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متوسط  في  عالميًا  األعلى  قطر.. 
دخل الفرد

حافظت قطر على المركز األول عالميًا 
الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط  في 
االنخفاض  من  الرغم  على  القومي، 
في  والغاز  النفط  أسعار  شهدته  الذي 
بحدود   ،2016 عام  العالمية  األسواق 

129 ألف دوالر.

11

سوريا تحت األضواء

بدأ في العاصمة الكازاخية أستانا اجتماع 
)روسيا  المشتركة  العمل  مجموعة 
التسوية السورية.  وإيران وتركيا( بشأن 
يترأس  “إنترفاكس”،  وكالة  وحسب 
نائب  محميدوف  حاجي  ستانيسالف 
لألركان  التابعة  العمليات  دائرة  رئيس 
العامة للقوات الروسية مجموعة الخبراء 

الروس. 

10

توطيد العالقات
 استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى فخامة 

الرئيس العماد ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة، لدى زيارته للدوحة. 

»36.5« مليار إنفاق حكومي

وزارة  عن  صادرة  بيانات  أكشفت 
بلوغ  واإلحصاء  التنموي  التخطيط 
ريال  مليار   31.4 الحكومية  االيرادات 
في الربع الثالث من العام 2016 )وهي 
بيانات متاحة( فيما بلغ االنفاق  احدث 
الربع  خالل  ريال  مليار   36.5 الحكومي 

الثالث من 2016

10
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المحتويـــــات

48

36 44

تحت الضوء
فـــن رد الجـــمـيـــــل

األعمال  بيئة  في  يحدث  ر  ومبشِّ جديد  شيء 
في قطر، حيث تتجاوز المسئولية االجتماعية 
اآلن  لُتدار  الخيري  العمل  حدود  للشركات 

بطريقة أكثر إستراتيجية وتنظيمًا.

القطاع المالي 
واألمن اإللكتروني

نترى هل استيقظ القطاع المالي في قطر للمخاطر اإللكترونية إبان تعرض أكبر بنك في البالد 
لهجوم إلكتروني خطير مؤخرا؟ تحاول قطر اليوم الوقوف على أهم مواطن الضعف في هذا 
العام  من  أبريل  في  العالمية  اإلعالم  وسائل  تناقلت  لها.  الحلول  إيجاد  يمكن  وكيف  المجال 

الماضي أخبار تعرض أكبر بنك في قطر لهجوم إلكتروني كبير. 

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

13  غاز  و نفط

14  عقــارات
13 شئون مصرفية

16 شئون عربية

57 أسواق 
61 عين على الدوحة

التكتالت المصرفية 
لمواجهة  األزمات والتقلبات

اندماج  الماضية،  الفترة  في  العالم  شهد 
مؤسسات مالية ضخمة، كان هدفها األول 
توسيع رأس المال ورسم خطط استثمارية 
إستراتيجية وسيدعم اندماج البنوك الثالث 
المحلية )مصرف الريان، وبنك بروة، وبنك 
القطري،  المصرفي  النظام  الدولي  قطر 
على  االيجابية  االنعكاسات  إلى  اضافة 

االقتصاد الوطني.

العالقات القطرية األسترالية ... 
فرص واعدة ومستقبل زاهر

األسترالية  القطرية  العالقات  تشهد 
انطالقة جديدة مع افتتاح سفارة أسترالية 
التجاري  التبادل  وزيادة  قطر  دولة  لدى 
المتبادلة،  الرسمية  والزيارات  البلدين  بين 
أعداد  شهدتها  التي  الزيادة  إلى  إضافة 
إلى  الدوحة  المباشرة من  الجوية  الرحالت 

المدن األسترالية المختلفة.

40

تحويل المعامالت القضائية 
للنظام اإللكتروني ضرورة ملحة

الهادفة  التنفيذية  الخطوات  إطار  في 
والجهات  القطاعات  مختلف  تطوير  إلى 
الحديث،  اإللكتروني  بالنظام  الحكومية 
واالتصاالت  المواصالت  وزارة  قامت  
مذكرة  بتوقيع  للقضاء  األعلى  والمجلس 
تفاهم فيما بينهما بهدف تطوير المحاكم 

للعمل بالمنظومة اإللكترونية الحديثة.

26





تمكـــين المـــرأة
للمشاركة 

جنبا إلى جنب مع الرجل

تمكين المرأة
الزالة

عدم المساواة بين الجنسين

جائزة قطر توداي للسيدات 
تكرم الجائزة إنجازات المرأة في األعمال التجارية، 
والثقافة، واألزياء واألعمال الخيرية وغيرها من 

المجاالت الهامة في قطر.
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رسائل القراء

 في الوقت الذي طالعنا خالله عددكم الصادر عن شهر يناير كانت األحداث تتسارع حول العالم 
بها عدد  التي نطق  الكلمات  أن  إال  بالدموية واالضطراب،  تتسم  أغلبها  والتي لألسف صارت 
إلينا  وأعاد  األمل  فينا  بث  الجديد  العام  عن  البديع  تقريركم  خالل  القطري  المجتمع  رموز  من 
أرجاء  السالم  يعم  وأن  واألزمات  المشاكل  انتهاء  سنة  تكون  أن  نتمنى  آت،  هو  لما  اإليجابية 

والعالم أجمع.  العربي وعالمنا اإلسالمي  وطننا 
                                                                                                                             

نجيب كامل 

 ال شك أن الجيل الجديد من رواد األعمال في قطر لديه من األفكار ما هو مبدع ومميز ومكتوب 
عن  المجلة  في  نشرتموه  الذي  الموضوع  عكس  وقد  المتواصالن،  والعمل  بالجهد  النجاح  له 
الواعد، والذي يحقق  القطري  الوجه المشرف للشباب  يبرز  الزيارة  رجل األعمال الشاب ناصر 
المعنية  الجهات  كافة  تبذلها  التي  الجهود  تتواصل  أن  نتمنى  لذا  واالجتهاد.  بالمثابرة  األحالم 

الالمحدود. وأعمالهم وطموحهم  أفكارهم  الشباب وتقدم  لرفعة 
                                                                                                                                 

أحمد  عبدالله 

الدائمة  بالطاقة  تمدنا  العام  طوال  ساطعة  بشمس  األوسط  الشرق  منطقة  تحظى    
الطاقة الشمسية  إلى ثقافة ومعرفة استخدام  المنطقة تفتقر  التي ال تنضب، لكن  المتجددة 
التي تنعم بأحد أعلى معدالت اإلشعاع الشمسي في  وتطبيقاتها المختلفة. وقد خطت قطر 
المنطقة خطوة أخرى نحو التحول إلى مركز للطاقة الشمسية في الشرق األوسط من خالل 
٪ من   16 توليد  إلى  البالد، وهي تسعى  بوفرة في  المتوفرة  الشمسية  الطاقة  االستفادة من 
في  ذلك  يتحقق  أن  نتمنى   .2018 العام  بحلول  الشمسية  الطاقة  من  للكهرباء  احتياجاتها 

العاجل. القريب 
الكبيسي علي 

أوتو للسيارات كشف  العام بشركة كيو  المدير  بأعمال  القائم  الحوار مع السيد أحمد شريفي    
التي  االنتعاش  حالة  وعكس  قطر،  في  السيارات  بسوق  المتعلقة  والخبايا  األمور  من  العديد 

يشهدها االقتصاد بشكل عام، وهو أمر إيجابي البد من تسليط الضوء عليه.
                                                                                                                               

 صالح الكواري 

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: 
qtoday@omsqatar.com

تدعو »قطر اليوم« قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة. التترددوا في الكتابة 
إلينا على العنوان التالي :  »قطر اليوم«  ص.ب:  3272  الدوحة - قطر ،  أو على فاكس رقم: 44550982 

تحتفظ »قطر اليوم« بحق نشر أو عدم نشر المراسالت كما أن اآلراء واألفكار المعبر عنها ال تعكس بالضرورة رأي المجلة

www.issuu.com/oryxmags :يمكنكم قراءة مقاالت قطر اليوم من الموقع

www.facebook.com/qataralyom   تابعونا على الفيس بوك وتويتر لقطر اليوم 
www.twitter.com/qataralyom
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كلمة العــدد

الناشـر

شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.
ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف: 44550983 

أو 44671173 أو 44667584 )974+( .
فاكس:  44550982 )974+( . 

 qtoday@oryxpublishing.com :بريد إلكتروني
www.issuu.com/oryxmags

صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر
 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح 

كتابي من إدارة الشركة، جميع الحقوق محفوظة. 

يوسف بن جاسم الدرويش 
الناشـر ورئيس التحرير 

جاسم بن يوسف الدرويش
العضو المنتدب والمدير التنفيذي

 
د. فيصل فؤاد

المدير
---------------------

مدير التحرير
سندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أيسواريا مورتي         اودين ناج

مراسل صحفي    
كرتينا هودورو           ارتي موهان

---------------------
مدير القسم الفني 

فينكات ريدي

نائب مدير القسم الفني 
حنان أبو صيام

مساعد مدير القسم الفني 
أيوش أندراجيت

مصمم جرافيك أول 
ماهيش ريدي

مصور فوتوجرافي 
روبرت التيميرانو

---------------------
قسم التسويق والمبيعات

المدير
ساكاال  ايه ديبراس

فريق التسويق
سوني فيالت        دنزيتا سيكويريا      

ماتيوس جيريان         نيشاد ناصر
---------------------

مسئول الفعاليات
غزالة محمد

---------------------
محاسب 

براتاب تشاندرن 
---------------------

العالقات العامة
إسالم المحالوي

---------------------
فريق التوزيع

 بيكرم شرستا 
ارجون تيميلسينا          بيمال راي

بسنتا بوخريل       براديب بهوسال

قد تكون فترة اثني عشر عاما من عمر قطاع النشر ليست بكبيرة، لكن اثني عشر عاما 
في مجال النشر في قطر هي بالتأكيد كبيرة. فقد عاصرنا الدوحة خالل هذه الفترة 
وهي تمر بمرحلة تحول هائل من بلدة آمنة وهادئة ال ُيرى في شوارعها سوى القليل 
المتهالكة، وسيارة  تتكون معظمها من سيارات األجرة الصفراء  التي  المركبات  من 
تعبر  وهي  بتمّلكها،  للقطريين  إال  عام  بشكل  يسمح  يكن  لم  التي  الرباعي  الدفع 
الدوارات التي ال تحوي، إال القليل من السيارات، لتصبح مدينة عالمية تعج بسيارات 
األجرة الحديثة من كروة وشركات خاصة أخرى، وحافالت مليئة بالركاب، وتقاطعات 

مزدحمة، وشوارع تشبه المتاهات المحيرة، وأبراج زجاجية فخمة .

وقد نكون من المحظوظين القالئل الذين جّربوا ركوب باصات MAN التابعة لشركة 
 ،2008 العام  في  البالد  في  العام  للنقل  نظام  أول  تدشين  تم  عندما  مواصالت 
وشعروا   ، الحالي  تصميمه  أعطوه  الذين  المسئولين  مع  واقف  سوق  في  وتجولوا 
باإلثارة عندما ارتقى الفارس سعادة الشيخ محمد بن حمد آل ثاني على صهوة جواد 
لدورة  الرئيسي  المرجل  وأشعل  الدولي  خليفة  استاد  مدرجات  قمة  أصيل  عربي 
مع  اإلسالمي  الفن  متحف  افتتاح  وحضروا   ،2006 العام  في  اآلسيوية  األلعاب 
2008، وشاركوا في معظم مراسم افتتاح معامل  المهندس آي إم بي في العام 
وانخرطوا  المنطقة،  في  والتكنولوجيا  للعلوم  واحة  وأول  سوائل،  إلى  الغاز  تحويل 
مطار  في  تجولوا  وأخيرا،  الدوحة،  في  عقد  الذي  المناخي  التغير  مؤتمر  اجتماع  في 
حمد الدولي الجديد قبل افتتاحه أمام الجمهور، وألقوا نظرة خاطفة على أنفاق نظام 
السنوات  البالد خالل  إلى ماضي  أتطلع  البالد. فعندما  األولى في  الحديدية  السكك 
واإلعالن،  للنشر  المها  شركة  في  أمضيتها  التي  المهنية  حياتي  من  الماضية   12 الـ 
نحظى  جمعيا  فلسنا  قطر.  في  كصحافية  حياتي  لحظات  أفضل  مخيلتي  في  تمر 
بمثل هذه الفرصة لمعايشة هذا التقدم السريع، وأنا أشعر بالفخر لكوني قد لعبت 
دورا، ولو صغير، في سرد هذه القصص بأفضل صورة ممكنة، وتمكنت من غرس 
الشغف لدى فريقي لسرد هذه القصص عن هذا البلد. لقد كانت رحلة أحببتها من 

صميم فؤادي.

واآلن، ومع مرور قطر بتحديات عديدة من انخفاض أسعار النفط، ودمج الشركات، 
التزامنا  سيواصلون  بأنهم  إيمان  وكلي  فريقي،  إلى  الصحافية  مسؤوليتي  أسّلم 

بتقديم كل ما هو صحيح...

وداعا!
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متفرقــــــــات

توطيد العالقات

 استقبل حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن 
الرئيس  البالد المفدى فخامة  حمد آل ثاني أمير 
اللبنانية  الجمهورية  رئيس  عون  ميشال  العماد 
جلسة  عقد  وقد  للدوحة،  زيارته  لدى  الشقيقة، 
حضرها  األميري،  بالديوان  رسمية  مباحثات 
سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل ثاني نائب األمير، 
آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبدالله  الشيخ  ومعالي 
وعدد  الداخلية  ووزير  الوزراء  مجلس  رئيس  ثاني 
من أصحاب السعادة الوزراء.  وحضر من الجانب 
اللبناني أصحاب السعادة أعضاء الوفد الرسمي 
الجلسة  الرئيس.  وجرى خالل  لفخامة  المرافق 
بحث عدد من القضايا اإلقليمية والدولية، ومنها 
تطورات األحداث في منطقة الشرق األوسط.  
بين  الثنائية  العالقات  استعراض  جرى  كما 
في  وتطويرها  بدعمها  الكفيلة  والسبل  البلدين 
كافة المجاالت، وتم االتفاق على تفعيل اللجنة 
العليا المشتركة بين البلدين، إضافة إلى تشجيع 
يعود  بما  واالستثماري  االقتصادي  التعاون 

بالنفع على الجانبين. 
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متفرقــــــــات

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  استقبل 
بالديوان  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
منصور  ربه  عبد  الرئيس  فخامة  أخاه  األميري، 
الشقيقة  اليمنية  الجمهورية  رئيس  هادي 

والوفد المرافق له.  
العالقات  استعراض  المقابلة،  خالل  جرى 
تنميتها  وسبل  الشقيقين  البلدين  بين  الثنائية 

ذات  القضايا  من  عدد  إلى  إضافة  وتعزيزها، 
االهتمام المشترك.  وقد أطلع فخامة الرئيس 
مستجدات  آخر  على  األمير  سمو  اليمني 
الدولية  والجهود  اليمنية  الساحة  على  األوضاع 
شكره  عن  معربا  اليمن،  في  للشرعية  الداعمة 
وتقديره لسمو األمير المفدى ولدولة قطر على 
ما تقدمه من دعم تنموي وإنساني للمساهمة 

في تحقيق األمن واالستقرار في اليمن، السيما 
أكد  جانبه  من  الكهرباء.   لقطاع  المقدم  الدعم 
لجهودها  قطر  دولة  مواصلة  على  األمير  سمو 
وسعيها لحل األزمة اليمنية، ودعمها ومساندتها 
اليمن  وحدة  على  وحرصها  الشرعية،  للحكومة 
أصحاب  من  عدد  المقابلة  حضر  واستقراره.  

السعادة الوزراء.

العالقات القطرية اليمنية

اجتماع  أستانا  الكازاخية  العاصمة  في  بدأ 
وإيران  )روسيا  المشتركة  العمل  مجموعة 
وكانت  السورية.  التسوية  بشأن  وتركيا( 
من  إن  قالت  قد  كازاخستان  خارجية  وزارة 
المتحدة  لألمم  ممثل  مشاركة  المنتظر 
وتركيا  روسيا  وفود  جانب  إلى  االجتماع  في 
يترأس  وإيران. وحسب وكالة “إنترفاكس”، 
رئيس  نائب  محميدوف  حاجي  ستانيسالف 
دائرة العمليات التابعة لألركان العامة للقوات 

الروسية مجموعة الخبراء الروس. 
صورة أرشيفية لالجتماع السابق في األستانة 

من وكالة أ ف ب/ كيريل كودري أفاتسيف

سوريا تحت األضواء
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قطر.. األعلى عالميًا في 
متوسط دخل الفرد

في  عالميًا  األول  المركز  على  قطر  حافظت   
القومي،  الناتج  من  الفرد  نصيب  متوسط 
شهدته  الذي  االنخفاض  من  الرغم  على 
العالمية  األسواق  في  والغاز  النفط  أسعار 

عام 2016، بحدود 129 ألف دوالر.
إلى  إستنادًا  لألناضول،  مسح  وبحسب 
والبنك  النقد  صندوق  نشرها  معطيات 
أكبر  ثالث  قطر  حافظت  مؤخرًا،  الدوليين 
مصدر للغاز الطبيعي في العالم، على المركز 
األول وفق حساب “تعادل القوة الشرائية” بـ 

129 ألفًا و726 دوالرًا سنويا.
وتراجع نصيب الفرد في قطر للعام الماضي 
حينها  سجل  الذي   ،2015 أرقام  مع  مقارنة 
و870  ألفًا   132 القومي  الناتج  الناتج  من 

دوالرًا.

التخطيط  وزارة  عن  صادرة  بيانات  كشفت   
الحكومية  االيرادات  بلوغ  واإلحصاء  التنموي 
31.4 مليار ريال في الربع الثالث من العام 2016 
االنفاق  بلغ  فيما  متاحة(  بيانات  احدث  )وهي 
الحكومي 36.5 مليار ريال خالل الربع الثالث من 

2016، كما كشفت البيانات ذاتها بلوغ تقديرات 
القيمة المضافة باألسعار الجارية للناتج المحلي 
اإلجمالي في )الربع الثالث( لعام 2016 مستوى 
بلغ  انخفاًضا  بذلك  مسجلة  ريال،  مليار   43.79
قدره 22.1 ٪ مقارنًة بتقديرات الربع الثالث لعام 
وبلغت  ريال.  مليار   56.21 بلغت  والتي   2015
الجارية  باألسعار  المضافة  القيمة  تقديرات 
)تشمل  واالستخراج  التعدين  أنشطة  لقطاع 
 ،2016 لعام  الثالث(  )الربع  في  والغاز(  البترول 
بلغ  انخفاًضا  بذلك  مسجلة  ريال،  مليار   43.79
قدره 22.1 ٪ مقارنًة بتقديرات الربع الثالث لعام 
وحقق  ريال.  مليار   56.21 بلغت  والتي   2015
الفرق  يتمثل في  والذي  للسلع  التجاري  الميزان 
بين إجمالي الصادرات وإجمالي الواردات فائضًا 
مقداره 24.2 مليار ريال قطري خالل الربع الثالث 
15.3مليار  قدره  بانخفاض   2016 العام  من 
ريال أي 38.8 ٪ مقارنة بالربع المماثل من العام 

السابق 2015 .

»36.5« مليار إنفاق حكومي

الوافدين  خروج  تظلمات  لجنة  استقبلت   
 498 شهرًا  يتجاوز  لم  والذي  عملها  بداية  منذ 
وقد  للوافدين.  البالد  من  خروج  تصريح  طلب 
الطلبات  من   ٪  70 نحو  إنهاء  في  اللجنة  نجحت 
الودي  التواصل  خالل  من  للشروط  المستوفية 
29 بالمائة  مع المستقدمين، ووافقت على منح 
حين  في  فوريًا،  خروج  تصريح  الطلبات،  من 

رفضت اللجنة أربعة فقط.
إدارة  مدير  المريخي  صقر  سالم  العميد  وأكد 
اللجنة  رئيس  الداخلية  بوزارة  القانونية  الشئون 
منذ  عقدت  الوافدين  خروج  تظلمات  لجنة  أن 
بواقع  اجتماعات  عشرة  من  أكثر  تشكيلها 
لبحث  أسبوعيًا  اجتماعات  ثالثة  أو  اجتماعين 
من  المقدمة  البالد  من  الخروج  تصريح  طلبات 
وخروج  دخول  تنظيم  لقانون  طبقا  الوافدين 
الوافدين وإقامتهم رقم 21 لسنة 2015، حيث 
استقبلت اللجنة خالل الفترة من 20/ 12 /2016 
على  وافقت  طلبًا   498  ،  2017  /1  /25 وحتى 
لوافدين،  البالد  من  مغادرة  تصريح   20 إصدار 
بالتنسيق  مغادرة  تصريح   296 أصدرت  كما 
أحالت  حين  في  الودية،  بالطرق  المستقدم  مع 
لعدم  المعنية  الجهات  على  طلبًا   177 اللجنة 
ببالغات  لتعلقها  طلبًا   138 منهم  االختصاص، 
طلبات  و6  الغير  لدى  عمل  طلب  و22  هروب 
لتعلقها بإدارة العمل و11 طلبًا أحيلت إلى إدارة 
طلبات  خمسة  رفض  تم  كما  اإلنسان،  حقوق 
أو  السفر  المنع من  لوجود أصحابها على قوائم 

أغلب  أن  إلى  وأشار  العامة.  النيابة  على  العرض 
اللجنة  عليها  وافقت  التي  السفر  تصريحات 
مع  التواصل  خالل  من  الودية  بالطرق  تمت 
تبين  حيث  الشركات  أصحاب  من  المستقدمين 
الخروج من  الوافدين تصريح  أن من يعرقل منح 
الشركات.  بإدارة  المفوضون  األشخاص  البالد 
وبالتواصل مع المستقدمين تم منحهم تصريح 

خروج من البالد فورًا.
تمكين  هو  اللجنة  عمل  مهام  أن  إلى  ولفت 
العامل الوافد من الخروج من البالد في حالة طلب 
اضطراري  سفر  طلب  حالة  في  أو  سفر  إجازة 
وخروج  دخول  تنظيم  قانون  أن  موضحًا  فقط، 
العامل  أمام  المجال  أتاح  وإقامتهم  الوافدين 
الوافد للخروج من الدولة دون مأذونية الخروج بل 
المستقدم  بإجازة سفر، وهو ما يتطلب إشعار 
موقع  أو  مطراش2  خدمة  عبر  المعنية  الجهات 

الوافد لديه  أو برنامج حكومي بأن  الداخلية  وزارة 
حالة  وفي  البالد،  مغادرة  من  تمكنه  سفر  إجازة 
عدم التوافق بين الوافد والمستقدم أو في حالة 
القانون  أجاز  اإلجازة  على  المستقدم  اعتراض 
خروج  تظلمات  لجنة  إلى  يتقدم  أن  للوافد 
لقضاء  البالد  مغادرة  في  يرغب  بأنه  الوافدين 
لظرف  أو  العمل  عقد  عليها  نص  التي  إجازته 
خالل  فيه  البت  ليتم  سفره  يستدعي  طارئ 
المغادرة  في  الحق  بإعطائه  إما  عمل  أيام  ثالثة 
اتفاق  حالة  في  أنه  على  وأكد  الطلب.  رفض  أو 
البالد  من  السفر  بشأن  الوافد  مع  المستقدم 
فال حاجة لتحويل األمر إلى لجنة تظلمات خروج 
بين  النزاعات  لفض  تشكيلها  تم  التي  الوافدين 
في  تأخذ  والتي  وجدت  إن  والمستقدم  الوافد 
المستقدم  بين  األمور  كافة  وتراعي  اعتبارها 

والوافد للعمل.

لجنة تظلمات خروج الوافدين تنجز 70 ٪ من الطلبات وديًا



14
فبــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2017 

متفرقــــــــات

المتخصص  مدريد،  اإلسبانية  بالعاصمة   »PROIN3D« حساب  نشر 
موقع  وهو  فليكر،  موقع  على  العالمية  المشاريع  ألفضل  الصور  رصد  في 
لهواة  جمعية  أيضًا  ويعتبر  وتنظيمها  وحفظها  والفيديو،  الصور  لمشاركة 
لمشروع  خاصة  صورًا  ياهو،  لشركة  والمملوك  اإلنترنت،  على  التصوير 
بموجب  »أشغال«  العامة  األشغال  هيئة  تنفذه  الذي  الموازي،  الوكرة  طريق 
  )KBR(و المحدودة،  وتوبرو  الرسن  شركة  مع  واإلنشاء  التصميم  عقد 
كاستشاري  »هالكرو«  هيل«  أم   2 إتش  و»سي  تصميم  كاستشاري 
إشراف. وقد حصلت الصور ثالثية األبعاد عن مئات المشاركات واإلعجابات 
من  أكثر  الحساب  شارك  فيما  العالم،  دول  مختلف  من  مشاركين  من 
الطريق  مسارات  عدد  موضحًا  المتعددة،  الطريق  جوانب  من  صورة   20
كما  والمخارج،  والمداخل  واألنفاق  الجسور  وتصاميم  الجمالية،  والجوانب 
الجسور. أعمدة  في  المعمارية  البصمة  مراعاة  من  جانبًا  الصور   وضحت 
ويبدأ طريق الوكرة الموازي على مقربة من طريق المشاف حتى طريق مسيعيد 
ويشمل إنشاء طريق مزدوج بطول 11 كم، يتألف من خمسة مسارات )في 
تجميعية  طرق  عدة  الطريق  ويشمل  وسطية.  جزيرة  تفصلهما  اتجاه(  كل 
وخدمية وفرعية وتوصيلية عند الضرورة، باإلضافة إلى 5 تقاطعات بمستويين 
رئيسيين لتسهيل حركة المرور. وبفضل موقعه القائم بغرب الوكرة، سيعمل 
المشروع كطريق مواٍز رئيسي لمدينة الوكرة، وقطاِع جنوبي للطريق الجنوبي 
هذا  ومسيعيد.   الشمال  بين  الوصل  حلقة  يعد  الذي  الرئيسي  الشمالي 
وسيعمل  إضافية  مرورية  استيعابية  طاقة  اكتماله،  عقب  الطريق،  وسيوفر 

على تخفيف الحركة المرورية أثناء أعمال إنشاء طريق الوكرة الرئيسي.

وصول الفرقاطة السعودية المستهدفة من 
الحوثيين إلى جدة

الملك  قاعدة  إلى  وصلت 
جدة،  في  البحرية  فيصل 
للقوات  التابعة  الفرقاطة 
التي  السعودية،  البحرية 
من  لهجوم  تعرضت 
جنوب  الحوثيين،  قبل 
في  وكان  األحمر.  البحر 
التي  الفرقاطة  استقبال 
“المدينة”  اسم  تحمل 
فبراير/شباط،   5 األحد 
األركان  هيئة  رئيس 

البحرية  القوات  البنيان، وقائد  الرحمن بن صالح  السعودية عبد  العامة 
الملكية عبد الله بن سلطان السلطان، وعدد من كبار ضباط األسطول. 
واستمع رئيس هيئة األركان العامة إليجاز من قائد السفينة عن الهجوم 
فيما  وجيز،  وقت  في  الحريق  على  والسيطرة  له  التصدي  تم  وكيف 
الهجوم وواصلت مهام  بهذا  تتأثر  لم  الفرقاطة  أن  السفينة  قائد  أكد 
دورياتها في منطقة العمليات واقتصرت األضرار على ضرر بسيط في 

الجزء الخلفي لها، جراء اصطدام زورق الحوثيين بها.

أطول رحلة في العالم .. »قطرية«  

العالم  في  رحلة  أطول  القطرية  الجوية  الخطوط  أطلقت 
على خطها الجديد الدوحة - أوكالند في نيوزيلندا وتستغرق 
رحلة الذهاب من مطار حمد الدولي 16 ساعة و20 دقيقة 
ورحلة العودة 17 ساعة و30 دقيقة وذلك على متن طائرة 
كيلو   14534 الرحلة  مسافة  تبلغ  فيما   777 بوينغ  طراز 
مترًا لتكسر »القطرية« بذلك أطول رقم قياسي للرحالت 
الجوية المسجل باسم الخطوط الجوية اإلماراتية في رحلة 
يناير  منتصف  وفي   .2016 في  المسجلة  أوكالند  دبي- 
أفضل  جائزة  القطرية  الجوية  الخطوط  حصدت  الماضي 
على  الخامس  للعام  الطويلة  للمسافات  طيران  خطوط 

التوالي لعام 2017 من مؤسسة »بيزنس ترافل«. 

تصاميم خاصة لمداخل وأنفاق »الوكرة الموازي«
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بتروناس  الماليزية  الحكومية  النفط  شركة  تواصل 
كبير  مجمع  تشغيل  لبدء  خططها  في  قدما  المضي 
عام  البالد  شرق  جنوب  في  والبتروكيماويات  للتكرير 
2019 رغم تعليق أرامكو السعودية خططها للدخول 

في شراكة معها.
للتكرير  المتكامل  التطوير  مشروع  ويأتي 
المتكامل  بينجيرانج  مجمع  إطار  في  والبتروكيماويات 
دوالر.  مليار   27 بنحو  تكلفته  وتقدر  لبتروناس  التابع 
بطاقة  النفط  لتكرير  مصفاة  المشروع  وسيشمل 
للبتروكيماويات  ومجمعا  يوميا  برميل  ألف   300
7.7 مليون طن سنويا. وقالت مصادر  إنتاجية  بطاقة 
أرجأت  السعودية  أرامكو  :“إن  لــرويتـــرز  مطلعـة 
هذا  في  بتروناس  مع  شراكة  في  للدخول  خططا 
ورغم  مستقبله”.  عن  تساؤالت  أثار  مما  المشروع 
قدما. يمضي  المشروع  إن  بتروناس  قالت   ذلك 

وقالت الشركة الماليزية في بيان أرسلته إلى رويترز عبر 
البريد اإللكتروني “تود بتروناس أن توضح أن مشروعها 
مجمع بينجيرانج المتكامل سيظل محور تركيز أجندتها 
 الخاصة بنمو أنشطة المصب في السنوات المقبلة”.

فـــــي  الحـــــالـــــي  التبــــاطـــــؤ  “رغـــــــم  وأضــــافت 
النفط.  أسعار  وانخفــــاض  العـــالمي  االقتصــــاد 

لبتروناس”. أولوية  يمثل  االستثمار  يزال   ال 
حاليا  تم  أنه  إلى  بتروناس  وأشارت 
في  ويمضي  المشروع  مــــن   ٪  54 استكمال 
.2019 في  التشغيل  حيز  لدخول   طريقه 

ولم يتضمن البيان أي إشارة لشركة أرامكو السعودية 
لخطط  أرامكو  تعليق  وجاء  والغاز.  للنفط  العمالقة 
فيه  تواجه  وقت  في  ماليزيا  في  المشترك  المشروع 
النفط. وفي  بتروناس صعوبات بسبب هبوط أسعار 
اإلنفاق  ستخفض  إنها  بتروناس  قالت   2016 أوائل 
دوالر(  مليار   11.29( رنجيت  مليار   50 إلى  يصل  بما 
خفضت  كما  المقبلة.  األربع  السنوات  مدى  على 
للحكومة  تصرفها  التي  األرباح  توزيعات  الشركة 
للتكرير  المتكامل  التطوير  مشروع  ويشكل  الماليزية. 
جزءا  المتكامل  بينجيرانج  ومجمع  والبتروكيماويات 
من مشروع أكبر بكثير وهو مجمع بينجيرانج المتكامل 
ماليزيا  بجنوب  جوهور  والية  في  الكائن  للبترول 
آسيا.  في  النفط  تجارة  مركز  لسنغافورة  والمجاورة 
منها  مسعى  في  انسحبت  أرامكو  إن  مصادر  وقالت 
المزمع  األولي  العام  طرحها  قبل  السيولة  لتوفير 
بقطاع  أخرى  أصول  أرباح  هوامش  تقويض  ولتفادي 

التكرير تملكها الشركة في  آسيا.

الحكومية  والغاز  للنفط  بتروبانغاال  شركة  مدير  أعلن 
تشكيل  سيجرى  أنه  زمان  قمر  محمد  البنغالديشية 
خالل  قطر  إلى  للسفر  المستوى  رفيع  حكومي  وفد 
غاز  استيراد  صفقة  إتمام  بهدف  الماضي  يناير 
»سنتباحث  متابعًا  غاز  راس  شركة  مع  مسال  طبيعي 
والكميات  التسعير  آلية  حول  القطرية  الشركة  مع 
الحكومة  حددت  وقد  استيرادها«.  سيتم  التي 
المسال  الطبيعي  الغاز  إلضافة  هدفا  البنغالديشية 
محطة  إنشاء  بعد   2017 خالل  الوطنية  الشبكة  إلى 
موهاشخالي. منطقة  في  المسال  الطبيعي   للغاز 

الحكومية  البنغالديشية  »بتروبانغاال«  شركة  وكانت 
لتسهيل  القطرية  غاز  راس  مع  تفاهم  مذكرة  وقعت 

على  التوقيع  وجرى  المسال.   الطبيعي  الغاز  استيراد 
2011 بين الحكومة البنغالية  مذكرة تفاهم في العام 
المسال  الطبيعي  الغاز  الستيراد  قطر  وحكومة 
لبنغالديش، ووفق بيانات صادرة عن مسؤولي الطاقة 
في بنغالديش فإن الواردات تعادل إمدادات يومية تبلغ 
المسال،  الطبيعي  الغاز  من  مكعبة  قدم  مليون   500
سنويا،  دوالر  مليار  و1.5  مليار  بين  تتراوح  بتكلفة 
وسيساعد استيراد الغاز المسال بنغالديش على زيادة 
إمدادات الغاز لمحطات الطاقة إلى 1050 مليون قدم 
مكعبة يوميا من 850 مليونا حاليا، وتعزيز طاقة توليد 
الكهرباء التي تبلغ حاليا أربعة آالف ميجاوات، بينما يبلغ 
الوقت  في  ميجاوات.  آالف  ستة  الذروة  وقت  الطلب 

حوالي  الغاز  على  الطلب  مستويات  فيه  تبلغ  الذي 
2500 مليون قدم مكعبة يوميا، بينما تقل اإلمدادات 

عن 2000 مليون قدم مكعبة يوميا.

غاز ونفط

انسحاب أرامكو من مشروع مجمع التكرير 

بنغالديش تتفاوض الستيراد الغاز القطري

 إن اتفاق خفض إنتاج النفط الذي تنفذه منظمة الدول المصدرة 
للنفط »أوبك« يمضي في االتجاه الصحيح ومستوى االلتزام ممتاز. 

كما أن سوق النفط ستتوازن على األرجح حتى مع زيادة منصات 
الحفر الستخراج النفط الصخري، وذلك مع قيام المنتجين بتنفيذ 

. التخفيضات المتفق عليها 

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
 وزير الطاقة والصناعة

اتفق المنتجون من أوبك 
على تقليص اإلنتاج بنحو 

1.8 مليون برميل يوميا 

 1.2 النفط  على  الطلب  نمو  المنتجون  يتوقع 
 مليون برميل يوميًا في 2017 دون تغيير عن 2016
برميل  مليون   11.15 بلغ  الروسي  النفط  إنتاج 

يوميا في المتوسط 
دوالرا  و60   50 بين  النفط  أسعار  تصل  أن  يتوقع 

للبرميل خالل العام 2017.
أوبك  اتفاق  في  المشاركة  الدول  إن 
إنتاجها  تخفض  قد  المستقلين  والمنتجين 
يناير  بنهاية  يوميا  برميل  مليون   1.7 من   بأكثر 

تحت الضوء
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العقارية«، وهي شركة قطرية  وقعت شركة »الفارس 
ذات مسؤولية محدودة متخصصة في مجال االستثمار 
شركة  مع  وتعاون  شراكة  اتفاقية  العقاري،  والتسويق 
التي  الشركات  أكبر  إحدى  التركية«،  بورت  »رياليتي 
وذلك  تركيا،  في  العقاري  التسويق  مجال  في  تعمل 
االتفاقية  بهدف تعزيز فرص توسعها خارج قطر. وقع 
إدارة  مجلس  رئيس  العوضي  هاشم  الشيخ  من  كل 
شركة الفارس، واألستاذ فاتح الرجوفين رئيس مجلس 
العقارية«  »الفارس  وتتطلع  بورت«.  »رياليتي  إدارة 
تركيا،  في  لعمالئها  متنوعة  عقارية  فرص  توفير  إلى 
فرص  توفير  وكذلك  لإلقامة،  سكن  أو  بالتملك  سواء 
االستثمار في هذا القطاع الحيوي للمواطنين والمقيمين 
على حد سواء. وتمتلك شركة »ريالتي بورت« مجموعة 
فيالت،  شقق،  المتنوعة،  العقارية  المشاريع  من  كبيرة 

أراضي، عمارات في جميع أنحاء تركيا، خاصة في مدن 
ما  وغيرها،  أنطاليا  طرابزون،  بورصة،  إسطنبول، 
»الفارس«  شركة  إلى  نوعها  من  كبيرة  إضافة  سيمثل 
في السوق التركية. وقال الشيخ هاشم العوضي رئيس 
مجلس إدارة شركة »الفارس«: »إن الشركة تتطلع من 
خالل توقيعها لالتفاقية مع الشركة التركية إلى توسيع 
محفظة استثماراتها خارج قطر، خاصة في تركيا، التي 
شهدت في اآلونة األخيرة تدفًقا لالستثمارات القطرية”. 
توجه  ظل  وفي  الفترة  هذه  »في  العوضي:  وأضاف 
التركية  السوق  في  لالستثمار  القطريين  المستثمرين 
استثمارية  مشاريع  من  تركيا  به  تتميز  وما  الواعدة، 
أهمية  ارتأينا  فقد  عالمية،  سياحية  ووجهة  متنوعة، 
بالفرص االستثمارية،  الزاخرة  التوسع في هذه السوق 
خاصة في القطاع العقاري«. وأكد رئيس مجلس اإلدارة 
ملحوًظا  تطوًرا  شهدت  القطرية-التركية  العالقات  أن 
صاحب  حضرة  زيارة  بعد  وذلك  األخيرة،  الفترة  خالل 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى 
إلى تركيا، وتوقيع عدة اتفاقيات إستراتيجية في مدينة 
طرابزون، منوًها بأن تلك االتفاقيات ستصب بال أدنى 
شك في صالح المستثمرين من الجانبين، وزيادة التوجه 
توفير  إلى  الشركة  تطلع  أكد  كما  التركية.  السوق  نحو 
المواطنين  لعمالئها من  تركيا  العقارية في  الفرص  كل 
توقيعها  تم  التي  االتفاقية  أن  إلى  مشيًرا  والمقيمين، 
نشاط  زيادة  في  ستسهم  بورت«  »ريالتي  شركة  مع 
»الفارس« في السوق التركية. وعلى المستوى المحلي، 
التطور  العقارية« على مواكبة  تحرص شركة »الفارس 
العمراني الذي تشهده قطر في السنوات األخيرة، وذلك 
التزاًما منها تجاه أهداف رؤية قطر 2030 ورغبة منها في 
أن تكون شريكا رئيسيا في االستعدادات الستضافة أكبر 

حدث رياضي في العالم بحلول 2022.

عقــــارات

ارتفاع عدد الوحدات السكنية شراكة بين »الفارس العقارية« و»رياليتي بورت« 
تحت اإلنشاء

إن  العقارية  للمشاريع  األصمخ  شركة  تقرير  قال 
 22 عن  يزيد  اإلنشاء  تحت  السكنية  الوحدات  عدد 
العام  خالل  إنشائها  اكتمال  متوقعا  وحدة،  ألف 
كبير  قسم  الوحدات  هذه  أن  إلى  مشيرًا   ،»2018«
وبعض  واللؤلؤة  لوسيل  مثل  جديدة  مناطق  في  منها 
حجم  إن  وأضاف:  وجنوبها.  الدوحة  شمال  المناطق 
كبير   »2022« عام  قبل  المقترحة  العقارية  المشاريع 
لقطاع  عقارًا   250 قرابة  إنشاء  سيتم  حيث  للغاية 
ألف   90 تستوعب  فنادق،  سيكون  معظمها  الضيافة 
عقارية  أنواع  في  غرفة  ألف   55 أيضًا  وسيبنى  غرفة، 
التجارية  المباني  على  اإلنفاق  أن  إلى  مشيرا  مختلفة، 
المقبلين.  العامين  خالل  عال  مستوى  على   سيظل 
الدوحة  شمال  تقع  التي  المناطق  أن  التقرير  وبين 
سبب  أن  مبينا  كبيرة،  عمرانية  حركة  تشهد  وجنوبها 
تلك  في  التحتية  البنية  مشاريع  إلى  يعود  ذلك 
الخدمية  المرافق  ووجود  العمران  وتوسع  المناطق 
النقل. قطاع  ومرافق  التجارية،  المجمعات   مثل 
العقارية«  »األصمخ  لشركة  األسبوعي  التقرير  وأوضح 
زيادة  نتيجة  مزدهرة  تزال  ال  بقطر  العقارات  سوق  أن 
إن  التقرير:  وقال  السكنية.  الوحدات  على  الطلب 
مشاريع مونديال 2022 فضال عن تلك المتعلقة برؤية 
قطر الوطنية 2030 تشكل حافزا كبيرا للقطاع العقاري، 
رافعة  القطرية  السوق  إلى  كبيرة  شركات  دخلت  إذ 
بذلك من وتيرة الطلب على الوحدات السكنية الستيفاء 
أسعار  أن  إلى  التقرير  ولفت  عمالتها.  تسكين  شروط 
مستويات  عند  االستقرار  إلى  طريقها  في  العقارات 
عامين،  قبل  المسجلة  المرتفعة  بتلك  قياسا  مقبولة 
السوق.  حركة  لدعم  إضافيا  عامال  سيشكل  وهذا 
اإلنفاق  من  اآلتية  سواء  السيولة  أن  التقرير:  وأضاف 
الحكومي على مشاريع التنمية أم من شركات التطوير 
إلى  باإلضافة  العقاريين  المستثمرين  حتى  أو  العقارية 
ارتفاع الطلب، شكلت الحلقة األقوى في نمو اإلنشاءات 
تنوعا  لتشكل  مختلفة  مناطق  في  وازديادها  العقارية 
متناغما يؤسس لمناطق جديدة تشمل كافة الخدمات، 
وهذا كّون أساسا جديدا الستمرار نمو القطاع العقاري 
مناطق  في  المشاريع  في  التنوع  على  يعتمد  قطر  في 
السياحة  مثل  متكاملة  مشاريع  فيها  تتوافر  جديدة 
التقرير  وقال  والتعليمية.   السكنية  والمدن  والضيافة 
إن أرباح شركات القطاع العقاري متوقع لها أن تسجل 
أداء جيدا ونتائج مميزة خالل الربع األول من العام الحالي 
األرباح  تحّسن  إلى  ذلك  سبب  التقرير  ويعلل   ،2017
التشغيلية بسبب إيرادات التأجير خصوصًا. وأكد التقرير 
حراكًا  يشهد  العقارية  اإلنشاءات  سوق  نشاط  أن  على 
التركيز على قطاع العقارات  متواصاًل حاليًا، فيما يعود 
الفاخرة من قبل شركات التطوير وخاصة في مشروعي 
اللؤلؤة ولوسيل، في ظل مؤشرات طلب جيدة من قبل 

األفراد.

 سجل مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر 
المركزي تراجعًا بواقع 24.5 نقطة في أسعار العقارات 
إلى   2016 يناير  في  نقطة   303.6 بلغ  مستوى  من 
وهي   2016 ديسمبر  في  نقطة   279.1 بلغ  مستوى 
في  التراجع  الستمرار  يؤشر  مما  متاحة  بيانات  أحدث 
أساس  وعلى  المحلي.  السوق  في  العقارات  أسعار 
فصلي فقد سجل مؤشر أسعار العقارات ارتفاعًا طفيفًا 
بواقع 12.3 نقاطة من مستوى 266.8 نقطة في نهاية 
الربع الثالث من العام 2016 إلى مستوى 279.1 نقطة 
بنهاية العام الماضي. وعلى أساس سنوي سجل مؤشر 
أسعار العقارات تراجعًا بواقع 13.3 نقطة من مستوى 
 279.1 مستوى  إلى   2016 ديسمبر  في  نقطة   292.4
 2016 العام  بيانات  وتشير   .2016 ديسمبر  في  نقطة 
تراجع  العقاري  التداول  أن  متاحة  بيانات  أحدث  وهي 
26.8 مليار  2016 مسجاًل  العام  109.3 ٪ خالل  بواقع 

ريال عبر 3374 صفقة، مقارنة مع حجم تداوالت خالل 
العقارات  قائمة  وشملت  ريال  مليار   56.13 بلغ   2015
وعمارات  ومساكن  فضاء  أراضي  بالبيع،  المتداولة 
لدى  المسجلة  البيع  لعقود  وفقًا  سكنية،  ومجمعات 
إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل، كما شملت قائمة 
العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن 
وتركزت  وأبراجًا.  االستخدام  متعددة  ومباني  وعمارات 
والذخيرة،  الخور  صالل،  أم  بلديات  في  البيع  عمليات 
الدوحة، الريان،الشمال، الظعاين، الوكرة. وتصدر شهر 
بمستوي  العام  خالل  عقاري  تداول  أعلى  قائمة  أكتوبر 
قياسي بلغ 2.93 مليار ريال مسجاًل أعلى عدد صفقات 
خالل العام بلغت 539 صفقة عقارية، فيما سجل شهر 
يوليو أقل معدالت سيولة عقارية بتداوالت بلغت قيمتها 
مستوى 1.17 مليار ريال وهي أقل قيمة صفقات خالل 

العام الماضي بعدد 153 صفقة عقارية.

انخفاض أسعار العقارات
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شئون مصرفية

أعلنت مجموعة األناضول القابضة أن “البنك التجاري 
في  الباقية  اإلضافية  الحصة  على  حصل  القطري” 
يصبح  وبذلك   ٪  25 وهي  التركي،  بنك”  “الترناتيف 

التجاري القطري مالكًا للبنك بالكامل.
األناضول  “مجموعة  سابقًا  التجاري  البنك  وأخطر 
القابضة” المالكة لبنك  Alternatif bank، أن الجهات 
الخيار  القطرية قد وافقت على ممارسة حق  الرقابية 
التجاري  كان  بنك(.  )إيه  بنك”  “الترناتيف  في  اآلجل 
القطري يملك نسبة 75 ٪ من حصة البنك بالشراكة 
المجموعة  وقالت  القابضة.   األناضول  مجموعة  مع 
في بيان لها: “إن  حصة 25 ٪ قد بيعت بقيمة 222.5 
مليون دوالر للبنك التجاري القطري”. وبذلك يجري 
بنك، شركة  الترناتيف  بذلك  ليصبح  األسهم  تحويل 
مملوكة بالكامل للتجاري القطري. وقال عمر حسين 
ونائب  التجاري  البنك  إدارة  مجلس  عضو  الفردان 
رئيس مجلس إدارة الترناتيف بنك؛ إن شراء حصص 
التجاري،  للبنك  وتملكها  جميعها  بنك  الترناتيف 
ستؤدي إلى مزيد من فرص التكامل والتعاون القوي 
المجال  في  القطرية  التركية  العالقات  تخدم  التي 

التجاري واالقتصادي.
كأول   ،1975 عام  القطري  التجاري  البنك  وتأسس 
يبلغ  فيما  فرعًا،  ويضم 30  قطر،  في  خاص  بنك 
إجمالي أصوله 123.42 مليار ريال )33.9 مليار دوالر(

حتى نهاية العام 2015.
في  المصرفية  أنشطته  بنك”  “الترناتيف  وبدأ 
الخدمات  مجال  في  عمله  ويركز   ،1991 عام  تركيا 
متكاملة  ومنتجات  برامج  ولديه  لألفراد،  المصرفية 

للشركات والمؤسسات التجارية.

االستثمار  لبرنامج  إطالقه  عن  للتنمية  قطر  بنك  أعلن 
يتم  مبتكر  تمويلي  برنامج  وهو  »إثمار«  مالي  الرأس- 
المؤتمر  تطبيقه ألول مرة في دولة قطر، وذلك خالل 
الصحفي الذي عقده في 24 يناير 2017 في مقر البنك.

ويهدف برنامج »إثمار« إلى دعم رواد األعمال القطريين 
تمويلي  برنامج  توفير  خالل  من  مشروعاتهم  ودعم 
يعتمد على التشارك في رأس المال والمخاطر واألرباح، 
الناشئة ويحفز  الشركات  المالية عن  األعباء  بما يخفف 

رواد األعمال للبدء في مشاريعهم.
ويستطيع كل من أصحاب األفكار الراغبين في البدء في 
الراغبين  الناشئة  مشروعاتهم أو أصحاب المشروعات 
في التوسع أن يتقدموا للحصول على خدمات برنامج 
»إثمار« وأن يستفيدوا بشراكتهم مع بنك قطر للتنمية. 
التشارك  حيث تتعدد مميزات برنامج »إثمار« لتشمل 
في األرباح والخسائر على حد سواء، وعدم احتياج رائد 
أقساط  وجود  وعدم  ضمانات  أية  تقديم  إلى  األعمال 

على  الحصول  سرعة  إلى  باإلضافة  مجدولة،  سداد 
التمويل المطلوب وبالطريقة التي تناسب المشروع.

الرئيس  خليفة،  آل  ناصر  بن  العزيز  عبد  السيد  وصرح 
قطر  بنك  قائاًل:»يقدم  للتنمية.  قطر  لبنك  التنفيذي 
للتنمية شكل جديد من أشكال ريادة األعمال في قطر 
ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج 
األول  وهو  إثمار  برنامج  إطالق  أن  وأضاف:«  »إثمار«، 
من نوعه في دولة قطر يؤكد مرة أخرى على اضطالع 
األعمال  رواد  تجاه  بمسؤولياته  للتنمية  قطر  بنك 
خانة  إلى  الممول  خانة  من  ينتقل  فهو  القطريين، 
والخسائر  األرباح  المشاركة في  ذلك  يتبع  بما  الشريك 
قد  التي  المالية  األعباء  من  يخفف  وبما  سواء  حد  على 
تثقل كاهل رائد األعمال وتعيق نمو الشركات الناشئة« 
ويوفر مدخال للتمويل لتحويل األفكار اإلبداعية لدى رواد 
األعمال إلى مشاريع على أرض الواقع كما يختصر العديد 

من اإلجراءات الروتينية في هذا الخصوص.

بنك قطر للتنمية يطلق برنامج االستثمار الرأس- مالي » إثمار«

البنك التجاري يفوز بعقد حصري 
لتوزيع أرباح شركة مسيعيد

أعلن مصرف قطر المركزي عن بيع سندات وصكوك 
إسالمية بقيمة 15 مليار ريال في أول طرح له من هذا 
يناير  مطلع  نجح  أن  بعد  الجاري،  العام  خالل  النوع 
ريال. مليار   1.4 بقيمة  خزينة  أذونات  بيع  في   2017 

قطر  مصرف  باعها  التي  الصكوك  قيمة  وبلغت 
األولى  شرائح،  أربع  ضمن  ريال  مليارات   8 المركزي 
تستحق بعد 3 سنوات والثانية تستحق بعد 5 سنوات 
بعد  تستحق  والرابعة  سنوات   7 بعد  تستحق  والثالثة 
طرحها  التي  السندات  قيمة  بلغت  فيما  سنوات،   10
»المركزي« 7 مليارات ريال مع فترات استحقاق لمدة 
3 سنوات و5 سنوات و7 سنوات و10 سنوات. وكان 
مصرف قطر المركزي وّجه تعميما حول طرح سندات 

بالنسبة   ٪  2.5 يبلغ  بعائد  فيها  لالكتتاب  وصكوك 
لفترة استحقاق 3 سنوات و3.1 ٪ لمدة استحقاق بـ 5 
7 سنوات و4.25  بـ  سنوات و3.75 ٪ لمدة استحقاق 
في  العائد  وشهد  سنوات.   10 بـ  استحقاق  لمدة   ٪
بالعائد  مقارنة  حاد  شبه  ارتفاعا  العام  لهذا  طرح  أول 
ارتفع  حيث  الماضي  للعام  طرح  أول  في  المسجل 
والعائد   ٪  11.1 بنحو  سنوات   3 ألجل  السندات  على 
على سندات ألجل 5 سنوات بنحو 12.7٪ والعائد على 
سندات  على  والعائد   ٪15.3 بنحو  سنوات   7 سندات 
تستحق  أخرى  جهة  من   .٪  13.3 بنحو  سنوات   10
تساوي  إجمالية  بقيمة  سندات   4 الجاري  العام  خالل 

16 مليار ريال.

بنك قطر الوطني يسعى 
للحصول على قرض بمليار 

دوالر

في  مصرف  أكبر   – الوطني  قطر  بنك  يسعى 
إلى  األصول-  حيث  من  وإفريقيا  األوسط  الشرق 
الحصول على قرض مجمع بمليار دوالر مدته ثالث 
جديدا  ليس  والبنك  آسيوية.  بنوك  من  سنوات 
على سوق القروض الدولي وكان قد جمع من قبل 
تسهيالت ائتمانية ضخمة بالدوالر واليورو. ونقلت 
وكالة “رويترز” عن مصادر مطلعة قولها إن البنك 

الزراعي الصيني له دور رائد في القرض الجديد.

تحت الضوء

الطلب  قبول  تم  أنه  اإلسالمي”،  الدولي  “قطر  أعلن 
لتأسيس بنك تشاركي في  المغرب  بنك  إلى  المقدم 
المغرب بالشراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي. 
الدولي  قطر  بنك  يعكف  البنك،  بيان  وحسب 
استكمال  على  المغربي  الشريك  مع  حاليًا  اإلسالمي، 
التشغيل  رخصة  على  »للحصول  الالزمة  المتطلبات 
في  والتنظيمية  الرقابية  الجهات  من  والموافقات 

دولتي قطر والمملكة المغربية«. 
قرار  عن  أعلنا،  قد  المالية،  ووزارة  المغرب  بنك  وكان 
الترخيص لخمسة بنوك إسالمية تشاركية، والسماح 
لثالثة بنوك وطنية بتقديم منتجات تشاركية لزبائنها، 
رسمي  بيان  وأفاد  اإلسالمي.  الدولي  قطر  بنك  بينها 
للبنك المركزي بأن “لجنة مؤسسات االئتمان المكونة 

المالية،  لوزارة  وممثلين  المغرب  لبنك  ممثلين  من 
أصدرت رأيًا بقبول الطلبات المقدمة من أجل إحداث 
العقاري  القرض  من  كل  طرف  من  تشاركية  بنوك 
اإلسالمي  الدولي  قطر  بنك  مع  بشراكة  والسياحي 
الخارجية إلفريقيا بشراكة مع  المغربي للتجارة  والبنك 
المجموعة السعودية البحرينية، دلة البركة«. وأضاف: 
إحداث  أجل  من  المقدمة  الطلبات  قبول  كذلك  “تم 
المركزي”  الشعبي  “البنك  طرف  من  تشاركية  بنوك 
مالية  )شركة  “غايدنس”  السعودية  المجموعة  مع 
الفالحي  و”القرض  العقاري(  التمويل  في  متخصصة 
لتنمية  اإلسالمية  “المؤسسة  مع  بشراكة  للمغرب” 
للتنمية  اإلسالمي  لـ»البنك  التابعة  الخاص”  القطاع 

والتجارة« )وفا بنك(.

بنك قطر الدولي  ينشئ أول مصرف إسالمي في المغرب

»المركزي« يبيع سندات   بـ 15مليار ريال
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الطفولة تنتحب

أطفال سوريون يلعبون تحت األمطار في مخيم غير 
رسمي في قرية دير زينون في وادي بكة اللبناني، في 
31 يناير 2017 . الصورة لوكالة أ ف ب/ جوزيف عيد 

فبــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2017 
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لعل أهم ما ميّز قطر في العام 2016 االستقرار والثبات، فقد واصلت الحكومة 
استثماراتها طويلة األجل في البنية التحتية الوطنية في الوقت الذي عانى فيه النمو 

االقتصادي في المنطقة من التباطؤ.

استعراض العام 2016
في قطر

اقتصـــــاد
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 أوليفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«

هذا التقرير االقتصادي من إعداد مجموعة 
أكسفورد لألعمال.

توقــع صنــدوق النقــد الدولــي فــي تقريــره »التوقعــات 
االقتصاديــة العالميــة 2016« أن ينخفــض معــدل نمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي لدولــة قطــر للعــام 2016 
من 3.7 ٪ في العام 2015 إلى 2.6 ٪ بسبب استمرار 
اإلنفــاق الحكومــي المرتفــع علــى الرغــم مــن انخفــاض 
أســعار الطاقــة. غيــر أنــه بفضــل التوجــه السياســي 
القــوي للحكومــة والقيــادة فــإن صنــدوق النقــد الدولــي 
يتوقــع أن يرتفــع الناتــج المحلــي اإلجمالــي الحقيقــي 
أعلــى  وهــو   ،٪  3.4 إلــى  ليصــل   2017 العــام  فــي 
الخليجــي. التعــاون  مجلــس  دول  تســجله   معــدل 

ــام 2017،  ــي الع ــر ف ــام الكبي ــاق الع ــتمر اإلنف وسيس
ــن  ــدد م ــتكمال ع ــان اس ــة لضم ــعى الحكوم ــث تس حي
الوقــت  فــي  الرئيســية  التحتيــة  البنيــة  مشــروعات 
المحــدد لهــا. وقــد خصصــت الموازنــة العامــة للدولــة 
2017 التــي أعلنــت عنهــا وزارة الماليــة فــي ديســمبر 
للمشــاريع  دوالر(  مليــار   25.6( ريــال  مليــار    93.2
الكبــرى، وأبقــت علــى اإلنفــاق فــي المجاالت الرئيســية 
مثــل الصحــة والتعليــم والنقــل. ووفقــا لوزيــر الماليــة، 
ــع  علــي شــريف العمــادي، مــن المتوقــع أن يتــم توقي
عقــود لمشــاريع جديــدة خــالل الســنة الماليــة 2017 
ــار  ــال )12.7 ملي ــار ري ــغ 46.1 ملي ــة تبل ــة إجمالي بتكلف
دوالر(   مليــار   6.9( ريــال  مليــار   25 تشــمل  دوالر(، 
لمشــاريع البنيــة التحتيــة وقطــاع المواصــالت، و8.5 
جديــدة  لمشــاريع  دوالر(  مليــار   2.3( ريــال  مليــار 
و5.8   ،2022 العالــم  كأس  باســتضافة  مرتبطــة 
التعليــم  لقطاعــي  دوالر(  مليــار   1.6( ريــال  مليــار 
ــار  ــال )1.9 ملي ــار ري ــى 6.8 ملي والصحــة، باإلضافــة إل
األخــرى،  القطاعــات  فــي  جديــدة  لمشــاريع  دوالر( 
مشــيرا إلــى أن المرحلــة الحاليــة تشــهد زخمــا كبيــرا 
فــي تنفيــذ المشــاريع الرئيســية، األمــر الــذي ســيؤدي 
المشــاريع  مخصصــات  فــي  الزيــادة  اســتمرار  إلــى 
وتبلــغ  المقبلــة.  الثالثــة  األعــوام  خــالل  الرئيســية 
 2017 العــام  فــي  العامــة  المصروفــات  تقديــرات 
مدعومــة  دوالر(،  مليــار   55.5( ريــال  مليــار   198.4
باالقتصــاد الــذي يــزداد تنوعــا، حيــث وصــل النمــو غيــر 
النفطــي إلــى 7.8 ٪ فــي العــام 2015 إلــى 5.8 ٪ فــي 
النصــف األول مــن العــام 2016، وهــو أعلــى مــن نمــو 
ــالل  ــالد خ ــجلته الب ــذي س ــي ال ــي اإلجمال ــج المحل النات
العــام. لكــن الحفــاظ علــى هــذا اإلنفــاق ســيؤدي إلــى 
عجــز فــي الموازنــة يبلــغ 28.3  مليــار ريــال ) 7.8 مليــار 
دوالر(، بانخفــاض 39.1 ٪ عــن العجــز الــذي ســجلته 
الثانــي  العجــز  وهــو   ،2016 العــام  فــي  الموازنــة 
عامــا.  15 فــي  البــالد  تشــهده  الــذي  الموازنــة   فــي 

 زيــادة حمايــة العمــال 
ــح  ــة تخفيــف لوائ ــة الجاري ــادرات الحكومي تشــمل المب
الســنوات  فــي  خــالف  نقطــة  شــكلت  التــي  العمــل 
األخيــرة. ففــي منتصــف ديســمبر، أعلنــت الحكومــة 

الــذي  للجــدل  المثيــر  الكفالــة  لنظــام  إلغائهــا  عــن 
قطــر،  مغــادرة  الوافــدة  للعمالــة  يســمح  ال  كان 
عملهــم،  أربــاب  مــن  إذن  علــى  الحصــول  بعــد  إال 
ويمنــع العمــال الذيــن يتركــوا عملهــم عندمــا ينتهــي 
لــدى  للعمــل  البــالد  إلــى  العــودة  مــن  عقدهــم 
األقــل. علــى  ســنة  مــرور  بعــد  إال  أخــرى،   شــركة 
ــد  ــام جدي ــة بنظ ــام الكفال ــتبدال نظ ــم اآلن اس ــد ت وق
النعيمــي،  ســعد  بــن  عيســى  العمــل،  وزيــر  وصفــه 
ــن  ــذي يضم ــد ال ــى العق ــز إل ــث يرتك ــام حدي ــه »نظ بأن
حقــوق العمــال، ويزيــد مــن األمــن الوظيفــي«. ونتيجــة 
لذلــك، لــم يعــد العمــال األجانــب فــي البــالد بحاجــة 
أو مغــادرة  لتغييــر وظائفهــم  الكفيــل  إلــى اســتئذان 
البــالد. وبموجــب القانــون الجديــد، لــم يعــد بمقــدور 
أربــاب العمــل احتجــاز جــوازات ســفر موظفيهــم أو 
أن يمنعونهــم مــن مغــادرة البــالد، حيــث ســوف يتــم 
ــذي يحتجــز جــواز ســفر موظفــه  تغريــم رب العمــل ال
مــن  ارتفاعــا   ، دوالر(   6800( ريــال  ألــف   25 بمبلــغ 
10 آالف ريــال )2700 دوالر( التــي كان ينــص عليهــا 
أيضــا  الجديــد  القانــون  وبموجــب  الســابق.  القانــون 
ســيتم إنشــاء لجنــة للتظلمــات للبــت فــي الحــاالت 
 التــي يرفــض فيهــا الكفــالء منــح تأشــيرات الخــروج.

 ســنة قوية للمصارف اإلســالمية 
الخدمــات  لقطــاع  قويــا  أداء   2016 العــام  شــهد 
ــة  ــات المصرفي ــت الخدم ــد نم ــر. فق ــي قط ــة ف المالي
 ٪  7.2 بنســبة  اإلســالمية  الشــريعة  مــع  المتوافقــة 
أن  2016 فــي حيــن  العــام  النصــف األول مــن  فــي 
القطــاع الـــمصرفي التقليــدي قــد حقق نمـــوا بـنـسـبـــة 
6.5 ٪، حيــث تعــزو وكالــة فيتــش للتصنيــف االئتمانــي 
هــذا النمــو إلــى زيــادة خدمــات التجزئــة المصرفيــة 
ــل أداء  ــوك األفض ــن البن ــن بي ــاري. وم ــل العق والتموي
فــي هــذا القطــاع بنــك كيــو إنفســت المتوافــق مــع 
عــن  نوفمبــر  فــي  أعلــن  الــذي  اإلســالمية  الشــريعة 
زيــادة فــي إيراداتــه بنســبة 18 ٪ علــى أســاس ســنوي 
ــر  ــام 2016, غي ــن الع ــى م ــعة األول ــهر التس ــي األش ف
المصرفيــة  تشــهد  أن  تتوقــع  فيتــش  مؤسســة  أن 
اإلســالمية تباطــؤا فــي النمــو فــي النصــف الثانــي مــن 
النفــط  انخفــاض احتياطيــات  2016 بســبب  العــام 

والغــاز وارتفــاع اإلنفــاق الحكومــي.
ــا مــع قــرار مجلــس االحتياطــي األميركــي رفــع  وتزامن
 25 االتحاديــة  لألمــوال  القياســية  الفائــدة  أســعار 
٪، أعلــن  و0.75   0.50 نطــاق  إلــى  أســاس  نقطــة 
الفائـــــدة  ســعر  رفــع  عــن  المركــزي  قطــر  مصــرف 
ــى  ــن 4.50 ٪ إلــ ــة 0.25 ٪ مـ ــراض بـنـسـبـ ــلى اإلقـ عــ
4.75 ٪، إضافــة إلــى رفــع ســعر فائــدة اإليــداع لديــه 
ــارا مــن منتصــف ديســمبر.  ــى 1 ٪ اعتب مــن 0.25 ٪ إل
BMI أن يســاعد النمــو فــي  وقــد توقعــت مجموعــة 
قطــر فــي العــام 2017 البــالد فــي الصمــود فــي وجــه 

آثــار هــذا االرتفــاع.

اقتصـــــاد
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من المتوقع أن يشهد العام 2017 العديد من التحديات السياسية 
مثل االنتخابات الرئاسية األلمانية واالنتخابات العامة في هولندا، 

لكن المملكة المتحدة ستشكل أكبر تحٍد لالتحاد األوروبي من خالل 
خروجها منه )البريكسيت(.

المملكة المتحدة 
غير مستعدة 
 للبريكسيت

ال ريــب أن تفعيــل المملكــة المتحــدة للمــادة 50 مــن 
سيشــكل  مــارس  نهايــة  بحلــول  لشــبونة  معاهــدة 
العــام  مــن  األول  الربــع  فــي  سياســي  حــدث  أخطــر 
2017 بســبب مــا تتمتــع بــه كل مــن المملكــة المتحــدة 
ومنطقــة اليــورو مــن ثقــل اقتصــادي إذ تبلــغ حصتهمــا 
 ٪  3.9 العالمــي  اإلجمالــي  الـمـحــلــــي  الـنـاتــــج  مـــن 
و15.7 ٪ علــى التوالــي. وقــد كان التأثيــر األكثــر وضوحــا 
الجنيــه  قيمــة  انخفــاض  هــو  اآلن  حتــى  للبريكســيت 
اإلســترليني المترافــق مــع العجــز الكبيــر فــي الحســاب 
ــي 7 ٪ مــن  الجــاري للمملكــة المتحــدة الــذي يبلــغ حوال
الناتــج المحلــي اإلجمالــي. فقــد انخفضــت قيمــة الجنيــه 
اإلســترليني بنحــو 17 ٪ مقابــل الــدوالر،  و9.3 ٪ مقابــل 
اليــورو منــذ 23 يونيــو وذلــك علــى مرحلتيــن: األولــى فــي 
أعقــاب االســتفتاء، والثانيــة بعــد كلمــة رئيســة الــوزراء 
تيريــزا مــاي التــي ألقتهــا فــي مؤتمــر حــزب المحافظيــن 
فــي 30  ســبتمبر والتــي أوضحــت فيهــا أنهــا تحبــذ خيــار 

البريكســيت الصعــب.

التحديات االقتصادية الرئيسية الثالثة أمام 
المملكة المتحدة 

ــر مــن اإلنجــازات لكــن  ــق الكثي ــزا مــاي بتحقي تأمــل تيري
ألنهــا  سياســاتها  علــى  الحكــم  ألوانــه  الســابق  مــن 
مــا تــزال حتــى اآلن فــي البدايــات. والشــك أن اختيــار 
األوروبــي  االتحــاد  مــن  للخــروج  المتحــدة  المملكــة 
ســيجعلها بحاجــة إلــى تغييــر هيــكل اقتصادهــا بالكامــل 
ــن  ــروج م ــول الخ ــخ دخ ــو تاري ــام 2019 )وه ــول الع بحل
الواضــح  مــن  لكــن  التنفيــذ(،  حيــز  األوروبــي  االتحــاد 
أنهــا فتــرة زمنيــة قصيــرة للغايــة. لــذا فــإن االقتصــاد 
ــي ســيمر فــي مرحلــة هــي األصعــب بالنســبة  البريطان
لــه منــذ الحــرب العالميــة الثانيــة. وفــي الغالب، ســتطفو 
علــى الســطح ثــالث قضايــا اقتصاديــة مباشــرة فــي 

2017 وهــي: العــام 

المؤكــد  مــن  التضخــم:  معــدل  فــي  الزيــادة   .1
اإلســترليني  الجنيــه  صــرف  ســعر  انخفــاض  أن 

سيســتمر، ممــا ســيؤدي إلــى زيــادة التضخــم مــن 
التضخــم  خــالل االســتيراد )حيــث ســتبلغ نســبة 
 2017 الـعـــام  فـــي   ٪  2.4 التـوقـعــــات  بـحـــسب 
ــى  ــيؤثر عل ــي س ــام 2018(، وبالتال ــي الع و2.5 ٪ ف

للبريطانييــن.  الشــرائية  القــوة 
أســعار  الرتفــاع  نتيجــة  أيضــا  التضخــم  وســيزداد   
ــر 2016  ــا )بواقــع  4.70 ٪ فــي نوفمب الســلع عالمي
مقارنة بشــهر نوفمبر 2015(. وقد كان نمو األجـــور 
عـالـيـــا بمــا فيــه الكفايــة حتــى اآلن )بنســبة 2.3 ٪ 
ســيعوض  الــذي  األمــر  البيانــات(،  ألحــدث  وفقــا 
إلــى حــد مــا مــن ارتفــاع معــدل التضخــم، لكــن لــن 
تكــون الحــال كذلــك بالضــرورة فــي العــام 2017 إذا 
مــا ثبتــت صحــة التوقعــات المتعلقــة بالتضخــم. 
غيــر أنــه علــى المــدى المتوســط، مــن المرجــح أن 
يــؤدي التضخــم إلــى االســتعاضة بالســلع المنتجــة 
ذلــك  كان  كلمــا  المســتوردة  الســلع  عــن  محليــا 

ممكنــا.

بقلم : كريستوفر ديمبيك، رئيس إستراتيجيات 
االقتصاد الماكرو في ساكسو بنك
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نبذة عن الكاتب – يتولى كريستوفر ديمبيك 
منصب رئيس إستراتيجيات االقتصاد 

 الماكرو في ساكسو بنك
منذ العام2016 ، وهو يركز على تقديم 
تحليل للسياسات النقدية والتطورات 

االقتصادية الكلية على الصعيد العالمي 
باالرتكاز إلى أساسيات السوق ومعنوياتها 

والتحليل الفني.

2. المخــاوف بشــأن األجــور: عــادة مــا يترافــق التوظيــف 
بــدوام كامــل بارتفــاع األجــور فــي الظــروف االقتصاديــة 
المملكــة  فــي  يتحقــق  لــن  ذلــك  لكــن  الطبيعيــة، 
إلــى  تلجــأ  قــد  البريطانيــة  الشــركات  ألن  المتحــدة 
االقتصاديــة  الظــروف  بســبب  التوظيــف  تأجيــل 
إلــى   50 المــادة  تفعيــل  يــؤدي  قــد  إذ  الســيئة 
ضغــوظ نفســية كبيــرة علــى الشــركات البريطانيــة، 
بعــض  لكــن  التوظيــف.  لتجميــد  ســيدفعها  ممــا 
المراقبيــن يؤكــدون أن مرونــة ســوق العمــل ســتجعل 
غيــر  حقيقيــة،  عواقــب  بأيــة  يتســبب  ال  البريكســيت 
أنهــم ينســون أن مثــل هــذه األحــداث عــادة مــا تحتــاج 
إلــى ســتة أشــهر علــى األقــل كــي تبــدأ بالتأثيــر علــى 
مرنــة  الســوق  تكــون  عندمــا  حتــى  العمــل،  ســوق 
المتحــدة. المملكــة  فــي  الحــال  هــي  كمــا   للغايــة 

الناحيــة  مــن  المحــك:  علــى  التنافســية  القــدرة   .3
النظريــة، ينبغــي النخفــاض قيمــة الجنيــه االســترليني 
ــرة مــن  ــي فــي هــذه الفت أن يســاعد االقتصــاد البريطان
عــدم اليقيــن، لكــن المكســب الحقيقــي مــن ذلــك يبقــى 
ــادرات.  ــعار الص ــة أس ــاض مرون ــبب انخف ــدودا بس مح
فقــد خلصــت دراســة حديثــة إلــى أن انخفــاض الســعر 
النســبي بنســبة 1 ٪ ال تــؤدي إلــى زيــادة فــي الصادرات، 

إال بنســبة 0.41 ٪  )باســتثناء المنتجــات النفطيــة(. 
 

فعلــى ســبيل المثــال أدى انخفــاض مماثــل في فرنســا   
وبالتالــي،  صادراتهــا.  فــي   ٪  0.8 بنســبة  زيــادة  إلــى 
فإنــه يمكــن اســتنتاج أن الربــح المتوقــع مــن األســعار 
هبــوط  بســبب  البريطانيــة  للشــركات  التنافســية 
الجنيــه االســترليني لــن يكــون كبيــرا كمــا كان ُيعتقــد. 
حافــزا  للشــركات  الضرائــب  خفــض  يشــكل  وقــد 
للشــركات البريطانيــة لالســتثمار فــي المــدى القصيــر. 
المملكــة  تحتــاج  المتوســط،  المــدى  علــى  لكــن 
هيكلــة  إلعــادة  طموحــة  خطــة  تنفيــذ  إلــى  المتحــدة 
اقتصادهــا فــي حــال فشــلها فــي التوصــل إلــى اتفــاق 
جيــد للشــراكة مــع االتحــاد األوروبــي. وبــدون مثــل هــذه 
الخطــة فإنــه يمكــن  لإلنفــاق غيــر المنضبــط أن يتســبب 
بعجــز يزيــد مــن عــبء الديــون فــي ســياق التوتــرات 
فــي أســواق الســندات )حيــث تضاعــف العائــد علــى 
 2.3 الســندات الســيادية للمملكــة المتحــدة بمعــدل 
ســيؤدي  ممــا  لــه(،  ســنوي  معــدل  أدنــى  منــذ  مــرة 
للبــالد. االئتمانــي  التصنيــف  خفــض  إلــى   بالتأكيــد 

أوروبا الوسطى والشرقية أفضل حليف في 
 المملكة المتحدة 

من المؤكد أن المملكة المتحدة ستواجه أثناء 
مفاوضاتها مع االتحاد األوروبي تعنتا من قبل العديد 
من الدول األوروبية والسيما فرنسا، على الرغم من 

أن تأثير الحكومة الحالية قد يكون أقل على المستوى 

األوروبي بسبب االنتخابات الرئاسية الفرنسية القادمة 
في أبريل. وللوهلة األولى، قد يكون توازن القوى 

أكثر مالءمة لالتحاد األوروبي من المملكة المتحدة، إذ 
ال تزيد الصادرات األوروبية إلى المملكة المتحدة عن 

نسبة ٪3 من الناتج المحلي اإلجمالي لالتحاد األوروبي، 
في حين أن الصادرات البريطانية إلى االتحاد األوروبي 

تمثل حوالي 13 ٪ من الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة 
المتحدة. 

غيــر أنــه يمكــن لتيريــزا مــاي أن تعتمــد علــى دعــم دول 
وســط وشــرق أوروبا.وســوف تواجــه المملكــة المتحــدة 
 .2017 مــن  األول  الربــع  فــي  حاســمتين  قضيتيــن 
تشــكل  ال  التــي  الــدوالر  بقــوة  تتعلــق  األولــى  القضيــة 
ــة.  ــى المنطق ــيا عل ــا رئيس ــرا مالي ــا خط ــة نظرن ــن وجه م
فمجمــوع الديــون بالــدوالر األميركــي كنســبة مــن الناتــج 
المحلــي اإلجمالــي منخفضــة جــدا فــي أوروبــا الوســطى 
ــا الوســطى والشــرقية  ــر دول أوروب والشــرقية. ومــن أكث
تعرضــا لتلــك المخاطــر بولنــدا وجمهوريــة التشــيك حيث 
تصــل تلــك النســبة إلــى مــا يقــرب مــن 10 ٪ مــن ناتجهمــا 
المحلــي اإلجمالــي، وهــو مــا يمكــن التحكــم فيــه، مقارنــة 
مــع تشــيلي  مثــال )التــي تزيــد هــذه النســبة فيهــا عــن 35 ٪ 
مــن ناتجهــا المحلــي اإلجمالــي(، وتركيــا )التــي تصــل هذه 
 النســبة فيهــا حوالــي 25 ٪ مــن الناتج المحلــي اإلجمالي(.

باألثــر االقتصــادي  الثانيــة فهــي تتعلــق  القضيــة  وأمــا 
الوســطى  أوروبــا  علــى  للبريســكيت  المحتمــل 
ــة التشــيك وســلوفاكيا همــا مــن  والشــرقية. فجمهوري
البريطانيــة فــي  المســتفيدين مــن االســتثمارات  أكثــر 
ــرا مــن خــروج  ــرا كثي ــي فإنهمــا قــد تتأث المنطقــة، وبالتال

المتحــدة.  المملكــة 
االتحــاد  تــرك  قــرار  يؤثــر  لــن  القصيــر،  المــدى  وعلــى 
األوروبــي بشــكل كبيــر علــى تدفقــات االســتثمار. لكــن 
علــى المــدى المتوســط، ثمــة شــكوك حقيقيــة حــول 
المنطقــة  فــي  البريطانيــة  الشــركات  وجــود  اســتمرار 
فــي  بريطانيــة  شــركة   300 مــن  أكثــر  تعمــل  )حيــث 
الــدول  تعــد مركــزا الختــراق  التــي  التشــيك  جمهوريــة 

المجــاورة(. 
رئيســية  ميــزة  االقتصــادي  االعتمــاد  هــذا  ويمثــل 
علــى  تســاوم  أن  يمكنهــا  التــي  البريطانيــة  للحكومــة 
دعــم دول أوروبــا الوســطى والشــرقية مــن خــالل عمليــة 
علــى  الدخــول  تأشــيرات  حقــوق  )بشــأن  التفــاوض 
ســبيل المثــال( فــي مقابــل الحفــاظ علــى االســتثمارات 
لــم  البريطانيــة  الدبلوماســية  أن  غيــر  البريطانيــة. 
تفــاوض بشــأن أي اتفــاق تجــاري رئيســي منــذ العــام 
1973 ولــم يعــد لديهــا أي فــرق عمــل للقيــام بذلــك. 
تســتفيد  كيــف  تعــرف  أخــرى،  ناحيــة  مــن  لكنهــا 
المملكــة  بــأن  يوحــي  ممــا  تســد«،  »فــرق  مبــدأ  مــن 
المتحــدة قــد تحصــل فــي نهايــة المطــاف علــى أفضــل 
ممــا كان متوقعــا مــن خــالل الحصــول علــى تنــازالت 
حالــة  فــي  المتحالفــة  األوروبيــة  الــدول  مــن  كبيــرة 
أمــر مســتبعد. األوروبــي، وهــو  االتحــاد   خروجهــا مــن 
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اقتصـــــاد

يجب أن ترتكز إدارة الثروات واالستثمار إلى فهم شامل ألهداف 
العمالء وشخصيتهم المالية.

االستثمار في العالقات

إيهاب الدرزي
رئيس سوق قطر والسعودية باركليز إلدارة الثروة واالستثمار

ُتعتبــر منطقــة الشــرق األوســط وشــمال إفريقيــا مــن األســواق اإلســتراتيجية الرئيســية لبنــك باركليــز. فالبنــك 
يتمتــع بروابــط قويــة مــع المملكــة المتحــدة، لــذا فهــو ُيعــّد شــريكا موثوقــا بــه بالنســبة للعمــالء فــي المنطقــة. 
ويقــدم البنــك مجموعــة كاملــة مــن الخدمــات الماليــة، بمــا فــي ذلــك خدمــات االســتثمار والخدمــات المصرفيــة 

للشــركات، باإلضافــة إلــى إدارة الثــروات واالســتثمار واألعمــال المصرفيــة الدوليــة التــي أطلقهــا مؤخــرا. 
وترجــع قــوة بنــك باركليــز فــي قطــاع إدارة الثــروات واالســتثمار إلــى منصاتــه للتــداول ذات البنيــة المفتوحــة التــي 
تقدم مجموعة متنوعة من الخيارات االســتثمارية واالئتمانية والخدمات االستشــارية المصممة خصيصا لتلبية 
احتياجــات كل عميــل، باإلضافــة إلــى نمــوذج خدماتــه المصرفيــة المتكاملــة والفريــد مــن نوعــه الذي يتيــح للعمالء 
 االســتفادة مــن قــدرات باركليــز اإلقليميــة والعالميــة فــي مجــال االســتثمار والخدمــات المصرفيــة للشــركات.

ويعتمــد العمــالء علــى باركليــز بســبب خبرتنــا فــي األســواق الدوليــة ألننــا نســاعدهم علــى تنويــع ثرواتهــم 
والحفــاظ عليهــا مــع توفيــر الحلــول االســتثمارية المصممــة حيــث تتناســب مــع شــخصيتهم االســتثمارية.  
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اقتصـــــاد

ونحــن نقــوم بذلك من خــالل تقييم احتياجات وأهداف 
كل عميــل بعنايــة وعلــى حــدة، وإنشــاء محافــظ تتســم 
شــهية  مــدى  وتعكــس  لألصــول  المناســب  بالتوزيــع 
العميــل للمخاطــرة، كمــا أننــا نحــرص علــى أن تلبــي 
النصيحــة التــي نقدمهــا لــكل فــرد احتياجاتــه لضمــان 
 المحافظــة علــى ثرواتــه واســتمرار إرثــه جيــال بعــد جيــل.

ويرتبــط أســاس اإلســتراتيجية الناجحــة وطويلــة األمــد 
األول  المقــام  فــي  باركليــز  بنــك  فــي  الثــروات  إلدارة 

بثالثــة عوامــل: 

ــتراتيجية  ــة إس ــون أي ــب أن تك ــيء، يج ــل كل ش أوال وقب
مصممــة وفقــا ألهــداف العميــل وشــخصيته الماليــة 
محفظتــه  فــي  األصــول  توزيــع  تحســين  أجــل  مــن 

االســتثمارية. 

ثانيــا، ال يتــم اختيــار كل اســتثمار فــي المحفظــة، إال مــن 
خــالل عمليــة بحــث دقيقــة مــن قبــل فريقنــا مــن محللــي 
االســتثمار  ذلــك  جــودة  لضمــان  العالمــي  االســتثمار 
المحفظــة،  إنشــاء  يتــم  عندمــا  وأخيــرا،  وإمكانياتــه. 
يقــوم فريقنــا مــن خبــراء االســتثمار برصدهــا وإعــادة 
لمختلــف  وفقــا  تعديلهــا  لضمــان  بانتظــام  توازنهــا 
البيئــات االقتصاديــة، وبقائهــا متماشــية مــع أهــداف 
البنــك. يجريهــا  التــي  الســوق  وأبحــاث   العميــل 

وقــد تكــون أهميــة اإلصغــاء إلــى العمــالء أمــرا بديهيــا 
لكنــه ُمهمــل فــي هــذه المنطقــة. لــذا فإننــا نأخــذ وقتنــا 
لإلصغــاء إلــى عمالئنــا وفهــم مــا يعتبرونــه األكثــر أهميــة 
كــي  يفضلونــه  ومــا  ومتطلباتهــم  أهدافهــم  مثــل 

وتحديــد  فاإلصغــاء  األولويــة.  يأخــذ  ذلــك  كل  نجعــل 
أهــداف العميــل وطموحاتــه هــي المحــرك الرئيســي 
العمــالء. مــع  وموثوقــة  طويلــة  عالقــات   إلقامــة 

ــروة العميــل وتعزيزهــا  ــا هــو المحافظــة علــى ث وهدفن
طويــل  أمــر  بطبيعتــه  وهــذا  جيــل،  إلــى  جيــل  مــن 
األمــد،  وهــو يتضمــن تنفيــذ إســتراتيجيات اســتثمار 
الفــرص  واســتغالل  األمــد  ومتوســطة  قصيــرة 
المناخــات  مختلــف  فــي  تظهــر  التــي  التكتيكيــة 
فــي  اليقيــن  عــدم  لمســتوى  ونظــرا  االقتصاديــة. 
البيئــة االقتصاديــة العالميــة الحاليــة، ابتــداء مــن تأثيــر 
البريكســيت علــى أوروبــا والمملكــة المتحــدة وانتهــاء 
عمالءنــا  نوصــي  فإننــا  األميركيــة،  االنتخابــات  بنتائــج 
منحــى  تأخــذ  االســتثمارية  محافظهــم  يجعلــوا  بــأن 
دفاعيــا. فمــن المرجــح أن يوفــر ارتفــاع ســعر الفائــدة 
داخــل  الفــرص  المتحــدة  الواليــات  فــي  المحتملــة 
ســلبا  فيــه  ســيؤثر  لكنــه  األميركــي،  المالــي  الفضــاء 
القصيــر. المــدى  علــى  الثابــت  الدخــل  ســوق   علــى 

وتجــدر اإلشــارة إلــى أننــا لــم نــَر أيــة عالقــة مباشــرة 
بيــن شــهية المســتثمرين وأســعار النفــط. فقــد قــام 
االســتثمارية  إســتراتيجياتهم  بتعديــل  المســتثمرون 
مــن  الرغــم  وعلــى  الجديــدة.  البيئــة  مــع  للتكيــف 
المســتثمرين  أن  رأينــا  النفــط،  أســعار  انخفــاض 
فــي  االســتثمار  وأعــادوا  أقويــاء  بقــوا  قــد  عمومــا 
أن يؤكــد لعمالئنــا  ذلــك  لكــن مــن شــأن  شــركاتهم. 
حيــث  مــن  ثرواتهــم  تنويــع  أهميــة  المنطقــة  فــي 
المناطــق الجغرافيــة، وفئــات األصــول، والقطاعــات، 
أن  يمكــن  موثــوق  مالــي  مستشــار  وجــود  وأهميــة 
ــر بالذكــر أن عــددا  يوفــر المشــورة والخبــرة, ومــن الجدي
جمعــوا  قــد  المنطقــة  فــي  المســتثمرين  مــن  كبيــرا 
والتجــارة  العقــارات  قطاعــي  مــن  ثرواتهــم  معظــم 
بالنفــط. المتعلقــة  األنشــطة  إلــى  يوجهوهــا   ولــم 

مباشــرة  بصــورة  النفــط  أســعار  تراجــع  يؤثــر  ولــم 
علــى ربحيــة شــركات إدارة الثــروات واالســتثمار فــي 
ــة  المنطقــة. فعلــى الرغــم مــن أن الخدمــات المصرفي
قــد تأثــرت مــن انخفــاض أســعار النفــط، كغيرهــا مــن 
القطاعــات األخــرى، إال أن المرونــة التــي أبدتهــا البنــوك 
فــي المنطقــة خــالل هــذه األوقــات المضطربــة تبــدو 
واعــدة ألنهــا قــد تمكنــت مــن المحافظــة علــى قاعــدة 
ــز عملياتهــا  ــرأس المــال وذلــك مــن خــالل تركي ــة ل صلب
وإعــادة هيكلــة نمــوذج أعمالهــا لتتناســب مــع احتياجــات 
الســوق المحليــة، ممــا ســمح للبنــوك فــي المنطقــة 
العصيبــة. األوقــات  هــذه  خــالل  قويــة  تبقــى   أن 

وقــد شــهدنا قيــام جيــل الشــباب بــإدارة الكثيــر مــن 
الثــروات العائليــة مــع بــدء اآلبــاء بالتدريــج بإســناد مهمــة 
ــك  ــي بن ــا ف ــذا فإنن ــم. ل ــى أبنائه ــة إل ــروات العائل إدارة ث
باركليــز نعمــل مــع العائــالت للمســاعدة فــي تثقيــف 
لضمــان  الماليــة  المســائل  بشــأن  القــادم  الجيــل 
ــب  ــة التدري ــدرك أهمي ــا ن ــروة ألنن ــلس للث ــال الس االنتق
ودعــم القيــادات الشــابة للتأكــد مــن أنهــم قــد باتــوا 
مســتعدين إلدارة ثــروات العائلــة واالضطــالع بجميــع 

المســؤوليات التــي تترافــق مــع ذلــك.

حول المؤلف
انضم إيهاب الدرزي إلى باركليز إلدارة الثروة 
واالستثمار في العام 2014 جالبا معه خبرة 

14 عاما في قطاع الخدمات المصرفية 
الخاصة في المملكة المتحدة. وباركليز 
هو من المؤسسات الكبرى التي توفر 

الخدمات المالية العالمية، ويتسم بخبرة 
وتاريخ يزيد عن 25  عاما في مجال الخدمات 

المصرفية، وهو يقدم لعمالئه خدمات 
دولية في مجال إدارة الثروات واالستثمار في 

أكثر من 40 بلدا. ويقدم بنك باركليز أيضا 
الخدمات المصرفية الشخصية، والبطاقات، 
والخدمات المصرفية للشركات والخدمات 

االستثمارية.
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العالم بين يديك

تجديد العهد

)لليسار(  أيرولت  مارك  جان  الفرنسي  الخارجية  وزير 
خالل  ظريف  جواد  محمد  اإليراني  الخارجية  ووزير 
المؤتمر الصحفي المشترك خالل زيارة وزير الخارجية 
الفرنسي لطهران في 31 يناير 2017 حيث أكد مجددا 
اإليراني  النووي  باالتفاق  األوروبي  االتحاد  التزام  على 
لفرنسا  المهم  من  أنه  وأضاف   .2015 في  التاريخي 
ومجموعة  إيران  بين  الموقع  النووي  االتفاق  احترام 
دول »خمسة زائد واحد«. الصورة من وكالة أ ف ب/ 

عطا كناري
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القطاع المالي 
واألمن اإللكتروني

ترى هل استيقظ القطاع المالي في قطر للمخاطر اإللكترونية إبان تعرض أكبر بنك في البالد لهجوم 
إلكتروني خطير مؤخرا؟ تحاول قطر اليوم الوقوف على أهم مواطن الضعف في هذا المجال وكيف يمكن 
إيجاد الحلول لها. تناقلت وسائل اإلعالم العالمية في أبريل من العام الماضي أخبار تعرض أكبر بنك في 

قطر لهجوم إلكتروني كبير. 
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ادعــت مجموعــة قراصنــة غيــر معروفــة أنهــا قــد اخترقــت مخدمــات 
servers بنــك قطــر الوطني وســرقت بيانات بحجــم 1.4 غيغابايت 
مــن قاعــدة البيانــات التــي تحتــوي علــى المعلومــات الشــخصية 
لعمــالء البنــك. وتضــم المعلومــات المســربة مئــات اآلالف مــن 
الســجالت الماليــة بمــا فــي ذلــك أرقــام بطاقــات االئتمــان وأرقامها 
وعــالوة  العمــالء.  معامــالت  وســجالت   PIN codes الســرية 
علــى ذلــك، يدعــي القراصنــة أيضــا أنهــم قــد ســرقوا التفاصيــل 
وبعــض  البلــد،  فــي  مهمــة  شــخصيات  لبعــض  المصرفيــة 
صحفيــي قنــاة الجزيــرة، ومســؤولين مهميــن فــي البــالد. ولعــل أكثر 
مــا يخيــف فــي الخبــر أن القراصنــة قــد تمكنــوا مــن جمــع معلومــات 
شــخصية لبعــض العمــالء مــن عــدة مصــادر للمعلومــات مثــل 
ــم.  ــل عنه ــف كام ــاء مل ــدف إنش ــي به ــل االجتماع ــائل التواص وس
وقــد كان هــذا االختــراق هائــال وصادمــا للنــاس والمؤسســات، 
ــب، إال  ــن أن تصي ــات ال يمك ــذه الهجم ــل ه ــد أن مث ــد كان ُيعتق فق
 األماكــن األخــرى مــن العالــم، لكنهــا هــا قــد ضربتنــا فــي عقــر دارنــا.
محافــظ  ثانــي،  آل  ســعود  بــن  اللــه  عبــد  الشــيخ  ســعادة  وقــال 
ــة  ــا بجامع ــة قّدمه ــرة هام ــالل محاض ــزي، خ ــر المرك ــرف قط مص
محاضــرات  »سلســلة  إطــار  فــي  قطــر  فــي  ميلــون  كارنيجــي 
أكثــر  ثانــي  اآلن  ُتعتبــر  باتــت  قــد  اإلنترنــت  جرائــم  إن  العميــد” 
األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  شــيوعا  االقتصاديــة  الجرائــم 
والمراقبــة  القويــة،  اإللكترونيــة  الحوكمــة  أهميــة  علــى  وأكــد 
المســتمرة، والتحــري الدقيــق، ووضــع خطــة طــوارئ مصّممــة 
أي  بــه  يتســّبب  أن  يمكــن  ضــرر  أي  لتخفيــف  جيــدا  تصميمــا 
مضيفــا:  قطــر،  فــي  المالــي  القطــاع  علــى  إلكترونــي  هجــوم 
تنوعــا،  أكثــر  ودوافعهــم  المهاجميــن  أســاليب  أصبحــت  »لقــد 
المالــي،  النشــاط  الماليــة، مــرورا بتعطيــل  المكاســب  بــدءا مــن 
ــة مــن عــدم االســتقرار السياســي  ــى التســّبب فــي حال ووصــوال إل
والمالــي«. وكشــف ســعادته أن الجرائــم اإللكترونيــة فــي قطــر 
ــابق. ــام الس ــن الع ــام 2015 ع ــي الع ــبة 52 ٪ ف ــت بنس ــد ارتفع  ق

 دعوة لالستيقاظ 
يقــول ديفيــد كافرتــي، مديــر خدمــات المخاطــر فــي شــركة كــرو 
تشــارترد  معهــد  وعضــو  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  هــوروث 
للهجــوم  الشــركات  »تتعــرض  واالســتثمار:  الماليــة  لــألوراق 
مختلــف  فــي  الماليــة  المؤسســات  أن  المعــروف  ومــن  يوميــا. 
تلــك  مــن  لعــدد  التصــدي  فــي  نجحــت  قــد  المنطقــة  أنحــاء 
الهجمــات االلكترونيــة، لكــن هنالــك أيضــا بعــض الهجمــات قــد 
تمكنــت مــن اختــراق دفاعــات تلــك المؤسســات. وثمــة تصــور 
أيضــا بــأن المنطقــة قــد باتــت مســتهدفة بصــورة متزايــدة مــن 
خــالل الهجــوم عبــر اإلنترنــت كمــا يحــدث فــي أجــزاء أخــرى مــن 
العالــم«. وحســب صبحــي شــبيب، المديــر العــام لشــركة جــي 
إلــى  يرجــع  التحديــات  هــذه  ســبب  فــإن  قطــر،   GBM إم  بــي 

فقد



30
فبــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2017 

موضوع الغالف
القطاع المالي 

واألمن اإللكتروني

النقــص فــي الكــوادر مــن ذوي المهــارات العاليــة فــي هــذا المجــال فــي 
المنطقــة التــي ُتعتبــر أيضــا بعيــدة جغرافيــا عــن المراكــز التكنولوجيــة 
والخبــرة،  الجــودة،  عالــي  الدعــم  توافــر  يجعــل  ممــا  الرئيســية، 
ــة مــن أي وقــت مضــى. ــر أهمي  واالعتمــاد علــى مقدمــي الخدمــات، أكث

وتضاعــف أيضــا احتمــال تعــرض المســتهلكين فــي المنطقــة للهجــوم 
ألنهــم إلــى حــد مــا أقــل حمايــة مــن نظرائهــم فــي أوروبــا مثــال. وعــن ذلــك 
 :Help AG يقــول نيكــوالي ســولينغ، المديــر الفني لشــركة هيلب إيه جــي
“المســتهلك فــي أوروبــا محمــي مــن قبــل تشــريعات االتحــاد األوروبــي 
لحمايــة المســتهلك، ممــا يعنــي أن المســتهلك ال ُيعتبــر مســؤوال إال عــن 
نســبة ضئيلــة جــدا مــن الضــرر فــي حــال وجــود خــرق أو ســرقة للبيانــات. 
لكــن هنــا الوضــع مختلــف والمســتهلك مســئول عــن أي ســوء اســتخدام 
للحســابات اإللكترونيــة أو علــى األقــل أن اإلجــراءات القانونيــة هنــا صعبــة 
ومعقــدة. ولهــذا الســبب ترّكــز المصــارف فــي االتحــاد األوروبــي كثيــرا 
علــى تقليــل المخاطــر ألنهــا تتحمــل المســؤولية. ومــن نتائــج ذلــك علــى 

طريقــة عمــل البنــوك أننــا نجــد أن معظــم البنــوك فــي أوروبــا تقــوم 
بالتحقــق مــن شــخصية المســتخدمين بوســيلتين مختلفتيــن كي ُيســمح 
لهــم باســتخدام خدماتهــا فــي حيــن أنــه لــم يتــم تطبيــق مثــل هــذا 
 اإلجــراء مــن قبــل معظــم البنــوك هنــا فــي الشــرق األوســط إال مؤخــرا«.

ــح مــن المهــم أن نفهــم  ــه قــد أصب ــي أن ومــن هــذا المنطلــق أكــد كافرت
السياســات  اإللكترونيــة للمســاعدة فــي دعــم  المخاطــر  دوافــع هــذه 
اإلقليميــة  الحكومــات  »تعــي  مضيفــا:  المخاطــر،  حوكمــة  وتعزيــز 
ــا كامــال بدليــل قيامهــا بتشــكيل  خطــورة هــذا النــوع مــن التهديــدات وعي
فــرق االســتجابة للطــوارئ المعلوماتيــة وإعــداد إســتراتيجيات وطنيــة 
عبــد  الشــيخ  ســعادة  ذلــك  أكــد  وقــد  المخاطــر«.  لهــذه  للتصــدي 
اللــه بــن ســعود آل ثانــي الــذي تحــدث عــن الجهــود التــي قامــت بهــا 

إعــداد  ذلــك  بمــا فــي  اإلنترنــت،  القطريــة لمكافحــة جرائــم  الحكومــة 
»لالســتفادة  قائــال:  ومضــى  الســيبراني.  لألمــن  وطنيــة  إســتراتيجية 
المركــزي  قطــر  مصــرف  قــام  الماليــة،  المؤسســات  مرونــة  مــن 
بإعــداد إســتراتيجية أمــن المعلومــات فــي القطــاع المالــي فــي قطــر 
التــي مــن شــأنها أن تعــزز أمــن المعلومــات، وتحافــظ عليــه، وتنشــئ 
 فضــاء إلكترونيــا أكثــر مرونــة وأمنــا لحمايــة القطــاع المالــي فــي البــالد«.

ــي.  ــد فــي مجــال األمــن اإللكترون ــات هنالــك وعــي متزاي ونتيجــة لهــذا، ب
قطــر  فــي  اإللكترونــي  األمــن  علــى  التركيــز  هــذا  إن  ســولينغ  ويقــول 
ســيزداد فــي األشــهر المقبلــة مــع إصــدار قطــر للقانــون رقــم 13 لســنة 
واســتطرد  الشــخصية.  البيانــات  خصوصيــة  حمايــة  بشــأن   2016
قائــال: »هــذا القانــون هــو األول مــن نوعــه فــي دول مجلــس التعــاون 
الخليجــي، فهــو يفــرض قيــودا جديــدة علــى كيفيــة معالجــة البيانــات 
الشــخصية للفــرد وفقــا لمبــادئ الشــفافية والنزاهــة واحتــرام كرامــة 
المقبولــة«.  والممارســات  اإلنســان 
ولالمتثــال لهــذا القانــون، الشــك أنــه 
الماليــة  بــات علــى المؤسســات  قــد 
ــن  ــرة م ــات كبي ــع كمي ــل م ــي تتعام الت
الحساســة  الشــخصية  المعلومــات 
التــي تخــص عمالءهــا أن تعيــد النظــر 
ــزم  ــا إذا ل ــا وبروتوكوالته ــي عملياته ف
ــة  ــات منتظم ــم تدريب ــر، وأن تنظ األم

لموظفيهــا حــول هــذا الموضــوع. 
يمكــن  أنــه  يؤكــد  كافرتــي  لكــن 
هــو  بمــا  تقــوم  أن  دائمــا  للحكومــة 
»تتلقــى  يقــول:  إذ  ذلــك،  مــن  أكثــر 
الحكومــات المعلومــات عــن الهجمات 
الفرديــة لكــن يمكنهــا أن تقــوم بالمزيــد 
خــالل  مــن  المؤسســات  لمســاعدة 
تبــادل هــذه المعلومــات واســتخدامها 
ــة لتوزيعهــا علــى  فــي تقييــم التهديــدات وأنماطهــا وإجــراء دراســات حال
الجمهــور األوســع. لكــن مــرة أخــرى، هنالــك معضلــة ثقافيــة تتعلــق 
بإخافــة النــاس ربمــا بــدون داٍع. ومــع ذلــك، ينبغــي أال تشــعر المؤسســات 
بالخــوف فحســب، وإنمــا ينبغــي أيضــا أن يدفعهــا هــذا الخــوف إلــى 

اتخــاذ نهــج أكثــر قــوة وشــموال بشــأن المخاطــر اإللكترونيــة«.

ليــس  المعلومــات  تكنولوجيــا  أمــن  »إن  شــبيب:  قــال  جهتــه،  ومــن 
ــة مســتمرة  شــيئا يمكــن تطبيقــه ثــم نســيانه وإنمــا هــو يتطلــب مراقب
وتحديثــات دوريــة كــي يبقــى مســتعدا للتصــدي ألحــدث أنــواع التهديــدات 
والبرمجيــات الخبيثــة علــى الســاحة. وباإلضافــة إلــى ذلــك، ينبغــي أال يتــم 
الركــون إلــى أمــن تكنولوجيــا المعلومــات لوحــده لضمــان حمايــة النظــم، 

“إن جرائم اإلنترنت قد باتت ُتعتبر اآلن ثاني أكثر 
الجرائم االقتصادية شيوعا في منطقة الشرق 
األوسط، وأكد على أهمية الحوكمة اإللكترونية 
القوية، والمراقبة المستمرة، والتحري الدقيق، 
ووضع خطة طوارئ مصّممة تصميما جيدا 
لتخفيف أي ضرر يمكن أن يتسّبب به أي هجوم 
إلكتروني على القطاع المالي في قطر”

سعادة الشيخ عبد اهلل بن سعود آل ثاني
محافظ مصرف قطر المركزي

ماهي النسبة المئوية من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة والتي تم تخصيصها لألمن في السنة المالية 2016؟
ماهي النسبة المئوية من ميزانية تكنولوجيا المعلومات الخاصة بالمؤسسة والتي سيتم تخصيصها لألمن في السنة المالية 2017؟

% of 
budget

FY2016

FY2017

األمن كنسبة مئوية من السنوات المالية 2016 و 2017

More than 
25%

1.9%

2.9%

11%-25%

9.3%

12.7%

9%-10.9%

13.1%

8.8%

Unknown/
Unsure

31.8%

38.2%

Less 
than 1%

7.5%

4.9%

Less 
than 1%

7.5%

4.9%

2%-3.9%

14.0%

5.9%

4%-6.9%

7.5%

16.7%

7%-8.9%

9.3%

4.9%
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ــة  ــم دمجــه فــي اإلســتراتيجية األمني وإنمــا يجــب أن يت
العديــد  اســتحدثت  فقــد  لــذا  للمؤسســة.  الشــاملة 
مــن المؤسســات منصــب الرئيــس التنفيــذي لألمــن 
كــي يتــم إســناد مســؤولية أمــن الشــركة بأكملهــا إلــى 
شــخص واحــد يقــدم تقاريــره مباشــرة إلــى الرئيــس 

التنفيــذي للمؤسســة«.

التحديثات للتصدي لنقاط الضعف

SANS معهــد   أجــراه  جديــد  اســتطالع  بحســب 
لقيــاس حالــة المخاطــر واألمــن فــي القطــاع المالــي، 
ــن  ــل م ــى واب ــة إل ــات المالي ــاع الخدم ــرض قط ــد تع فق
)وهــي   ransomware الفديــة  برمجيــات  هجمــات 
وتطلــب  البيانــات  بتشــفير  تقــوم  خبيثــة  برمجيــات 
هــذه  تشــفير  فــك  لقــاء  كفديــة  المــال  مــن  مبلغــا 
spearphish- اإللكترونــي والتصيــد   المعلومــات( 

ing )وهــي رســائل إلكترونيــة مفخخــة تبــدو كرســائل 
مــن مصــادر موثوقــة لكنهــا تحــاول ســرقة معلومــات 
الفديــة  برمجيــات  باتــت  األولــى  فللمــرة  حساســة(. 
مــن بيــن أكثــر مخاطــر األمــن اإللكترونــي انتشــارا )كمــا 
بذلــك علــى  المســتطلعين( متغلبــة  55 ٪ مــن  أفــاد 
التصيــد اإللـكـتـرونـــي الــذي حــل فــي المرتبــة الثانيــة 
50 ٪ مــن المســتطلعين(. وقــد تســببت  أفــاد  )كمــا 
هــذه الهجمــات بأضــرار كبيــرة، حيــث قــّدر 32 ٪ مــن 
عــن  الناجمــة  الخســائر  االســتطالع  فــي  المشــاركين 
دوالر   100001 بيــن  تتــراوح  بمبالــغ  الهجمــات  هــذه 
شــبيب:  يقــول  الصــدد  وبهــذا  دوالر.  ألــف   500 و 
جغرافيــة.  حــدود  أي  اإللكترونــي  األمــن  يعــرف  »ال 
فاإلنســان أو النظــام هــو عرضــة للهجمــات فــي أي 
بلــد كان. والشــك أن للهجمــات اإللكترونيــة دوافعــًا 
سياســية، ونحــن نشــهد ذلــك مــن وقــت آلخــر. وقــد 
اتخــذت قطــر تدابيــر قويــة الســتخدام حلــول متطــورة 
تحديــث  فــي  واالســتمرار  اإللكترونــي  لألمــن  للغايــة 
بصــورة  الخدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  الحلــول  تلــك 

انقطــاع«.  ودون  موثوقــة 

اإلمــارات  جانــب  إلــى  قطــر  أن  مــن  الرغــم  وعلــى 
والســعودية تأتــي فــي المقدمــة فــي مجــال تكنولوجيــا 
الخليجــي،  التعــاون  مجلــس  دول  فــي  المعلومــات 
نيــد  يقــول  إذ  اإلنفــاق لوحــده ال يضمــن األمــن  إال أن 
بلطجــي،  المديــر العــام لشــركة SANS فــي منطقــة 
الشــرق األوســط وإفريقيــا: »لقــد بــات اإلنفــاق علــى 
األمــن اإللكترونــي يشــكل جــزءا كبيــرا مــن ميزانيــات 
تكنولوجيــا المعلومــات فــي منطقــة الشــرق األوســط. 
لكــن مــا يــزال مــن غيــر الواضــح فيمــا لــو كانــت قــد 
أصبحــت جاهــزة بمــا يكفــي للتصــدي لهــذه الهجمــات. 
فأكثــر مــن نصــف المؤسســات التــي شــملتها الدراســة 
أفــادت أنهــا تعتبــر نفســها مســتعدة أو مســتعدة للغايــة 
االســتعداد  هــذا  مثــل  حتــى  لكــن  الهجمــات.  لــدرء 
يحتــاج إلــى التحقــق مــن كفاءتــه عندمــا تســتخدم تلــك 
المؤسســات أنظمــة الدفــع البديلــة علــى اإلنترنــت«. 
بعــض  فــي  البشــرية  الضعــف  نقــاط  إدارة  تمثــل 

فقــد نظمــت أكاديميــة قطــر للمــال 
واألعمــال، بالتعــاون مــع معهــد تشــارترد 
لــأوراق الماليــة واالســتثمار، ورشــة عمل 
ــى  ــدف إل ــة، ته ــم اإللكتروني حــول الجرائ
ــن  ــن والموظفي ــليح المهنيي ــف وتس تعري
ــة  ــي بالمعرف ــاع المال ــي القط ــن ف الفنيي
تحصيــن  كيفيــة  بشــأن  الضروريــة 
أنفســهم ومؤسســاتهم أمنيــا ضــد تهديــدات 
ــي  ــول كافرت ــة. ويق ــات اإللكتروني الهجم
إنــه يتــم حاليــا تســليط الضــوء علــى بعض 
المؤسســات مثــل معهــد تشــارترد لــأوراق 
الماليــة واالســتثمار بســبب حاجــة الســوق 
إلــى التطــور التقنــي وكثــرة التهديــدات 
ــا  ــا تكنولوجي ــرض له ــي تتع ــة الت األمني
ــراء  ــى خب ــاج إل ــي تحت ــات والت المعلوم

ــات. ــن المعلوم ــان أم لضم
وأضــاف: “شــارك فــي ورشــة العمــل 
خبــراء فــي مجــال تكنولوجيــا المعلومــات 
وأمنهــا، ومدققــون داخليــون وخارجيــون، 
ومحاضــرون فــي الكليــات، ومحامــون، 
ومحاســبون، ومديــرو المشــاريع. وبالتالــي 
ــا  ــع م ــة الجمي ــي الورش ــارك ف ــد ش فق
عــدا أكثــر األشــخاص حاجــة إلــى قبــول 

كبــار  مثــل  وفهمهــا  المشــكلة  هــذه 
ــس اإلدارة.  ــاء اإلدارة لمجال ــدراء وأعض الم
ومــن المالحــظ أيضــا أن المشــاركين 
قــد جــاؤوا مــن مختلــف الصناعــات ومــن 

ــاص«. ــام والخ ــن الع القطاعي
الــورش  هــذه  »تســلط  قائــال:  وأردف 
الضــوء علــى التهديــدات التــي تواجــه 
المؤسســات، وهــي مشــكلة محليــة ودوليــة 
ــي  ــن اإللكترون ــد ألن األم ــت واح ــي وق ف
هــو التهديــد الرئيســي الــذي تواجهــه 
المؤسســات الماليــة اليــوم. لــذا فهــي قضية 
ــس  ــتوى مجال ــى مس ــا عل ــي معالجته ينبغ
اســتجابة  إلــى  حاجــة  وثمــة  اإلدارة، 
ــدات  ــدي للتهدي ــدة للتص ــة وجدي متكامل
ــات.  ــا المؤسس ــي تواجهه ــة الت اإللكتروني
ــتجابة  ــة االس ــا كيفي ــنا أيض ــد ناقش وق
ــع  ــق م ــي تتراف ــدة الت ــكارات المتزاي لالبت
مخاطــر جديــدة. فمــع اســتمرار الصناعــات 
بالتحــول نتيجــة لالبتــكارات التكنولوجية، 
بــات دور خبــراء األمــن اإللكترونــي وفرق 
التصــدي للمخاطــر ورصــد االمتثــال أمــرا 
ــد  ــي تحدي ــاعد ف ــه يس ــة ألن ــغ األهمي بال

ــا«. ــدة وإدارته ــر الجدي المخاط

ــة  ــأوراق المالي ــارترد ل ــد تش ــوم معه ــا يق ــرا م كثي
واالســتثمار بتنظيــم أحــداث حــول الجريمــة اإللكترونيــة 
العمــل والمؤتمــرات والنــدوات وأحــداث  مثــل ورش 

ــه.  ــد وعمالئ ــاء المعه ــتديرة ألعض ــدة المس المائ
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موضوع الغالف
القطاع المالي 

واألمن اإللكتروني

أنــه  مــن  الرغــم  علــى  التقنيــة  الجوانــب  مــن  أصعــب  تحديــا  األحيــان 
للمخاطــر  للتصــدي  فعاليــة  وأكثــر  أســهل  يكــون  أن  المفتــرض  مــن 
اإللكترونيــة. فعلــى ســبيل المثــال، تســتفيد الطريقتــان األكثــر شــيوعا 
)وهمــا  الماليــة  المؤسســات  تصيــب  التــي  اإللكترونيــة  للهجمــات 
برمجيــات الفديــة والتصيــد اإللكترونــي( مــن نقــاط ضعــف المســتخدمين 
الذيــن غالبــا مــا ينقــرون علــى وصــالت اإلنترنــت المفخخــة بــدون قصــد، 
ممــا يطلــق البرمجيــات الخبيثــة التــي تهاجــم أجهــزة المؤسســات التــي 

يعملــون فيهــا. لهــذا الســبب، ال تكتفــي المؤسســات باســتخدام وســائل 
ــواٍح  ــز علــى ن ــة المختلفــة وإنمــا تحــاول أيضــا التركي الدفاعــات اإللكتروني
ــا  ــد اإللكترونــي، وتدريــب موظفيهــا علــى قضاي ــة البري أخــرى مثــل مراقب
الوعــي األمنــي،   للحــد مــن احتمــال قيــام الموظفيــن بــأي تصــرف قــد 

يطلــق البرمجيــات الخبيثــة علــى أجهزتهــم.
لكــن ال يــزال هنالــك الكثيــر ممــا ينبغــي فعلــه فــي هــذا المجــال إذ يقــول 
كافرتــي: »التــزال المؤسســات تنتهــج نهــج »المدرســة القديمــة« فــي 

مجــال األمــن اإللكترونــي فهــي تعتبــر أن التعامــل مــع أمــن تكنولوجيــا 
المعلومــات أمــر بســيط وســهل وتفتــرض مثــال أنــه يكفــي أن تفــرض 
حظــرا علــى اســتخدام بوابــات يــو إس بــي USB، وتمنــع تحميــل الملفات 
غيــر المســموح بهــا، وتمنــع ســرقة البيانــات. وهــذا مــا يعطــي الموظفيــن 
االنطبــاع بــأن أمــن تكنولوجيــا المعلومــات هــو قضيــة محليــة وشــخصية 
المؤسســة  لهــا  تتعــرض  التــي قــد  األكبــر  المخاطــر  يعــون  للغايــة وال 
العمــالء، واالبتــزاز  بيانــات  الخدمــة، وســرقة  الحرمــان مــن  مــن قبيــل 
علــى نطــاق واســع. لــذا علــى اإلدارة 
لتثقيــف  برامــج  بتطويــر  تقــوم  أن 
وتوعيتهــم.  وتدريبهــم  الموظفيــن 
مــن  أن تســتفيد  أيضــا  اإلدارة  وعلــى 
والبحــوث  الحكوميــة  اإلحصــاءات 
جميــع  إدراك  لضمــان  الداخليــة 
التــي تتعــرض  الموظفيــن للمخاطــر 
لهــا المؤسســة وجعــل إدارة المخاطــر 
مــن  يتجــزأ  ال  جــزءا  اإللكترونيــة 
أنشــطتهم اليوميــة. وأخيــرا، ينبغــي 
المســتمر  التدريــب  توفيــر  يتــم  أن 
للموظفيــن الرئيســيين وفــرق العمــل 
لتزويدهــم بالمهــارات والمعرفــة التــي 
تحتــاج إليهــا المؤسســة كــي تتمكــن 
مــن التصــدي والكشــف واالســتجابة 

اإللكترونيــة«. للتهديــدات 

ضمان أمن سلسلة التوريد

ــات  ــل العملي ــا، مث ــل التكنولوجي ــا بفض ــيء مترابط ــات اآلن كل ش ــد ب لق
األساســية للشــركات مــع مورديهــا وعمالئهــا. لــذا فمــن شــأن عــدم فهــم 
المخاطــر اإللكترونيــة أن تكــون لــه عواقــب بعيــدة المــدى. وأوضــح ذلــك 
كافرتــي بقولــه: »إن تثقيــف العمــالء هــو أمــر شــائع فــي هــذه المنطقــة، 
لكــن لعامــل الخــوف مــرة أخــرى آثــارًا ســلبية علــى العمليــة برمتهــا إذ 

“المستهلك في أوروبا محمي من قبل تشريعات 
االتحاد األوروبي لحماية المستهلك، مما يعني أن 
المستهلك ال ُيعتبر مسؤوال إال عن نسبة ضئيلة 
جدا من الضرر في حال وجود خرق أو سرقة 
للبيانات. لكن هنا الوضع مختلف والمستهلك 
مسئول عن أي سوء استخدام للحسابات 
اإللكترونية أو على األقل أن اإلجراءات القانونية 
هنا صعبة ومعقدة.

نيكوالي سولينغ

Help AG المدير الفني لشركة هيلب إيه جي 

95% 95%

  

32%93%
32%

93%
هجوم دوس أو هجوم الحرمان 

من الخدمة أو حجب الخدمة

أكثر أنواع الهجوم اإللكتروني:
معظم الضوابط العامة الفعالة:
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يحميهــم«.  نظــام  يوجــد  ال  بأنــه  انطباعــا  العمــالء  نعطــي  أال  ينبغــي 
ويقــول ســولينغ: »قــد يكــون مــن المتعــذر القيــام ببعــض المبــادرات 
مثــل »تدريــب العمــالء« بســبب التحديــات اللوجســتية. لكــن بمقــدور 
المؤسســات الماليــة أن تقــدم بصــورة منتظمــة معلومــات حــول أحــدث 
ــات  ــل الممارس ــح أفض ــا أن توض ــا أيض ــة. ويمكنه ــدات اإللكتروني التهدي
ــد  ــتخدم العدي ــال، يس ــبيل المث ــى س ــي. فعل ــن اإللكترون ــة باألم المتعلق
علــى  حســاباتهم  مختلــف  فــي  نفســها  الســر  كلمــة  العمــالء  مــن 

اإلنترنــت وحتــى مــن أجــل حســاباتهم 
المصرفيــة عبــر اإلنترنــت. ومــع انتشــار 
وســائل  فــي  البيانــات  خروقــات 
الكبيــرة  حتــى  االجتماعــي،  التواصــل 
األخــرى،  اإلنترنــت  وخدمــات  منهــا، 
فــإن مــن شــأن مثــل هــذه التصرفــات 
المســتخدمين  أمــن  تهــدد  أن 

بســهولة«.
علــى  ينبغــي  أنــه  إلــى  ولفــت 
تكــون  أن  الماليــة  المؤسســات 
يعملــون  الذيــن  الشــركاء  مــن  حــذرة 
الصغيــرة  الشــركات  الســيما  معهــا 
مــا   غالبــا  مضيفــا:  والمتوســطة، 
اإللكترونيــون  المجرمــون  يســتخدم 
إلــى  للولــوج  الشــركاء كبوابــة  هــؤالء 
تعــّرض  فقــد  الكبيــرة.  المؤسســات 

هــذا  لمثــل  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  دولــة  فــي  الخيمــة  رأس  بنــك 
الــذي يطبــع بطاقــات  الهنــد  البنــك فــي  الهجــوم مــن خــالل شــريك 
الشــريك  هــذا  لبيانــات  خــرق  حــدث  حيــث  بالبنــك  الخاصــة  االئتمــان 
 CVC  وُســِرَقْت أرقــام بطاقــات االئتمــان ورمــوز األمــان الخاصــة بهــا
codes، ممــا أتــاح للمهاجميــن استنســاخ تلــك البطاقــات واســتخدامها 
لســحب األمــوال منهــا. ونتيجــة لذلــك فقــد خســر البنــك مــا يقــرب مــن 5 
مليــون دوالر )18.2 مليــون ريــال(. وعلــى الرغــم مــن أن البنــك لــم يكــن 

ــوادث  ــذه الح ــل ه ــأ، إال أن مث ــذا الخط ــن ه ــرة ع ــورة مباش ــؤوال بص مس
التجاريــة«. العالمــة  علــى  ســلبا  تؤثــر  بالطبــع 

لــذا فــإن تدريــب الشــركاء وضمــان اتباعهــم لإلجــراءات المناســبة لألمــن 
اإللكترونــي يزيــد مــن أمــن المؤسســات الماليــة نفســها ألن مــن شــأن 
التركيــز علــى عمليــات الشــركة بمجملهــا، وشــبكات سالســل التوريــد 
والعمــالء، والتوعيــة بمخاطــر اإلنترنــت لجميــع األطــراف المعنيــة، أن يوفر 

ــي. ــذ فــي مجــال األمــن اإللكترون ــة للتنفي رؤى إســتراتيجية وقابل

تحديات العصر الجديد

ــا ال نــزال نتصــارع مــع التحديــات القائمــة، إال أنــه قــد  علــى الرغــم مــن أنن
ــدة تلــوح فــي األفــق مــع تطــور  ــة جدي ــك تطــورات تكنولوجي باتــت هنال
التكنولوجيــات الجديــدة مثــل الحوســبة الســحابية، والتجــوال، والــذكاء 
االصطناعــي، والبيانــات الكبيــرة Big Data ، وإنترنــت األشــياء، ممــا زاد 

ــرة. ــادة كبي مــن نقــاط الضعــف التكنولوجــي زي

»إن أمن تكنولوجيا المعلومات ليس شيئا يمكن 
تطبيقه ثم نسيانه وإنما هو يتطلب مراقبة 
مستمرة وتحديثات دورية كي يبقى مستعدا 

للتصدي ألحدث أنواع التهديدات والبرمجيات 
الخبيثة على الساحة”. 

صبحي شبيب

المدير العام لشركة جي بي إم GBM قطر

تأثير الهجمات على المؤسسات:
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موضوع الغالف
القطاع المالي 

واألمن اإللكتروني

وجــه  علــى  اختصــارا(   IoT )أو    Internet of Things األشــياء  فإنترنــت 
الخصــوص، وهــو المصطلــح الــذي يســتخدم لوصــف كل شــيء يتصــل 
ــر  ــرى، ُيعتب ــة« األخ ــزة »الذكي ــع األجه ــل م ــى التواص ــادر عل ــت وق باإلنترن
ثــورة حقيقيــة فــي مجــال التكنولوجيــا، لكنــه فــي المقابــل يفــرض تحديــات 
ال حصــر لهــا فــي مجــاالت الخصوصيــة واألمــن. ومــن أهــم القضايــا فــي 
ــذه  ــتخدم ه ــي تس ــزة الت ــن األجه ــل م ــم الهائ ــياء الك ــت األش ــال إنترن مج
التكنولوجيــا إذ يقــول ســولينغ: »نحــن نتحــدث هنــا عــن مــا يصــل إلــى 50 

ــة  ــن ومنخفض ــة الثم ــا رخيص ــام 2020، جميعه ــول الع ــاز بحل ــار جه ملي
ــا نتســاءل  ــة. ومــن هــذا المنطلــق فإنن ــرة العــدد للغاي التكلفــة لكنهــا كثي
مــا هــو مــدى األمــن الــذي يمكــن أن نــزود هــذه األجهــزة بــه؟ والمشــكلة 
األخــرى هــي البرمجيــات، فهــذه األجهــزة تســتخدم البرمجيــات كأي جهاز 
آخــر موصــول إلــى شــبكة اإلنترنــت، وبعضهــا مــزود بأنظمــة تشــغيل عامة 
مثــل لينكــس. فكيــف يمكــن تحديــث 50 مليــار جهــاز فــي حــال اكتشــاف 
هفــوة برمجيــة عامــة؟«. وممــا يؤســف لــه أننــا قــد بدأنــا بالفعــل نــرى 
األمثلــة األولــى للهجمــات التــي يمكــن أن تتعــرض لهــا مثــل هــذه األجهزة. 
بتقييــم  تقــوم  أن  الشــركات  علــى  ينبغــي  التحديــات،  هــذه  وبســبب 

دقيــق لمــدى اســتعدادها لتكنولوجيــا إنترنــت األشــياء قبــل أن تدخــل 
هــذه الســوق. وعليهــا أن ال تدخــل فــي مجــال تكنولوجيــا إنترنــت األشــياء 
ــرا  ــدا ومبتك ــيئا جدي ــدم ش ــي أن تق ــا ينبغ ــك وإنم ــب بذل ــا ترغ ــرد أنه لمج
فــي هــذه التكنولوجيــا. وهنــاك جانــب آخــر مهــم جــدا أال وهــو مــدى 
ســالمة وتوافــر هــذه الخدمــة التــي يقدمونهــا. فعندمــا يتقبــل األفــراد 
الخدمــة التــي تقدمهــا هــذه الشــركة ينبغــي علــى الشــركة أن تضمــن أن 
تكــون الخدمــة متوفــرة دائمــا. وأخيــرا، ينبغــي علــى المؤسســات الماليــة 
بصــورة خاصــة أن تفكــر فــي البيانــات 
التــي تخزنهــا وكيفيــة ضمــان أمنهــا. 
خدمــات  تقديــم  يتــم  أن  يجــب  لــذا 
ــن  إنترنــت األشــياء مــع أخــذ األمــن بعي
ــار ألن مــن شــأن أي إخفــاق فــي  االعتب
هــذا المجــال أن يتســبب بتأثيــر كارثــي 

علــى ســمعة هــذه الخدمــات.
ألحــد  يمكــن  ال  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الكبيــرة  البيانــات  أهميــة  ينكــر  أن 
والتحليــالت التنبؤيــة إذ يقــول شــبيب: 
هــي  التنبؤيــة  األمــن  تحليــالت  “إن 
المصــدر  لتحليــل  هامــة  وســيلة 
التهديــدات،  منــه  تأتــي  قــد  الــذي 
بهــا،  يتســببون  الذيــن  واألشــخاص 
وبيــن  بينهــم  المحتملــة  والعالقــات 
يتــم  إذ  للخطــر  الجغرافــي  الموقــع 
فــي هــذا اإلطــار الجمــع بيــن عناصــر مختلفــة مــن المعلومــات لتقديــم 
لمثــل  التصــدي  األمنييــن  للخبــراء  تتيــح  التهديــد  حــول  شــاملة  رؤيــة 
الكبيــرة  البيانــات  وأمــا  إيقافهــا.  أو  التهديــدات بصــورة اســتباقية  هــذه 
فتســلط المزيــد مــن الضــوء علــى التهديــدات وســبل الوقايــة منهــا أو 
أيضــا دور هــام فــي مســاعدة  الكبيــرة  تقليــل مخاطرهــا«. وللبيانــات 
المؤسســات علــى تحديــد مجــاالت المخاطــر. وعــن ذلــك يقــول كافرتــي: 
»ينبغــي علــى المؤسســات أن تــدرس مــا هــي البيانــات التــي لديهــا، وأيــن 
ــه تحــول كبيــر  ــة. إن ــة المطلوب يتــم تخزينهــا، ومــا هــي مســتويات الحماي

واآللــة«. اإلنســان  بيــن  التفاعــل  كيفيــة  فــي 

النصف  في  الفدية  برمجيات  هجمات  تتراجع  سوف   -  1
الثاني من العام 2017 من حيث الحجم والفعالية.

2 - سوف يتواصل انخفاض معدالت الهجمات التي تستغل 
نقاط ضعف نظام التشغيل ويندوز، في حين أن الهجمات 
والبرمجيات  التحتية  البنية  برامج  تستهدف  التي 

االفتراضية سوف تزداد.
3 - سوف يتزايد استهداف األجهزة والبرامج الثابتة من 

قبل المهاجمين المحترفين.
المسّيرة  الطائرات  خطف  القراصنة  يحاول  سوف   -  4
أجهزة  على  تعمل  برامج  باستخدام   dronejackings
اإلجرامية  منها  متعددة  ألهداف  محمولة  كمبيوترات 
ومنها محاولة لفت األنظار إلى قضية معينة )أو النضال 

.) hacktivism اإللكتروني
بين  ما  الجوالة  األجهزة  على  الهجمات  تجمع  - سوف   5

اللصوص  يتمكن  كي  البيانات  وسرقة  الجهاز  إقفال 
اإللكترونيون من الوصول إلى حسابات البنوك وبطاقات 

االئتمان.
6 - ستقوم البرمجيات الخبيثة الخاصة بإنترنت األشياء 
بفتح باب خلفي في المنازل المتصلة قد ال يتم اكتشافه 

لسنوات عديدة.
7 - سوف يزداد تعلم اآلالت انتشارا، مما سيزيد من تعقيد 
 social الهجمات التي تعتمد طريقة الهندسة االجتماعية
engineering )وهي استخدام الدهاء لخداع األشخاص 
أو  سرية  معلومات  بكشف  إرادية  بصورة  يقوموا  كي 

إعطاء المهاجم الفرصة للوصول إلى معلومات سرية(.
8 - سوف يتواصل انتشار اإلعالنات الوهمية، وشراء نقرات 

اإلعجاب “likes”، واضمحالل الثقة.
ينسخ  وسوف  اإلعالنية،  الحروب  تتزايد  سوف   -  9

المهاجمون التقنيات اإلعالنية الجديدة بهدف زيادة نشر 
البرمجيات الخبيثة.

10 - سيلعب المناضلون اإللكترونيون hacktivists دورا 
مهما في فضح قضايا انتهاك الخصوصية.

11 - سيزداد التعاون بين أجهزة تطبيق القانون والصناعة، 
وستلعب أجهزة تطبيق القانون دورا كبيرا في التخفيف 

من مخاطر الجرائم اإللكترونية.
12 - سيتطور تبادل أجهزة االستخبارات للمعلومات بشأن 

التهديدات تطورا كبيرا خالل العام 2017.
الخاص  القطاع  في  اإللكتروني  التجسس  سينتشر   -  13

وعالم الجريمة كانتشاره بين الدول.
القطاعات مع قطاع  الالعبون في مختلف  14 - سيتعاون 
األمن اإللكتروني لزيادة مناعة المنتجات ضد التهديدات 

الرقمية.

 “تتعرض الشركات للهجوم يوميا. ومن 

المعروف أن المؤسسات المالية في مختلف 
أنحاء المنطقة قد نجحت في التصدي لعدد من 
تلك الهجمات االلكترونية، لكن هنالك أيضا 
بعض الهجمات قد تمكنت من اختراق دفاعات 
تلك المؤسسات”
ديفيد كافرتي

 مدير خدمات المخاطر في شركة كرو هوروث اإلمارات العربية 
المتحدة وعضو معهد تشارترد لألوراق المالية واالستثمار

أصدرت شركة  إنتل سيكيورتي تقريرا بعنوان »توقعات مختبرات مكافي 2017 بشأن التهديدات« لفتت فيه إلى ضرورة التنبه إلى 14 اتجاه جديد 
للتهديدات في العام 2017 وهي: 
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شئون إدارية

المهنـي  التقـّدم  بـأن  المهنييـن  مـن   ٪  85 صـّرح  فقـد 
أمـر مھـّم جـدًا بالنسـبة إلیھـم، كمـا أشـار 82 ٪ منهـم 
الحاليـة  شـركاتهم  بتـرك  يقومـون  قـد  أنهـم  إلـى 
للحصـول علـى فـرص تدريبيـة أفضل، وذلك بحسـب 
فـي  الوظيفـي  »التقـدم  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان 

.)2016 )ينايـر  إفريقيـا«  وشـمال  األوسـط  الشـرق 
موقـع  أكبـر  بيت.كـوم،  فـي  الخبـراء  لـك  يقـدم 
طـرق   6 يلـي  فيمـا  األوسـط،  الشـرق  فـي  للوظائـف 
فّعالـة  تدريبيـة  دورات  موظفيـك  منـح  لـك  تتيـح 

التكاليـف: ومنخفضـة 

1. برامج اإلرشاد
تعـد برامـج اإلرشـاد مـن أكثر الطـرق فعالية واسـتخدامًا 
جمـع  اإلرشـاد  برامـج  تشـمل  الشـركات.  بيـن 
بعضهـم  مـن  التعّلـم  يمكنهـم  الذيـن  الموظفيـن 
الشـركة.  أهـداف  لتحقيـق  معـًا  والتعـاون  البعـض 

معـارف  اكتسـاب  المبتدئيـن  للموظفيـن  يمكـن 
ذوي  الموظفيـن  مـن  التعّلـم  خـالل  مـن  جديـدة 
يمكـن  حيـن  فـي  الشـركة،  فـي  األعلـى  المناصـب 
الخبـرة  ببعـض  يتمتعـون  الذيـن  للموظفيـن 
الخريجيـن  مـن  جديـدة  وأفـكار  معـارف  اكتسـاب 
السـماح  إن  المبتدئيـن.  والموظفيـن  الجـدد 
يعمـل  لـن  البعـض،  بعضهـم  بتدريـب  لموظفيـك 
فحسـب،  شـركتك  فـي  التعّلـم  ثقافـة  تعزيـز  علـى 
الجماعـي  العمـل  أيضـًا فـي تشـجيع  بـل سيسـاهم 
التـي  العالقـات  وتقويـة  عملـك  فريـق  ضمـن 
علـى  إيجابـًا  سـينعكس  الـذي  األمـر  تربطهـم، 
حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  فبحسـب  شـركتك. 
وشـمال  األوسـط  الشـرق  فـي  الوظيفـي  »التقـدم 
10 مهنييـن فـي الشـرق  6 مـن كل  إفريقيـا«، صـّرح 
األوسـط بأنـه تتوفـر فـي شـركتهم فـرص للتدريـب 

جديـدة.   مهـارات  وتعّلـم 

في ظل سوق العمل الحالي الذي يشهد تغيرات مستمرة، يجب 
على كافة الشركات التي تسعى للنمو والتطّور، عدم التركيز على 

توظيف أفضل الكفاءات فحسب، بل يجب عليها أيضًا السعي 
لالحتفاظ بها وتعزيز مهاراتها. 

ست طرق 
لمنح الموظفين دورات 

تدريبية فّعالة
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2. تنقـل الموظفيـن بيـن األقسـام المختلفـة

مـن  األقسـام  مختلـف  بيـن  الموظفيـن  تنقـل  يعـد 
خبراتهـم  يعـّزز  فهـو  فعاليـة،  األسـاليب  أكثـر 
علـى  أفضـل  بشـكل  التعـّرف  فـي  ويسـاعدهم 
موظفيـك  امنـح  عملهـا.  ومبـدأ  الشـركة  أهـداف 
مـع  يتحدثـون  واجعلهـم  جديـدة،  مسـؤوليات 
التـي  المهـام  حـول  أيـام  لعـدة  آخـر  موظـف 
هـذه  يـؤدون  بعدهـا  واجعلهـم  يوميـًا،  يؤديهـا 
تنقـل  يسـاهم  الواقـع،  فـي  بأنفسـهم.  المهـام 
وتحفيـز  الملـل  مـن  التخلـص  فـي  الموظفيـن 
جديـدة  أمـورًا  تعّلـم  علـى  وتشـجيعهم  الموظفيـن 
فـي  المختلفـة  األقسـام  بيـن  التواصـل  وتعزيـز 
موظفيـك  تعّلـم  ذلـك  سـيضمن  كمـا  الشـركة. 
للتحديـات  ومواجهتهـم  باسـتمرار  جديـدة  مهـارات 
صـّرح  فقـد  إضافيـة.  جهـودًا  بـذل  علـى  لتحفيزهـم 
29 ٪ مـن المهنييـن فـي الشـرق األوسـط بـأن تنقـل 
أكثـر  مـن  هـي  الشـركة  أقسـام  بيـن  الموظفيـن 

فعاليـة. التدريـب  أسـاليب 

3. الـدورات اإللكترونية
الحالـي  الوقـت  فـي  اإلنترنـت  شـبكة  أصبحـت 
علينـا  وسـّهلت  حياتنـا،  فـي  مهمـًا  جـزءًا  تشـكل 
فلـَم  الصعبـة.  األمـور  مـن  بالعديـد  القيـام  مهمـة 
الواقـع،  فـي  لصالحـك؟  األمـر  هـذا  تسـتغل  ال 
والمجانيـة  المدفوعـة  الـدورات  مـن  العديـد  يوجـد 

يمكـن  حيـث  اإلنترنـت،  شـبكة  علـى  المتوفـرة 
تتناسـب  التـي  الـدورات  فـي  التسـجيل  للموظفيـن 
سـبيل  علـى  بيت.كـوم  فـدورات  احتياجاتهـم.  مـع 
مختلـف  فـي  للمهنييـن  خصيصـًا  مصممـة  المثـال 
لتزويـد  الـدورات  هـذه  تهـدف  المهنيـة.  المجـاالت 
لتعزيـز  الالزمـة  والتقنيـات  بـاألدوات  المهنييـن 
مهاراتهـم وتحقيـق أهـداف الشـركة، حيـث تضـم 
العمـالء،  كخدمـة  المواضيـع  مـن  واسـعة  مجموعـة 
جمهـور.  أمـام  والتحـدث  المبيعـات  فـي  والكفـاءة 
خصيصـًا  مصممـة  الـدورات  هـذه  فمحتويـات 
أداء  علـى  ومسـاعدتهم  الموظفيـن  معرفـة  لتعزيـز 

بفعاليـة. مهامهـم 

4. اسـتغالل مهـارات الموظفيـن المتميزيـن

يقومـون  ال  متميزيـن،  موظفيـن  شـركة  كل  تمتلـك 
يتمتعـون  بـل  فحسـب،  اليوميـة  مهامهـم  بـأداء 
بالصبـر  ويتمّيـزون  جيـدة  تواصـل  بمهـارات  أيضـًا 
تسـتغل  ال  فلـَم  الجميـع.  قبـل  مـن  ومحبوبيـن 
اسـمح  لصالحـك؟  الموظفيـن  هـؤالء  كفـاءات 
المؤتمـرات  فـي  بالمشـاركة  موظفيـك  ألفضـل 
يسـتغلون  واجعلهـم  والـدورات،  والنـدوات 
لتدريـب  اكتسـبوها  التـي  الجديـدة  المهـارات 
المحاضـرات  تقديـم  عبـر  العمـل  فـي  زمالئهـم 
مـن   ٪  40 صـّرح  فقـد  جماعيـة.  حـوارات  إجـراء  أو 
هـي  داخليـة  تدريـب  دورات  تقديـم  بـأن  المهنييـن 

فعاليـة. التدريـب  أسـاليب  أكثـر  مـن 

5. األلعـاب الجماعية

الخاصـة  العامـة  المهـارات  بتعزيـز  ترغـب  هـل 
فريـق،  ضمـن  العمـل  كمهـارات  بموظفيـك 
والمهـارات  والتواصـل  اإلبداعـي،  والتفكيـر 
فـي  جماعيـة  ألعـاب  بتنظيـم  قـم  القياديـة؟ 
مجموعـات  إلـى  موظفيـك  كتقسـيم  المكتـب، 
جوائـز  ومنـح  البعـض  بعضهـم  يتحـدون  وجعلهـم 
التحديـات  هـذه  تشـمل  أن  يمكـن  الفائـز.  للفريـق 
التـي  واأللعـاب  التجاريـة  األعمـال  حالـة  دراسـات 

النقـدي.  التفكيـر  تتطلـب 
لـن  عملـك  فريـق  بيـن  المنافسـة  روح  تعزيـز  إن   
يسـاهم فـي جعـل عمليـة التعّلـم ممتعـة فحسـب، 
بـل يزيـد أيضـًا مـن معـدالت االحتفـاظ بالموظفيـن 

شـركتك.  فـي 

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 26,750,000 باحث عن عمل مسجل في 

منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وكافة أنحاء العالم، من كافة قطاعات العمل والجنسيات والمستويات المهنية. قم باإلعالن عن وظائف أو البحث 

عن وظائف على بيت.كوم واطلع على مصدر أهم باحثين عن عمل وأصحاب عمل في المنطقة.

حول

شئون إدارية
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قضايا تهمك

التكتالت المصرفية 
ضرورة لمواجهة  األزمات والتقلبات

بقلم: ازدهار إبراهيم
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تواجـه المصـارف اإلسـالمية تحديـات كبيـرة ومنافسـة 
واقعـا  فرضـت  التـي  الماليـة،  العولمـة  ظـل  فـي  حـادة 
لحركـة األمـوال واالسـتثمارات والخدمـات، األمـر الـذي 
اإلسـالمية  المصـارف  تسـارع  أن  ضـرورة  يتطلـب 
هـذه  لمواكبـة  المصرفيـة  التقنيـة  قدراتهـا  بنـاء  فـي 
علـى  ملـح  بشـكل  يطـرح  الـذي  األمـر  التطـورات، 
ضـرورة  اإلسـالمية  المصـارف  تلـك  علـى  القائميـن 
وأهمية وإمكانية اندماج البنوك اإلسـالمية، لالسـتفادة 
اإلسـالمية،  البلـدان  فـي  أكبـر  أسـواق  تغطيـة  مـن 
فـي  بصعوبـة  طريقهـا  شـقت  اإلسـالمية  البنـوك  وأن 
أن  واسـتطاعت  ومتطـورة،  متنوعـة  مصرفيـة  بيئـات 
والقواعـد  للـروح  وفقـًا  عملهـا  وآليـات  قواعدهـا  تبنـي 
اإلسـالمية. المرجعيـات  صميـم  مـن   المشـتقة 

عديـدة  مزايـا  يحقـق  فهـو  خالقـة  فكـرة  واالندمـاج 
أبـرز  ولعـل  اإلسـالمية  المصرفيـة  للمؤسسـات 
ممـا  التكاليـف  وتقليـل  المـال  رأس  تقويـة  المميـزات 
فـي  للدخـول  اإلسـالمية  للبنـوك  أكبـر  فرصـة  يتيـح 
فـي  المنافسـة  مـن  والتمكـن  الكبـرى  المشـروعات 
الكبـرى المطروحـة بحيـث تتمكـن  عقـود المشـروعات 
مـن خـالل تقويـة رأس مالهـا أن تنافـس فـي عطـاءات 
للتمويـل  آليـات  وتوفيـر  المطروحـة  المشـروعات 
المصرفيـة  والسـوق  الماليـة.  مكانتهـا  يعـزز  ممـا 
وتأسـيس  الندماجـات  بحاجـة  قطـر  فـي  اإلسـالمية 
تـزال  ومـا  بعـد،  تتشـبع  لـم  ألنهـا  نسـبة  كبـرى  بنـوك 
هنـاك فـرص للنمـو المسـتقبلي، كمـا مـن المتوقـع أن 
البنـوك اإلسـالمية فـي قطـر دورًا حاسـمًا فـي  تلعـب 
البنيـة التحتيـة بدولـة قطـر اسـتعدادًا  تمويـل عمليـات 
القطريـة  المصـارف اإلسـالمية  2022، وأن  لمونديـال 
قـادرة علـى تحقيـق النمـو غيـر أن التحـدي األكبـر الـذي 
ومنتجـات  ماليـة  أدوات  ابتـكار  فـي  يتمثـل  يواجههـا 
تحالفـات  فـي  والدخـول  لعمالئهـا  جديـدة  تمويليـة 
المنافسـة. تسـتطيع  عمالقـة  مؤسسـات   لتكويـن 

قضايا تهمك

العاملـة فـي قطـر مـن  للبنـوك اإلسـالمية  فـكان البـد 
تكويـن مؤسسـات عمالقـة لتعزيـز قدراتهـا التنافسـية 
وطـرح منتجـات وخدمـات جديـدة خصوصـًا فـي ظـل 
ارتفـاع حـدة المنافسـة بيـن البنـوك التجاريـة التقليديـة 
اإلسـالمية،  الشـريعة  أحـكام  مـع  المتوافقـة  والبنـوك 
وأهميـة تطويـر منتجـات إسـالمية جديـدة عبـر البحوث 
العميـق فـي  البحـث  بنـاء علـى  والدراسـات اإلسـالمية 

اإلسـالمي. االقتصـاد 

يقـول الشـيخ الدكتـور علـي القـره داغـي األميـن العـام 
لالتحـاد العالمـي لعلمـاء المسـلمين، وخبيـر االقتصـاد 
البنـوك  وإعـالن  خالقـة  فكـرة  االندمـاج  إن  اإلسـالمي 
 »IBQ الدولـي  وقطـر  وبـروة  »الريـان  الثالثـة  القطريـة 
واحـد يحقـق مزايـا  كيـان مصرفـي  تكويـن  فـي  رغبتهـا 
عديـدة للمؤسسـات المصرفيـة اإلسـالمية، ولعـل أبـرز 
المميـزات تقويـة زيـادة قيمـة األصـول علـى 160 مليـار 
يـؤدي  ريـال ممـا  22 مليـار  يزيـد عـن  ريـال، وبرأسـمال 
إلـى بـروز ثالـث أكبر بنك إسـالمي في الشـرق األوسـط 
وضمـن صدارة البنوك اإلسـالمية فـي العالم. وأضاف 
أن االندماج يؤدي إلى تخفيض التكاليف بنسـبة تتراوح 
مـا بيـن )25 ٪ - 40 ٪( دون أن يؤثـر ذلـك علـى عمليـات 
اإلنتـاج والتوسـع بالنسـبة للكيان الجديـد، كما أن الكيان 
فرصـة  لـه  سـتتاح  المـال  رأس  قـوة  وبفضـل  الجديـد 
مـن  والتمكـن  الكبـرى  المشـروعات  فـي  للدخـول  أكبـر 
المنافسـة فـي عقـود المشـروعات الكبـرى المطروحـة 
الماليـة. مكانتهـا  يعـزز  ممـا  للتمويـل  آليـات   وتوفيـر 

االندمـاج  أن  داغـي  القـره  علـي  الدكتـور  الشـيخ  وأكـد 
يمثـل نقلـة نوعيـة فـي مسـيرة الجهـاز المصرفـي فـي 
تقـوم  التـي  اإلسـالمية  الصيرفـة  مجـال  وفـي  قطـر 
مصرفيـة  كيانـات  خلـق  فكـرة  علـى  أساسـي  بشـكل 
وفقـًا  للعمـل  جديـدة  وأدوات  آليـات  وابتـكار  كبـرى 
انضمـام واندمـاج  أن  إلـى  للصيـغ اإلسـالمية، مشـيرًا 

شهد العالم في الفترة الماضية، اندماج مؤسسات وشركات تجارية ومالية ضخمة، كان هدفها األول 

توسيع رأس المال ورسم خطط استثمارية إستراتيجية تنافس بها على المستوى العالمي وخاصة 

مواجهة تقلبات السوق وأزمات مالية محتملة، ومن ذلك اندماجات سجلت في منطقة الخليج العربي 

وخاصة في االمارات العربية المتحدة، وكان آخرها اندماج بنك أبوظبي الوطني والخليج. وسيدعم اندماج 

البنوك الثالث المحلية )مصرف الريان، وبنك بروة، وبنك قطر الدولي النظام المصرفي القطري، 

اضافة إلى االنعكاسات االيجابية على االقتصاد الوطني.

»إن االندماج فكرة خالقة 
وإعالن البنوك القطرية 

الثالثة »الريان وبروة 
 »IBQ وقطر الدولي

رغبتهــا في تكوين كيان 
مصرفــي واحد يحقق مزايا 

عديدة للمؤسسات 
اإلسالمية«. المصرفية 

الشــيخ الدكتور علي القره داغي 
األمين العــام لالتحاد العالمي لعلماء 
المســلمين، وخبير االقتصاد اإلسالمي
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اليـوم فـي أغلبهـا موجهـة لألعمـال المحليـة، واعتقد أن 
اندماجهـا أفضـل طريقـة للمنافسـة عالميـا، خاصـة أن 
ذلـك  سـيعطيها فرصـا أكبـر لتوسـيع شـبكات تمويـل 
الخطـوة  هـذه  جـاءت  ربمـا  الضخمـة،  المشـروعات 
متأخـرة لكنهـا أفضـل مـن أال تأتي، حيث نشـجع اندماج 
الشـركات والبنـوك المتوسـطة والصغيـرة لمـا يقدمـه 
مـن مزايـا القتصادنـا الوطنـي واالسـتفادة مـن الخبرات 
المتبادلـة، نحـن نريـد لبنوكنـا أن تنطلـق نحـو العالميـة 

وتصبـح بنـوكا ضخمـة علـى غـرار البنـوك العالميـة . 

وأشـار الدكتور الهاشـمي إلى أن ما يميز اندماج البنوك 
 IBQ الثـالث، بـل يشـجعه هـو تحـول بنـك قطـر الدولي
مـن بنـك تقليـدي الـى بنك اسـالمي، مضيفـا أن عملية 
تحويـل العمليـات مـن عمليـات مصرفيـة تقليديـة إلـى 
تتـراوح  فتـرة  تسـتغرق  إسـالمية  مصرفيـة  عمليـات 
بيـن شـهر و3 أشـهر كأقصـى تقديـر، وتابـع قائـال »فـي 
التحويـل  عمليـة  تتابـع  شـرعية  هيئـة  مـن  البـد  البدايـة 
التـي ليسـت صعبـة، ويتـم اعتمـاد عـدة طـرق ومعاييـر 
المحاسـبة  هيئـة  تضبطهـا  متبعـة  واليـات  للتحـول 
والمراجعـة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية«. مشـيرا 
إلـى أن اإلشـكال البـارز هـو تحويـل الديـون إلـى تمويـل 

يتطابـق مـع أحـكام الشـريعة االسـالمية. 

وأوضـح الدكتـور الهاشـمي إن الكيـان الناتـج عـن عمليـة 
االسـالمية  الشـريعة  مـع  سـيتوافق  والـذي  االندمـاج 
فـي  العالـم،  فـي  االسـالمية  البنـوك  تواجـد  سـيدعم 
إلـى  سـنة   20 بيـن  تتـراوح  التـي  الطويلـة  الخبـرة  ظـل 
بهـا  تتمتـع  والتـي  اإلسـالمية  الصيرفـة  فـي  سـنة   30
االخـرى  اإلسـالمية  البنـوك  حتـى  أو  الوطنيـة  البنـوك 
»ستسـاهم  مضيفـا  العربـي،  الخليـج  منطقـة  فـي 
هـذه التجربـة فـي التعريـف بمـا لدينـا مـن تجربـة فريـدة 

قضايا تهمك

للمسـتثمرين،  جـذاب  خيـار  هـو  قطـر  فـي  البنـوك 
بجانـب  لذلـك،  بحاجـة  البنـوك  وضـع  أن  إلـى  الفتـا 
مصـارف  لوجـود  واسـعة  قطاعـات  تطلعـات 
قطـر. فـي  المنافسـة  تسـتطيع  كبـرى   إسـالمية 

وتابـع قائـاًل »فكـرة االندمـاج تعنـي خلق قـوة اقتصادية 
أكبر وتقوي من مكانة البنوك اإلسـالمية«، مشـيرًا إلى 
أن نجـاح نمـوذج تجربـة إدمـاج البنـوك فـي بريطانيـا وما 
أدت إليـه مـن تخفيـض للتكاليـف بنسـبة 50 ٪ ممـا عزز 
مـن مكانتهـا الماليـة، الفتـًا إلـى أن التجربـة البريطانيـة 
بنـكًا إسـالميًا جيـدة، هـذا   20 أكثـر مـن  التـي تحتضـن 
بجانـب تجربة االمارات العربيـة المتحدة والقرارات التي 
 اتخذهـا قـادة الدولـة ومـا حققتـه مـن نتائـج ملموسـة.

مشـيرا إلـى أنـه وبصفـة عامـة فـإن االندماج هـو مطلب 
العصـر الحالـي المعولـم، وما يتطلبه مـن خلق كيانات 
الخطـوة  أن  إلـى  مشـيرًا  المنافسـة،  تسـتطيع  كبـرى 
سـتلبي تطلعـات الكثير مـن المسـتثمرين والمهتمين، 
توسـيع  ستسـتطيع  كبيـرة  تكتـالت  إقامـة  أن  حيـث 
نطـاق عملياتهـا، خاصـة وأن السـوق بحاجـة إلـى مثـل 
هـذه االندماجـات التـي تعتبـر مطلبـا للبنـوك القطريـة 
فـي  المسـهل  بـدور  المركـزي  قطـر  مصـرف  ويقـوم 

اإلجـراءات. عمليـة 

ومـن جانبـه يقول رجـل األعمـال عبدالعزيز العمـادي، إن 
هـذه الخطـوة حـال نجاحهـا سـتفتح شـهية مؤسسـات 
علـى  ايجابـًا  ينعكـس  مـا  وهـو  االندمـاج  علـى  أخـرى 
اليـوم يشـهد  العالـم  أن  إلـى  الوطنـي الفتـًا  االقتصـاد 
اندمـاج هـذه  الكبـرى وأن  االقتصاديـة  التكتـالت  عصـر 
وهـي  المناسـب  الوقـت  فـي  أتـى  الثالثـة  البنـوك 
أهميـة  علـى  مشـددًا  بعيـد،  أمـد  منـذ  منتظـرة  خطـوة 
اختيـار فريـق إداري يتمتـع بالخبـرة والدرايـة باالقتصـاد 
المؤسسـات  إدارة  ان  إلـى  منوهـاً  اإلسـالمي، 
 المصرفيـة اإلسـالمية تختلـف عـن نظيرتهـا التقليديـة.

واوضـح، أن البنـوك اإلسـالمية اسـتطاعت أن تتجـاوز 
وأزمـة   ،2008 العـام  فـي  العالميـة  الماليـة  األزمـة 
تراجـع أسـعار النفـط فـي اآلونـة األخيـرة، ممـا عـزز مـن 
مكانـة الخدمـات المصرفيـة اإلسـالمية وأدى إلـى زيـادة 
الحصـة السـوقية، مشـيرًا إلـى أن الصيرفـة اإلسـالمية 
فـي قطـر تحقـق نموًا متسـارعًا، وما تـزال هناك فرص 
للنمـو المسـتقبلي، كمـا مـن المتوقـع أن يلعـب الكيـان 
عمليـات  تمويـل  فـي  رئيسـيًا  دورًا  قطـر  فـي  الجديـد 
كأس  لمونديـال  اسـتعدادًا  قطـر  بدولـة  التحتيـة  البنيـة 

..2022 العالـم 

يقـول الدكتـور سـلطان الهاشـمي مـن كليـة الشـريعة 
االندمـاج  »إن  قطـر:  جامعـة  اإلسـالمية  والدراسـات 
القـدرة  يعـزز  األقويـاء، حيـث  يعتبـر سـمة مـن سـمات 
علـى المنافسـة ليـس فقط في السـوق المحلية، وإنما 
حتـى علـى المسـتوى العالمـي، مضيفا » أعمـال بنوكنا 

مـع  المتوافقــــة  المصرفيـة  الخدمـات  نمـت  لقـد 
النصـف  فـي   ٪  7.2 بنسبــة  اإلسالميـــــة  الشريعــــة 
األول مـن العـام 2016 فـي حيـن أن القطـاع المصرفـي 
تعـزو  حيـث   ،٪  6.5 بنسـبة  نمـوا  حقـق  قـد  التقليـدي 
إلـى  النمـو  هـذا  االئتمانـي  للتصنيـف  فيتـش  وكالـة 
زيـادة خدمـات التجزئـة المصرفيـة والتمويـل العقـاري. 
ومـن بيـن البنـوك األفضـل أداء فـي هـذا القطـاع بنـك 
كيـو إنفسـت المتوافـق مـع الشـريعة اإلسـالمية الـذي 
أعلـن فـي نوفمبـر عـن زيـادة فـي إيراداتـه بنسـبة 18 ٪ 
علـى أسـاس سـنوي فـي األشـهر التسـعة األولـى مـن 
العـام 2016, غيـر أن مؤسسـة فيتـش تتوقع أن تشـهد 
النصـف  النمـو فـي  المصرفيـة اإلسـالمية تباطـؤا فـي 
الثانـي مـن العـام 2016 بسـبب انخفـاض احتياطيـات 

الحكومـي. اإلنفـاق  وارتفـاع  والغـاز  النفـط 

إن هــذه الخطوة حال نجاحها 
ســتفتح شهية مؤسسات أخرى 

علــى االندماج وهو ما ينعكس 
ايجابــًا على االقتصاد الوطني 

الفتًا إلى أن العالم اليوم يشــهد 
عصــر التكتالت االقتصادية 

الكبــرى وأن اندماج هذه البنوك 
الثالثة أتى في الوقت المناســب

العمادي  عبدالعزيز 
رجل األعمال 
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فـي الصيرفـة اإلسـالمية والتي سيسـتفيد منهـا العالم 
المشـروعات  اإلسـالمية  البنـوك  تمـول  حيـث  بأسـره، 
العميـل  علـى  الوقـت  نفـس  فـي  ونحافـظ  الضخمـة 

األصـول«. وعلـى 

دعم المنافسة
المصرفـي  الكيـان  أن  علـى  الهاشـمي  الدكتـور  وشـدد 
المحلـي،  السـوق  فـي  المنافسـة  سـيعزز  الجديـد 
مستشـهدا بمـا وقـع فـي الفتـرة المتراوحـة بيـن 2005 
نوافـذ  بفتـح  التقليديـة  البنـوك  قامـت  حيـث  و2011، 
المنافسـة  الـذي حفـز عامـل  األمـر  مصرفيـة إسـالمية 

البنـوك. مختلـف  بيـن  بقـوة 
دعـوة  تمـت   2011 أعقـاب  فـي  تـم  أنـه  إلـى  يشـار 
اسـالمية  بنكيـة  نوافـذ  التـي فتحـت  التقليديـة  البنـوك 
إلـى اقفالهـا واقتصـار العمليـات المصرفيـة اإلسـالمية 
على البنوك اإلسـالمية دون سـواها، وقد شـمل القرار 
بنـك الدوحـة والبنـك التجـاري وبنك قطـر الدولي وبنك 
قطـر الوطنـي وإتش إس بي سـي والبنك األهلي، وقد 
شـهدت تلـك الفتـرة مفاوضـات بيـن أكثـر مـن طـرف 
لبيـع النوافـذ اإلسـالمية التابعـة للبنـوك التقليديـة إلـى 

المسـتقلة. اإلسـالمية  البنـوك 
وقـال الدكتـور الهاشـمي إنـه لتحويل الديـون إلى تمويل 
إسـالمي يجـب أن يتـم اعتمـاد المرابحـة فـي السـلع أو 
األسـهم إلـى غيـر ذلـك، وتابـع قائـال » هناك عـدة طرق 
يلـي:  فيمـا  االمـكان  قـدر  اختصارهـا  يمكـن  وآليـات، 
بشـراء  يقـوم  فانـه  لألفـراد،  بالنسـبة  األولـى  الطريقـة 
المديـن  علـى  يبيعهـا  ثـم  ويمتلكهـا  لصالحـه  أسـهم 
بأقسـاط ومـن ثـم يبيعهـا للعميـل فـي السـوق وبعـد 
أن يقبـض األمـوال يقـوم بتسـديدها للبنـك التقليـدي 
فيتحـول مـن قـرض إلـى تمويـل اسـالمي، أما فـي حالة 
كان البنـك فإنـه يقـوم بشـراء بضاعـة ثـم يبيعهـا علـى 
العميـل بقيمتهـا باألجل ومن ثم يبيعهـا لصالح العميل 
فـي سـوق ويقبـض الثمـن ويقـوم بسـداد المبلـغ، أمـا 
بالنسـبة للشـركات فهناك االجارة المنتهيـة بالتمليك، 
وبالنسـبة للبطاقـات االئتمانية فتعتمـد آلية التورق في 

أغلـب الحـاالت«.
الهاشـمي أن أفضـل طريقـة  الدكتـور سـلطان  واعتبـر 
بنـك إسـالمي  إلـى  التقليـدي  البنـك  لتحـول  وأسـرعها 

مقارنة بين أعمال البنوك الثالثة مجتمعة وبنك قطر الوطني 
بالدوالر األميركي خالل العام 2015:

البنك   إجمالي أصول   إجمالي صافي األرباح إجمالي اإليرادات

1.63 مليار 43.2  مليار 851.6  مليون  البنوك الثالثة

6.4  مليار 3.1 مليار   147.9 مليار بنك قطر الوطني

» يعزز اإلندماج القدرة 
على المنافسة ليس 

فقط في الســوق المحلية، 
وإنما حتى على المســتوى 
العالمــي، فأعمال بنوكنا 

اليــوم في أغلبها موجهة 
المحلية،  لألعمال 

وأعتقد أن اندماجها 
أفضل طريقة للمنافســة 
عالميــا، ربما جاءت هذه 
الخطــوة متأخرة لكنها 

أفضل من أال تأتي«.

الدكتور ســلطان الهاشمي 
من كلية الشــريعة والدراسات اإلسالمية 

جامعة قطر

هـو أن يأخـذ البنـك رأسـماله فقـط ويسـقط الفوائـد، 
مضيفـا »ويبقـى هذا القـرار متروكا للجمعيـة العمومية 

للبنـك«.

 تفوق البنوك اإلسالمية القطرية  
قائمـة  أعلنـت  الماضـي،  العـام  مـن  أكتوبـر  نهايـة  فـي 
قائمـة  اإلسـالمية،  المصـارف  أداء  قيـاس  مؤشـر 
حيـث  مـن  اإلسـالمية  للمصـارف  العالمـي  التصنيـف 
إلـى الدخـل وهـي أحـد مؤشـرات األداء  نسـبة التكلفـة 
الماليـة الفرعيـة لقائمـة المتصدرين، وظهر فـي المراكز 
منطقـة  فـي  اإلسـالمية  للمصـارف  األولـى  الخمسـة 
مجلـس التعـاون الخليجـي ما ال يقل عـن ثالثة مصارف 
في قطر بناء على تصنيفات نسـبة التكلفة إلى الدخل. 
فوفقـًا لقائمـة التصنيـف، جـاء مصـرف الريـان، وبنـك 
قطر الدولي اإلسالمي في مقدمة المؤسسات المالية 
الخليجـي،  التعـاون  مجلـس  منطقـة  فـي  اإلسـالمية 
التوالـي.. علـى   ٪ و24.4   ،  ٪  20.6 بلغتـا   بنسـبتين 

المسـاعد  المديـر  انجـن  تيموشـين  توقـع  فيمـا 
بـورز  أنـد  سـتاندرد  فـي  الماليـة  المؤسسـات  لشـئون 
إلـى  قطـر  فـي  اإلسـالمية  المصـارف  أصـول  نمـو 
مليـارا   54 مـن   2017 العـام  فـي  دوالر  مليـار   100
اإلسـالمية  المصـارف  اسـتفادة  مـع  الماضـي  العـام 
قطـر  تعتـزم  التـي  التحتيـة  البنيـة  مشـروعات  مـن 
فـي  الـدوالرات  مـن  المليـارات  بعشـرات  إنجازهـا 
رويتـرز. وكالـة  أوردت  حسـبما  الجـاري   العقـد 
بـورز  أنـد  سـتاندرد  لوكالـة  دراسـة  رجحـت  وقـد  هـذا 
الخليـج  دول  فـي  اإلسـالمية  المصـارف  أن  مؤخـرًا 
تتجـاوز  التـي  نموهـا  نسـب  علـى  سـتحافظ  العربيـة 
البنـوك التقليديـة، لكـن ميـزة الربحيـة التـي تتمتـع بهـا 
تلـك المصـارف بـدأت تتالشـى، وقال تيموشـين انجن 
في الدراسـة إن حصة المصارف اإلسـالمية سـتواصل 
مـع  األرجـح  علـى  المنظـور«  المسـتقبل  »فـي  نموهـا 
جديـدة،  لمؤسسـات  تراخيـص  الحكومـات  إصـدار 
وفـي ظـل القواعـد التنظيميـة المواتية لنمـو المصارف 
الدعـم  هـو  األساسـي  »الدافـع  وأضـاف  اإلسـالمية، 
القطـاع  هـذا  لتنميـة  كبيـرة  حوافـز  هنـاك  الحكومـي. 

الفرعـي«.

المصـارف  2012 نمـت أصـول عينـة مـن  العـام  وفـي 
اإلسـالمية تناولتهـا سـتاندرد أنـد بـورز بالتحليـل بنسـبة 
التقليديـة، وهـو  للبنـوك   ٪  10 ٪ مقابـل   15 تجـاوزت 
المصـارف  أن  كمـا   ،2008 منـذ  ملمـوس  تفـوق 
البنـوك  علـى  التفـوق  أحيانـا  تسـتطيع  اإلسـالمية 
ألنهـا  الفائـدة  أسـعار  ارتفـاع  فتـرات  فـي  التقليديـة 
تحتفـظ بمسـتويات عاليـة مـن الخصـوم غيـر الحاملـة 

مهمـة. تمويليـة  ميـزة  وهـي  للفوائـد، 
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في إطار الخطوات التنفيذية الهادفة إلى تطوير مختلف 

القطاعات والجهات الحكومية بالنظام اإللكتروني 

الحديث، قامت  وزارة المواصالت واالتصاالت 

والمجلس األعلى للقضاء بتوقيع مذكرة تفاهم فيما 

بينهما بهدف تطوير المحاكم للعمل بالمنظومة 

اإللكترونية الحديثة، وذلك في إطار تحقيق 

أهداف وإستراتيجية حكومة 

قطر الرقمية 2020.

تحويل المعامالت القضائية 
للنظام اإللكتروني

ضرورة ملحة

بقلم: كريم إمام
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المذكـرة فـي تمهيـد وتسـهيل  إبـرام هـذه  الهـدف األسـمى مـن  يتمثـل   
والقاضـي  المتقاضـي  أو  المحامـي  أمـام  الممكنـة  السـبل والطـرق  كافـة 
علـى ضمـان  عـالوًة  ويسـر،  بـكل سـهولٍة  القضايـا  إدارة  فـي  والموظـف، 
يرمـي  بمـا  الدعـاوى،  إدارة  فـي  والسـرعة  الفعاليـة  وتحقيـق  الشـفافية، 
عنـاٍء  أي  دون  المطلوبـة  الخدمـة  إلـى  الوصـول  إلـى  المطـاف  نهايـة  فـي 
ُيذكـر. واليـوم تعتبـر تقنيـة المعلومـات واالتصـاالت، بصفـة عامـة، إحدى 
المؤسسـات  كافـة  داخـل  والمعامـالت  الممارسـة  لتحسـين  الوسـائل 
الحكوميـة والقطـاع الخـاص، السـيما مـع التحـوالت الجذريـة التـي أدخلتها 
علـى بيئـة العمـل فـي شـتى المجـاالت. مـن ناحيـة أخـرى شـهدت عـدد من 
الـدول العربيـة تقدمـا كبيـرا فـي هـذا اإلطـار حيـث أن هنـاك بلـدان بـدأت 
تطبيـق النظـام اإللكترونـي فـي المعامـالت القضائيـة وقطعـت أشـواطا 
كبيـرة، حيـث أكـد مؤتمـر »إدارة العدالـة إلكترونيـًا« الـذي عقـد خـالل شـهر 
أكتوبـر الماضـي فـي اإلمـارات العربية المتحدة أن اإلمارات قطعت شـوطًا 
المسـارات،  كافـة  فـي  اإللكترونـي  القضـاء  تطبيـق  إلـى  للوصـول  كبيـرًا 
إلـى  والوصـول  المعامـالت  تسـهيل  علـى  القضـاء  هـذا  يعمـل  حيـث 
البيانـات، ويمنـع تراكـم القضايـا والملفـات، كمـا يوفـر العديـد مـن المزايـا 
وتوفيـر  والجهـد  الوقـت  وتوفيـر  العمـل  إنجـاز  فـي  السـرعة  تشـمل  التـي 
األمـان للمسـتندات وإنجـاز العمـل فـي أي وقـت ومـن أي مـكان. وأشـار 
المؤتمـر إلـى التحديـات المسـتقبلية فـي مجال القضـاء اإللكترونـي ومنها: 
اسـتخدام القاضـي اإللكترونـي نفسـه، حيـث يحتـاج تطبيـق إدارة تطبيـق 
التوقيـع  باعتمـاد  البـدء  التشـريعات مـع  العديـد مـن  إلـى  إلكترونيـًا  العدالـة 
وقاعـدة  إلكترونيـة  بوابـات  وإنشـاء  اإللكترونـي،  والتسـديد  اإللكترونـي 

إلكترونيـًا.  الملفـات  وأرشـفة كل  القضايـا  لـكل  معلومـات 

لجنـة  عـن  الصـادر   )EGDI( اإللكترونيـة«  الحكومـات  تقريـر »تنميـة  وذكـر 
شـهر   )UNDESA( واالجتماعيـة  االقتصاديـة  للشـؤون  المتحـدة  األمـم 
يوليـو الماضـي تصـدر المملكـة المتحـدة كأول دولـة علـى مسـتوى العالـم 
فـي مؤشـر الخدمـات اإللكترونيـة الذكيـة، فيمـا احتلـت اإلمـارات المرتبـة 
وكنـدا  وسـنغافورة  أسـتراليا  مـن  كال  أن  التقريـر  وأوضـح  عربيـًا.  األولـى 
جـاءت فـي المراتـب الثانيـة والثالثـة والرابعـة علـى التوالـي، وأربـع دول هـي 
الخامـس  المركـز  الجنوبيـة ونيوزالنـدا وفنلنـدا جـاءت فـي  فرنسـا وكوريـا 
مـن حيـث قيمـة المؤشـر الـذي يعـد مكونـًا أساسـيًا مـن مكونـات المؤشـر 
الكلـي لتنميـة الحكومـة اإللكترونيـة، تلتهـا الواليـات المتحـدة وهولنـدا فـي 
المركـز السـادس ثـم إسـبانيا والنمسـا فـي المركـز السـابع. ويعـد المؤشـر 
العـام لتطـور الحكومـة اإللكترونيـة مؤشـرًا مركبـًا، يقـوم علـى المتوسـط 
اإللكترونيـة  الخدمـات  مؤشـر  هـي  فرعيـة،  مؤشـرات  لثالثـة  الحسـابي 
المـال  السـلكية والالسـلكية، ورأس  التحتيـة لالتصـاالت  الذكيـة، والبنيـة 

البشـري. 

وبحسب التقرير جاءت اإلمارات الدولة العربية الوحيدة ضمن المراكز العشر 
األولـى فـي مؤشـر الخدمات اإللكترونية الذكية لتحتـل المركز الثامن عالميًا 
 مـع أسـتونيا، لتتقـدم أربعـة مراكـز مـن حيـث تحصيلهـا فـي هذا المؤشـر.
وحققـت اإلمـارات المركـز األول فـي مؤشـر الخدمـات اإللكترونيـة الذكيـة 
علـى المسـتوى الخليجـي تلتهـا البحريـن ثـم السـعودية وقطـر والكويـت 

ثـم سـلطنة عمـان.
لـدى  الكـواري: “إن  القاضـي سـالم شـاهين  يقـول سـعادة  البدايـة   فـي 
الدولـة نظـرة فيمـا يتعلـق بالتحـول اإللكترونـي وأنهـا تسـعى لتطويـر هـذا 
الجانـب فـي إطـار النهـوض التكنولوجـي أسـوة بالـدول األخـرى”، الفتا إلى 
أنـه وعـدد مـن القضـاة قامـوا بزيـارة منـذ حوالـي شـهرين إلـى سـنغافورة 
الزيـارة  خـالل  تـم  حيـث  السـنغافورية،  التجربـة  علـى  واإلطـالع  لبحـث 
االجتمـاع مـع رئيـس المحاكـم الذي شـرح لنا آليـة تنفيذ التحـول اإللكتروني 

واإلجـراءات التـي اتبعوهـا فـي هـذا اإلطـار للوصـول إلـى مرحلـة التقاضـي 
اإللكترونـي، والتـي تتمثـل بشـكل رئيسـي فـي عمليـة اسـتبدال الموظـف 
المعتـاد بالكمبيوتـر فـي أمـور مثـل تحديـد الجلسـات وتقديـم المذكـرات 
وغيرهـا مـن اإلجـراءات التـي تتـم عبـر لوحـة إلكترونيـة متواجـدة فـي مدخل 
المحكمـة، الفتـا إلـى أن هـذه اللوحة يتعامل من خاللهـا كل من المتقاضي 
والمحامـي والقاضـي للقيـام بخطـوات مثـل تقديـم الدعـاوى المـراد البت 
فيهـا بشـكل سـلس وسـريع، وبعـد إجـراء الخطـوات المتبقيـة يتـم تحديـد 
يـوم الجلسـة والدائـرة والقاضـي المختـص، وهـي عملية ال تسـتغرق أكثر 
مـن خمـس دقائـق. ولفـت القاضـي الكـواري أنـه وبنـاء علـى التجـارب التـي 

  لدى الدولة نظرة فيما يتعلق بالتحول اإللكتروني وأنها 
تسعى لتطوير هذا الجانب في إطار النهوض التكنولوجي 

أسوة بالدول األخرى، والتي تتمثل بشكل رئيسي في 
عملية استبدال الموظف المعتاد بالكمبيوتر في أمور مثل 
تحديد الجلسات وتقديم المذكرات وغيرها من اإلجراءات  

القاضي سالم شاهين الكواري
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قضايا تهمك

خاضتهـا هـذه الدول التي سـبقتنا فـي هذا المجال تسـعى الدولة للوصول 
إلـى أيسـر الطـرق وأفضـل اإلجـراءات التـي تسـهل عمليـة التقاضـي.  

وحـول المطلـوب مـن أجـل ضمـان تنفيـذ هـذا التحـول اإللكترونـي يقـول 
المهنيـة مـن  الكـوادر  مـن  عـدد  بـل  كادر  البـد مـن وجـود  أوال  أنـه  القاضـي 
الموظفيـن المتخصصيـن في النظام اإللكتروني لتسـهيل إجراءات عملية 
آخـر  إلـى  أن كل تحـول مـن نظـام  إلـى  الواقـع، الفتـا  التنفيـذ علـى أرض 
يحتـاج إلـى عـدة خطـوات، فقـد كان لدينـا نظـام معيـن فـي سـياق معيـن، 
ولالنتقـال إلـى نظـام مغايـر فإنـه البـد مـن وضع خطـة لعدة سـنوات، وهو 
مسـعود  السـيد  سـعادة  برئاسـة  للقضـاء  األعلـى  المجلـس  يسـعى  أمـر 
محمـد العامـري رئيـس محكمـة التمييـز رئيـس المجلـس األعلـى للقضـاء 
ضمـن  الخطـوة  هـذه  تحقيـق  لتسـهيل  الجهـود  مـن  العديـد  بـذل  الـذي 

اإللكترونـي.   التحـول  لتحقيـق  خطـوات تسـعى 

فـي حيـن قـال السـيد تركـي راشـد المهنـدي رئيـس نيابـة تنفيـذ األحـكام 
خاصـة  اإللكترونـي  التحـول  مسـألة  فـي  جـدا  متطـورة  العامـة  النيابـة  أن 
فتـرة  طيلـة  شـخصيا  لمسـته  أمـر  »هـذا  قائـال:  باألرشـيف  يتعلـق  فيمـا 
عمـل  سـّهل  اإللكترونـي  األرشـيف  هـذا  فـإن  العامـة،  النيابـة  فـي  عملـي 
وكيـل النيابـة، وسـّهل عمـل معاونـي النيابـة فـي موضـوع أرشـفة الوثائـق 

وسـهولة تحريرهـا وإيصالهـا إلـى الجهـات المعنيـة«. ولفـت إلـى أن عمليـة 
التحـول اإللكترونـي محققـة فـي النيابـة العامة منذ العـام 2004 األمر الذي 
سـهل الكثيـر واختصـر الكثيـر مـن الوقـت.  فـي هـذا اإلطـار يقـول المحامي 
التقاضـي، وكذلـك مـن  أنـه ومـن أجـل تحقيـق سـرعة  مبـارك السـليطي 
أجـل أن يكـون نظـام التقاضي الحالي متماشـيًا مع مسـتجدات االسـتثمار 
الـذي يتطلـب بـأن تكـون عمليـة التقاضـي ناجـزة للفصـل فـي المعامـالت 
التـي ينشـأ النـزاع بسـببها، وأيضـًا تحقيقـًا للهـدف المنشـود فـي االرتقـاء 
بمسـتوى الخدمـات المقدمـة إلـى العمـالء، وكذلـك مـن أجل الحفـاظ على 
وقـت القاضـي والموظـف والمحامـي؛ مـن أجـل ما تقـدم جميعًا تـم إبرام 
األطـراف.  لجميـع  والجهـد  الوقـت  توفيـر  سـتضمن  التـي  المذكـرة  هـذه 
ويضيـف: »وفـي سـياٍق متصـل فـإن دولـة قطـر هـي إحـدى الـدول الرائـدة 
فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي ممـن خطـا خطـواٍت جـادٍة فـي تفعيل 
أن  فالمتوقـع  القضائيـة،  الجهـات  فـي  اإللكترونيـة  المنظومـة  وإدخـال 
تتعـدد مزايـا مذكـرة التفاهـم، بدايـًة مـن إقامـة الدعـاوى إلكترونيـًا، وكذلك 
إرفـاق المسـتندات، ودفـع الرسـوم، ومتابعـة سـير الدعـوى، ومـا سـُيتخذ 
بشـأنها، باإلضافـة إلـى تدشـين برنامـج خاص التصـال الطلبـات المتعلقة 
الدعـوى  بهـذه  المختصيـن  والموظـف  القاضـي  إلـى  المتداولـة  بالدعـاوى 

بشـكٍل مباشـر”. 
وأوضـح أنـه علـى الجانـب اآلخـر، فإنـه مـن المتوقـع أن تتالقـى مزايـا مذكرة 
التفاهـم مـع مـا سُيسـن خـالل الفتـرة القادمـة مـن تشـريعاٍت سـتخدم 
العنـوان  قانـون  مشـروع  إن  حيـث  قطـر؛  دولـة  فـي  التكنولوجيـة  البنيـة 
الجـاري مناقشـته سـيؤدي إلـى توفيـر جهـد كبيـر فـي إعـالن المتقاضيـن 
موظـف  دور  بتسـهيل  وذلـك  إليهـم،  الموجهـة  القانونيـة  باإلجـراءات 
المحكمـة الـذي يقـوم باإلعـالن من خالل قيـام النظام اإللكترونـي بتزويده 
بالبيانـات المتعلقـة بالشـخص المـراد إعالنـه. وأشـار السـليطي إلـى أنـه ال 
يخفـى علـى العامليـن بالحقـل القانونـي أن تطبيـق هذه الخاصية سـيؤدي 
إلـى تفويـت الفرصـة علـى مـن يرغـب في الهـروب مـن المسـاءلة القانونية، 
الـذي  للشـخص  عنـوان وهمـي  بإعطـاء  الماضـي  فـي  يقـوم  كان  والـذي 
فيمـا  نـزاع  نشـوب  حـال  المسـاءلة  مـن  الهـروب  أمـل  علـى  معـه  يتعاقـد 
بينهمـا؛ فطبقـًا لهـذه المنظومـة فـإن هـذا الشـخص هـو المسـؤول أمـام 
الدولـة فـي تزويـد النظـام بهـا ببياناتـه الصحيحـة والحقيقيـة، وأنـه في حال 
قـام بتغييـر عنوانـه فإنه ملتـزم مرًة أخرى بتزويد النظـام بالعنوان الجديد. 
وينهـي مداخلتـه قائـال: »صفـوة القـول أن إبـرام مثـل هـذه االتفاقيـات مـا 
والمجلـس  واالتصـاالت،  المواصـالت  وزارة  مـن  محمـودًا  جهـدًا  إال  هـو 
األعلـى للقضـاء، لالرتقـاء بمسـتوى الخدمـات المقدمـة للجمهـور، ومما ال 
شـك فيـه أن تدشـين مثـل هـذه البرامـج سُيسـاعد كثيـرًا فـي الوصـول إلى 
تحقيـق حلـم المنظمـة اإللكترونيـة الشـاملة فـي كافـة أجهـزة الدولـة، بمـا 
يرمـو فـي نهايـة المطـاف إلـى تحقيـق عنصـر كبيـر مـن أهـم عناصـر رؤيـة 

قطـر فـي 2030”. 

مـن جانبـه يتمنـى المحامـي أحمـد السـبيعي أن تكـون هـذه الخطـط فـي 
محـل تنفيـذ بأسـرع مـا يمكـن، وأن ال تكـون كسـابقاتها مـن الخطـط التـي 
طرحـت منـذ سـنوات سـتة، الفتـا إلـى أنـه فـي العـام 2010 طبـق نظـام 
إلكترونـي داخـل المحاكـم فيمـا يتعلـق بتسـجيل الدعـاوى القضائيـة لكـن 
عنـد تنفيـذ وتطبيـق البرنامـج مـن جهـاز الكمبيوتـر الخـاص بقيـد الدعـاوى 
مـن خـالل مكاتـب المحامييـن عبـر اإلنترنـت تبيـن أنـه نظـام فاشـل وغيـر 
التقليـدي  األسـلوب  إلـى  أخـرى  مـرة  العـودة  إلـى  اضطرنـا  ممـا  مفعـل، 
والتعامـل بالورقـة والقلـم ومـن ثـم الوقـوف فـي طوابير بالسـاعات داخل 
المحكمـة.  ويؤكـد السـبيعي أن الحكـم علـى مـدى فعاليـة ونجاعـة النظام 
الجديـد يكـون بعـد التنفيـذ والتطبيـق الفعلـي، خاصـة وأنـه قد كانـت هناك 
سـابقة فاشـلة فـي العـام 2010، وعجـزت المحاكـم عـن تأييـد الدعـاوى 

 تم إبرام هذه المذكرة التي ستضمن توفير الوقت والجهد 
لجميع األطراف من أجل الحفاظ على وقت القاضي 
والموظف والمحامي، وكذلك من أجل أن يكون نظام 
التقاضي الحالي متماشيًا مع مستجدات االستثمار، وتحقيقًا 
للهدف المنشود في االرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة 
إلى العمالء  

المحامي مبارك السليطي
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عبـر اإلنترنـت، مشـددا علـى أن أيـة مبـادرة جديـدة البـد أن تكـون فّعالـة وأن 
ال تكـون مجـرد تصريحـات إعالميـة، فنحـن ال نريـد أن نكـرر األخطـاء التـي 
ارتكبـت فـي الماضـي. ويعـدد المحامـي السـبيعي فوائـد النظـام الجديـد 
فـي حـال تطبيقـه بأنهـا أوال سـتقلل مـن الوقـت والجهـد سـواء بالنسـبة 
أثنـاء  القضيـة  وثانيـا ستيسـر متابعـة تطـورات  المحامـي،  أو  للمتقاضـي 
نظرهـا فـي المحكمـة، ثالثـا فـإن تحديـد مواعيـد الجلسـات والبيانـات التي 

يتـم تسـجيلها أوال بـأول عمليـة تفيـد كافـة األطـراف.    
ويـرى المستشـار القانونـي محمـد العربـي أن تطبيـق النمـوذج اإللكترونـي 
فـي المعامـالت القضائيـة سيسـهل المعامالت بشـكل كبير، الفتـا إلى أن 
عمـل المحامييـن بشـكل عـام ال غنـى لـه عـن المعامـالت الورقيـة نظـرًا إلى 
أن معظـم األوراق ال تقبـل إال بأختـام رسـمية، إال أن هنـاك العديـد مـن 
المعامـالت األخـرى سـتكون أسـهل كثيـرا لكافـة األطـراف مثـل الطلبـات 
يعمـل  الـذي  العربـي  وأوضـح  وغيرهـا.   المعامـالت  واسـتالم  وتقديمهـا 
المحامـاة  مكاتـب  جهـة  مـن  أنـه  هديـب  محمـد  علـي  المحامـي  بمكتـب 
آليـة اسـتالم المعامـالت عبـر اإلنترنـت، بحيـث يتـم  فإنـه يمكـن تطبيـق 
االسـتعاضة عن الختم الرسـمي بـ باركود أو عالمة مائية تكون بدياًل لختم 
المحكمـة، وهـذا سـيمثل قمـة الكمـال، ألنـه فـي هـذه الحالـة لـن نضطـر 
إلـى الذهـاب إلـى مقـر المحكمـة لالسـتالم. وأكـد أن النظـام اإللكترونـي 
سـهل تحقيقـه مـع وجـود الطفـرة التكنولوجيـة التـي تشـهدها الدولـة، كما 
طالـب بـأن تتـاح أيضـا إمكانية تصويـر المسـتندات بالميكروفيلـم للتمكن 
مـن أخـذ نسـخ مـن األوراق الرسـمية كمـا هـو معمـول فـي الـدول األخـرى.  
وحـول محاولـة تطبيـق النظـام اإللكترونـي فـي العـام 2010 يقـول: »ال 
نعـرف تحديـدا مـا حـدث فـي 2010، ومـا أسـباب التوقـف، لكـن األكيـد أنه 
دائمـا مـا تشـهد المحكمـة عمليـة تحديـث النظـام، وهنـاك جهـود مبذولـة 
لتسـهيل التعامـالت بشـكل عـام«. ويقـول أحمـد العبداللـه الـذي التقينـاه 
أمـام إحـدى المحاكـم بالدوحـة أن عمليـة تحويـل المعامـالت الحكوميـة 
إلـى الصيغـة اإللكترونيـة مسـألة مطلوبـة وملحـة فـي الوقت الحالـي األمر 
الـذي سيسـاهم فـي تخفيـف وطـأة االزدحام داخـل المحاكـم، ولفت إلى 
التحـول اإللكترونـي سـيكون أفضـل وأسـهل وموفـرًا للوقـت، أسـوة  أن 
بالمعامـالت األخـرى فـي الدولـة والتـي تقـدم للمواطـن والمقيـم والتـي 

تسـهل المعامـالت الحكوميـة وغيرهـا مـن الخدمـات الحكوميـة.  
فـي حيـن أشـار أحـد المواطنيـن الـذي فّضـل عـدم  اإلفصاح عن اسـمه بأن 
التحـول اإللكترونـي  الـدول المجـاورة اسـتطاعت تطبيـق مشـروع  بعـض 
فـي نظـام إدارة القضايـا، وأصبـح قيـد القضايـا فـي جميـع المحاكـم يتـم 
وكذلـك  االنترنـت،  علـى  الجلسـات  جـدول  عـرض  يتـم  حيـث  إلكترونيـًا، 

مواعيدهـا ونتائجهـا وحتـى مرحلـة صـدور الحكـم فيهـا ونشـره إلكترونيـًا. 
موضحـا أنـه أصبـح فـي إمـكان المتعامـل، وهـو فـي منزلـه، االطـالع علـى 
أنـواع الوثائـق ومـا هـو مطلـوب منـه مـن تلـك الوثائـق، واختيـار نمـوذج 
المعاملـة التـي يرغـب فيهـا مـن خـالل النمـاذج المعـدة سـلفًا والمراجعـة 
قانونيـًا ولغويـًا والموجـودة علـى نظـام كاتـب العـدل اإللكترونـي، ومـن ثم 

اختيـار المعاملـة وادخـال بياناتـه إليهـا واالسـتفادة منهـا.

أن تطبيق النموذج اإللكتروني في 
المعامالت القضائية سيسهل 
المعامالت بشكل كبير

المستشار القانوني محمد العربي

 في العام 2010 طبق نظام إلكتروني داخل المحاكم 
فيما يتعلق بتسجيل الدعاوى القضائية لكن عند تنفيذ 

وتطبيق البرنامج من جهاز الكمبيوتر الخاص بقيد 
الدعاوى من خالل مكاتب المحاميين عبر اإلنترنت تبين 

أنه نظام فاشل وغير مفعل

المحامي أحمد السبيعي

قضايا تهمك



46
فبــــــــــــرايــــــــــــــــــــــــــر 2017 

ر يحدث في بيئة األعمال  شيء جديد ومبشِّ
في قطر، حيث تتجاوز المسئولية االجتماعية 

للشركات حدود العمل الخيري لُتدار اآلن 
بطريقة أكثر إستراتيجية وتنظيمًا.

فـن رد الجـمـيـــــل

تحت الضوء
المسؤلية االجتماعية
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إلى جانب العديد من أساليب العمل في مجال األعمال والتجارة أصبحت فكرة المسئولية االجتماعية للشركات تنتشر 
اآلن دون مقاومـة ُتذكـر فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي نظرا ألنها تنسـجم بصورة جيدة مع ركـن الزكاة أو فضيلة 
الصدقـة فـي الديـن اإلسـالمي. مـع ذلـك يعتبـر هـذا النمـوذج من نشـاطات المسـئولية االجتماعيـة للشـركات نموذجا 
»سهال« ال يتعدى الجهد اإلداري المبذول فيه التوقيع على الشيكات وتقديمها، بالرغم من أن هذه التبرعات المقدمة 
 للجمعيات الخيرية المحلية ومجموعات المصالح ساهمت في تحقيق مصالح مجموعة أكبر من الفئات المستهدفة. 
بالرغـم مـن الخلفيـات الثقافيـة والدينيـة الراسـخة التـي تقـف وراء األعمـال الخيريـة التـي تقدمهـا الشـركات، هنـاك 
إليهـا فقـط  النظـر  وعـدم  الحقيقيـة  االجتماعيـة  المسـئولية  روح  ـص  لتقمُّ الشـركات  لـدى هـذه  واضحـة  محـاوالت 
كقنـاة تسـويقية. مثـل هـذه المبـادرات تميـل فـي الغالـب إلـى أن تكـون شـفافة فـي أهدافهـا ولكنهـا غيـر مسـتدامة، 
وبالتالـي فهـي تنتهـي إلـى نتائـج عكسـية. الفكـرة هـي التـي تعـزز دافعيـة المؤسسـة لتحقيـق نتائـج إيجابيـة. إذا أديـرت 
المسـئولية االجتماعيـة للشـركات بطريقـة صحيحـة فإنهـا تحقـق الفائـدة لجميـع األطـراف بمـا فـي ذلـك المؤسسـة 
نفسـها، ويبـدو بشـكل متزايـد أن المسـئولية االجتماعيـة التـي تـؤدى بكفـاءة  قـد أصبحـت مـن الممارسـات الراسـخة 
فـي المؤسسـات الصغيـرة والكبيـرة علـى حـد سـواء فـي كل المنطقـة. شـهدنا عالميـا خـالل العقـد الماضـي تحـوال 
كبيـرا مـع تطـور المسـئولية االجتماعيـة مـن مجـرد زينـة إلـى أولويـة إسـتراتيجية أساسـية. وأقـرب عهـدا مـن ذلـك رأينا 
مـع انتقـال الشـركات بأعمالهـا إلـى خـارج نطـاق تخصصاتهـا قيـام هـذه الشـركات باسـتخدام نفوذهـا لدعـم الحلول 
فـي قضايـا عالميـة مثـل التغيـر المناخـي والتعليـم والفقـر والمسـاواة وحقـوق اإلنسـان، وهـي القضايـا التـي لـم تعـد  
تمـر مـرور الكـرام فـي منطقـة دول مجلـس التعـاون الخليجـي. ومـع توجـه منطقـة الخليـج إلـى المرحلـة التاليـة مـن 
رحلتهـا مـع المسـئولية االجتماعيـة للشـركات هنـاك محـاوالت دؤوبة لغـرس فهم أكثر عمقـا لهذا النشـاط وتداعياته. 
مثـال علـى ذلـك مجلـس المسـئولية االجتماعيـة CSR Majlis بشـركة فودافـون قطـر وجامعـة كارنيجـي ميلـون التـي 
جمعـت العشـرات مـن األقـران والخبـراء فـي مجال المسـئولية االجتماعية واالسـتدامة لمناقشـة الدور المحـوري الذي 
يمكـن أن يؤديـه التوجـه المؤسسـي المخطـط جيـدا واألخالقيـات المهنيـة الراسـخة فـي خلـق تغيير مسـتدام. يهدف 
ل الحـوار وتبـادل المعـارف بيـن األقـران الذين  برنامـج مجلـس المسـئولية االجتماعيـة إلـى إتاحـة منصـة مفتوحـة تسـهِّ
ـد مـا بيـن قـادة هـذا  يمثلـون القطاعيـن العـام والخـاص فـي قطـر. ُتعقـد هـذه الفعاليـة بانتظـام وتحـت شـعارات توحِّ
المجـال، وتدفعهـم إلـى العمـل معـا الستكشـاف طـرق ووسـائل أفضـل للتعـاون والدعـم المتبـادل.   يمكـن أن يعتبـر 
هـذا الجـو التعاونـي فريـدا فـي نوعـه فـي هـذا القطـاع اإلداري الخاص. وحيـث أنه ال يوجـد هناك »قياس واحد يناسـب 
الجميـع« فـي نمـاذج المسـئولية االجتماعيـة للشـركات فـإن أي قرار اسـتراتيجي البـد أن يعتمد على الظـروف الخاصة 
بالمؤسسـة المعنيـة. لـذا فإنـه إلـى حـد كبيـر مـن المفيـد التجمـع من أجل مناقشـة هـذه القضايـا ألن هنـاك العديد من 
العوامـل التـي تحتـاج إلـى دراسـة حتـى يمكـن التعامـل مـع المسـئولية االجتماعيـة للشـركات مـن منظـور إسـتراتيجي 
يضـع االعتبـار الـالزم للمخاطـر السياسـية واالجتماعيـة إلى جانب الفرص المتاحة. لهذا من السـهل على النشـطاء في 
مجـال المسـئولية االجتماعيـة للشـركات أن يتبادلـوا المعـارف والخبـرات. مـن مثـل هـذه المناقشـات العالميـة تظهـر 
بعـض االتجاهـات  التـي  يمكـن أن تكـون متجـردة بحيـث تناسـب  احتياجـات المنطقـة. هنـاك دعـوة للمؤسسـات أن 
تثبـت علـى التزاماتهـا تجـاه االسـتدامة بصـرف النظـر عـن التغيـرات السياسـية. وهـذا بصفـة خاصة يناسـب  الواليات 
المتحـدة األمريكيـة التـي تتوقـع أن تـرى تراخيـا فـي اللوائـح والنظـم االجتماعيـة والبيئيـة. خبـراء المسـئولية االجتماعية 
للشـركات يـرون أيضـا وبشـكل متزايـد أن المؤسسـات تسـرع فـي التعامـل مـع التغيـرات التـي تحـدث خـارج محيطهـا 
وتتصـدى للمشـاكل العالميـة األكثـر تعقيـدا مثـل التغيـر المناخـي وأهـداف التنميـة المسـتدامة. يسـتمر أيضـا دور 
المسئول الرئيسي عن االستدامة في التعقيد أكثر وأكثر مع ارتفاع مرتبته بعد أن أصبح مسئوال مباشرة لدى الرئيس 
التنفيـذي فـي الشـركة وظهـور حاجـة جديـدة إلـى االعتمـاد علـى قـادة المسـئولية االجتماعية للشـركات إلحـداث التأثير 
المطلـوب علـى القطـاع الخـاص.   للمسـألة عالقـة وطيـدة بـدالالت األلفـاظ. هنـاك تحـول فـي معانـي المصطلحات  
عنـد وصـف هـذه النشـاطات مـن »المسـئولية االجتماعيـة للشـركات« إلـى »التأثير االجتماعـي«. يعكس هـذا التحول 
اللغـوي نمـو اإلدراك بضـرورة أال يكـون المحـرك الرئيسـي لبرنامـج الشـركة االجتماعـي معيـارا فضفاضـا للمسـئولية 
أو اسـما مسـتعارا لتأثيـرات سـلبية ظاهـرة. بـدال عـن ذلـك يجـب أن يكـون تأثيـرا إنسـانيا وبيئيـا واجتماعيـا وماليـا فريدا 
وقابـال للقيـاس وأيجابيـا. بالرغـم مـن أن ذلـك يبـدو مناقضـا لمفهـوم االنطباعية إال أن المؤسسـات أيضـا ُيتوقع منها 
أن تلعـب دورا كبيـرا فـي تسـريع التحـول إلـى االقتصـاد الدائـري. مـع تنامـي تعـداد السـكان واسـتمرار ارتفـاع الطلـب 
مـة إلـى مـا ال نهايـة  علـى المـوارد أصبـح مـن الضـروري إيجـاد وسـائل للقضـاء علـى الهـدر وإعـادة اسـتخدام المـواد القيِّ
واسـتبدال ثقافـة »الرمـي« بثقافـة »اإلصـالح«. أهـم مـن ذلـك أن الكثيـر مـن النقاشـات التـي تـدور حـول المسـئولية 
االجتماعيـة للشـركات يخـص تأثيـر المؤسسـات علـى المجتمـع – التأثيـر الـذي يقـود فـي بعـض المـرات إلـى نسـيان 
أصحاب المصلحة في داخل المؤسسـة نفسـها. على سـبيل المثال: موظفو المؤسسـة ربما هم الشـريحة األهم، 
وذلـك جزئيـا بسـبب التأثيـر السـلبي الـذي تملكـه المؤسسـة علـى حياتهـم فـي حالـة إهمـال مسـئولياتها تجاههـم، 
ولكـن أيضـا إسـتراتيجيا ألنهـم يملكـون المفاتيـح الرئيسـية لترقية مسـتوى تنافسـية المؤسسـة. هذا ينطبق بشـكل 
ق في اجتـذاب الموظفين  خـاص علـى الشـركات فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي التـي ظلت تعاني بشـكل ال ُيصدَّ

أصحـاب المهـارات المطلوبـة والمحافظـة عليهـم. 
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اإلعـالن عـن تمديـد مذكـرة التفاهـم المبرمـة بيـن جامعـة قطـر وشـبكة 
 ،2020 العـام  حتـى  جديـدة  سـنوات   3 االجتماعيـة  للمسـؤولية  قطـر 
سـيما  ال  المشـترك  التعـاون  حققـه  الـذي  الكبيـر  للنجـاح  تعزيـزا  وذلـك 
المبـادرات  خـالل  مـن  االجتماعيـة  المسـؤولية  بمفهـوم  الجامعـة  طلبـة  إلهـام  فـي 
بـدر  الدكتـور  إشـراف  تحـت  الماضيـة  الثـالث  السـنوات  خـالل  تمـت  التـي  العديـدة 
عبداللـه اإلسـماعيل رئيـس لجنـة المسـؤولية االجتماعيـة بجامعـة قطـر، مـن قبيـل 
البحثيـة  والدراسـات  العـام  وشـخصية  االجتماعيـة  للمسـؤولية  الوطنـي  التقريـر 
والمحاضـرات المتخصصـة ومعـرض المسـؤولية االجتماعيـة. وقـال سـعادة الشـيخ 
إدارة شـبكة قطـر للمسـؤولية  رئيـس مجلـس  ثانـي،  آل  بـن سـعود  بـن فالـح  خالـد 
وقـد  كبيريـن،  وفخـر  اعتـزاز  محـل  هـي  قطـر  جامعـة  مـع  شـراكتنا  »إن  االجتماعيـة 
حرصنـا علـى تقديـم الدعـم الكامـل لمسـيرة الجامعـة المليئـة باإلنجـازات. إن نجـاح 

النجـاح.  ذلـك  لتعزيـز  أكبـر  يعطينـا مسـؤولية  الشـراكة 
سـنكون دائمـا علـى أهبـة االسـتعداد لتلبيـة متطلبـات الشـراكة التـي تكللـت العـام 
الماضـي بتمويـل دراسـة بحثيـة أجرتهـا لجنـة المسـؤولية االجتماعيـة بجامعـة قطـر 
فـي  مواهبهـم  وصقـل  قدراتهـم  تنميـة  بهـدف  وذلـك  الجامعـة  طلبـة  بمشـاركة 

شـكلت  »لقـد  سـعادته  وأضـاف  االسـتقصائية”.  والدراسـات  البحـوث  مجـاالت 
توصيـات الدراسـة مصـدر فخـر بـأن قطـر هي واحـدة من الـدول الرائدة فـي المنطقة 
الوطنيـة  قطـر  رؤيـة  الدراسـة  نتائـج  ودعمـت  االجتماعيـة،  المسـؤولية  مجـال  فـي 
2030، وبينـت أهميـة مبـادرات المسـؤولية االجتماعيـة بالنسـبة للشـركات القطرية 
بوصفهـا جـزءا هامـا لزيـادة القـدرة التنافسـية، ووسـيلة لتحفيـز الوعـي تجـاه العالمـة 
والموظفيـن،  المجتمـع  بيـن  الحسـنة  العالقـات  بنـاء  علـى  والمسـاعدة  التجاريـة 

وأوضحـت أن الشـركات فـي قطـر تعـي ذلـك تمامـًا. 
وكشـفت النتائج أيضًا أن الشـركات تتماشـى بشـكل جيد مع احتياجات المسـؤولية 
الشـبكة  وتصـدر  معهـا”.  إيجابيـا  وتتفاعـل  الحكومـة  تجـاه  للشـركات  االجتماعيـة 
إطالقـه  حفـل  الجامعـة  وتسـتضيف   ،2012 منـذ  االجتماعيـة  المسـئولية  تقريـر 
قياديـة؛  وشـخصيات  وسـفراء  وزراء  التقريـر  فـي  ويسـاهم  رفيـع؛  بحضـور  سـنويًا 
فـي  مسـاهمتهم  نتيجـة  قطـر  جامعـة  طـالب  قـدرات  تعزيـز  فـي  يسـهم  وهـو 
إعـداده؛ وترعـاه كبـرى المؤسسـات؛ ويـوزع محليـًا مـع صحـف رسـمية إلـى مختلـف 
ويحظـى  االجتماعيـة؛  المسـؤولية  فـي  الرائـدة  المؤسسـات  م  ويكـرِّ المؤسسـات؛ 

واسـعة. إعالميـة  بتغطيـة 

تمديد مذكرة التفاهم بين جامعة 
قطر وشبكة المسؤولية االجتماعية

أركض من أجل كوكب أكثر اخضرارا
مئـات النـاس فـي سـباق الدانـة األخضـر للجري الـذي نظمه بنـك الدوحة في 
اسـباير زون.  قدمـت اأُلَسـر ومحبـو الجـري ومناصـرو الحفـاظ علـى البيئة من 
جميـع أنحـاء قطـر أفضـل مـا لديهـم مـن أجـل غـٍد أنظـف وأكثـر اخضـرارا فـي سـباق الجـري 
الدانـة  سـباق  الدوحـة  بنـك  ينظـم  خليفـة.  اسـتاد  حـول  كيلومتـرات   3 لمسـافة  السـنوي 
األخضـر للجـري سـنويا بهدف تشـجيع المشـاركة ورفع مسـتوى الوعـي بأهمية حمايـة البيئة 
12 سـنة علـى انطـالق الفعاليـة وضـع بنـك الدوحـة  بيـن السـكان فـي قطـر. احتفـاال بمـرور 
برنامجـا مكثفـا هـذا العام يشـمل سـباقات لثمانية فئات عمرية وشـرائح مجتمعيـة مختلفة. 

تم

شارك

تحت الضوء
المسؤلية االجتماعية
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وذلـك  البريطانـي،  المجلـس  نظمـة  الـذي   Diversity Week ع  التنـوُّ أسـبوع  ساسـول  شـركة 
عـن طريـق إقامـة ورشـة للتيسـير accessibility  للطلبـة والمدرسـين.  سـنويا ينظـم المجلـس 
البريطاني أسـبوع التنوع العالمي الذي يشـمل عددا من الفعاليات المرحة والتعليمية في مقر المجلس البريطاني 
للعامليـن فيـه والـزوار والـرواد. هذا العام أعلن المجلس البريطاني أيضا عن دعمه الرسـمي لمبادرة تطبيق »قطر 
ـرة للجميـع« Accessible Qatar  وسـوف يسـاهم طلبتـه فـي تقديـم المسـاعدة لمسـتخدمي التطبيـق.  متيسِّ
لدوافـع  شـرحا  وقدمـت  الورشـة   Jennifer Stirling سـتيرلينج  جنيفـر  ساسـول  فـي  التيسـير  مستشـارة  أدارت 
ـرة للجميـع التي تقوم علـى مبادرة ساسـول الحالية  المشـروع والتطبيـق والموقـع اإللكترونـي. مبـادرة قطـر متيسِّ
عـن المسـئولية االجتماعيـة للشـركات »حتمـا قـادر« Definitely Able CSR المنبثقـة عـن جلسـة جـادة بعنـوان 
Definitely Able Confer-  ضمـن مؤتمر حتما قـادر Finding the Accessible Doha ـرة للجميـع«  »الدوحـة متيسِّ

enceالـذي ُعقـد فـي مـارس 2015. ناقـش المعاقون من مختلف أنحـاء قطر والمنطقة والعالم إدماج األشـخاص 
ذوي اإلعاقـة كأعضـاء كامليـن فـي المجتمـع. وضعـت ساسـول بالشـراكة مـع وزارة البلديـة والبيئـة والهيئـة العامـة 
للسـياحة وجامعـة حمـد بـن خليفـة واللجنـة العليـا للمشـاريع واإلرث والمدى ومركز الشـفلح وبالتعـاون الوثيق مع 
م المبادرة لمسـاعدة المجتمع  مركـز قطـر االجتماعـي والثقافـي للمكفوفين ومركز قطـر االجتماعي والثقافي للصُّ
المحلـي. باإلضافـة إلـى ذلـك أقامـت مؤخـرا شـراكة مع معـرض مشـاريع قطـر Project Qatar لإلنشـاءات بهدف 
رفـع مسـتوى الوعـي حـول التيسـير وتشـجيع مطـوري المشـاريع اإلنشـائية علـى أن يجعلـوا منشـئاتهم الحاليـة 

والمسـتقبلية ميسـرة للجميع.

ساسول مستمرة في ترقية إمكانيات التيسير

شبكة السالمة
شـركة فودافـون قطـر فعاليـة البحـث عـن الكنـز فـي مجمـع جلـف مـول وحيـاة بـالزا 
الطـالع اآلبـاء واألمهـات علـى الطريقـة الصحيحـة للمحافظـة علـى سـالمة أطفالهـم 
تشـمل  المواضيـع.   هـذه  حـول  أطفالهـم  مـع  حـوار  فتـح  علـى  وتشـجيعهم  الرقمـي  العالـم  فـي 
مسـابقات البحـث عـن الكنـز عـددا مـن األسـئلة عـن العالـم الرقمـي اليـوم التـي يحتـاج اآلبـاء واألمهات 
Aman-  أن يجـدوا لهـا حلـوال بالتعـاون مـع أطفالهـم ليكسـبوا جوائـز. كل هـذا تحـت شـعار إيمانتيـك

TECH وهـو برنامـج فودافـون لضمـان سـالمة األطفـال علـى اإلنترنـت. ُأطِلـق البرنامـج الـذي يعنـي 
»عالـم تكنولوجـي آمـن« فـي مايو 2014 بهدف رفع مسـتوى محو األمية الرقميـة بين اآلباء واألمهات 
وتحسـين وضـع سـالمة األطفـال علـى اإلنترنـت. فـي العـام 2017 سـوف يسـتمر برنامـج إيمانتيـك 
17 سـنة،  5 و  التواصـل مـع اآلبـاء واألمهـات واألطفـال فـي الشـريحة العمريـة مـا بيـن  فـي محاولـة 
هـذا  الفنـي.  والدعـم  والتعليـم،  التوعيـة،  علـى  بالتركيـز  التنـاول  فـي  ثالثيـا  أسـلوبا  يتبنـى  وسـوف 
يتطلـب مواصلـة ورش عمـل مدرسـية عـن كيفية رعاية اآلبـاء واألمهات ألطفالهـم وتوفير مصدر على 
اإلنترنـت للمعلومـات واإلرشـادات لآلبـاء واألمهـات ومجـالت رقميـة باإلضافـة إلـى دليـل رقمـي عـن 

تربيـة األطفـال. 

شـركة إيه جي ميدل إيسـت AG Middle East مؤخرا حفل غداء لمنتسـبي 
ـم مـن أجـل قطـر« فـي منتجـع جزيـرة البنانـة فـي الدوحـة ذي  منظمـة »علِّ

الخمـس نجـوم، تعبيـرا عـن دعمهـا لبرنامـج »المعهـد الصيفـي« الذي تنظمـه المنظمة. 
م من أجل قطر. الدورة المكثفة  المعهـد الصيفـي جـزء ال يتجـزأ من برنامج تدريب منظمة علِّ
التي تسـتغرق 8  أسـابيع تعمل كأسـاس لرحلة لمدة سـنتين للتدريب على فنون ومهارات 
القيـادة ينتـج عنهـا قـادة متحمسـين يمتلكـون الفرصـة والقـدرة علـى التأثيـر اإليجابـي علـى 
الطلبـة فـي قطـر عـن طريـق صقـل مهـارات القيـادة والتدريـس وإعـداد منتسـبين جاهزيـن 
ـم مـن  للتعييـن فـي المـدارس المسـتقلة. قـال ناصـر الجابـر الرئيـس التنفيـذي بمنظمـة علِّ
أجـل قطـر: »نشـكر جزيـال شـركة إيه جي ميدل إيسـت على مسـاهماتها التي سـاعدتنا على 
توفيـر برامـج تدريبيـة مكثفـة وجادة لمنتسـبينا الذين اختاروا أن يكونوا جـزءا من الحل لبعض 
التحديـات التـي يواجهـا الطلبـة في مجـال التعليم في قطر.« حضر حفل الغـداء أيضا العب 
الجولـف البـارز جـوس ماريا اوالزابـال Jose Maria Olazaba الحائز على البطولة في أكثر من 
ـس المشـارك لمؤسسـة اوالزابال  30 دورة عالميـة لمحترفـي الجولـف. اوالزابـال هو المؤسِّ
آنـد نـادال إنفايتيشـنال Olazabal & Nadal Invitational وهـي منظمـة خيريـة تهـدف إلـى 
.Rafael Nadal محاربـة اإلقصـاء االجتماعي بالتعاون مع بطل التنس العالمي رافاييل نـادال

دعم قضية عادلة

دعمت

نظمت

أقامت
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بادرة جديدة في االستدامة
فـي  تسـاهم  قطريـة  شـركة  نكـون  أن  إهتماماتنـا  أقصـى 
باسـتمرار  نعمـل  الطاقـة فـي قطـر، حيـث  اسـتدامة مصـادر 
علـى تحسـين التأثيـرات البيئيـة واالجتماعيـة وضمـان الحصـول علـى 
نتائـج بمنافـع إيجابيـة.  نؤمـن فـي قطر كـوول أن تبريـد المناطق يلعب 
كـوول  قطـر   .2030 الوطنيـة  والرؤيـة  الدولـة  تنميـة  فـي  هامـًا  دورًا 
تلتـزم بتقليـص المخاطـر البيئيـة، والمحافظـة على المـوارد الطبيعية 
التنميـة االقتصاديـة. قطـر كـوول تعمـل علـى نمـو  ُفـرص  وتحسـين 
عملياتهـا بطريقـة مسـتدامة ومسـؤولة.  التنميـة المسـتدامة بالنسـبة 
لنـا لـم تعـد تقتصـر علـى أداء العمـل بمسـؤولية بل نقوم أيضـا بتحديد 
التحديـات االجتماعية وتحديات عوامل االسـتدامة وإيجاد طرق للعمل 
مـع الجهـات األخـرى للتصـدي لهـذه التحديـات. تهـِدف قطر كـوول أن 
تكـون صاحبـة مسـؤولية اجتماعيـة وأن تقـوم بتبنـي القيـم والمعاييـر 
ألجـل مسـاعدة الموظفيـن فـي إنجاز أعمالهـم بحرفية وتدرك الشـركة 
مـدى مسـؤوليتها فـي تبنـي أفضـل المعايير بمـا يتعلق بـأداء موظفيها 

ومـا يخـدم كل المسـتفيدين مـن خدمـة تبريـد المناطـق.

البيئة
المناطـق بشـكل جـاد فـي قطـر كـوول.  لتبريـد  البيئـي  التأثيـر  يؤخـذ 
مقارنـة  للطاقـة  واسـتهالك  بيئـي  تأثيـر  أدنـى  لديـه  المناطـق  تبريـد 
بنظـم التبريـد التقليديـة و تتبـع الشـركة منهجيـات عديـدة لتحسـين 

البيئـة. حفـظ  عوامـل 
و تسـاهم قطـر كـوول بشـكل كبيـر فـي الحفـاظ علـى البيئـة حيث 
مليـون   150 مـن  أكثـر  انبعـاث  مـن  الحـد  فـي  بالمسـاهمة  قمنـا 
كيلـو جـرام مـن ثانـي أكسـيد الكربـون فـي الغـالف الجـوي خـالل 

28 ألـف مركبـة مـن الشـوارع أو  2016 ويعـادل ذلـك إزالـة  العـام 
بكفـاءة  تعمـل  المناطـق  تبريـد  محطـات  شـجرة.  مليـون   15 زرع 
الكربـون  أكسـيد  ثانـي  مـن  بالحـد  البيئـة  علـى  أقـل  وبضـرر  أكثـر 
وتقليـل احتماليـة تسـرب الغـاز والتلـوث الضوضائـي. ُتقـدم هـذه 
الخدمـة العديـد مـن الفوائـد البيئيـة الرئيسـية وتسـمح باالقتصـاد 

الطبيعيـة. المـوارد  مـن 
قامـت قطـر كـوول بتبديـل اسـتخدام الميـاه الصالحـة للشـرب بمياه 
الصـرف الصحـي المعالجـة )TSE( وذلـك فـي المحطـات التـي تخدم 
منطقـة الخليـج الغربـي وهـذا يسـاعد علـى إدخـار المـوارد الطبيعيـة 
الحيويـة. ميـاه الصـرف الصحي المعالجة في الشـرق األوسـط ودول 
مجلـس التعـاون الخليجـي هـي مصدر غير مسـتغل بالشـكل المثالي 
بتطويـر  قامـت  قطـر  فـي  المحليـة  السـلطات  أن  بالذكـر  والجديـر 
التبريـد  مناطـق  شـركات  كل  مـع  والترشـيد  االسـتهالك  مخطـط 

الرئيسـية فـي الدولـة السـتغالل ميـاه الصـرف الصحـي المعالجـة. 
تعتبـر محطـة قطـر كـوول الثالثـة فـي منطقـة الخليـج الغربـي والتـي 
تقـوم الشـركة بإنشـائها حاليـًا أول محطـة للتبريد فـي قطر مصممة 
ميـاه  تسـتخدم  وسـوف   )LEED( البيئـي  التصميـم  شـهادة  لنيـل 

الصـرف الصحـي المعالجـة فـي عملياتهـا.
قطـر كـوول تنشـط أيضـًا فـي مجموعـة العنايـة بالتعليـم المسـتدام 
حيـث تهتـم بالتعليـم وتدريـب طـالب الجامعـات للعمـل علـى زيـادة 
وعيهـم بقضايـا التنميـة المسـتدامة والقضايـا البيئيـة. وتقـوم قطـر 
كـوول برعايـة المؤتمـرات والنـدوات التـي تركـز علـى تبريـد المناطـق 
ومؤتمـرات االسـتدامة ومسـتقبل قطـر وذلـك بهـدف زيـادة الوعـي 
لقيـم وفوائـد تبريـد المناطـق والتأكيـد على االسـتدامة والترشـيد في 

االسـتهالك فـي دولـة قطـر. 

إن

تحت الضوء
المسؤلية االجتماعية
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المجتمع
أهـداف شـركة قطـر كـوول االجتماعيـة تعكـس مـدى 
التـزام الشـركة تجـاه المجتمـع والمسـتخدمين والبيئـة 
المبـدأ  هـذا  مـن  انطالقـا  ودوليـًا.  إقليميـًا  قطـر  فـي 
تلعـب قطـر كـوول دورًا هامًا في خدمـة تبريد المناطق 
فـي قطـر وداعمـًا رئيسـيًا لسياسـات البيئـة الخضـراء. 
رؤيتهـا  يترجـم  بإنجـازه  كـوول  قطـر  قامـت  مـا  إن 
تقـوم  اإليجابـي.  وتفكيرهـا  وثقافتهـا  المسـتقبلية 
تسـلط  التـي  النشـرات  بتقديـم  كـوول  قطـر  شـركة 
الضـوء علـى فوائـد تبريـد المناطـق ليـس فقـط للزبائـن 
بـل أيضـًا للمجتمـع والحكومـة. بحكم خبرتنـا نركز على 
المناطـق  تبريـد  يقـوم  المثـال  الحقائـق فعلـى سـبيل 
بتقليـل التكلفـة الماديـة المترتبـة مـن تقليـل اسـتهالك 
االسـتهالك  علـى  يؤثـر  ممـا  للتبريـد  الالزمـة  الكهربـاء 
العـام لمصـادر الطاقـه فـي المنطقـه بشـكل إيجابـي. 
والمجتمـع  زبائنهـا  بتشـجيع  أيضـًا  تقـوم  كـوول  قطـر 
للحفـاظ علـى الطاقـة والميـاه. فقـد قمنـا بتقديم دليل 

المسـتقبل«  لحمايـة  اليـوم  »اقتصـد 
ويشـمل الدليـل العديـد مـن النصائح  عن طـرق الحفاظ 
،الصيانـة  الخاليـة  الغـرف  تبريـد  كعـدم  الطاقـه،  علـى 
للمسـتخدمين  فقـط  ليـس  الكثيـر  وغيرهـا  الدوريـة 
تشـجيع  فـي  سنسـتمر  و  المبانـي.  إلدارة  وأيضـا  بـل 
عـن  الطاقـة  اسـتخدام  فـي  االقتصـاد  علـى  المجتمـع 
ضمـن  ومـن  “ترشـيد”.  حملـة  فـي  شـركائنا  طريـق 
بالمشـاركة  كـوول  قطـر  قامـت  المجتمعيـة  األنشـطة 
بيـوم األرض السـنوي ويـوم المـاء العالمـي و أسـبوع 
الترشـيد لـدول مجلـس التعـاون الخليجـي مـع شـركائنا 
وذلـك مـن بـاب تقويـة انتمائنـا للمجتمـع وتنويـر زبائننـا 
باألعمـال التـي نقـوم بهـا مـن أجلهـم و أيضـًا للمجتمـع 
ككل والبيئـة فـي دولـة قطـر. فـي مثـل هـذه األحـداث 
الترشـيد  عـن  المهمـة  المعلومـات  المهتميـن  نشـارك 

واالسـتدامة والبيئـة أيضـًا . كمـا نعقـد مناقشـات فـي 
االسـتدامة  أهميـة  علـى  مؤكديـن  المحليـة  المـدارس 
والترشـيد لنتشـارك مـع الزبائـن فـي خلـق الوعـي تجـاه 
تتعـاون مـع  البيئـه عـن طريـق أطفالهـم. قطـر كـوول 
مؤسسـة حمـد الطبيـة إلدارة حملـة التبـرع بالـدم فـي 
جزيـرة اللؤلـؤة  قطـر لزيـادة الوعـي تجـاه منافـع الترابط 
الصحيـة  المنافـع  لذكـر  فقـط  وليـس  المجتمعـي، 
بالمتبرعيـن أنفسـهم.  قطـر كوول تشـعر بالمسـؤولية 
رؤيـة  مـع  تماشـيًا  اإلجتماعيـة  بالتنميـة  اإلسـهام  فـي 
قـادت قطـر  ذلـك  علـى  ومثـااًل   .2030 الوطنيـه  قطـر 
كـوول حملـه لمـدة ثالثـة أشـهر للتبـرع بالمالبـس فـي 
اللؤلـؤه قطـر. حيـث قـام جميـع المقيميـن فـي اللؤلؤة 
فـي  الخيريـة  مؤسسـةقطر  مـع  المشـاركة  فـي  قطـر 

»طيـف«. مشـروع 

الشراكات
ألننـا نؤمـن أن العمـل الجماعـي يؤتـى بثمـاره بشـكل 
كهرمـاء  مـع  بشـراكة  كـوول  قطـر  دخلـت  أقـوى، 
مـن  منظمـة  حملـة  هـي  و  »ترشـيد«  حملـة  فـي 
اسـتهالك  فـي  االقتصـاد  الـى  تهـدف  كهرمـاء   قبـل 
كـوول  قطـر  قطـر.  دولـة  فـي  والكهربـاء  الميـاه 
وترشـيد يعمـالن معـًا علـى تطويـر وتطبيـق رسـائل  
وتنفيـذ برامـج عـن الترشـيد واالقتصـاد  موجهـة الـى 
المـدارس والسـكان وأصحـاب األعمـال.  ومن ضمن 
البرنامـج  برعايـة  كـوول  قطـر  تقـوم  الحمـالت  هـذه 
لبيئـة  المدرسـي  البرنامـج  خضـراء.  لبيئـة  المدرسـي 
الموجهـه  البيئيـة  البرامـج  وأكثـر  أكبـر  مـن  خضـراء 

والجامعـات.  المـدارس  لطـالب 
التقليديـة  المنافسـات  تتجـاوز  المبـادرات  هـذه 
الطـالب  علـى  االسـتدامة  بوضـع مسـؤولية  وتقـوم 
هـؤالء  مشـاركات  يجعـل  ممـا  مباشـر  بشـكل 
الطـالب مشـاركات فعالـة فـي الحفـاظ علـى البيئـة. 
اتجـاه  بالتزامهـم  دائـم  بشـكل  الطـالب  تذكيـر  يتـم 
هـذا  مـن  جـزءًا  لتكـون  المـدارس  دعـوة  ويتـم  البيئـة 

البرنامـج كمـا نقـوم بإعطـاء دورات فـي إدارة وإنمـاء 
خضـراء. بيئـة  اتجـاه  المسـؤولية 

علـى  المناطـق  تبريـد  تأثيـر  لتحسـين  محاولـة  فـي 
قامـت  الطاقـة  مصـادر  اسـتهالك  فـي  االقتصـاد 
قطـر  معهـد  مـع  شـراكة  فـي  بالدخـول  كـوول  قطـر 
خطـط  إلدراج   )QEERI( والطاقـة  البيئـة  لبحـوث 
المتعلقـة  البيئيـة  األبحـاث  لتوسـعة  سـويًا  للعمـل 
لتحسـين  طـرق  إيجـاد  علـى  وأيضـا  المناطـق  بتبريـد 

قطـر.  فـي  المناطـق  تبريـد  وفعاليـة  أداء 
البـدء بهـا هـو  التـي سـيتم  الرئيسـية  أحـد المشـاريع 
البحـث فـي إعـادة اسـتخدام  ميـاه الصـرف الصحـي 
مـن  وذلـك  أخـرى  مهمـة  السـتخدامات  المعالجـة 
خـالل توفيـر ميـاه صـرف صحـي معالجـة ذات جـودة 

عاليـة.
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ريـــاضــــــــة

بعد  يحتلفون  القدم  لكرة  الكاميرون  فريق  العبو 
أن توجت الكاميرون بكأس بطولة األمم اإلفريقية 
تاريخها  في  الخامسة  للمرة  القدم  لكرة    2017
 5 في  اختتمت  والتي   ،1  /2 مصر  على  بفوزها 
ستيفن  ب/  ف  أ  لوكالة  الصورة   .  2017 فبراير 

جوردان

الكاميرون تتوج بكأس بطولة األمم األفريقية

توج الكوري الجنوبي جونجهون وانج بلقب النسخة العشرين من بطولة 
البنك التجاري قطر ماسترز للجولف، في ملعب نادي الدوحة للجولف 
تاريخ  ليدخل  دوالر  المليون  ونصف  مليونين  جوائزها  مجموع  والبالغ 
يزيد  ومبلغ  الصحراء  بلؤلؤة  يظفر  آسيوي  العب  أول  باعتباره  البطولة 
عن 416 ألف دوالر. وكان وانج قريبا من حسم اللقب بعدما حقق ضربة 

المعدل  حقق  ثم  والثانية  األولى  الحفرتين  في  المعدل  تحت  واحدة 
 14 الحفرتين  في  خطأ  يرتكب  أن  قبل   13 الحفرة  غاية  إلى  المطلوب 
نقطة  ليخسر   )BOGEY( المعدل  فوق  بضربة  أنهاهما  اللتين   17 و 
لوكالة  الصورة  فاصلة.  جولة  لخوض  ويضطر  منافسيه  على  التقدم 

أ ف ب/ كريم جعفر

األول في تاريخ البطولة
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من  الجولة الرابعة  خالل  عاليا  يقفز  )لليمين(  الكاربي  عبدالله  األيمن  الجناح  العب 
بطولة العالم لكرة اليد للرجال رقم 25 بفرنسا خالل مباراة قطر واألرجنتين والتي 
جاءت متوسطة المستوى من جانب المنتخبين، خاصة في الشوط األول الذي ظهر 
فيه الحرص الدفاعي من جانب الالعبين، حيث مر نصف الشوط تقريبا )15 دقيقة( 
ولم يسجل المنتخبان أكثر من خمسة أهداف، حيث كانت النتيجة تشير إلى تفوق 
قطر )1-4(. واستهل المنتخب القطري التسجيل سريعا، حيث أحرز هدفه األول في 
الدقيقة الثانية، ثم واصل التسجيل حتى تقدم في النتيجة )4  -صفر(، فيما انتظر 
المنتخب األرجنتيني حتى الدقيقة الثالثة عشرة إلحراز هدفه األول وتقليص الفارق 
أهداف  أربعة  وسجل  تفوقه  القطري  المنتخب  وواصل   .)1-4( أهداف  ثالثة  إلى 
متتالية ليرفع الفارق إلى 7 أهداف )1-8(، في المقابل انتظر المنتخب األرجنتيني 14 
دقيقة أخرى من أجل تسجيل هدفه الثاني في الدقيقة السابعة والعشرين )2-8(، 
لتمر الدقائق الثالث األخيرة سلبية باستثناء هدف سجله المنتخب القطري لينهي 
الشوط األول لصالحه بفارق 7 أهداف )2-9(. واستهل المنتخب القطري الشوط 
 ،)11-2( أهداف   9 إلى  الفارق  ليرفع  متتاليين  هدفين  وسجل  أيضا  بقوة  الثاني 
أربع  المنتخب األرجنتيني بصورة أفضل وسجل هدفين في أول  المقابل ظهر  في 
دقائق وأضاع ركلة جزاء ليحافظ على عدم اتساع الفارق )13-4(. وقد عاد المنتخب 
اللقاء بخمس دقائق، ثم  4 أهداف )14-18( قبل نهاية  إلى  الفارق  القطري ورفع 
تمكن من الحفاظ على هذا الفارق حتى نهاية اللقاء الذي انتهي )17-21(. وحصل 

حارس المنتخب القطري دانيال ساريتش على جائزة أفضل العب في المباراة بعدما 
من  جزاء  لرميتي  تصديه  عن  فضال  الشوطين،  مدار  على  انفرادات  لعشرة  تصدى 
على  من  لعبت  التي  التسديدات  من  العديد  إلى  باإلضافة  أمتار،  السبعة  منطقة 

الدائرة. الصورة لوكالة أ ف ب/ توماس سامسون 

ريـــاضــــــــة

العطية ينسحب من السباق

 2017 داكار  رالي  العطية رسميًا من مجريات  القطري ناصر صالح  السائق  إنسحب 
بسبب األضرار الكبيرة التي تعرضت لها سيارة التويوتا هايلكس خالل المرحلة الثالثة. 
العام خلف سيباستيان لوب، وكان من  الترتيب  الثاني ضمن  بالمركز  العطية  وكان 
أن  بعد  التويوتا  إطار  الثالثة، ولكن تمزق  المرحلة  أن يسجل أسرع زمن في  المتوقع 
إصطدم بحفرة، مما سبب أضرار كبيرة. وقال العطية: “لقد كان خطًأ، لكن الخطأ 
هو خطًا. كان حظًا عاثرًا، لكن هذه هي السباقات، وهذا هو داكار. لقد قمنا بعمل 
جيد، كنا متصدرين. وال أعتقد أن الهدف هو إنهاء الرالي.” وقام اليوم فريق تويوتا 
باإلعالن عن إنسحاب العطية من الرالي بسبب حجم األضرار. الصورة لوكالة أ ف ب/ 

فرانك فيفي

اختراق كبير 

أكد الصربي نوفاك ديوكوفيتش عودته مجددا للدفاع عن لقبه 
سير  غريمه  على  فوزه  بعد  للتنس  المفتوحة  قطر  بطولة  في 
في  للبريطاني  متتالية  انتصارات  سلسلة  ليقطع  ماري  آندي 
28 لقاًء لمحترفي التنس. لكن يظل ماري المصنف األول عالميا 
على الرغم من خسارته 3-6 و7-5 و64 أمام الصربي المصنف 
في  اختراق  إحداث  من  ديوكوفيتش  وتمكن  عالميا.  الثاني 
الجولة السابعة ليفوز في اللقاء الذي امتد ساعتين و54 دقيقة. 

الصورة لوكالة أ ف ب/ كريم جعفر

قطر في المحافل الدولية
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واتر« أول  بريدج  »شوكوال  جوائز  عدة  على  التجارية الحائزة  العالمة  افتتحت 
محل لها في الطابق األرضي من قطر مول، وهو الثاني للعالمة التجارية في الشرق 
األوسط، حيث تم افتتاح أول محل في الكويت في غراند أفنيو- األفنيوز في العام 
الماضي. تأسست »شوكوال بريدج واتر« في العام 1995 على يد الشيف السويدي 
بتشكيلتها  واشتهرت  كونيتيكت،  والية  في  واتر  بريدج  مدينة  في  الندجرين  إيريك 
الكبيرة والمتنوعة من منتجات الشوكوال التي تتميز بجودتها العالية ومذاقها اللذيذ. 
وفي العام 1999، انضم إلى إيريك رجل األعمال األمريكي أندرو بالونر إلدارة أعمال 
واتر  بريدج  عالمة  تجمع  واتر«.  بريدج  »شوكوال  عالمة  تطوير  ومواصلة  الشركة 
أفضل  مستخدمة  المتميزة  األوروبية  والوصفات  الفريد  األميركي  األسلوب  بين 
المكونات الطبيعية ذات الجودة العالية، حيث يتم إعداد وتغليف كل قطعة يدويًا 
بحرفية وإتقان. وتوفر »شوكوال بريدج واتر« مجموعة واسعة من مختلف أصناف 
بالكاراميل  المغطاة  المكسرات  مثل  الطبيعي  الكاكاو  من  المصنوعة  الشوكوال 
الطري، وقطع الشوكوالتة بالحليب والشوكوالتة الداكنة، وحلوى التوفي الهشة، 
والمنتجات التي تحتوي على الفواكه اللذيذة لمحبي النكهات المنعشة. من جانبه، 
قال السيد الندجرين: »مما ال شك فيه أن الشغف بالشوكوال ذات المذاق المميز 

قطر  في  زبائننا  بين  مشترك  عامل  هو  العالية  والجودة 
ونحن  األمريكية.  المتحدة  الواليات  في  ونظرائهم 
التي  الشوكوال  من  متنوعة  أصنافًا  نقدم  بأننا  نفتخر 
سوف  قطر  في  زبائننا  أن  ثقة  وكلنا  يدويًا.  نحضرها 
مذاقها  يجربوا  أن  واتر” بعد  بريدج  يحبون “شوكوال 

الفريد.« 
بجودة  واتر«  بريدج  »شوكوال  عالمة  تضفي  وسوف 
المناسبات  كل  على  مميزة  لمسة  الرائعة  منتجاتها 

بمولود  احتفاالت  أو  أعياد ميالد،  أو  زفاف،  كانت حفالت  والخاصة، سواء  العائلية 
في  منتجاتها  العالمة  وُتقدم  والعائلية.  االحتفالية  المناسبات  من  وغيرها  جديد، 
أحجام  عدة  في  المنتجات  تتوفر  كما  جدا«.  أنيق  بشكل  مصممة  مميزة  صناديق 
تالئم جميع المناسبات، ويمكن إضافة رسائل أو عبارات تهنئة خاصة على العلب 

لتالئم المناسبة.

أسواق

افتتاح “شوكوال بريدج واتر” في قطر مول

والذي  نوعه  من  الجديد  المعرض  لكجري”،  “ألترا 
أسواق  احتياجات  سيلبي   2017 نوفمبر  في  ينطلق 
أنه  الخليج، كما  الفاخرة في قطر ومنطقة  الكماليات 
الفخمة  العالمية  الماركات  اللتقاء  مساحة  سيشكل 
كي تعرض منتجاتها وخدماتها للزوار من النخبة وكبار 
4 أيام في مركز  الشخصيات. يستمر المعرض لمدة 
 8 إلى   5 والمؤتمرات في قطر من  للمعارض  الدوحة 

نوفمبر 2017. 
في تصريح للسيدة غادة الخاطر، سفيرة ألترا لكجري 
قالت:»“ألترا لكجري قطر 2017”، معرض الكماليات 
اللتقاء  المفضلة  المحطة  سيصبح  نوعه  من  الفريد 
من  والمستهلكين  الفخمة  العالمية  الماركات  كبرى 
كافة أرجاء المنطقة. ونسعى لتحقيق هدفنا من خالل 
الكماليات،  مجال  في  لزوارنا  متميزة  تجربة  تقديم 
للعالمات  إقليمية  كوجهة  قطر  لمكانة  دعمًا  وذلك 
الكماليات  متذوقي  من  جديد  جيل  هنالك  الفخمة. 
الفاخرة أكثر تطورًا واطالعًا وتفاعاًل، وقد حرصنا على 
الفئة  ألترا لكجري لحاجات هذه  أن يستجيب معرض 
مسبوقة«.   غير  فريدة  تجربة  لهم  ويقدم  وتطلعاتها 
لجدول  نوعية  إضافة  ليشكل  لكجري  ألترا  يأتي 
الفعاليات المتنامي في قطر وذلك ضمن إستراتيجية 

عوامل  تطوير  إلى  ترمي  التي  للسياحة  العامة  الهيئة 
الخليج  دول  من  للزوار  والجاذبة  المميزة  السياحة 
سيحتل  المعرض  أن  إلى  اإلشارة  تجدر  والعالم.  
من  أكثر  ويضم  مربع  متر   10500 تفوق  مساحة 
الدوحة  مركز  في  صالتين  إلى  مقسمين  عارض   100

سوف  المعرض،  خالل  والمؤتمرات.  للمعارض 
العالمات  متنوعًا من  عددًا  وتجربة  رؤية  للزوار  تتسنى 
»هايبركار«،  الرياضية  السيارات  مثل  الفخمة 
األزياء،  المجوهرات،  العقارات،  الخاصة،  الطائرات 

والفنون وغيرها. 

معرض ألترا لكجري معيار جديد للكماليات الفاخرة 
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نتائجها  عن  ش.م.ق.  قطر  فودافون  شركة  أعلنت 
المالية للربع الثالث المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

 2017 حيث بلغت إيرادات الربع الثالث للسنة المالية 
 169 واإلطفاء  واالستهالك  والضرائب  الفوائد  قبل 
ريـال عن  37 مليون  ريـال قطري بزيادة قدرها  مليون 
العام الماضي، ونمو بنسبة 23 ٪ على أساس ربعي. 
قطري  ريـال  مليون   69 للتوزيع  القابلة  األرباح  بلغت 
انخفض  الماضي.  بالربع  مقارنًة   ٪  89 قدره  بارتفاع 
مقابل  قطري  ريـال  مليون   770 إلى  التمويل  صافي 
عدد  بلغ  الماضي.  العام  قطري  ريـال  مليون   896

المشتركين 1,472,456 مشتركا.
السيد  قال  المالية،  النتائج  على  تعليقه  إطار  في 
»فودافون  لشركة  التنفيذي  الرئيس  جراي،  إيان 
تحّسن  استمرار  عن  المالية  نتائجنا  قطر«:»تكشف 
الزخم  إلى  باالستناد  وذلك  الثالث،  الربع  في  أدائنا 
القوي الذي حققناه خالل الربع الماضي. ومن أبرز هذه 
النتائج ارتفاع هامش اإليرادات قبل الفوائد والضرائب 
 ،٪  31,2 إلى  الربع  هذا  خالل  واإلطفاء  واالستهالك 
سنوي  أساس  على   ٪  28 بنسبة  زيادة  يعكس  وهذا 
ذلك  ويعزى  تتابعي؛  أساس  على  مئوية  نقطة  و3,8 
مزيج  وتنوع  السوق،  في  التسعير  آليات  تطور  إلى 
مواصلة  من  وبالرغم  التكاليف.  وضبط  المنتجات، 

أن  إال  الترخيص،  مستحقات  بفعل  الخسائر  تسجيل 
مليون   69 إلى  لتصل  ارتفعت  للتوزيع  القابلة  األرباح 
ريـال قطري«.  وأضاف جراي: »حققت قاعدة عمالئنا 
نموًا ملموسًا، حيث وصل عدد مشتركي الشركة إلى 
1,472,456 مشتركًا، باإلضافة إلى نمو قاعدة عمالء 
الربع،  هذا  خالل   ٪  5,8 بنسبة  الشهري  االشتراك 
وذلك بفضل طرح باقات Connect متوسطة القيمة، 
وباقات Red عالية القيمة. وبلغ إجمالي اإليرادات خالل 
نسبتهــا  بزيــادة  قطـري  ريـال  مليون   541 الربع  هذا 
0,8 ٪ قياسًا بالعام الماضي، ونمو قدره 8,4 ٪ على 

أساس تتابعي«.

أسواق

فودافون قطر تعلن نتائجها المالية للربع الثالث

قام فيفتي ون إيست،  وسوني بتوسيع نطاق تواجدهما في سوق جهاز عرض 
MP- جهاز العرض النّقال .MP-CL1A بيكو بفضل جهاز العرض النّقال من طراز
من  اعتبارًا  قطر  أسواق  في  وسيطرح  والذهبي  الرمادي  باللونين  CL1A متوفر 
مركز  في  إيست  ون  فيفتي  متجر  في  متوفر  وهو  ريال   1499 مقابل   2017 يناير 
ميجاستور  فيرجن  فروع  وجميع  مول،  الجونا  في  سلوى، وفناك  شارع  في  المها 
MP- الجديد نسخة محّدثة من جهاز الجهاز  الكبرى في قطر. يعتبر هذا  والمتاجر 
عبر  االرتباط  إمكانية  ذلك  في  وملحقات بما  معززة  بخصائص  يتمتع  CL1 وهو 

الوقت  في  تستخدم  مستقيمًا  الجهاز  إلبقاء  وركيزة  جديدة  البلوتوث® وألوان 
العرض  جهاز  يستخدم  الجهاز.  لحمل  حقيبة  إلى  إضافة  للعدسة  غطاًء  نفسه 
 1920p x( الدقة  عالية  لصورة   )LBS( بالليزر  المسح  النّقال MP-CL1A تقنية 
وخفيف  النقل  سهل  الجهاز  يجعل  ما  العدسة  تركيز  إلى  الحاجة  دون  من   )720p
عاٍل  وتباين  عالية  جودة  ذات  صورة  الجهاز  يعرض  جرامات.   210 وزنه  يتعدى  ال 
مميزة  مشاهدة  أبعاد 16:9 لتجربة  نسبة  مع  ودقيقة  غنية  أللوان   )80,000:1(
إلى  تصل  شاشة  يغطي  النّقال MP-CL1A أن  العرض  لجهاز  يمكن  الدقة.  عالية 
1.15 متر،  40 بوصة عن بعد  3.45 متر وشاشة بحجم  120 بوصة على مسافة 

بما يعني أن الجهاز مثالي للعرض في إعدادات وسيناريوهات مختلفة. 
وأماكن  مغلقة  قاعات  في  الظالم  في  الجهاز  لهذا  األمثل  االستخدام  يبقى  كما 
وألعاب  األفالم  مشاهدة  وأمسيات  المخيمات  ذلك  في  بما  خارجية  عرض 
عروض  ولتقديم  الجامعي  والسكن  المنازل  في  للمشاهدة  ُمعد  هو  كما  الفيديو 
خيارات  من  بمجموعة    MP-CL1A النّقال العرض  جهاز  يتمتع  األعمال  كما 
راي  البلو  النقالة وجهاز  الحواسيب  بمصادر مثل  االرتباط  على  قادر  االرتباط فهو 
وألعاب الفيديو عبر HDMI كما يمكن جهاز MP-CL1A أن يرتبط بالهواتف الذكية 
مسبوقة  غير  ارتباط  بإمكانية  مجهز  هو  وبذلك   MHL عبر اإللكترونية  األلواح  أو 
ألغراض مهنية وترفيهية. وتسمح وظيفة النسخ المطابق للشاشة بفضل الواي 
فاي في الجهاز بنقل المحتوى بشكل السلكي من شاشة هاتفك الذكي أو لوحتك 
االنحرافات  تصحيح  النّقال MP-CL1A بوظيفة  العرض  جهاز  اإللكترونية. ويتميز 

بما يمكنك من القيام بالتعديل العمودي واألفقي للحفاظ على اتساق الشاشة.
 يأتي جهاز العرض النّقال MP-CL1A مع سلك USB وبطارية بسعة 3,400 ميللي 

.USBأمبير التي يمكن أن تستخدم لشحن جهازك عبر نافذة الـ

جهاز العرض بيكو الجديد من سوني بخصائص معّززة 

اطالق جوال شياومي
Redmi 4A  الجديد

شياومي  جوال  المحدودة  إنترتك  مجموعة  أطلقت 
قطر،  دولة  سوق  في   Redmi 4A موديل  الجديد 
يناير   30 الموافق  اإلثنين  يوم  اإلفتتاح  حفل  وأقيم 
النصر،   – بشارع  الكائن  إنترتك  معرض  في    2017
التجاري،  القسم  مدير  من:  كال  بحضور  ذلك  وكان 
ومشرف  المبيعات،  مدير  ومساعد  التسويق،  ومدير 

المعرض، باإلضافة إلى جميع أعضاء الفريق.
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فاخـرة  فنـادق  شـركة  وهـي  جميـرا،  مجموعـة  أقامـت 
تّتخـذ مـن دبـي مقـرا لهـا، فـي أواخـر العـام الماضـي حدثـا 
السـياحة  قطـاع  مـن  خبيـر   200 مـن  أكثـر  فيـه  شـارك 
فـي  العالميـة  المبيعـات  إدارة  مديـر  وصـرح  والسـفر. 
أن  الحـدث  ذلـك  فـي  ضومـط،  جـاد  جميـرا،  مجموعـة 
يأتـي  التـي  األولـى  الخمسـة  األسـواق  مـن  هـي  قطـر 
منهـا السـياح الذيـن يـزورون فنـادق مجموعـة جميـرا فـي 
ازداد  فقـد  ذلـك،  إلـى  وباإلضافـة  العالـم.  أنحـاء  جميـع 
عـدد الليالـي التـي أمضاهـا السـياح القطريـون فـي فنـادق 
المجموعـة فـي جميـع أنحاء العالم بنسـبة 4 ٪ حتى أكتوبر 
السـابق.  العـام  مـن  نفسـها  الفتـرة  مـع  مقارنـة   ،2016
افتتاحـه  بعـد  بـدأ  قـد  العـرب«  بـرج  أن »تيـراس  وأضـاف 
مجلـس  دول  أنحـاء  مختلـف  مـن  السـياح  باسـتقطاب 
الخصـوص. وجـه  علـى  قطـر  ومـن  الخليجـي   التعـاون 
سـتيفان  جميـرا  لمجموعـة  التنفيـذي  الرئيـس  ويوافـق 
ليسـر علـى وجهـة نظـر زميلـه، مشـددا علـى أهميـة إقامة 
افتتحـت  الماضـي،  ديسـمبر  ففـي  األحـداث.  هـذه  مثـل 
المجموعـة فندق »جميرا النسـيم«، وهـو جزء من منتجع 

مدينـة جميـرا فـي دبـي الـذي يضـم 430 غرفـة. وعـن ذلك 
يقـول: “إننـا نأخذ الوقت الكافـي لفهم احتياجات ضيوفنا 
مـن خـالل مختلـف األحـداث والبحـوث ونتكيف مـع التغير 
النـزالء.  يفضلهـا  التـي  النواحـي  مختلـف  فـي  والتطـور 
وتتمحور خططنا المسـتقبلية حول التركيز على األسـواق 
وقطـر،  السـعودية  العربيـة  المملكـة  مثـل  الرئيسـية 
 وجلـب عالمتنـا التجاريـة إلـى السـوق المحليـة لعمالئنـا«.

 10 حاليـا  لديهـا  إذ  كبيـرة  بصـورة  المجموعـة  وتتوسـع 
والمحيـط  آسـيا  منطقـة  فـي  اإلنشـاء  تحـت  فنـادق 
الهـادئ. ويـرى ليسـر أن فنـدق »جميـرا النسـيم« يجلـب 
مـن  جميـرا  مدينـة  منتجـع  إلـى  معاصـرة  معماريـة  نكهـة 
اكتشـاف  رحلـة  علـى  تركـز  فاخـرة  تجربـة  تقديـم  خـالل 
علـى  فندقنـا  “يقـع  مضيفـا:  للمدينـة،  الحديثـة  للثقافـة 
طـول  علـى  ويمتـد  دبـي  فـي  شـهرة  األكثـر  الشـاطئ 
كيلومتريـن مـن السـاحل. وتناسـب مرافـق فنـدق جميـرا 
عائـالت،  مـن  فئاتهـم  بجميـع  المسـافرين  النسـيم 
ومسـافري  سـياحية،  ومجموعـات  وأصدقـاء،  وأزواج، 
يسـتمتعوا  أن  أيضـا  لنزالئنـا  ويمكـن  العمـل.  رحـالت 

والمتميـز«. الرائـع  العـرب جميـرا«  »بـرج   بمنظـر فندقنـا 
وتقـوم المجموعـة حاليا بتشـغيل 21 منشـأة وتتطلع إلى 
قائـال:  ذلـك  ليسـر  وأوضـح  والدولـي.  اإلقليمـي  التوسـع 
نضيفهـا  كـي  المثاليـة  الفنـادق  إليجـاد  وقتنـا  نأخـذ  »إننـا 
المناسـبة  الفنـادق  عـن  ونبحـث  أعمالنـا،  محفظـة  إلـى 
تضاعفـت  وقـد  نزالئنـا.  وكذلـك  وزمالئنـا  لمسـاهمينا 
نسـعى  ونحـن   2011 العـام  منـذ  فنادقنـا  محفظـة 
لمواصلـة هـذا الزخـم. ونتوقـع أن تبـدأ 10 فنـادق جميـرا 
جديـدة العمـل خـالل السـنوات الثـالث المقبلـة. وسـوف 
يحـوي  الـذي  الصيـن  فـي  نانجينـغ  جميـرا  فنـدق  نفتتـح 
250 غرفـة فـي الربـع الثانـي مـن العـام 2017، وسـيعقب 
ذلـك افتتـاح فنـادق أخـرى في ُعمان، وسـانت بطرسـبرغ، 
وأبـو ظبـي، واألردن. وتضـم الصيـن ثمانيـة مـن فنادقنـا 
التـي هـي حاليـا قيـد اإلنشـاء فـي منطقـة آسـيا والمحيـط 
الهـادئ. فإضافـة إلـى فنـدق نانجينـغ، يوجـد فنـدق جميـرا 
غوانغتشـو، وهـو فنـدق فخـم يضـم 198 غرفـة سـيتم 
كيانادهـو،  فـي  وفنـادق   ،2019 العـام  فـي  افتتاحـه 

وهانغتشـو«. وسـانيا،  ووهـان، 

استشعار نبض العمالء

أسواق

يتحدث الرئيس التنفيذي لمجموعة جميرا،
 ستيفان ليسر، عن توسع الشركة وأهمية فهم السوق.
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السـفير  ماكلـوري  روري  الجولـف  بطـل  كان  وقـد 
 .2012 إلـى   2007 مـن  الفتـرة  فـي  للمجموعـة  العالمـي 
جـدا  مفيـدة  كانـت  قـد  الخطـوة  تلـك  أن  ليسـر  وكشـف 
عـن  الشـركة  توقـف  سـبب  معلـال  وأضـاف  للشـركة، 
ماكلـروي  مـع  عالقتنـا  “امتـدت  الخطـوة:  بتلـك  القيـام 
طـوال خمـس سـنوات مـع ماكلـروي وقـد كانـت وسـيلة 
ممتـازة لتقديـم عالمتنـا التجاريـة إلـى الجمهـور األوسـع، 
وكان ماكلـروي سـفيرا عالميـا رائعـا بالنسـبة لنـا. وعندمـا 
شـركة  أول  كنـا   2007 العـام  فـي  معـه  العمـل  بدأنـا 
صعـوده  أثنـاء  دعمنـاه  قـد  بأننـا  نفتخـر  ونحـن  لـه،  راعيـة 
فـي رياضـة الغولـف للمحترفيـن. لكـن مـع نمـو محفظـة 
إلـى  الـزوار  مـن  والمزيـد  بالمزيـد  نرحـب  صرنـا  أعمالنـا 
التجاريـة«. عالمتنـا  سـفراء  هـم  نزالؤنـا  وأصبـح   فنادقنـا 

فـي  الجديـدة  التعيينـات  مـن  سلسـلة  حدثـت  وقـد 
مـارك  انضـم  فقـد  الماضـي،  العـام  فـي  المجموعـة 
تنفيـذي  كرئيـس  سـبتمبر  فـي  الشـركة  إلـى  دارديـن 
الرئيـس  منصـب  ليسـر  تولـي  بعـد  المجموعـة  لعمليـات 
شـركة  مـن  منتقـال  فبرايـر  فـي  للمجموعـة  التنفيـذي 

التعديـالت  أيضـا سلسـلة مـن  لوليـس. وحدثـت  جيرالـد 
إضافـة  للشـركة.  العالمـي  المسـتوى  علـى  اإلداريـة 
مـن  عـدد  إغـالق  عـن  المجموعـة  أعلنـت  فقـد  ذلـك  إلـى 
Tokyo@theTow- مطعـم مثـل  الشـهيرة   مطاعمهـا 
ers ، وهـاري غاتـو، وذي آيفـي دبـي. غيـر أن ليسـر ال يـرى 
الشـركة  حـول  خاطئـة  بانطباعـات  تسـبب  قـد  ذلـك  أن 
Tokyo@theTow- المطعمـان كان  “لقـد  يقـول:   إذ 
ers وهـاري غاتـو قصتـي نجـاح رائعتيـن طـوال 16 عامـا، 
وهـذه فتـرة مثيرة لإلعجـاب بالفعل بالنسـبة ألي مطعم، 
الحيـاة  وتيـرة  فـي  بالسـرعة  تتسـم  مدينـة  فـي  وخاصـة 
مثـل دبـي. وسـوف نفتتـح قريبـا مفهومـا جيـدا للعالمـة 
المبتكـرة  الخطـة  إطـار  فـي  المجـال  هـذا  فـي  التجاريـة 
 التـي اعتمدتهـا جميـرا مـن أجـل بوليفـارد أبراج اإلمـارات«.
ولفـت ليسـر إلـى أن المجموعـة تقوم حاليا بتشـغيل 215 
يشـكل  القطـاع  هـذا  وأن  والمشـروبات،  لألغذيـة  منفـذا 
»كانـت  قائـال:  ومضـى  جميـرا.  تجربـة  مـن  هامـا  جـزءا 
هنالـك فـي اآلونـة األخيـرة اسـتثمارات كبيرة فـي مطاعم 
المجموعـة مـن قبيـل التعـاون مـع عـدد مـن أشـهر الطهـاة 

الدولييـن مثـل مايـكل كاينـز )فـي فنـدق جميـرا فـي أبـراج 
االتحـاد(، وناثـان لوليـس )فـي فنـدق بـرج العـرب جميـرا(، 

وتـوم كيريـدج )فـي فنـدق جميـرا كارلتـون تـاور(«.
مبـادرة  جميـرا  مجموعـة  أطلقـت   ،2015 العـام  وفـي 
المواطنيـن  لتشـجيع   ،BeTheHost# الوظائـف،  توطيـن 
اإلماراتييـن علـى االنضمـام إلـى قطاع الضيافـة. وتوظف 
ملتزمـة  وهـي  إماراتـي،   300 مـن  أكثـر  حاليـا  المجموعـة 
المحليـة  المواهـب  المزيـد مـن  الفـرص لتوظيـف  بخلـق 
فـي هـذا القطـاع بمـا فـي ذلـك الجيـل القـادم مـن القـوى 
العاملـة فـي دولـة اإلمـارات العربيـة المتحـدة. وعـن ذلـك 
يقـول ليسـر: »إن مهنـة الضيافـة هـي خيـار ممتـاز، ونحـن 
فخـورون بـأن يتبـوأ اإلماراتيون عـددا من المناصـب الهامة 
التنفيذييـن.  المـدراء  مناصـب  فيهـا  بمـا  المجموعـة،  فـي 
يصبـح  أن  دبـي  فـي  الضيافـة  لقطـاع  المتوقـع  ومـن 
إكسـبو  قبـل معـرض  العمـل  لسـوق  الرئيسـي  المحـرك 
25 مليـون  الــ  70 ٪ مـن  2020، وُيتوقـع أن يأتـي حوالـي 
اإلمـارات  دولـة  خـارج  مـن   2020 إكسـبو  لمعـرض  زائـر 
أول  غالبـا  ستشـكل  الفنـادق  فـإن  لـذا  المتحـدة.  العربيـة 
لذلـك فهـي  المدينـة،  مـع  زائـر  تمـاس فعلـي ألي  نقطـة 
مهمـة للغايـة لجعـل الزائر يشـعر بالروح والثقافـة األصيلة 

البلـد«. لهـذا 
وأكـد ليسـر أن جميـرا قـد دعمـت ملـف اسـتضافة البـالد 
المجموعـة  أن  إلـى  الفتـا  دبـي،   2020 اكسـبو  لمعـرض 
العربيـة  اإلمـارات  الضيافـة فـي دولـة  فـي طليعـة قطـاع 
فـي  مماثلـة  بمبـادرة  قطـر  تقـوم  أن  واقتـرح  المتحـدة. 
كأس  نهائيـات  أجـل  مـن  االجتماعـي  اإلعـالم  وسـائل 

.2022 القـدم  لكـرة  العالـم 
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تعاونـت كل مـن شـركة السـالم العالميـة وذي جيت مول 
التركيـة الشـهيرة »هـان هالـي« للسـجاد  اإلنتـاج  مـع دار 
للسـجاد  »حركـه«  الفّنـي  المعـرض  إلطـالق  الفاخـر 

قطـر. فـي  الفنيـة  القطـع  لمحّبـي  الُمخصـص 
تـم افتتـاح المعـرض الـذي اسـتمر مـن 11 حتـى 31 ينايـر 
2017 فـي قاعـة “ميسـلون” فـي ذي جيـت مـول ليضـم 
مجموعـة رائعـة ومتنوعـة مـن السـجاد العريـق الـذي  يأتـي 
مـن مدينـة “حركـه” القديمـة فـي تركيا، التي تميـّزت على 
مـّر الّزمـان بحرفّيـة أهلهـا بتصنيـع قطعـًا فنيـة فريـدة مـن 
نوعهـا. وقـد تـّم عـرض هذا السـجاد لتزيين أهـّم المعالم 
قصـر  مثـل  األنيـق  للفـّن  بتقديرهـا  المشـهورة  العالمّيـة 
بكنغهام  متحف هيرميتاج في مدينة سـانت بطرسـبرغ، 
البيـت األبيـض، وقصـر فرسـاي. ويعتبـر  ذي جيـت مول، 
مـن أبـرز وجهات التسـوق الراقيـة في قطر، إاّل أنه يسـعى 
حاليـًا إلـى المسـاهمة فـي عدد مـن المبـادرات الفنيـة التي 
بـدأت مـن خـالل إطـالق “موسـم الفـن” فـي بدايـة شـهر 

قـال  المتميـز  الحـدث  هـذا  علـى  وتعليقـًا   .2016 أكتوبـر 
مجلـس  رئيـس  عيسـى  أبـو  السـالم  عبـد  عيسـى  السـيد 
إدارة والرئيـس التنفيـذي لــ »السـالم العالمّيـة«: » نحـن 
فـي شـركة السـالم العالميـة نشـعر بالفخـر العميق لدعم 
ذي جيـت مول في جهوده المسـتمرة إلثـراء الجانب الفني 
كهـذه.  مبـادرة  خـالل  مـن  القطريـة  البيئـة  فـي  والثقافـي 
سـببًا  النـاس  يعطـي  للسـجاد،   “حركـه”  معـرض  وإن 
تاريـخ عريـق وتقديـر مـدى  تـراث  للرجـوع واإلطـالع علـى 
صناعـة  تاريـخ  ويعـود  الصناعـة.  هـذه  فـي  الحرفيـة  دقـة 
هـذا النـوع مـن السـجاد إلـى القـرن الخامـس عشـر. ومـن 
خـالل القطـع الفّنيـة المعروضـة سـنالحظ أن كل واحـدة 
منهـا - والتـي قـد تسـتغرق صناعة الواحدة منهـا ما يقارب 
التقليديـة  بالطريقـة  تـم حياكتهـا  أكثـر-  أو  6 سـنوات  الــ 
القديمـة حفاظـًا على التـراث الفني العريق لهـذه المهنة”. 
وأضـاف فـي حديـث مـع »قطـر اليـوم« بخصـوص قصـر 
»لحظـات«  معـرض  يسـتمر  لـم  حيـث  المعـارض  فتـرة 

عين على الدوحة

معرض »حركه« ثورة السجاد 
التركي الفاخر

بقلم: كريم إمام
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سـوى حوالـي شـهر قائـال: »الحقيقـة نحن نتمنى أن تسـتمر المعارض لفتـرات أطول، 
إال أننـا نـود أن نقيـم أكبـر عـدد ممكـن مـن المعـارض، وجـدول العـام القـادم يمكـن 
أن تكـون المـدة أطـول لـكل معـرض مـن معارضـه«.  فـي حيـن قـال السـيد إرهـان أور 
صاحـب شـركة هـان هالـي للسـّجاد فـي تصريـح خـاص لـ»قطـر اليـوم«: “لقـد كان 
الهـدف الرئيسـي لصناعة هذا السـجاد السـتخدامه فـي القصور، وقد انتقـل هذا الولع 
بالسـجاد مـن تركيـا إلـى باقـي المـدن والعواصـم األوروبيـة وبالتالـي القصـور األوروبيـة 
التـي شـيدت فـي القـرن الثامـن عشـر”. ولفـت إلـى أن سـجاد “حركـة” يأتـي ضمـن 
األعمـال الفنيـة وال يبـاع فـي محـالت السـجاد التقليديـة التـي تبيـع السـجاد المنتـج آليـا 
وبكميـات ضخمـة.  مـن جانبهـا قالـت سـهيلة سـاري يولـداس صانعـة السـجاد مـن 
مدينـة “حركـه“: “أحببـت هـذا العمـل منـذ أن كنـت طفلة صغيـرة أراقـب جداتي وهن 
يعملـن بهـذا الفـن التقليـدي، وعندمـا انتهيـت مـن دراسـتي الجامعية قـررت العمل مع 
الشـركة وأن يكـون هـذا مسـتقبلي« وأوضحـت أن كل قطعـة سـجاد مميـزة بطريقـة 
مـا، وجميعهـا تمتـاز بالجـودة واألصالـة، حيـث أن طريقـة صنعهـا المزدوجـة فـي المواد 
المسـتخدمة تجعلهـا تبـدو مـن ناحيـة فاتحـة األلوان ومـن الناحيـة األخرى داكنـة، وهذا 
شـيء ال تجـده فـي أي سـجاد، مشـددة علـى أن هـذا السـجاد يعيـش لمـدد طويلـة وأنه 
ال يجـذب األتربـة كمـا هـو الحـال مـع السـجاد التجـاري. وأوضحـت أنهـا تطـوف حـول 
العالـم مـع الشـركة لتعريـف النـاس بمـا تقدمـه »حركـة« مـن سـجاد ال مثيـل لـه حـول 
العالـم، وتشـارك فـي ورش عمـل لتطوير مهاراتها، كما تقـدم دورات لتعليم اآلخرين 
هـذا الفـن.  وحـول السـر وراء كـون هـذا الفـن فنـا نسـائيا تقـول ضاحكـة: »السـبب هـو 
أننا كنسـاء نمتلك أيادي رقيقة وجميلة تسـاعدنا على هذا العمل«. تجدر اإلشـارة إلى 

أن سـجاد “حركـه” المصنـوع يدويـًا مـن الحريـر 100 ٪ ويحتـوي كل سـنتميتر علـى ما يعادل 
64 عقـدًة. ويقـال بـأن حائكـي سـجاد هيركـي يقومـون بحياكـة مليـون عقـدٍة فـي السـجادة 
الواحـدة، ويتمتعـون بحرفيـة عاليـة ودقـة ال مثيـل لهـا.  وقـد قامـت »هـان هالـي« الشـركة 
المبدعـة وراء هـذا السـجاد الموجـود فـي المعـرض، بابتـكار أكثر مـن 25,000 تصميـٍم أنيق 
الُعثمانيـة، وكذلـك التصاميـم اإلسـالمية والتركيـة  منهـا الكالسـيكي الُمصمـم بالزخرفـة 
 ”Istanbul Voyage“ التـي تجسـد الحقبـة اإلسـالمية فـي تركيـا. وهنالـك أيضـًا مجموعـة

التصويريـة والتـي تحتـوي علـى صـور بانوراميـة لمدينـة اسـطنبول وغيرهـا.
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لنيابـة تنفيـذ األحـكام فـي  العامـة مكتبـا  النيابـة  افتتحـت 
مطـار حمـد الدولـي بهدف التيسـير على الجمهـور وخاصة 
الغرامـات  وتسـديد  معاملتهـم  لتخليـص  المسـافرين 

عليهـم.  المترتبـة  الماليـة 
ويتيـح مكتـب تنفيـذ األحـكام الـذي يقـع بمبنـى المغادريـن 
ِقبـل  مـن  المبالـغ  سـداد  خاصيـة  الدولـي  حمـد  بمطـار 
األشـخاص الممنوعيـن مـن السـفر بسـبب صـدور أحـكام 
وكذلـك  أخـرى  ماليـة  عقوبـات  وأيـة  عليهـم  بالغرامـات 
بـدون  شـيكات  قضايـا  بسـبب  السـفر  مـن  الممنوعيـن 
السـفر  بمنـع  أحكامـا  صـدرت  قـد  كانـت  والتـي  رصيـد 

فقـط.  العامـة  النيابـة  مـن  عليهـم 
ومـن جانبـه قـال سـعادة الدكتـور علـي بـن فطيـس المـري 
النائـب العـام فـي تصريـح للصحفييـن عقـب االفتتـاح إن 

يقـوم  الدولـي  بمطـار حمـد  األحـكام  تنفيـذ  نيابـة  مكتـب 
بإجـراءات رفـع منـع السـفر عـن أي شـخص يكتشـف أن 
عليـه منـع سـفر بسـبب صـدور أحـكام ضـده فـي قضايـا 
شـيكات بـدون رصيـد أو غرامـات ماليـة أخـرى.   مـن جهته 
قـال العميـد عيسـى عـرار الرميحـي مديـر إدارة أمـن المطار 
إن افتتـاح مكتـب نيابـة تنفيـذ األحـكام بمطار حمـد الدولي 
جـاء بعـد تنسـيق بيـن وزارة الداخليـة والنيابـة العامة وذلك 
بهـدف تبسـيط اإلجـراءات على المسـافرين وسـرعة إنجاز 

معامالتهم.  
وأضـاف فـي تصريـح للصحفييـن أن مكتـب نيابـة تنفيـذ 
األحـكام فـي المطار يقـوم أيضا باتخاذ اإلجـراءات الالزمة 
للمسـافرين  بالنسـبة  خاصـة  البسـيطة  القضايـا  فـي 
العابريـن عبـر مطـار حمد الدولـي )المسـافرين الترانزيت(.  

بـدوره قـال السـيد تركي راشـد المهندي رئيـس نيابة تنفيذ 
األحـكام  تنفيـذ  نيابـة  مكتـب  إن  العامـة  بالنيابـة  األحـكام 
بمطـار حمـد الدولـي يختـص أيضـا بالتحقيـق فـي جرائـم 
قانـون الطيـران المدنـي مثـل التدخيـن علـى متـن الطائـرة 
أو إحـداث بعـض الضوضـاء أو اإلزعـاج علـى متنهـا أو عـدم 
اتبـاع تعليمـات طاقـم الطائـرة وغيرهـا مـن الجرائـم التـي 

تقـع علـى متـن الطائرة.  
يقـوم  بالمطـار  األحـكام  تنفيـذ  نيابـة  أن مكتـب  وأضـاف 
موقـع  فـي  وإنهائهـا  القضايـا  هـذه  مثـل  فـي  بالتحقيـق 
مطـار حمـد الدولـي وال يحتـاج األمـر إلـى تحويـل المتهـم 
مـن موقـع المطـار إلـى قسـم الشـرطة ومـن ثـم إلـى مقر 
النيابـة العامـة حيـث يتـم إنهاء إجـراءات القضيـة في نفس 

المـكان وذلـك لتبسـيط هـذه اإلجـراءات.

عين على الدوحة

مكتب لنيابة تنفيذ األحكام بمطار حمد الدولي

أهـدت مكتبـة قطـر الوطنيـة المؤسسـة القطريـة للكهربـاء والمـاء »كهرمـاء« مجموعـة 
تضـم 500 كتـاب لطـالب المـدارس الذيـن تتـراوح أعمارهـم مـا بيـن 6 و17 عاًما، وذلك 
التـي تـم  فـي إطـار مسـاهمتها لحديقـة كهرمـاء للتوعيـة، وبنـاًء علـى مذكـرة التفاهـم 
توقيعهـا مؤخـرًا بيـن الطرفيـن. وتقـّدم مكتبـة قطـر الوطنيـة، فـي إطـار هـذه المذكـرة، 
خدمـات التسـجيل فـي المـوارد اإللكترونيـة والتدريب علـى اسـتخدامها لموظفي حديقة 
كهرمـاء للتوعيـة، باإلضافـة إلـى تنظيـم أنشـطة وفعاليات مشـتركة في مكتبـة الحديقة 
وتقديـم التدريـب ألخصائيـي المعلومـات المسـتهدفين. وصـّرح المهنـدس عبدالعزيـز 
الحمـادي، مديـر إدارة الترشـيد وكفـاءة الطاقـة فـي » كهرمـاء«: »تسـعى إدارة الترشـيد 
لتحقيـق المزيـد مـن النجاحـات والتقـدم مـن خـالل البرنامـج الوطنـي للترشـيد وكفـاءة 
الطاقـة، الـذي أطلقتـه كهرمـاء تحـت الرعايـة الكريمة لحضـرة صاحب السـمو أمير البالد 
العالمـي،  يـوم األرض  بالتزامـن مـع   ،2012 أبريـل  اللـه ورعـاه« فـي  المفـدى »حفظـه 
المتعلقـة  واللوائـح  والتشـريعات  والتقنيـات  الثقافـة  إلـى تشـجيع ونشـر  يهـدف  الـذي 
بالترشـيد وكفـاءة اسـتخدام الطاقـة، والطاقـة المتجـددة بدولـة قطـر، مـع مراعـاة النمو 
الرفاهيـة  مسـتوى  علـى  المحافظـة  وضمـان  البيئـي  والبعـد  واالقتصـادي  االجتماعـي 
خطـة  وضـع  خـالل  ومـن  المسـتدامة،  التنميـة  تحقيـق  أجـل  مـن  والمقيـم  للمواطـن 
إسـتراتيجية مبنيـة علـى ثالثـة أركان أساسـية وهـي التوعيـة والتثقيف وتنميـة المجتمع، 
المهنـدس  وأضـاف  االسـتهالك«.  وتعرفـة  الحديثـة،  والتقنيـات  واللوائـح  والقوانيـن 
الحمـادي: »واليـوم نوقـع مذكـرة تفاهـم مـع مكتبـة قطـر الوطنيـة، لنشـر ثقافـة وفكـر 

الترشـيد، مـن خـالل تبـادل الخبـرات فـي المجـال البحثـي، ولالسـتفادة مـن مصادرهـا 
المعرفيـة العالميـة، وبذلـك نولـي التوعيـة والتثقيـف وتنميـة المجتمـع االهتمام،وهـذه 

الركيـزة األولـى مـن ركائـز البرنامـج الوطنـي »ترشـيد«.

مكتبة قطر الوطنية تهدي حديقة كهرماء للتوعية كتًبا لألطفال
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عين على الدوحة

الجلسـة  قطـر  فـي  األميركيـة  التجـارة  غرفـة  اسـتضافت 
التوقعـات  من«منتـدى  واألخيـرة  الثالثـة  النقاشـية 
الرئاسـية« الـذي ركز علـى االنتخابات الرئاسـية األميركية. 
المرشـحين  حمـالت  المـرة  هـذه  الجلسـة  وتناولـت 
المتوقعـة  غيـر  ونتائجهـا  األميركيـة  الرئاسـة  النتخابـات 
دائًمـا، وذلـك عبـر تحليـل التغطيـة اإلعالميـة فـي وسـائل 
اإلعـالم التقليديـة ومواقـع التواصـل االجتماعـي التـي كان 
الرئاسـة  النتخابـات  التاريخيـة  الحملـة  فـي  بـارز  دور  لهـا 
الضيـوف  قـدم  الجلسـة،  وخـالل  الماضيـة.  األميركيـة 
وجهـات نظرهـم ورؤاهـم حـول عالقـة الرئيـس األميركي 
دونالـد ترامـب بالصحافـة، مسـلطين الضوء علـى إمكانية 
رئاسـة  فتـرة  علـى  يؤثـر  قـد  نحـو  علـى  العالقـة  تطـّور 
وفـي  المتحـدة.    للواليـات  العالـم  نظـرة  وعلـى  ترامـب 
التجـارة  غرفـة  رئيـس  هاجـر،  روبـرت  قـال  السـياق،  هـذا 
األميركيـة  التجـارة  غرفـة  »ترحـب  قطـر:  فـي  األميركيـة 
فـي قطـر بتنصيـب الرئيـس الخامـس واألربعيـن للواليات 
المتحـدة ودخولـه البيـت األبيـض وتتمنـى لقائدنـا الجديـد 
فصـول  مـن  جديـد  فصـل  ُيكَتـب  اليـوم  موفًقـا.  حًظـا 
الخـاص  القطـاع  فيهـا  سـيحظى  األميركيـة  السياسـات 
بتركيـز شـديد. نتطلـع للتعـاون مـع مجتمـع األعمـال فـي 
التـي  والمعلومـات  باإلرشـادات  أعضائـه  وتزويـد  قطـر 

الجديـدة«.   اإلدارة  تحـت  التقـدم  وتيـرة  علـى  تطلعهـم 
عميـد  دينيـس،  إيفيـرت  مجـدًدا،  النقاشـية  الجلسـة  أدار 
التنفيـذي.  ورئيسـها  قطـر  فـي  نورثويسـترن  جامعـة 
وتمّيـزت الجلسـة بمشـاركة عـدد مـن الوجـوه الجديدة إلى 
جانـب شـخصيات معروفـة سـبق لهـا حضـور الجلسـتين 
الجلسـة  فـي  المتحدثيـن  أبـرز  مـن  وكان  الماضيتيـن.  
لصالـح  يعمـل  الـذي  مصطفـى  علـي  الرقمـّي  الصحفـي 
شـبكة »تـي آر تـي« التركيـة وتطـرق خالل كلمتـه للحديث 
أميـركا،  شـمال  فـي  والمجتمـع  واألمـن  السياسـة  عـن 

علـى  معتمـًدا  وتركيـا  وباكسـتان،  والهنـد،  وأفغانسـتان، 
الجزيـرة  قنـاة  مـع   2004 العـام  منـذ  العمـل  فـي  تجاربـه 
الناطقـة باإلنجليزيـة، وإذاعـة سـي بـي سـي كنـدا، وفيـس 

ميديـا. 
قائمـة  ضمتهـا  التـي  األخـرى  القويـة  اإلضافـات  ومـن 
المتحدثين، أسـتاذ الصحافة في جامعة نورثويسـترن في 
قطـر، البروفيسـور كاريـج المـاي، إلـى جانـب البروفيسـور 
جوكليـن ميتشـل، أسـتاذة علـوم السياسـة األميركية في 

جامعـة نورثويسـترن فـي قطـر .

غرفة التجارة األميركية في قطر تناقش تداعيات فوز ترامب 

تحتفـل قنـاة براعـم الموّجهـة إلـى األطفـال فـي سـن مـا 
الثامنـة  6 سـنوات( بالذكـرى  إلـى   2 قبـل المدرسـة )مـن 
األطفـال  تطلعـات  لتلبـي  جديـدة  حلـة  فـي  النطالقهـا 
وذويهـم وتكـون مصـدر إلهـام لـكل الباحثيـن عـن محتوى 
تمسـكهم  ويعـزز  واالبتـكار  اإلبـداع  علـى  يشـجعهم  آمـن 
القنـوات  أهـم  مـن  براعـم  قنـاة  تعـد  حيـث  بهويتهـم، 
الناطقـة باللغـة العربيـة الفصحـى والتـي تعـرض حصريـًا 
علـى باقـة beIN  . وبهـذه المناسـبة قـال سـعد الهديفـي، 
المديـر العـام التنفيـذي بالوكالة لتلفزيـون ج وقناة براعم: 
»إن هـذه التغييـرات تأتـي تأكيـدًا على مواكبتنا المسـتمرة 
الموّجـه  اإلعـالم  صناعـة  فـي  ومفيـد  جديـد  هـو  مـا  لـكل 
إلـى الطفـل والتـي انعكسـت مـن خـالل التفاعـل اإليجابـي 
المتزايـد مـع كل مـا نقدمـه وعلـى تنويـع محتـوى البرامـج 
وزيـادة عـدد المشـاهدين ال سـيما األطفـال الذيـن نحـرص 
الترفيهيـة  البرامـج  مـع  وتفاعلهـم  مشـاركتهم  علـى 
شـك  دون  ستسـاهم  والتـي  القنـاة  تبثهـا  التـي  الهادفـة 
فـي تقويـة مـدارك األطفـال وتعزيـز اسـتيعابهم لألشـياء 
المحيطـة بهـم، كاألشـكال واأللـوان والحـروف وغيرهـا«.  
آليـات عديـدة ومتنوعـة  الهديفـي: »لقـد وضعنـا  وأضـاف 
تراعـي الجانـب النفسـي والتربـوي وكذلـك الترفيهـي فـي 
اختيـار برامـج براعـم كـي تسـاعد التربوييـن واألهـل علـى 
تطويـر المهـارات االجتماعيـة لألطفـال وتنمـي طاقاتهـم 
واالسـتنتاج  الحـدس  اسـتخدام  خـالل  مـن  االسـتيعابية 

أمـر  وهـو  والتركيـز،  االنتبـاه  علـى  القـدرة  مهـارة  وتفعيـل 
إلـى  HD، مشـيرا  سـتعززه الحلـة الجديـدة للقنـاة بتقنيـة 
أن تغييـر شـكل القنـاة صاحبتـه نقلة نوعية فـي المضمون 
مـن خـالل إضافـة شـخصيات جديـدة لـكٍل منهـا سـماتها 
المتميـزة والتـي تـم انتقاؤهابعنايـة فائقـة لتعـزز فقـرات 
الجديـدة  اإلسـتراتيجية  وبخصـوص  اليومـي.  البـث 

المتبعـة فـي إنتـاج البرامـج وتسـويقها قـال الهديفـي »لقد 
برامـج  عـدة  القنـاة  لتأسـيس  الثامنـة  الذكـرى  أطلقنامـع 
األلعـاب  مـن  سلسـلة  لتدشـين  اآلن  ونسـتعد  جديـدة 
فارقـًا  سـتخلق  التـي  التكنولوجيـة  والخدمـات  التعليميـة 
إعـالم  مجـال  فـي  ومنافسـيها  براعـم  قنـاة  بيـن  كبيـرًا 
الطفـل وسـنمضي قدمـًا في جعل منتجـات براعم متاحة 
للجميـع فـي السـوق المحليـة والعالميـة. وإدراكا مـن إدارة 
فـي  ومشـاهديها  براعـم  بيـن  التفاعـل  ألهميـة  القنـوات 
www.( عالمنا الرقمي سـيتم تدشـين الموقع اإللكتروني

baraem.tv( قريبـًا فـي حلتـه الجديـدة ليسـاهم في زيادة 
نسـبة التواصـل والتفاعـل مـع األطفـال مـن خـالل األلعـاب 
أعمارهـم  تناسـب  التـي  اآلمنـة  المتنوعـة  واألنشـطة 
وتطلعاتهـم، خصوصـا وأن الموقع يضم أقسـاما جديدة 
التربوييـن  باالستشـاريين  خـاص  قسـم  منهـا  ومتنوعـة 
علـى  ويجيبـون  واآلبـاء  لألطفـال  نصائـح  فيـه  يقدمـون 
معظـم أسـئلتهم واستفسـاراتهم، ويوفـر هـذا القسـم 
لألطفـال مـواد تعليميـة تزيـد قدراتهـم علـى التفاعـل مـع 
الهندسـية،  واألشـكال  والحـروف،  واألرقـام،  الصـور، 
ولوحـات  ورسـوم  ترفيهيـة  بمـواد  الموقـع  وسـيزّودهم 
الفنـي.  حّسـهم  تنمـّي  موسـيقية  ومقطوعـات  تلويـن 
أشـرف علـى إعـداد الموقـع الجديد لبراعم فريـق عمل من 
التقنييـن والمختّصيـن فـي مجـال تكنولوجيـا المعلومـات 
والوسـائط المتعـددة واللغة العربيـة الفصحى المعاصرة. 

براعم بحلة  جديدة في عامها الثامن






