار العقارات 70.7 نقطة، عالوة على النمو 

الديموغرافي القياسي المتحقق» 

استفادة املضاربني
من جهته قال رئيس مجلس إدارة شركة سنشري 21 العقارية ، مانع 
خاصة  قطر  فــي  جــدد  مليونيرات  خلق  العقاري  «االستثمار  المانع: 
خالل الـ15 عاما الماضية، كما استفادت شريحة المضاربين ابان فترة 
من  الماليين  حقق  قد  وبعضهم  العقاري  بالقطاع  الهائلة  الطفرة 
لبعض  وتركها  أراضي  شراء  ا�مر  يتطلبه  كان  ما  ايضا..كل  الرياالت 
بعض  هناك  فــإن  ــرى  أخ ناحية  ..ومن  الحقا  بيعها  ثــم  ومــن  الــوقــت 
المستثمرين قد حققوا الماليين من الرياالت من االستثمار باالسهم 
مرتفعة  االستثمارية  مخاطرها  درجــة  كانت  وان  بالبورصة،  المدرجة 
تطوير  أو  شراء  في  المتمثل  االمن  العقاري  االستثمار  مع  بالمقارنة 

أراضى او عقارات».
العقاريين  والمستثمرين  العقاري  القطاع  استفادة  الى  المانع  واشار 
قطر  في  العالم  بكأس  المتعلقة  الكبرى  التنموية  المشروعات  من 
2022، واقامة المزيد من الوحدات السكنية التجارية والمكتبية، والتي 
الماضية،  السنوات  طــوال  االربــاح،  من  الماليين  للمستثمرين  حققت 
القانونية  بالتشريعات  العقاري  القطاع  دعم  في  الدولة  بدور  مشيدا 
في  كبيرة   قــدرة  أظهر  مما  لالستثمار،  جاذبية  اكثر  ليصبح  المتطورة 
منظومة  ضمن  نــمــوه  على  والمحافظة  الــعــقــاري  الــقــطــاع  تطوير 
التوجهات  تحقيق  مصلحة  في  تصب  ومتماسكة،  دقيقة  استثمارية 
تظهر  والتي  المدى،  البعيدة  التنموية  وخططها  للدولة  المستقبلية 

كذلك استمرار وجود الفرص االستثمارية المميزة لقطاع االعمال.
الى  للوصول  الصبر  تلزمها  العقاري  االستثمار  رحلة  ان  المانع  وأكــد 

ارباحا  جني  بدء  ثم  ومن  بأكمله،  المال  رأس  وعــودة  التعادل  نقطة 
صافية، ومع عودة اسعار العقارات الى مستوياتها العادلة ، باتت هناك 
الكثير من الفرص االستثمارية بالقطاع العقاري، الذي سيحقق انتعاشا 

مؤكدا خالل العام الجاري والسنوات المقبلة.
ــّوه الــمــانــع الـــى اســتــمــرار الــســوق الــعــقــاريــة فــي قــطــر باستقطاب  ــ ون
االنتعاش  من  مزيد  الى  تشير  التي  التوقعات  مع  خاصة  المستثمرين 
خالل الفترة المقبلة ، السيما مع اقتراب كأس العالم في قطر 2022 

، ومن المنتظر انعكاس هذا االنتعاش على حركة التداول العقارية.

اس�اتيجية جريئة
«القطاع  السويدي:  حمد  يــوســف  الــعــقــاري  الخبير  ــال  ق جانبه  مــن 
العقاري يستمر بصنع المليونيرات من المستثمرين العقاريين، خاصة 
الطفرة  تواكب  ودقيقة،  جرئية  استثمارية  استراتيجية  لديهم  الذين 
المخطط  الهائلة  المشاريع  وحجم  قطر،  في  واالنشائية  العمرانية 
البيئة  فضال عن  مليار دوالر،  لها والجارية والتي يبلغ حجمها نحو 85 
طرح  مع  العقاري  القطاع  في  االستثمار  على  المحفزة  التشريعية 
قانون يسمح بتملك غير القطريين للعقارات، والذي يأتي بالتوازي مع 
النمو الديموغرافي الذي ارتفع بنسبة 173.2% منذ العام 2006 وفقا 
المعطيات  هذه  فكل  الجاري،  العام  بداية  وحتى  الرسمية  للبيانات 

تؤكد مدى قوة وجاذبية االستثمار بالقطاع العقاري القطري».
واوضح قائال: «اليزال القطاع  العقاري  يجذب الكثير من االستثمارات 
الدولة  بها  تقوم  وضخمة  هائلة  عقارية  مشروعات  وجــود  ظل  في 
الكبيرة  السكنية  والوحدات  المدن  في  والتوسع  الخاص،  والقطاع 
التي يجري تشييدها على قدم وساق، خاصة وان مستويات االسعار 
ارتفاع  الــى  بــاالضــافــة  والــعــرض،  قاعدةالطلب  وفــق  تتحرك  الحالية 

الطلب على العقارات بدعم من النمو السكاني».
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كتب- محمد حمدان 

يتفق الجميع على أن القنوات االستثمارية في قطر محدودة 
للغاية وتتمثل في العقارات وا�سهم والعوائد المصرفية 
ومؤخرًا ظهرت قناتا الصناعة والزراعة مستفيدة من جهود 

الدولة ودعمها لمشاريع االكتفاء الذاتي في أعقاب الحصار 
المفروض على دولة قطر منذ الخامس من يونيو 2017.

وبحسب مراقبين تحدثوا لـ «أمالك» فإن العقارات تحتاج إلى 
رأسمال كبير وربما إلى شركاء والعوائد المصرفية على شكل 

ودائع تمنح فوائد محدودة ال تلبي طموحات البعض الذين 
تراودهم أحالم الثراء السريع تلك ا�حالم التي تتجه في 

معظمها إلى التفكير في ا�سواق المالية فا�مر بسيط ما 
عليك سوى ان تفتتح حساب تداول ثم تشتري أسهما وترتفع 
هذه ا�سهم ثم تبيع وتحقق مكاسب هكذا وأنت جالس في 
منزلك على فراشك الوثير  غير أن الواقع مختلف فهناك أرباح 

وهناك ايضا خسائر. 

«أمالك» ترصد قصص املستثمرين « البورصة القطرية

رابحون.. وخاسرون !

أو  زادت  ..اذا  السوق  ملح  المضاربة 
نقصت وقعت الخسائر 

بخالف  التخارج  بسهولة  تتميز  البورصة 
القنوات االستثمارية ا�خرى

خطأ  أكبر  ا�سهم  لشراء  االقتراض 
يرتكبه المستثمرون 
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تداوالته  رحلة  ان  الهاجري  صمعان  حمد  المستثمر  يقول   البداية  في 
في البورصة بدأت في وقت مبكر وقتئذ لم تكن الوسائط االلكترونية 
وقــراءة  ا�ســاســي  والتحليل  الفني  التحليل  لتعلم  ا¸ن  مثل  متاحة 
البيانات المالية للشركات غير أن هيئة قطر لÚسواق المالية نظمت 
الــورش  تلك  أسهمت  وقــد  البورصة  مع  التعامل  لكيفية  عمل  ورش 
في كيفية تعليم المستثمرين مبادئ االستثمار في البورصة وكيفية 

التعامل مع السوق. 
وأضاف قائًال « كنا ندرك جيًدأ ان المستثمر في البورصة قابل لتحقيق 
صك  ..وال  بالربح  صــك  هناك  خسائر..ليس  لتكبد  أيضا  وقــابــل  أربـــاح 
ا�خرى  االستثمارية  القنوات  من  غيرها  عن  تتميز  بالخسارة..البورصة 
يتطلب  فلن  سيولة «كاش»  احتجت  ..اذا  والتسييل  التخارج  بسهولة 
ا�مر مني سوى أن أبيع وستصبح السيولة في يدي  بسرعة ا�مر الذي 
يبدو مختلفا عن العقار مثال الذي قد يأخذ اشهرا للبيع والتخارج..حسنا 
أن  أخرى..إلى  أحيانا  وأخسر  احيانا  ..أربح  البورصة  في  مستثمراً  ..كنت 
نشبت ا�زمة المالية العالمية في العام 2008 و�ن العالم بات قرية 
تؤثر  الدومينو  أحجار  شعارا..و�ن  ال  واقعا  باتت  العولمة  و�ن  صغيرة 
وما  العالمية  المالية  ا�زمة  شظايا  ..طالت  ا¸خر  البعض  في  بعضها 

صاحبها من انهيار بنك ليمان براذرز ا�ميركي البورصة القطرية..و«كرت 
المسبحة» وحدث تراجع حاد أسفر عن تكبدي خسائر «مليونية» وصلت 
نوعها  من  ا�كبر  هي  الخسائر  هذه  ..وكانت  الرياالت  من  ماليين  إلى 

في حياتي. 
من  تتحوط  الستراتيجية  وفقا  االستثمار  أهمية  على  الهاجري  وشــدد 
المخاطر وتتبع أسلوب وقف الخسائر مع االهتمام با�ساسيات الفنية 
هو  هل  المستهدفة  االستثمار  آلية  وتحديد  االستثمار  قبل  والمالية 

استثمار طويل ا�جل أم استثمار قصير ا�جل. 
كقناة  البورصة  داخل  االستثمارية  المحافظ  تنويع  يفضل  انه  وأوضــح 
استثمارية، فعلى سبيل المثال يمكن التركيز على ا�سهم الجيدة في 
قطاعات البنوك والعقار والنقل واالتصاالت وغيرها عبر تطوير أساليب 

فعالة لالختيار في عمليات الشراء والبيع.  
االستثمارية  الفرص  اقتناص  على  يعمل  الغالب  في  أنه  إلى  ولفت 
مثل  المهمة  االستراتيجية  القرارات  بعض  اتخاذ   عبر  وذلك  تتاح،  التي 
أجل  من  استخدامها  يمكن  التي  ا�جل  قصيرة  االستثمارية  التوجهات 
زيادة االرباح، وتحد من مخاطر تكبد الخسائر، الفتًا إلى أهمية التنوع في 

االستثمار بالبورصة من حيث نوعية االسهم وقيمتها .

من يتداول في 
البورصة مرة 

..من الصعب 
عليه أن يتوقف

بورصة قطر 
بين ا�فضل 

عالميا في 2018 
بمكاسب 161.7 

مليار ريال 
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مغارة علي بابا
وبدوره يقول  عبد اß السيد ان طموحه كان غير محدود ..كان يفكر 
وكان  صدئة  خردة  لكومة  تحولت  التي  سيارته  من  أحدث  سيارة  في 
..كان  مشروعًا  يعتبره  حق  وهو  المالي  وضعه  تحسين  إلى  يسعى 
هذا إبان فورة البورصة ليستثمر بالفعل ويحقق مكاسب قياسية غير 
أنه ارتكب خطأ كبيراً تمثل في االقتراض �جل شراء ا�سهم..ثم تكبد 

خسائر وغرق في الديون . 
أو  بابا»  علي  البورصة «مغارة  أن  يعتقد  من  يخطئ   » قائال  واضــاف  
إلى  الصعود  في  سيستمر  فإنه  دراســة  دون  سهمًا  اشتريت  اذا  أنــك 
ا�بد ..البورصة مثلها مثل أي علم تحتاج إلى الدراسة وتحتاج إلى قراءة 
البيانات المالية للشركات ومعرفة التحليل الفني والتحليل ا�ساسي 
..حتى أثناء فترة رواج السوق ..لكن ثمة مالحظة مهمة وهي أن من 
حاولت  وقــد  يتوقف  أن  عليه  الصعب  مــن  مــرة  الــبــورصــة  فــي  يــتــداول 

التوقف أكثر من مرة غير أنني أعود مجددا..وكأنها دائرة مفرغة».

الÀاء السريع
أحالم  ان  اسمه-   ذكر  عن  امتنع  المستثمرين -  أحد  يقول  جانبه  ومن 
الثراء السريع تبددت في البورصة غير أنها لم تتبدد وحدها وانما زادت 
ديوني بشكل كبير فقد كنت استدين لالستثمار في البورصة  مضيفا 
«مشكلتي أننى ارتبطت سيكولوجيا وعاطفيا بسهم كان يحقق لي 
حصلت  وعندما  به  واتفائل  االستثمار  في  دائما  أفضله  فكنت  ا�ربــاح 
على قرض كبير من احد البنوك المحلية قمت بضخ كل السيولة التي 
اقترضتها في هذا السهم ..وعندما تراجع هذا السهم لم اتخلص منه 
وانما  يرتد  لم  أنه  غير  صعوداً  سيرتد  ما  سرعان   : لنفسي  قلت  وانما 
استمر في التراجع بصورة تشبه تساقط أحجار الدومينو حتى وصل إلى 
القاع وعندما حلت آجال استحقاق القرض الذي حصلت عليه من البنك 
لم استطع السداد وكدت أصل إلى السجن بسبب التخلف عن السداد 
لوال تدخل ابناء عمومتي النقاذي من السجن ومنذ ذاك وقد قطعت 
عهداً على نفسي اال استثمر في البورصة اال بعد الدراسة المستفيضة 

واالستعانة بأدوات التحليل الفني وا�ساسي».
الواقع  صخرة  تحت  يتحطم  منها  كثير  المتداولين  أحــالم  أن  وأضــاف 
ولÚسف يستغل كبار المضاربين و«الهوامير» الطمع وهو صفة بشرية 
عن  أسهم  فــي  المستثمرين  صغار  تــوريــط  فــي  االنــســان  لــدى  أصيلة 
طريق تصعيد هذه ا�سهم بطرق ملتوية الغراء المتداولين باالستثمار 
والشراء وبعد الشراء تستمر ا�سهم في الصعود ويزيد الطمع وفجأة 

تنهار ا�سهم بصورة دراماتيكية ويخسر المتداولون مدخراتهم.
هذا  كل  جربت  ..لكننى  ..ال  خبير  انى  يعني  اقولة  ما  قائال «هل  وتابع 
الكبار  اترك  وأال  السريع  الربح  وراء  اندفع  اال  علمتني  التي  هي  ..التجربة 
الشطرنج  كأحجار  بي  يتالعبون  السوق  في  والفاعلين  المضاربين  من 
..فصغار المستثمرين هم من يدفعون الثمن في النهاية بعد توريطهم 
في أسهم خصوصا أنني الحظت ان صغار المستثمرين عندما يتورطون 
في أسهم ما فإنهم ال يسارعون بالتخلص منها وانما يمنون أنفسهم 
وبالتالي  ترتفع  ال  ا�سهم  هذه  لكن  االرتفاع  ستعاود  ما  سرعان  بأنها 
وصولها  بعد  أسهمه  يبيع  �ن  مضطراً  نفسه  الصغير  المستثمر  يجد 

لمستويات سعرية متدنية للغاية وتصبح الخسائر فادحة للغاية».
واضاف «أعرف متداولين في السوق خسروا بعد اندالع ا�زمة المالية في 
2008  مبالغ بين مئات ا¸¸ف والماليين ..أنا شخصيا خسائر محفظتي 
تتجاوز 240 ألف ريال ..لكن هكذا تسير ا�مور في البورصة دائما يجب 
واضحة  واستراتيجية  الخسائر  مع  للتعامل  استراتيجية  هناك  يكون  ان 

لدرء المخاطر ولتقليل درجة االنكشاف عليها».

مكاسب وخسائر
في  االستثمار  بــاشــر  انــه  ابوحليقة،  يــوســف  المستثمر  يــقــول  وبـــدوره 
البورصة منذ ما يربو على 15 عاما..وتراوحت محفظته االستثمارية بين 
أسهم خاسرة وأخرى رابحة ..وأصبح اكثر مرونة في تقبل الخسائر..وأقل 
فرحا عند تحقيق ا�رباح ..غير أن أهم ما يميز استراتيجيته االستثمارية هي 
التحوط من المخاطر واقتناص الفرص عند اوقات ا�زمات متابعا «بعد 
..بدأت  البورصة  في  والتداول  االستثمار  من  الطويل  الوقت  هذا  كل 
بمحفظة تبلغ قيمتها  200 ألف ريال..وحاليا تبلغ قيمة محفظتي أكثر 
من 10 ماليين ريال..عملت في المضاربة وفي االستثمار طويل ا�جل 
في  االستثمار  أن  المؤكد  خسائرة..لكن  ــرى  وأخ ربــح  بفترات  ..ومررت 

البورصة بالنسبة لي ممتع».  
وأضاف قائًال «حققت مكاسب وكذلك تعرضت للخسائر وليس هناك 
خسائر دائمة أو مكاسب دائمة، ولكن المفيد في البورصة هو تعلم 
إلى  إضافة  والتحديات؛  والفرص  االستثمار  عن  جديد  درس  يــوم  كل 
معرفة كيفية التعامل مع المستجدات في البورصة ومحاولة السيطرة 
على االعصاب وتقبل الخسائر عند حدوثها عن طريق وضع نقاط لوقف 

الخسائر» .
واشار إلى أن االستثمار في ا�سهم تحدث فيه عمليات صعود وهبوط، 
النفسية  والحالة  والعكس،  االسعار  ترتفع  الطلب  ارتفاع  أوقات  ففي 
مهمة للتعامل مع الظروف والمتغيرات، الفتًا إلى أنه تعامل مع كل 
ذهنا  يتطلب  البورصة  في  فاالستثمار   .. السوق   في  التداول  مراحل 
صافيا واستراتيجية واضحة وأفضل نصيحة لالستثمار في ا�سهم هي : 

ا�زمة  بسبب  «ماليين»  خسرت  الهاجري: 
المالية  

السيد:  يخطئ من يعتقد أن البورصة «مغارة 
علي بابا»

مستثمر: أحالم الثراء السريع بددتها البورصة 

حاليا  ومحفظتي  ألف  بـ200  بدأت   : بوحليقة 
تفوق الـ10 ماليين ريال! 

يمدح  ..ال  لكن  مكاسب  حققت   : التميمي 
السوق إال من ربح فيه 

دخول  بعمليات  مضارب..اقوم  أنا  الدرويش: 
وخروج سريع على ا�سهم
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اقتناص الفرص ودرء المخاطر وتنويع المحافظ االستثمارية ..ففي حال 
حدثت خسارة لبعض ا�سهم التي تشكل وزنا نسبيا للمحفظة فإن 

هناك أسهما أخرى يمكنها تعويض الخسائر.
حقق  أنه  إلى  اشــار  البورصة،  في  والخسائر  االربــاح  برحلة  يتعلق  وفيما 
أرباحا في بعض االحيان وصلت إلى 100 ألف ريال يوميًا، كما تعرض 
هذه  كل  لكن  يوميًا،  ريال  ألف  إلى 50  وصلت  آخر  احيان  في  لخسائر 
المال  رأس  على  المحافظة  عملية  وتبقى  ــام  أرقـ مــجــرد  المحطات 
الهدف ا�هم، مشددا على أهمية مرونة المستثمر أمام احتماالت الربح 

والخسارة..فكل االحتماالت مفتوحة. 
حال  في  االستثمارية  محفظته  في  خسائر  أيــه  مع  يتعامل  أنــه  وبين 
انخفاض البورصة بهدوء التخاذ القرار السليم ..وفي الوقت نفسه فإنه 
ال يتردد في اقتناص الفرص االستثمارية المتاحة فور ظهورها مستندا 
الشركات  بيانات  دراســة  عبر  المدرجة  للشركات  المالي  التحليل  إلى 
المدرجة وأرباحها التاريخية التى حققتها خالل االعوام الماضية ومعرفة 
المشاريع الجارية وا�خرى المخطط لها وا�خذ في االعتبار بيانات الدخل 
التاريخية  التوزيعات  ومعدل  الربحية  ومكرر  والمخاطر  النمو  ومعدالت 

وا�خرى المحتملة.
وشــــدد بـــو حــلــيــقــة عــلــى أهــمــيــة احــتــفــاظ الــمــســتــثــمــر فـــي الــبــورصــة 
مغرية  واالسعار  مواتية  تكون   عندما  الفرص  القتناص  بالـ«الكاش» 
بالشراء حيث  ان الحفاظ على الكاش مهم للمضارب والمستثمر حتى 
يتمكن من اقتناص الفرص غير أنه لفت إلى أهمية يقظة المستثمر 

ومتابعته الحثيثة للسوق. 

جاذبية استثمارية
التميمي،  مبارك  الدولية  ا�كاديمية  لدى  المالي  المحلل  قال  بــدورة 
أنه  نتيجة  لالستثمار  وجــاذب  مغر  التجربة  خالل  من  ا�سهم  سوق  ان 
إلى  تحتاج  التي  المشاريع  أو  مثال  العقار  مثل  كبرى  مبالغ  يتطلب  ال 
راسمال كبير وباالضافة إلى ذلك فهو يتميز بسهولة الدخول والخروج 
من  والــتــخــارج  والتكييش  التسييل  سهولة  عــن  فضًال  االستثمار  فــي 
االستثمار كما يمكن للمتعامل فيه أن يبرم أي صفقة في أي وقت، 
التعامل  عن  فيه  المستثمر  يتوقف  أن  يمكن  نشاط  انــه  إلــى  إضافة 
لمدة يوم أو شهر على أن يحدد موعد عودته متى ما شاء الفتًا إلى 
�ستراتيجية  وفقًا  لسنوات  أو  �شهر  يستثمرون  المتداولين  بعض  أن 
معينة، من خالل خطط شهرية، سنوية، وهناك أيضا مستثمرون آخرون 

يقتنصون الفرص في الربع االخير  لالستفادة من موسم التوزيعات. 
أسهم  على  يــركــز  فالبعض  استراتيجية  مستثمر  لكل  انـــه   ــاف  وأضـ
أن  للمستثمر  يمكن  كما  البنوك  مثل  والقيادية   الثقيلة  الشركات 
يكسب االرباح في أوقات محددة عند صعود السوق، ويدخل مجدداً عند 
انخفاض االسعار في أوقات اخرى، الن حالة ا�سهم فيها صعود وايضا 
هبوط فمن يتعامل مع هذا الواقع يستطيع  تنمية وتعزيز محفظته 
االستثمارية بل ويحقق ارباحا مشيراً إلى أن بعض المستثمرين يقومون 

بمضاربات يومية و أسبوعية.
¸خر،  مستثمر  خطة  من  يختلف  المحققة  االربــاح  مع  التعامل  أن  وأكد 
المحققة  االربــاح  استثمار  على  تقوم  الشخصية  تجربته  أن  إلى  منوهًا 
يستخدمون  آخرين  هناك  أن  غير  مجددا   ا�سهم  في  تدويرها  وإعــادة 

سيولة ا�رباح المتحققة في أغراض أخرى 
قناة  كــأفــضــل  الــبــورصــة  يفضل  تجربته  عــلــى  ــاًء  ــن وب أنـــه  إلـــى  ولــفــت 
والفرص  المدرجة  الشركات  تنوع  أبرزها:  كثيرة  لعوامل  استثمارية 
الدخول  وسهولة  التعامل  مــرونــة  إلــى  إضــافــة  المتاحة  االستثمارية 
وكذلك  يــومــي  بشكل  المضاربة  إمكانية  عــن  فــضــًال  هــذا  والــخــروج، 
فرص اخري لالستثمار طويل االجل في البورصة، الفتًا إلى ان القنوات 
االستثمارية االخرى ليست مرنة كالبورصة، فالعقار على سبيل المثال 

االستثمار فيه غير مرن وعملية االجراءات في البيع والشراء تأخذ بعض 
الوقت، خاصة حال مرض العقار وانخفضت أسعاره فإن بيعه باالسعار 
يعتبر  االسعار  ارتفاع  لحين  االنتظار  أن  كما  خسائر  يعتبر  المنخفضة 
مكلفا، وكذلك ا�مر بالنسبة للودائع المصرفية فإن عوائدها محدودة 

رغم أن مخاطرها صفرية . 
واشار إلى أن تجربته مع البورصة منذ العام 2001 وحتى ا¸ن مستمرة 
على  مشددا  ايضا  خسائر  تكبد  وكذلك  قوية  مكاسب  فيها  وحقق 
أن  إلــى  منوهًا  ممتازة  مكاسب  فيها  وحقق  جيدة  كانت  تجربته  أن 
البورصة خالل العام الماضي حققت أداء قياسيا بل وانضمت لقائمة 
مجزية  فــرص  وفــر  الــذي  ا�مــر  في 2018  اداء  العالمية  ا�ســواق  أفضل 

للمستثمرين في 2018 
وقال انه تعرض للخسائر دون ان يذكر أرقام .. لكنه مضي قائًال «ا�هم 
على  المحافظة  كيفية  وإنما  بالمستثمر  تحل  التى  الخسائر  ليست 
يحاول  دائمًا  أنه  إلى  مشيراً  للمستثمر،  مكسب  أكثر  وهو  المال  رأس 
االستفادة من الفرص ويقتنصها متى ما جاءت الفرصة مختتما حديثة 

قائال « ال يمدح السوق اال من ربح فيه».

نشاط مضاربي
وبدوره أقر المستثمر محمد سالم الدرويش بأنه يفضل القيام بعمليات 
مضاربة ودخول وخروج سريع على ا�سهم في البورصة مشيرا إلى أن 
أو  زادت  فإذا  بإحكام  ضبطها  ينبغي  وبالتالي  السوق  ملح  المضاربة 

نقصت وقعت الخسائر. 
واشار إلى أن نشاط المضاربة بالبورصة مغرٍ كما أن وجود المضاربين 
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مهم لحركة السوق وعمليات الشراء والبيع بشكل يومي، الفتًا إلى 
على  متابعيها  ومن  البورصة  إلى  الحضور  على  المداومين  من  انه 
أنه  كما  مواتيه  االسعار  كانت  ما  متى  بالشراء  ويقوم  الساعة  مدار 
يتبني  �نــه  محفظته  أسهم  اســعــار  أرتفعت  مــا  متى  بالبيع  يقوم 
استراتيجية استثمارية قصيرة ا�جل تعتمد على المضاربات اليومية 

وا�سبوعية. 
واشار إلى إنه يركز على ا�سهم التى تحقق عوائد جيدة كما أنه يعطي 
أولوية خاصة للشركات التى تساهم فيه الحكومة بحصة  الفتا إلى 
خبرة  يتطلب  االستثمارية  القنوات  من  كغيرة  بالبورصة  االستثمار  أن 
ودراية ومتابعة دقيقة ومعرفة بمجريات السوق، الفتًا إلى انه استطاع 
تعرض لها في السابق بعد تحسن أداء السوق  تعويض الخسارة التي
البيئة  وتحسن  العام  المؤشر  وصعود  لÚعلى  ا�سهم  أسعار  وتحرك 
ــاع االســتــثــمــاريــة الجيدة  ــى االوضــ ــام بــاالضــافــة إل االســتــثــمــاريــة بــوجــه ع

بالسوق القطري. 

أداء قياسي
وحققت بورصة قطر أداء قياسيًا ضمن ا�فضل عالميا بارتفاعها بواقع 
20.83% وهي أكبر وتيرة نمو سنوية منذ عام 2013  وبلغت مكاسب 
البورصة 1775.63  مؤشر  وارتفع  ريال  مليار  نحو 161.7  السوق  رسملة 
نقطة عن مستويات إقفاله في 2017. وبلغت قيمة تداوالت البورصة 
الصفقات   عدد  وارتفع  ريــال   مليار   68.5 مستوى   خالل 2018  القطرية 
في السوق  خالل العام 2018 بنسبة 25% إلى نحو مليون و42 صفقة 
مقارنة بنحو 834 ألف صفقة فقط خالل عام 2017. فيما استحوذ قطاع 

البنوك والخدمات المالية على حصة ا�غلبية من السيولة المتداولة 
لÚسهم  ا·جمالية  القيمة  مــن   %45.1 نسبته   مــا  على  باستحواذه 
العقارات  قطاع  ثم   %20.65 بنسبة  الصناعة  قطاع  يليه  المتداولة، 

بنسبة 9.5%، ثم قطاع الخدمات والسلع االستهالكية بنسبة %8.5.
واسع  قطاع  لدى  ا�جانب  ملكية  سقف  رفع  من  البورصة  واستفادت 
من الشركات المدرجة في البورصة القطرية لمستوى 49 % ا�مر الذي 
كابيتال  ستانلي  مورغان  بمؤشري  الشركات  لهذه  النسبي  الوزن  زاد 
ــراءات  ا·جـ هــذه  أدت  وقــد  فوتسي  ومــؤشــر   MSCI الناشئة  لــÚســواق 
أسواق  البورصة القطرية على  لالقتصاد الوطني إلى تفوق  المحفزة 
استقطاب  حــيــث  مــن  خليجيا  ا�ولــــى  بالمرتبة  وحــلــت  الــحــصــار  دول 
االستثمارات ا�جنبية ببلوغ التدفقات ا�جنبية الواردة إلى بورصة قطر 
مستوى 2.46 مليار دوالر فيما جاء السوق السعودي في المرتبة الثانية 
بتدفقات أجنبية واردة بلغت 794 مليون دوالر فقط وجاء سوق ابوظبي 
المالي في المرتبة الثالثة مستقطبا 506 ماليين دوالر بينما جاء سوق 
استثمارات  لخروج  أدت  سلبية  بتدفقات  الرابعة  المرتبة  في  مسقط 
الخامسة  بالمرتبة  دبــي  ســوق  جــاء  ثم  دوالر  آالف   309 بقيمة  أجنبية 
بخروج استثمارات أجنبية بلغت قيمتها 245 مليون دوالر مما يعني أنه 
ا�سوأ أداء خليجيا علما بأن البيانات لم تتضمن معلومات بشأن أداء 

كل من بورصتي الكويت والبحرين.
من  بطرح 49 %  الماضي  مايو  شهر  في  للبترول  قطر  شركة  وقامت 
 16 يــوم  وفــي  الــعــام،  لالكتتاب  قطر  ألومنيوم  شركة  فــي  أسهمها 
قطر  بــورصــة  فــي  أسهمها  بــتــداول  والــبــدء  الشركة  إدراج  تــم  ديسمبر 

ليرتفع عدد شركات المساهمة المدرجة فيها إلى 46 شركة قطرية.
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عوائد  شركة   30 أسهم  سجلت  فقد  القطرية  البورصة  مستوى  وعلى 
إيجابية على ا�صول (باستثناء البنوك) فيما لم تظهر بيانات شركة قطر 
وتصدر  البورصة  في  ادراجها  حداثة  نتيجة  «قامكو»  ا�لومنيوم  لصناعة 
سهم شركة ودام الغذائية قائمة أعلى الشركات المدرجة من حيث العائد 
على ا�صول بعائد بلغ 18.25 %، فيما جاء سهم صناعات قطر في المرتبة 
الثانية بعائد بلغ 13.3%، ومن ثم سهم الصناعات التحويلية في المرتبة 
الثالثة بعائد بلغ 9.94 %، وحل سهم  شركة قطر لâسمنت في المرتبة 
الرابعة بعائد بلغ 9.38%، وسهم زاد القابضة في المرتبة الخامسة بعائد 
بلغ 9.22 %، وسهم قطر للوقود في المرتبة السادسة بعائد بلغ %9.16، 
بعائد  السابعة  المرتبة  في  القابضة  للبتروكيماويات  مسيعيد  وسهم 
بلغ 8.78 %، وجاء سهم  الكهرباء والماء في المرتبة الثامنة بعائد بلغ 
8.16 %، ثم سهم الميرة في المرتبة التاسعة بعائد بلغ 7.92%، وسهم 
الرعاية الطبية في المرتبة العاشرة بعائد بلغ 7.51 %، وسهم المجموعة 
ا·سالمية القطرية للتأمين في المرتبة الحادية عشرة بعائد بلغ 7.37 %، 
وسهم الخليج للمخازن في المرتبة الثانية عشرة بعائد بلغ 6.56%، وسهم 
أعمال في المرتبة الثالثة عشرة بعائد بلغ 5.51%، وسهم بروة العقارية في 
الرابعة عشرة بعائد بلغ 5.28 %، وسهم مجموعة المستثمرين القطريين 
بلغ 4.38%، وسهم قطر للسينما في  في المرتبة الخامسة عشرة بعائد 
المرتبة السادسة عشرة بعائد بلغ 4.03%، وسهم القطرية العامة للتأمين 
في المرتبة السابعة عشرة بعائد بلغ 3.54%، وسهم المناعي في المرتبة 
في  القابضة  استثمار  مجموعة  وسهم   ،%3.36 بلغ  بعائد  عشرة  الثامنة 

مبستويات تتأرجح بني 18.25% و%0.75

30 سهما تحقق عائد� 

إيجابي  على ا�صول

كتب- محمد حمدان 

بلغ العائد على ا�صول في البورصة القطرية (باستثناء البنوك) مستوى 8.66%، ويقيس 
مؤشر العائد على ا�صول اختصارًا ROA معدالت أرباح الشركة، مقارنة بإجمالي أصولها لبيان 

آليات استخدام إجمالي ا�صول لتوليد أرباح للشركة وذلك بقسمة صافي ربح الشركة على 
متوسط ا�جمالي، ويعبر مؤشر العائد على ا�صول عن العائد على االستثمارات في الشركة؛ 

حيث إن ا�صول تساوي الخصوم وهي التزامات الشركة للغير وحقوق الملكية، وهي التزامات 
الشركة �صحاب الشركة، وهذه االلتزامات هي التي تستثمرها الشركة في مجال عملها؛ حيث 

إن ا�صول وهي ممتلكات الشركة تم توليدها من هذين الطرفين، فهي بذلك توضع العائد 
على استثمارات أصحاب الشركة والعائد على االلتزامات التي على الشركة وتستخدم في 

عملية ا�نتاج.
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المرتبة التاسعة عشرة بعائد بلغ 3%، وسهم قطر لنقل الغاز (ناقالت) في 
المرتبة العشرين بعائد بلغ 2.99%، وسهم المالحة القطرية في المرتبة 
الحادية والعشرين بعائد بلغ 2.78%، وسهم المتحدة للتنمية في المرتبة 
المرتبة  في  للتأمين  الدوحة  وسهم  بلغ %2.74،  بعائد  والعشرين  الثانية 
الثالثة والعشرين بعائد بلغ 2.23%، وسهم  Ooredooفي المرتبة الرابعة 
الخامسة  المرتبة  في  للتأمين  قطر  وسهم  بلغ %1.77،  بعائد  والعشرين 
والعشرين بعائد بلغ 1.61 %، وسهم إزدان القابضة في المرتبة السادسة 
السابعة  المرتبة  فــي  قطر  مــزايــا  وســهــم   ،%1.5 بلغ  بعائد  والــعــشــريــن 
والعشرين بعائد بلغ 1.37%، وسهم الخليج الدولية للخدمات في المرتبة 
الثامنة والعشرين بعائد بلغ 0.99% وسهم مجموعة الخليج التكافلي في 
المرتبة التاسعة والعشرين بعائد بلغ 0.75 %، وسهم فودافون قطر في 

المرتبة الثالثين بعائد بلغ %0.75. 

أسهم «ودام» و«صناعات قطر» 
و«التحويلية» «  الصدارة

سهم «قطر لÈسمنت» باملرتبة 
الرابعة ثم «زاد» و«وقود» 



رجل ا	عمال صالح بن عبداË السليطي يتحدث لـ «أمالك»:

قطر من أكثر الدول أمان  في العالم
حوار- محمد أبوحجر

قال السيد صالح بن عبداÓ السليطي رجل ا�عمال والمدير 

العام للشركة القطرية للخدمات االمنية والحراسة إن دولة قطر 

من اكثر البلدان أمانا على مستوى العالم، مؤكدا انه طوال 

عمل الشركة منذ 4 سنوات فإنها لم تواجه في أي مكان او 

موقع مشاكل أمنية كبيرة، وموضحا أن اغلب عمالء الشركة 

من الجهات الحكومية وشبه الحكومية كما تعمل الشركة 

على  تأمين االسواق والمجمعات السكنية.

واضاف السليطي خالل حواره مع «أمالك» أن شركات الخدمات 

االمنية والحراسات تتعاون مع إدارة أمن المنشآت والهيئات 

بوزارة الداخلية لتقديم دورات وورش عمل لرجال ا�من الخاص 

وتدريبهم على ثقافة وعادات وتقاليد  البلد وذلك لضمان 

عدم انتهاكها، موضحا أن الشركة لديها اكثر من 2000 فرد امن 

موزعين على مختلف المواقع التي نعمل بها. 

وأكد ان الشركة تطمح الفترة المقبلة للتوسع اكبر واستهدف 

تأمين منشآت ومواقع بشكل اكبر وخاصة أن قطر مقبلة على 

تنظيم اكبر حدث رياضي في العالم وهو مونديال كأس 

العالم 2022 ، مشيرا إلى أن دور شركات الخدمات االمنية 

سيكون كبيرا  في تأمين المنشآت والمناسبات الرياضية، 

وهو ما يتطلب العمل باستمرار على رفع 

مستوى ا�داء �فراد ا�من الخاص من خالل 

التدريب المتخصص واالستفادة من التقنيات 

الحديثة وزيادة الوعي ا�مني وتطوير قدراتهم 

ومهاراتهم وحسهم ا�مني.
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تعاون مع الداخلية
المنظومة  بتطوير  باستمرار  تقوم  الداخلية  وزارة  ان  السليطي  واوضح 
الدولية  المعايير  وفق  تدريبية  برامج  خالل  من  الخاص  لÚمن  التدريبية 
ووضع معايير لمراكز التدريب وتوحيد ومراقبة منهج تدريب ا�من الخاص 

لرفع كفاءة وفعالية ا�من الخاص وجاهزيتهم.
وأكد انه خالل عام 2018 سافر مع الوفد القطري إلى روسيا للتعرف على 
الخبرات  على  ــالع  واالط العالم  كــأس  لمونديال  روسيا  تنظيم  كيفية 
السابقة وقام الوفد بعقد لقاءات مع الشركات الروسية واالتحاد الدولي 
لكرة القدم «فيفا» للتعرف على الشروط التنظيمية، قائال: بعد زيارتنا 
أستطيع القول «إن قطر قادرة على تنظيم كأس العالم ا�فضل في 

التاريخ».

االقتصاد الوطني
وأكد رجل االعمال صالح السليطي أن المشهد االقتصادي ومناخ ا�عمال 
في البالد قد تعرضا إلى تغيير جذري ايجابي بعد الحصار المفروض على 

مونديال كأس العاÎ 2022 سيكون ا	فضل 
فى التاريخ 

 Ñميناء حمد جنح « حتويل قطر ملركز ما
جتاري إقليمي  

نباشر تأمني مواقع جلهات حكومية وأخرى 
شبه حكومية وأسواق و×معات 

 » �Ùمنية تلعب دور� كب	شركات اخلدمات ا
تأمني املنشآت واملناسبات الرياضية

نقدم دورات وورش عمل لرجال ا	من اخلاص 
مع تدريبهم على ثقافة وعادات وتقاليد  البلد

االقتصاد 
القطري بعد 

احلصار أصبح 
« مكانة 

متميزة
19



أن قطر أصبحت تضع مصلحة شركاتها ومواطنيها  دولة  قطر، مؤكداً 
الخليجي  االقتصادي  التكامل  ظل  في  كانت  أن  بعد  اعتبار،  كل  فوق 

تعامل شركات دول الحصار كالشركات القطرية.  
وأشاد بالجهود التي بذلتها  الحكومة الرشيدة لدعم االقتصاد ولتذليل 
أية معوقات وصعوبات واجهت الشركات، كما أعادت تنظيم إجراءاتها 
الحركة  ويسر  االستثمارات،  وجــذب  ا�عــمــال  مناخ  سهل  بما  وأعمالها 
ولديه  والتنوع  بالصالبة  يتسم  االقتصاد  أن  مضيفا  الخارج،  مع  التجارية 
القدرة المميزة على التكيف مع جميع  المعطيات  والخروج منها بحلول 

واقعية.
وأكد أن السوق القطري قد تطور بشكل كبير، واصبح  القطاع الخاص 
القطري يلعب دورا كبيرا في عملية تزويد السوق بالمنتجات االستهالكية، 
وأيضا في توفير المخزون االستراتيجي من المواد االستهالكية الحيوية.

مركزا  قطر  جعل  والــذي  الدولي،  حمد  ميناء  بانشاء  السليطي  وأشــاد 
ماليا تجاريا اقليميا كما ساهم في تطوير عالقتنا التجارية مع الخارج، من 

لدينا ما يقرب من 2000
فرد أمن موزعني على Þتلف 

املواقع واجلهات 

مسؤولية كبÙة ملقاة على عاتق القطاع  
لتعزيز دوره اقتصاديا واستثماريا

املنافسة قوية .. والشركة إذا Î تطور 
أدائها لن تستطيع ×اراة السوق
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خالل ما يقوم به القطاعان الخاص والحكومي القطري من استثمارات 
داخل وخارج البالد.

واوضح أن قطر بالرغم من الحصار الجائر قامت  باستثمارات مدروسة في 
العديد من الدول في جميع القارات، كما  دشنت  العديد من المبادرات 

وا¸ليات التي تشجع القطاع الخاص على تطوير استثماراته. 
وتابع السليطي قائال : أن ثقة الدولة في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص 
لمواصلة  القطاع  هــذا  عــن  المسؤولين  على  كبيرة  مسؤولية  يضع 
العمل من أجل تعزيز دوره في العملية االقتصادية واالستثمارية وتشجيع 

أصحاب ا�عمال على زيادة االستثمار في المشروعات الصناعية.

àنة ..ومنحة
السمو  صاحب  حضرة  في  متمثلة  الرشيدة  القطرية  القيادة  أن  واوضح 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى ، استطاعت تحويل ما 
أرادوه (دول الحصار) محنة إلى منحة ومحفز، وذلك عبر عدة محاور؛ أهمها 
دعم  المشروعات الوطنية التي لبت احتياجات ا�سواق، وكذلك تطوير 
الخارجية  االستثمارات  وجــذب  المحلي  المنتج  ودعــم  الــخــاص  القطاع 

وتطوير التشريعات االقتصادية. 
متكامل  دعم  من  به  تقوم  وما  قطر  تجارة  غرفة  بدور  السليطي  وأشاد 
ودائم لجميع رجال ا�عمال والتجار القطريين، ودورها الفعال للغاية منذ 
الحصار، الفتًا إلى أن الغرفة تتابع مع رجال ا�عمال وتبحث عن كثب في 

وضع حلول عاجلة �ي مشكلة تواجه قطاع ا�عمال القطري.
وأكد السليطي أنه يمتلك شركة للدعاية وا·عالن من االقدم في قطر، 
حيث تعمل منذ 20 عامًا ولديها أعمال مع اللجنة العليا للمشاريع واالرث 
لدعم تنظيم دولة قطر لكأس العالم 2022 كما لديها أعمال مع جهات 
عديدة، موضحا انهم يقومون بطباعة جميع االعمال الخاصة بالشركة 

من  وغيرها  التغليف  وكذلك  المحلية  المصانع  وفي  قطر  دولــة  داخــل 
اعمال الشركة.

السوق  داخل  حاليا  الموجودة  القوية  المنافسة  إلى  السليطي  وأشــار 
القطري وهو ما يلزم الشركات في جميع المجاالت بضرورة وضع خطط 
تطويرية تتناسب مع السوق، قائًال: الشركة التي ستظل دون تطوير لن 

تستطيع مجاراة باقي الشركات القوية داخل السوق.
الشيخ  السمو  صــاحــب  حــضــرة  قــيــادة  تحت  قطر  أن  السليطي  وقـــال 
تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى قد مضت في طريق التنمية 
مشوار  فــي  بعيداً  مبلغًا  وبلغت  جــبــارة  خــطــوات  وخطت  المستدامة 

التنمية والعزة والنماء.

قطر متضى « طريق التنمية املستدامة 
حتت قيادة صاحب السمو 

قطر تضع مصلحة شركاتها ومواطنيها 
فوق كل اعتبار

القيادة القطرية الرشيدة جنحت « حتويل 
احلصار من àنة إ¨ منحة 
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قال المهندس عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي لشركة 
قطر للمواد ا�ولية أن الشركة تعزز مخزونها االستراتيجي من المواد 
لتحقيق  كبيرا  دورا  لعب  الناقلة  السيور  مشروع  أن  إلى  الفتا  ا�ولية 
�رصفة   االستيعابية  الطاقة  الناقلة  السيور  زادت  حيث  الهدف  هذا 
الدعم  المشروع  وفــر  كما  قطر  لــدولــة  االستيرادية  والــقــدرة  الجابرو 
والجهد والكلفة ودعمت المستثمرين في القطاعين العام والخاص 

والمقاولين ومستوردي المواد ا·نشائية.
الناقلة   السيور  مشروع  أن  «أمالك»  مع  ــواره  ح في  كــلــداري  ــح  وأوض
طول  ويبلغ  ا�ولية  المواد  وتوريد  نقل  تسهيل  في  كبيرا  دورا  لعب 
السيور الناقلة نحو 4.8 كيلو متر، وتصل طاقتها ا·نتاجية إلى 9900 
المشاريع  احتياجات  لتلبية  خصيصًا  صممت  وقد  الساعة،  في  طن 

الكبرى وخدمة قطاع البنية التحتية وا·نشاءات .
وبين أن ا�هداف الصناعية لنقل ومناولة مواد الجابرو العالية الجودة 
تتمثل في تلبية احتياجات المشاريع  ودعم مشاريع  مونديال 2022  
أسعار  استقرار  على  والمحافظة  الوطنية 2030،  قطر  رؤية  مع  تزامنًا 
المواد ا�ولية، وتنويع مصادر الدخل في االقتصاد الوطني، من خالل 
والجهد  الوقت  وتوفير  للدولة،  الكبرى  المشاريع  مستلزمات  تأمين 
والتخزين،  والنقل  والمناولة  التفريغ  عمليات  مراحل  لسائر  والكلفة 
ومستوردي  والمقاولين  والخاص  العام  القطاعين  خدمة  عن  فضال 

المواد ا�ولية.
قطاعات  في  تتوسع   ا�ولــيــة  للمواد  قطر  شركة  أن  كــلــداري  وبين 
إعادة التدوير لمساهمتها الفعالة في تقليص كلفة ا·نتاج وتخفيض 
بديلة  حلول  وتقديم  الخارج  من  البناء  مواد  استيراد  معدالت  كذلك 
من أجل ضمان إمدادات مواد البناء في السوق المحلي ومن ضمن 

الرئيس التنفيذي لـ«قطر للمواد ا	ولية» عيسى كلداري لـ«أمالك»:

تعزيز المخزون االستراتيجي للمواد ا�ولية
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هذه المواد ا·سمنت والخرسانة . فضًال عن مناقشة استخدام الركام 
البديل في مشاريع كثيرة على المستويين المحلي وا·قليمي بهدف 
تدويرها  المعاد  الــمــواد  نوعية  لضمان  جــديــدة  استراتيجية  تطبيق 
وتأكيد الثقة في استخدامها ستوفر من خاللها الجهد والمال  ويقلل 

من االعتماد على ا�حجار المستوردة.
وأشار إلى جهود الشركة في تحويل مخلفات البناء المحلية  التي 
قابلة  منتجات  إلى  القديمة   المباني  وهــدم  الحفر  اعمال  من  تنتج 
والطرق  السكنية  المشاريع  انشاء  في  منها  واالستفادة  لالستعمال 

والبنية التحتية وغيرها.  
على  بــنــاًء  تأسست  ا�ولــيــة   للمواد  قطر  شــركــة  أن  كــلــداري  وبــيــن 
خدمات  لتوفير   2006 العام  في  القطرية  الحكومة  من  تعليمات 
مخزون  وضمان  وإنشاء  الدولة،  في  ا�ولية  للمواد  متكاملة  مرفئية 
استراتيجي من المواد ا�ولية، وتوسيع قسم الشحن البحري وتطوير 
أن  على  منها  حرصًا  التخزين  مساحات  وزيــادة  اللوجستية  الخدمات 
تكون على مقربة من الميناء، وإنتاج وتوفير الرمل الناعم (من مواقع 
النيجيان ومنطقة الخرارة) أي علميا وعمليًا المعروف بالبالستر والرمل 
المغسول (الذي يتم إنتاجه في مصنع صحارى في منطقة الكرعانة)، 
في  ا�ولية  المواد  من  وغيرها  الرمل  بيع  سعر  تنظيم  إلى  با·ضافة 
وبناء  المحلي،  السوق  في  الجيري  والحجر  الجابرو  وبيع  وتوريد  قطر، 
وإدارة صوامع لتخزين وتفريغ ا·سمنت ، وتطوير المحاجر خارج دولة 
المواد  مــن  مضمونة  ــدادات  إمـ لتوفير  الشركة  وتسعى  هــذا  قطر. 
رؤيــة  تتمثل  بينما  التحتية  والبنية  ا·نــشــاءات  قطاع  لدعم  ا�ولــيــة 
الشركة في أن تكون ذراعًا رائداً في مجال توفير المواد ا�ولية لدعم 
الخاص  القطاع  ومشاركة  قطر  دولة  تشهده  الذي  المستمر  التطور 

في توفير المواد ا�ولية عالية الجودة.

«السيور الناقلة»
زادت الطاقة 

االستيعابية 	رصفة 
اجلابرو

نتوسع « 
قطاعات إعادة التدوير 

لتخفيض معدالت 
االستÙاد



5G لتعزيز خدمات شبكة الجيل الخامس

OOREDOO و فودافون ..
منافسة في صالح العمالء
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كتب – محمد حمدان 

تتنافس كل من شركتي »OOREDOO« و»فودافون قطر« لتعزيز خدماتهما من شبكة الجيل 
الخامس 5G األمر الذي سيضمن لدولة قطر الريادة في تقنية الجيل الخامس 5G  على مستوى 

العالم كما يصب في النهاية لصالح العمالء الذين يستفيدون من جودة الخدمات وتكلفتها 
أيضا مما يطور قطاع االتصاالت الوطني ويضعه في المقدمة . 

وستوفر خدمات الجيل الخامس 5G عند طرحها تجاريًا إمكانية االتصال السريع، مع سرعات تحميل 
أعلى بكثير قياسًا باألجيال السابقة، وسعة أكبر، وفترة تأخير أفضل مما توفره أنظمة االتصاالت 

الجوالة المستخدمة حاليًا. كما ستوفر الشبكة الجديدة عدة مزايا لم تكن متوفرة في الجيل 
السابق من تكنولوجيا االتصاالت الجوالة، مما سيلبي  تطلعات  الشركات واألفراد . 

ومن المقرر أن تعزز تكنولوجيا 5G التطبيقات الجديدة لصالح العمالء مثل خدمات الرعاية 
الصحية عن بعد، والسيارات ذاتية القيادة، فضال عن تطوير طريقة عمل القطاعات، إضافة إلى 
إمكانية تعزيز الواقع االفتراضي وإنترنت االشياء، واستفادة قطاعات التصنيع والطاقة والزراعة 

والمرافق العامة والنقل والخدمات المالية وغيرها. 

OOREDOO تباشر تحديث 1200 موقع 
لشبكاتها واختبرت أول تاكسي طائر 

بالعالم  

فـودافـون تـعـزز نـطـاق شـبـكـاتـها 
فـي مـنـاطـق رئـيـسـيـة بـالـسـوق 

المحلي 
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فودافون
وفي 26 أغسطس 2018  كشفت شركة «فودافون قطر» النقاب عن 
أولى شبكاتها الحية من الجيل الخامس  « 5G »، والتى تعد نقلة 
بفضل  وذلك  والعمل  المعيشة  صعيد  على  قطر  دولة  في  نوعية 
الجيل  شبكة  خالل  من  خارقة  بسرعة  با�نترنت  االتصال  إمكانية 
الخامس وا�هم من ذلك انخفاض زمن االستجابة (أو زمن الوصول 
إلى الشبكة)؛ أي أنها ستقلل الوقت المطلوب لتدفق البيانات بين 

نقطتين.
في  الخامس  الجيل  شبكة  نشر  باشرت  أنها  قطر  فودافون  وأكدت 
وأبوهامور  والوعب  كتارا  ضمنها  من  البالد  في  رئيسية  مناطق 
وقد  محمد،  صالل  وأم  سلوى  وطريق  والريان  والمعمورة  والعزيزية 
 5G الخامس  الجيل  شبكة  نشر  عن  قطر»  «فودافون  شركة  أعلنت 
في «سوق واقف» بالتزامن مع احتفاالت اليوم الوطني لدولة قطر 
في ديسمبر الماضي، إضافة إلى نشرها في الحي الثقافي «كتارا». 
من  عمالئها  أولى  بربط  قطر»  «فودافون  شركة  قامت  وأيضا 
بشبكة  آي)،  بي  (جي  إنترناشيونال»  بريدج  «جلف  وهي  الشركات، 
في  والتكنولوجيا  العلوم  «واحة  في  بها  الخاصة  الخامس  الجيل 

قطر».
وتعزز مساهمة تقنية 5G تسريع مسيرة قطر لتصبح إحدى أكثر الدول 
وبحسب  العالم.  مستوى  على  الرقمية  االتصاالت  مجال  في  تقدمًا 
«فودافون» فإن هذه التقنية ستدعم هذه التقنية االتصال المتطور 
بين المركبات، وإدارة وتنسيق حركة المرور، وكذلك توفير المساعدة 
المتقدمة للسائقين، وقيادة السيارة بشكل ذاتي كليًا. عالوة على 
ستقوم  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  فإن  الزراعي،  المجال  وفي  انه 
تطوير  دعم  عن  فضًال  فائقة،  بسرعة  ا�نظمة  وأتمتة  وتتبÚع  برصد 
الزراعة الذكية، والسماح للمزارعين بإجراء القياسات عن بُعد بشكل 

أفضل وعلى أساس يومي.
ووفق «فودافون» فإن تقنية الحياة مع 5G هي بداية جديدة ومشرقة 
هذه  أن  حيث  ا�نترنت.  استخدام  في  مغاير  وأسلوب  رقمية،  لحياة 

العالم  ربط  إلى  وتهدف  ذكاًء،  وا�كثر  ا�سرع،  تعتبر  التكنولوجيا 
البشرية  قدرة  وستعزز  أفضل،  مستقبل  أجل  من  البعض  بعضه  مع 
تحقيق إنجازات اعظم، وستمنح ا�عمال القوة الالزمة ليتغيّر عالمنا 

بشكل جذري.
أكبر  إمكانيات  توفر  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  أن  وترى «فودافون» 
في  تباطؤ  او  تأخير  أي  دون  الرياضية  الفعاليات  أكبر  لمشاهدة 
الصورة، كما تقوم بتسريع سرعة تحميل أفالم كاملة بجودة عالية 
خالل ثوان، وايضا ترفع مستوى الخدمات الصحية من خالل ابتكارات 
غير مسبوقة في مجال الروبوتات والواقع االفتراضي وا�جهزة التي 
حياة  إنقاذ  في  فّعال  بشكل  ستسهم  والتي  التقنية  بهذه  تعمل 
وتخلق  التشغيلية،  الكفاءة  من  ستزيد   أنها  على  عالوة  الناس، 
الروبوتية  االبتكارات  أحدث  بفضل  المصانع  في  سليمة  مهنية  بيئة 
والحاسوبية، فضًال عن انها ستتيح لقطاعات التوريد مرونة اعلى عبر 

مستودعات بتحكم آلي وتتبع مباشر لعمليات النقل والتخزين.
كما تدعم تكنولوجيا الجيل الخامس ا�داء الحكومي من خالل جعل 
الخدمات أكثر كفاءة مع حفظ السجالت المتكاملة ووصلها بأنظمة 
التداوالت  بإجراء  ايضا  تسمح  انها  كما  السالسة،  بمنتهى  البيانات 

المالية بآلية لحظية مع أمان أكبر في مستوى تبادل المعلومات.
صفاء  حيث  من  عالية  جودة  حاليًا  قطر»  «فودافون  عمالء  ويختبر 
لمحتوى  سلسًا  تدفقًا  يتيح  مما  المعززة،  ا�نترنت  وسرعة  الصوت 

ا�نترنت وسرعات تحميل خارقة. 
حيث  المحلية،  ا�نترنت  لخدمة  ا�ولى  المرتبة  الشركة  واحتلت 

حزمة من القطاعات االقتصادية 
تستفيد من تكنولوجيا الجيل 

الخامس
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لخدمة  وبالنسبة  والتنزيل.  للتحميل  ا�على  السرعة  معدل  حققت 
المكالمات الصوتية، سجلت الشركة أسرع وقت �جراء المكالمات 
إتمام  نجاح  معدل  تحقيق  إلى  با�ضافة  للصوت،  جودة  وأفضل 

المكالمة قدره %100.
مجموعة  ضمن  نظرائها  خبرات  من  قطر»  «فودافون  وتستفيد 
حيث  البالد؛  في  الخامس  الجيل  تقنيات  لنشر  العالمية»  «فودافون 
تعمل شركات المجموعة حول العالم على إحداث تغيير جذري في 
وذلك  اليوميّة،  الحياة  أو  العمل  مستوى  على  سواء  الناس  حياة 

بتغيير شكل ا�نترنت المعروف اليوم 

OOREDOO 
تدشين  اعتزامها    OOREDOO أعلنت  الماضى  مايو  منتصف  وفي 
غيغاهيرتز،   3.5 الطيف  حزمة  عبر    5G الخامس  الجيل  من  شبكة 
لتكون أول مشغل في العالم يطلق هذه الخدمة، كما تم تشغيل 
أول موقع 5G  تابع لـ OOREDOO  بعد عدة أيام من تفعيل الشبكة 

التجارية ا�ساسية. 
واستفادت OOREDOO  من ا�نجازات المهمة التي حققتها سابقًا، 
سرعات  على  تجارب  تجري  المنطقة  في  شركة  أول  كونها  مثل 
شبكة 5G وذلك خالل االحتفاالت باليوم الوطني لدولة قطر 2016. 
 ،2017 مايو  في   5G محطات   10 إنشاء  في  العمل  استكمال  وعبر 
مع  باالشتراك  تجريبي  نطاق  على  للشركات   5G خدمة  إطالق  ومع 

الخطوط الجوية القطرية في نوفمبر 2017.
 5G خدمات  بنجاح   Ooredoo 2018أطلقت  يوليو   شهر  نهاية  وفي 
تجاريا،  المتاحة   5G شبكة تطرح  العالم  في  شركة  أول  جعلها  مما 
 OOREDOO من سوبرنت   5G تغطية من  ا�ولى  المرحلة  وشملت 
المنطقة الممتدة من اللؤلؤة قطر وحتى مطار حمد الدولي، حيث 
الجونا  من  كال  مبدئي  بشكل  تجاريًا  الشبكة  إطالق  تغطية  شملت 

وكتارا ومنطقة الخليج الغربي والكورنيش وسوق واقف.
وبحسب OOREDOO  فإن هذه الشبكة ستوفر ا�سس الالزمة لطرح 
والطرق  سائق  بدون  السيارات  مثل  الجديدة،  االبتكارات  من  سلسلة 
طيار  بدون  والطائرات  المعزز،  والواقع  االفتراضي،  والواقع  الذكية، 
تتوسع  سوف  انها  إلى  مشيرة  ذلك،  غير  والكثير  الخدمات،  لتوفير 
في استخدامات شبكة 5G والتي ستستمر في التوسع خالل الفترة 

المقبلة لتغطي مزيدًا من مناطق قطــر.
وتقول Ooredoo أن هذا ليس كل شيء، فخدمات الجيل الخامس لن 
تحديث  حاليا  تباشر  حيث  فقط،  الدوحة  مدينة  على  مقتصرة  تكون 
جميع  سيتمكن  ا�جهزة،  توفر  حال  في  لذا  لشبكاتها،  موقع   1200
لم  عالية  بسرعات  االستمتاع  من  قطر  أنحاء  مختلف  في  العمالء 
نشر  النتظار  الحاجة  ودون  عليها،  حصل  أن  العالم  في  �حد  يسبق 

أي تقنية.
وقامت Ooredoo  باختبار قوة وقدرات وسرعات شبكة الجيل الخامس 
عند استخدامها مع عدد من الحلول والتطبيقات المعدة لالستخدام 
أبرز  من  وكان  قطر  في  مستقبًال  ستتوافر  التي  الذكية  المدن  في 
التقنيات التي تم اختبارها أول تاكسي طائر في العالم، وهو عبارة 
عن مركبة كبيرة تشبه طائرات الدرون، ويمكنها نقل شخصين إلى 
ويعمل  بالساعة.  كم   130 وبسرعة  دقيقة   20 بعد  على  مسافات 
أي   ،Ooredoo من الخامس  الجيل  شبكة  وعبر  آليًا  الطائر  التاكسي 
إلى  بأمان  الركاب  توصيل  يستطيع  لكنه  سائق  بدون  يعمل  أنه 
مقاصدهم متجنبًا االزدحامات المرورية والعوائق ا�خرى التي تطيل 

وقت الرحلة.
الختبار  للركاب  الفرصة  أتيحت  الخامس  الجيل  حافلة  تجربة  وخالل 

تقنية الجيل الخامس تساهم 
بحصة تبلغ 4.6 % من الناتج 

الحقيقي العالمي بحلول 2035
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باتصاالت  واالستمتاع  الحافلة،  سير  أثناء   Ooredoo من    5G خدمة 
من  بالحافلة  الرحلة  خالل  الركاب  تمكن  والجودة،  السرعة  فائقة 

االتصال بشبكة 5G  بسرعة بلغت 2.6 غيغابت بالثانية!.
 Ooredoo 5، قامتG ولعرض مستقبل الخدمات الترفيهية عبر شبكة
القوارب  أحد  في   8K بتقنية  عرضت  افتراضي  واقع  تجربة  بإعداد 
ألعاب  لتجربة  اختبار  عن  عبارة  التجربة  وكانت  باللؤلؤة.  الفاخرة 
تعتمد تقنية الواقع االفتراضي، وقد حققت هذه التجربة نجاحًا مميزًا 

من حيث السرعة ومشابهة تجربة ا�لعاب للواقع الحقيقي. 

قطاعات اقتصادية 
بالتعاون  ماركت  أس  أتش  أي  مؤسسة  عن  صادر  تقرير  وبحسب 
إلى  تشير  التوقعات  فإن  العالمية  ريسيرش  بيركلي  مجموعة  مع 
القطاعات  على  إيجابًا  ستنعكس  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  أن 
المرتقب،  ومن  كذلك،  جذري  بشكل  والصناعية  العامة  االقتصادية 
الناتج  من  تبلغ 4.6 %  بحصة  الخامس  الجيل  تكنولوجيا  تساهم  أن 

الحقيقي العالمي بحلول العام 2035.
لتقرير  ووفقًا  طيار،  بدون  والطائرات  المستقلة  للسيارات  وبالنسبة 
تأثير  لها  سيكون  الخامس  الجيل  تقنية  فإن  ا�وروبية،  المفوضية 
كبير على صناعة السيارات، وستعمل على تعزيز االتصال وتحسين 
إدارة البيانات والمشاركة بين مصنعي السيارات وسائقي السيارات 
السيارات  صناعة  في  التالي  الجيل  لخدمات  فرص  وتوفير  كذلك، 
وسلسلة التوريد، مما يسمح بمزيد من التحسين في تصميم السيارة 

قادرة  الخامس  الجيل  شبكات  وستكون  وا�داء..  السيارات  وإنتاج 
على دعم عدد كبير من السيارات المتصلة، وتوفير اتصاالت دائمة، 
الوقت  في  الصيانة  وتوفير  الطاقة،  كفاءة  تحسين  على  والتركيز 

الفعلي، وتعزيز السالمة، كما يقول التقرير.
ويتوقع من تقنية الجيل الخامس كذلك أن تساعد في إنشاء سيارات 
دون  الطائرات  في  والتحكم-  انتشاًرا-  ا�كثر  واالستعمال  مستقلة 
طيار. ويقول التقرير: إن توافر السيارات دون سائق والمركبات الجوية 
غير المأهولة سوف يؤدي إلى زيادة المبيعات للمستهلكين.. كما 
التي  والتعدينية،  الزراعية  التطبيقات  في  التكنولوجيا  نشر  سيتم 
الذاتي  النقل  إلى  البعيدة  الطبيعية  الموارد  مراقبة  بين  تتراوح 
استخدام  سيتم  حيث  القيادة،  ذاتية  الجرارات  وحتى  للمعادن 
المركبات ذاتية الحكم على نطاق واسع في قطاع النقل دون سائق 

ولتوصيل السلع التجارية واالستهالكية. 
أنظمة  في  المستقلة  السيارات  بدمج  الجديدة  التقنية  وستقوم 
لوظائف  طيار  دون  الطائرات  استخدام  أثناء  بها  الخاصة  النقل 
المراقبة وفي التصنيع، سيتم استخدام المركبات ذاتية الحكم في 
أنظمة التخزين واالستعادة ومن المتوقع أن تؤثر بشكل إيجابي على 
صناعة التأمين مع انخفاض معدالت حوادث السيارات فيما سيساعد 
نظام الجيل الخامس على أتمتة الصناعة، من خالل تمكين وتعزيز 
تحكم الروبوتات في خط ا�نتاج، بما في ذلك الروبوتات التي يمكن 
التحكم فيها ومراقبتها وإعادة تشكيلها عن بعد، مما يجعل التصنيع 

أكثر كفاءة.
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حوار – محمد حمدان 

كشف ناصر أحمد الخلف المدير التنفيدي ومالك مزرعة «أجريكو» 

عن تزايد االقبال على االستثمار الزراعي بدولة قطر بعد الحصار، 

مشيرًا إلى أن حجم االنتاج من قبل المزارع  القطرية كان يغطي 

نحو 10% من االستهالك المحلي اليومي قبل الحصار غير أن 

معدالت التغطية قفزت إلى أكثر من 30% في أعقاب الحصار 

المفروض على البالد منذ الخامس من يونيو 2017  وذلك نتيجة 

دعم خطط االكتفاء الذاتي واالستقاللية االقتصادية وتزايد 

جاذبية االستثمار الزراعي حيث انتقلت حزمة من المستثمرين 

من االستثمار العقاري إلى الزراعي  نتيجة االقبال على المنتجات 

الوطنية وتوجه الدولة نحو االكتفاء الذاتي ليقفز حجم ا�نتاج 

بصورة قياسية في أعقاب الحصار.

وأوضح الخلف في حواره مع «أمالك» أن حجم إنتاج المزارع 

القطرية في السوق المحلي يقدر بنحو 40 ألف طن سنويًا من 

جميع أنواع الخضراوات، متوقعًا تحقيق االكتفاء الذاتي من 

الخضراوات في غضون 5 سنوات   وفي المقابل قدر الخلف حجم 

االستهالك في السوق المحلي بنحو 1000 طن يوميًا، منها نحو 

600 طن من الخضار و400 طن من الفواكه تصل إلى السوق 

المركزي يوميًا. 

جاذبية استثمارية
ومحدود،  قليل  المزارعين  عدد  كان  السابق  في  أنه  إلى  الخلف  وأشــار 
فيما يشهد السوق المحلي  حاليًا دخوال متزايدا للمستثمرين للقطاع 
المزارع  عدد  يبلغ  فيما  العقاري  االستثمار  شهية  ارتفاع  نتيجة  الزراعي 
المحلية أكثر من 600 مزرعة في دولة قطر منها حوالي 400 مزرعة تنتج 
وغيرها  والفواكه  الخضراوات  من  صنف  يفوق 200  لعدد  مميزا  منتجا 

من المنتجات الغذائية. 
تمويلية  تسهيالت  بتقديم  يرحب  المصرفي  القطاع  أن  الخلف  وأكد 
ائتمانية  خــطــوط  للتنمية  قطر  بنك  يــقــدم  حيث  الــزراعــي  للقطاع 
التمويل  البنوك  بقية  تقدم  بينما   ، للمزارعين  تمويلية  وتسهيالت 
التمويل  عن  تختلف  بدورها  والتي  الصناعي  التمويل  طريقة  بنفس 
الزراعي، من حيث أن الزراعة لها تشريعات وقوانين متخصصة تدعمها 
مشيراً  االقتصادية،  القطاعات  بقية  عن  تختلف  العالم  انحاء  كل  في 
للقطاع  المحفزة  ــراءات  ــ واالج التشريعات  مــن  مزيد  اقـــرار  أهمية  إلــى 

الزراعي لمواصلة مسيرة النمو.

ناصر أحمد اخللف املدير التنفيدي ومالك مزرعة «أجريكو» لــ «أمالك» :

إقبال على االستثمار الزراعي بعد الحصار

 انتاج املزارع القطرية قفز ليغطي 30% من 
استهالك السوق احمللي 

حزمة من املستثمرين انتقلوا من االستثمار 
العقاري إ¨ الزراعي نتيجة تزايد جاذبية القطاع 

تصوير- أسامة الروسان 

عة
زرا
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املنتجات الوطنية
ومكافحة  الوطنية  المنتجات  تنافسية  دعــم  بقانون  الخلف  واشـــاد 
الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية، مشيراً إلى أن القانون يأتي 
المنتجات  لدعم  الدولة  أطلقتها  التي  المتنوعة  المبادرات  سياق  في 
الوطنية في أعقاب الحصار المفروض على دولة قطر، عالوة على بقية 
القوانين التي أصدرها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل 
وزيــادة  التوسع  على  المزارعين  تشجع  وهي  المفدى  البالد  أمير  ثاني 

وتيرة االنتاج. 
وثمن الخلف مبادرة شركة «حصاد» الرائدة في االستثمار في القطاع 
مشيراً  الزراعية،  والخدمات  للتسويق  محلية  شركة  بتأسيس  الغذائي، 
إلى ان وجود شركة تسويق متخصصة للمنتجات الزراعية يعتبر عامال 
معظم  تواجه  التى  المشكلة  ان  لجهة  للمزارعين،  ومهما  مشجعا 
الى  إضــافــة  الــزراعــيــة  المنتجات  تسويق  عقبة  فــي  تتمثل  المزارعين 

معوقات تتمثل في أماكن التخزين وعدم وجود سيارات مبردة لحفظ 
المنتجات ومن ثم توريدها إلى السوق والمحال التجارية والمجمعات 
المتخصصة  التسويقية  الشركة  هذه  توفر  ان  متوقعًا  االستهالكية، 
بأخذ  لتقوم  التسويق،  عملية  فــي  المزارعين  وتساعد  تخزين  آلــيــات 
بالزراعة  ليقوم   المزارع  لتترك  وتوزيعه،  وفرزه  وتعبئته  المحلي  االنتاج 
فقط، منوهًا إلى أهمية تخصص كل مزرعة في انتاج نوع معين من 

الخضراوات لتقليل التكاليف وزيادة الجودة والتنافسية. 
وشدد على  أن العائد على االستثمار الزراعي يقدر بنسبة تتأرجح بين 
8% و10% سنويا، مؤكداً أن المنتجات الوطنية تتميز بالجودة العالية 
وقادرة على منافسة المنتجات المستوردة من حيث الجودة وعضوية 

مكوناتها الطبيعية. 

بيوت àمية
 ونوه  بأن مزرعة أجريكو نجحت في ابتكار وتصنيع بيوت محمية تالئم 
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استخدام  عبر  قطر  في  للزراعة  نوعية  نقلة  وحققت  القطري  المناخ 
أنظمة عالية الجودة في المنتجات الزراعية وزراعة مختلف الخضراوات 

وتوزيعها على المحال والمجمعات التجارية. 
وأكد  أن مزرعة «أجريكو» تبلغ مساحة بيوتها المحمية 240 ألف متر مربع 
وتنتج  6 أنواع من الخضراوات تشكل نحو 95% من إنتاجها وتشمل 
ثالثة  على  يشتمل  والــذي  والخيار  نوعا،   14 على  وتحتوي  الطماطم 
بأنواعة  والفلفل  والباذنجان  أنواع،  بعدد 4  الكوسا  إلى  إضافة  أنواع، 
المختلفة، عالوة على الفطر الذى يشكل ثلث إنتاج المزرعة، مشيراً إلى 
أن المزرعة تنتج أكثر من 7 أطنان من الخضراوات يوميًا وتعتمد حاليًا 
على التمويل الذاتي في كافة مراحل االنتاج، كما تخطط لبدء إنتاج 
ا�سماك خالل العام الجاري، إضافة إلى انها توسعت في مجال إنتاج 
الفطر حيث تحتوي المحمية الخاصة بزراعة الفطر على عدد من الغرف 
السوق  حاجة  لتلبية  متواصل  بشكل  يعمل  متخصص  فريق  بإشراف 

المحلية. 
واشار إلى أن مزرعة «أجريكو» أطلقت في نهاية العام الماضي، مركز 
شركات  بين  مشترك  مشروع  وهو  المائية  للزراعة  والتجارب  البحوث 
«أجريكو» و«قافكو» و«يارا إنترناشيونال» وهي شركة نرويجية، ويهدف 
بالكفاءة  يتميزون  مزارعين  وإعداد  وتجارب  دراسات  تقديم  إلى  المركز 
في  الــزراعــي  االنــتــاج  وتيرة  رفــع  بغرض  االنــتــاج،  مضاعفة  على  والــقــدرة 
المزارع القطرية في الوقت الذي تخطط فيه مزرعة «أجريكو» للتوسع 

في السوق المحلي
واشار إلى أن مرزعة «أجريكو» تعتبر أكبر مزرعة مائية في قطر بمساحة 
240 ألف متر، ويعود تأسيسها إلى دراسة جدوى في العام 2009، بينما 
تم تدشين المشروع فعليًا في العام 2011، مشيراً إلى أن دوافع تحقيق 
ا�من الغذائي كانت هى العامل الرئيسي ·نشاء المزرعة، حيث قامت 
محليًا  الطازجة  الخضراوات  انتاج  االول:  عاملين  على  بالتركيز  الدراسة 
العامل  بينما  كبير،  بشكل  المحلية  السوق  يغطي  ما  إنتاج  وإمكانية 
الثاني يتعلق باستيراد وتخزين وتصنيع المواد الغذائية التى ال يمكن 

إنتاجها في قطر كاالرز والقمح وفول الصويا وغيرها.

دراسات وجتارب
وأضاف ”لذلك ركزنا على إنتاج الخضراوات رغم أن إنتاجه يواجه تحديا 

أولية  ومواد  وتربة  مناسبة  حرارة  ودرجة  مالئمة  لبيئة  يحتاج  فهو  كبيرا 
واسمدة ومبيدات“، مشيراً إلى قيامهم بالعديد من الدراسات والتجارب 
بغرض معرفة البيئة المناسبة لâنتاج في دولة قطر، وفي سبيل ذلك 
تم القيام بحزمة من  الزيارات إلى العديد من الدول في أوروبا واميركا 
وبعض الدول ا¸سيوية والعربية والخليجية واالفريقية، بهدف الحصول 
مناخ  يالئم  نظام  وجود  عدم  ان  اال  قطر،  دولة  بيئة  يالئم  نظام  على 
الزراعة في دولة قطر دفعهم ·نشاء مصنع لتصنيع البيوت المحمية 

المالئمة لمناخ دولة قطر. 
تتراوح  حــرارة  درجــة  إلــى  يحتاج  قطر  في  النبات  انتاج  نظام  أن  وأوضــح 
تقل  ال  رطوبة  درجــة  الوقت  نفس  وفــي  مئوية  درجــة  إلــى 25  بين 15 

توفر  زراعية  �نظمة  تحتاج  العوامل  وهذه  عن %70  تزيد  وال  عن %40 
المناخ المالئم، أما مشكلة التربة فتم حلها عن طريق الزراعة المائية 
من  تتكون  بديلة  تربة  أو  مائية  زراعة  عن  عبارة  وهي  ”الهيدروبونيك“ 
آلياف جوز الهند تقلل نسبة استهالك المياه بواقع 80% قياسًا على 
التربة العادية، اما درجة الحرارة والرطوبة واشعة الشمس فيتم التحكم 

بها وتم تطوير هذه االنظمة وتطبيقها في سنة 2015.
وتابع قائًال: «عند بحثنا عن البيوت المحمية المالئمة لمناخنا لم نجد 
البيوت  فجميع  لمناخنا،  مناسبة  العالم  في  المحمية  البيوت  من  أيا 
متميزة  فمنطقتنا  حار،  لمناخ  وليس  وآسيوي  أوروبي  لمناخ  مصنوعة 
يبدأ  طويل  فصيفنا   ، المجاورة  الــدول  بعض  مناخ  عن  حتى  ومختلفة 
جاف  حــار  جــزء  نفسة  الصيف  أن  كما  أكتوبر،  في  وينتهي  ابريل  في 

نتوقع الوصول إ¨  االكتفاء الذاتي من اخلضراوات 
خالل 5 سنوات

نتطلع إ¨ اقرار تشريعات واجراءات àفزة 
للقطاع الزراعي  
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الزراعة،  على  تأثيره  له  والرطوبة  الحرارة  بين  فالمزيج  رطــب،  حار  وآخــر 
ويضبط  والرطوبة  الحرارة  درجة  يقلل  لنظام  الحاجة   تزايدت  ولذلك 

أشعة الشمس.

جناح التجربة
على  محمي“  اســتــيــراد ”بيت  تــم  عــام 2011  وفــي  انــه  إلــى  ولــفــت 
مساحة 20 ألف متر وتم التركيب عبر إضافة مزيد من أنظمة التبريد 
ولكن رغم الجهود المبذولة فشلت التجربة وكانت في مايو 2012، 
مشيراً إلى أنه لم يكتف بتلك التجربة بل مضى للقيام بتجربة ثانية 
حيث تم استيراد بيت آخر بسعة 23 ألف متر في العام 2013 وايضًا 

فشلت هذه التجربة.
بمساحة 40  محمي  بيت  استيراد  عبر  ثالثة  بتجربة  القيام  إلى  ونوه 
له  خاصة  مــواد  إضافة  وتمت  جذرية  بتعديالت  القيام  بعد  متر  ألف 
للتظليل  واخـــرى  المختلفة  التبريد  أنظمة  مــن  وغيرها  الحديد  مــن 
وقد تكللت هذه التجربة بالنجاح بنسبة 85% وكان ذلك في صيف 
النتاج  المزرعة  داخل  مصنع  تأسيس  تم  التجارب  على  وبناًء   ..2014
كامل  تغيير  عبر  وذلك  قطر  دولة  لمناخ  المالئمة  المحمية  البيوت 
لÚنظمة وادخال تعديالت جديدة وقد نجحت التجربة في ابتكار نوع 
براءة  أخذ  وتم  قطر  دولــة  لمناخ  مالئمة  المحمية  البيوت  من  جديد 
جميع  إنتاج  إعادة  بعد  فيما  تم  وقد  المزرعة «أجريكو»  باسم  اختراع 

البيوت المحمية وا·نتاج مستمر ولم يتوقف منذ 2015.
وكشف عن توسع مزرعة «أجريكو» في عام 2016 عبر افتتاح بيوت 
للتصدير  واالتجاه  االنتاج  زيادة  ثم  ومن  المزرعة  داخل  جديدة  محمية 
وقد كان أول تصدير في مارس 2016 إلى الرياض عاصمة المملكة 
العربية السعودية، كما أنه بعد الحصار حدث توسع مهم في المنتج 
الوطني وحاليًا يجري تصدير المنتجات إلى دولة الكويت عبر البحر 

والجو.
 2015 الــعــام  منذ  المحمية  البيوت  على  الطلب  تــزايــد  إلــى  ولفت 
ا¸ن  حتى  مستمر  بشكل  قــوى  الطلب   زخــم  وظــل  و2017  و2016 
تعمل  المحمية  البيوت  من  متر  ألف   120 من  أكثر  هناك  ان  كما   ،

بأنظمة مختلفة لمزارع مختلفة داخل دولة قطر.  

العائد على االستثمار الزراعي ي�اوح بني %8 
و10% سنويا

«أجريكو»   أكå مزرعة مائية « قطر مبساحة 
240 ألف م�

مزرعتنا تنتج 7 أطنان خضراوات يومي� 
ونعتمد على التمويل الذاتي.

جنحنا « ابتكار وتصنيع بيوت àمية تالئم 
املناخ القطري



العدد (4)
مارس 2019

34

الـ«سوشيال ميديا» تستأثر بـ25% من حجم اèنفاق على التسويق 

«بيزنس» الشركات
بين أيدي مستخدمي وسائل التواصل

كتب – محمد ا�ندلسي

أكد عدد من رجال ورواد االعمال على اهمية التسويق االلكتروني للشركات مشيرين 
إلى أن التسويق االلكتروني يستحوذ على حصة تبلغ 25% من إجمالي انفاق الشركات 

العاملة في السوق القطري خاصة  وان الدراسات المتخصصة أثبتت بما ال يدع مجاال 
للشك اهمية استخدام شبكات التواصل االجتماعي في زيادة ارباح الشركة ومضاعفتها 
عدة مرات مشيرين الى الطفرة الكبيرة التي حدثت في عالم التسويق في ظل التطور 

الهائل للتكنولوجيا ووسائل االتصاالت الحديثة، حتى بات التسويق االلكتروني وخاصة 
عبر مواقع «السوشيال ميديا» اهم ركائز التسويق حاضرا ومستقبال .

جيا
لو

نو
ك

ت
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المجتمع  افراد  من  من %95  أكثر  أن  إلى  الحديثة  االحصائيات  وتشير   
القطري يستخدمون االنترنت وهي نسبة مرتفعة للغاية ا�مر الذي يعزز 
فرص التسويق االلكتروني للشركات كما بلغت نسبة ا�سر التي لديها 
اتصال با·نترنت 95.8%، باالضافة الى ان حوالي 93% من السكان في 
يستخدمون  منهم  وحوالي %70  آب،  واتس  تطبيق  يستخدمون  قطر 
انستغرام، و64% منهم يستخدمون سناب شات،   فيما أظهرت بعض 
ا�بحاث أن أفراد المجتمع القطري يقضون في المتوسط حوالي 45 
ساعة أسبوعًيا على شبكة ا·نترنت؛ أي ما يقرب من ضعف ما يقضيه 
غيرهم في بعض الدول وكذلك ارتفعت مستويات انتشار االنترنت في 
دولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل نمو سنوي مركب 
تجاوز نسبة  6% ، باالضافة الى تزايد استخدام االنترنت في منطقة دول 
 %27 بلغ  مركب  سنوي  نمو  بمعدل  أفريقيا  وشمال  ا�وســط  الشرق 
على مدى الفترة من العام 2000 إلى العام 2015، بحسب تقرير شركة 

مارمور مينا إنتليجنس.
تعزز  التجارية  العالمات  أن  إلــى  إنتليجنس   مينا  مــارمــور  تقرير  ويشير 
لجأت  فيما  خليجيا  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل  شــبــكــات  عــلــى  حــضــورهــا 
الشركات إلى مواقع التواصل للترويج لمنتجاتها واالعالن عن خططها 
شيوعا  االجتماعي   التواصل  منصات  أكثر  أصبحت  حتى  وتوسعاتها 
ولينكدإن،   بــوك  وفيس  شــات  وســنــاب  وانستغرام  تويتر  مــواقــع  هــي 
في  نسبًيا  مرتفعا  تويتر  االجتماعي  التواصل  موقع  استخدام  ويعتبر 
دول الخليج مقارنة بدول أخرى منها ألمانيا والهند والواليات المتحدة، 
كذلك فإن تواجد الشركات القطرية والخليجية الصغيرة والمتوسطة 
الحجم على مواقع التواصل االجتماعي آخذ في االرتفاع، حيث  أظهرت 
ومتوسطة  صغيرة  شركة   260 شملت  لينكدإن  موقع  أجراها  دراســة 
أن  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  قــنــوات  على  تــواجــدهــا  مــدى  على  للتعرف 
صفحات  لها  أنشأت  قد  الــدراســة  في  المشاركة  الشركات  من   %92
الشركات  مــن   %5 تعمل  بينما  االجــتــمــاعــي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على 
مع  القطاعات  غالبية  وتتواصل  لها،  صفحات  ·نشاء  التحضير  على 
عمالئها بصورة مباشرة عبر هذه المواقع مثل قطاعات تجارة التجزئة، 
الطيران،  وشــركــات  وا·لكترونيات،  ا·لكترونية،  والتجارة  واالتــصــاالت، 

والمواد الغذائية، وخدمات الطعام، وغيرها.
ــول رجـــل االعـــمـــال، والــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة الــمــجــاز لتقنية  ــق وي
المعلومات، محمد عبداß العبيدلي ان سهولة وصول السكان في 
دولة قطر الى االنترنت وانتشاره بصورة شبه كاملة بين افراد المجتمع، 

يجعل الشركات تتنافس لوصول منتجاتها الى العمالء، حيث تظهر 
مواقع  عبر  وخاصة  للشركات  وااللكتروني  الرقمي  التسويق  اهمية 
التواصل االجتماعي، حتى أنه بات من اساسيات التسويق بل يمكن 
حيث  العالم،  في  التسويق  لمجال  الحقيقي  المستقبل  انــه   القول 
يتفوق على التسويق التقليدي بشكل واضح، سواء من حيث الوصول 
الى الشريحة المستهدفة، او من حيث التكلفة أو االنتشار او التواصل 

مع العمالء، ومتابعة ردود افعالهم بشكل سريع.
واضاف العبيدلي: «اثبتت الدراسات المختلفة  بما اليدع مجاال للشك، 
للشركات،  التسويق  في  االجتماعي  التواصل  شبكات  استخدام  ان 
قبل  بما  مقارنة  مرات  عدة  ويضاعفها  الشركة  ارباح  زيادة  على  يعمل 
على  يجب  لذلك  التسويق،  في  االجتماعية  الشبكات  هذه  استخدام 
الشركات ان تضع نسبة معينة من حجم  رأسمالها تحددها للتسويق 

عموما والتسويق االلكتروني خاصة».
ــح الــعــبــيــدلــي ان الــتــســويــق االلــكــتــرونــي يــســتــحــوذ لـــدى بعض  ــ واوض
التسويق  على  االنفاق  اجمالي  من   %25 تبلغ  حصة  على  الشركات 
فقد  له،  الترويج  يتم  الذي  والمنتج  المشروع  باختالف  النسبة  وتختلف 
يتطلب المشروع ان يتم تخصيص 90% من رأسمال الشركة للتسويق، 
«من  مضيفا:  المستهدف..  والجمهور  المنتج  طبيعة  بحسب  وهــذا 
عائد  إلى  لتصل  مضاعفة   بصورة  التسويق  نفقات  تعود  ان  المرجح 

يبلغ 100% من  اجمالي هذا المبلغ الذي تم تخصيصه للتسويق».

كنز التسويق
االلكتروني  التسويق  ان  النعيمي،  ناصر  االعمال  رجل  قال  جانبه،  من 
النطالق  رئيسية  وركيزة  اساس  حجر  يعد  احجامها  بمختلف  للشركات 

50 مليار دوالر حجم اèنفاق على 
التسويق عå السوشيال ميديا عامليا 

 2019 »
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لوسائل  الــهــائــل  الــتــطــور  مــع  خــاصــة  الصحيحة،  بــالــصــورة  الــمــشــروع 
والتي  ميديا»  «السوشيال  االجتماعي  التواصل  وشبكات  االتصاالت 

تعتبر كنزا حقيقيا للشركات حال تم استغاللها بصورة صحيحة.
وتابع قائال: « انه قد رأى الكثير من الحمالت التسويقية وا·عالنية تتحول 
الحسبان  في  يضع  لم  الحمالت  تلك  خطط  من  �ن  فقط  كارثة  إلى 
االهتمام بالشرائح المستهدفة، فتضيع الكثير من ا�موال دون عوائد 

تذكر، وهذا ما تلجأ الكثير من الشركات الكبيرة االحترافية لتجنبه.
الشروع  قبل  وعملية  دقيقة  جدوى  دراسة  اتباع  أهمية  النعيمي  واكد 
في اطالق أي مشروع، ومن ثم استخالص النتائج لمعرفة أي نوع من 
على  مشددا  االلكتروني،  او  التقليدي  اتباعه  المفضل  من  التسويق 

اعطاء كل نوع منهما حقه بحسب طبيعة المنتج المقدم.
واشار الى ان التسويق عبر االنترنت اقل تكلفة من التسويق التقليدي، 
فضال عن امكانياته الكبرى في التحديد الدقيق للشريحة المستهدفة 
من جمهور المستهلكين، الفتا الى اهمية تخصيص 20 % من  رأسمال 
االستعانة  يتم  ان  اهمية  على  مشددا  للمنتجات   للتسويق  الشركة 
بالخدمات االعالنية التي تطرحها شركات كبيرة مثل جوجل وفيسبوك 
وتويتر، والتي تقدم خدمات وحمالت ترويجية للمشروع او المنتج الذي 

يتم تقديمه ليصل بصورة دقيقة الى الشريحة المستهدفة للمنتج.

Ùتطور كب
بدوره أكد رجل االعمال، سعد آل تواه الهاجري ان الثورة المعلوماتية 

والتطور الكبير في وسائل التواصل ، خلقت  طفرة كبيرة في عالم 
التسويق ليحدث تغيرا كامًال في مفهوم التسويق واساليبه، عبر ما تم 
الشبكة  استخدام  خالل  من  واالتصال  التواصل  وسائل  من  استحداثه 

العنكبوتية. 
وأكد الهاجري أن التسويق عبر المواقع االلكترونية وشبكات التواصل 
التي  السلعة  او  المنتج  عن  ــالن  ا·ع توجيه  على  يعمل  االجتماعي  
تقدمها الشركة إلى الشرائح المستهدفة، حيث يعد هذا الجانب من 
التسويق،  عمليات  أثناء  التكاليف  من  الكثير  يوفر  أنه  بمكان  ا�همية 
باالضافة الى امكانية ان ترفع الحملة التسويقية للمنتج من مبيعات 

وارباح الشركة بصورة كبيرة.
الشركة  مــال  رأس  مــن  جــزء  تخصيص  الــضــروري  مــن  «اصبح  واضاف: 
رأس  اجمالي  مــن   %30 الــى   %20 بين  مــا  تــتــراوح  بنسبة  للتسويق  
انه  القول  يمكن  بل  تقليديا،  او  الكترونيا  تسويقا  كان  ســواء  المال 
من دون التسويق لن تكون هناك اي ارباح تحققها الشركة، كما بات 
من الطبيعي حاليا ان يتم التوجه الى استغالل الشبكات االجتماعية 
مثل الفيس بوك وتويتر وانسغرام وخاصة تويتر الذي يشهد طفرة غير 

مسبوقة في االوقات الحالية».

العبيدÑ : عائد التسويق 
االلك�و° قد يصل إ¨ %100 

النعيمي: التسويق االلك�و° 
كنز حقيقي للشركات  

الهاجري: يوفر التكاليف 
التشغيلية بصورة كبÙة 

الكواري: ضرورة التقييم 
واملتابعة الدورية 

لالس�اتيجية التسويقية 
املتبعة  
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تقييم دوري
مواقع  أهمية  «تزداد  الكواري:  خالد  االعمال  رجل  قال  جهته  من 
الــتــواصــل والــشــبــكــات االجــتــمــاعــيــة الــمــتــعــددة، يــومــا بــعــد يــوم، 
الشركات  ان  خصوصا  االعــمــال،  بقطاع  التسويق  فــي  خــاصــة 
أوســع  على  االنتشار  لتحقيق  لمنتجاتها  الترويج  على  تتسابق 

ممكن». مدى 
من   %25 نسبة  تخصيص  يتم  ان  الممكن  «من  قائال:  وتابع 
وللمنتجات،  للشركة  للتسويق  الــمــشــروع  رأســمــال  اجمالي 
تطبيق  تم  اذا  مضاعفة  اضعافا  ستعود  النسبة  هذه  ان  كما 
االعتماد  ان  الى  باالضافة  وذكية،  مرنة  تسويقية  استراتيجية 
على مواقع التواصل االجتماعي للتسويق للشركات بمختلف 
منها،  والــكــبــيــرة  والمتوسطة  الصغيرة  وانــواعــهــا،  احجامها 
الــشــرائــح  مختلف  فــي  اوســـع  بشكل  الــتــجــاريــة  عالمتها  ينشر 
والسريع  المباشر  التواصل  عالوة  الجمهور،  من  المستهدفة 

العمالء». مع 
وسائله  بكافة  للتسويق  االستراتيجي  التخطيط  اهمية  واكــد 

الســيــمــا الــتــســويــق االلــكــتــرونــي، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة الــقــيــام 
الدورية  والمتابعة  التسويق،  الستراتيجية  عام  لمدة  بالتخطيط 
الدقيقة لها وتعديلها بحيث تالئم الجمهور وتصل الى الشريحة 
المستهدفة بصورة افضل، منّوها الى ان االستراتيجية الصحيحة 
مبيعات  ــادة  زيـ على  تعمل  االلــكــتــرونــي،  للتسويق  والــمــالئــمــة 

كبيرة. بنسبة  منتجاتها  من  الشركة 
انفاقها  سيتم  التي  االمــوال  حجم  فــإن  عالمية  توقعات  ووفــق 
مواقع  عبر  واالعالنات  التسويق  على   ،2019 الحالي  العام  خالل 
مليار   50 سيبلغ  الــعــالــم  مــســتــوى  عــلــى  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
التواصل  وسائل  على  ا·عالنات  سوق  حجم  يشكل  كما   ، دوالر 
ا·نترنت  شبكة  على  ا·عالنات  سوق  حجم  من   %20 االجتماعي 
كما   ،2016 عــام   %16 شكل  بعدما   ،  2019 الجاري  العام  في 
سيصبح الفارق بين ا�موال المنفقة على ا·عالنات على مواقع 
في  ا·عــالنــات  عــلــى  المنفقة  وا�مــــوال  االجــتــمــاعــي  الــتــواصــل 
على  ا·نفاق  سيبلغ  إذ   ، الحالي  العام  خالل  فقط   %1 الصحف 
ا·عالنات في الصحف 50.7 مليار دوالر، مقارنة بـ 50.2 مليار دوالر 
على وسائل التواصل االجتماعي، على أن يتجاوزها بحلول عام 

أوبتيميديا». ا·عالنات «زينيث  وكالة  وفق  وذلك   ،2020
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املدير العام لـ «البندري للعقارات» معن احلاج لـ«أمالك»:

الحصار حفز االستثمار بالعقار

حوار – محمد االندلسي

أكد المدير العام لشركة البندري للعقارات، معن الحاج، ان 
الشركة ومنذ انطالقها في عام 2005، وضعت نصب اعينها 

ان تحتل  مكانة مرموقة بالسوق العقاري المحلي، مع تقديم 
أفضل وأرقى الخدمات بقطاع العقارات مثل الخدمات االدارية 

وتطوير المشاريع والخدمات االستشارية وخدمات التأجير وغيرها 
من الخدمات التي تقدمها الشركة بشكل احترافي على اعلى 

مستوى، منّوها الى أن هذا النجاح يأتي انعكاسا لطبيعة العمل 
بالشركة التي تهتم بتقديم جميع الخدمات بجودة عالية، 

عالوة على التركيز والتصميم على اتباع معايير السالمة والبيئة 
ومراقبة الجودة، خاصة وان العمالء يثمنون الخدمات المتميزة 
والجودة العالية وتنفيذ المشاريع وفقا للجدول الزمني المحدد.

وقال الحاج في حواره مع «امالك» ان السوق العقاري المحلي يشهد 
حاليا تحسنا ملحوظا في عمليات البيع والشراء، عالوة على التوقعات 
القطاع  ليحقق  العقارية،  السيولة  منسوب  ارتفاع  الستمرار  االيجابية 
انتعاشا كبيرا يصل الى مستويات الطفرة العقارية خالل العام الجاري 

تصوير - عباس علي

قار
ع
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لدى  والتفاؤل  االيجابية  حالة  الى  مشيرا  المقبلة،  القليلة  والسنوات 
المستثمرين العقاريين مدفوعة باالستحقاقات التاريخية للدولة، كما 
يستقطب القطاع العقاري العديد من المستثمرين، بالتوازي مع اقرار 
باالضافة  بها،  واالنتفاع  للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قانون 
االعوام  خالل  القطاع  شهده  الذي  النسبي  الهدوء  حالة  انتهاء  الى 

القليلة الماضية.
عدم  الحاج  أكد   ، العقاري  القطاع  على  الحصار  تأثير  تداعيات  وحول 
الحصار  بتداعيات  او  بالحصار  ــواء  س القطري  العقاري  القطاع  تأثر 
الجائر المفروض على قطر منذ الخامس من يونيو 2017، ..  مضيفا: 
«الحصار الجائر كان حافزا ايجابيا ودافعا الستمرار التوجه الى االستثمار 
الفرص  من   المزيد  به  ظهرت  الــذي  العقارات  بقطاع  وخاصة  محليا 
المباني  معايير  اتــبــاع  الــى  التوجه  اهمية  بـــرزت  كما  االســتــثــمــاريــة،  
المستقبلية  العقارية  المشروعات  في  المستدامة  وا�بنية  الخضراء 
تحد  وانها  خاصة  الوطنية  قطر  رؤيــة  تحقيق  صالح  في  تصب  والتي 
بشكل واضح من استهالك الطاقة وتقلل من التكاليف وتساهم في 

تحسين جودة البيئة الصحية للمستهلكين».
وأكد الحاج ان كأس العالم في قطر 2022، سيحمل الخير الكثير لكل 
العقاري  القطاع  ضمنها  ومــن   ، الــدولــة  في  االستثمارية  القطاعات 
الذي تشير التوقعات الى انه سيحظى بدفعة استثمارية قوية للغاية 
تصب في صالح االقتصاد الوطني، السيما مع قدوم اعداد حاشدة من 
مستهدفة  شريحة  ايضا  يمثلون  الذين  القدم،  كرة  ومحبي  الجماهير 
العالمية  التحتية  البنية  ظل  في  المحلي،  بالسوق  لالستثمار  هامة 
والمتطورة التي تستقطب بالفعل االستثمارات االجنبية، عالوة على 
ان قطر ستغدو وجهة سياحية جذابة حتى بعد انقضاء كأس العالم 
، مؤكدا ان انتهاء كأس العالم في قطر 2022 سيكون بمثابة نقطة 
تشريعات  من  قطر  تصدره  ما  مع  القطري  لالقتصاد  جديدة  انطالق 
اقتصادية مرنة تطور بيئة االعمال االمر الذي يساهم في تعزيز جاذبية 

السوق القطري لالستثمار.
واشاد الحاج بدور البنوك وترحيبها بتمويل المشاريع العقارية في قطر 
، السيما مع ارتفاع مستويات التسهيالت االئتمانية الممنوحة للقطاع 
الخاص وللقطاع العقاري خاصة بعد الحصار الجائر، االمر الذي يؤكد 
دفة  تولى  في  البنوك  قطاع  عاتق  على  الملقاة  المسؤولية  مــدى 
قيادة النمو والتحرك بها الى االمام وهذا من خالل تقديم التمويالت 
لالفراد  التسهيالت  كانت  ســواء  للعمالء  المرنة  ــراءات  واالجــ الــالزمــة 
اساسية  ركيزة  يعتبر  المصرفي  القطاع  ان  يؤكد   مما  للشركات،  او 
بدوره  بالقيام  االعمال  قطاع  يتمكن  حتى  قطر  في  االعمال  لقطاع 

المنوط به.
ونّوه الحاج الى ان شركة البندري للعقارات نجحت في ترسيخ مكانتها 
القوية في قطر حيث أنها تسلط الضوء على توسيع مجال قدراتها 
وخبراتها بالسوق المحلي، فضال عن التقدم الذي تحرزه شركة البندري 
بخطى واثقة بفضل رؤيتها لتوفير خدمات عقارية شاملة ذات مستوى 
تعمل  كما  المالئمة،  والقيمة  والكفاءة  بالجودة  والتزامها  عالمي، 
الشركة على توفير الكثير من التسهيالت والعروض الخاصة للعمالء 
تحفيز  اجــل  من  وذلــك  لاليجارات  تخفيض  و  السداد  علميات  تشمل 
شهيتهم  ورفع  ايضا  المستثمرين  من  متنوعة  شرائح  وجذب  العمالء 

االستثمارية.
القطاع  تطوير  في  واضــح  بشكل  تساهم  الشركة  بأن  الحاج  وافــاد 

انتظروا مشروعا سكنيا جديدا سنكشف 
عنه قريبا 
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ليحققوا  شــرائــحــهــم،  بمختلف  المستثمرين  جـــذب  عــبــر  الــعــقــاري، 
وهو  القطريين  لغير  العقارات  تملك  قانون  تطبيق  من  االستفادة 
القانون المتوقع سريانه قريبا، والذي سيخلق حالة من الزخم الكبيرة 
االجانب  المستثمرين  من  الكثير  سيشجع  مما  العقاري،  السوق  في 
العقاري  بالسوق  الموجودة  االستثمارية  الفرص  واقتناص  لالندفاع 
متطورة  أساسية  تحتية  بنية  قطر  دولــة  امتالك  ظل  في  المحلي، 
ومناطق حرة أصبحت أكثر جاذبية لالستثمار ووجود ميناء عالمي مثل 
ميناء حمد، ومطار حمد الدولي والخدمات اللوجستية المميزة، مما 
عالوة  كبير،  بشكل  الوطني   االقتصاد  وتنويع  تعزيز  على  ينعكس 
البنية  مشاريع  على  وتيرته  وارتفاع  الحكومي  االنفاق   استمرار  على 
 2022 قطر  في  العالم  كــأس  ومشاريع  الكبرى  والمشاريع  التحتية 

والطفرة في حركة البناء واالنشاءات والتشييد العقارية الهائلة.
السكنية  الــوحــدات  الــواســع  الشركة  سجل  «يشمل  قائال:  واضـــاف 
تتميز  كما  الفاخرة،  والفنادق  الشاهقة  واالبــراج  التجارية  والمجمعات 
العقارات السكنية بأنها ذات اسعار تنافسية  وايضا تلك المخصصة 
مرموقة  مواقع  في  فخامة  ا�كثر  العقارات  إلى  با·ضافة  للعائالت، 
للغاية، كما تتميز عقاراتنا بطابع حيوي ومبتكر سواء أكانت تجارية 
على  تركيزنا  كامل  نصب  واننا  خاصة  الفنادق،  أو  التجزئة  لقطاع  أو 
إنشاء مجتمعات حيوية تثريها المرافق ذات الجودة ، فكل مشروع هو 

بمثابة فرصة ودعوة ·حداث التغيير في حياة الناس».
من  الكثير  البندري  شركة  امتالك  الى  باالضافة  انه  الى  الحاج  واشــار 
فهناك  الــعــمــالء،   فئات  جميع  تستهدف  التي  العقارية  المشاريع 
المالئم،  الوقت  في  عنه  الكشف  سيتم  جديد  سكني  مشروع  أيضا 
موضحا ان الشركة لديها 5 ابراج في منطقة الدفنة، ، باالضافة الى 
مشاريع اللؤلؤة - قطر، ومشروع بوابة الخيسة السكني والذي يقع 
على مساحة مليون متر مربع، وهايبر ماركت الخيسة ، ومركز الوعب 
لالعمال، فضال عن اكثر من 700 فيال مستقلة في مختلف ارجاء الدولة، 
البندري،  وبرج  جومانة،  وبرج  الثريا،  وبرج  التالل،  ومشروع  الخور،  وفلل 
باالضافة الى  فلل المشاف والوكير، وقرية السويدة التي تضم نحو 
77 عمارة سكنية ..مضيفا: «تمتلك الشركة ايضا 3 مجمعات تجارية 

وهي اسواق الدوحة و بي سكوير مول، والفيدا مول».
وتابع يقول: «من المقرر ان يتم افتتاح مول أسواق الدوحة في الربع 
االول من العام 2019 ، باالضافة الى افتتاح مول الفيدا بنهاية العام 
الجاري، الفتا الى بي سكوير مول B Square Mall  يقع على مساحة 
الطريق  بمحاذاة  الجديدة  الثمامة  منطقة  في  مربع  متر  الف   13500
الدائري السادس ويغطي كامل الفئات العمرية ويتميز بكونه مول 
ترفيهي فريد من نوعه ، كما يقع مول أسواق الدوحة  على مساحة 
25 الف متر مربع  في شارع النصر التجاري، باالضافة الى مول  الفيدا 
la vida الواقع على مساحة 180 الف متر مربع ، في منطقة الوعب».

االعمال  لــرواد  المالئم  الدعم  بتقديم  تقوم  الشركة  ان  الحاج  وأكــد 
سبل  كافة  «نقدم  بالقول:  المنزلية..موضحا  المشاريع  واصــحــاب 
الدعم الممكنة لدينا لرواد االعمال من الشباب القطري باالضافة الى  
توفير  خالل  من  وهــذا  الصغر  والمتناهية  المنزلية  المشاريع  أصحاب 
في  ومميزة  بــارزة  مناطق  في  منتجاتهم،  لعرض  لهم  شعبي  سوق 

المجمعات التجارية، وذلك بمقابل رمزي للغاية».
وشدد الحاج على أنه بالرغم من تعدد المشاريع العقارية التي تمتلكها 
الشركة في محفظتها االستثمارية التي تقدر بمليارات الرياالت ، إال انها 

تمكنت  وقــد    ، االول  المقام  في  الكم   من  اكثر  الجودة  على  تركز 
الشركة من إرساء شراكات راسخة محققًة مكانة مرموقة في السوق، 
لتصبح من الشركات الموثوقة التي يحتذى بها في قطاع العقارات 
ويُشهد لها بالنزاهة وا·حترافية من حيث النهج والسجل العريق في 

هذا المجال.
واشار الى ان الشركة تضم اكثر من  10000 االف شخص من القوى 
العاملة ذات خبرة، عالوة على توظيف وتدريب الكوادر ا�كثر مهارًة في 
السوق، حتى أنهم باتوا  يشكلو فريق عمل يهدف بصورة أساسية 
إلى كسب رضا العمالء وتنفيذ مشاريع متميزة تلتزم بأعلى المعايير، 
للبيع  متكاملة  استراتيجية  يتبنى  المحترف  فريق العمل  الفتا الى ان 
وا·دارة والشراء كجزء ال يتجزأ من إدارة حافظة االستثمارات، كما يقوم 
مبتكرة  بصورة  العقاري  االستثمار  في  بمهامه  المتخصص  الفريق 
وملتزمة فيبذل كل خبراته في العمل، مما يعزز قيمة كل مرحلة من 
دولة  في  إبتكاراً  ا�كثر  العقارات  تطوير  في  البندري  مشاريع  مراحل 

قطر.
مزايا  وشــركــة  للعقارات  الــبــنــدري  شركة  بين  االنــدمــاج  عملية  وحــول 
الشركات  بين  االنــدمــاج  عمليات  «تتم  الحاج:  قــال  العقاري  للتطوير 
العقارية لتعزيز تطور السوق العقاري المحلي، حيث ترتفع مساهمة 
المشاريع  مــع  السيولة  منسوب  زيـــادة  مــع   بالسوق  الجديد  الكيان 
توفير  الى  اضافة  السوق،  عمق  أيضا  ويرتفع  لها،  المخطط  الجديدة 
العديد من التكاليف التشغيلية والمصروفات الرأسمالية، عالوة على  
زيادة مكانة الشركة في السوق المحلي.. ولهذا تأتي عملية االندماج 
المحتمل بين شركة البندري للعقارات وشركة مزايا للتطوير العقاري، 

لتصب في صالح الشركتين».
المحتمل  االندماج  يتيحها  من المزايا  حزمة  هناك  ان  الى  الحاج  واشار 
بين الشركتين، مثل استفادة كل طرف من المميزات النسبية التي 
يمتلكها  الطرف االخر السيما وان كلتا الشركتين من الشركات الرائدة 
في القطاع العقاري بالسوق المحلي، كما تتمتعان بسمعة مميزة 
المحتملة  الصفقة  ان  الــى  باالضافة  العمالء،  شــرائــح  مختلف  لــدى 
ستعزز المالءة المالية لكلتا الشركتين ، وتستفيد كل منهما بقاعدة 
عمالء االخرى، فضال عن المضي قدما في تحقيق االهداف االستراتيجية 

لدى الشركتين والوصول الى فرص تعاون استثمارية جديدة .
ونّوه الى انه حال نجاح االندماج الذي قد يستغرق نحو 6 أشهر للوصول 
اصولهما  بكل  الشركتين  توحيد  سيتم  فإنه  الــتــام،  االنــدمــاج  حالة 
لتأسيس شركة واحدة تكون مؤثرة بصورة اكبر في استمرار النهوض 
المحلي،  بالسوق  المنافسة  على  قدرتها  وتـــزداد  العقاري  بالقطاع 
وذلك بعد اتمام عمليات دراسات الجدوى الالزمة، وعرض كافة النتائج 

على مجلس ادارة كلتا الشركتين.

البنوك ترحب بتمويل املشاريع 
العقارية 
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فنادق  لمجموعة  التنفيذي،  الرئيس  تشيرايفات،  ثيوراوث  السيد  أعلن 
قطر  في  سينتارا  فنادق  أول  تدشين  عن  التايالندية  سينتارا  ومنتجعات 
والذي يحمل اسم فندق سينتارا ريزيدنس أند سويتس وست باي الدوحة  
بنهاية فبراير الماضي، مشيرا إلى أن اختيار الدوحة لتحتضن هذا الفندق 
يعكس جاذبيتها كمركز للنمو التجاري واالقتصادي في المنطقة عالوة 
على كونها عامًال أساسيًا للنمو المستمر في مجال السفر والسياحة 
كمنافس  الجميع  أمــام  مكانتها  ترسيخ  في  نجحت  قطر  أن  خصوصا 
وذلك  المضيفة،  الكبرى  والمدن  العواصم  منافسة  على  قــادر  قــوي، 
بفوزها باستضافة ا�حداث الكبرى والمسابقات الرياضية وعلى رأسها 
لكي  لسينتارا  مثالية  انطالق  نقطة  منها  جعل  مما   ،2022 مونديال 

تقدم إلى دولة قطر خدمات الضيافة ذات الطابع التايالندي.
خالل  المشروع  هذا  تجاه  ملتزمين  كنا  قائال: «لقد  تشيرايفات   وأوضح 
فترة التحضيرات والبناء، وسوف نواصل بذل كل جهد لضمان النجاح 
المستمر لهذا المشروع.. نحن ملتزمون بإظهار التراث الثقافي للبالد، 

ودفع السياحة إلى قطر والمساهمة في ازدهار االقتصاد».
وأضاف «مع هذا الفندق ا�ول من نوعه في الدوحة، أردنا تسليط الضوء 
على ثقافتين متميزتين، تمتزج فيهما عناصر من تراث سينتارا التايالندي 
لفندق  الرسمي  االفتتاح  ويأتي  الحافل..  وتاريخها  قطر  وتقاليد  بعادات 
سينتارا ا�ول في قطر تتويجا لتعاوننا الناجح مع شركة الثريا للتطوير 
والتسويق العقاري ومالكي الفندق، الذين كان لحكمتهم وسمعتهم 

الطيبة وروح المشاركة الفضل في اكتمال المشروع».
العقاري:  والتسويق  للتطوير  الثريا  شركة  أصحاب  قــال  جهتهم  ومــن 
لم  بــدونــه  الــذي  بأكمله  الفريق  لنشكر  الفرصة  هــذه  ننتهز  أن  «نود 
نتمكن من تحقيق هذا الحلم. كما نود أن نعرب عن امتناننا الصادق 
لجميع السلطات الحكومية التي ساعد دعمها المستمر في تدشين 

الفندق».

منشآتها  عدد  إجمالي  اكتمل  قد  يكون  الدوحة  إلى  سينتارا  وبوصول 
حول العالم إلى 68 منشأة فندقية سواء قيد التشغيل أو تحت ا·نشاء. 
السفر  قطاعات  في  أنشطتها  خالل  من  نجاحاتها  سجل  اكتمل  وقد 
الدائمين.  ونزالئها  الترفيهية  وا�نشطة  التجارية،  أعمالها  رقعة  واتساع 
كما ساهمت قاعات المؤتمرات ا�ربع التي صممتها سينتارا على أحدث 
المؤتمرات  استضافة  مجال  في  رائــدة  كشركة  اسمها  وضع  في  طــراز 
واالجتماعات والمناسبات. بمرافقها التي تعد من أشهر الوجهات التي 
يقصدها السكان المحليون أو نزالء الفندق لتناول الطعام ويعتبر ذلك 
ما  وهو  هنا،  الممتزجتين  الثقافتين  من  لكل  المميزة  السمة  الطعام 
باي  وســت  سويتس  أنــد  ريزيدنس  سينتارا  اهتمام  في  بــدوره  ينعكس 

الدوحة لتقديم وإبراز تلك المفاهيم. 
دالتشيني  مطعم  وهي:  المطاعم  من  حزمة  على  الفندق  ويحتوى 
المأكوالت  عالم  في  ثورة  يحدث  أن  المتوقع  من  هندي  مطعم  وهو 

افتتاح أول فنادق اجملموعة.. «سينتارا ريزيدنس أند سويتس وست باي الدوحة»

«سينتارا» التايالندية في السوق القطرية

تصوير - أسامة الروسان

دق
فنا



45

والمطاعم. حيث يقع مطعم داليتشيني في الطابق ا�رضي بالفندق، 
ــراســاد، الـــذي كــان يــشــرف ســابــقــًا على  ويــشــرف عليه الشيف ألــفــريــد ب
الموجود  تمرهند  مطعم  فيها  بما  ا�ربــعــة،  تمرهند  مطاعم  سلسلة 
في مايفاير - لندن والحائز على تصنيف ميشالن. تقدم فيه المأكوالت 
الهندية ا·قليمية في أوقات الغداء والعشاء في أجواء هادئة ومريحة 
وهو  ا�ول،  الطابق  في  ويقع  كابريس،  مطعم  أيضا  الفندق  ويضم 
اجتماعي  ملتقى  بمثابة  ويعد  المقاهي  فكرة  من  مستوحى  مطعم 
عصري، تقدم فيه الوجبات على مدار اليوم بمميزات ا�طباق التايالندية 
وبا·ضافة  والــنــشــاط  بالحيوية  مفعم  جــو  فــي  والعالمية  وا�وروبـــيـــة 
من  مجموعة  المسبح  وبار  الفندق  ردهة  من  كل  في  تقدم  ذلك  إلى 
مثالية  أجــواء  خالل  المرطبات  من  رائعة  وتشكيلة  الخفيفة  ا�طعمة 

مفعمة بالحيوية لسكان الدوحة ونزالء الفندق.
وفي المقابل تتراوح مساحات الغرف ما بين 45 و 365 مترا مربعا تشتمل 
مجهزة  ومطابخ  طعام،  وغــرف  معيشة  وغــرف  مريحة،  نوم  غرف  على 
بالكامل، غساالت ومجففات مالبس. وهذا ما يجعل من الفندق المكان 
ا�مثل لرجال ا�عمال القادمين إلى الدوحة سواء لâقامة لفترات قصيرة 
أو طويلة. كما يقدم الفندق خدمة الواي فاي عالية السرعة مجاًنا في 
توفر  حين  في  الذكية،  التليفزيون  أجهزة  إلــى  با·ضافة  الغرف  جميع 
النوافذ الممتدة من ا�رض حتى السقف إطالالت بانورامية خالبة على 

الخليج الغربي. 
وعادة ما تحمل العائالت وا�طفال في نفوسهم معزة خاصة لسينتارا. 
تلبية  عــلــى  ومنتجعاتها  فــنــادقــهــا  واهــتــمــام  بتركيز  الــشــركــة  وتفتخر 
ألعاب  وحدائق  لÚطفال،  خاصة  نواٍد  توفير  خالل  من  ا�سرة،  احتياجات 
لتناول  لÚسرة  متنوعة  خيارات  إلى  با·ضافة  بالمغامرات،  مليئة  مائية 
رأي  استطالعات  في  التصنيف  مراتب  أعلى  سينتارا  وتحتل  الطعام. 
النزالء، وأحدث تلك التصنيفات كانت على تطبيق تريب أدفايزور وقد تم 
يقدم  بحيث  الدوحة  باي  وست  سويتس  أند  ريزيدنس  سينتارا  تصميم 
مما  ا�سرة  احتياجات  تلبي  التي  خاصة  والمميزات  الراحة  وسائل  كل 
يجعلها بالشك أماكن جذب سواء للسكان المحليين وا�سر والعائالت 
فيها  تصل  شاسعة،  بمساحات  تتميز  حيث  العالم.  أنحاء  جميع  من 
بعض الوحدات السكنية إلى ثالث غرف، با·ضافة إلى مطابخ داخلية 
وأماكن لتناول الطعام وتشتمل على بركة سباحة مخصصة لÚطفال.

تشÙايفات : 

ارتفاع جاذبية 

الدوحة كمركز 

للنمو التجاري 

واالقتصادي

مساهمة « 

دفع السياحة 

إ¨ قطر  وتعزيز 

االنتعاش 

االقتصادي 
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حوار – محمد االندلسي   

بطاح  محمد  بلو الدوحة علي  راديسون  بفندق  المبيعات  مدير  قال 
إن فندق راديسون بلو الدوحة والذي كان سابقا  يحمل اسم  (رامادا 
رينيسانس  سابقا)، يعتبر احد اقدم الفنادق في دولة قطر، حيث قام 
صاحب السمو ا�مير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني بافتتاحه 
الفنادق  عدد  وكان  تقريبا،  عاما  اربعين  منذ  أي  يوليو  1979  بتاريخ 7 
وقتذاك ال يتعدى أصابع اليد الواحدة، لهذا بات الفندق عالمة مميزة 
ا�صيل،  الماضي  عراقة  بين  ما  يجمع  وانــه  خاصة  الــدوحــة،  لمدينة 
وحداثة الحاضر المتقدم، وحتى بعد االنتقال الى مجموعة راديسون 
بلو العالمية في عام 2012، اليزال الفندق احد ابرز الفنادق الشهيرة 
في دولة قطر والمفضل لدى قطاع واسع من الزائرين، خصوصا أنه 

يتمتع  بمستوى خدمة 5 نجوم وأكثر».
عدد  ازديــاد  من  الرغم  مع «أمالك»: «على  حــواره  في  بطاح  واضــاف 
الفنادق في دولة قطر، خالل هذه السنوات االربعين، لتصل الى اكثر 
من 100 فندق، باالضافة الى تدشين نحو 7 فنادق جديدة خالل العام 
يزال  وال  التشبع،  مرحلة  الى  يصل  لم  المحلي  السوق  ان  إال  الجاري، 
يمتلئ بالفرص االستثمارية المتاحة امام المستثمرين ورجال ا�عمال، 
المتنوعة  الفنادق  من  مزيد  الى  بحاجة  الفندقي  السوق  وان  خاصة 
بتعدد نجومها وتقييماتها المختلفة، لتلبي كافة تطلعات العمالء 
العالم  كأس  استضافة  اقتراب  مع  السيما  قطر،  دولة  الى  والزائرين 
ا�مر  قطر،  لزيارة  والحاشدة  الغفيرة  الجماهير  وإقبال   2022 قطر  في 
الذي يتطلب زيادة عدد الغرف الفندقية من 25 الف غرفة في الوقت 
الراهن الى مستوى 80 الف غرفة فندقية، اي أن هناك حاجة الى 55 

الف غرفة فندقية جديدة».
وتوقع بطاح أن يسجل المعروض من الغرف الفندقية، زيادة متسارعة 
خالل السنوات المقبلة، وهذا مع توالي انضمام المنشآت الفندقية 
الفنادق،  �عداد  الزيادة  وهذه  افتتاحها،  بعد  القطاع  إلى  ا·نشاء  قيد 
الفنادق  بين  االيجابية  المنافسة  مستوى  فــي  ارتــفــاع  الــى  ســتــؤدي 
الضيوف،  و  العمالء  على  ايجابا  ينعكس   مما  البعض،  وبعضها 
خــاصــة وان كــل فــنــدق يــحــاول  تقديم افــضــل مــا لــديــه مــن خدمات 
من  شريحة  أكبر  الستقطاب  مميزة،  وخصومات  خــاصــة،  ومنتجات 

النزالء والعمالء المستهدفين.
تشهد  قد  الفندقي  بالقطاع  والمطاعم  الغرف  اسعار  ان  الى  واشار 
نتيجة  قطر 2022  في  العالم  كأس  حلول  مع  بنسبة %15   ارتفاعا 
من  الــزائــريــن  ــداد  اعـ ــــادة  وزي  ، الفندقية  الــغــرف  على  الطلب  الرتــفــاع 
الجماهير الحاشدة القادمة الى الدولة، كما ستكون نسبة االشغال 
ان  المستبعد  مــن  انــه  مــؤكــدا  الــفــنــادق،  مختلف  فــي  وقتها  %100 
تشهد اسعار الغرف ارتفاعا خياليا خالل هذه الفترة المذكورة متابعا 
المنطقي  االرتــفــاع  نــطــاق  ضمن  سيبقى  لكنه  ارتــفــاع  «سيحدث 

والمقبول».
ذاتها،  بحد  قائمة  كصناعة  السياحة  قطاع  أهمية  على  بطاح  وشدد 
وكونه رافدا مهما لتنويع االقتصاد الوطني، معربا عن امله في زيادة 
وذلك  الزائرين  من  الشرائح  كل  لتناسب  المختلفة  الترفيه  وسائل 

والمدن  التجارية  والمجمعات  التسوق  مراكز  من  المزيد  تدشين  عبر 
باالضافة  السياحة،   تنشيط  في  هاما  دورا   ستلعب  والتي  الترفيهية 
الى سياحة المعارض والمؤتمرات والتي لديها زخم مميز في قطر، 
وما  للسياحة  الوطني  المجلس  بتدشين  الكبير  تفاؤله  عن  ومعربا 

يمثله من نقلة نوعية في تاريخ السياحة في دولة قطر.
المجلس  الى  للسياحة  العامة  الهيئة  مرحلة  من  االنتقال  ان  وأكــد 
الوطني للسياحة ، ال يعد مجرد تغيير في االسم فقط،  وانما طفرة 

مدير املبيعات « فندق راديسون بلو..علي بطاح لـ «أمالك»  :

زيادة الغرف ترفع المنافسة بين الفنادق 
تصوير – محمود حفناوي

الفندق يضم 583 غرفة فندقية و 19 مطعما 
عامليا

السوق  احمللي بحاجة ا¨ 80 ألف غرفة فندقية 
خالل املونديال

دق
فنا
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خاصة  البيروقراطية،  وإلغاء  القرار  اتخاذ  سرعة  مستوى  في  حقيقية 
مع ترؤس معالي رئيس مجلس الوزراء للمجلس الوطني للسياحة، 
واالحترافية  بالخبرة  لها  المشهود  الكفاءات  ابــرز  يضم  بــات  والــذي 
مكوناته  بكل  السياحي  القطاع  «يعّول  القطاع..مضيفا:  هذا  في 
عالية،  آفاق  الى  السياحة  بقطاع  االرتقاء  في  الجديد  المجلس  على 
تلبي تطلعات وطموحات الجميع، لتكون دولة قطر ليست فحسب 
على  عالمية  سياحية  وجهة  افضل  بل  السياحية  الوجهات  ابــرز  احد 

االطالق».
وقال بطاح: «قطر لديها كل المؤهالت والمقومات لتصبح الوجهة 
السياحية االبرز عالميا، خاصة مع تناغم شواطئها الساحرة مع االجواء 
العربي،  الخليج  بقلب  الجغرافي  الدولة  وموقع  والهادئة،  المريحة 
والفنادق العالمية الفاخرة التي تقدم ارقى الخدمات ووسائل الترفيه 
والفعاليات  الــمــتــجــددة،  المتنوعة  الترفيهية  واالمــاكــن  المختلف، 
والمهرجانات التي التتوقف، واالندماج المبهر بين االصالة والحداثة ، 
حيث يمكن للسائح  ان يلمس اسلوب الحياة المتطور مع عبق التاريخ 

في تناغم مذهل للغاية، ليعيش الزائر تجربة سياحية ال تنسى».
ولفت الى ان الموقع المميز لفندق راديسون بلو  في قلب العاصمة 
أرضية  للفندق  يوفر  والحداثة  با�صالة  النابض  واالقتصادي  التجاري 
أصبح  ــه  ان ضمنها   ــن  وم الفندقية  الــخــدمــات  أرقـــى   لتقديم  صلبة 
من   583 نحو  بحداثته  والجديد  المتجدد  القديم  جناحيه   بين  يضم 
ان  موضحا  المتميزة،  و  وا�نيقة  الواسعة  وا�جنحة  الفندقية  الغرف 
غرفة،   259 على  يحتوي  والجديد  غرفة،   324 يضم  القديم  المبنى 

الفريدة  التصميمات  مــن  أنــمــاط  بأربعة  تتميز   الــغــرف  هــذه  وجميع 
ا�ذواق،  كافة  مــع  تتماشى  فسيحة وزخارف  نوعها بمساحات  مــن 
الهند  ملوك  تأثيرات  الــى   وا·ســالمــي،   العربي  الــتــراث   أصالة   من 
و  العصرية  بلمستها  الطبيعية  حساسية  إلى  باالضافة  وحضارتها، 
لمسات الحرير الخام من اليابان ، فضال عن الطابع العصري  بحداثته 
وجناح  البريطانية  الحديقة  جناح  مثل  المتميز   الطراز  ذات  واالجنحة 

جيمس بوند وجناحين رئاسيين الشمس والقمر.
مجهزة  مختلفة  بمساحات  قــاعــة   14 يضم   أن  الفندق  الــى  ــّوه  ونـ
 ، الحديثة  بالتقنيات  الــعــرض   وســائــل  و  االتــصــاالت  وســائــل  بــأحــدث  
لتلبي متطلبات أ�ريحية لكافة ا·جتماعات ، و المؤتمرات المختلفة 
، والجلسات النقاشية ، والندوات المتنوعة ، وصوال  الى قاعة جيوانا 
للمؤتمرات الكبرى  والتي تتسع لعدد 700 شخص  بنظام المسرح، 

وحفالت الزواج لعدد مدعويين يزيد على 400 شخص.
وحول تنوع المطاعم في الفندق قال بطاح: «تتواجد  مجموعة فريدة 
الضيوف  اقامة  من  تجعل  المشروبات  والتي  و  ا�غذية  مرافق  من 
والشراب،  للطعام  ومرفقا   مطعما   19 خالل   فمن  تنسى،  ال  متعة 
على  مؤهلين   موظفين  من  المعاملة والترحاب  دفء  النزالء  يلقى 
متميزة،  بخدمات  متبوعة   بالتعامل   المهنية   من  مستوى  أعلى 
دفتية  بين  الفندق  يضمها  متخصصا  مطعما    13 وجود  مع  السيما 
العالم،  أصقاع  كافة   من  والمذاقات  ا�ذواق  كافة  تغطي  والتي  
أقدم  ذات  المتعددة  وبلدانها  بأوراسيا  مــرورا  أسيا  شــرق  جنوب  من 
من  مكوكية  رحلة  يمثل  ما   ، الجديد  العالم  الى  وصوال  الحضارات  

التذوق بأشهى و افضل ما قدم في العالم».

قطر لديها كل املقومات لتصبح 
الوجهة السياحية ا	برز عامليا

اجمللس الوطني للسياحة سيحدث 
طفرة حقيقية للقطاع



العدد (4)
مارس 2019

48

وموقعها  الجذابة  بتصاميمها  العقارية  مشاريعنا  أن  وأضاف: 
لقلب هذه  االستراتيجي في لوسيل تمثل صرحًا معماريًا متميزاً 
المدينة الجديدة، وستكون ذات قيمة مضافة للسوق العقاري في 
لمجتمع  موطنًا  تكون  بأن  أهدافها  يعكس  بما  لوسيل،  مدينة 

مستدام ذاتيًا وتتوفر فيها متطلبات الحياة العصرية للمدن.
الشركات  بين  ناجحة  شراكات  تحقيق  في  أمله  عن  سويد  وعبر   
خدمات  وتقديم  للمجتمع  مميزة  قيمة  ·ضافة  القطرية  العقارية 

عالية المستوى للسكان في قطر.
من جانبه قال السيد فادي بركة إننا في شركة ا�صمخ للمشاريع 
للمشروعين  التسويقية  الخطة  على  العمل  باشرنا  العقارية 
في  للمستفيدين  التسليم  وسيكون  الطلبات،  باستالم  وبدأنا 
المطروحة  ا·يجار  قيم  أن  إلى  مشيراً  المقبل،  إبريل  شهر  بداية 
ا�سعار  وتــواكــب  الشرائح  كافة  ترضي  المشروعين  هذين  في 
الحالية في قطر، بما يضمن تحقيق منافسة عادلة بين الشركات 

العقارية في قطر.

وقعت شركة المرقاب العقارية اتفاقية تعاون مع شركة 
ا�صمخ للمشاريع العقارية، تمثل بموجبها شركة «ا�صمخ» 

شركة «المرقاب» في تسويق وتأجير المساحات ا�دارية 
والتجارية لـ (برج مارينا) والوحدات السكنية والمحال التجارية 

في (مجمع المرقاب السكني 2) في مدينة لوسيل.
وقع االتفاقية السيد جو سويد الرئيس التنفيذي لشركة المرقاب 

العقارية، والسيد فادي بركة المدير العام لشركة ا�صمخ 
للمشاريع العقارية.

وتعليقًا على هذه االتفاقية، قال السيد جو سويد: إن نجاح 
شركة ا�صمخ للمشاريع العقارية في تقديم نموذج متميز في 
إدارة الوحدات السكنية التي تملكها أو تديرها على المستوى 

المحلي هو الدافع الرئيسي الختيارها لتسويق وتأجير (برج مارينا) 
و(مجمع المرقاب السكني 2) اللذين يقعان في مدينة لوسيل. 

ولفت إلى أن هذين المشروعين يعتبران من أهم مشاريع 
محفظة شركة المرقاب العقارية وتتطلب مجموعة كبيرة من 

المهارات المتخصصة وخبرة عالية في مجال التسويق، با�ضافة 
إلى أفكار مبتكرة لضمان تأجيره وإدارته بشكل مثالي.

لتسويق وتأجÙ مشروعي «برج مارينا» و«×مع املرقاب السكني 2» « مدينة لوسيل

تعاون بين «المرقاب العقارية» و«ا�صمخ»

ت
عا

تاب
م
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التي  العقارات  من  النوع  هــذا  وتسويق  التعاون  هــذا  أن  وأوضــح 
لتعزيز  الــجــاد  سعينا  سيؤكد  العقارية  المرقاب  شركة  تطورها 
ومبنية  وشاملة  راقية  خدمات  ذات  مشاريع  في  العمالء  تجارب 

وفقًا �حدث المواصفات العالمية. 
وتجدر ا·شارة إلى أن مشروع (برج مارينا) عبارة عن برج تجاري متميز 
يقع في قلب مدينة لوسيل، وتبلغ مساحته ا·جمالية 57252 ألف 
متر مربع، ويرتفع 38 طابقًا، ويقدم مجموعة واسعة من المكاتب 
تتراوح مساحاتها من 157 إلى 1780 متر مربع، وصاالت للمعارض، 

با·ضافة إلى مطاعم تقع على سطح البرج.

قلب  في  يقع  الــذي   (2 السكني  المرقاب  (مجمع  مساحة  وتبلغ 
مدينة لوسيل بمنطقة فوكس هيلز 56 ألف متر مربع، ويوفر 427 
 3 إلى  واحــدة  نوم  غرفة  (من  المساحات  متعددة  سكنية  وحــدة 
غرف نوم)، با·ضافة إلى توفر بعض الشقق بنظام «دوبلكس»، 
وصــاالت  بالتجزئة،  البيع  مــحــال  مــن  ــدداً  عـ الــمــشــروع  يضم  كما 
للمعارض، وميني ماركت، ومساحات خضراء، ومواقف للسيارات، 
بــا·ضــافــة إلــى نـــاٍد ريــاضــي، وحــمــام ســبــاحــة، ومــقــهــى، ومنطقة 
الخدمات  عن  فضًال  أطفال،  وروضة  ا�عمار،  كافة  تناسب  ترفيهية 

ا�منية على مدار الساعة.

سويد: مشاريعنا العقارية صرح 
معماري « مدينة لوسيل 

وذات قيمة مضافة للسوق 
العقاري فيها

برج مارينا يرتفع 38 طابق� ويقدم 
×موعة واسعة من املكاتب 
واملعارض واحملال واملطاعم

بركة: باشرنا العمل على 
تسويق املشروعني وبدأنا 

استالم الطلبات والتسليم بداية 
إبريل املقبل

(املرقاب السكني 2) يوفر 430 وحدة 
عة املساحات وàالت  سكنية متنوِّ

جتارية وخدمات متكاملة
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إعداد-محمد سيد

(إيرينا)  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  عن  صادر  تقرير  توقع 
 500 نحو  إلى  لتصل  الشمسية  الطاقة  من  قطر  إنتاج  تضاعف 
ميغاواط بحلول العام 2020 وذلك بالتزامن مع تدشين مبادرات 
خالل  من  سيعمل  والذي  ترشيد  برنامج  مثل  االستهالك  لخفض 
استهالك  خفض  على   ،2022  -  2018 للتنمية  قطر  استراتيجية 
الفرد من الكهرباء بنسبة 8% والمياه بنسبة 15%، وهذه ا�هداف 
يترتب عليها توفير ا�موال للدولة وتوفير الغاز وتقليل االنبعاثات 
باتفاقية  قطر  التزام  ضمن  التوجه  هذا  يأتي  حيث  الكربونية، 

باريس للمناخ.
لتحقيق   2030 الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيـــة  تحقيق  إلـــى  الــدولــة  وتــســعــى 
الخطة  وتشمل  االقتصاد،  نواحي  ومختلف  والغاز  النفط  بين  تــوازن 
االقتصادية واالجتماعية التركيز على استغالل موارد البالد من النفط و 
الغاز، وعلى التركيز على اقتصاد المعرفة وتعزيز دور القطاع الخاص 

بوصفه العبا أساسيا في مسيرة التنمية. 
للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  أعلنت   2018 أكتوبر  وفــي   
والماء «كهرماء» عن  مناقصة   ·نشاء أول محطة طاقة شمسية 
كبرى ·نتاج الكهرباء باستخدام تقنية الخاليا الكهروضوئية في دولة 
الشركات  كبرى  من  شركة   16 تأهيل  المؤسسة  أنجزت  كما  قطر 
العالمية الرائدة في إنشاء وتطوير محطات الطاقة الشمسية، حيث 
تطوير  مجال  في  الخبرة  ذات  والتحالفات  الشركات  استقطاب  تم 

مشاريع الطاقة الشمسية الكبرى.
وتقدر السعة الكلية لمشروع الطاقة الشمسية   بنحو 700 ميغاواط 
على ا�قل ، وسيتم ربط 350 ميغاواط مع الشبكة كمرحلة أولى قبل 
نهاية عام 2020 تحقيقا للهدف االستراتيجي المعلن في استراتيجية 
·قامة  أرض  تخصيص  تم  بأنه  علما   .2022 - الوطنية 2018  التنمية 
مشروع محطة الطاقة الشمسية غرب الدوحة من منطقة الخرسعة 

بمساحة 10 كيلومترات مربعة. 
ويشير تقرير (إيرينا) إلى أن قطر هي أكبر منتج ومصدر للغاز المسال 
في المنطقة، فيما تستحوذ أسواق آسيا على نحو 70% من صادراتها 
للغاز  حقل  أكــبــر  تمتلك  أنــهــا  كما  الــمــســال،  الطبيعي  الــعــاز  مــن 

الطبيعي في العالم، وهو حقل غاز الشمال . 
بين  ترتفع  الــتــي  الــعــربــي  الخليج  دول  مــن  قطر  أن   التقرير  واعــتــبــر 
درجـــات  فيها  وتـــتـــراوح  الشمسية  ا�شــعــة  وصـــول  ســعــة  مناطقها 
والجنوب  الشمال  مناطق  في  الشمسية  الكهروضوئية  المالءمة 

بين 50٪  و60٪ في الشمال والجنوب، بينما أماكن الوسط من البالد 
فتزداد فيها الكثافة الشمسية لتصل في مناطق من 80% إلى %90 

وفي مناطق أخرى تصل إلى اقوى المعدالت من 90% إلى %100.
وبالنظر إلى المستقبل، من المتوقع أن يقفز حجم إنتاج دول مجلس 
غيغاواط   7 مستوى  إلــى  الشمسية  الطاقة  من  الخليجي  التعاون 
اعتماد  تــزايــد  أن  إلــى  «إيرينا»  تقرير  ويلفت   ،2020 مطلع  بحلول 
كله  للعالم  بإشارة  يبعث  قطر  دولــة  في  المتجددة  الطاقة  مصادر 
واقليميا  قطر  مع  فيها  التعاون  يمكن  التي  الهائلة  الفرص  حــول 
مع  النفط   من  برميل  مليون   354 توفير    الخليج   لمنطقة  يمكن 
خفض انبعاثاتها بمقدار 136 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون 
(MtCO2) وأكثر من 220500 ألف فرصة عمل، وخفض انبعاثات ثاني 
أكسيد الكربون في قطاع الطاقة بنسبة 22٪، وخفض سحب المياه 

إلى 11.5 تريليون لتر بنسبة 17٪ بناًء على أهداف الطاقة المتجددة.
وا�هداف الحالية هي في متناول اليد بالكامل لدول مجلس التعاون 
المنطقي  ا�ســـاس  هــي  كونها  على  عـــالوة  اقــتــصــاديــًا  الخليجي، 
الــتــعــاون  مجلس  دول  فــي  الــطــاقــة  مستقبل  النــتــقــال  االجــتــمــاعــي 

الخليجي العربي.
دول  فــي  مذهلة  مكاسب  المتجددة  الــطــاقــة  مــشــروعــات  وحققت 
الماضية،  الخمس  السنوات  مــدار  على  الخليجي  التعاون  مجلس 
والقيام بتنمية المشروعات إلى ما يقرب من 7 جيجاوات (GW) من 
قادرة  الشمسية  الطاقة  يجعل  ما  وهو  الجديدة،  الطاقة  توليد  قدرة 

على المنافسة مع تكلفة تقنيات الطاقة التقليدية.
تستمر مصادر الطاقة المتجددة في النمو بسرعة ويمكن أن تساعد 
السنوات  فــي  المنطقة  فــي  الطاقة  ــدادات  امـ لتعزيز  كبير  حــد  إلــى 

المقبلة.
اهتمامات  الكهروضوئية  الشمسية  الــطــاقــة  مــشــروعــات  وتــتــصــدر 

الطاقة الشمسية 
«تشرق» في قـــطــــر

«إيرينا» تتوقع تضاعف اèنتاج احمللي

500 ميغاواط حجم اèنتاج القطري 
بحلول 2020 

àطة جديدة للطاقة الشمسية 
بسعة 700 ميغاواط
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المنطقة بأكثر من ثالثة ا�رباع، تليها طاقة الرياح بحوالي 10٪، بينما 
تحرص قطر على االستفادة القصوى من إمدادات الطاقة على كل 

الصعد حتى في النطاق التجاري.
وبحسب تقرير وكالة آيرينا، يمكن أن تمثل تقنيات الطاقة الشمسية 
عام 2030،  بحلول  المنطقة  في  المتجددة  الطاقة  وظائف  من   ٪89
والوصول إلى حوالي 40 غيغاواط، وتوفير استخدام الطاقة الشمسية 
الكهروضوئية على نطاق واسع في المرافق في دول مجلس التعاون 
الخليجي، ويمكن أن توظف هذه المشروعات حوالي 23000 شخص، 
المدخالت  وتصنيع  والصيانة  والتشغيل  البناء  �عمال  يمكن  بينما 
إعــادة  مشروعات  تمثل  وقــد  وظيفة،  ألــف   50 توفر  أن  الــريــاح  لطاقة 

التدوير واالستخدام للنفايات 6 ٪ من الوظائف وفقا لتقديرات.
وحققت دول مجلس التعاون نموا كبيرا في العقود القليلة الماضية، 
من  حالة  أوجــد  ما  وهــو  الهيدروكربونية،  الــمــواد  مشروعات  بفضل 
التعاون  مجلس  دول  واقتصادات  المنطقة  بلدان  بعض  في  التميز 
في  الدول  أغنى  بين  من  تعدان  اللتين  والكويت،  كقطر  الخليجي، 

العالم على أساس نصيب الفرد.
حيث  من  عالميًا  ا�ولــى  الدولة  قطر  دولــة  بوصف  إنــه  التقرير  وقــال 
المسبق  التخطيط  فإن  ا·جمالي،  المحلي  الناتج  من  الفرد  نصيب 
الذي تتبناه الدولة ادى العتماد استراتيجية تنموية تواكب زيادة عدد 
للمواطنين  العالية  المعيشة  ومستويات  دخــل  وارتــفــاع  السكان، 
في  زيــادة  فوريًا  يرادفها  والتي  البالد،  في  يعيشون  ومن  القطريين 
السياق  هــذا  وفــي  االســتــهــالك  ــادة  وزيـ الكهربائية  الطاقة  اســتــخــدام 
وحسبما أوضح التقرير، فقد جاءت دولة قطر في صدارة دول الخليج 
العربي فيما يخص السكان وحجم النمو السنوي في الناتج المحلي 
ا·جمالي بالنسبة المئوية خالل نحو ثالثة عقود من الزمن منذ عام 
1990 وإلى عام 2016، وخالل هذه السنوات وباالستناد إلى متوسط 

بنسبة  خليجيا  نموا  الدول  أكثر  قائمة  قطر   تصدرت  فقد  المؤشرات 
وصلت إلى 12 %، بفارق 4 أرقــام مئوية عن أقــرب دولــة فيما يخص 

النمو.
مجلس  دول  في  الطاقة  استهالك  إجمالي  تضاعف  التقرير  ورصــد   
التعاون الخليجي منذ عام 2000 ما يقرب من أربعة أضعاف عما كان 
مجلس  دول  يجعل  العادي  غير  االرتــفــاع  وهــذا  عــام 1990،  في  عليه 

التعاون الخليجي  تركز على تطوير القطاع . 
هي   (IRENA) آيرينا  المتجددة  للطاقة  الدولية  الوكالة  أن  يذكر 
مستدام  مستقبل  إلى  الدول  انتقال  تدعم  دولية  حكومية  منظمة 
جميع  الســتــخــدام  واســـع  نــطــاق  على  الـــدول  لتبني  وتـــروج  للطاقة 
والطاقة  الحيوية  الطاقة  ذلــك  في  بما  المتجددة،  الطاقة  أشكال 
الحرارية من ا�رض والطاقة الكهرومائية واستخدام مياه المحيطات 
والطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكل ذلك في سعي من الوكالة 
لتحقيق تنمية مستدامة وتحقيق أمن طاقة في دول العالم ومنها 
دول الخليج العربي وذلك عبر نمو اقتصادي منخفض في انبعاثاته 

الكربونية.

قطر تتمتع مبستوى مرتفع من الكثافة 
الشمسية

قطر ا	و¨ خليجيا « معدالت منو 
الناجت احمللي
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املدير العام  للشركة أحمد مصطفى لـ «أمالك» :

التطوير العقاري هدف مستقبلي لـ«الخط البديل»  
حوار – محمد االندلسي

كشف مدير عام شركة الخط البديل للعقارات، أحمد مصطفى، 
عن طرح الشركة لحزمة من مشاريع العقارات الدولية في وجهات 
متنوعة تشمل  أذربيجان وجورجيا و تركيا وغيرها من الدول مشيرا 

إلى أن قطاع كبير من هذه المشاريع يحظى بضمان حكومي 
ا�مر الذي يعزز مصداقيتها وجاذبيتها االستثمارية أمام العمالء 

متابعا: «تم اختيار بعض المشاريع ذات الضمان الحكومي لنبدأ 
بها حملتنا التسويقية للعقارات الدولية ، االمر الذي سيسهم 

بشكل كبير في منح المستثمر ثقة أكبر في ظل وجود الضمان 
الحكومي لمثل هذه المشاريع، خاصة وان بعض المشاريع التي 

تقوم الشركة بتسويقها وادارتها توفر امكانية قيام المستثمر 
بتحويل مبالغ استثماره الى الجهات الحكومية مباشرة وذلك 

ضمانا اضافيا للثقة والشفافية،  باالضافة الى ان الشركة تقدم 
عروض مختلفة يستطيع بها المستثمر الحصول على اقامة دائمة 
له و�سرته في عدة دول مختلفة ، كما تدرس الشركة في الوقت 

الراهن انشاء فرع جديد في أذربيجان او جورجيا وسيتم االعالن 
لعمالئنا وذلك لتوفير اعلى معدالت ا�مان والثقة».

ال  البديل  الخط  شركة  أن  مع «أمالك»  حواره  في  مصطفى  وأوضح 
تلعب فحسب دور الوسيط العقاري لمختلف العقارات التي تطرحها 
ضمن مشاريعها الدولية، بل تقوم ايضا بادارة هذه العقارات مع توفير 
من  للمستثمرين  الخدمات  جميع  أيضا  توفر  كما  الضمانات،  كافة 

خالل وكالئها في البلدان المتواجد بها مشاريعها العقارية الدولية. 
واشار الى ان الشركة توفر عدد غير محدود من العقارات الدولية التي 
تناسب جميع المستثمرين، وذك ابتداءا من 30 الف دوالر فقط وحتى 
ماليين الدوالرات، الفتا الى استقبال الشركة لعدد كبير من الطلبات 
مــن جــانــب الــعــمــالء، وذلـــك خـــالل الــمــعــرض الــعــقــاري الـــذي اقامته 
الشركة في الندمارك مول  خالل الفترة من 21 فبراير الماضي وحتى 
الثاني من مارس الجاري ، كما تم عقد صفقات مميزة بالفعل خالل 

إلى  مشيرا   ، السكنية  الوحدات  من  العديد  وبيع  العقاري  المعرض 
أن «الخط البديل» تعتزم تعزيز مشاركاتها في الكثير من المعارض 
العقارية الدولية والمحلية الستعراض فرصها االستثمارية التي توفرها 

لعمالئها في قطر.
والذكية،  الطموحة  القطري  المستثمر  بعقلية  مصطفى  واشـــاد 
القطري  المستثمر  وان  السيما  ومتوازنة،  دقيقة  الستراتيجية  واتباعه 
بات على وعي كامل ومعرفة بخصائص االسواق العقارية في غالبية 
دول العالم، كما يقوم بدراسة وضع االستثمار بدقة بالغة، باالضافة 
السوق  في  متنوعة  ســواء  استثمارية  عقارية  بمحفظة  تميزه  الى 
المحلي او بالسوق العالمي، مؤكدا انه لم تعد هناك حواجز او حدود 
هناك  باتت  حتى  القطري،  للمستثمر  االستثمارية  الطموحات  امام 
المربحة.. االستثمارية  الفرص  وجــدت  أينما   » وهــي  شائعة  مقولة 

ستجد حتما المستثمر القطري».
التي  الدولة  اختيار  الــى  الشركة  يوجه  من  هو  المستثمر  بــأن  وافــاد 
يرغب باالستثمار العقاري بها وليست الشركة التي تحددها، وبحسب 
لديه، تباشر  لالستثمار  المفضلة  لــلــدول  المسثتمر  وتحديد  توجيه 
الشركة البحث عن الفرص االستثمارية المميزة بهذه الدول ودراستها 
العمالء  امام  طرحها  يتم  ثم  ومن   ، لالستثمار  افضلها  واختيار  جديا 

ليكون هناك تنوع ثرى من الفرص االستثمارية.
واوضح ان الشركة الحظت تزايد الطلب على االستثمار في بريطانيا 
لذلك  وضعت  وغيرها،  وفرنسا  ألمانيا  مثل  االوروبية  الــدول  وبعض 
نصب أعينها االتجاة لهذه الدول لتلبية الطلب من عمالئها وقامت 

تصوير - محمود حفناوي
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بالتواصل مع كبرى الشركات العقارية في هذه الدول لتوفير فرص 
استثمارية بعوائد جيدة للمستثمرين .

االستثمار  بين  توازن  تحقيق  على  تعمل  الشركة  ان  مصطفى  وأكد 
 ، الخارج  في  الدولية  بالعقارات  واالستثمار  المحلي  بالسوق  الداخلي 
حيث تقوم بتعزيز استثمارتها المحلية، التي تعد هي االساس لعمل 
عمالئها  متطلبات  تلبية  الشركة  هو  هــدف  ان  الــى  الفتا  الشركة، 
المحليين سواء كانوا مستأجرين او مستثمرين في جميع قطاعات 

العقارات السكنية ، والتجارية واالدارية.  
والتسويقية  االعالنية  اللوحات  يــرى  ان  المستثمر  «يستطيع  وقال: 
للشركة في اغلب المناطق في الدوحة،  مما يؤكد تطبيق سياسة 
الشركة وهي تعزيز انتشارها في السوق المحلي حيث تقوم الشركة 
حاليا بتسويق وادارة محفظة عقارية في عدة مناطق بالدوحة، حتى 
العقارية  الشركات  من  الجديد  للجيل  مرادفا  بــات  الشركة  اســم  أن 
بأسعار  متنوعة  استثمارية  حلول  توفر  وانها  خاصة  المحلي  بالسوق 
المتراكمة  الخبرة  على  الــشــأن  هــذا  فــي  معتمدة  للغاية،  تنافسية 

الطويلة التي يمتلكهافريق العمل في مجال العقارات».
واشار الى ان هناك تواصل كبير من جانب بعض المطورين العقاريين 
من  البديل»  مع «الخط  كثيرة  دول  في  الكبرى  العقارية  والشركات 
وتعرض   ، االجتماعي  التواصل  مواقع  على  الرسمية  صفحاتها  خالل 
دفع  مما  الثنائي،  التعاون  امكانية  رسائلها  خالل  من  الجهات  هذه 
الفتا  المستقبلية،  اهدافها  احد  العقاري  التطوير  يكون  �ن  الشركة 
او  مطور  أي  مع  اوالتوقيع  شــراكــات  بعقد  تقوم  ال  الشركة  ان  الــى 

شركة عقارات دولية ، إال بعد التأكد تماما من مصداقية تلك المشاريع 
وجديتها  مع التحقق كذلك من صحة تلك البيانات من خالل البلديات 

التي تتبع لها تلك المشاريع في دولها.
للعقارات  القطريين  غير  تملك  تنظيم  قــانــون  ان  مصطفى  وأكــد 
واالنتفاع بها، سيحفز شرائح مختلفة من المستثمرين االجانب لدخول 
المحلي  الــعــقــاري  بالقطاع  استثماراتهم  ووضـــع  القطري  الــســوق 
بصورة كبيرة، كما أنه من المؤكد ان يؤدي القانون فور سريانه إلى 
انتعاش كبير بالقطاع العقاري، وفق العديد من توقعات الخبراء، االمر 
الذي سيرفع من معدالت استقطاب المستثمرين االجانب الى السوق 
والعمرانية  االنشائية  الحركة  استمرار  ظــل  فــي  قطر،  فــي  العقاري 
االستحقاقات  الى  باالضافة  وســاق،  قدم  على  تمضي  التي  الهائلة 
التاريخية لدولة قطر، والتي يأتى على رأسها استضافة كأس العالم 

في قطر 2022.

ندرس انشاء فرع جديد « اذربيجان 
او جورجيا

معرضنا العقاري حقق جناحا ونعزز 
تواجدنا àليا



ترجمة- نورهان عباس:

الحالل)  (السياحة  ا�سالمية  للسياحة  العالمي  المؤشر  أظهر  
الصادر عن «ماستركارد» و«كريسنت ريتنج» أن قطر ضمن أفضل 
وجهات السياحة الحالل عالميا حيث حلت في المرتبة السادسة 
عالميا في كال من سهولة الوصول واالبتكار والمرتبة السابعة 
على  عالميا  الـ12  والمرتبة  االتصاالت  تكنولوجيا  بنية  حيث  من 
مستوى تصنيف المؤشر العالمي الذي يضم 130 وجهة مختلفة 
حول العالم من بينها 48 وجهة ضمن منظمة التعاون ا�سالمي، 

و82 وجهة من خارج دول منظمة المؤتمر ا�سالمي.
تمثل  قطر  بينها  ومن  الوجهات  هذه  إن  العالمي،  التقرير  وقال 
من  العظمى  الغالبية  عند  المفضلة  والسياحة  السفر  أماكن 
ا�غلب  في  الوجهات  تلك  تقوم  حيث  سنويًا،  المسلمين  الزوار 
بتلبية احتياجاتهم الترفيهية، وتخدم في الوقت ذاته تقاليدهم 
بها  تجذب  مميزة،  عوامل  عدة  تراعي  كما  الدينية،  وعاداتهم 
السائحين المسلمين من حول العالم، مثل: الثقافة والمتغيرات 

الديموغرافية والميزانية ايضا.

مع  للنساء  للترفيه  مخصصة  أماكن  الحالل  السياحة  وجهات  وتوفر 
مالئمة  أماكن  وإيجاد  الطعام  في  الخنزير  ولحم  الخمور  وجود  منع 

للصالة مع أنشطة ترفيهية وسياحية عائلية.
تقديما  ا�كثر  الــدول  قائمة  ضمن  قطر  جــاءت  فقد  المؤشر  ووفــق 
توفيرها  إلــى  إضــافــة  ا·ســالمــيــة،  الشريعة  وفــق  سياحية  لــخــدمــات 
لعوامل جذب سياحي متفردة للسائحين من المسلمين وعائالتهم، 
ترفيهية  جــوانــب  لــعــدة  شــامــلــة  ممتعة  ــازة  إجــ بــفــتــرات  لالستمتاع 

وتثقيفية مختلفة.
التي  ا·ســالمــي،  التعاون  لمنظمة  التابعة  الـ48  الـــدول  بين  ومــن 
إسالميًا  السادس  المركز  تحتل  أن  قطر  استطاعت  التقرير،  شملها 
من  عــدد  في  تفوقها  بسبب  ا·ســالمــي،  التعاون  منظمة  دول  بين 
الخدمات التي خضعت لتقييم المؤشر العالمي، ومن بينها سهولة 
من  المسلمين  للسائحين  رائــدة  لتكنولوجيا  وتقديمها  االتصاالت 

حول العالم، مما يجعل رحلتهم لها أكثر إمتاعًا.
المسلمين  من  للمسافرين  رائعة  تجربة  توفر  قطر  إن  التقرير،  وقال 
والمطاعم  الراحة  وسائل  من  العديد  انتشار  إلــى  إضافة  وأســرهــم، 

وفقا ملؤشر «ماس�كارد» و«كريسنت ريتنج»

قطر ضمن أفضل
وجهات السياحة الحالل
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الحالل للزوار المسلمين في كل مكان بالبالد، مع توفير 
مع  قطر  فــي  للزائرين  ومريحة  رخيصة  اتــصــال  وســائــل 

بلدانهم ا�صلية وحول العالم.
ووفـــق الــمــؤشــر فـــإن الــوجــهــات غــيــر الــتــابــعــة لمنظمة 
بمستوى  االرتقاء  في   أيضًا  نجحت  ا·سالمي  التعاون 
تصنيفها وجاء ذلك التقدم با�ساس من خالل تحسين 
تلك الدول لخدماتها الجاذبة لزوار سوق السفر ا·سالمي، 
تلبي   التي  ا�مــاكــن  من  واسعة  لمجموعة  وتوفيرها 

احتياجات العائالت المسلمة بكافة شرائحها.
الــعــالــم  فـــي  الــمــســلــمــون  «السكان  التقرير:  وقــــال 
متنوعون وموزعون جغرافيًا على قطاعات ودول وهم 
العالم،  حول  السفر  تحب  التي  ا�ساسية  الشرائح  من 
هم  احتياجاتهم  تناسب  التي  الوجهات  بعناية  وتختار 

وأسرهم».
معتمدا  الــوصــول  سهولة  العالمي  المؤشر  ويقيس 
على  المرونة التي تتمتع بها متطلبات التأشيرة وتوافر 
وسائل النقل، وتميزت قطر في تلك النقطة بالتحديد 
الماضي  العام  البالد  اتخذته  الذي  المذهل  القرار  بعد 
بإتاحة دخول السائحين من 88 دولة حول العالم دون 
الوجهات  من  واحدة  جعلها  الذي  ا�مر  مسبقة،  تأشيرة 

المفضلة، ا�كثر طلبًا بين السائحين المسلمين.
ويعد استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022 عامل 
جذب رئيسيا للزوار المسلمين من منطقة دول مجلس 
التعاون الخليجي والشرق ا�وسط وحول العالم للبالد، 
ــــى من  ــر وا�ولـ ــب ــا ســتــكــون الــبــطــولــة ا�ك ــه خــاصــة وأن
نوعها، التي تقام في منطقة الشرق ا�وسط، وبالتالي 
كرة  ريــاضــة  عــشــاق  مــن  المسلمين  ماليين  سيسعى 
القدم في دول مجاورة أو بعيدة عن قطر إلى القدوم 
للبالد واالستمتاع بالبطولة العالمية ا�كبر بحلول ذلك 

العام.
مع  مذهلة،  تحتية  ببنية  للتقرير  وفقا  البالد  تتمتع  كما 

الدولة جاءت باملرتبة السادسة على 
مستوى الدول اèسالمية 

مونديال «2022».. عامل جذب رئيسي 
Îللزوار حول العا

توفÙ خدمات رائدة للزوار وأماكن 
تناسب العائالت املسلمة

تقدم قطري بني «48» دولة من دول 
منطمة التعاون اèسالمي
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توافر مجموعة واسعة من المنشآت والمساجد والمناطق الترفيهية 
العائلية أيضا .

جذبًا  ا�كثر  الوجهة  كونها  ا�ولــى  المرتبة  ماليزيا  احتلت  وعالميًا، 
من  ا�سد  بنصيب  آسيا  قارة  فازت  كما   ، الحالل  السياحة  سوق  في 

مجموع الدول الواردة في التصنيف.
«تستمر  للنظر:  الالفت  المستمر  الماليزي  التقدم  عن  التقرير  وقال 
ماليزيا في تصدر المؤشر للسنة الثامنة على التوالي، حيث تمكنت 
أفضل  من  واحــدة  باعتبارها  ا�ول  المركز  على  الحفاظ  من  الوجهة 
الوجهات للمسافرين المسلمين، من حيث المعايير المختلفة التي 

تم تحليلها».
بينها  ومن  ا·سالمي  التعاون  منظمة  وجهات  تتمتع  عامة  وبصفة 
الوصول  سهولة  بسبب  المؤشر،  على  واضحة  بميزة  وماليزيا  قطر 
المسلمة  العائالت  وشعور  فيها،  المناسبة  ا·سالمية  المرافق  إلى 
با�لفة عند التواجد فيها، مع إتاحة تلك الدول �ماكن خاصة ومطاعم 

ومتنزهات تتوافق مع أحكام الشريعة ا·سالمية.
أنها  رغــم  متقدمة  مراكز  تحقيق  استطاعت  التي  الــدول  بين  ومــن 
كانت  ــي  ــالم ا·س الــتــعــاون  منظمة  ــارج  خـ ومـــن  إســالمــيــة،  غــيــر  دول 
اليابان وتايوان، اللتان استطاعتا تحقيق تحسن كبير هذا العام في 

مكانتهما جنبا إلى جنب مع هونغ كونغ.
السياحة  سوق  لنمو  الرئيسية  الدوافع  من  مجموعة  التقرير  ويرصد 
لسوق  السريع  النمو  معدالت  تشكيل  في  تستمر  والتي  الــحــالل، 

السياحة الحالل العالمي، ومنها:
أوًال: تزايد السكان المسلمين: فال يزال المسلمون هم  ا�سرع نمواً 
في العالم، مع وجود ما يقرب من واحد من كل أربعة أشخاص في 
جميع أنحاء العالم من المسلمين. وبحلول عام 2050، من المتوقع 
أن يزيد عدد المسلمين حول العالم ليصل إلى نحو 2.8 مليار أو ما 
يقرب من واحد من كل ثالثة أشخاص في جميع أنحاء العالم، ممن 
المحيط  ومنطقة  آسيا  قــارة  من  وغالبيتهم  ا·ســالم  بديانة  يدينون 

الهادئ.
نسبيًا:  المعقول  الدخل  ذات  أو  المتوسطة  الطبقة  تنامي  ثانيًا: 
فالطبقة الوسطى ا·سالمية تواصل الزيادة في الوجهات الرئيسية 
التي تضم أغلبية مسلمية مع وجود عدد كبير من المسلمين في 
دول الخليج وإندونيسيا وماليزيا، وتلك الدول والمناطق تشكل قطاع 

رئيس وال غنى عنه في سوق السياحة الحالل.
وهناك مجموعة من التطورات ا�خرى في هذا العامل أيضًا، ومنها 
من  البشرية  الــكــوادر  مــن   المتنامية  الطبقة  المثال  سبيل  على 
المسلمين المهرة ممن يتم التهافت عليهم للعمل في الخارج في 
دول أوروبا الغربية وأميركا الشمالية، حيث يتمتع هؤالء بدخل مرتفع 
نسبيًا وقدرة أكبر على السفر والسياحة في عدة دول حول العالم، 
ومنها دول السياحة الحالل والمراكز الرئيسية لسوق السفر ا·سالمي 

الرئيسية بالطبع.
المناطق  فــي  المسلمات  الــنــســاء  ــدد  ع ــادة  زيـ عــامــل  أيــضــًا  وهــنــاك 
الحضرية في جميع أنحاء العالم، وهذا يؤدي إلى تأثير اقتصادي أقوى 

مع ارتفاع قاعدة المستهلك المسلم العامة على المدى الطويل.
ثالثًا: السكان المسلمون ا�صغر سنا: فالمسلمون هم أيضًا أصغر 
الدينية  المجموعات  جميع  بين  العمرية  الفئة  حيث  مــن  شريحة 
إلى  سنة  عمر 24  متوسط  في  أغلبهم  وقــوع  مع  ا�خــرى،  الرئيسية 
39 سنة. وهؤالء هم جيل ا�لفية والشباب المسلمين الواعدين، و 
يقبل عدد كبير منهم على تجربة العيش والسفر إلى دول أخرى غير 
بلدانهم ا�صلية، كما أن العديد منهم بدأ في تشكيل أسر جديدة 
ولعب دور ا�بوة وا�مومة، مما يجعلهم متحمسين للسفر �ماكن 
ووجهات حول العالم مع أطفالهم الجدد، وهم يشكلون مستقبل 

والسفر  الــحــالل  السياحة  ســوق  فــي  والــضــيــافــة  السياحة  قطاعي 
الجديدة  السياحية  الــخــدمــات  تجربة  على  إقبالهم  مــع  ا·ســالمــي، 
والفريدة من نوعها، على عكس الشريحة ا�كبر سنًا من المسلمين 
وعائالتهم، ممن يميلون بصورة أكبر إلى االستقرار في مكان واحد 

لفترة طويلة.
حيث  السفر:  معلومات  إلــى  الــوصــول  إمكانية  زيــادة  وأخيراً:  رابــعــًا 
وحيوي  مهم  دور  لعب  الحديثة  االجتماعية  ا·عــالم  وسائل  تواصل 
للغاية في تشجيع المزيد من المسافرين على اعتناق تجربة السفر 
تلك  استخدام  على  خاصة  بصفة  المسلمون  ويقبل  العالم،  حول 
أسعار  عروض  أفضل  على  الحصول  في  منها  واالستفادة  الوسائل، 

ومعلومات عن الوجهات التي يمكنهم السفر إليها بسهولة.
ويوضح  المؤشر العالمي، أن الوجهات الرئيسية في سوق السياحة 
 2019 عــام  في  سريعا  زخما  تكتسب  باتت  قطر  بينها  ومــن  الحالل 
مقارنة بما قبله. ففي عام 2017، على سبيل المثال، كان هناك ما 
يقدر بـ131 مليون زائر مسلم من كافة أنحاء العالم في هذا السوق 
الكبير، إضافة إلى الوافدين على الدول ا·سالمية للعمل أو ما شابه 
ذلك من جميع أنحاء العالم أيضًا، وذلك ارتفاًعا من نحو 121 مليون 
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زائر مسلم من جميع أنحاء العالم في عام 2016.
وحسب المؤشر ، فمن المتوقع أن ينمو هذا الرقم الضخم ليصل 
وهم  عام 2020،  بحلول  العالم  حول  مسلم  زائر  مليون  إلى 156 
السياحي  السفر  ســوق  مجمل  مــن   %10 إلــى  يصل  مــا  يمثلون 

العالمي.
ولفت المؤشر  إلى أن وجهات سوق السفر ا·سالمي ا�كثر مراعاة 
لمعايير نمط حياة المسلم الحديث ستكون هي ا�كثر جذبًا وربحًا 
على المدى الطويل لقاعدة كبيرة من المسافرين المسلمين الجدد، 
ممن يتمتعون بفكر ورؤية عصرية لوجهات السفر التي يفضلونها.

وأضاف المؤشر: «سوق السياحة الحالل سيستمر في النمو والتطور 
بسرعة وسط بيئة متغيرة، باعتباره واحداً من أكثر ا�سواق السياحية 
في العالم نموا ، والوجهات، والشركات والكيانات المرتبطة بالسفر 

إلى  القطاع  هذا  وجذب  للمشاركة  استراتيجيات  تطوير  إلى  تحتاج 
وجهاتهم».

واستطرد: «سوق السياحة الحالل يسير في طريقه لمواصلة نموه 
السريع ليصل إلى التحول لصناعة عالمية تقدر بنحو 220 مليار دوالر 
أخرى  دوالر  مليار  بنحو 80  ينمو  أن  المتوقع  ومن  عام 2020.  بحلول 

ليصل إلى 300 مليار دوالر بحلول عام 2026».
السياحة  مؤشر  على  تقدمت  التي  «الدول  بقوله:  التقرير  واختتم 
الــحــالل يــنــتــظــرهــا مستقبل واعــــد فــي جـــذب الــمــزيــد مــن الــزائــريــن 
المسلمين على المديين القصير والطويل، بشرط مراعاة احتياجات 
الــمــســافــر الــمــســلــم الـــشـــاب، وكــذلــك تــوفــيــر مــتــطــلــبــات الــعــائــالت 
يفضل  الــذي  الرقمي،  المسلم  الزائر  تطورات  ومواكبة  المسلمة، 

اختيار وحجز كل تفاصيل رحلته عبر شبكة االنترنت».

إعفاء مواطني 88 دولة من تأشÙة الدخول عزز 
جاذبية قطر

التكنولوجيا الرائدة واالتصاالت السهلة.. عوامل 
تفوق رئيسية
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العامة  المساهمة  الشركات  إحدى  للتنمية  المتحدة  الشركة  تعتبر 
المشاريع  في  االستثمار  في  رسالتها  تتمثل  قطر،  دولــة  في  الرائدة 
ــل لــلــمــســاهــمــة فـــي تــنــمــيــة الـــدولـــة وتــحــقــيــق الــفــائــدة  ــ طــويــلــة ا�ج
وتم   ،1999 عــام  في  الشركة  تأسست  للمساهمين.   المستهدفة 

إدراجها في بورصة قطر في يونيو 2003.
دوراً  لتأسيسها،  ا�ول  الــيــوم  منذ  للتنمية  المتحدة  الشركة  تــؤدي 
قطر،  دولة  تشهدها  التي  التنمية  مسيرة  في  المساهمة  في  فاعًال 
وقد تمكنت الشركة من شق طريقها حتى غدت من أهم الشركات 
من  مجموعة  تأسيس  في  نجحت  كما  القطرية،  العامة  المساهمة 

االستثمارات المتنوعة والمجدية.
تملك الشركة المتحدة للتنمية وشركاتها التابعة ثروة من المعرفة 
مشاريع  فــي  عملها  خــالل  مــن  اكتسبتها  التي  الواسعة  والــخــبــرات 
با�نشطة  المرتبطة  والمشاريع  الممتلكات،  وإدارة  العقاري،  التطوير 

البحرية والضيافة ومشاريع البنى التحتية والمرافق العامة.
خــالل  قـــوي  مــالــي  أداء  عــلــى  للتنمية  الــمــتــحــدة  الــشــركــة  حــافــظــت 
في  البارزة  المعالم  من  العديد  استكمالها  مع  الماضية،  السنوات 
أبرز  وأحد  للشركة  الرائد  المشروع  وهو  اللؤلؤة-قطر،  مشروع  تطوير 

المشاريع العقارية المتكاملة في منطقة الشرق ا�وسط.
القادمة (2023-2019)،  الخمس  للسنوات  لÚعمال  خطتها  إطار  في 
السوق  في  الرائدة  مكانتها  من  للتنمية  المتحدة  الشركة  تستفيد 
من  الربحية  على  والمحافظة  مستدام،  مالي  أداء  تحقيق  أجل  من 
خالل التركيز على ا�نشطة ا�ساسية، واالستثمار في تطوير المشاريع 

العقارية المجدية.
دولية  وجوائز  تقديرات  على  للتنمية  المتحدة  الشركة  حصلت  وقد 
الرائدة  العقارية  المشاريع  تطوير  في  ونجاحاتها  بإنجازاتها  اعترافًا 

والمتكاملة، التي تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة دوليًا.
الرائدة،  العقارية  المشاريع  وإدارة  تطوير  في  نجاحها  على  وكدليل 
بجائزة «أفضل مشروع متعدد  فازت الشركة المتحدة للتنمية مؤخراً 
العربية  الــعــقــارات  جــوائــز  ضمن   2019-2018 لــعــام  االستخدامات» 

المرموقة، وذلك عن مشروعها «جزيرة اللؤلؤة-قطر».
ويعكس هذا الفوز الموقع الرائد الذي تحتله الشركة المتحدة للتنمية 
سكنية  فئة   48 ضمن  المرشحين  مــن  المئات  على  تفوقت  التي 
وتجارية مختلفة خضعوا لعملية تقييم دقيقة من قبل لجنة مختصة 
عقاريًا من مختلف أنحاء العالم، يترأسهم ثالثة  مكونة من 80 خبيراً 

طلب قوي على عقارات «اللؤلؤة-قطر»
«املتحدة للتنمية» تستكمل املشاريع التطويرية

يعد مشروع اللؤلؤة-قطر من أهم وأبرز المشاريع التي تقوم الشركة 
ا�نسان  صنع  من  لجزيرة  مشروع  وهو  بتطويرها.  للتنمية  المتحدة 
يعتبر فريدًا من نوعه في قطاع التنمية العمرانية. تقع جزيرة اللؤلؤة-
قطر على مساحة 4 ماليين مترًا مربعًا من ا�راضي المستصلحة. تبعد 
الجزيرة مسافة 350 مترًا عن شاطئ منطقة الخليج الغربي بالدوحة، 
المتعدد  العقاري  التطوير  مشاريع  أكبر  من  المشروع  هذا  ويعد 

االستخدامات في منطقة الشرق االوسط.
تتصل الجزيرة مع قلب العاصمة القطرية من خالل شبكة من الطرق 
الحديثة وتمتد على الساحل بطول 32 كيلومترًا، حيث يتوقع أن تضم 

25٫000 مسكنًا يستوعب 50٫000 نسمة بحلول نهاية عام 2021.
فريد،  معماري  طابع  ذات  أحياء   10 إلى  اللؤلؤة-قطر  جزيرة  تنقسم 

وأبراج  كارتييه،  وقناة  سنترال،  ومدينا  بحرية،  وفيفا  أرابيا،  بورتو  هي: 
وبيرليتا  مالذ،  وكوستا  فيالج،  وجياردينو  غاردنز،  وفلورستا  كارتييه، 
العشرة  المناطق  هذه  من  منطقة  كل  وتتميز  دانا.  وأيزوال  غاردنز 
إذ  للعائالت،  مثالية  وجهة  تمثل  وهي  المميزة.  المعمارية  بفرادتها 
غرفة  ذات  والشقق  االستديو  نظام  بين  تتنوع  سكنية  شققًا  تضم 
نوم واحدة إلى ثالثة غرف نوم، وممشى وساحات مناسبة للمشي، 
ومجتمع شاطئي عائلي، با�ضافة إلى الفلل والمباني المنخفضة 

االرتفاع، مع مجموعة واسعة من الحدائق الطبيعية الخالبة.
توجد حاليًا فروع �كثر من 350 عالمة تجارية للبيع بالتجزئة عاملة في 
والمقاهي  لãزياء  الشهيرة  التجارية  العالمات  تشمل  وهي  الجزيرة، 
والمطاعم وغيرها من المنتجات والتي تشغل أكثر من 115٫000 مترًا 

اللؤلؤة-قطر

بورتو أرابياأبراج كارتييه

يع
شار

وم
ت 

كا
شر



59

على  التقييم  ارتكز  حيث  البريطاني،  الــلــوردات  مجلس  من  أعضاء 
العديد من المواصفات كالتصميم والجودة وتوافر الخدمات واالبتكار 

وااللتزام باالستدامة.
قطر  جوائز  من  بجائزتين  فازت  قد  للتنمية  المتحدة  الشركة  وكانت 
للتميز في ا�عمال 2018، التي تقدمها مجلة MEA-Markets، إحدى 
بمجال  الرئيسية  التطورات  رصــد  في  المتخصصة  الــرائــدة  المجالت 
تكرم  والــتــي  أفريقيا  وشــمــال  ا�وســـط  الــشــرق  منطقة  فــي  ا�عــمــال 
من  عالية  بمستويات  يتمتعون  الذين  وا�فـــراد  وا·دارات  الشركات 

الخبرة والتخصص. 
عقاري  مطور  أفضل  جائزة  على  للتنمية  المتحدة  الشركة  وحــازت 
عالمي لعام 2018 عن مشروع اللؤلؤة-قطر، كما فازت بجائزة أفضل 
بفضل  العام  نفس  عن  العقارات  وإدارة  العقاري  للتطوير  مجموعة 
إدارة الشركة لقائمة من مشاريع التطوير العقاري المتميزة والفاخرة.
كما وحصدت الشركة المتحدة للتنمية جائزة «أفضل شركة للتطوير 
العقاري في قطر لعام 2018»، التي تمنحها مجلة التمويل الدولية 

المرموقة، التي يقع مقرها في لندن.
إيجابي  بشكل  اللؤلؤة-قطر  عقارات  على  القوي  الطلب  وانعكس 
وبعد  للتنمية.  المتحدة  الشركة  حققتها  التي  المالية  النتائج  على 
هذه النتائج القوية، تعمل الشركة المتحدة للتنمية على استكمال 
ا�عمال التطويرية في ثالثة مشاريع تثري أسلوب الحياة وهي جزيرة 

جيوان، وجياردينو فيالج وأبراج المتحدة.

المؤجرة.  التجزئة  مساحات  من  مربعًا 
للخدمات  مجمعًا  الجزيرة  تضم  كما 
الحكومية ومركز خدمات وزارة الداخلية.

وقد ساهم النمو السكاني المتسارع 
السياح  تدفق  ــادة  وزي الجزيرة،  في 
والبنية  وا�قليميين،  المحليين 

التحتية المتطورة والتطورات التجارية الحديثة، في جعل اللؤلؤة-
والشركات  المستثمرين  أمام  الرئيسية  الوجهات  من  واحدة  قطر 
التسوق  منافذ  من  العشرات  افتتحت  حيث  والعالمية،  المحلية 
مختلف  في  لها  فروعًا  العالمية  والمشروبات  المأكوالت  ومتاجر 

أنحاء الجزيرة.

فيفا بحرية

أبراج المتحدة

قناة كارتييه

مدينا سنترال

جياردينو فيالج
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جزيرة جيوان هي أحدث مشروع عقاري تقوم الشركة المتحدة للتنمية بتطويره. 
تقع الجزيرة بمحاذاة جزيرة اللؤلؤة-قطر، وتمتد على مساحة 400,000 متراً مربعًا 

تقريبًا، مع مساحة مبنية بالكامل تبلغ 388,000 متراً مربعًا.
جيوان  جزيرة  تستوعب  سوف  عام 2021،  نهاية  بحلول  بها  العمل  اكتمال  عند 

3,500 ساكنًا، وعدداً مماثًال من الزوار يوميًا.
كما ستضم الجزيرة 712 وحدة سكنية، بما في ذلك 639 شقة، و20 فيال مستقلة، 
و26 فيال بواجهة مائية، و21 فيال بواجهة بحرية، و6 فلل واقعة على جزر مستقلة، 
المباني  من  وعــدداً  بالتجزئة  البيع  محالت  من  مربعًا  متراً   11,000 إلى  با·ضافة 

السكنية.
باستدارتها  المعروفة  الجيوان  لؤلؤة  من  اسمها  اسُتلهم  التي  الجزيرة،  هــذه 
الكاملة وكبر حجمها وجمال لونها ا�بيض المشبع بالحمرة، ستضم ممشى الـ 
”كريستال» الخارجي المكيف ومنتزهات ومناطق خضراء ومحالت البيع بالتجزئة، 

ما من شأنه جذب مختلف العالمات التجارية الجديدة إلى الدوحة.
مربعًا،  متراً  ألف   100 من  �كثر  تمتد  طرقات  شبكة  جيوان  جزيرة  وستضم  كما 
مربعًا من المساحات المفتوحة، التي با·مكان الوصول إليها عبر  و20 ألف متراً 

3 طرق رئيسية.
التي  البيئية  االستدامة  معايير  مع  بالتوافق  جيوان  جزيرة  تصاميم  اعتماد  تم 
خالل  من  السير  قابلية  وتوفير  تحسين  عبر  المركبات  استخدام  تقليل  تتضمن 
تطوير طرق مخصصة للمشاة والدراجات وربط الجزيرة بشبكة النقل العام. كما 
تم اعتماد تصاميم تضمن تخفيض درجة الحرارة من خالل دمج ا�سقف الخضراء 

والتظليل وا�سطح العاكسة �شعة الشمس.
المتحدة  الشركة  وضعتها  خمسية  خطة  ضمن  جــيــوان  جــزيــرة  تطوير  ويــنــدرج 
للتنمية، سيتم خاللها استثمار 5.5 مليار ريال قطري، بحيث سيتم تخصيص حوالي 
هذه  وتعكس  جيوان.  جزيرة  في  التطويرية  لÚعمال  منها  قطري  ريال  مليار   2.5
االستراتيجية إلتزام الشركة المتحدة للتنمية القوي بمتابعة أنشطتها التنموية، 
قطر  رؤية  متطلبات  مع  يتماشى  بما  القطري  االقتصاد  تنويع  في  والمساهمة 

الوطنية واستراتيجياتها التنموية.

«جيوان» أحدث جزيرة متكاملة
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اذا بدد مليون دوالر يوميا  فسيحتاج إ¨ 245 عام� !

كيف ينفق بيل جيتس 

ثروته الطائلة؟
اعداد-محمد سيد:

يعد بيل جيتس، مؤسس شركة مايكروسوفت، وهو ثاني أغنى شخص في 
العالم بعد ا�ميركي ومؤسس شركة أمازون «جيف بيزوس»، حيث وصلت 

قيمة ثروته إلى نحو 95 مليار دوالر، وفقا لمجلة فوربس ا�ميركية، لكن 
الكثيرين ال يعلمون ما الذي يفعله الرجل وعائلته بهذه الثروة العمالقة، غير 

شراء السيارات الفاخرة  والعقارات المبهرة.
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من  إنه  ا�ميركية،  إنسايدر»  شبكة «بيزنيس  قالت  الصدد،  هذا  وفي 
لكن  المال،  من  الخرافي  المبلغ  بهذا  فعله  يجب  ما  تخيل  الصعب 
ينغمس  وبينما  منه،  استفادة  أقصى  تحقيق  كيفية  يعرف  جيتس 
الرجل في الترف بشكل غير مبالغ فيه مقارنة بآخرين ال يملكون مقدار 
ثروته وينفقونها ببذخ يفوق المعقول، يشتري جيتس عقاراً أو با�حرى  
وهو الموجود في واشنطن بقيمة 125 مليون دوالر، أو طائرة  قصراً 
ال  جميعها  لكنها  الفاخرة،  السيارات  من  مختلفة  ومجموعة  خاصة، 

تشكل سوى جزء بسيط من ثروته الضخمة.
وسبق وأن قال هو وزوجته، ميليندا ،إنه غير عادل أن يكونا وعائلتهما 
وأسرتهم،  أنفسهم  على  المليارات  إنفاق  من  فبدًال  لذا،  الثراء،  بهذا 

غالبًا ما يتبرعون بالكثير من ا�موال لصالح ا�عمال الخيرية.
معظم  عــن  بالتخلي  تعهدا  إنهما  الشبكة،   بحسب  والمفاجئ   

ثروتهما من خالل «عطاء»، أطلقوه في عام 2010.
وبيل غيتس ثاني أغنى شخص على وجه ا�رض، يستغل هو وزوجته 
ميليندا هذه القوة في ا�غراض الخيرية من خالل مؤسسة بيل وميليندا 
غيتس، التي تمول مشاريع تهدف إلى الحد من الفقر وعدم المساواة 

والمرض والفجوات التعليمية والجوع في جميع أنحاء العالم.
 ، للمؤسسة  الخيري  العمل  تناقش  والتي   2018 في  رسالته  وفــي 
أجاب بيل وميلندا جيتس على 10 أسئلة وجهها لهما الناس بشكل 
متكرر، لكن سؤاال واحدا هو الذي كان ا�كثر إثارة، «هل من العدل أن 

يكون لديكم كل هذه الثروة؟!»، لهذا ، أجاب كالهما بالنفي.
وكتبت ميليندا جيتس: «ليس من العدل أن نحصل على ثروة كبيرة 
عندما ال يكون لدى ا¸خرين سوى القليل. وليس من العدل أيضًا أن 

نفتح خزائن ثروتنا لمعظم الناس».
مكالماتنا  أخذ  إلى  يميلون  العالم  :«قادة  جيتس  ميليندا  وأضافت 
الهاتفية والنظر بجدية فيما يجب أن نقوله. المناطق التعليمية التي 

تعاني من ضائقة مالية هي أكثر مانهتم به».
ولذا، وخالل إجابتهما  حول منطقية أن تحظى عائلتهما بكل هذه 
الثروة، أجابا أنه قد ال يكون هذا ا�فضل، لكن اليعني ذلك التفريط 
فيها وإنفاقها بشكل مبتذل، واعتبر جيتس أن ثروته وامتيازاته الهائلة 
وميليندا  بيل  مؤسسة  إطــالق  إلى  دفعتهم  التي  ا�سباب  أحد  هي 

جيتس.
وكتبت ميليندا جيتس تقول «إننا نقوم بهذا العمل ونستخدم كل 
ما لدينا من نفوذ ، لمساعدة أكبر عدد ممكن من الناس ولتحقيق 

ا·نصاف في جميع أنحاء العالم“.
وتعد مؤسسة جيتس هي أكبر مؤسسة خاصة في العالم ، وتتطلب 
التدقيق النقدي حول تأثيرها البعيد المدى. في حين يعتقد الكثير من 
الخبراء أن المؤسسة قد حسنت حالة الكثيرين في العالم ، ويقول 

البعض إن العمل الخيري لجيتس أصبح أكبر من أن يتم تقييمه.
وتقول بيزنيس إنسايدر، إنه  إذا أنفق جيتس مليون دوالر في اليوم ، 

فسيحتاج إلى أكثر من 245 عاًما ·نفاق ثروته.
وعلى الرغم من ثروته الضخمة ، قال غيتس في وقت سابق ·لين دي 
جينيريس أنه عندما أصبح مليارديراً في سن ال 31 (أصغر ملياردير في 
التاريخ في ذلك الوقت) ، لم يذهب في فورة ا·نفاق، بل تأنى وهذا 

ما أتاح له تفكير أعمق بعيداً عن البذخ، وضاعف ملياراته.

سيترك وديعة لكل واحد من 
أبنائه قيمتها مليون دوالر

@ منزل بيل جيتس
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وعرضت بيزنس إنسايدر مجموعة متنوعة عن أبرز أوجه إنفاق جيتس 
وعائلته لثروتهم الكبيرة ، كا¸تي:

والموجودات  ا�سهم  من  متنوعة  مجموعة  في  جيتس  استثمر   -  1
وأطلق صندوقا استثماريا بقيمة مليار دوالر ، وهو «بريثارو إنيرجي» ، 

مع 20 شركة أخرى.
2 - أفادت تقارير أن جيتس يملك طائرة بومباردييه BD-700 جلوبال 
اكسبرس، والتي تبلغ قيمتها 40 مليون دوالر ويمكنها استيعاب ما 

يصل إلى 19 شخًصا.
في  اكــســانــادو،  قصره  بناء  في  وقته  من  الكثير  جيتس  أمضى   -  3
واشنطن الذي استغرق منه سبع سنوات أنفق خاللها 63 مليون دوالر. 
وتبلغ مساحة قصره  66 ألف قدم مربع ، وتقدر قيمته ا¸ن بنحو 125 

مليون دوالر. ويوجد في منزله شاشات بقيمة 800 ألف دوالر.
وينسلو  لوحة  مثل   - أيضًا  حوائطه  على  حقيقية  لوحات  هناك  و 
 .1988 عــام  في  دوالر  مليون   36 مقابل  جيتس  اشتراها  التي  هومر 
ويوجد أيضًا حمام سباحة يبلغ طوله 60 قدًما - في مبنى منفصل 
على مساحة 3.900 قدم مربع، ناهيك عن مكتبة مساحتها 2100 قدم 
عشر  السادس  القرن  من  فينشي  دا  لليوناردو  مخطوطة  بها   ، مربع 
اشتراها جيتس في مزاد بقيمة 30 مليون دوالر في عام 1994. ولديه 
قاعة منزلية ضخمة لـ 20 ضيفا وستة مطابخ و 24 حماما ، ويحتوي 

منزل غيتس على العديد من المرائب لـ 23 سيارة.
4 - بيل جيتس، جامع للسيارات الفاخرة، وكان أول تفاخر كبير له بعد 
خالل  وقال  بورش 911،  سيارة  بشرائه  مايكروسوفت  شركة  تأسيس 
ولكن  دوالر،  ألف   80 بمبلغ  بعد  فيما  باعها  بأنه  تليفزيونية،  مقابلة 

لدى جيتس سيارات بورش أخرى، ومن أنواع أخرى فاخرة.
5 - خارج جناحيه في واشنطن ، يمتلك غيتس أيضًا مزرعة للعطالت 
بمساحة 4.5 فّدان في ولينغتون ، فلوريدا ، مع قصر مساحته 12.864 
فابنته  الفروسية،  لرياضة  رائعة  نقطة  المنطقة  تعتبر  و  مربع.  قدم 

جنيفر فارسة بارعة، حيث اشترى الملكية لدعم شغفها.
6 - يقال أنه أنفق 27 مليون دوالر لشراء سلسلة كاملة من العقارات 

في المنطقة.
7 - في كاليفورنيا ، يمتلك جيتس رانشو باسيانا الذي تبلغ مساحته 
228 فدانا والذي اشتراه مقابل 18 مليون دوالر. ويشمل مضمار سباق 

وبستاًنا وخمس حظائر.
تم  والتي  فدانا،  بمساحة 492  وايومنغ  في  مزرعة  شراء  تم  كما   - 8

إدراجها بمبلغ 8.9 مليون دوالر في عام 2009.
خـــالل شــركــتــه االستثمارية  مــن  االســتــثــمــارات  مــن  بــالــعــديــد  قـــام   - 9
تشارلز  لفندق  الجزئية  الملكية  ذلك  في  بما   ، كاسكيد  الشخصية، 

في كامبريدج ، ماساتشوستس.
فورسيزونز  فنادق  سلسلة  نصف  من  يقرب  ما  يمتلك  إنه  يقال   -  10
القابضة من خالل كاسكيد ، بما في ذلك فنادق في اتالنتا وهيوستن.

11 -  تمتلك شركة جيتس حزمة من العقارات الفندقية.
12 - في عام 2013 ، دفع غيتس  مبلغ 161 مليون دوالر لفندق ريتز 
كارلتون في سان فرانسيسكو، واعتبارا من عام 2014 ،أصبحت قيمة 

الفندق 200 مليون دوالر.
13 -  عندما ال يكون منشغًال بشراء العقارات أو العمل ، يحتاج غيتس 
لقضاء عطلة أو اثنتين لالسترخاء، حيث يسافر إلى أستراليا وكرواتيا 

أو  وبليز وا�مازون في البرازيل.
14 - يقضي جيتس مع عائلته عطلتهم على البحر ا�بيض المتوسط 
على متن اليخت الفاخر سيرين البالغ طوله 439 قدما ، والذي استأجره 

بمبلغ 5 ماليين دوالر في ا�سبوع. ويشمل طائرة هليكوبتر.
15 - قال جيتس سابقا إنه يحب لعب التنس والذهاب للتزلج، ولهذا 

فهو يدفع الكثير في المالعب وا�ندية لممارسة رياضته.

مكتبه  منزله  في  فلديه  للكتب  متعطش  قــارئ  أيضًا  جيتس    -  16
عمالقة، ال يمل عبرها من مطالعة الكتب، والبحث عن جديد ا·صدارات 

وا�خرى النادرة والكتب التي دار حولها الجدل في مجاالت مختلفة.
17 - يكره غيتس التسوق لشراء شئ لنفسه ، لكنه اعترف بأنه يحب 
زوجته  قالت   ، ذلك  ومع  بها.  ليهاديها  ميليندا  لزوجته  أشياء   «شراء 

مرة أنه ال يحب ا·سراف في ا·نفاق على المالبس والمجوهرات.
بيولوجية  شركة  وهــي  أمــيــاريــس،  فــي  سابقًا  جيتس  استثمر   -  18
اصطناعية، أنتجت مشتقات لعقاقير المالريا والوقود الحيوي القائم 
بانتاج  الصحة  بمجال  أيــضــًا  الشركة  تهتم  و  الهيدروكربون.  على 

العطور ومنتجات العناية بالبشرة .
مرض  أبــحــاث  فــي  دوالر  مليون   50 غيتس  استثمر   ، فــي  2017   -  19

الزهايمر.
20 - تبرع جيتس بأكثر من 2 مليار دوالر في عام 2016 لدعم الصحة 

والتنمية العالمية والتعليم في أميركا.
21 - تعهدت مؤسسة جيتس بحوالي ملياري دوالر لهزيمة المالريا ، 
وتبرعت بأكثر من 50 مليون دوالر لمكافحة ا·يبوال ، وتعهدت بمبلغ 
شلل  لقاح  إنتاج  على  تعمل  يابانية  أدويــة  لشركة  دوالر  مليون   38

ا�طفال منخفض التكلفة.
ا�قل  على  دوالر  مليار   2.5 مبلغ  بدفع  جيتس  مؤسسة  التزمت   -  22

لتحالف عالمي ينتج لقاحات مناعية إلى البلدان الفقيرة.
23 - بيل وميليندا أيضا أنفقا من خالل مؤسستهما الكثير للتعليم، 
مليار   1.6 بنحو  ا�لفية  علماء  برنامج  جيتس  مؤسسة  أنشأت  حيث 

دوالر.
24 - أخيراً وليس آخراً، اشتركت مؤسسة جيتس مع مؤسسة دان دي 
سوء  على  للقضاء  دوالر  مليون   100 بمبلغ   ،  2016 عــام  في  وتــي 

التغذية في نيجيريا.
25 - فيما يخص مستقبل ثروته، سيترك جيتس 10 ماليين دوالر لكل 

واحد من أبنائه  فقط، كصافي ودائع مالية.

يعشق السيارات الفاخرة 
وأكبر متبرع لãعمال الخيرية








