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الدوحة تاسع أرخص مدينة عربية

حلت الدوحة في المركز التاسع عربيا 
في قائمة أرخص الدول من حيث 

تكلفة المعيشة، في الدراسة الصادرة 
عن وحدة »إيكونوميست إنتليجنس« 

بحصولها على 94 نقطة. 

9

ارتفاع زوار قطر

قال السيد سيف الكواري، مدير 
التعاون الدولي في الهيئة العامة 

للسياحة، إن قطر استقبلت 6 ماليين 
زائر منذ أن أطلقت في العام 2014 

إستراتيجية قطر الوطنية لقطاع 
السياحة 2030.

10

ختام  رعد الشمال 
شهد حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، مع إخوانه أصحاب الجاللة والفخامة 

والسمو رؤساء وفود الدول المشاركة في تمرين »رعد الشمال« العرض العسكري الذي أقيم في مدينة الملك خالد 
العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة العرض العسكري الذي أقيم في مدينة 

الملك خالد العسكرية بمحافظة حفر الباطن شمال المملكة العربية السعودية الشقيقة. 

نساء قطريات ضمن األقوى عربيا

حلت وزيرة الصحة سعادة الدكتورة 
حنان محمد الكواري في المركز الـ12 

عربيا قافزة 8 مراتب في تصنيف 2016 
مقارنة بتصنيف 2015

10
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قضايا تهمك

التغيرات التي شهدتها توجهات سوق 
العقارات السكنية، تشير إلى أن القوى 

التي تؤثر على السوق قد تؤدي إلى 
هبوط في مستوى اإليجارات.

3469

حـــــــوار

التأمين التكافلي
 وحرب األسعار الالمنطقية

48

62

40

قطر تستثمر بقوة في الطاقة الشمسية

تعتبر الطاقة الشمسية الطاقة األم فوق كوكبنا  حيث تنبعث من 
ر الماكينات واآلليات بتسخين الجو المحيط  أشعتها كل الطاقات، وتسيِّ
ن الوقود اإلحفوري في باطن  واليابسة وتولد الرياح، ومع مرور الزمن تكوِّ

األرض. تفتح )قطر اليوم( ملف الطاقة الشمسية  وتتحدث  مع عدد من 
المتخصصين حول احتمالية نجاح التجربة أو فشلها.

المحتويــــــــات

تجارة بينية

العالقات القطرية - البريطانية 
عميقة بجذورها التاريخية

أبــواب  ثابتــــة
8  متفرقات

12 شئون مصرفية

13  عقــارات 
15  غاز  و نفط

80 عالم السيارات

82 أسواق 
88 عين على الدوحة

92 الكلمة األخيرة

المحتويــــــــات

كتارا للضيافة نجاحات تتوالى

تمكنت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير 
ور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة  وتطًّ

عالميًا والتي تتخذ من قطر مقرًا لها من تحقيق العديد 
من النجاحات في العام 2015.

30

تحت الضوء

موعد زاهر لواحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا مع المستقبل
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كلمة العــدد

تصدر مجلة قطر اليوم عن شركة المها للنشر واإلعالن. 
صندوق بريد 3272 - الدوحة - دولة قطر

للحصول على نسخ فردية من المجلة، يمكنكم االتصال 
بهاتف رقم :  44672139  )974+( 

qtoday@oryxpublishing.com :أو إرسال رسالة على العنوان اإللكتروني 
أسعار االشتراك هي 240 رياال قطريا في السنة

 ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح كتابي من إدارة الشركة، 
جميع الحقوق محفوظة. 

الناشـر
شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.

ص.ب:  3272 الدوحة - قطــر.  هاتف:  44672139 أو 44550983 أو 44671173 
أو 44667584 )974+( .  فاكس:  44550982 )974+( . 

qtoday@oryxpublishing.com :بريد إلكتروني

الناشـر ورئيس التحرير 
يوسف جاسم الدرويش 

مدير التحرير
سيندو ناير

نائب المحرر  
ازدهار إبراهيم علي

كبير المراسلين 
كريم إمام

مراسل صحفي أول    
أشواريا مورتي    

مراسل صحفي
آرتي مهان            كيرتينا كودورو     

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

مدير أول التسويق 
فريدريك الفونسو

مدير التسويق 
ساكاال  ايه ديبراس

مساعد مدير التسويق 
سوني فيالت

أنيس منصوري     
محمد عرفان

ماتيوس جيريان

محاسب أول
براتاب تشاندرن 

مسئول توزيع أول 
بيكرم شرستا 

فريق التوزيع
ارجون تيميلسينا         

 بيمال راي

تم في الشهر الماضي كشف النقاب عن الطراز 3 الجديد من سيارة تسال التي 
يبلغ سعرها 35 ألف دوالر، وقد أعربت القلة المحظوظة من الصحفيين الذين 

جربوا قيادتها عن إعجابهم الكبير بتسارعها، وتصميمها الداخلي، وحتى المساحة 
المخصصة ألقدام الركاب عند جلوسهم فيها. وقد شعر المتحمسون لهذا الطراز 

بسعادة كبيرة بهذه المناسبة، ووصل عدد طلبات الشراء وفقا لبعض التقديرات 
إلى 115 ألف طلب، حتى قبل أن يزيح الرئيس التنفيذي لشركة تسال، إيلون 

موسك، الستار عن السيارة في أستوديو التصميم التابع للشركة في كاليفورنيا. 
وبحسب موسك فإن سيارة السيدان هذه ُتعتبر »السيارة األكثر أهمية التي تقوم 

الشركة بتصميميها ألنها ستغير العالم«، على حد قوله. والجدير بالذكر أن هذا 
الطراز هو أول سيارة من تسال ُتطرح في السوق يتسم مستوى الرفاهية فيها بأنه 

أقل بكثير من الطرازات األخرى التي تنوي التغلب عليها. ولكن إذا ما أرادت تسال 
أن تنجح في مساعيها هذه فإن عليها أن تنتج السيارات على نطاق واسع لتحقيق 

أرباح مستدامة. 

عند زيارة المرء لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر، وإحساسه بالزخم الذي تعطيه 
البالد لبناء روح ريادة األعمال، فإنه يدرك أن قطر تتمتع بكل ما تحتاجه لتحقيق 

االبتكارات التي تستطيع أن تحدث التغيير وتدفع بهذه االبتكارات إلى مستويات 
قابلة للتطوير والتسويق التجاري. لكن ما السبب الذي يجعل المنطقة تفتقر 

إلى عقلية ريادة األعمال؟ هل يرجع سبب ذلك إلى أن الراحة التي تنعم بها البالد 
من خالل بعض المرافق مثل واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر وحاضنة قطر 

لألعمال، إلى جانب سهولة الحصول على التمويل، ويجعالن ظروف السوق أسهل 
مما ينبغي بالنسبة لرواد األعمال الذين من المفترض أن يحققوا االزدهار في ظل 

ظروف السوق الصعبة؟ تسلط قطر اليوم الضوء لقرائها على واحة العلوم 
والتكنولوجيا الوحيدة في البالد، وربما في المنطقة، لمعرفة خططها المستقبلية. 

وفي إطار سعي قطر اليوم إللقاء الضوء على مشروعات الطاقة الشمسية  في 
قطر واحتماالت النجاح والفشل، وأسباب الفشل إن حدث على الرغم من أن 

المنطقة، كما يعلم الجميع، تعلق أماال كبيرة على تحقيق ثورة في مجال الطاقة 
الشمسية بدليل األموال الهائلة التي تخصص للمشاريع الواعدة فيه. إذن ما هي 

الحلقة المفقودة؟ ومتى نرى الكثير من ألواح الطاقة الشمسية تنتشر بكثافة 
في الدوحة؟ اقرأ موضوع الغالف لمعرفة المزيد عن النجاح الذي تحقق في هذا 

المجال.

ويبدو أن أسعار النفط تغاير توقعات معظم االقتصاديين، لذا فإن قطر اليوم تدلو 
بدلوها أيضا في هذا الموضوع لتناقش أسباب هذه التغيرات االقتصادية. ولما 

كانت البالد تسعى  لتعزيز وتطوير قطاع الضيافة القطري ليواكب القطاع العالمي، 
وذلك من خالل االستثمار وتطوير الفنادق المميزة في الوجهات العالمية الرئيسية. 

تحدثت قطر اليوم مع السيد حمد عبدالله المال الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة 
حول مستقبل السياحة في قطر والخطط المستقبلية لكتارا للضيافة.

وغيرها العديد من المواضيع الشيقة في طيات هذا العدد.

قراءة ممتعة وسعيدة
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رسائل القراء

تشهده  ما  مع  مضافة  قيمة  الماضي  الشهر  قطر  في  السياحة  لموضوع  مجلتكم  اختيار  يكتسب 
دول الخليج من أزمة جراء انخفاض أسعار النفط، لكنه بالرغم من تأثر انخفاض أسعار النفط على 
إيجابي  شيء  وهذا  للنفط.  غيرالمنتجة  للدول  قوية  دفعة  يعطي  أيضًا  لكنه  الخليج،  دول  ميزانيات 
للسياحة في قطر، حيث أن الزوار من أوروبا وآسيا والواليات المتحدة سيتمكنون من السفر بتكلفة 

أقل وقدرة أكبر على اإلنفاق.
نتمنى من القائمين على القطاع السياحي في الدولة وضع خطط وأهداف واضحة من أجل النهوض 

بهذا القطاع الحيوي والهام. 

                                                               لطيفة الماجد

مع  خاصة  إيجابي،  أمر   الالتينية  أميركا  حيال  والقطرية  عام  بشكل  العربية  النظرة  تغيير  أن  أعتقد 
األمور  من  العديد  هناك  أن  كما  التقليدية،  باألسواق  المستثمرين  قبل  من  االهتمام  انخفاض 
المشتركة بين الشعوب في هذه البقعة من العالم وشعوبنا العربية. وذلك يتمثل في وجود جالية 
التوجه نحو بلدان أميركا الالتينية في نظري توجه سليم،  عربية مهمة في أميركا الالتينية، لذا فإن 

ولكن البد أن يقوم على أسس صحيحة ومدروسة. 

                                                               حمد عبدالله

الدوحة  لمعـرض  المفدى  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  زيارة 
للمجوهرات والساعات الذي أقيم مؤخرا هو الدعم األكبر للمعرض في نسخته الثالثة عشرة، وتأتي 
الوطني قوة بتطوير  الخاص ليضيف لالقتصاد  القطاع  لتفعيل دور  الزيارة بمثابة توجيه من سموه 

العمل واالبتكار واالنطالق في جميع المجاالت. 

                                                          صالح الكواري 

تضاعف أعداد المشتركين في خدمات الحوسبة السحابية في قطر في الفترة األخيرة لتصل إلى 200 
ألف مشترك، هو أمر ذو دالالت متعددة، خاصة وقد توزع هؤالء المشتركون في القطاع التعليمي، 

وخارج القطاع.
وتشهد صناعة الحوسبة السحابية تطورا سريعا، حيث أن 85 ٪ من البرامج المعلوماتية التي تكتب 
اليوم هي موجهة للحوسبة السحابية، وبالتالي فإن المستخدمين الذين ال يرغبون في اعتماد الحوسبة 

السحابية في المستقبل سيجدون أنفسهم غير قادرين على استعمال التكنولوجيا في المستقبل. 

                                                            أحمد الرميحي 

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

تدعو »قطر اليوم« قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم 
وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة. هناك فائز واحد شهريًا 

بقلم مون بالن التترددوا في الكتابة إلينا على العنوان التالي :  
»قطر اليوم«    ص.ب:  3272  الدوحة - قطر ،  أو على فاكس 

رقم: 44550982 
 qtoday@omsqatar.com  :أو البريد اإللكتروني

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

30015971 للمشاركة الرجاء إرسال رسالة قصيرة  إلى الرقم التالي:  
   qtoday@omsqatar.com: أو  على  البريد اإللكتروني

نتائج التصويت مبنية على الرسائل المستلمة حتى تاريخ  20  من كل شهر

نتيجة تصويت العدد السابق

هل ترى أن  اإلهمال هو سبب تكرار حوادث حرائق 
المنشآت في الدوحة؟

هل لبت النسخة األخيرة من معرض الدوحة 
للمجوهرات والساعات احتياجاتكم وتطلعاتكم؟

سؤال العدد

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

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

www.twitter.com/qataralyom

ال نعم

٪ 60    ٪ 40  
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متفرقــــــــات

تميم  الشيخ  السمو  صاحب  حضرة  شهد  مارس:    11 الباطن:  حفر 
الجاللة  أصحاب  إخوانه  مع  المفدى،  البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بن 
»رعد  تمرين  في  المشاركة  الدول  وفود  رؤساء  والسمو  والفخامة 
خالد  الملك  مدينة  في  أقيم  الذي  العسكري  العرض  الشمال«، 
السعودية.  العربية  المملكة  شمال  الباطن  حفر  بمحافظة   العسكرية 

حضر العرض عدد من أصحاب السمو الملكي األمراء، وأصحاب السعادة 
الشيوخ، وكبار المسئولين المدنيين والعسكريين. وبدأ الحفل باستعراض 
ملك  سعود  آل  عبدالعزيز  بن  سلمان  الملك  الشريفين  الحرمين  خادم 
المملكة العربية السعودية لطوابير جيوش القوات المسلحة لجميع الدول 
المشاركة، ثم بعد ذلك انطلق العرض العسكري بوحدات رمزية للقوات 
واآلليات  الخاصة،  والقوات  القتالية،  والوحدات  المشاة  طوابير  من  البرية 
الجوي  الدفاع  لقوات  عرض  تبعه  العسكرية،  والمعدات  والمدرعات، 
والعمودية،  االستعراضية  والتشكيالت  المقاتلة  الطائرات،  أسراب  ضم 

وطائرات الشحن لكافة جيوش الدول المشاركة.

سمو األمير يشهد ختام رعد الشمال 
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متفرقــــــــات

حلت الدوحة في المركز التاسع عربيا في قائمة أرخص 
وحدة  عن  الصادرة  المعيشة  تكلفة  حيث  من  الدول 
»إيكونوميست إنتليجنس« بحصولها على 94 نقطة، 
جاءت  ثم  الجزائر  عربيا  األرخص  قائمة  تصدرت  فيما 
الحرب  ظروف  رغم  عربيًا  الثانية  المرتبة  في  دمشق 
جاءت  فيما  عربيا،  الثالثة  المرتبة  الرياض  وشغلت 
بالمرتبة  مسقط  ثم  عربيا،  الرابعة  المرتبة  في  جدة 
والكويت  السادسة،  بالمرتبة  البيضاء  والدار  الخامسة، 
الثامنة. بالمرتبة  السعودية  والخبر  السابعة،   بالمرتبة 

 133 وأرخص  أغلى  شملت  التي  البيانات  وأظهرت 
في  واألسعار  المعيشة  تكلفة  أن  العالم  حول  مدينة 
الدوحة  من  أعلى  باتت  القاهرة  المصرية  العاصمة 
قياسية  بصورة  الدوالر  ارتفاع  أعقاب  في  وذلك 
المرتبة  القاهرة  شغلت  حيث  المصري  الجنيه  أمام 
في  البحرين  مملكة  تلتها  القائمة  في  عربيا  الـعاشرة 
المركزين  في  وعمان  أبوظبي  ثم  عربيا  الـ11  المرتبة 
الـ12 والـ13 عربيا كأغلى مدينتين عربيتين في القائمة. 
وتعتمد القائمة التي أعدتها الوحدة على مقارنة أسعار 
العناية  ومستلزمات  والمعّدات،  والشراب،  الطعام 
والوحدات  المنازل  إيجار  ومتوسط  الشخصية، 

وتكاليف  الشهرية،  والفواتير  والمواصالت،  السكنية 
 133 في  الترفيهية  والنشاطات  الخاصة  المدارس 
المدن  في  المعيشة  تكلفة  الوحدة  وتحدد  مدينة. 
نيويورك.  في  المعيشة  بتكلفة  مقارنتها  طريق   عن 

من:  كاًل  العالم  في  مدن   10 أغلى  قائمة  وضمت 
وباريس  وجنيف،  كونغ،  وهونغ  وزيورخ،  سنغافورة، 
ولوس  وسيول  كوبنهاغن  ثم  ونيويورك،  ولندن، 

أنجلوس.

الدوحة تاسع أرخص مدينة عربية

تعيين  عن  واإلرث  للمشاريع  العليا  اللجنة  أعلنت 
مستقل  خارجي  كمراقب  المحدودة،  إمباكت  شركة 
تعزيز  بهدف  العمال،  برعاية  معني  ثالث  لطرف  تابع 
العمال  رعاية  معايير  بشأن  والتفتيش  المراجعة  عملية 
المبادئ  من  مجموعة  تمثل  والتي  العليا،  اللجنة  لدى 
ببطولة  الخاصة  العقود  كافة  في  المدرجة  واللوائح 

كأس العالم لكرة القدم )قطر 2022(.
برعاية  الخاصة  المعايير  من  الثانية  النسخة  وتوضح 
الماضي،  مارس  أول  في  نشرها  تم  التي  العمال، 
االستقدام  يخص  فيما  العليا  اللجنة  متطلبات 
شخص  لكل  والعمل  المعيشة  وظروف  والتوظيف 

منخرط في أي من مشروعات اللجنة العليا.
تابع  مستقل  خارجي  مراقب  ضم  على  تعليقه  وفي 
لطرف ثالث، من أجل تعزيز عملية مراقبة معايير رعاية 
األمين  الذوادي،  حسن  السيد  قال  المحدثة،  العمال 
العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث: »في إطار جهودنا 
المتواصلة إلدخال تحسينات حقيقية وملموسة على 
كل  في  ذلك  تحسين  في  سنستمر  العمال،  رعاية 
تعيين  أن  إلى  مشيرا  رحلتنا«..  في  نخطوها  خطوة 
طرف ثالث مستقل كمراقب خارجي يعد خطوة هامة 
في سعي اللجنة العليا للتأكد من أن النهج الذي نتبعه 
وأن  بالشفافية،  يتسم  العمال  رفاهية  يخص  ما  في 
المعايير المحدثة ُتطبق بفاعلية وصرامة خالل سلسلة 

التوريد ودورة حياة مشروعاتنا.

وفي إطار نهجها الشمولي في ما يخص رعاية العمال، 
تعمل وحدة رعاية العمال التابعة للجنة العليا عن قرب 
مع المنظمات غير الحكومية من مختلف أنحاء العالم، 
إطالقها  تم  التي  اإليجابية  المبادرات  وتيرة  لتسريع 

هذه  بين  ومن  إضافية،  خبرات  بمساعدة  قطر،  في 
»فيريتي«  منظمة  هناك  الحكومية،  غير  المنظمات 
السنة،  هذه  مطلع  منذ  العليا  اللجنة  مع  تعمل  التي 

للمساعدة في تعيين مراقب خارجي.

مراقب خارجي مستقل لرعاية عمال مشاريع 2022
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إنشاء »100« قاعة حاسوب 
في مجمعات العمال

افتتح سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير 
المعلومات  تكنولوجيا  قاعة  واالتصاالت  المواصالت 
واالتصاالت بمجمع دوحة مترو لسكن العمال بمشروع 
الريل في منطقة الوكرة، معلنا بذلك االنتهاء من إنشاء 
إقامة  مجمعات  في  حاسوب  قاعة   100 أول  وتجهيز 
من  ألكثر  الفرصة  وإتاحة  قطر  بدولة  الوافدة  العمالة 
المعلومات  تكنولوجيا  من  لالستفادة  عامل   50.000
األفضل  التواصل  برنامج  تنفيذ  إطار  في  واالتصاالت 
للعمالة  »حكومي  بوابة  سعادته  دشن  كما  بالوزارة.  
الوافدة« والتي ستوفر مجموعة كبيرة من المعلومات 
والخدمات التي يحتاجها العمال من خالل نافذة واحدة 
)حكومي(.  اإلنترنت  على  قطر  حكومة  بوابة  ضمن 
بخمس  والخدمات  المعلومات  هذه  البوابة  وستوفر 
والنيبالية  والهندية  واإلنجليزية  العربية  هي  لغات 
العمالة  جنسيات  كافة  لتوائم  الفلبينية  والتغالوغ 
بالتعاون مع جميع  المؤقتة بمختلف مهاراتهم وذلك 
بتقديم  تعنى  التي  الحكومية  والوزارات  الجهات 

الخدمات للعمالة المؤقتة في قطر.

الدولي  التعاون  مدير  الكواري،  سيف  السيد  قال 
استقبلت  قطر  إن  للسياحة،  العامة  الهيئة  في 
 2014 العام  في  أطلقت  أن  منذ  زائر  ماليين   6
.2030 السياحة  لقطاع  الوطنية  قطر   إستراتيجية 
حول  رئيسية  نقاش  جلسة  في  الكواري،  وأضاف 
»تطور ونمو قطاع السياحة والضيافة« ضمن مؤتمر 
ميد لمشاريع قطر الذي انعقد في الدوحة، »إن الفترة 
ما بين العامين 2010 و2015 سجلت نموا سنويا في 

عدد القادمين إلى قطر بنحو 11.5 ٪«.

االقتصاد  في  السياحي  القطاع  مساهمة  أن  أوضح 
الكواري أن دولة  أكد  القطري ظلت في تصاعد، كما 
قطر، التي يعتمد اقتصادها على مصادرها الطبيعية 
دورا  يلعب  السياحة  قطاع  ظل  والهيدروكربونية، 
ركنا  ذلك  يعد  حيث  اقتصادها،  تنويع  في  متصاعدا 
من رؤية قطر الوطنية 2030 التي تهدف إلى أن يلعب 
مستدام  اقتصاد  تأسيس  في  بارزا  دورا  القطاع  هذا 
على  تعمل  عليا  لجنة  وجود  ذلك  ورسخ  الدولة،  في 
التأكد من أن يظل القطاع في قلب المشاريع التنموية 

في قطر. 
العامة  الهيئة  إطالق  شهد   2014 العام  »إن  قال: 
السياحة  لقطاع  الوطنية  قطر  إلستراتيجية  للسياحة 
2030، التي حددت أهدافا طموحة لتعمل قطر على 
تحقيقها بحلول العام 2030، كما حددت اإلستراتيجية 
للمساعدة  والسياسات  والمشاريع  والبرامج  الخطط 
ظلت  الهيئة  أن  مضيفا  األهداف«.  هذه  تحقيق  في 
هذه  تطبيق  على  مكثف  بشكل  شركائها  مع  تعمل 
زوار  يخوض  أن  على  حرصها  مع  اإلستراتيجية، 
والقطرية. العربية  الثقافة  في  فريدة  تجربة   الدولة 

قطاع  نشاط  تزايد  شهدت  الماضية  العقود  أن  وذكر 
نموا  القطاعات  أسرع  من  أصبح  الذي  السياحة، 

السياحة  أن  يؤكد  ما  العالمي،  االقتصاد  في  وحيوية 
االجتماعي  التطور  عملية  دفع  في  مهم  عامل 
واالقتصادي، خاصة أنها اآلن تساهم بحوالي 9 ٪ من 
الناتج المحلي لدول العالم، وتوفر وظيفة واحدة بين 
كل 11 وظيفة في قطاع العمل العالمي، إضافة إلى 
الدوالرات حول  السياح من مليارات  ما يضخه قطاع 
العالم. وبين أن التوقعات تشير إلى أن عدد السائحين 
حول العالم سيصل إلى 1.8 مليار سائح خالل العالم 

.2030

حلت وزيرة الصحة سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري 
في المركز الـ12 عربيا قافزة 8 مراتب في تصنيف 2016 
مقارنة بتصنيف 2015 إلى جانب كل من الدكتورة حصة 
المركز  في  العطية  وميرة  عربيا،   37 المركز  في  الجابر 
51، وعائشة المضاحكة في المركز الـ80 عربيا في قائمة 
CEO الشرق األوسط ألقوى 100 امرأة عربية في العام 
لم  األوسط  الشرق   CEO أن  الرغم من  وعلى   .2016
أن  إال  القائمة،  تجميع  كيفية  عن  مفصلة  معايير  تعط 
قائمة هذا العام تتكون من رائدات أعمال ومؤسسات 
من  تنفيذيات  ومديرات  وناشطات،  ناشئة،  شركات 
وقد  إفريقيا.  وشمال  األوسط  الشرق  دول  مختلف 
وفرت بعض من رائدات األعمال آالف فرص العمل كما 
ألهمت أخريات مجتمعات كاملة من خالل عمل واحد، 

بينما تركت العديد منهن أثرًا إيجابيًا في حياة الناس من 
خالل االكتشافات الطبية أو المبادرات المجتمعية. وكما 
القائمة  هذه  وضع  يكن  فلم  عام،  كل  في  الحال  هو 
مهمة سهلة على اإلطالق، كما شكل عمق اإلنجازات 
آخر،  تحديًا  ومساحتها  العربية  المرأة  حققتها  التي 
ناهيك عن التأثير الذي تمارسه في مختلف المجاالت.  
األعمال  قطاع  أن  إلى  األوسط  الشرق   CEO وأشارت 
يشهد ازدهارًا كبيرًا في منطقة الشرق األوسط، تقوده 
السيدات كتفًا إلى كتف مع الرجال، كما تشهد قطاعات 
الفن والترفيه نموًا ويشهد القطاع العلمي تطورًا يرافقه 
تطور إعالمي، حيث تضطلع المرأة بدور ريادي في هذه 
واإللهام  االبتكار  تعزيز  على  وتعمل  وغيرها  القطاعات 

في كل خطوة يتم المضي بها.

متفرقــــــــات

ارتفاع زوار قطر

نساء قطريات ضمن األقوى عربيا

تحت الضوء

المساهمة في الناتج المحلي 
اإلجمالي للدولة 2014

السياحة

٪ 4.1 
القطاع غير الهيدروكربوني

 .٪ 8.1 
تهدف الرؤية المستقبلية بحلول العام 2030 

إلى رفع مساهمة السياحة  إلى

 ٪ 5.2 
القطاع غير الهيدروكربوني إلى

.٪ 9.7  
استقبلت قطر

 6 
ماليين زائر منذ 2014
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للبريد  الخليجية  اللجنة  أعلنت 
المعلومات  وتكنولوجيا  واالتصاالت 

على  المخفض  السعر  تطبيق  بدء  عن 
النصية  والرسائل  الصوتية  االتصاالت  خدمات 
مستوى  على  وستطبق  المتنقلة،  البيانات  وخدمات 
بالتجزئة  والبيع  الخدمات  مقدمي  بين  بالجملة  البيع 
ثالث  مدى  على  وتدريجيًا  النهائيين  للمستخدمين 
والرسائل  الصوتية  المكالمات  لالتصاالت،  سنوات 
النصية القصيرة، وعلى مدى خمس سنوات لخدمات 
قد  الشكاوى  من  العديد  وكانت  المتنقلة.  البيانات 
انتشرت خالل الفترة األخيرة من ارتفاع تكلفة التجوال 
حيث فوجئ الكثير من العمالء بورود فواتير الدفع وأن 
جعل  مما  الرياالت،  آالف  تتعدى  تكلفتهم  حساب 
السبب  أن  توضح  االتصاالت  خدمة  تقديم  شركات 
خالل  من  للتجوال  الخاطئ  االستخدام  هو  ذلك  في 
سعر  معرفة  دون  المستمر  واالتصال  البيانات  فتح 

خدمة التجوال.

متفرقــــــــاتمتفرقــــــــات

مطارات   10 أفضل  قائمة  الدولي  حمد  مطار  دخل 
أول  ليصبح  العاشر،  المركز  في  حااًل  العالم،  في 
الشرق األوسط يدخل في تصنيف  مطار في منطقة 
العالم.  في  مطارات  عشرة  ألفضل  تراكس   سكاي 

»أفضل  جائزة  على  الدولي  حمد  مطار  وحصل 
تراكس  سكاي  قبل  من  األوسط«  الشرق  في  مطار 
حفل  خالل  وذلك  التوالي،  على  الثاني  للعام   2016
جائزة  حصد  كما  األلمانية،  كولن  مدينة  في  عقد 
في  األوسط  الشرق  في  موظفين  خدمة  أفضل 
رقي  مدى  يعكس  الذي  الجوائز  توزيع  حفل  نفس 
المطار.  في  المتوافرة  والتسهيالت  الخدمة   جودة 

لمجموعة  التنفيذي  الرئيس  الباكر  أكبر  السيد  وأكد 
لقائمة  المطار  دخول  أن  القطرية،  الجوية  الخطوط 
دليال على رضا  يعد  العالم  أفضل عشرة مطارات في 

للخدمات  الرفيع  العالمي  المستوى  عن  المسافرين 
المقدمة لهم. 

 500 عن  االستغناء  اإلعالمية،  الجزيرة  شبكة  أعلنت 
أنحاء  بمختلف  الشبكة  مقرات  في  موظفيها  من 
»في  وذلك  قطر،  في  يعملون  ممن  وأغلبهم  العالم 
لتطوير  مبادرة  وضمن  هيكلتها  في  النظر  إعادة  إطار 
التطور  وتعزيز قدرتها على مواكبة  بها  العاملة  القوى 
وأوضح  اإلعالمية«.  الساحة  تشهده  الذي  المتسارع 
للشبكة  العام  المدير  سواق،  مصطفى  الدكتور 
بالوكالة، “إن هذا اإلجراء بدأنا العمل عليه خالل األشهر 
كل  دراسة  على  خالله  وحرصنا  الماضية،  القليلة 
الخيارات المتاحة«، الفًتا إلى أنه بالرغم أن هذا اإلجراء 
يتخذ بشكل دوري من قبل مؤسسات إعالمية كبرى 
أن  بعد  إليه  لجأنا  أننا  »إال  العالم،  أنحاء  مختلف  في 
استنفذنا كل الخيارات األخرى المتاحة، ونحن واثقون 
التنافسية،  قدراتنا  لتعزيز  مهمة  الخطوة  هذه  أن  من 

ورسم خططنا اإلستراتيجية طويلة األمد«.

حمد الدولي ينضم لقائمة الكبار

شبكة الجزيرة تستغنى عن 
500 من موظفيها

صدمة الفاتورة 
تصيب مستخدمي 

التجوال

حققت دولة قطر إنجازًا كبيرًا بعد أن أصبحت مؤسسة 
حمد الطبية أول نظام صحي في العالم يحصل على 
مستشفياته  لجميع  المشتركة  الدولية  اللجنة  اعتماد 
في إطار برنامج اعتماد المراكز الطبية األكاديمية. كما 
أصبحت مؤسسة حمد الطبية أول نظام مستشفيات 
خارج الواليات المتحدة األميركية يحصل على االعتماد 
كمركز طبي أكاديمي من قبل اللجنة الدولية المشتركة 

االعتماد  هذا  ويأتي  واحد.   آن  في  مستشفياته  لجميع 
الطبية  حمد  مؤسسة  مستشفيات  جميع  اجتياز  بعد 
مدار  على  أجري  صارمة  معايير  وفق  دقيق  لمسح 
شهرين من قبل خبراء اللجنة الدولية المشتركة، وهي 
هيئة عالمية مستقلة تهتم بتحديد وقياس ومشاركة 
الصحية  الرعاية  جودة  مجال  في  الممارسات  أفضل 

وسالمة المرضى حول العالم. 

المركزي،  قطر  مصرف  إدارة  مجلس  من  كل  أصدر 
قرارا  المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  إدارة  ومجلس 
المدرجة  المساهمة  الشركات  أسهم  تملك  بشأن 
المركزي  قطر  مصرف  قرار  وجاء  قطر.  بورصة  في 
إدارته  مجلس  اجتماع  عقب   2016 لسنة   )1( رقم 
وشروط  نسب  بتحديد   ،2016  /3  /13 بتاريخ 
المدرجة  المساهمة  الشركات  أسهم  تملك 
وإشرافه،  لرقابته  والخاضعة  قطر  بورصة  في 
قانون  من   124 المادة  بأحكام  عمال  وذلك 
المؤسسات  وتنظيم  المركزي  قطر  مصرف 
.2012 لسنة   13 رقم  بالقانون  الصادر   المالية 

األعلى  الحد  يكون  أن  تقرر  المركزي،  قرار  وبموجب 
كان  سواء  المعنوي،  أو  الطبيعي  الشخص  لتملك 
بشكل مباشر أو غير مباشر هو 5 ٪ من أسهم المؤسسة 
المالية المدرجة في بورصة قطر، ويجوز أن تصل النسبة 
إلى 10 ٪ بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. 
وحدد القرار مهلة قد تصل إلى خمس سنوات للتخلص 
كما  األسهم،  من  به  المسموح  الحد  عن  زيادة  أي  من 
أوضاعها  توفيق  بضرورة  المعنية  الجهات  القرار  ألزم 

إليه. المشار  للقرار  وفقا  األساسية  أنظمتها   وتعديل 
عن  زيادة  أية  من  االستفادة  عدم  على  القرار  نص  كما 
 النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات.
أما قرار مجلس إدارة هيئة قطر لألسواق المالية رقم )1( 
لسنة 2016 بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في 
بورصة قطر والذي اتخذ عقب اجتماع المجلس بتاريخ 
20/ 3 / 2016، فقد تم بموجبه تعريف أنواع التملك 
والشروط الخاصة به وذلك لجميع الشركات المساهمة 
المدرجة في بورصة قطر فيما عدا المؤسسات المالية 
المركزي. قطر  مصرف  وإشراف  لرقابة   الخاضعة 

نسبة  تكون  أن  تقرر  فقد  الهيئة،  قرار  وبموجب 
البورصة  في  المدرجة  الشركات  ألسهم  التملك 
وال  للشركة،  األساسي  النظام  في  المحددة  هي 
يتجاوز  أن  معنوي  أو  طبيعي  شخص،  ألي  يجوز 
مباشر. غير  أو  مباشر  بطريق  سواء  النسبة   تلك 

سنوات  خمس  إلى  تصل  مهلة  القرار  حدد  وقد 
به  المسموح  الحد  عن  زيادة  أية  من  للتخلص 
الجهات  القرار  ألزم  كما  األساسي،  النظام  في 
ألحكامه. وفقا  أوضاعها  توفيق  بضرورة   المعنية 

تحديد »5٪« سقفًا للتملك بالشركات المدرجة

قطر تحقق إنجازًا طبيًا عالميًا
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بنك الدوحة 
لن يشارك في عطاء “المركزي القطري” ألذون الخزانة

شئون مصرفية

قال الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة »إن البنك لن يقدم 
عروضا في عطاء ألذون الخزانة قد يطرحه مصرف قطر 
من  أعلى  عوائد  لتوافر  نظرا  الحالي،  الشهر  المركزي 

عوائدها«.
الدوحة،  لبنك  التنفيذي  الرئيس  سيتارامان،  ر.  وقال 
ال  لي  »بالنسبة  مالي،  مؤتمر  هامش  على  للصحفيين 

أفضلها في الوقت الحالي«.
فلم  إضافية  سيولة  لدي  تتوافر  لم  »إن  أنه  وأضاف، 
ينبغي لي أن أتقدم بعرض؟ لدي عوائد أفضل من أخرى. 
البنوك التي تملك فائضا في السيولة، يمكنها شراء هذا 

النوع من األدوات«.
وكان البنك المركزي ألغى عطاءه الشهري ألذون الخزانة 
في األشهر الماضية، نظرا لمطالبة البنوك بعوائد أعلى. 
منتصف  منذ  المصرفي  النظام  في  السيولة  وشحت 
2015، مع هبوط أسعار النفط والغاز الذي قلص تدفق 

األموال الجديدة على االقتصاد.
وقفز سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية ألجل 
1.46 ٪ في منتصف فبراير/شباط من  إلى  ثالثة أشهر 
1.13 ٪ في نهاية يونيو/ حزيران، وإن كان قد تراجع قليال 

بعد ذلك.
لشراء  مستعدا  يزال  ما  »مصرفه  إن  سيتارامان،  وقال 

»بالطبع  وأضاف  الحكومة«.  تصدرها  التي  السندات 
التي  المخاطر  أفضل  أقدمت قطر على هذا، فذلك  إذا 

يمكننا تحملها«.
تصدر  قد  الحكومة  أن  عن  األسواق  في  حديث  ودار 
وقال  المقبلة.  القليلة  األشهر  في  سيادية  سندات 
على  مؤشرات  »توجد  ذلك  عن  سؤاله  لدى  سيتارامان 
أن الحكومة ستقترض. ال نعلم التوقيت أو نوع العملة 
أو صورة االقتراض، لكن البنوك تتوقع سيولة إضافية«.

تضخم  دون  الحيلولة  أجل  »من  وأضاف، 
االقتصاد، يتعين على الحكومة أن تقترض وتضخ أمواال 
األمدين  في  ضغوطا  ستواجه  وإال  الخزانة،  في  إضافية 

المتوسط والبعيد«.

تفترض  التي  التكهنات  القطري”،  األهلي  “البنك  نفى 
الخليج  “بنك  من  كل  مع  الندماجه  مفاوضات  وجود 
الدولي”.  وقال  قطر  و”بنك  الخليجي”    – التجاري 
نشر  ما  كل  أن  مراد،  صالح  للبنك،  التنفيذي  الرئيس 
على  التركيز  في  مستمر  البنك  وأن  الصحة،  من  عاري 

وحسب  عليها.  المتفق  اإلستراتيجية  خطته  تنفيذ 
البيانات المتوفرة نقلت رويترز عن مصادر قولها إن ثالثة 
بنوك قطرية هي الخليجي، واألهلي، وقطر الدولي في 
المراحل األولى لمباحثات بشأن عملية اندماج قد تضم 

أصوال بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر.

الدولي اإلسالمي الرائد 
في مجال المسئولية 

االجتماعية
مجال  في  الرائد  اإلسالمي  الدولي  لدور  تقديرا 
المسئولية االجتماعية قامت شبكة قطر للمسئولية 
على  الثاني  للعام  البنك  باختيار  االجتماعية، 
التوالي  كأحد الجهات التي تم تكريمها خالل الحفل 
الشيخ  معالي  رعاية  تحت  قطر  بجامعة  أقيم  الذي 
مجلس  رئيس  ثاني  آل  خليفة  بن  ناصر  بن  عبدالله 
المسؤولية  قادة  لتكريم  الداخلية  ووزير  الوزراء 

االجتماعية للعام 2015 .
قطاع  رئيس  المسيفري  حمد  علي  السيد  وتسلم 
الدولي  في  العامة  والخدمات  البشرية  الموارد 
راشد  حسن  الدكتور  من  التكريم  درع  اإلسالمي 
الدرهم رئيس جامعة قطر خالل الحفل الذي شهد 
السنوي  الوطني  التقرير  من  الرابع  اإلصدار  إطالق 

للمسئولية االجتماعية )رؤى القادة(.
الدولي  تكريم  على  تعليقا  المسيفري  وقال 
اإلسالمي لجهوده في مجال المسؤولية اإلجتماعية 
الدولي  في  فخورون  :»نحن  المجتمع  وخدمة 
اإلسالمي بتكريمنا للمرة الثانية على التوالي ، ولكن 
فخرنا األكبر يتأتى من مواصلتنا دعم األنشطة التي 
تخدم المجتمع وتقدم له قيمة مضافة نحرص على 
أن تكون فاعلة وتسهم في تحقق تنمية مستدامة«.   
ترجمة  على  مستمر  بشكل  نعمل  »إننا  وأضاف 
جميع  في  عليها  نحرص  التي  األخالقية  المبادىء 
وهنا  الالربحية  باألنشطة  يرتبط  ما  ومنها  تعامالتنا 
البنك  لدى  اإلجتماعية  المسئولية  تبدو  بالتحديد 
مختلف  يشمل  والدعم  للنقاش  قابل  غير  التزاما 
أو  الصحية  أو  الدينية  أو  التعليمية  سواء  األنشطة 

الرياضية أو الثقافية وغيرها من المجاالت«.

“البنك األهلي القطري” ينفي وجود مفاوضات لالندماج

»إن جهود التنويع االقتصادي أفضت بشكل ملحوظ إلى 
تقليص اعتماد الدولة على الهيدروكربونيات، حيث هبطت 

مساهمة القّطاع النفطي ضمن الناتج المحلي اإلجمالي 
الوطني من 57 ٪ في 2012 إلى 51.1 ٪ في 2014، مع 

توقعات بأن تكون قد هبطت إلى 34 ٪ بحلول نهاية 2015 
كنتيجة للدور الهام الذي لعبه قّطاعا الخدمات المالية 

والخدمات الحكومية في الناتج المحلي اإلجمالي للبالد خالل 
األرباع الثالثة األولى من العام ذاته«.

  علي أحمد الكواري
 الرئيس التنفيذي لمجموعة »بنك قطر الوطني«
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المطولة  والفترة  اليقين االقتصادي  الرغم من استمرار حالة عدم  على 
على  قطر  في  السكنية  اإليجارات  حافظت  النفط،  أسعار  النخفاض 
7 ٪ على أساس  تقترب من  بنسبة  2015، مرتفعة  العام  نموها خالل 
سنوي، وذلك وفقا لتقرير أداء سوق قطر خالل النصف الثاني من العام 
آر إي«.   العالمية »سي بي  العقارية  والذي أصدرته شركة االستشارات 
في هذا السياق يقول ماثيو غرين، رئيس قسم األبحاث واالستشارات 
في سي بي آر إي الشرق األوسط: »رغم تقلص نسبة النمو عما كانت 
عليه في العام 2014، والتي بلغت حينها 14 ٪، نما معدل اإليجار خالل 
النصف الثاني من العام بحوالي 5 ٪، في حين بلغ النمو في الربع األخير 
السكنية األصغر وال سيما في  الوحدات  الطلب على  1 ٪ فقط.  وظل 
في  وضوحا  أكثر  كان  اإليجارات  نمو  لكن  مرتفعا،  المركزية  المواقع 
تفشي  على  متزايدة  أدلة  وهناك  التكلفة.  والميسورة  الثانوية  المواقع 
موجة انتقال المستأجرين بهدف تقليص النفقات، مع تحرك بعضهم 

إلى وحدات أصغر أو اختيار اإلقامة في المناطق الثانوية من المدينة«.

اإليجارات في قطر ترتفع 7 ٪ على أساس سنوي خالل 2015 

األراضي الفضاء تشعل األسعار

 253  
مليون ريال 

أكبر صفقة ألرض فضاء متعددة االستخدام في 
روضة الخيل

بيع  26 
مسكنا ومجمعا سكنيا ومبنيين متعددي 

االستخدام

  2
مليون ريال 

المعدل اليومي  للتعامالت 

تنفيذ 61 صفقة  
مقابل

 69 
صفقة في األسبوع  بتراجع نسبته

٪ 14.6 
بقيمة

 511.1 
مليون ريال   مقابل

 463.8 
مليون  ريال في األسبوع 

ارتفاع بنسبة

 ٪ 10.2 
المصدر: تقرير شركة إزدان

تحت الضوء

أكد تقرير شركة األصمخ للمشاريع العقارية 
اإلنفاق  من  يستفيد  سوف  العقار  سوق  أن 
المقبلة،  السنوات  خالل  حاليًا  المجدول 
التنمية، والتي تنعكس  والمرتبطة بمشاريع 
العمالة  خالل  من  السكان  أعداد  ارتفاع  على 
تنفيذها  خالل  الشركات  ستستقدمها  التي 
زيادة  للمشاريع وهذا سينعكس بدوره على 
والقطاع  العقارات  قطاع  نشاط  في  كبيرة 
حول  أكبر  تنافس  إلى  إضافة  الفندقي، 
تسليم المشاريع وبالتالي سينتج قدرة أكبر 
للتكيف مع المتطلبات المستقبلية للسكن 
أن  التقرير  وتوقع  والتجاري.  المستقبلي 
من  المزيد  ظهور  العقارات  سوق  يشهد 

يرتبط  أجنبية، وجميعها  وامتيازات  ترتيبات شراكة  إلى  الحجم، إضافة  الصغار ومتوسطي  الباطن  مقاولي 
العطاءات  البدء في منح  أن  تقرير األصمخ  التنموية. ويرى  للمشاريع  الترتيبات  والطلب في  العرض  بتوازن 
وإحداث مزيد  الشراكات  إلى تطوير مزيد من  التحتية، سيؤّدي  والبنية  التنموية  بالمشاريع  المعنية  والعقود 
من الفرص االستثمارية والتجارية بين الشركات القطرية والمستثمرين اإلقليميين والعالميين في قطاعات 
التجزئة والسياحة والمرافق األخرى. كما  إلى  بالخدمات والتمويل ووصواًل  العقارات مرورًا  بدءًا من  مختلفة 
مختلفة  قطاعات  طريق  عن  اإلجمالي  المحلي  الناتج  مصادر  تنويع  على  حاليًا  تعمل  قطر  أن  التقرير  أوضح 
ومن ضمنها قطاع اإلنشاءات والعقارات، التي ستخلق مشاريع مصاحبة كبيرة تساعد على تعزيز نمو عمل 
ارتفاع  إلى  تشير  التقديرات  أن  التقرير  وبّين  والعمل.  المشاريع  من  جديدة  فرص  وتوفير  الخدمات  قطاع 
مرتفعة.  نسب  إلى   »2015« الماضي  العام  خالل  والمقاوالت  العقارات  لقطاع  الممنوحة  القروض  نسبة 
الظروف  استمرار  وسط  المساحات  في  كبيرًا  توسعًا  يشهد  قطر  في  العقاري  السوق  »إن  التقرير:  وقال 
من  كمًا  هناك  أن  إلى  مشيرًا  الجارية،  البناء  أعمال  دورة  ذروة  نحو  السوق  اتجاه  مع  اإليجابية  االقتصادية 
ضخم  تطوير  خالل  من  اقتصادها  لتنويع  البالد  استهداف  مع  تسليمها  على  العمل  يتم  الجديدة  المباني 
للبنية التحتية«. وأضاف: سيشهد السوق السكني أيضًا زيادة واضحة في العرض من قبل مشاريع تطويرية 
ال  التي  والعقارات  األقدم،  اإلقامة  وأماكن  شأنًا،  األقل  الوحدات  أداء  على  سيؤثر  ما  وهو  جديدة،  ضخمة 
اإلشغال،  ومعّدالت  المستأجرين  على  للحفاظ  متزايدة  تحديات  ستواجه  وجميعها  حديثة،  مرافق  تملك 
مشيرًا إلى أن هذا سيتطلب من مالك هذه العقارات االتجاه نحو تطوير عقاراتهم. وأوضح التقرير أن التنّوع 
في المباني السكنية واإلدارية ومستويات خدماتها ُيتيح للمستأجرين اآلن مجموعة أكثر تنوعًا من الخيارات، 

مع وجود مزيد من التمايز في الخصائص تشمل المساحات، والجودة، والواجهات، والمرافق المتاحة.

تنافس كبير في تسليم المشاريع
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قادرة  الدولة  إن   2016 قطر  لمشاريع  ميد  مؤتمر  أكد 
الزمنية  للجداول  وفقًا  التنمية  مشاريع  تنفيذ  على 
في  المشاركون  وكشف  تأخير.  أي  دون  المقررة 
البنية  مشاريع  أن  اليوم  أعماله  ختام  في  المؤتمر 
لشركات  تتيح   2022 مونديال  ومشاريع  التحتية 
مميزة  استثمارية  فرصًا  والخاص  العام  القطاعين 
والصحة،  التعليم،  وأهمها:  القطاعات  كافة  في 
المياه،  وتحلية  الصحي،  والصرف  والمواصالت، 
السكك  مشاريع  إلى  إضافة  والكباري،  والطرق 
حمد  مطار  مراحل  واستكمال  والمترو،  الحديدية 

الدولي .

إنجاز مراحل متقدمة من مشاريع المترو 
القطرية  الشركات  في  المسئولين  كبار  من  عدد  وأكد 
الكبرى التي تتولى تنفيذ وتشييد هذه المشاريع انجاز 
االلتزام  ظل  في  المشاريع،  تلك  من  متقدمة  مراحل 
في  القادمة  الفترة  خالل  التنمية  ببرامج  الحكومي 
 .  2020  –  2016 التنمية  خطة  من  الثانية  المرحلة 
المشاريع  تلك  بتمويل  ملتزمة  الحكومة  أن  وأضافوا 
لبرامج  وفقا  وتوفيرها  للدولة  العامة  الميزانية  من 
مواعيدها  في  منها  لالنتهاء  تنفيذ،  وبرامج  زمنية 
الخدمات  مدير  ناصر  أحمد  السيد  وكشف   . المقررة 
اللوجستية في شركة سكك حديد قطر »قطر ريل« 
واللوجستية  الفنية  والخدمات  الشركة  مشاريع  عن 
المتاحة للقطاع الخاص للمشاركة في هذه المشاريع، 
وإستراتيجية الخدمات المستخدمة في قطر ، والدور 
الذي تقوم به الشركة لدعم مشاركة القطاع الخاص 
السكك  مشروع  في  تحققت  التي  واإلنجازات   ،
تطوير  أول  مدير  والي،  عادل  السيد  وطرح  الحديدية. 
الحلول  من  مجموعة  »مناطق«  بشركة   األعمال 
في  مناطق  ودور  والمستودعات،  األراضي  لمشكلة 
إلى  تهدف  التي  الخاص  القطاع  أمام  الفرص  إتاحة 
الفرص  إلى  اإلبداع، إضافة  المبادرة ورعاية  تعزيز روح 

األجانب  للمستثمرين  المحتملة  والفوائد  المستقبلية 
ليكون  الخاص  القطاع  تطوير  أهمية  على  مؤكدا 
االقتصادي  للتنوع  الدولة  خطط  ظل  في  نشطا 
تقدمها  التي  المزايا  وطرح  المعرفة.  على  القائم 
مناطق والمجمعات الخدمية الموجودة بها. وناقشت 
في  والصناعة  المرافق  دور  للمؤتمر  الثالثة  الجلسة 
والمتطلبات  القصير  المدى  على  في  التقدم  تحقيق 
قطر.  في  األمد  طويلة  اإلستراتيجية  واالحتياجات 
األعمال  تطوير  مدير  رشيد،  الستار  عبد  بها  وشارك 
والماء  )الكهرباء  القطرية  والماء  الكهرباء  شركة  في 
والبيئة  الطاقة  مدير  فريساينت  وفيليب  القطرية(. 
بهاسكار،  وسوريش  العلمي.  للبحث  قطر  بصندوق 
المدير التنفيذي لتطوير األعمال في ENGIE. وتناولت 
والبحوث،  النظيفة  الطاقة  مبادرات  النقاشية  الحلقة 
حلول  خالل  من  للمرافق  الذكية  الشبكة  وتمكين 
الطاقة.  وتنويع  الكفاءة  تحسين  وحمالت  فعالة 
»أفضل  الثاني  اليوم  في  الرابعة  الجلسة  وتناولت 
قطر«  في  والتشييد  البناء  صناعة  في  الممارسات 
التنفيذي  الرئيس  خليفة،  آل  علي  السيد  بمشاركة 

الجلسة  طرحت  حيث   ”ASTAD”ستاد لشركة 
المقاولين  بين  العدائية  العالقات  على  التغلب  كيفية 
الداخل  من  نابعة  حلول  وابتكار  العمل،  وأصحاب 
اإلنشاءات  صناعة  في  الموحدة  العمليات  لتحسين 
وفعالة  جديدة  طرق  وتوضيح  واقتراح  المنطقة،  في 
نماذج  وتطوير  المالية،  والتعاقدات  للمشتريات، 

العقود لتحقيق التوازن الصحيح بين الطرفين.
في  تنفذها  التي  التطوير  مشاريع  أشغال  وعرضت 
قطر ومستقبل هذه المشاريع، حيث تناول المهندس 
المشاريع  هندسة  مستشار   – درويش  محمد  بدر 
السريعة  الطرق  لمشاريع  المستقبلية  الخطط   -
والخطط  اإلنجازات  أشغال  عرضت  كما  الدولة.  في 
في  السريعة  الطرق  بمشاريع  المرتبطة  المستقبلية 
المرتبطة  المستقبلية  والخطط  واإلنجازات   ، قطر 

بشبكات الصرف الصحي في قطر.

فرص استثمارية مميزة للقطاع الخاص 
في  المسئولين  مع  نقاشية  حلقة  المؤتمر  وعقد 
أشغال تناولت بناء إرث للبنية التحتية في قطر، ودور 
الجديد  والبعد  المشاريع،  سوق  في  الخاص  القطاع 
التكنولوجيا  في  الحديثة  واالتجاهات  التحتية،  للبنية 
ذلك  في  بما  التحتية  البنية  تعزيز  على  تساعد  التي 
لتكنولوجيا  المتزايد  والدور  التكنولوجية،  الثورة 

البرمجيات في إدارة األصول .
المترو  مشاريع  عن  تقديمي  بعرض  المؤتمر  واختتم 
أحرز  الذي  والتقدم   ، قطر  في  الحديدية  والسكك 
للسكك  لوسيل  وشبكة  الدوحة،  مترو  في  مؤخرا 
ومشروع  الطويلة  والمسافة  الخفيفة  الحديدية 
المتاحة  والفرص  للشحن  الحديدية  السكك 
األراضي  وتطوير  بيع  في  والمقاولين  للمطورين 
التجارية  والفرص  المترو،  محطات  بجوار  الموجودة 
في  الحديدية  السكك  قطاع  في  القائمة  المستقبلية 

قطر .

تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومونديال 2022 دون تأخير
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قامت شركة قطر غاز بتسليم أولى شحنات الغاز الطبيعي 
وفقا  باكستان  جمهورية  في  »قاسم«  ميناء  إلى  المسال 
شركة  مع  مؤخرا  الُموقعة  األجل  طويلة  التوريد  التفاقية 
الشحنة  هذه  تسليم  ويبرهن  الوطنية.  الباكستانية  النفط 
إلى ميناء »قاسم« في باكستان على قدرة أسطول الناقالت 
والمستأجرة من قبل قطرغاز  الحديثة من طراز كيوفلكس 
على تسليم الشحنات إلى 60 محطة دولية الستقبال الغاز 
طراز  من  الناقالت  أسطول  أثبت  بينما  المسال،  الطبيعي 
كيو- ماكس على قدرتها بتسليم الشحنات إلى 32 محطة 
قامت  قطرغاز  أن  يذكر  العالم.  أنحاء  جميع  في  استقبال 
الشحنات  أولى  بتسليم   ،2015 العام  من  أبريل  شهر  في 
متن  على  الوطنية  الباكستانية  النفط  لشركة  التشغيلية 
عائمة  كوحدة  تعمل  التي   ،Excelerate Exquisite الناقلة  

عند  الغازية  الحالة  إلى  المسال  الغاز  تحويل  وإعادة  لتخزين 
توقفها في رصيف ميناء »قاسم« وستكون جزءا من محطة 
»إنجرو« وهي أولى محطات استقبال الغاز الطبيعي المسال 

في باكستان.

غاز ونفط

البلدان  منظمة  في  األعضاء  الدول  جميع  الدوحة  دعت 
المصدرة للبترول )أوبك( وكبار المنتجين من خارجها لحضور 
يناير  مستويات  عند  اإلنتاج  لتثبيت  اتفاق  بشأن  مباحثات 
لدعم سوق النفط العالمية. ومن المنتظر أن يجتمع أعضاء 
العاصمة  في  اآلخرون  األساسيون  النفط  ومنتجو  أوبك 
استقرار  تحقيق  لمناقشة  أبريل   17 يوم  الدوحة  القطرية 
خطاب  في  الوزارة  وقالت  اإلنتاج.  تثبيت  خالل  من  األسعار 
الدعوة: »إن الحاجة الستعادة التوازن إلى السوق واالنتعاش 
رئاسة  قطر  ملحا.وتتولى  أمرا  باتت  العالمي  االقتصاد  إلى 
أوبك هذا العام وتضطلع بمسئولية ترتيب هذا االجتماع«. 
الطاقة  وزير  السادة  صالح  بن  محمد  الدكتور  سعادة  وكان 
والصناعة، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، قد صرح سابقا »أن  
عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة اجتماع الدوحة الذي عقد 
في شهر فبراير ودعا إلى تجميد إنتاج النفط قد بلغ حوالي 15 
دولة من داخل أوبك ومن خارجها، تنتج فيما بينها ما يقارب 

73 ٪ من اإلنتاج العالمي«. وكانت دولة قطر، الرئيس الحالي 
لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة 
المزيد من  المنظمة لحشد  المنتجة من داخل وخارج  الدول 
إلى السوق.  التوازن  إعادة  إلى  الرامية  الدوحة  التأييد لمبادرة 
المعنية،  األطراف  كافة  من  متزايدًا  ترحيبا  المبادرة  وتلقى 
بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.  وأضاف سعادة 

بها  قامت  التي  المتواصلة  الجهود  »إن  السادة:  الدكتور 
في  وفعال  أساسي  بشكل  أسهمت  قد  قطر  دولة  حكومة 
مبادرة  تأييد  بهدف  المنتجة  الدول  كافة  بين  الحوار  تشجيع 
التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع 
التي  النتائج  بين  من  أن  بالذكر  الجدير  المعنية«.   األطراف 
بالدوحة في شهر فبراير هو  الذي عقد  االجتماع  أسفر عنها 
التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة 
في سوق النفط، ووضعت حدًا بالتالي لتراجع أسعاره. كما 
أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي 
الحالية  األسعار  صمود  إمكانية  بعدم  قناعة  وسط  النفط، 
لفترة طويلة.  ويتضح ذلك من االنخفاض غير المسبوق في 
حجم االستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظالله على 
حجم اإلنتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ اإلنتاج العالمي 
بدوره  انعكس  ما  وهو  باستمراره،  توقعات  مع  التراجع  في 

على صناعة النفط بأكملها.

 قطر تدعو الجتماع الدوحة رسميا

الشهر  أواخر  االئتماني،  للتصنيف  موديز  وكالة  توقعت 
دول  على  النفط  أسعار  لتراجع  أكبر  تأثيرًا  الماضي 
قطر،  على  أقل  وبنسبة  وعمان،  والبحرين،  كالسعودية، 
واإلمارات، والكويت. وتتمتع دول الخليج العربي المصدرة 
للنفط بوجود نسبة عالية من احتياطات النقد األجنبي، لكن 
كل  الجارية،  لنفقاتها  وفقًا  يأتي  الدول،  على  األكبر  التأثير 
حسب موازنته. وأورد التقرير على لسان ماثياس انقونيون، 
في  العام  الدين  نسبة  ارتفاع  موديز،  وكالة  لدى  المحلل 
البحرين بنسبة 35 ٪ من متوسط قيمة الدين العام لها في 
2014، في حال واصلت أسعار النفط تسجيل مستويات 
متدنية، وعمان بنسبة 18 ٪، والسعودية          15 ٪، وباقي 
ووفق  أقصى.  بحد   ٪  13 للنفط  المصدرة  الخليج  دول 
الخام،  النفط  برميل  سعر  متوسط  فإن  موديز،  تقديرات 
إلى  يرتفع  أن  على  الجاري،  العام  خالل  دوالرًا   33 سيبلغ 

أدنى  تبقى  أسعار  »لكنها  المقبل،  العام  خالل  دوالرًا   38
بكثير مما تم تسجيله خالل السنوات الثالث التي سبقت 
أسواق  في  المعروض  تخمة  أن  التقرير،  ويرى   .»2015
النفط العالمية، أسهمت بشكل سلبي على أسعار الخام، 
خاصة مع تراجع معنويات االقتصادات المتقدمة والناشئة 
منطقة  ودول  والبرازيل،  والصين،  روسيا،  خاصة  سويًة، 
اتفاق  إلى  المنتجة  الدول  توصلت  حال  »وفي  اليورو. 
ألسواق  االستقرار  فإن  تثبيته،  أو  اإلنتاج  بخفض  يقضي 
النفط سيبدأ خالل العام المقبل 2017، لحين انتهاء تخمة 
وكالتا  وكانت  موديز.  بحسب  األسواق«،  في  المعروض 
االئتماني  التصنيف  بورز، قد خفضتا  آند  موديز، وستاندرد 
الشهور  خالل  للنفط  المصدرة  الخليج  دول  من  لعدد 
تراجع  عن  الناجمة  المحتملة  المخاطر  بسبب  الماضية، 

أسعار النفط الخام. 

النفط يقفز بفضل مبادرة 
الدوحة

ارتفع النفط صوب

 41 
دوالرا للبرميل،

 مقتربا من أعلى مستوى له منذ بداية العام.
صعد خام مزيج برنت

 51 سنتا إلى

 40.84 
دوالرًا للبرميل.

 ارتفع الخام أكثر من 50 ٪ من أدنى مستوياته في 12 
عاما

 البالغ

 27.10 
 دوالرًا للبرميل الذي سجله في يناير.

ووصل برنت إلى أعلى سعر له منذ بداية العام في 8 
مارس إلى

 41.48 
 دوالرًا.

وارتفع الخام األميركي 62 سنتا ليصل سعره إلى

 39.08 
دوالرًا للبرميل.

تحت الضوء

قطر تسلم باكستان أول شحنة مسال

تأثير محدود لتراجع النفط على قطر 
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شئون عربية
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شئون عربية

نكبة فالي دبي
دبي«  »فالي  لشركة  تابعة  طائرة  تحطم  مكان 
قتل  وقد    ،800  737- بوينغ  طراز  من  اإلماراتية 
جراء  شخصا   61 وعددهم  وطاقمها  ركابها  جميع 
سوء  بسبب  وذلك  جنوب روسيا،  تحطمها في 
الثانية  المحاولة  أثناء  الحادث  ووقع  الجوية.  األحوال 
لهبوط الطائرة، في مطار روستوف-أون-دون جنوب 

روسيا. الصورة لوكالة أ ف ب/ سيرجيه بيفوفاروف
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اقتصـــــــاد

لعبة النفط إلى أين
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اقتصـــــــاد

كانـت  التـي  المرتفعـة  النفـط  أسـعار  أيـام  ولـت  لقـد 
سـائدة منـذ العـام 2008 وأصبـح اآلن شـعار المرحلة 
الحاليـة ضبـط النفـس فـي التوريـد. لـذا فقـد تـم فـي 
فبرايـر إبـرام اتفـاق الدوحـة بيـن قطـر، والسـعودية، 
وفنزويـال، وروسـيا إلعـادة التـوازن إلـى سـوق النفـط، 
حيـث ُيقـدر فائـض العـرض اآلن بثالثـة مالييـن برميل 
إلـى  وصـل  قـد  النفـط  برميـل  سـعر  أن  كمـا  يوميـا، 
ال  سـعر  وهـو  سـنوات،  عـدة  منـذ  مسـتوياته  أدنـى 
منتجـي  دول  إلـى  بالنسـبة  التعـادل  سـعر  عـن  يقـل 
ُيعتبـر  وإنمـا  فحسـب  الخليجـي  التعـاون  مجلـس 
للشـركات  بالنسـبة  حتـى  اقتصـادي  غيـر  أيضـا 
النفـط  شـركات  وخاصـة  األخـرى،  الكبـرى  العالميـة 
ديونهـا. لسـداد  اآلن  تكافـح  باتـت  التـي   الصخـري 

الوفـرة  فـإن  للطاقـة،  الدوليـة  الوكالـة  وبحسـب 
العـام  فـي  سـتتواصل  المعـروض  فـي  العالميـة 
2017، ممـا سـيحد مـن أيـة فرصـة النتعاش األسـعار 
الفائـض  مـن  التخلـص  ألن  القريـب،  المـدى  علـى 
فـي  متوقعـا  كان  ممـا  أطـول  وقـت  إلـى  سـيحتاج 
التقديـرات السـابقة. وقالـت الوكالـة: »مـن الصعـب 
أن نشـهد أي انتعاش كبير ألسـعار النفط على المدى 
السـائدة«،  المنخفضـة  مسـتوياتها  مـن  القصيـر 
الواليـات  إنتـاج  تراجـع  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  مضيفـة 
المتحـدة مـن النفـط الصخـري في هذا العـام والعام 
منظمـة  أن  إال  الحفـر  مسـتويات  تراجـع  مـع   2017
مـن  سـتزيد  )األوبـك(  للنفـط  المصـدرة  الـدول 
حصتهـا فـي السـوق بشـكل طفيـف فـي هـذا العقـد 
 مـع حلـول إيـران محـل العـراق كأكبـر مسـاهم فيهـا.

يولوغيـو   نفطهـا  وزيـر  زار  التـي  فنزويـال  وأكـدت 
اجتمـاع  عقـد  ضـرورة  علـى  مؤخـرا  قطـر  بينـو  ديـل 
الدوحـة  اتفـاق  تنفيـذ  لمتابعـة  للمنتجيـن  طـارئ 
السـعودية،  العربيـة  المملكـة  بيـن  تـم  الـذي 
مـا  معـا  تشـكل  التـي  وروسـيا  وفنزويـال،  وقطـر، 
وذلـك  للنفـط  العالمـي  اإلنتـاج  مـن   ٪  26 نسـبته 
األسـعار. رفـع  أجـل  مـن  اإلنتـاج  تجميـد   بهـدف 

وعلـى الرغـم مـن كثـرة التكهنـات حـول قـرب انعقـاد 

اجتمـاع الـدول األعضـاء منظمـة األوبـك والـدول مـن 
وزيـر  الحالـي  األوبـك  رئيـس  أن  إال  المنظمـة،  خـارج 
محمـد  الدكتـور  سـعادة  القطـري  والصناعـة  الطاقـة 
بـن صالـح السـادة قـد أكـد ذلـك فـي مـارس مضيفـا: 
 15 »تدعـم مبـادرة تجميـد اإلنتـاج حتـى اآلن حوالـي 
دولـة مـن منظمـة أوبـك وخارجهـا تنتـج مـا يقـرب من 
73 ٪ مـن اإلنتـاج العالمـي للنفـط بحسـب مسـتويات 

.»2016 ينايـر 

مـا  بشـأن  متباينـة  للنفـط  المنتجـة  الـدول  آراء  لكـن 
تجميـد  أو  تخفيـض  يتـم  أن  األفضـل  مـن  كان  إذا 
التعـرض  خطـر  الطاقـة  سـوق  لتجنيـب  اإلنتـاج 
الطاقـة  وزيـر  قـال  كمـا  محتمـل،  »لسـرطان« 
 القطـري السـابق سـعادة عبـد اللـه بـن حمـد العطيـة.
الـدول  ومخـاوف  المالـي،  العجـز  خضـم  وفـي 
السـوق،  فـي  حصتهـا  فقـدان  مـن  للنفـط  المنتجـة 
النفـط،  قطـاع  تأهيـل  إعـادة  تكاليـف  وارتفـاع 
المنسـقة  بخطواتهـا  األوبـك  منظمـة  بـدأت 
تفعـل  كانـت  كمـا  الصحيـح  االتجـاه  فـي  األولـى 
ُتقاَبـل  ماتـزال  الخطـوات  هـذه  لكـن  الماضـي،  فـي 
األوبـك. خـارج  مـن  الـدول  قبـل  مـن  التـردد   ببعـض 
التخمـة  أن  علـى  الـدول  بيـن  إجمـاع  ثمـة  أنـه  غيـر 
إيـران  بـدء  مـع  تـزداد  قـد  المعـروض  فـي  الحاليـة 
السـوق  فـي  حصتهـا  تعتبـر  والتـي  إنتاجهـا  بزيـادة 
مـن  الرغـم  علـى  وذلـك  السـعر،  مـن  أهميـة  أكثـر 
المتعطشـة  اآلسـيوية  الـدول  مـن  الطلـب  ضعـف 
ألحـدث  وفقـا  العالمـي،  النمـو  وضعـف  للطاقـة 
والتنميـة. االقتصـادي  التعـاون  منظمـة   تقديـرات 

منـذ  للغايـة  منخفضـة  النفـط  أسـعار  بقـاء  ومـع 
األعضـاء  الـدول  تسـعى   ،2014 العـام  منتصـف 
إلـى  للوصـول  خارجهـا  والـدول  األوبـك  منظمـة  فـي 
مـن  الرغـم  علـى  األسـعار،  لدعـم  مشـتركة  أرضيـة 
تبـدو خاضعـة العتبـارات سياسـية  تلـك األرضيـة  أن 
أكثـر مـن المنطـق االقتصـادي. ومـن هـذا المنطلـق، 
مـن  التحذيـر  مـع  ترافـق  الـذي  الدوحـة  اتفـاق  جـاء 
واحـد. جانـب  مـن  عمـل  بـأي  القيـام  جـدوى   عـدم 

بقلم إيالك غاك

إن من شأن تجميد إنتاج النفط أن 
يمهد الطريق النتعاش األسعار في 

النصف الثاني من العام.
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ٌتعتبر روسيا والمملكة العربية السعودية أكبر منتجين للنفط الخام في العالم إذ تضخ كل منهما أكثر من 10 ماليين برميل يوميا. 

إنتاج النفط الخام مقدرا بمليون برميل يوميا

المصدر: المبادرة المشتركة بين المنظمات لنشر البيانات – أكتوبر 2015

11 10 9  8  7  6  5  4  3  2  1 0

أهم منتجي النفط يسعون إلى تحقيق التعاون فيما بينهم
وعلـى الرغـم مـن أن سـعادة الدكتـور محمد بـن صالح 
السـادة يعتبـر تجميـد اإلنتـاج عند مسـتوياته في شـهر  
ينايـر بأنـه »أفضـل مقتـرح عملـي ممكـن« إال أن إيـران 

قـد وصفت هـذه الخطـوة بأنها »سـخيفة«. 

وقال سـعادة السـادة بعد اجتماع 16 فبراير: »سـنبدأ 
المنتجيـن  مـع  مكثفـة  باتصـاالت  تقريبـا  الفـور  علـى 
الرئيسـيين اآلخريـن مـن منظمـة األوبـك وخارجهـا بما 
فيهـا إيـران والعـراق«. وصـّرح وزيـر الطاقـة الروسـي، 
ألكسـندر نوفـاك، بقولـه: »إن الرباعيـة علـى اسـتعداد 
لتجميـد إنتاجهـا من النفط عند مسـتوى يناير في حال 
انضمـام دول أخـرى إلى المبادرة«. وقـال وزير النفط 
عنـد  اآلن  التجميـد  »إن  النعيمـي:  علـي  السـعودي 
مسـتوى ينايـر كاٍف للسـوق. فنحـن ال نريـد تقلبـات 
كبيـرة فـي األسـعار، كمـا أننـا نريـد أن نلبـي الطلـب. 
بحسـب  أنـه  غيـر  للنفـط«.  مسـتقرا  سـعرا  نريـد  إننـا 
نفـط  إنتـاج  قفـز  فقـد  رويتـر  وكالـة  أجرتـه  اسـتطالع 
أوبـك إلـى أعلـى مسـتوى لـه فـي التاريـخ الحديـث فـي 
ينايـر بسـبب زيـادة إيـران لمبيعاتهـا وقيـام منافسـيها 
 المملكـة العربية السـعودية والعراق بتعزيـز إنتاجهما.

وقـال األميـن العـام لمنظمـة األوبـك، عبد الله سـالم 
لمؤسسـة  السـنوي  المؤتمـر  فـي  مؤخـرا  البـدري، 
»إن  هيوسـتن:  فـي    IHS CERA الطاقـة  أبحـاث 
الخطـوة األولـى هـي تجميـد اإلنتـاج. وإذا مـا تمكنـت 
نقـوم  أن  يمكننـا  النجـاح  تحقيـق  مـن  المبـادرة  هـذه 
بخطـوات أخـرى في المسـتقبل. وأعتقـد أن هذه هي 
غيـر  تحقيقـه«.  يمكننـا  مـا  لمعرفـة  األولـى  الخطـوة 
يقـول: »إذا  إذ  لديـه رأي مخالـف  العطيـة  أن سـعادة 
كانـوا يريـدون تحقيـق التـوازن فـي السـوق فـإن الحـل 
يتسـبب فـي كل  ذلـك  التلكـؤ ألن  عـدم  سـهل وهـو 
مـرة بالتخمـة فـي السـوق. فعلينـا أن نقلـص اإلنتـاج 
يتحقـق  سـوف  وعندئـذ  برميـل  مليـون   2.5 بمقـدار 
قليلـة«. سـنوات  غضـون  فـي  السـوق  فـي   التـوازن 

أزمـة  تنـَس  لـم  السـعودية  العربيـة  المملكـة  أن  غيـر 
النفـط فـي الثمانينيـات مـن القـرن الماضـي، لـذا فهي 
ال تريـد أن تخفـض إنتاجهـا خوفـًا مـن فقـدان حصتهـا 
السـوق. وعـن ذلـك يقـول وزيـر خارجيتهـا عـادل  فـي 
الجبيـر: »إذا كان المنتجـون اآلخـرون يريدون أن يحّدوا 
أيـة  إنتـاج  تجميـد  علـى  وافقـوا  قـد  أو  إنتاجهـم  مـن 
كميـات إضافيـة قـد تؤثـر علـى السـوق فـإن المملكـة 
 العربية السـعودية ليست مستعدة لخفض إنتاجها«.

وعلـى الرغـم مـن ترحيـب إيـران التـي ُتعتبـر ثانـي أكبـر 
إلـى  تهـدف  أنهـا  إال  الخطـة  بهـذه  األوبـك  فـي  منتـج 
رفـع إنتاجهـا بمقـدار مليـون برميـل، ممـا يجعلهـا غيـر 
 500 مـن  أكثـر  إضافـة  تعتـزم  فطهـران  بـه.  ملتزمـة 
فـي  العالميـة  النفـط  سـوق  إلـى  يوميـا  برميـل  ألـف 
العـام 2016، األمـر الـذي سـيزيد مـن الضغـوط علـى 
األسـعار. وقـد أوضحـت إيـران موقفهـا بصـورة جليـة 
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بعـد رفـع العقوبـات المفروضـة عليهـا فـي وقـت مبكر 
مـن هـذا العام على لسـان وزيـر النفط اإليرانـي بيجان 
نامـدار زنكنـه الـذي قـال: »إنه ألمـر مثير للسـخرية إلى 
حـد كبيـر أن يتوصلـوا إلـى هـذا االقتـراح بشـأن تجميد 
إنتـاج النفـط وأن يدعـوا إلـى تجميـد اإلنتاج علـى الرغم 
10 مالييـن برميـل يوميـا  مـن أن إنتاجهـم يصـل إلـى 
 مقارنـة مـع إنتـاج إيـران البالـغ مليـون برميـل يوميـا«.

وبحسـب وكالـة التصنيـف االئتمانـي العالميـة موديـز 
النفـط  سـوق  إلـى  إيـران  عـودة  أن  صحيـح  فإنـه 
العالميـة سـتزيد مـن العـرض فـي السـوق المشـبعة 
إال أن البـالد تواجـه تحديـات فـي مجـال زيـادة إنتاجهـا. 
غيـر أن مؤسسـة كابيتـال إيكونوميكـس قـد قالـت في 

لهـذا  أردنـا  مـا  »إذا  مؤخـرا:  أصدرتهـا  بحثيـة  مذكـرة 
االتفـاق أن يكـون ذا تأثيـر فـإن علـى المملكـة العربيـة 
علـى  تكـون  أن  الخصـوص  وجـه  علـى  السـعودية 
تعويـض  األقـل  علـى  أو  إنتاجهـا،  لخفـض  اسـتعداد 

إيـران«.  مـن  تأتـي  التـي  العـرض  فـي  الزيـادة 

نوفـاك:  ألكسـندر  الروسـي،  الطاقـة  وزيـر  وقـال 
مسـتويات  بأدنـى  حاليـا  ألنهـا  خـاص  وضـع  »إليـران 
إنتاجهـا. لذلـك أعتقـد أنه ينبغـي أن يتم أخذ ذلك بعين 
 االعتبـار وأن يتـم وضـع حـل مسـتقل مخصـص لها«.
الرئيسـي مـن هـذا  ويـرى بنـك باركليـز أن المسـتفيد 
األميركيـون،  الصخـري  النفـط  منتجـو  هـو  االتفـاق 
غيـر أن السـوق تخشـى مـن أنـه حتـى فـي حـال تنفيـذ 
األسـعار  ألن  كافيـا،  يكـون  لـن  فإنـه  االتفـاق  هـذا 
لـن  والـذي  المخـزون،  انتهـاء  عنـد  إال  تسـتقر  لـن 
فـي  العـام  هـذا  مـن  الثانـي  النصـف  فـي  إال  يحـدث 
المقترحـة. الحاليـة  اإلنتـاج  مسـتويات  اعتمـاد   حـال 
ونظرا للتغيير الكبير في ديناميكيات السوق فإنه ثمة 
حاجـة أيضـا إلـى إتبـاع نهـج متمايـز، لكـن الزمـن وحـده 
كفيـل بتحديـد مـدى نجـاح هـذا االتفـاق. لـذا ستسـود 
موعـد  وهـو  أبريـل،   17 حتـى  الشـكوك  مـن  العديـد 
االجتمـاع الـذي سـيناقش المنتجـون فيـه فـي الدوحـة 
بتغطيـة  بالتأكيـد  سـيحظى  والـذي  االتفـاق،  تأثيـر 
 شـاملة وموسـعة مـن قبـل وسـائل اإلعـالم العالمية.

لمـا  مترقبـا  العالـم  سـيبقى  الحيـن،  ذلـك  وحتـى 
سـيحدث، وهـو مـا عّبـر عنـه جيسـون بـوردوف ، مدير 
مركـز سياسـة الطاقـة العالميـة فـي جامعـة كولومبيـا 
بقولـه:  أوبامـا،  بـاراك  للرئيـس  السـابق  والمستشـار 
»إذا حققـت منظمـة األوبـك نجاحـا مـرة أخـرى، فـإن 
اللحظـة األخيـرة«. العالـم قـد ال يعـرف بذلـك حتـى 

 إذا ما أردنا لهذا االتفاق أن يكون 
ذا تأثير فإن على المملكة العربية 

السعودية على وجه الخصوص
 أن تكون على استعداد 

لخفض إنتاجها، أو على األقل 
تعويض الزيادة في العرض 

التي تأتي من إيران  
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بقلم : أولفر كورنوك

حظيت الصحة بحصة األسد في موازنة قطر المالية 
للعام 2016، في الوقت الذي شهدت فيه العديد من 

المجاالت األخرى لالقتصاد كبحا لجماح اإلنفاق بسبب 
تراجع عائدات الطاقة.

تواجـه البـالد أول عجـز مالـي لهـا منـذ 15 عامـا، لـذا فقـد 
بقيمـة  اإلنفـاق  مـن  للحـد  القطريـة  الحكومـة  تحركـت 
الموازنـة  فـي  دوالر(  مليـار   55.6( ريـال  مليـار    202.5
بدايـة  فـي  التنفيـذ  حيـز  دخلـت  التـي  األخيـرة  الماليـة 
إجمالـي  تخفيـض  مـن  الرغـم  علـى  أنـه  غيـر  العـام. 
النفقـات بنسـبة 7.3 ٪، إال أن اإلنفـاق علـى الصحـة قـد 
ازداد بأكثـر مـن 33 ٪ إلـى 20.9 مليـار ريـال )5.7 مليـار 
10 ٪ مـن إجمالـي اإلنفـاق.  دوالر(، أي مـا يعـادل نحـو 

الرأسـمالي  يـزال فيـه االسـتثمار  الـذي ال  وفـي الوقـت 
علـى خدمـات الرعايـة الصحيـة األولية علـى رأس جدول 
لتدريـب  مخصصاتهـا  مـن  الموازنـة  زادت  األعمـال، 

الكوادر الطبية والبحث والتطوير. 

 المشاريع الكبرى المضي قدما 
اإلنفـاق  فـي  أساسـيا  عنصـرا  التحتيـة  البنيـة  ُتعتبـر 
ريـال  مليـون   850 مـن  أكثـر  ُخصـص  فقـد  المتوقـع، 
)233  مليـون دوالر( لبنـاء خمسـة مراكز صحية جديدة، 
باإلضافـة إلـى إنشـاء مركـز السـرطان، ومركـز العيادات 
التخصصيـة، ومركز للبحوث الحيوية، ومقر للخدمات 
 الطبية الطارئة، وعدد من المشاريع الصحية المتنوعة.
وتأتي هذه المشاريع بعد عام واحد من قيام مؤسسة 

حمـد الطبيـة، وهي مزود الرعاية الصحية الرئيسـي في 
قطر، بالكشـف عن خطتها الرئيسـية لتقديم الخدمات 
العيـادات  زيـادة  إلـى  المؤسسـة  وتهـدف  الطبيـة. 
مـن  أكثـر  إلـى  مظلتهـا  تحـت  العاملـة  المتخصصـة 
 الضعـف وزيـادة قـدرة غـرف العمليـات بنسـبة 100 ٪.
فـي  الواضـح  التقـدم  مـع  يتزايـد  الزخـم  فـإن  وبذلـك 
مجموعة من المشاريع الكبرى، والتي من أهمها إنشاء 
المرافـق الجديـدة فـي مدينـة حمـد بـن خليفـة الطبيـة. 
ومـن المقـرر أن يتم افتتـاح العديد من المرافق الجديدة 
التأهيـل،  إلعـادة  جديـدة  منشـأة  مثـل  ديسـمبر  فـي 
لخدمـات  ومركـز  المعديـة،  لألمـراض  ومستشـفى 
واألبحـاث. المـرأة  لصحـة  ومركـز  اإلسـعافية،   الرعايـة 
وتـم أيضـا زيـادة التمويـل للعمـل علـى مركـز السـدرة 
7.9 مليـار دوالر  تبلـغ تكلفتـه  الـذي  للطـب والبحـوث 
والـذي يجـري تطويـره فـي المدينـة التعليميـة. ويضـم 
للمرضـى  الصحيـة  الرعايـة  فـي  متخصصيـن  المركـز 
للبحـوث  مرفقـا  سـيكون  أنـه  كمـا  واألطفـال،  النسـاء 

الطبية الحيوية ومستشفى تعليميا. 

 تلبية االحتياجات المتزايدة 
لـم يشـكل قـرار زيـادة اإلنفاق علـى الرعايـة الصحية في 

بسـبب  وذلـك  للمراقبيـن  مفاجـأة  العـام  هـذا  موازنـة 
الطبيـة  الخدمـات  توفيـر  بمواصلـة  الحكومـة  تعهـد 
عبـد  سـعادة  العامـة  الصحـة  وزيـر  قـال  فقـد  األولويـة 
اللـه بـن خالـد القحطانـي فـي بيـان صـدر فـي منتصـف 
ديسـمبر قبيـل اإلعالن عن الموازنـة المالية إنه يتوقع أن 
ُتسـتكمل المشـاريع المخطط لها فـي الموعد المحدد، 
مضيفـا: “هنالـك إسـتراتيجية واضحـة وطويلـة األجـل 
لقطـاع الصحـة، وقـد تـم وضع خطـة لذلـك إضافة إلى 

المعتمـدة”. الماليـة  المخصصـات 
  

 معالجة النقص في المهارات 
الحكومـة  إسـتراتيجية  قلـب  فـي  أيضـا  يأتـي 
عـدد  لزيـادة  الخطـط  مـن  العديـد  األجـل  طويلـة 
وتوسـيع  الصحيـة  الرعايـة  مجـال  فـي  العامليـن 
إفـراد  تـم  لـذا  القطرييـن.  الطبييـن  المهنييـن  قاعـدة 
والمسـاعدة  للتدريـب  الموازنـة  فـي  إضافـي  تمويـل 
افتتـاح  أن  والشـك  األهـداف.  هـذه  تحقيـق  فـي 
 2015 سـبتمبر  فـي  قطـر  جامعـة  فـي  الطـب  كليـة 
الوطنيـة  الحملـة  دعـم  فـي  رئيسـيا  دورا  سـيلعب 
وتظهـر  الطبـي.  المجـال  فـي  التوظيـف  لتعزيـز 
مسـجال  طالبـا   93 حوالـي  حاليـا  يوجـد  أنـه  األرقـام 
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سـت  لمـدة  يسـتمر  الـذي  الطـب  كليـة  برنامـج  فـي 
القطرييـن. المواطنيـن  مـن  منهـم   ٪  53  سـنوات، 

تحويـل  عـن  ينايـر  منتصـف  فـي  الجامعـة  وأعلنـت 
قسـم العلـوم الصحيـة إلـى كليـة العلـوم الصحيـة 
وتوسـيع نطاق الدورات المتاحة فيها. وترى الشـيخة 
الدراسـات  رفـع  أن  الكليـة،  عميـد  ثانـي،  آل  أسـماء 
الصحيـة يمثـل خطـوة هامـة إلـى األمـام فـي تقديـم 
فـي  اإلعـالم  وسـائل  أمـام  صرحـت  فقـد  الخدمـات 
ستسـاهم  بقولهـا:  العـام  هـذا  مـن  سـابق  وقـت 
الكليـة الجديـدة للعلـوم الصحيـة بالتعـاون والشـراكة 
مجموعـة  تكويـن  فـي  والصيدلـة  الطـب  كليتـي  مـع 
تعليميـة صحيـة متميـزة مـن شـأنها أن تسـاهم فـي 
الصحيـة  الرعايـة  قطـاع  فـي  البلـد  احتياجـات  توفيـر 
الخريجيـن  بإعـداد  الكليـة  وسـتقوم  أفضـل،  بشـكل 
األكفـاء الذيـن سـوف يلبون احتياجات القـوى العاملة 
باسـتمرار،  المتطـور  الصحيـة   الرعايـة  نظـام  فـي 
والـذي سـوف يسـاهم في بنـاء اقتصاد وطنـي قائم 

المعرفـة”. علـى 
وقامـت الجامعـة في أواخر فبراير 2016 بدمج كليات 
مظلـة  تحـت  الصحيـة  والعلـوم  والطـب  الصيدلـة 
واحـدة يرأسـها نائـب رئيـس الجامعـة للتعليـم الطبي 

 وعميـد كليـة الطـب فـي جامعـة قطـر إيغـون توفـت.
ويتواصـل الطلـب فـي قطـر على العامليـن في مجال 
التمريـض، ومـن المتوقـع أن يتزايـد هـذا الطلـب مـع 
افتتـاح العديـد مـن المرافـق الطبيـة الجديـدة إذ تشـير 
بعـض التقديـرات إلـى أنـه توجـد حاجـة علـى المـدى 
مجـال  فـي  مهنـي   5000 مـن  أكثـر  إلـى  المتوسـط 
جامعـة  توفـر  الغايـة،  هـذه  ولتحقيـق  التمريـض. 
للطـالب  التمريـض  فـي  دورات  قطـر  فـي  كالجـاري 
مـن القطرييـن واألجانـب بهـدف تلبيـة هـذا الطلـب. 
وقالـت كيـم كريتشـلي، العميـد والرئيـس التنفيـذي 
أكسـفورد  لمجموعـة  قطـر،  فـي  كالجـاري  لجامعـة 
التمريـض كمهنـة  إن االهتمـام فـي مجـال  لألعمـال 
إلـى  طالبنـا  عـدد  “ازداد  مضيفـا:  االرتفـاع،  فـي  آخـذ 
الماضيـة  الثـالث  السـنوات  فـي  الضعـف  مـن  أكثـر 
التمريـض  فـي  القياديـة  الوظائـف  تولـي  بـات  فقـد 
اآلن مسـارا وظيفيـا يـزداد اإلقبـال عليـه”. ويبلـغ عـدد 
 ،550 نحـو  حاليـا  الجامعـة  فـي  المسـجلين  الطـالب 
منهـم أكثـر مـن 90 مواطنـا قطريـا. وأكـد كريتشـلي 
أن قطـر يمكـن أن تشـهد زيـادة فـي الفـرص التدريبيـة 
للعامليـن فـي التمريض مـع نمو الطلب علـى الرعاية 

المتخصصـة. الصحيـة 

اقتصـــــــاد

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: 
QTODAY@OMSQATAR.COM

 أولفر كورنوك
المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون 

الخليجي »أكسفورد بزنس جروب«
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جميعنا نعرف مشكلة النظام المصرفي. فهو مثل منزل من أوراق اللعب: عندما يحدث به خطأ يجر معه كل 
االقتصاد العالمي لالنهيار. هذا بالتأكيد ما حدث في العام 2008، وما يمكن أن يحدث اليوم أيضا. هل تملك 

السلطات المسئولة عن تنظيم القطاع المالي اآلن األدوات الالزمة لمنع حدوث مثل هذه الكارثة؟ 

هل ما تزال األخطار تحيق 
بالنظام المصرفي؟

بقلــم جين إدوارد كوليارد وكريســتوف بريجنون    

الســلطات  ظلــت  الســابقة  الماليــة  الكارثــة  وقــوع  منــذ 
المالــي تســتخدم عــددا مــن األدوات  المنظمــة للقطــاع 
والمعاييــر لتحديــد نقــاط الضعــف فــي النظــام المصرفــي، 
ــز جهودهــا علــى معرفــة أكثــر البنــوك عرضــة للخطــر.  وتركِّ
ولكــن الكثيــر مــن األدوات التــي اســتخدمتها ماتــزال تعتبــر 
الهــدف  لتحقيــق  حتــى  تصلــح  ال  وقــد  طارئــة  إجــراءات 
المنشــود. بالرغــم مــن أن األبحــاث األكاديميــة ُتظِهــر أن 
األمــر المهــم ليــس ســالمة البنــوك الفرديــة بــل مرونــة 

تحــاول  ماتــزال  الجديــدة  اللوائــح  أن  إال  ككل  النظــام 
التحكــم فــي األســباب التــي تــؤدي إلــى مخاطــر معينــة 
الفرديــة.  البنــوك  تهــدد  التــي  المخاطــر  حجــم  وقيــاس 
والنظريــات  التنظيميــة  األدوات  بيــن  فجــوة  هنــاك 
األكاديميــة لذلــك قررنــا أن ننظــر فــي االثنيــن معــا. حاولنــا 
الممارســات  وبيــن  الحاليــة  النظريــات  بيــن  نربــط  أن 
التنظيميــة القائمــة. أيــن تكمــن الفجــوات واألخطــاء فــي 

للموضــوع؟ فهمنــا 
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اقتصـــــــاد

مصادر المخاطر
أجــرى فريــق األبحــاث لدينــا مراجعــة شــاملة لألبحــاث 
فــي  المصرفــي  النظــام  مخاطــر  عــن  نشــرت  التــي 
المجــالت المتخصصــة خــالل الـــ 35 ســنة الماضيــة. 
ومــن هــذا البحــث الموســع حددنــا 3 فئــات رئيســية 

مــن المخاطــر المتكــررة وهــي: 
االتجــاه – األســباب التــي تجعــل البنــوك تتجــه إلــى   

تعريــض نفســها لمخاطــر متشــابهة.
العــدوى – الطريقــة التــي ينتشــر بهــا الفشــل فــي   
المصــارف  بيــن  التواصــل  طريــق  عــن  النظــام 

المعلومــات. وتدفــق 
المشــاكل  ل  تحــوِّ التــي  اآلليــات   – التضخيــم   
إلــى  محــددة  أماكــن  فــي  والمحصــورة  الصغيــرة 

االنتشــار. واســعة  أزمــات 
العديــد  اقترحنــا  الثــالث  الفئــات  هــذه  علــى   بنــاء 
حتــى  المتكــررة.  المخاطــر  لمواجهــة  اإلجــراءات  مــن 
يتمكــن الكاتبــان مــن المقارنــة بينهــا اختــارا نوعيــن مــن 
 ACoVaR و   SRISK وهمــا  انتشــارا  األكثــر  المخاطــر 
ووضعاهمــا فــي إطــار موحــد مكنهمــا مــن المقارنــة 
ــَت  ــك أصبح ــر. وبذل ــراءات والمعايي ــف اإلج ــن مختل بي
مختلــف  بيــن  تقــارن  أن  األولــى  للمــرة  تســتطيع 
أن  األولــى  للمــرة  واســتطعنا  والمعاييــر،  اإلجــراءات 
ننظــر إلــى إجــراءات تنظيميــة مقترحــة وفعليــة ونقــارن 
تعــم  التــي  المخاطــر  تقييــم  فــي  فعاليتهــا  مــدى 
اإلجــراءات  تطابــق  مــدى  علــى  والوقــوف  النظــام 

والنظريــات.
ونقــاط  الفجــوات  بعــض  أيضــا  التحليــالت  ــح  توضِّ
مثــل  التنظيميــة  األدوات  بعــض  فــي  الضعــف 

تحديــد  فــي  ُتســتخدم  التــي  الخاطئــة  المعادلــة 
المؤسســات الماليــة التــي تعتبــر هامــة علــى نطــاق 
هــذه  مثــل  تصنيــف  أســلوب  يســتخدم  واســع. 
لمراقبــة  بــازل  لجنــة  وضعتــه  كمــا  المؤسســات 
المعلومــات  لجمــع  معيــارا   12 المصرفــي  النظــام 
ــز  وتميُّ وتداخــل،  وتواصــل،  ونشــاط،  حجــم،  حــول 
كل  وتتمتــع  المؤسســات،  مــن  النــوع  هــذا  خدمــات 
أداة بنفــس القــدر مــن األهميــة. الخطــأ هــو الشــيء 
فــي  اإلحصــاء  درس  فــي  الطالــب  يعرفــه  الــذي 
الجامعــة. أمــا اإلجــراء الفرعــي األوســع انتشــارا وإن لــم 
ــي  ــره ف ــن غي ــر م ــر أكث ــذي يؤث ــو ال ــة ه ــر أهمي ــن أكث يك
التصنيــف النهائــي لحجــم المخاطــر. لقــد كتبنــا إلــى 
تصحيحــا  واقترحنــا  المعنيــة  التنظيميــة  الســلطات 
ــابية  ــة الحس ــراء العملي ــدى إج ــة ال يتع ــيطا للمعادل بس
بطريقــة مختلفــة. بالطبــع  لتغييــر المعادلــة التــي تؤثــر 
علــى الحــد األدنــى التنظيمــي لــرأس المــال تداعيــات 
كبيــرة، ولكــن مثــل هــذا التصحيــح ســوف يســاهم 
دون شــك فــي الكشــف عــن وســائل تحســين اللوائــح 
اللوائــح  تركــز  لذلــك.  المتاحــة  والفــرص  واألنظمــة 
كثيــرا علــى تحديــد المؤسســات الماليــة الهامــة إلــى 
درجــة أنهــا تغفــل عــن توفيــر أســباب اســتقرار النظــام 
ــال قــد  المصرفــي كوحــدة متكاملــة. علــى ســبيل المث
يكــون مــا يســمى باختبــار البنــوك عــن طريــق الضغــط 
المطبــق فــي الواليــات المتحــدة قــد زاد مــن المرونــة 
البنــوك  جميــع  توجيــه  عنــد  ولكــن  للبنــوك،  الفرديــة 
عــا وبالتالــي  فــي نفــس االتجــاه يصبــح النظــام أقــل تنوُّ
يصبــح أكثــر عرضــة للمخاطــر فــي بعــض الظــروف. 
نحــن ندعــو إلــى المزيــد مــن التعــاون بيــن الســلطات 
التنظيميــة  الســلطات  واألكاديمييــن.  التنظيميــة 
المعلومــات  مــن  واســعة  بثــروة  تحيــط  أن  يمكنهــا 
الســرية فــي حيــن أن أدواتهــا ُتعتبــر بســيطة نســبيا. 
األســواق  مــن  األكاديميــون  ابتكــر  المقابــل  فــي 
أدوات  لهــم  المتاحــة  المحــدودة  العامــة  والبيانــات 
وإجــراءات أكثــر تطــورا، وقــد حــان الوقــت لجمــع هذيــن 
العنصريــن معــا مــن خــالل التعــاون بينهمــا فــي مجــال 

األبحــاث.

تطبيقات عملية
هنــاك تركيــز أكثــر ممــا يجــب علــى المخاطــر التــي 
تتعــرض لهــا الكيانــات منفــردة، فــي حيــن أننــا نحتــاج 
ــي  ــر ف ــار المخاط ــع انتش ــورا لمن ــر تط ــات أكث ــى آلي إل
تحتــاج  إلحاحــا  أكثــر  وبصفــة  النظــام.  أنحــاء  بقيــة 
ل  تعــدِّ أن  المصرفــي  النظــام  لمراقبــة  بــازل  لجنــة 
الهامــة.  الماليــة  المؤسســات  تصنيــف  معادلــة 
التركيــز  كــون  فــي  الشــك  عــن  النظــر  وبصــرف 
علــى هــذه البنــوك الكبيــرة األكثــر عرضــة للمخاطــر 
مراجعــة  نقتــرح  فإننــا  األســاليب،  أفضــل  يعتبــر 
للمعادلــة التــي تزيــل هــذا االنحيــاز إلــى مثــل هــذه 
المؤسســات، وتعكــس صــورة أكثــر توازنــا لمســتوى 

لــه. تتعــرض  التــي  يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد: المخاطــر 
QTODAY@OMSQATAR.COM

تم استخالص وجهة النظر هذه من مقابلة 
ُأجريت مع جون إدوارد كوليارد  وكريستوف 

بريجنون. والدراسة التي أجرياها بعنوان 
»أين تكمن المخاطر: دراسة حول المخاطر 

 Where the Risks Lie: A »المتكررة
اها مع  Survey on Systemic Risk، التي أعدَّ

سيلفايان بينويت وكريستوف هيرلين .

جون إدوارد كولياردكريستوف بريجنون
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العالم بين يديك

انفجارات ال تهدأ

أحمد  التركي  الوزراء  رئيس  مارس،   17  : أنقرا  تركيا، 
داوود أوغلو )يمينا( وزوجته سارة داوود أوغلو يصليان 
على  ضحايا االنفجار الذي هز مدينة أنقرا يوم االثنين 
حسبما  شخصا   37 مقتل  عن  وأسفر  مارس،   13
آخرون،   125 جرح  فيما  التركية،  الصحة  وزارة  ذكرت 

منهم 19 حالتهم حرجة. 
الصورة لوكالة أ ف ب/ أوميت بيكتاس
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زاويــة خاصــــة

ور مجموعة من الفنادق والمنتجعات الفاخرة عالميًا والتي  تمكنت كتارا للضيافة، الشركة التي تملك وتدير وتطًّ
تتخذ من قطر مقرًا لها، من تحقيق العديد من النجاحات في العام 2015، األمر الذي يبرز إنجازاتها البارزة 

والمستمرة من أجل المساهمة في نهضة قطر ونموها، وتطوير قطاع الضيافة القطري ليواكب القطاع العالمي، 
وذلك من خالل االستثمار وتطوير الفنادق المميزة في الوجهات العالمية الرئيسية

كتارا للضيافة 
نجاحات تتوالى

بقلم ازدهار إبراهيم
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زاويــة خاصــــة

تحدثت قطر اليوم مع السيد حمد عبدالله المال الرئيس 
في  السياحة  مستقبل  حول  للضيافة  لكتارا  التنفيذي 

قطر والخطط المستقبلية لكتارا للضيافة.

كيف تدعم كتارا للضيافة رؤية قطر االقتصادية؟
إن قطــاع الســياحة القطــري يعدنــا بمســتقبل مشــرق، 
اســتثمارية  فرصــًا  خاللــه  مــن  نــرى  أن  يمكننــا  حيــث 
لبنــاء  المبــادرة  أخذنــا  الســياق،  هــذا  وفــي  مجزيــة، 
األســواق  مــن  المتوقــع  الطلــب  الفنــادق الســتيعاب 
العالميــة. وقــد لعبــت كتــارا للضيافــة دورًا هامــًا فــي 
العقــود  خــالل  قطــر  فــي  الضيافــة  قطــاع  تطويــر 
الماضيــة، والتــي تمثــل بدورهــا اليــوم جــزءًا هامــًا فــي 
باتــت الشــركة  التحتيــة للدولــة، حيــث  البنيــة  تطويــر 
تمثــل قطــاع الضيافــة فــي قطــر، والــذي يعــد مســاهمًا 
أساســيًا فــي التنويــع االقتصــادي للدولــة، مــن خــالل 
اســتثماراتها فــي جميــع أنحــاء العالــم، كمــا أن دولــة 
قطــر تتجــه مؤخــرًا نحــو التحــول لتصبــح وجهــة ســياحية 
هامــة للــزوار القادميــن مــن مختلــف دول العالــم، ال 
ســيما مــع تواصــل االســتثمارات الكبيــرة فــي قطــاع 
التســع  الســياحة، حيــث شــهدت قطــر فــي األشــهر 
الــزوار  أعــداد  فــي  زيــادة   2015 العــام  مــن  األولــى 

.2014 8 ٪ مقارنــة مــع العــام  األجانــب قدرهــا 

مــا هــي أبــرز الجوانــب التــي تركــز عليهــا كتــارا للضيافــة 
قطــر  رؤيــة  تحقيــق  فــي  الفاعــل  الــدور  لهــا  ليكــون 

2030؟
ــى أن نكــون فــي طليعــة  ــارا للضيافــة إل نهــدف فــي كت
بالضيافــة  المتخصصــة  العالميــة  المؤسســات 
والقطــاع الفندقــي، وأن نعمــل تماشــيًا مــع رؤيــة قطــر 
ــالل  ــن خ ــة م ــم الضياف ــر عال ــى تغيي ــة 2030 عل الوطني
بــه  تفخــر  اســتثنائي  إرث  لتــرك  واالبتــكار  االســتثمار 
أجيــال المســتقبل. حيــث عملــت اســتثماراتنا بشــكل 
كبيــر علــى تعزيــز وجودنــا العالمــي خــارج دولــة قطــر 
لمســاعدتنا علــى الســير فــي الطريــق الصحيــح لنصبــح 

الشــركة الرائــدة عالميــًا فــي مجــال الضيافــة.

 ،2022 مونديــال  الســتضافة  قطــر  اســتعداد  مــع 
بمــا  الفندقــي  القطــاع  لتعزيــز  كتــارا  مــا هــي خطــط 

الضخــم؟ الحــدث  هــذا  مــع  يتناســب 
ــة  نحــن ملتزمــون بتقديــم أقصــى درجــات الدعــم لدول
علــى  الدولــة  فيــه  تعمــل  الــذي  الوقــت  وفــي  قطــر، 
االســتعداد الســتضافة مونديــال 2022، نــدرك بأنــه يقع 
ــا دور مهــم فــي دعــم األهــداف المنشــودة  علــى عاتقن
علــى المســتوى الوطنــي، وممــا ال شــك فيــه أن هــذا 
قطــر  لدولــة  دائمــًا  إرثــًا  ســيترك  التاريخــي  الحــدث 
مــن  خّصصناهــا  التــي  االســتثمارات  وإن  وشــعبها. 
أجــل مونديــال 2022 ســتتيح الفرصــة لشــعبنا لتســليط 
هــذه  نمــو  ســرعة  مــدى  علــى  العالــم  أمــام  الضــوء 
الوجهــة العالميــة، وقدرتهــا علــى احتضــان الحداثــة مــع 
الحفــاظ علــى موروثنــا الثقافــي خاصــة مــع التوجــه فــي 
اســتثماراتنا نحــو إطــالق أبــراج كتــارا- لوســيل مارينــا 
الواقــع فــي مدينــة لوســيل والتــي ســتضم الملعــب 
الرئيســي الــذي ســينظم حفــل إفتتــاح و إختتــام كأس 
ــد  ــى تجدي ــل عل ــا نعم ــى أنن ــة إل ــم 2022، باإلضاف العال
ــة بعــدة مراحــل لضمــان تقديــم  ــا المحلي جميــع فنادقن
ــة  ــنفتتح مجموع ــا س ــق، كم ــات والمراف ــل الخدم أفض
ــذراع  ــادق مــروب، ال ــادق التابعــة لمجموعــة فن مــن الفن
المشــغلة لشــركة كتــارا للضيافــة، لزيــادة أعــداد غــرف 

ــة.  ــي الدول ــادق ف الفن

مــا أبــرز األهــداف اإلســتراتيجية التــي تســعى الشــركة 
لتحقيقهــا فــي قطــاع الضيافــة والفنــادق؟

30 فندقــًا خــالل  إن تجــاوز هدفنــا باالســتحواذ علــى 
عاميــن، وقبــل الموعــد المحــدد، ُيعــدُّ إنجــازًا كبيــرًا وهــو 
نتيجــة إيماننــا الراســخ بالتقــدم المســتمر الــذي يدفعنــا 
وتديــر  تمتلــك  حيــث  باألهــداف  االرتقــاء  إلــى  دومــًا 
ــا 34 فندقــًا ضمــن محفظتهــا مــن  كتــارا للضيافــة حالي
الفنــادق، وتركــز الشــركة علــى الوصــول إلــى هدفهــا 
اإلســتراتيجي فــي تقييــم فــرص اإلســتثمار فــي بلــدان 
ــركا الشــمالية، وآســيا  البحــر األبيــض المتوســط، وأمي
لتوســيع محفظتهــا بإضافــة  26 فندقــًا بحلــول 2026. 
كمــا نعمــل فــي الوقــت ذاتــه علــى تطويــر الصناعــة 
روح  تعكــس  التــي  الخدمــة  مــن  مميــز  لــون  بإضفــاء 
الضيافــة القطريــة لنصبــح الشــركة الرائــدة األولــى فــي 

 إن االستثمارات التي 

خّصصناها من أجل مونديال 

2022 ستتيح الفرصة 

لشعبنا لتسليط الضوء 

أمام العالم على مدى 

سرعة نمو هذه الوجهة 

العالمية، وقدرتها على 

احتضان الحداثة مع الحفاظ 

على موروثنا الثقافي 

 السيد حمد عبدالله المال

 الرئيس التنفيذي لكتارا للضيافة
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قطــر. ولدينــا فــي الشــركة أهــداف طموحــة، كمــا نعــد 
رواد االبتــكار فــي مجالنــا، حيــث نضــع معاييــر جديــدة 

يطمــح الجميــع إلــى مجاراتهــا.

مــا هــي أبــرز التحديــات التــي تواجــه االســتثمار الفندقــي 
فــي قطــر؟

هنــاك تنافــس متزايــد فــي القطــاع الفندقــي، ومــن أكبــر 
التحديــات التــي نواجههــا هــي جعــل فنادقنــا مميــزة 
وأكثــر ابتــكارًا عــن غيرهــا. حيــث تشــهد قطــر نمــوًا غيــر 
مســبوق فــي مشــاريع الضيافــة الرفيعــة المســتوى، 
يأتــي  ذلــك  ومــع  االقتصــادي،  النمــو  بفضــل  وذلــك 
غــرف  أســعار  علــى  الحفــاظ  فــي  المتمثــل  التحــدي 
للحفــاظ  الســليمة  المنافســة  تحفيــز  مــع  تنافســية 
علــى معاييــر الخدمــة. وتطــورت احتياجــات الضيافــة 
بســرعة بفضــل هــذا االقتصــاد الديناميكــي، وســيترتب 
إســتراتيجية  علــى  المحافظــة  الفنــادق  مــدراء  علــى 
ــات  ــر للعالم ــٍد آخ ــاك تح ــتمر. وهن ــر المس ــة للتغيي مرن
ــم  ــب عليه ــة فيج ــاع الضياف ــي قط ــة ف ــة الدولي التجاري
ــن فــي الشــرق األوســط.  التكيــف مــع العمــالء المحليي
كمــا يبقــى توظيــف واســتقطاب المواهــب تحديــا آخــر 

لصناعــة الضيافــة.

ــارا للضيافــة فــي ســبيل  ــه كت ــذي تلعب ــدور ال مــا هــو ال
تحقيــق التنميــة المســتدامة فــي قطــاع الســياحة، ومــا 
أبــرز التقنيــات المبتكــرة التــي تســتخدمها الشــركة فــي 

هــذا المجــال؟

مبــادرات  ووضــع  المتجــددة  الطاقــة  إنتــاج  يعــد 
مــن  العديــد  أولويــات  مــن  االجتماعيــة  المســئولية 
مواطــن  كل  واجــب  مــن  وإنــه  الضيافــة.  شــركات 
االنبعاثــات  خفــض  فــي  المســاهمة  ومؤسســة 
ــهادة  ــى الش ــة عل ــارا للضياف ــازت كت ــد ح ــة، وق الكربوني
تقديــرًا   )ISCC EU( والكربــون  لالســتدامة  الدوليــة 
لجهودهــا فــي خفــض االنبعاثــات الكربونيــة مــن خــالل 
مبــادرة إعــادة تدويــر زيت الطهــي إلنتاج الوقــود الحيوي، 
وفــق المعاييــر المعتمــدة لــدى المفوضيــة األوروبيــة. 
وتتضمــن قائمــة الفنــادق التابعــة لـ»كتــارا« والتي تقوم 
بعمليــة إعــادة التدويــر، كل مــن فنــدق ومنتجــع فريــج 
شــرق، وفنــدق الريتــز كارلتــون، الدوحــة، وسمرســت 
الخليــج الغربــي، الدوحــة، وفنــدق موفنبيك،الدوحــة، 
الدوحــة.  المؤتمــرات  وفنــدق  شــيراتون  ومنتجــع 
قبــل  مــن  بهــا  المعتــرف  العمليــة،  هــذه  وتســاهم 
برنامــج الشــهادة الدوليــة لالســتدامة والكربــون، فــي 
خفــض انبعاثــات غــازات االحتبــاس الحــراري وحمايــة 
المســتدام  الطبيعــي واالســتخدام  الحيــوي  الغــالف 
ــة. كمــا نحــرص  ــادة االســتدامة االجتماعي لألراضــي وزي
التطويــر  خــالل  مــن  الطاقــة  علــى  المحافظــة  علــى 
الطاقــة  اســتهالك  لتخفيــض  إلجراءاتنــا  المتواصــل 

الشــركة.  ومنتجعــات  فنــادق  جميــع  فــي  والميــاه 

المحفظــة  لتوســيع  المســتقبلية  الخطــط  هــي  مــا 
المحليــة لكتــارا للضيافــة، ومــا هــي أبــرز الفنــادق التــي 

تــم افتتاحهــا خــالل العــام 2015؟
ــارا للضيافــة« خــالل  ــي حققتهــا »كت مــن اإلنجــازات الت
ــيور  ــدق »إكسلس ــاح فن ــادة افتت ــي إع ــاري ه ــام الج الع
فــي  كولكشــن«  »لكشــري  لعالمــة  التابــع  جاليــا« 
ميالنــو، بعــد عمليــة تجديــد وإعــادة تصميــم كامــل مــن 
يدمــج  والــذي  بيفــا  ماركــو  اإليطالــي  المصمــم  قبــل 
بيــن التصميــم المعاصــر اإليطالــي والطــراز المعمــاري 
األنيــق »ال بيــل إيبــوك«، ونجحنــا مؤخــرًا بإعــادة افتتــاح 
فنــدق رويــال ســافوي لــوزان، التابــع لمجموعــة فنــادق 
مــروب، والــذي يعــد مــن الرمــوز السويســرية فــي قلــب 
مدينــة لــوزان الشــهيرة. وتــم الكشــف عــن الفنــدق ذي 
بعــد  األلــب،  جبــال  علــى  والمطــل  نجــوم،  الخمــس 
كمــا  فاخــرًا،  وجناحــًا  غرفــة   196 مــع  تجديــد  عمليــة 
كتــارا للضيافــة فنــدق ويســتن إكسلســيور  أضافــت 
رومــا إلــى محفظتهــا مــن الفنــادق العالميــة هــذا العــام، 
الــذي يضــم 281 غرفــة و35 جناحــًا. وتعــد هــذه الفنادق 
ــارا للضيافــة رمــزًا إلســتراتيجية  وغيرهــا مــن فنــادق كت
الشــركة المركــزة علــى االســتثمار فــي الفنــادق المميــزة 

ــية. ــة الرئيس ــات العالمي ــم الوجه ــي أه ف

كــم عــدد الفنــادق العالميــة التــي تعمــل كتــارا للضيافــة 
علــى تجديدهــا وتطويرهــا فــي الفتــرة الحاليــة؟

مــن  مجموعــة  سنشــهد  القادمــة  الفتــرة  خــالل 
ــم، ففــي  ــا حــول العال ــرات الرئيســية فــي فنادقن التغيي
الوقــت الحالــي يتوجــه تركيزنــا فــي كتــارا للضيافــة نحــو 
التجديــد والتطويــر علــى مســتوى دولــة قطــر، حيــث 

 تشهد قطر نموًا 
غير مسبوق في 
مشاريع الضيافة 

الرفيعة المستوى، 
وذلك بفضل النمو 

االقتصادي 

زاويــة خاصــــة
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ــون  ــز كارلت ــدق ريت ــة لفن ــد الكامل ــات التجدي ــا بعملي بدأن
ــدة لمنتجــع شــاطئ  ــال جدي الدوحــة، وســنضيف 18 في
ســيلين الــذي يعــد الوجهــة العائليــة الرائــدة وأول منتجــع 
ماريــوت  فنــدق  ســيخضع  كمــا  قطــر.  فــي  ترفيهــي 
الدوحــة لعمليــة تجديــد كاملــة.  وســنقوم فــي كتــارا 
ــة والشــقق التابعــة  ــد الواجهــة الخارجي للضيافــة بتجدي

لفنــدق سمرســت الخليــج الغربــي الدوحــة. 

ــادق  ــة الفن ــى أصال ــاظ عل ــة للحف ــارا للضياف ــعى كت تس
المرموقــة حــول العالــم والتــي تقــوم بتجديدهــا، فهــل 
يشــكل هــذا األمــر معادلــة صعبــة فــي ظــل التطــور 

التكنولوجــي الهائــل؟ 
بمــا يتماشــى مــع رؤيــة الشــركة اإلســتراتيجية المتــالك 
الفنــادق  وتاريــخ  أصالــة  علــى  والحفــاظ  وتشــغيل 
ــن  ــد م ــرًا بالعدي ــا مؤخ ــم، احتفلن ــول العال ــة ح المرموق
اإلنجــازات ومــن ضمنهــا إعــادة افتتــاح فنــدق بينينســوال 
باريــس الــذي يقــع قــرب شــارع الشــنزيليزيه وقــوس 
النصــر  والتــي ُيعــّدا  رمــوزا  لمدينــة باريــس بعــد عمليــة 
يســتمتعوا  أن  للــزوار  يمكــن  حيــث  دقيقــة،  تجديــد 
بالضيافــة الفرنســية األصيلــة محاطيــن بســحر التاريــخ 
والتصميــم. وافتتــح فنــدق إكسلســيور جاليــا ميالنــو 
ــن  ــل م ــم كام ــادة تصمي ــد وإع ــة تجدي ــد عملي ــه بع أبواب
يدمــج  والــذي  بيفــا  ماركــو  اإليطالــي  المصمــم  قبــل 
بيــن التصميــم المعاصــر اإليطالــي والطــراز المعمــاري 
األنيــق »ال بيــل إيبــوك«. ونجحنــا مؤخــرًا بإعــادة افتتــاح 
فنــدق رويــال ســافوي لــوزان، التابــع لمجموعــة فنــادق 
مــروب، والــذي يعــد مــن الرمــوز السويســرية فــي قلــب 
مدينــة لــوزان الشــهيرة. وتــم الكشــف عــن الفنــدق ذي 
بعــد  األلــب،  جبــال  علــى  والمطــل  نجــوم،  الخمــس 
196 غرفــة وجناحــًا فاخــرًا. وتعــد  عمليــة تجديــد مــع 
للضيافــة  كتــارا  فنــادق  مــن  وغيرهــا  الفنــادق  هــذه 
رمــزًا إلســتراتيجية الشــركة المركــزة علــى االســتثمار 

العالميــة  الوجهــات  الفنــادق المميــزة فــي أهــم  فــي 
الكبيــر  التزامنــا  هــذه  نجاحاتنــا  وتبرهــن  الرئيســية. 
عالميــًا وجعلهــا مخدمــة  المرموقــة  الفنــادق  لتطويــر 
علــى  الحفــاظ  مــع  والتكنولوجيــا  التقنيــات  بأحــدث 

وأصولهــا. تاريخهــا 

الــذي تتبعــه كتــارا للضيافــة لتطبيــق  النهــج  مــا هــو 
للشــركة؟ االجتماعيــة  المســئولية 

المبــادرات  مــن  بالعديــد  للضيافــة  كتــارا  فــي  قمنــا 
المتميــزة التــي تعنــى بأهميــة الحفــاظ علــى البيئــة وآثــار 
المتغيــرات العالميــة عليهــا والتــي كانــت نتيجتهــا تقليــل 
ــا بشــكل  ــاه فــي فنادقن ــاء والمي االســتهالك مــن الكهرب
ــل مــن االســتهالك الســلبي  ــى التقلي عــام باإلضافــة إل
للمــوارد الطبيعيــة مــن خــالل اســتخدام مــوارد متجــددة 

ــة. ــات حديث وتقني

ــع  ــي مطل ــارا ف ــراج كت ــروع أب ــاح مش ــع افتت ــن المتوق م
العــام 2019 ، فهــل يســير المشــروع وفــق الخطــط 

المرســومة لــه، وهــل هنــاك أيــة تحديــات تواجهــه؟
ــا أهميــة كبيــرة فــي  ــارا- لوســيل مارين تمتلــك أبــراج كت
محفظــة كتــارا للضيافــة فــي قطــر. ومــن المقــرر افتتــاح 
المشــروع فــي مطلــع العــام 2019 ليكــون أحــد الرمــوز 
ــط  ــق الخط ــير وف ــه يس ــث أن ــر، حي ــي قط ــة ف المعماري
لوســيل  مدينــة  كتــارا-  أبــراج  وســتضم  المرســومة. 
المســتوحى مــن شــعار دولــة  المعمــاري  بتصميمهــا 
قطــر الــذي يمثــل الســيوف التقليديــة فندقــًا فاخــرًا مــن 
فئــة خمــس نجــوم، فضــال عــن الوحــدات الســكنية. 
وقــد تــم تعزيــز المشــروع مــن خــالل إضافــة مرافــق 
جديــدة تقــع علــى واجهــة مائيــة ستشــمل مجموعــة 
والمطاعــم  المائيــة  الرياضــات  مرافــق  مــن  متميــزة 
الفاخــرة فضــاًل عــن الحدائــق المائيــة المتميــزة فــي بيئــة 

خضــراء. 

 في الوقت الحالي 
يتوجه تركيزنا في 

كتارا للضيافة نحو 
التجديد والتطوير على 

مستوى دولة قطر 

زاويــة خاصــــة
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التأمين التكافلي 
وحرب األسعار 

الالمنطقية

من المتوقع أن يشهد قطاع التأمين اإلسالمي ) التكافلي ( 
في قطر نموًا كبيرًا، بسبب االستثمارات الضخمة 

التي يتم ضخها في البنية التحتية للبالد، إضافة إلى ارتفاع أعداد 
الوافدين، واعتماد أنظمة تأمين جديدة .

حـــوار

بقلم ازدهار إبراهيم
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تحديـات  يواجـه  يـزال  مـا  القطـاع  فـإن  الصناعـة  فـي  خبـراء  بحسـب 
علـى  الطلـب  وضعـف  األسـعار،  فـي  القويـة  المنافسـة  بسـبب  صعبـة 
أبحـاث  شـركة  أشـارت  وقـد  المهـارات.  ونقـص  األجـل،  طويلـة  العقـود 
تيمتريـك Timetric ، ومقرهـا لنـدن، فـي تقريـر أصدرتـه فـي فبرايـر إلـى 
معـدل  قطـر  فـي  واإلسـالمية  التقليديـة  التأميـن  صناعـة  تحقيـق  توقـع 
نمـو سـنـــوي مركـب قـدره 6.7 ٪ مـن 2012 ولغايـة 2017 - مقارنـة مـع 
االسـتثماري  اإلنفـاق  إلـى  بالنظـر  وذلـك   2012 ولغايـة   2008 مـن   ٪  1
المتعاظـم. وإن حصـة شـركات التكافـل مـن قطـاع التأمين القطـري تبلغ 
35 ٪ بحلـول نهايـة العـام 2015  25 ٪ رغـم توقعـات سـابقة بتجاوزهـا 
التأميـن  شـركات  تتبـع  حيـث  االنتشـار.   معـدالت  إلـى  باالسـتناد  وذلـك 
اإلسـالمية   wakalah الوكالـة  نمـوذج  األوسـط  الشـرق  فـي  اإلسـالمية 
البوليصـة،  لحامـل  كوكيـل  التكافـل  شـركة  تعمـل  حيـث  الغالـب،  فـي 
وتتقاضـى رسـوم وكالـة يتـم خصمها من المسـاهمات ) األقسـاط (. وال 
تشـارك الشـركة المشـرفة علـى تشـغيل التكافـل فـي األربـاح أو الفوائض 
السـيد اليـوم  التقـت قطـر  أو االسـتثمار.  التأميـن   الناجمـة عـن عمليـات 

علـي إبراهيـم العبـد الغنـي الرئيس التنفيذي للشـركة اإلسـالمية القطرية 
للتأميـن، الحائـز علـى جائـزة أفضـل رئيـس تنفيـذي للعـام 2016، وذلـك 
خـالل احتفاليـة كبيـرة أقيمـت بفنـدق الجميـرة كارلتـون فـي لنـدن مؤخـرا، 
 بحضـور لجنـة تضـم كبـار رجـال التأميـن والتأميـن التكافلـي فـي العالـم.

وتأتـي الجائـزة ضمـن فعاليـات المؤتمـر الدولـي العاشـر للتأميـن التكافلي 
الـذي عقـد فـي لنـدن شـهر فبرايـر الماضـي، وتؤكـد الجائـزة الـدور الريـادي 
بقيادتـه،  للتأميـن  اإلسـالمية  الشـركة  حققتـه  الـذي  الملمـوس  والنجـاح 
النمـو  ومعـدالت  النتائـج  تجسـدها  والتـي  التكافلـي  التأميـن  وصناعـة 

الثالثـة األخيـرة مـن مسـيرتها. األعـوام  المتزايـدة خـالل 
عـن هـذا التكريـم يبتـدر العبدالغنـي حديثـه قائال:»بعـد تأسـيس الشـركة 
التطبيـق  فـي  ونجاحهـا   1995 العـام  فـي  للتأميـن  القطريـة  االسـالمية 
العملـى لمبادئ الشـريعة اإلسـالمية السـمحاء في صناعة التأميـن ازدادت 
اإلسـالمية  التأمينيـة  المنتجـات  لشـراء  التواقـة  المجتمعيـة  الشـريحة 
التكافليـة وبالتالـى أعطـت تلـك التجربـة القـدوة لآلخريـن وبـدأت تنتشـر 
فـروع التأميـن التكافلـي اإلسـالمي وتحولـت بعـض الشـركات التقليديـة 
بأنشـطتها إلـى العمـل التأمينـي التكافلـي اإلسـالمي ممـا أدى إلـى زيـادة 
نصيب العمل اإلسالمي التكافلي في المحفظة التأمينية بالدولة وأعطت 
المسـتحق  السـنوي  التأمينـي  للفائـض  للتأميـن  اإلسـالمية  توزيعـات 
للمشـاركين فـي تغطياتهـا والتـى انفـردت فـي السـنوات الخمـس األخيرة 
التأمينيـة  المشـاركات  صافـي  مـن   ٪  20 معـدل  إلـى  وصلـت  بتوزيعـات 
لمسـتحقيها مـن حملـة الوثائـق والتـي تـدل علـى مـدى معـدالت النجـاح 
والنمـو المنتظـرة لهـذه الصناعـة فـي الفتـرة القادمـة، وال سـيما بعـد تولـي 
مصرف قطر المركزي مسـئولية تنظيم ومراقبة العمل التأميني بالدولة 

سـواء التقليـدي أو التكافلـي«.

 منافسة حادة في التسعير 
والمملكـة  ماليزيـا  فـي  التكافلـي  اإلسـالمي  التأميـن  سـوقا  يعتبـر 
مجمـوع  حيـث  مـن  حجمـًا  واألكبـر  نضجـًا  األكثـر  السـعودية  العربيـة 
فـي  التكافـل  شـركات  تسـتفيد  لذلـك  اإلجماليـة،  المسـاهمات 
الحجـم. اقتصاديـات  مـن  الكبيرتيـن  اإلسـالميتين  الدولتيـن   هاتيـن 

وأن شـركات التأميـن اإلسـالمي فـي قطـر تواجـه منافسـة شرسـة مـن  
اإلقليميـة.  الشـركات  ومـن  السـوق  دخلـوا  الذيـن  األجنبييـن  الالعبيـن 
ولكـن  اإلسـالمية،  المنتجـات  علـى  قويـًا  طلبـًا  هنـاك  بـأن  ويضيـف 
تلبـي  منتجـات  تصميـم  حاليـًا  التكافلـي  التأميـن  مشـغلي  علـى 
التأميـن  حجـم  وصغـر  السـكان  عـدد  قلـة  أن  كمـا  الجمهـور.  إحتياجـات 
وفـورات  مـن  االسـتفادة  الصعـب  مـن  يجعـل  المحلـي  اإلسـالمي 

علـى  كبيـر  بشـكل  االعتمـاد  علـى  التكافـل  شـركات  يجبـر  ممـا  الحجـم، 
يعنـي  التكاليـف  ارتفـاع  بـأن  الخبـراء  ويقـول  التأميـن.  إعـادة  شـركات 
الحاليـة. األسـعار  مسـتويات  ضمـن  المنافسـة  علـى  قادريـن  غيـر   أنهـم 
 يقـول العبدالغنـي : »بالرغـم مـن هـذا النمـو والنجـاح فـي تقديـم القـدوة 
فـي العمـل التأمينـي التكافلـي فـإن العائـق األكبـر الـذي يمثـل تحديـا ليـس 
لصناعـة التأميـن التكافلـي فحسـب، ولكـن أيضـا للتأميـن التقليـدي بـكل 
جوانبـه بالدولـة وهـي حـرب األسـعار الالمنطقيـة وتدنـي معـدالت التأميـن 
فـي جميـع فروعـه، وال سـيما السـيارات عـن الحـدود الدنيـا التـي يجـب أن 
موائمـة  ومـدى  الخطـر  تسـعير  فـي  المعروفـة  الفنيـة  للمعاييـر  تخضـع 
القسـط أو السـعر التأمينـي النسـبي لطبيعـة الخطـر و فـي الحقيقـة لدينـا 
أمـل كبيـر فـي الـدور الـذي سـيضطلع بـه المصـرف المركـزي والقائمـون 
علـى الرقابـة واإلشـراف علـى التأميـن فـي تنظيـم السـوق وفـرض رؤيـة 
متوازنـة فـي معـدالت االكتتـاب وشـروطها وتسـعير فروعـه المختلفـة«.

معالجة إسالمية 
يـرى البعـض أن مشـغلي التأمين التكافلي حاليـًا غير قادرين على تصميم 
منتجـات تلبـي احتياجـات الجمهـور، إال أن العبدالغني يـرى أن هناك خلطا 
لـدى بعـض المتعامليـن مع صناعة التأمين في اسـتعمال كلمة المنتجات 
الجديـدة لكـون التأميـن اإلسـالمي التكافلـي يعـد أساسـا معالجة إسـالمية 
لفروع تأمين تقليدية كالسـيكية اسـتقرت عقودها وشروطها عبر سنوات 
العمـل التأمينـي ولـم تنفـرد صناعـة التأميـن اإلسـالمي التكافلي بعقـود أو 
شـروط خاصـة بهـا ولكنهـا تعمـل علـى نفـس العقـود ولكـن بعـد المعالجـة 
ثالثـي  عقـدًا  يعـد  التأميـن  عقـد  لكـون  العقـد  وروح  لطبيعـة  اإلسـالمية 

السيد علي إبراهيم العبد الغني 
الرئيس التنفيذي للشركة اإلسالمية القطرية للتأمين، 

الحائز على جائزة أفضل رئيس تنفيذي للعام 2016 

حـــوار
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األطـراف بيـن العميـل أو المؤمـن لـه وشـركة التأميـن المقدمـة للخدمـة 
المقننـة بشـروط العقـد ومعيـد التأميـن أو معيـد التكافـل الـذي يوفـر لـه 
آليـة تفتيـت الخطـر وتوزيعـه عن شـركة التأميـن المكتتبة للخطـر، وبالتالي 
فـإن العامليـن فـي صناعـة التأميـن التكافلـي وبحكم خبرتهـم العملية في 
صناعـة التأميـن بأسسـه وعلومـه المعروفـة قـادرون، وقـد أثبتـوا نجاحهـم 
عبـر سـنوات التطبيـق العملـي لمفهوم التأميـن اإلسـالمي التكافلي على 
ذلـك وقـادرون علـى تقديـم كل مـا يغطـي احتياجـات المتعامليـن معهـا 
والتواقيـن إلـى مظلـة إسـالمية شـرعية توفـر لهـم الشـعور باألمـان مـن 

الخطـر واالطمئنـان الفطـري لثوابـت العقيـدة.

تأثير توقف التأمين الصحي
بتوقـف  التكافلـي خاصـة   والتأميـن  التأميـن عامـة  تأثـرت شـركات  لقـد  
تجربـة التأميـن الصحـي اإلجبـاري الوليـدة لجميـع السـكان فـي قطـر، وفـي 
هـذا اإلطـار يقـول  العبدالغنـي: »التأميـن التكافلـي مثـل غيـره مـن التأميـن 
التأميـن  شـركات  تتولـى  أن  بضـرورة  البدايـة  منـذ  ينـادي  كان  التقليـدي 
الوطنيـة سـواء تقليديـة أو تكافليـة مسـئولية توفيـر التغطيـات التأمينيـة 
الخاصـة بالتأميـن الصحـي والطبـي للجميـع لكـون ذلـك جـزء مـن عملهـا 
الروتينـي ويعـد فرعـا من فـروع عملها التأمينـي ولديهم بالفعل كـوادر فنية 
قـادرة علـى ذلك، وخبـرات عملية ناتجة من امتالكهم محافظ تأمينية في 
مجـال التأميـن الطبـي والصحي، لذلك حين تولت شـركة صحة مسـئولية 
توفير التغطيات التأمينية لشريحة القطريين والقطريات نادينا بأن تتولى 
شركات التأمين الوطنية مسئولية توفير تلك التغطية لشريحة العاملين 
األجانـب مـن ثـم بعـد إلغاء شـركة صحة و الدراسـة الحالية إلعـداد مناقصة 
تطـرح علـى الشـركات الوطنيـة إضافـة إلـى اسـتكمال الدراسـات الخاصـة 
التكافليـة  الوطنيـة  التأميـن  شـركات  بـأن  نثـق  فإننـا  األجانـب  بالعامليـن 
منهـا والتقليديـة قـادرة علـى توفيـر التغطيـات البديلـة القويـة لـكل تلـك 

الشـرائح«.
التأميـن  شـركات  أولـى  للتأميـن  القطريـة  اإلسـالمية  الشـركة  أن  بمـا 
اإلسـالمية فـي قطـر لذا مـن المؤكـد أن لديها خططًا مسـتقبلية طموحة، 
بصفـة  للتأميـن  القطريـة  اإلسـالمية  الشـركة  تعمـل  العبدالغنـي  يقـول 
مسـتمرة علـى زيـادة معـدالت النمـو بفـروع محفظتهـا التأمينيـة المختلفة 
أخـذة  التكنولوجيـة  العصـر  متطلبـات  كل  مـع  دائمـة  بصفـة  وتتوائـم 
بـكل السـبل الحديثـة فـي تقديـم الخدمـة السـريعة واألفضـل لعمالئهـا، 
وبالرغـم مـن المتغيـرات المتسـارعة فـي االقتصـاد العالمـي ومؤشـرات 
التراجـع السـلبية فـي بعـض مجاالتهـا والتـي بالطبـع سـتؤثر سـلبًا علـى 
جميـع جوانـب االقتصـاد والتأميـن أحـد فروعـه، إال أننـا نعمـل علـى الحفـاظ 
علـى قـوة الدفـع التـي تتميـز بهـا شـركتنا مسـتندة علـى ثقـة والتـزام جميع 
المشـاركين فـي عملياتهـا التأمينيـة التكافليـة اإلسـالمية، ولذلـك نقـوم 
حاليا بالدراسـات المسـتفيضة لفرص التوسـع خارجيا اعتمادا على تجاربنا 
السـابقة بالمشـاركة فـي تأسـيس شـركات تأمينيـة تكافليـة فـي البلـدان 
األخـرى مثـل: سـوريا، وباكسـتان، وعمـان واإلمـارات من منطلق شـعورنا 
بالمسـئولية فـي نشـر الفكـر اإلسـالمي التكافلـي حيثمـا وأينمـا اسـتطعنا 

نشـر تطبيقاتهـا.
لويـدز  سـوق  فـي  عالمـي  تكافـل  إعـادة  صنـدوق  لتأسـيس  دعـوت  لقـد 
بالعاصمـة البريطانيـة لنـدن، ومنحـه سـقفًا أعلـى لتغطيـة جميـع األخطـار 

التكافـل اإلسـالمي. التـي تؤمـن علـى سـوق 
لمـاذا  اختـرت سـوق لويـدز بالتحديـد لتأسـيس هـذا التجمـع أو الصنـدوق؟ 
وما هي الجدوي االقتصادية من إنشاء هذا الصندوق؟ يقول العبد الغني: 
»نحـن  كـرواد للتأميـن اإلسـالمي التكافلـي فـي اإلقليـم والعالـم نحـرص 
وبشـدة علـى متابعـة نجـاح التطبيـق لهـذا الفكـر المتفـرد والـذي يعلـي مـن 
صدق مقولة إن الدين اإلسـالمي بشـفافيته وشـموله يصلح لكل العصور 
لبعـض  متابعتنـا  ومـن  ولذلـك  المتغيـرة  االقتصاديـة  الظـروف  ولـكل 
اإلخفاقـات التـي حدثت في مجال تطبيقات إعـادة التكافل أو إعادة التأمين 
اإلسـالمي والتـي تسـببت فـي خـروج بعض شـركات اإلعـادة التكافلية من 
السـوق مسـببة الكثير من اإلحباط والخوف لدى جميع المهتمين بصناعة 
التأميـن وإعـادة التأميـن اإلسـالمي من فشـل التجربـة اإلسـالمية التكافلية 
فـي شـقها الخـاص بإعـادة التكافـل دفعتنـا لدعـوة جميـع الزمـالء والشـركاء 
فـي صناعـة التأمين اإلسـالمي بشـقيها المباشـر واإلعادة للتعـاون معا في 
تأسـيس صندوق إعادة تكافل بسـوق لويدز للتأمين بلندن لدعم عمليات 
التـي  األخطـار  جميـع  لتغطيـة  أعلـى  سـقفا  ومنحهـم  التكافلـي  التأميـن 
يتعـرض لهـا سـوق التأميـن التكافلـي اإلسـالمي لثقتنـا فـي وجـود الكـوادر 
اإلسـالمية المهنيـة المشـهود لهـا عالميـا فـي صناعـة إعـادة التأميـن وإعـادة 
التكافـل وكمـا سـألت: لمـاذا سـوق اللويـدز بلنـدن؟ ألنـه يعتبر أكبـر وأقدم 
سـوق إعـادة تأميـن عالميـة لـه الكثيـر مـن المصداقيـة والقوة فـي االحتفاظ 
وتوزيـع األخطـار وجميـع أطـراف العمليـة التأمينيـة فـي العالـم يثقـون فـي 
قـوة المـالءة المالية  لسـوق اللويـدز وبالتالي وجود صنـدوق تكافلي ضمن 
التأميـن  لصناعـة  قويـة  إضافـة  تعـد  الماليـة  وشـروطها  اللويـدز  هيكليـة 
إيجابـي قـوي علـى نمـو تلـك الصناعـة ونجاحهـا.  التكافلـي ولهـا مـردود 
ونـرى أن الجـدوى االقتصاديـة تتحقـق فـي أفضـل معالمهـا ونتائجهـا إذا 
التكافـل  شـارك فـي تأسـيس الصنـدوق أكبـر عـدد ممكـن مـن شـركات 
وإعـادة التكافـل فـي العالـم، مسـاهمة فـي رأس المـال المطلـوب ليكـون 
كيانـًا قويـًا قـادرًا علـى االحتفـاظ والتوزيع لألخطار كمنافس  لـه مالءة مالية 
قويـة مقارنـة بالصناديـق التأمينيـة األخـرى فـي السـوق إضافة إلـى التعهد 
بتحويـل جميـع المحافـظ التأمينيـة الخاصـة بتلـك الشـركات للصنـدوق 
سـواء أعمالهـم في إعـادة االتفاقية أو االختيارية ليبـدأ الصندوق بداية قوية 
سـواء فـي محفظتـه التأمينيـة أو رأسـماله المسـدد ضمانـًا للنجـاح الـذي 

نتطلـع إليـه جميعًا«.

  نحن  كرواد للتأمين اإلسالمي التكافلي 
في اإلقليم والعالم نحرص وبشدة على 
متابعة نجاح التطبيق لهذا الفكر المتفرد 

والذي يعلي من صدق مقولة 
إن الدين اإلسالمي بشفافيته وشموله 

يصلح لكل العصور ولكل الظروف 
االقتصادية المتغيرة   
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اإلكوادور 
مفتوحة أمام 

االستثمارات القطرية 

زاويــة خاصــــة
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قال السيد فاوستو هريرا نيكواللدي، وزير المالية في 
جمهورية اإلكوادور، إن جميع اإلستثمارات في بالده 

مفتوحة أمام االستثمارات األجنبية عامة والقطرية خاصة، 
مشيًرا إلى وجود فرص استثمارية في القطاع السياحي 

والمناجم، والطاقة، والزراعة على أساس المصلحة 
المشتركة بين البلدين

ــوم( أن  ــر الي ــع )قط ــواره م ــالل ح ــدي خ ــف نيكوالل كش
قطــر تــدرس اســتثمارات فــي االكــوادور مــن ضمنهــا 
ســيكون  الــذي  )بوســورخا(  مينــاء  فــي  اســتثمارات 
المينــاء األكبــر فــي منطقــة المحيــط الهــاديء، والــذي 
ــل  ــه ُيكمِّ ــرا ألن ــترتيجية نظ ــرة واس ــة كبي ــى بأهمي يحظ
قنــاة بنمــا. الفتــا إلــى أن مــن ضمــن إيجابيــات التعامــل 
بالــدوالر األميركــي فــي اإلكــوادور هــو أنهــا عملــة قويــة 
وبالتالــي فــإن المســتثمر يكــون أكثــر راحــة واطمئنانــا 
علــى اســتثماراته، حيــث أن نســب الخســارة تكــون أقــل 
مــن االســتثمارات فــي دول أميــركا الالتينيــة األخــرى، 
ممــا يجعلهــا اســتثمارات قويــة علــى المــدى الطويــل. 
التصنيــع  ارتفــاع تكلفــة  الســلبيات فتتمثــل فــي  أمــا 
مقارنــة بالبلــدان المجــاورة مثــل كولومبيــا التــي تتنافس 

ــر. ــواد التصدي ــي م ــا ف ــوادور  معه اإلك

بيــن  توقيعــه  تــم  الــذي  االتفــاق  أن  إلــى  لفــت  كمــا 
وزارة الماليــة اإلكوادوريــة وبنــك قطــر الوطنــي العــام 
الماضــي شــهد تطــورا نوعيــا، إال أن الوضــع االقتصــادي 
العالمــي أثــر بعــض الشــيء علــى هــذا التعــاون، مؤكــدا 
أنــه ســيتم الوصــول إلــى نتائــج فــي المســتقبل القريب. 

مــع ســعادة  اجتمــع  الــذي  اإلكــوادوري  الوزيــر  وأشــار 
ــري  ــة القط ــر المالي ــادي، وزي ــريف العم ــي ش ــيد عل الس
إلــى  ذلــك  بعــد  ليتوجــه  الجزائــر،  مــن  جــاء  أن  بعــد 
شــركة  تجريهــا  مفاوضــات  وجــود  إلــى  اإلمــارات 
هينتــي اويــل المملوكــة لمجموعــة قطريــة للحصــول 
علــى حــق إمتيــاز إدارة وتطويــر حقليــن نفطييــن فــي 
يتجــاوز  اســتثمارات  بحجــم  اإلكــوادور  جمهوريــة 
تديــر  الشــركة  تلــك  أن  إلــى  وأشــار  دوالر،  مليــار   2
بنجــاح  اإلكــوادور  فــي  ضخمــًا  حقــاًل  اآلن  وتطــور 
عــدد  يصبــح  المفاوضــات  نجحــت  مــا  وإذا  بالــغ، 
نفطيــة. حقــول   3 هنــاك  تديرهــا  التــي   الحقــول 

وقــال نيكواللــدي: »إن الجولــة التــي قــام بهــا تأتــي فــي 

ــالت  ــض التعدي ــال بع ــل إدخ ــن أج ــاورات م ــار المش إط
للتنميــة  األوبــك  لصنــدوق  األساســي  النظــام  علــى 
الدوليــة )أوفيــد(، قائــال: »لقــد تباحثــت مــع ســعادة علــي 
شــريف العمــادي وزيــر الماليــة القطــري موضــوع إدخال 
بعــض التعديــالت علــى الصنــدوق«. ولفــت بخصــوص 
ــن أن  ــدوق يمك ــوادوري أن الصن ــرح اإلك ــل المقت تفاصي
يلعــب دورًا أكبــر وأكثــر فاعليــة فــي تمويــل مشــاريع 
بعــض الــدول األعضــاء فــي منظمــة الــدول المصــدرة 
بإيــرادات  تتمتــع  التــي ال  الــدول  تلــك  للنفــط خاصــة 

ــة.  ــك ضمــن شــروط مقبول ــة مــن النفــط، وذل عالي

هــذا  ضمــن  تدخــل  التــي  الــدول  مــن  عــددًا  وســمى 
 اإلطــار وهــي الجزائــر، ونيجيريــا، وفنزويــال، وأندونيســيا. 
بــالده  دعــم  علــى  اإلكــوادوري  المســئول  وشــدد 
للمقتــرح الــذي انبثــق علــى اجتمــاع الرباعــي الــذي انعقــد 
فــي قطــر والقاضــي بتجميــد مســتويات اإلنتــاج عنــد 
شــهر ينايــر الماضــي لمواجهــة التراجــع الحاصــل فــي 
قائال:»نحــن  العالميــة،  األســواق  فــي  النفــط  أســعار 
ندعــم بوصفنــا عضــوًا فــي منظمــة أوبــك القــرار الــذي 
ونتطلــع  الدوحــة  اجتمــاع  فــي  الرباعــي  إليــه  توصــل 
يجمــع  والــذي  فــي قطــر  القــادم  أبريــل   17 الجتمــاع 
الــدول المنتجــة للنفــط المنضويــة تحــت أوبــك، والــدول 
المنتجــة خارجهــا لبحــث آخــر التطــورات الحاصلــة فــي 
ســوق النفــط العالميــة وإقــرار االتفــاق الحاصــل فــي 

الدوحــة”.  اجتمــاع 

ــة  ــاع الدوح ــي اجتم ــه ف ــل إلي ــم التوص ــا ت ــال: »إن م وق
المنتجــة  الــدول  بيــن  أولــى  مرحلــة  يكــون  أن  يمكــن 
ــاج خاصــة،  ــة لتخفيــض اإلنت للوصــول فــي مرحلــة ثاني
وأن هنــاك شــبه اتفــاق بيــن مختلــف األطــراف لوقــف 
تراجــع أســعار النفــط«. ولفــت وزيــر الماليــة األكــوادوري 
إلــى أن موقــف بــالده واضــح وهــو يدفــع فــي اتجــاه 
الخــروج فــي اجتمــاع 17 أبريــل القــادم بقــرار تخفيــض 

حوار: كريم إمام 

 مفاوضات لتعديل 

النظام األساسي 
لصندوق أوفيد في 

الفترة المقبلة  

السيد فاوستو هريرا نيكواللدي
وزير المالية في جمهورية اإلكوادور

زاويــة خاصــــة



43
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

زاويــة خاصــــة

ــتوى  ــادة مس ــدف إع ــك به ــر ذل ــى األم ــاج إذا اقتض اإلنت
األســعار إلــى معــدالت طبيعيــة تضمــن مصلحــة الــدول 
أســعار  ارتفــاع  »إن  وقــال:  والمســتهلكة.  المنتجــة 
المــدى  علــى  المســتهلكة  الــدول  يخــدم  ال  النفــط 
المتوســط والبعيــد، حيــث ســيؤدي تراجــع الســعر إلــى 
فــي  ارتفاعهــا  وبالتالــي  االســتثمارات  فــي  انخفــاض 

المســتقبل«.
وحــول حصــول دول أوبــك علــى الضمانــات الكافيــة 
ــل الذهــاب  ــر التابعــة ألوبــك قب ــة غي ــدول النفطي مــن ال
الماليــة  وزيــر  أكــد  القــادم،  أبريــل   17 اجتمــاع  إلــى 
بيــن  النيــة  حســن  توفيــر  يجــب  أنــه  األكــوادوري 
نتائــج  تحقيــق  أجــل  مــن  المنتجــة  الــدول  مختلــف 
إيجابيــة، خاصــة أن وضعيــة الســوق اليــوم مختلفــة 
تمامــا عــن وضعيــة الســوق فــي الســنوات الماضيــة، 
 مضيفــًا : »أعتقــد أن الجميــع ســيحترم االتفاقيــات«.

علــى  القادمــة  الفتــرة  فــي  ســتركز  بــالده  أن  وأوضــح 
اقتصــاد المعرفــة بهــدف التقليــل مــن االعتمــاد علــى 
النفــط بوصفــه مصــدرًا ناضبــًا وأن االقتصــاد المبنــي 
عاليــة. نمــو  نســب  ويحقــق  متجــدد  المعرفــة   علــى 

واعتبــر أن الســعر العــادل للنفــط فــي األســواق العالميــة 
يمكــن أن يتــراوح بيــن 40- 45 دوالرا، مشــيًرا إلــى أنــه 
قــد تــم ضبــط موازنــة بــالده بســعر مرجعــي للنفــط 

بقيمــة 35 دوالرًا فــي مرحلــة أولــى وتمــت مراجعتــه إلــى 
دوالرًا.  25

»إن  قــال:  بــالده  فــي  الماليــة  القوانيــن  وبخصــوص 
اإلكــوادور منفتــح ويرحــب باالســتثمارات الجديــدة، وأنــه 
األجنبيــة  االســتثمارات  لتأميــن  القوانيــن  تعديــل  تــم 
ــذه  ــي، وه ــاع الغذائ ــة القط ــات خاص ــة القطاع ــي كاف ف
للمســتثمر  التســهيالت  مــن  العديــد  تمنــح  القوانيــن 
ــا  ــي، كم ــاء الضريب ــق باإلعف ــا يتعل ــة فيم ــي خاص األجنب
نعمــل أيضــا علــى دعــم العالقــات التجاريــة بيــن البلديــن 
بحيــث تصــل المنتجــات اإلكوادوريــة إلــى قطــر«. الفتــا 
إلــى أن األكــوادور حصلــت علــى المركــز األول بمجــال 
ــي  ــز الثان ــر، والمرك ــي أخي ــر دول ــي تقري ــرق ف ــاء الط إنش

ــة.  ــة التحتي ــي البني ف
ــوط  ــالت للخط ــاك رح ــوادوري إن هن ــر اإلك ــال الوزي وق
ولكــن  الباســفيك  إلــى دول جنــوب  القطريــة  الجويــة 
ــأن  ــه ب ــرا عــن إيمان ــى اإلكــوادور حتــى اآلن، معب ليــس إل
العالقــات القويــة بيــن البلديــن تســاهم فــي ربــط هــذا 
الجــزء مــن العالــم باإلكــوادور، وأن الحكومــة اإلكوادوريــة 
تأمــل بتعزيــز وزيــادة االســتثمارات القطريــة فــي مجــال 
البتــرول والطاقــة، ونعمــل علــى جــذب االســتثمارات 
القطريــة أيضــا فــي مجــال الســياحة، حيــث أن قطــاع 

ــرا فــي اإلكــوادور.  الســياحة يشــهد ازدهــارا كبي

 نحاول جذب 

االستثمارات القطرية 
لمشاريع عمالقة في 

الطاقة والمالحة  



قطر
تستثمر بقوة 
في الطاقة 
الشمسية 

تعتبر الطاقة الشمسية الطاقة األم فوق كوكبنا  حيث 

تنبعث من أشعتها كل الطاقات، وتسيِّر الماكينات واآلليات 

بتسخين الجو المحيط واليابسة وتولد الرياح، ومع مرور 

ن الوقود اإلحفوري في باطن األرض. تفتح )قطر  الزمن تكوِّ

اليوم( ملف الطاقة الشمسية  وتتحدث  مع عدد من 

المتخصصين حول احتمالية نجاح التجربة أو فشلها.

بقلم: كريم إمام 
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مباشــرة  غيــر  بطــرق  أو  مباشــرة  تحويلهــا  يمكــن  الطاقــة  وهــذه 
أشــعة  الشــمس  وأشــعة  محركــة،  وقــوة  وكهربــاء  وبــرودة  لحــرارة 
المرئــي  وغيــر   ٪  49 يشــكل  المرئــي  وطيفهــا  كهرومغناطيســية، 
كاألشــعة الفــوق بنفســجية يشــكل 2 ٪ واألشــعة دون حمــراء 49 ٪. 
مــن األرض. الشمســية تختلــف حســب حركتهــا وبعدهــا  والطاقــة 

والمهــم معرفــة أن األســطح الغامقــة تمتــص الحــرارة وال تعكســها 
تعكــس حــرارة  التــي  الفاتحــة  األســطح  لهــذا تســخن عكــس  كثيــرا، 
الحــرارة  الحاجــة النتقــال  لهــذا ال تســخن، ومــن هنــا نجــد  الشــمس 
بصفــة عامــة لنوعيــة المــادة الحراريــة التــي ســتختزنها، لتوفيــر الطاقــة 
و تكاليفهــا. لهــذا توجــد عــدة مبــاديء يتبعهــا المصممــون لمشــروعات 
ــى  ــارة، عل ــة المخت ــواد الحراري ــدرة الم ــا ق ــن بينه ــية، م ــة الشمس الطاق
البنايــات  تصميــم  فــي  حتــى  الشمســية  الطاقــة  وتخزيــن  تجميــع 
واختيــار مــواد بنائهــا حســب مناطقهــا المناخيــة ســواء فــي المناطــق 
بمســاقط  بينــة  علــى  يكونــون  كمــا  البــاردة،  أو  المعتــادة  أو  الحــارة 
الشــمس علــى المبنــى والبيئــة مــن حولــه كقربــه مــن الميــاه واتجــاه 
تشــمل  التــي  الحراريــة  والكتلــة  التربــة،  ونــوع  والمزروعــات  الريــح 

االعتبــارات  هــذه  المــاء، كل  وخزانــات  والجــدران  األســقف 
لهــا أهميتهــا فــي امتصــاص الحــرارة أثنــاء النهــار 

وتســربها أثنــاء الليــل. تفتــح )قطــر اليــوم( 
ملــف الطاقــة الشمســية فــي قطــر.
األعلــى  المجلــس  موافقــة  تأتــي 

ــة واالســتثمار،  للشــئون االقتصادي
إنشــاء  علــى  الماضــي،  الشــهر 

مــن  الكهربــاء  لتوليــد  شــركة 
»شــركة  الشمســية  الطاقــة 
تمتلكهــا  للطاقــة«  ســراج 
للبتــرول  قطــر  مــن  كل 
والمــاء  الكهربــاء  وشــركة 

قــدره  أولــي  برأســمال  القطريــة 
مليــون   500( ريــال  1.820مليــار 

دوالر( وبقــدرة ألــف ميجــاوات مــن 
قطــر  رؤيــة  مــع  انســجاما  الكهربــاء، 
ــاج  2030، إذ يقــوم المشــروع علــى إنت
الكهربــاء مــن الطاقة الشمســية بتكلفة 
والنفــط. الغــاز  اســتخدام  مــن   أقــل 
وقــال العضــو المنتــدب والمديــر العــام 
القطريــة،  والمــاء  الكهربــاء  لشــركة 
المهنــدي  حمــد  بــن  فهــد  المهنــدس 
فــي تصريحــات صحفيــة إن »شــركة 
إلنتــاج  تتطلــع  للطاقــة«  ســراج 
الشمســية  الطاقــة  مــن  الكهربــاء 
الطبيعيــة  التكلفــة  مــن  أقــل  بتكلفــة 
والتــي تتــراوح مــا بيــن 6 إلــى 7 ســنتات 
الكهربــاء. مــن  واط  للكيلــو   أميركيــة 

وقــال المهنــدس أحمــد الجولــو، رئيــس 
المهندســين  جمعيــة  إدارة  مجلــس 
الطاقــة  خيــارات  كل  »إن  القطريــة: 
دولــة  أمــام  مفتوحــة  البديلــة 
القطــري  المنــاخ  أن  الفتــا  قطــر، 
الُمشــمس يســمح باســتغالل الطاقــة 
اســتغالل«. أفضــل   الشمســية 

ــَن المهنــدي، علــى هامــش مؤتمــر الطاقــة الكهربائيــة وتحليــة المياه  وَبيَّ
الشــهر الماضي، أن الشــركة تلقت عروضا وصلت ألقل من 6 ســنتات 
أميركيــة كيلــو واط مــن الكهربــاء، تلــزم بنــاء منشــأة لتوليــد الكهربــاء 
بالطاقــة الشمســية تنتــج نحو ألف ميجاوات من الكهرباء، ســعيا لتنويع 
 مصــادر توليــد الكهربــاء ابتعــادا عــن اســتخدام المنتجــات البتروليــة.
قطــر،  فــي  للشــمس  اليومــي  اإلشــراق  متوســط  ويصــل 
نحــو  إلــى  ســابقا،  نشــرت  إيــدج«  »ذا  لمجلــة  دراســة  بحســب 
الســحب،  مــن  متــدن  غطــاء  مــع  الســاعة،  ونصــف  ســاعات  تســع 
الصغيــرة  المشــاريع  إقامــة  يعــزز  الــذي  األمــر  متوفــرة،  ومســاحات 
قطــر. فــي  الشمســية  للطاقــة  والكبــرى  الحجــم   ومتوســطة 
وكانــت شــركة الكهربــاء والمــاء القطريــة قــد أعلنــت ديســمبر الماضــي، 
أنهــا تمتلــك 60 ٪ مــن مشــروع توليــد الكهربــاء باســتخدام الطاقــة 
الشمســية بمشــاركة شــركة قطــر للبتــرول، علــى أن يقــدم الطرفــان 
500 مليــون دوالر لتكــون رأس المــال األولــي، علــى أن توجــه الدعــوة 
لشــركات دوليــة لتســاهم بنســبة 40 ٪ مــن تكلفــة المشــروع مــن خــالل 

طــرح عطــاء تنافســي.
الســنوي  قطــر  مؤسســة  مؤتمــر  فعاليــات  وخــالل 
البيئــة  حــول  جلســة  ُعقــدت  للبحــوث 2016، 
الالزمــة  »المــواد  بعنــوان  والطاقــة 
الطاقــة  تجميــع  لتكنولوجيــات 
والتكنولوجيــات  الشمســية 
الضــوء  ســلطت  الكهروضوئيــة« 
ــة،  ــن الطاق ــاه وأم ــن المي ــى أم عل
التحديــات  كبــرى  مــن  وهمــا 
عليهــا  نصــت  التــي  البحثيــة 
الوطنيــة  قطــر  إســتراتيجية 
الجلســة  بــدأت  للبحــوث. 
أمــن  مشــاريع  حــول  بنبــذة 
التــي  والبيئــة  والطاقــة  الميــاه 
يقــوم بهــا معهــد قطــر لبحــوث 
تناولــت  كمــا  والطاقــة،  البيئــة 
والتقنيــات  الوســائل  بالتفصيــل 
المختلفــة لتوليــد الطاقــة الشمســية، 
فــي  المشــاريع  كبــرى  علــى  وتأثيرهــا 
قطــر، واســتخدام علــوم المــواد فــي 
التــي  البيئــة والطاقــة  حــل مشــكالت 

قطــر. دولــة  تواجــه 
مــن ناحيــة أخــرى تســتعد شــركة قطــر 
إلعــادة  الشمســية  الطاقــة  لتقنيــات 
التصنيــع  قطــاع  مالمــح  تشــكيل 
واإلنتــاج فــي مجــال الطاقــة الشمســية 
فــي قطــر والمنطقــة عنــد بــدء تشــغيل 
البوليســيليكون  إلنتــاج  مصنــع  أكبــر 
فــي منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
ــًا المراحــل  ــا، والــذي يشــهد حالي إفريقي
ــدا  ــز تمهي ــرة مــن اإلنشــاء والتجهي األخي
لتشــغيله رســميا فــي النصــف الثانــي 

مــن العــام الجــاري. 
الــذي  الجديــد،  المصنــع  سيشــغل 
يقــع فــي مدينــة راس لفــان الصناعيــة 
مــادة  إلنتــاج  خطيــن  قطــر،  شــمال 

» نطمح بأن نكون كبرى 

الشركات العالمية الرائدة 

في حلول الطاقة  الشمسية 

المتكاملة « 

خالد الهاجري 
رئيس مجلس اإلدارة 
والرئيس التنفيذي 

لشركة قطر لتقنيات الطاقة الشمسية
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البوليســيليكون عاليــة الجــودة ، وهــي المكــون األساســي المســتخدم 
فــي أكثــر مــن 90 ٪ مــن وحــدات الطاقــة الشمســية فــي العالــم وذلــك 
بطاقــة إنتاجيــة أوليــة قدرهــا 8000 طــن متــر ســنويًا، وقــد تــم اإلتفــاق 
ــاج  ــذا االنت ــن ه ــا 50 ٪ م ــى بيعه ــة عل ــد العالمي ــوالر وورل ــركة س ــع ش م
والتــي عبــرت أيضــا عــن اهتمامهــا بشــراء مــا تبقــى مــن هــذا اإلنتــاج 

األولــي. 
تمـــثل السالمـــة األولويـــة األولــى للمصنــع العمــالق حيــث تــم إنجــاز 
93 ٪ مــن المشــروع محققــة أكثــر مــن31  مليــون ســاعة عمــل دون أيــة 
ــر مــن  ــع علــى 3 آالف كيلومت حــوادث مهــدرة للوقــت، يحتــوي المصن
الكابــالت الكهربائيــة، ويســتخدم شــبكة مــن األنابيــب يزيــد طولهــا عــن 
200 كيلومتــر، وقــد تطلــب تشــييده 15 ألــف طــن متــري مــن الصلــب 
األرض  مســاحة  وتبلــغ  الخرســانة،  مــن  مكعــب  متــر  ألــف   100 و 
التــي تمتلكهــا شــركة قطــر للتقنيــة الشمســية فــي موقــع المصنــع 
102 مليــون متــر مربــع، وهــي مســاحة تتيــح توســع  المصنــع فــي 
المســتقبل إلنتــاج مــا يعــادل 50,000 طــن متــري مــن البوليســيليكون 
الــذي يعــادل إنتــاج 7 جيجــا واط مــن الكهربــاء ليواكــب تطــور العمليــات 

الصناعيــة مــن أجــل إنتــاج وحــدات الطاقــة الشمســية فائقــة 
ــة قطــر.  الجــودة فــي دول

وفــي هــذا الصــدد عّلــق الدكتــور خالــد كليفيــخ 
الهاجــري رئيــس مجلــس اإلدارة والرئيس 

لتقنيــة  قطــر  لشــركة  التنفيــذي 
الطاقــة الشمســية قائــال: “يســير 

العمــل فــي المصنــع علــى قــدم 
مرحلــة  مــن  لإلنتقــال  وســاق 
مرحلــة  إلــى  والتشــييد  البنــاء 
اإلنتــاج”. وتمثــل هــذه المرحلــة 
فارقــة  لحظــة  المشــروع  مــن  
حققنــاه  لمــا  جميعــا  بهــا  نعتــز 

فيهــا مــن إنجــازات. فنحن نشــهد 
المصنــع  هــذا  اكتمــال  بأعيننــا 

البوليســيليكون  ورؤيــة  العمــالق 
لتقنيــة  قطــر  شــركة  تنتجــه  الــذي 
الطاقــة الشمســية يتحــول فــي مصانــع 
شــركائنا ومصانعنــا المســتقبلية إلــى 
فــي  تســتخدم  ومنتجــات  وحــدات 
توليــد الطاقــة الشمســية فــي جميــع 

العالــم”.  أنحــاء 
قائــال:  الهاجــري  الدكتــور  وأضــاف 
الوطنيــة  قطــر  رؤيــة  مــع  “تماشــيا 
لتقنيــة  قطــر  شــركة  ســتنتج   ،2030
الطاقــة  حلــول  الشمســية  الطاقــة 
محليــا،  وتقنياتهــا  الشمســية 
وســنصدر  منتجاتنــا وخبراتنــا ومعارفنــا 
ــا نتعــاون مــع  ــم. إنن ــع أنحــاء العال لجمي
إضافيــة  فرصــة  إتاحــة  فــي  شــركائنا 
جديــدة  فــرص  وإيجــاد  للبحــوث 
ــي  ــر ف ــة قط ــي دول ــاص ف ــاع الخ للقط
المســتقبلي،  الحيــوي  المجــال  هــذا 
مــن  باالســتفادة  ملتزمــون  ونحــن 
فــي  بهــا  البحــوث واالسترشــاد  هــذه 

 . تنــا عمليا

ــات  ــال: “تطمــح شــركة قطــر لتقني ــد الهاجــري قائ ــور خال ويؤكــد الدكت
العالميــة  الشــركات  كبــرى  مــن  تصبــح  أن  إلــى  الشمســية  الطاقــة 
ــداءًا مــن البحــث  ــدة فــي حلــول الطاقــة الشمســية المتكاملــة، ابت الرائ
والتصنيــع، وانتهــاء بالتصديــر واالســتثمار، وتســتعد الشــركة لتســخير 

كافــة إمكانيــات الطاقــة الشمســية لخيــر ورفاهيــة الجميــع. 
علــى  للتوســع  االســتراتيجية  خطتهــا  تنفيــذ  الشــركة  وســتواصل 
ــي  ــي مجال ــا ف ــة قدراته ــالل تنمي ــن خ ــي م ــي والعالم ــن المحل الصعيدي
التقنيــة والتصنيــع. وتقــدر الشــركة التعــاون المثمــر مــع الجميــع فــي 

الكبيــرة”.  وطموحاتهــا  أهدافهــا  تحقيــق 
فــي  الشمســية  الطاقــة  لتقنيــات  قطــر  اســتثمارات  حجــم  يقــدر 
ــد”  ــوالر وورل ــن “س ــهم كل م ــيليكون وأس ــع البوليس ــال مصن رأس م
اســتثمارات  وهــي  دوالر،  103مليــار  مــن  بأكثــر  و”ســينتروثيرم” 
ســيكون لهــا تأثيــر فــارق وجوهــري علــى قطــاع الطاقــة الشمســية 

المنطقــة.  فــي  ومســتقبلها  المتنامــي 
ويــرى الدكتــور خالــد الهاجــري هــذه االســتثمارات فرصــة لكــي تتبــادل 
الممارســات  أفضــل  الشمســية  الصناعــات  فــي  الكبــرى  الشــركات 
وتســتفيد مــن بعضهــا البعــض بمــا يخــدم قطــاع الطاقــة 
منطقــة  فــي  المبكــرة  بداياتهــا  فــي  الشمســية 
الوثيــق  التعــاون  الضــروري  ومــن  الخليــج، 
ــاج  ــركات اإلنت ــن ش ــادل بي ــم المتب والدع
أجــل  مــن  والحكومــات  والتصنيــع 

القطــاع”. تطــّور  تعزيــز 
ــات  ــر لتقني ــركة قط ــتفيد ش وتس
الطاقــة الشمســية بالفعــل مــن 
الفــرص الرائعــة العديــدة التــي 
الكــوادر المتميــزة  لنــا  توفرهــا 
فــي أبحــاث الطاقــة الشمســية 
إلــى مســتويات  التــي وصلــت 
والنضــج  التطــور  مــن  متقدمــة 
التــي  الحثيثــة  الجهــود  بفضــل 
قامــت بهــا مؤسســة قطــر، ومعهــد 
قطــر لبحــوث البيئــة والطاقــة، وواحــة 

والتكنولوجيــا.  العلــوم 
لوبيــز  فينســيت  الدكتــور  ويقــول 
شــركة  إدارة  مجلــس  رئيــس  مايــور 
اليــت ســورس رينيوابولــز وهــي أكبــر 
فــي  الشمســية  الطاقــة  شــركات 
أوروبــا: »جــاء االهتمــام فــي االســتثمار 
بالطاقــة الشمســية فــي وقــت هبــوط 
ولكــن  مربــح،  كبديــل  النفــط  أســعار 
المحليــة  الكهربــاء  لتوليــد  اســتهالكها 
يجعــل  ممــا  مكلفــة،  مســألة  كانــت 
الطاقــة المتجــددة كبديــل محلــي أمــر 
ــط  ــعار النف ــاض أس ــع انخف ــذاب. وم ج
اآلن فــإن تكلفــة االســتثمار المتجــددة 
أصبحــت أكثــر ارتفاعــا بالنســبة لــدول 
مجلــس التعــاون الخليجــي التــي تعتمــد 
علــى النفــط، و بالتالــي االســتمرار فــي 
اســتهالك الوقــود األحفــوري لتغطيــة 
معظــم احتياجاتهــا مــن الطاقــة، ولكــن 
نفقــات  ظــل  فــي  يأتــي  أيضــا  هــذا 
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كبيــرة، لــذا فــإن أنجــع وســيلة للتغلــب علــى هــذه المعضلــة يكمــن فــي 
االســتهالك«. مشــكلة  معالجــة 

ويضيــف بــأن دول مجلــس التعــاون الخليجــي الســت تســتهلك طاقــة 
أكبــر مــن كل الــدول اإلفريقيــة ، مــع دعــم الطاقــة غيــر المســتدامة والتي 
تعــد صلــب المشــكلة. مشــيرا إلــى أنــه واســتنادا إلــى التوقعــات الحاليــة 
فــإن الطلــب علــى الوقــود المحلــي فــي المنطقــة ســيتضاعف بحلــول 
2024. وبالنســبة لبلــدان مثــل المملكــة العربيــة الســعودية،  العــام 
فــإن هــذا يعنــي أن معظــم إنتــاج الطاقــة سيســتهلك محليــا . هــذا قــد 
يكــون لــه عواقــب اقتصاديــة هائلــة علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي 
ــة  ــة العربي ــول المملك ــن أن تتح ــث يمك ــرات، حي ــض التقدي ــا لبع . وفق
الســعودية إلــى مســتورد صافــٍي للطاقــة خــالل 2020 - 2038 فــي 

حــال اســتمرار معــدالت االســتهالك الحاليــة.
ــة  ــهد المنطق ــة تش ــن جه ــرا. فم ــا كبي ــكل مأزق ــه - يش ــي رأي ــذا – ف وه
مــن  المحلــي.  االســتهالك  بســبب  جزئيــا  الماليــة  المــوارد  تضــاؤل   
ناحيــة أخــرى، فإنــه يجــب توجيــه تضــاؤل  االحتياطيــات الماليــة نحــو 
التحــول للطاقــة النظيفــة. وهــذا علــى ســبيل التخفيــف مــن الضغــط 

الشــرق  دول  انتظــرت  وكلمــا  ــي.  ل المح االســتهالك  مــن 
الوطنيــة  الميزانيــات  د  ا ـ ـ إجه زاد  كلمــا  األوســط 

لمتزايــد.  ا ي  ـ ـ ل ح الم االســتهالك  معــدال  مــع 
ز  ا ـ ـ ج ن إ المنطقــة  بــدء  مــع  إنــه  ويقــول 

المشــاريع التجريبيــة الكبيــرة، بــدأت 
واللوجســتية  الفنيــة  التحديــات 

الجديــدة فــي الظهــور. حيــث أن 
ــي  ــة ف ــف الرملي ــار والعواص الغب
 ، األوســط  الشــرق  منطقــة 
تخلــق   ، المثــال  ســبيل  علــى 
كفــاءة  فــي  كبيــرة  تحديــات 
وصيانــة البنيــة التحتيــة للطاقــة 

ــى  ــور عل ــدد ماي ــية. ويش الشمس
أن االبتــكار التكنولوجــي والتقــدم 

مثــل   وضــرب  الحــل.  مفتــاح  هــو 
اســتفادت  وكيــف  المغــرب  بتجربــة 
أن  يمكــن  التــي  الفنيــة  الخبــرات  مــن 
ــت  ــث انتهج ــرة. حي ــا الكبي ــي ثماره تؤت
تكنولوجيــا  علــى  التركيــز  المغــرب 
الطاقــة الشمســية، وهــو أمــر مكلــف. 
تخزيــن  بشــكل حاســم  يدمــج  ولكنــه 
الطاقــة الشمســية، وهــو األمــر الــذي 
الطاقــة  تصديــر  الممكــن  مــن  يجعــل 
علــى  يجــب  لــذا  أوروبــا.  إلــى  الزائــدة 
دول الخليــج أن تثبــت طموحــًا مماثــاًل 
وأن تعمــل بــكل إبــداع فــي طموحــات 

بهــا. الخاصــة  الشمســية  الطاقــة 
نحــو  المســيرة  فــإن  وباختصــار، 
مســتقبل الطاقــة النظيفــة محفــوف 
ولكــن  الخليــج،  دول  أمــام  بالعقبــات 
التوفيــر فــي معــدالت االســتهالك علــى 
المــدى القصيــر لخفــض الدعــم وزيــادة 
االســتثمار فــي الطاقــة النظيفــة أمــر 
يمكــن تحقيقــه. ممــا يضــع المنطقــة 
أي  بعــد  خاصــة  قــوي،  أســاس  علــى 

ارتفــاع فــي أســعار النفــط.
ويقــول الدكتــور ســامي قاســم مديــر عــام شــركة بروتيــك للخدمــات 
الفنيــة المتخصصــة وهــي شــركة تقــدم خدماتهــا للشــركات العاملــة 
نشــاطها  بــدأت  والبيئــة،  والطاقــة  الصناعــة  هندســة  مجــال  فــي 
الطاقــة  : »هنالــك طريقتــان لتحويــل   1995 العــام  فــي قطــر فــي 
ــخين،  ــالل التس ــن خ ــة أو م ــواح الضوئي ــالل األل ــن خ ــا م ــية: أم الشمس
موضحــا أن األلــواح تعمــل علــى الضــوء وليــس علــى الحــرارة كمــا يعتقــد 
النــاس، بــل بالعكــس كلمــا زادت حــرارة األلــواح انخفضــت الكفــاءة، 
لذلــك فــإن دول شــمال إفريقيــا هــي الموقــع النموذجــي لتوليــد الطاقــة 

ــرارة.  ــس الح ــمس ولي ــارة الش ــدة إن ــى ش ــد عل ــا تعتم ــية ألنه الشمس
وأكــد أن هنــاك عامليــن أساســيين لتقليــل كفــاءة األلــواح الضوئيــة 
وهمــا درجــة الحــرارة والغبــار، وهمــا عامــالن موجــودان فــي قطــر، 
مشــيرا إلــى أنــه معمليــا أكبــر كفــاءة لتوليــد الطاقــة بهــذه الطريقــة 
هــي 23 ٪، بمعنــى أنــه لتوليــد كيلــووات واحــد مــن الطاقــة الكهربائيــة 
تحتــاج مــن 16 إلــى 20 متــر مربــع وهــو مــا يعــد مســاحة كبيــرة، وذلــك 
ألن كفــاءة األلــواح منخفضــة، وكل األبحــاث حاليــا تعمــل علــى رفــع 
الكفــاءة، وهــو األمــر المرتبــط والــذي يؤثــر علــى مســاحة 
ــة رأس  ــواح وتكلف ــا األل ــة عليه ــذه األرض المقام ه
المــال والتشــغيل والصيانــة، مــا يجعــل ســعر 
بتوليــد  مقارنــة  جــدا  عــاٍل  الكيلــوواط 

التقليديــة.  باألشــكال  الكهربــاء 
نحــو  التحــول  أن  قاســم  ويــرى 
يتعلــق  ال  الشمســية  الطاقــة 
فقــط بالعامــل المــادي، وإنمــا 
هنــاك مــا يســمى بالمســئولية 
البيئيــة وهــي نســبة االنبعاثــات 
مقارنــة  دولــة  لــكل  الكربونيــة 
األصلييــن،  ســكانها  بعــدد 
ــة رقــم واحــد التــي تعانــي  والدول
مــن مشــكلة االنبعاثــات الكربونيــة 
علــى مســتوى العالــم هــي قطــر، 
الهيدروكربونــات  تنتــج  دولــة  ألنهــا 
قطــر  تعــد  حيــث  والبتــرول(  )الغــاز 
مســتوى  علــى   3 رقــم  المنتــج 
ــا  ــر لديه ــإن قط ــك ف ــاز، لذل ــم للغ العال
الــدول  أكثــر  مــن  وهــي  مســئولية 
الملتزمــة بيئيــا علــى مســتوى العالــم، 
حيــث أن هنــاك اســتثمارات ضخمــة 
علــى  للحفــاظ  شــتى  نواحــي  فــي 
االلتــزام البيئــي.  وعندمــا تعمــل علــى 
الطاقــة  توليــد طاقــة متجــددة ســواء 
الشمســية أو مــزارع الريــاح والتســخين 
بالطاقــة الشمســية، وشــركة نبــراس 
مماثلــة  مشــروعات  تقيــم  القطريــة 
إلــى  مشــيرا  األردن،  مثــل  دول  فــي 
النــوع  هــذا  إلــى  يتحــول  العالــم  أن 
الشمســية(،  )الطاقــة  الطاقــة  مــن 
وذلــك بشــكل أساســي بهــدف تقليــل 
ــر  ــرات فــي تغي ــة والتأثي المخاطــر البيئي
المنــاخ. وعندمــا تفكــر فــي تكنولوجيــا 
جديــدة عليــك أن تعظــم مــن مخرجاتها 
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باورجرين المنبثقة عن إينوفيشنز أنليمتد



قــدر اإلمــكان.  وأشــار قاســم إلــى برنامــج األمــن الغذائــي الــذي يربــط 
بيــن الغــذاء والمــاء والطاقــة، وقــد تــم تشــكيل هيئــة تحــت رعايــة ســمو 
األميــر قــررت إقامــة مــزارع نموذجيــة تجلــب المــاء مــن تحــت األرض 
ــره بالطاقــة الشمســية،  ــه بالطاقــة الشمســية ثــم تقــوم بتدوي وتحلي
وحتــى الحاضنــات الزراعيــة يتــم تبريدهــا بالطاقــة الشمســية، الفتــا إلى 
أن قطــر تتمتــع بــأرض منبســطة مــا يســهل عمليــة اســتخراج الطاقــة 
ــاعة  ــن الس ــي م ــمس وه ــة بالش ــة المتعلق ــمس، إال أن الكثاف ــن الش م
الحاديــة عشــرة إلــى الثانيــة ظهــرا، والتحــدي اآلخــر يتمثــل فــي تخزيــن 
الطاقــة، وحاليــا هنــاك خزائــن كهربائيــة يتــم تخزيــن الطاقــة الشمســية 
فيهــا، إضافــة إلــى امتصــاص الحــرارة مــن خــالل مــواد كيميائيــة، وكلهــا 

التــزال فــي إطــار األبحــاث. 

وأوضــح أن الطاقــة الشمســية تعتبــر مصــدر كهربــاء يمكــن اســتخدامها 
فــي أي شــيء تقريبــا، فمحطــات الطاقــة الشمســية تولــد 10 ميجــاواط 
الصحــي  الصــرف  الشــرب ومعالجــة  ميــاه  وتحليــة  الكهربــاء  لتوليــد 
والصــرف الصناعــي، واألمــر ال يعتمــد فقــط علــى توليــد الطاقــة، وإنمــا 

المشــكلة فــي نقــل الطاقــة، حيــث أن تكلفــة نقــل الطاقــة 
يمكــن أن تفــوق تكلفــة توليدهــا بعشــرات المــرات. 

إلــى  وجههــا  برســالة  حديثــه  واختتــم 
المســئولين قائــال: »إن توجيهــات ســمو 

رؤيــة  فهنــاك  جــدا،  ذكيــة  األميــر 
مســتقبلية مــع تفهــم للمســئولية 

مراكــز  وهنــاك  للدولــة،  البيئيــة 
بحثيــة محترمــة جــدا فــي قطــر 
الطاقــة  بحــوث  معهــد  مثــل 
والبيئــة التابــع لجامعــة حمــد بــن 
خليفــة فــي المدينــة التعليميــة، 
هامــة  بأبحــاث  يقــوم  والــذي 

اختــراع  أول  اشــترينا  وقــد  جــدا، 
أن  إال  بروتيــك،  فــي  هنــا  منهــم 

يتمثــل  الغــرب  وبيــن  بيننــا  الفــرق 
ــريك  ــو الش ــا ه ــا هن ــا ينقصن ــي أن م ف
مخرجــات  يتبنــى  الــذي  الصناعــي، 
يقــوم  ومــا  العلمــي  البحــث  وإنتــاج 
إلــى  اإلشــارة  والبــد  أبحــاث،  مــن  بــه 
فــي  ضخمــة  اســتثمارات  هنــاك  أن 
ويســتقطبون  العلميــة،  البحــوث 
العلمــاء األفضــل فــي كافــة المجــاالت، 
إال أن المطلــوب هــو فتــح الشــراكات 

الكبــرى«.  الصناعيــة  الهيئــات  مــع 
فــي حيــن يقــول عمــرو بــالل الشــريك 
المنبثقــة  باورجريــن  لشــركة  اإلداري 
تــم  والتــي  أنليمتــد  إينوفيشــنز  عــن 
ــي  ــهر الماض ــا الش ــن إطالقه ــالن ع اإلع
األتربــة  بمشــكلتي  يتعلــق  فيمــا  أنــه 
والتــي  قطــر  فــي  المرتفعــة  والحــرارة 
قــد تعيــق مــن فعاليــة مشــاريع الطاقــة 
المرتفعــة فــي  الحــرارة  أن  الشمســية 
شــهري يونيــو وأغســطس تقلــل مــن 
أداء النظــام ولكــن ذلــك ال يقلــل مــن 
أهميــة االســتثمار فــي هــذا المشــروع، 

محــاكاة  بعمليــات  نقــوم  مشــروع  أي  تصميــم  وأثنــاء  أننــا  حيــث 
وعمليــات حســابية علــى مــدار الســنة، وبالتالــي نكــون علــى درايــة تامــة 
بكميــة الكهربــاء التــي يمكــن توليدهــا علــى مــدار العــام، وبالتالــي فإنــه 
يمكــن التغلــب علــى مشــكلة الحــرارة. أمــا فيمــا يخــص األتربــة فنحــن 
كشــركة نقــدم الحلــول والخدمــات الكاملــة لكافــة الصعوبــات التــي قــد 
تواجــه المشــروع، ونســتخدم فــي هــذا االطــار طريقتيــن - فيمــا يتعلــق 
بعمليــات الصيانــة والتــي تتضمــن عنصــرًا هامــًا جــدا وهــو التنظيــف-  
ســواء التنظيــف اليــدوي أو التنظيــف باســتخدام الروبــوت، فمثــال فــي 

مشــروع مشــيرب نســتخدم التنظيــف باســتخدام الروبــوت. 
ــن  ــول أن التخزي ــية يق ــة الشمس ــن الطاق ــكلة تخزي ــص مش ــا يخ وفيم
بحوثــًا  تشــهد  والتــي  الشمســة  الطاقــة  فــي  المواضيــع  أهــم  مــن 
الكبيــرة  العوائــق  مــن  تعتبــر  ألنهــا  ضخمــة،  واســتثمارات  وتطــورًا 
فــي مجــال الطاقــة الشمســية التــي نســتطيع فــي حــال حلهــا، وضــع 
أهــداف الســتدامة بنســبة 100 ٪، وهــو مــا يحتــاج مخــازن متوفــرة 
تعيــش لفتــرات طويلــة وتكلفتهــا غيــر مرتفعــة. واألمــر يتعلــق بطبيعــة 
المشــروع نفســه، ومعظــم مشــاريعنا هنــا فــي قطــر ليــس بهــا تخزيــن 

وإنمــا ترتبــط باألســواق بشــكل مباشــر. 
فــي  والتوســع  اإلنتشــار  بخصــوص  وأوضــح 
المنطقــة: »ســتقوم »باورجريــن« باالعتمــاد 
علــى خبرتهــا ومواردهــا كمــزود رئيســي 
المتجــددة،  الطاقــة  حلــول  ألنظمــة 
وكالعــب رئيســي فــي هــذا المجــال، 
سنســعى  ذلــك  علــى  وبنــاء 
دائــرة  توســيع  إلــى  جاهديــن 
الخليــج  لتشــمل  نشــاطاتنا 
ومنطقــة الشــرق األوســط فــي 
الســنوات المقبلــة. لقــد مكنتنــا 
قطــاع  فــي  الرائــدة  المشــاريع 
دولــة  فــي  النظيفــة  الطاقــة 
قطــر، التــي قمنــا بتنفيذهــا منــذ 
موثوقــًا  شــريكًا  نكــون  أن  البدايــة 
تكنولوجيــا  مجــال  فــي  ومعتمــدًا 
الســوق  فــي  المتجــددة  الطاقــة 
أنــه  التأكيــد  ونســتطيع  المحليــة، 
ســيكون لنــا دور محــوري ومميــز فــي 
هــذه الصناعــة علــى صعيــد المنطقــة 
فــي المســتقبل القريــب، كمــا ســتمكننا 
الجديــدة مــن ترســيخ مكانتــا  عالمتنــا 

المحلــي«. الســوق  فــي 
فــي  الشمســية  للطاقــة  رؤيتــه  وعــن 
الــدول العربيــة والمطلــوب مــن أجــل 
فــي  فعليــة  خطــوات  فــي  المضــي 
هــذا المجــال أن قطــر بالفعــل أخــذت 
مجــال  فــي  وكبيــرة  هائلــة  خطــوات 
ــي  ــاريع المبان ــية ومش ــة الشمس الطاق
الخضــراء، ولكــن لكــي تقــوم بالصناعــة 
علــى  المشــاريع  تكــون  أن  البــد  ككل، 
مســتوى المحطــات وليــس فقــط مــن 
تكــون  وأن  الحكومــي،  الجهــد  خــالل 
الطاقــة،  هــذه  لبيــع  قوانيــن  هنــاك 
باألســواق  اتصــال  هنــاك  يكــون  وأن 
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أنــه علــى مســتوى  العالميــة واإلقليميــة فــي مجــال الكهربــاء. الفتــا 
الشــرق األوســط قامــت المغــرب بجهــود ممتــازة، ولديهــم خطــط 
قويــة جــدا بــأن يصلــوا إلــى 40 ٪ مــن احتياجاتهــم، وبالتالــي لديهــم 
طمــوح كبيــر، وقــد قامــوا بهــدوء وســرعة باالنتهــاء مــن مشــروع ضخــم 
إلنتــاج الطاقــة الشمســية، كمــا أن مصــر لديهــا مشــروع واعــد جــدا فــي 
ــًا،  ــرًا مربع ــي 35 كيلومت ــا ف ــاوات أي 2 جيج ــن ميج ــاج ألفي ــوان إلنت أس
ــم  ــي العال ــة أرض ف ــر كتل ــيكون أكب ــروع س ــذا المش ــذ ه ــم تنفي ــو ت ول
للطاقــة الشمســية، أيضــا األردن ســباقة فــي عالــم التكنولوجيــا بشــكل 
عــام ســواء فــي تكنولوجيــا المعلومــات أو فــي الطاقــة الشمســية، 
ويتحركــون بخطــى ثابتــة منــذ مــدة طويلــة مــن الزمــن. مختتمــا حديثــه 
ــزال  ــي الت ــة والت ــذه الصناع ــف به ــي التعري ــام ف ــه دور ه ــالم ل ــأن اإلع ب

فــي طــور التطويــر. 
فــي حيــن تــرى ديــاال خيراللــه مديــر التســويق بشــركة أنوفيشــين ان 
ــد  ــًا واســعًا فــي تحدي ــة قــد اكتســبت جانب ــد: أن االســتدامة البيئي ليميت
أســس التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة فــي أيامنــا هــذه لتصبــح لغــة 
العصــر. وباتــت الــدول تســعى بشــكل مســتمر إلــى تطويــر قدراتها على 

توليــد الطاقــة مــن مصــادر متعــددة غيــر االعتمــاد علــى النفط. 
وكــون نســبة ســطوع الشــمس في منطقة الشــرق 

أعلــى  مــن  تعــد  إفريقيــا  وشــمال  األوســط 
النســب فــي العالــم، فقــد باتــت الطاقــة 

المصــادر  أكثــر  إحــدى  الشمســية 
ــبة  ــد نس ــي تحدي ــا ف ــد عليه المعتم

فــي  المتجــددة  الطاقــة  توليــد 
المنطقــة.  وتضيــف بــأن قطــر 
تحتــل مكانــة تــوازي نمــو هــذا 
القطــاع فــي باقــي دول الخليــج 
العربــي والشــرق األوســط ككل 
بخطــط  تتمثــل  أهــداف  عبــر 

احتياجاتهــا  مــن   ٪  20 لتوليــد 
الطاقــة  مشــاريع  عبــر  الكهربائيــة 

 2030 العــام  بحلــول  الشمســية 
أن  بــد  وال  بتنفيــذه.  بــدأت  مــا  ومنهــا 
2030 تمثــل حافــزًا قيمــًا  رؤيــة قطــر 
تســعى  إذ  كهــذه،  مشــاريع  لتطويــر 
الدخــل  مصــادر  تنويــع  إلــى  الدولــة 
ــاز  ــط والغ ــى النف ــاد عل ــف االعتم بتخفي
واتخــاذ إســتراتيجيات ترشــيد الطاقــة 
مســتوى  وعلــى  مصادرهــا.  وتنويــع 
التطبيقــات المحليــة تقــول: »لشــركتنا 
دور قيــادي فــي تشــييد بعــض أولــى 
الطاقــة  علــى  المرتكــزة  المشــاريع 
الشمســية ولــكل منهــا طابــع خــاص 
يميزهــا مــن حيــث التصميــم والفائــدة 
البيئيــة. يعتبــر مشــروع )مشــيرب قلــب 
الدوحــة( مــن ضمــن أكبــر التطبيقــات 
الموجــودة فــي قطــر حاليــًا ويتواصــل 
عملنــا فيــه منــذ عاميــن فــي عــدة مراحــل 
أكبــر  اكتمالــه  عنــد  المشــروع  ويمثــل 
ــم.  ــي الخضــراء فــي العال تجمــع للمبان
أســطح  بيــن  فيــه  التطبيقــات  تتعــدد 
تســخين  ونظــم  الشمســية  المبانــي 

ــاه بالطاقــة الشمســية كمــا يتضمــن أول مدرســة فــي قطــر وأول  المي
الشمســية«.  الطاقــة  نظــام  يعتمــدان  جامــع 

الــذي اعتمــد نظــام  الرياضــي األول فــي قطــر  المبنــى  وتضيــف أن 
الطاقــة الشمســية هــو صالــة الســد المغطــاة حيــث أقيمــت بطولــة 
كأس العالــم لكــرة اليــد 2015، كانــت ألواحنــا الشمســية تولــد الطاقــة 
الكهربائيــة خــالل المبــاراة. حــاز هــذا المشــروع بجائــزة أفضــل مشــاريع 
االســتدامة للعــام 2015 فــي احتفــال ســنوي للمنطقــة تقيمــه مجلــة 
كونستركشــن ويــك المختصــة بقطــاع اإلنشــاءات. جــاءت هــذه الجائــزة 
ــز المبنــى  ــة التطبيــق إذ يتمي كمكافــأة للتفــوق فــي التصميــم وصعوب
عــن األســطح العامــة كونــه مســتدير وممــّوج ممــا يجعــل تركيــب األلــواح 

الشمســية مهمــة دقيقــة.
أنظمــة  عــن  التحــدث  عنــد  نفســه  يطــرح  الــذي  الســؤال  أن  بــد  وال 
ــن  ــذًا بعي ــة أخ ــف والصيان ــى التنظي ــة إل ــو الحاج ــية ه ــة الشمس الطاق
االعتبــار الميــزات المناخيــة الخاصــة بالمنطقــة. تجــدر اإلشــارة إلــى 
أن مســألة التنظيــف والصيانــة هــو أمــر يكــون فــي الحســبان منــذ 
باعتبــار  الشمســية  الطاقــة  مهنــدس  يقــوم  إذ  التصميــم  مرحلــة 
عــدد مــن المعاييــر التــي تلعــب دورًا فــي التمهيــد لمرحلــة 
ــل  ــة عم ــة بمراقب ــل الصيان ــب. تتمث ــد التركي ــا بع م
يســمح  ممــا  األداء  عــن  والتقريــر  النظــام 
إذا اقتضــى  الالزمــة  المعايــرة  بتطبيــق 
علــى  والمحافظــة  للتوصــل  األمــر 
ــا  ــام. أم ــة النظ ــب فعالي ــى نس أعل
التنظيــف فيكــون دوريــًا حســب 
مــن  تختلــف  والتــي  الحاجــة 
حســب  علــى  آلخــر  مشــروع 
مســاحته،  وكبــر  موقعــه 
مــن  التنظيــف  طــرق  وتتعــدد 
أو  الميــاه  باســتعمال  أو  جــاف 
البخــار، إلــى يــدوي وباســتخدام 
هــذه  كل  الروبوتيــة.  اآلليــات 
تمكننــا  واالختالفــات  التطبيقــات 
مــن جمــع البيانــات والخبــرة فــي خدمــة 
قطــاع الطاقــة الشمســية فــي قطــر 
مــع  بالتعــاون  ونتمكــن  والمنطقــة 
شــبكة شــركائنا ومصنعــي التكنولوجيا 
إلــى  والتوصــل  الخبــرات  بتناقــل 
تطبيــق  فــي  الجــودة  معاييــر  أعلــى 
مشــاريعنا. وتضيــف: »قامــت شــركتنا 
إلــى شــركة  مؤخــرًا بتغييــر مســماها 
حتــى  تمثــل  كانــت  إذ  »باورجريــن« 
اآلن قســم حلــول الطاقــة المتجــددة 
أنليميتــد،  إنوفيشــنز  شــركة  مــن 
وتأتــي هــذه الخطــوة لتعزيــز نجاحاتهــا 
فــي الســوق فــي هــذا المجــال، ممــا 
يخولنــا التحــول إلــى شــركة مســجلة 
ونكمــل  أنليميتــد،  تابعةإلنوفيشــنز 
عملنــا فــي هــذا القطــاع الــذي يســتحوذ 
فــي  المختصيــن  موظفينــا  شــغف 
دور  إلــى  ســاعين  االســتدامة  حلــول 
أكبــر نتخــذه فــي خدمــة قطــاع الطاقــة 

والمنطقــة«. قطــر  فــي  المتجــددة 

» االبتكار التكنولوجي 

والتقدم هو مفتاح الحل «

الدكتور فينسيت لوبيز مايور
 رئيس مجلس إدارة 

شركة اليت سورس رينيوابولز
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العقارات في قطر... 
تفاؤل بمزيد من 

االنتعاش
إن التغيرات التي شهدتها توجهات سوق العقارات 
السكنية، والتي برزت بشكل واضح خالل الشهور 
األخيرة، تشير إلى أن القوى التي تؤثر على السوق 

قد تؤدي إلى هبوط في مستوى إيجارات العقارات 
السكنية، مما يزيد من الحاجة إلى وضع سقف ألسعار 

التأجير. ومن جهة أخرى شهد السوق انخفاضًا 
في الطلب على تأجير المجمعات السكنية لصالح 

الشركات، حيث باتت العديد من الشركات تفضل حاليًا 
منح موظفيها عالوات سكنية بداًل من دفع إيجارات 

إقامتهم السكنية بشكل مباشر.

بقلم ازدهار إبراهيم
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ملــف  اليــوم  قطــر  فتــح 
وتلتقــي  األســعار  تصحيــح 
عــددًا مــن الخبــراء الذيــن أكــدوا 
أن أســعار العقــارات بــدأت فــي 
ــي  ــح ف ــة وتصحي ــارج الدوح ــبة 20 ٪ خ ــاض بنس االنخف
المناطــق الشــمالية والجنوبيــة نتيجــة توافــر األراضــي 
وحالــة الهــدوء التــي أصابــت ســوق البيــع والشــراء، وكمــا 
أن األســعار داخــل الدوحــة تشــهد اســتقرارا نتيجــة زيــادة 
الطلــب .  الذيــن أكــدوا  أن األربــاح التــي حصــل عليهــا 
أصحــاب األســهم مؤخــرا ســتجعل الســيولة تــزداد فــي 
الســوق العقــاري الفتــرة القادمــة ممــا قــد ينتــج عنهــا 
حالــة مــن البيــع والشــراء قــد تــؤدي إلــى ارتفــاع األســعار 
النفــط   أســعار  انخفــاض  أن  وأوضحــوا   أخــرى.  مــرة 
أحــد األســباب التــي تؤثــر بشــكل إيجابــي علــى الســوق، 
الفضــاء  األراضــي  ســعري  تصحيــح  فــي  وستســاعد 
أو أســعار اإليجــار علــى اختــالف فئاتهــا ، الفتيــن إلــى 
ــح  ــة لتصحي ــرارات صارم ــاج ق ــاري يحت ــوق العق أن الس
ــي  ــباب الت ــد األس ــن أح ــطاء العقاريي ــعار وإن الوس األس
تتســبب فــي ارتفــاع األســعار نتيجــة عملهــم علــى زيــادة 
شــركة  عــن  صــادر  تقريــر  بانتظام.قــال  مكاســبهم 
مارمــور مينــا انتيليجنــس )مارمــور( لألبحــاث إن أســعار 
العقــارات فــي الســوق القطــري ظلــت مســتقرة حتــى 
الربــع  الماضــي. ولكــن فــي  العــام  الثالــث مــن  الربــع 
األخيــر مــن ذات العــام تعرضــت لموجــة تصحيحيــة، 
ــة التــي تمــت مؤخــرا  فيمــا انحصــرت األنشــطة التجاري
فــي نطــاق القطــاع الخــاص، إذ ســادت فيهــا معامــالت 
تأجيــر المكاتــب الصغيــرة واألجنحــة أو المســاحات التــي 

تقــل عــن خمســمائة متــر مربــع.
  

النفطيــة  غيــر  القطاعــات  تنمــو  أن  ويتوقــع 
ومشــاريع  البنــاء  قطــاع  يقودهــا  )الهيدروكربونيــة(، 
المائــة  فــي   10.1 بنســبة  الضخمــة  التحتيــة  البنــى 
االتجــاه  ذات  يســتمر  أن  ويتوقــع   ،2015 العــام  فــي 
اتخــذت  قــد  قطــر  وكانــت   .2016 العــام  فــي 
إجــراءات لزيــادة مســاهمة القطــاع غيــر النفطــي فــي 
للتنميــة..  قطــر  بنــك  عبــر  المحلــي  الناتــج  إجمالــي 
حصــر  قــد  الموازنــة  فــي  اإلنفــاق  ترشــيد  وكان  هــذا 
 بشــكل أساســي فــي شــكل خفــض اإلنفــاق الزائــد. 

وقالــت )مارمــور( إنــه عــالوة علــى التركيــز علــى مشــاريع 
علــى تطويــر  تركــز  أيضــا  فــإن قطــر  التحتيــة،  البنــى 
الحجــم،  ومتوســطة  الصغــرى  الشــركات  قطــاع 
خــالل  القطــاع  هــذا  فــي  النمــو  اســتمرار  متوقعــة 
أعلنــت  قــد  القطريــة  الحكومــة  وكانــت   2016 العــام 
أنهــا لــن تخفــض دعــم مشــاريع التنميــة االقتصاديــة 
كمــا ولــن تخفــض أيضــا دعــم الدولــة لــكل مــن الوقــود 
ــاز،  ــط والغ ــة للنف ــعار المتدني ــل لألس ــردة فع ــذاء ك والغ
 وذلــك بســبب أن ماليــة الدولــة تبقــى وال تــزال قويــة. 
كمــا توقعــت دراســة DTZ إضافــة مســاحات مكتبيــة 
جديــدة فــي قطــاع المكاتــب بإجمالــي 300 ألــف متــر 
ــي  ــا يعن ــة، مم ــهرًا المقبل ــرة 12- 18 ش ــالل فت ــع خ مرب
زيــادة فــي العــرض قــد تقــود إلــى حــدوث انخفــاض 

علــى أســعار تأجيــر العقــارات المكتبيــة فــي الدوحــة، 
تأجيــر  معــدالت  فــي  تباطــؤ  وجــود  مــع  خصوصــا 
المكاتــب مــن الفئــة »أ« خــالل العــام 2015. وأشــارت 
والتــي  قطــر،  فــي  الســكانية  الزيــادة  إلــى  الدراســة 
ــة  ســجلت نســبة 10.2 ٪ خــالل األشــهر الـــ 12 الماضي
فــي  نســمة، ممــا ســاهم  مليــون   2.46 نحــو  ليبلــغ 
ــكنية، وإن  ــارات الس ــوق العق ــى س ــال عل ــل اإلقب تواص
كان الطلــب يتركــز علــى فئــة العقــارات األقــل ســعرًا 
 ،2015 فــي الســوق، مشــيرة إلــى أنــه فــي ديســمبر 
طالــب مجلــس الشــورى الجهــات والســلطات المعنيــة 
بالحــد مــن تزايــد أســعار اإليجــارات مقترحــًا وضــع قيــود 

تنظمهــا. وقوانيــن 
 : DTZ ــركة ــام ش ــر ع ــس مدي ــال إد بروك ــة ق ــي البداي ف
»إن التغيــرات التــي شــهدتها توجهــات ســوق العقــارات 
ــهور  ــالل الش ــح خ ــكل واض ــرزت بش ــي ب ــكنية، والت الس
األخيــرة، تشــير إلــى أن القــوى التــي تؤثــر علــى الســوق 
قــد تــؤدي إلــى هبــوط فــي مســتوى إيجــارات العقــارات 
إلــى وضــع ســقف  الســكنية، ممــا يزيــد مــن الحاجــة 
الســوق  شــهد  أخــرى  جهــة  ومــن  التأجيــر«.  ألســعار 
انخفاضــًا فــي الطلــب علــى تأجيــر المجمعــات الســكنية 
ــد مــن الشــركات  ــح الشــركات، حيــث باتــت العدي لصال
تفضــل حاليــًا منــح موظفيهــا عــالوات ســكنية بــداًل مــن 

دفــع إيجــارات إقامتهــم الســكنية بشــكل مباشــر.

قطاع الضيافة
ويضيــف أن قطــاع الضيافــة فــي قطــر اســتقبل مــا 
مجموعــه 1,900 غرفــة فندقيــة جديــدة خــالل العــام 
معــدالت  فــي  انخفاضــًا   DTZ رصــدت  بينمــا   ،2015
اإلشــغال اليومــي للفنــادق بنســبة 12 ٪ مقارنــة بالفتــرة 
نفســها مــن العــام 2014. ومــن المتوقــع أن تســتمر 
الضغوطــات علــى مقاييــس األداء فــي قطــاع الضيافــة 
 18,000 يقــارب  مــا  بطــرح  توقعــات  مــع  بالدولــة، 
غرفــة فندقيــة فــي 80 فندقــًا جديــدًا خــالل فتــرة 3- 5 
ــر مــن  ــع األخي ــر الرب ســنوات المقبلــة. وأضــاف إن تقري
العــام 2015 يظهــر بــأن ســوق العقــارات فــي قطــر 
بــدأ يتأثــر بانخفــاض أســعار النفــط ومشــتقاته، متوقعــا 
اســتمرار هــذا التأثيــر خــالل العــام 2016، ممــا يعنــي 
أن القطــاع ينتظــر فتــرة صعبــة خــالل األشــهر المقبلــة، 
لكنــه أشــار فــي نفــس الوقــت إلــى أن التوقعــات طويلــة 
األمــد لســوق عقــارات قطــر تبقــى جيــدة، حيــث تمثــل 
والتــي  التحتيــة،  البنيــة  فــي  الحكومــة  اســتثمارات 
بـــ261 مليــار ريــال )71.68 مليــار دوالر  تقــدر قيمتهــا 
أميركــي(، دعمــًا هامــًا ومرتقبــًا لقطــاع العقــارات ككل. 
قطــاع  »إن  قــال:  الضيافــة،  بقطــاع  يتعلــق  وفيمــا 
خطتــه  فــي  خصــص  قطــر  فــي  الوطنيــة  الســياحة 
دوالر  مليــار   45 مبلــغ   2030 للعــام  اإلســتراتيجية 
ــرة  ــالل فت ــا خ ــم تنفيذه ــياحية يت ــاريع س ــي لمش أميرك
15 ســنة المقبلــة، ومــع قــرب انعقــاد مونديــال كأس 
ــارات  ــاع العق ــن أن قط ــه م ــدا ثقت ــم 2022«، مؤك العال
فــي قطــر سيشــهد انتعاشــًا فــي ضــوء هــذه الخطــط 

واالســتثمارات.

ت

 الدوحة األقل تأثرًا 
نظرا للنهضة العمرانية 
المستمرة  

متعب الصعاق 
الخبير العقاري
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قضايا تهمك

المراكز التجارية
مــوالت ومجمعــات  مــن  التجزئــة  إن مراكــز  وأضــاف 
بالرغــم  مرتفعــة  إشــغال  بمســتويات  تتميــز  تجاريــة 
إلــى أن  مــن ارتفــاع األســعار، الفتــا فــي ذات الوقــت 
إيجــارات الوحــدات الســكنية ظلــت مســتقرة علــى مــدار 
العــام، إال أن الزيــادة فــي العــرض خــالل الربــع األخيــر 
مــن العــام 2015 ســاهمت فــي تلييــن الســوق، فــي 
ــن  ــد، ولك ــه الجي ــي أدائ ــة ف ــاع الضياف ــتمر قط ــن اس حي
كان هنــاك انخفــاض عــام فــي مســتويات اإلشــغال 
نتيجــة  وذلــك   ،2015 مــن  األخيــر  الربــع  فــي  العــام 
ــار  ــة. وأش ــرف الفندقي ــن الغ ــروض م ــي المع ــادة ف الزي
ــا تقــدر بنحــو  ــى أن قيمــة المشــاريع التــي تجــري حالي إل
261 مليــار ريــال، بــدون احتســاب مشــاريع فــي الطاقــة 
والقطــاع الخــاص، وتعتبــر مشــروعات النقــل مــن أهــم 
شــاملة  ريــال  مليــار   87 نحــو  بتكلفــة  المشــروعات 
تبلــغ تكلفــة  القطريــة، كمــا  الحديــد  مشــروع ســكك 
مشــروعات البنيــة التحتيــة نحــو 54 مليــار ريــال. وأشــار 
إلــى أن نمــو عــدد الســكان بنســبة 10.2 ٪ خــالل األشــهر 
الـــ 12 الماضيــة ليبلــغ نحــو 2.46 مليــون نســمة ممــا 
يســهم فــي توليــد الطلــب علــى العقــارات الســكنية، 
كمــا تمــت زيــادة النمــو فــي جميــع القطاعــات خصوصــا 
قطاعــات الخدمــات والتمويــل والفنــادق والمطاعــم، 
ــر التوقعــات  ــه وفقــا لتقري والتجــارة والنقــل، منوهــا بأن
وزارة  أصدرتــه  الــذي   ،2017  -  2015 االقتصاديــة 
التخطيــط التنمــوي واإلحصــاء فإنــه مــن المتوقــع أن 
يبلــغ متوســط التضخــم 2 ٪ فــي العــام 2015، فــي 
فــي  الســنوي  التضخــم  معــدل  متوســط  كان  حيــن 
وكان   ،٪  3.56 نحــو   2015 حتــى   2005 مــن  الفتــرة 
فيمــا  الرئيســي  القلــق  مصــدر  هــو  اإلســكان  ســوق 
يتعلــق بمعــدل التضخــم فــي قطــر، بعدمــا تزايــدت 
فــي  الســكن  مــن  المعــروض  لقلــة  نظــرا  اإليجــارات 
تلــك الفتــرة، معربــا عــن مخاوفــه بشــأن تضخــم تكلفــة 
الـبنـــاء، حـــيث مــن المـــتوقع نمـــو قطــــاع البنــــاء بنسبــــة 

18 ٪ فــي الفتــرة مــن 2016 إلــى 2019.

مشروعات البنية التحتية
وقــال: »إن قطــاع العقــارات فــي قطــر ســوف يســتفيد 
مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة التــي تقــوم بهــا الدولــة، 
ــاريع  ــال لمش ــار ري ــه 260 ملي ــا قيمت ــد م ــم رص ــث ت حي
البنيــة التحتيــة خــالل الســنوات المقبلــة، إضافــة إلــى 
تخصيــص 8 مليــارات ريال لمشــاريع متعلقــة بمونديال 
كأس العالــم لكــرة القــدم 2022، الفتــا إلــى أن تزايــد 
أعــداد الســكان فــي قطــر يعتبــر أيضــا مــن العوامــل التــي 
تدعــم الطلــب علــى العقــارات. وفيمــا يتعلــق بالمكاتب 
اإلداريــة، قــال إن تراجــع الطلــب علــى المكاتــب أدى إلــى 
تراجــع أســعار التأجيــر خــالل الربــع األخيــر مــن العــام 
الماضــي، منوهــا بــأن مــا مســاحته 300 ألــف متــر مربــع 
مــن المكاتــب ســوف تدخــل ســوق اإليجــارات خــالل 
الـــ12 شــهرا المقبلــة وتتمركــز معظمهــا فــي منطقتــي 
الخليــج الغربــي، ومدينــة لوســيل، متوقعــا أن تتراجــع 
أســعار إيجــارات المكاتــب خــالل الفتــرة المقبلــة وذلــك 
ــاحات  ــوص المس ــع. وبخص ــرض المتوق ــادة الع ــع زي م
التجاريــة أو مــا يتعلــق بقطــاع التجزئــة، أشــار إلــى وجــود 
ــا،  ــوال تجاري ــالل 14 م ــن خ ــع م ــر مرب ــف مت ــو 643 أل نح
الفتــا إلــى أن هنالــك العديــد مــن المــوالت قيــد اإلنشــاء 
ــر  ــون مت ــو 1.3 ملي ــدر بنح ــة تق ــاحات تجاري ــم مس تض
مربــع. وأشــار إلــى أنــه مــن المتوقــع طــرح 200 ألــف 
ــة  ــنوات الخمس ــالل الس ــوق خ ــي الس ــكنية ف ــدة س وح
المقبلــة، الفتــا إلــى وجــود نحــو 10 آالف وحــدة ســكنية 
تحــت اإلنشــاء حاليــا، وتوقــع أن يشــهد ســوق اإليجــارات 

ــا خــالل العــام 2016. تراجعــا تصحيحي

سوق المكاتب
وأشــار إلــى أن مــا نســبته 65 ٪ من المســاحات التأجيرية 
ــة بمنطقــة الخليــج الغربــي  فــي ســوق المكاتــب اإلداري
قــد تــم تأجيرهــا خــالل الفتــرة مــن 2008 إلــى 2014 
وذلــك أمــا عــن طريــق مؤسســات حكوميــة أو شــركات 
تابعــة لقطــاع الطاقــة، منوهــا بــأن تراجــع أســعار النفــط 
أثــر فــي تراجــع الطلــب الكلــي علــى المكاتــب، الفتــا 

 االنخفاض نتيجة توقف 
حركة البيع والشراء خارج 

الدوحة مؤخرا   

خليفة المسلماني 
الخبير العقاري
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تتعلــق  المكاتــب  عــن  االستفســارات  غالبيــة  أن  إلــى 
ــرًا مربعــًا. ــات أقــل مــن 250 مت بمتطلب

ــر  ــون مت ــر مــن 1.6 ملي ــا أكث ــه يوجــد حالي ــى أن وأشــار إل
فــي  اإلنشــاء  قيــد  المكتبيــة  المســاحات  مــن  مربــع 
منطقــة الخليــج الغربــي، وهــي تمثــل أكثــر مــن 40 ٪ 
مــن إمــدادات المكاتــب التــي بنيــت فــي الدوحــة، منوهــا 
ألــف متــر مربــع مــن   130 أنــه يوجــد حاليــا نحــو  إلــى 
المســاحات المكتبيــة الشــاغرة والمطروحــة لإليجــار فــي 
منطقــة الخليــج الغربــي، منوهــا كذلــك بــأن نحــو 300 
ألــف متــر مربــع مــن المســاحات المكتبيــة فــي منطقــة 
الخليــج الغربــي ســوف تكتمــل فــي غضــون 12 إلــى 18 
شــهرا المقبلــة، مــن بينهــا 200 ألــف متــر مربــع تشــمل 
حــي قطــر للبتــرول والتــي ربمــا ال تطــرح للتأجيــر فــي 

الســوق.

تصحيح خارج الدوحة
أن  فيــرى  المســلماني  العقــارى خليفــة  الخبيــر  أمــا  
العقــارات واألراضــي تشــهد حاليــا تصحيحــًا  أســعار 
وصــل  حيــث  فقــط  الدوحــة  خــارج  األســعار  فــي 
االنخفــاض إلــى  20 ٪ مــن األســعار ســواء لألراضــي 
أو العقــارات، مؤكــدا أن االنخفــاض جــاء نتيجــة حركــة 
البيــع والشــراء التــي توقفــت مؤخــرا خــارج الدوحــة. 
الدوحــة  فــي  األســعار  أن  المســلماني  وأضــاف 
تشــهد العكــس حيــث أن هنــاك 18 منطقــة ال تــزال 
ــاض  ــا انخف ــد به ــة وال يوج ــة ومرتفع ــا ثابت ــعار به األس
المناطــق،  تلــك  علــى  الطلــب  زيــادة  نتيجــة  وذلــك 
خــارج  غالبــا  يكــون  األســعار  تصحيــح  أن  موضحــا 
الدوحــة وفــي المناطــق البعيــدة، مؤكــدا أن انخفــاض 
أســعار اإليجــار أو األراضــي الفضــاء مرهــون بحجــم 
العــرض والطلــب فــي الســوق، ومســاحات األراضــي 
البعيــدة،  المناطــق  فــي  يتوفــر  مــا  وهــو  المتوافــرة 
ــاال متنوعــا  ــاك إقب ولكــن فــي المناطــق الـــ18 فــإن هن
ــكل  ــعارها بالش ــع أس ــا يرف ــي م ــكن واألراض ــى الس عل
الــذي نــراه، فاألراضــي المعروضــة للبيــع محــدودة جــدًا 
وبالتالــي ســيظل ارتفــاع أســعارها مســتمرا. وأكــد أن 
انخفــاض أســعار النفــط أثــر علــى أســعار العقــارات 
فــي الــدول المجــاورة حيــث حدثــت بهــا انخفاضــات إال 
أن الوضــع فــي قطــر مختلــف نظــرا لحجــم المشــاريع 
ــن  ــرة م ــدادًا كبي ــب أع ــي تجل ــة والت ــا الدول ــي تنفذه الت
الســكن  علــى  طلبــا  يخلــق  مــا  والمهنييــن  العمالــة 
بمختلــف فئاتــه، وبالتالــي فــإن إمكانيــة الهبــوط الحــاد 
للســوق العقــاري تأثــرا بأســعار النفــط لــن تتــم بنفــس 
بــوادر  هنــاك  أن  مــن  يمنــع  ال  هــذا  لكــن  الســرعة، 
النخفــاض معــدالت التضخــم إلــى شــكل مقبــول مــا 
والمنتجــات  الســلع  أســعار  انخفــاض  فــي  يســاهم 
بقــدر  ستســاهم  بدورهــا  التــي  البنــاء  مــواد  ومنهــا 
العقــاري.  الســوق  أســعار  انخفــاض  فــي  ضئيــل 
ــل  ــي حص ــاح الت ــاهم األرب ــلماني أن تس ــع المس وتوق
فــي  الماضــي  الشــهر  خــالل  المســاهمون  عليهــا 
ــيقوم  ــث س ــاري حي ــوق العق ــي الس ــرة ف ــدوث طف ح
ــزء  ــى بج ــارات أو أراض ــراء عق ــاهمين بش ــض المس بع

مــن أرباحهــم ممــا ســيؤثر علــى حركــة الســوق ممــا 
يســاهم فــي ثبــات األســعار.

الوسطاء  هم السبب
وفــي ســياق مــواٍز يقــول الخبيــر المثمــن أحمــد علــى 
األســعار  تنخفــض  أن  المتوقــع  »مــن  الكبيســى: 
ســتنخفض  كمــا   ٪  30 لـــ  تصــل  بنســبة  مســتقبال 
القيمــة اإليجاريــة، الفتــا إلــى أن الســبب فــي ذلــك يرجــع 
العقــارات  الطلــب علــى  أن  للعــرض والطلــب حيــث 
انخفــاض  إلــى  بــدوره  ســيؤدي  بمــا  قــل  واألراضــي 
األســعار . وأضــاف الكبيســي: »إن العقــارات أفضــل 
ــي،  ــا  فــي الوقــت الحال فــرص االســتثمار وأكثرهــا أمان
ــن أي  ــوف م ــه خ ــس علي ــري لي ــاد القط ــا أن االقتص كم
انخفــاض ألســعار النفــط والدليــل علــى ذلــك هــو قــدرة 
الســوق الشــرائية وارتفاعهــا حتــى اآلن ، مشــيرا إلــى أن 
ــن أحــد األســباب فــي ارتفــاع أســعار  الوســطاء العقاريي
ــة تلــك الظاهــرة التــي  ــد مــن محارب ــه الب العقــارات، وأن
تتزايــد مــن غيــر حــل، متوقعــا أن يســاهم التصحيــح 
الســعري الــذي ســيحدث خــالل الفتــرة القادمــة فــي 
اختفــاء ظاهــرة المضاربيــن مــا يــؤدي إلــى انخفــاض 
نســبي فــي أســعار العقــارات واإليجــارات وهــذا فــي حــد 
ذاتــه فائــدة كبيــرة للســوق العقــاري والمتعامليــن فيــه 
كمــا أنــه ينعــش القطــاع العقــاري إلــى حــد كبيــر. وأوضــح 
ــي  ــارات أو األراض ــعار العق ــت أس ــال انخفض ــي ح ــه ف أن
ألن  حقيقيــًا،  انخفاضــا  يعتبــر  ال  فهــذا   ٪  10 بنســبة 
المســتثمر أو المالــك يرفــع أســعار مــا يملكــه مــن عقــار 
أو أرٍض وبالتالــي فهــو لــم يخســر كمــا يشــاع أو يضطــر 
االقتصاديــة  األوضــاع  مــع  تماشــيا  أســعاره  لخفــض 
الســائدة. مؤكــدا أن تراجــع ســعر النفــط ليــس بأزمــة 
إلــى  مشــيرًا  االقتصــادي،  لإلصــالح  مدخــل  هــو  بــل 

 مخاوف كبيرة  بشأن 
تضخم تكلفة البناء، 
حيث من المتوقع نمو 
قطاع البناء بنسبة 18 ٪ 
في الفترة من 2016 إلى 
  2019
إد بروكس 
DTZ مدير عام شركة
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بالوضــع  متفائلــة  االقتصاديــة  األطــراف  مختلــف  أن 
االقتصــادي العــام فــي الدولــة.

ومــن جانبــه قــال الخبيــر العقــارى متعــب الصعــاق: »إن 
ســوق العقــارات يعــد مــن أســرع القطاعــات وأكثرهــا 
ــهدها  ــي تش ــة الت ــة العمراني ــة النهض ــك نتيج ــا وذل أمان
البــالد حاليــا ، الفتــا إلــى أن أســعار العقــارات قــد تشــهد 
انخفاضــا فــي الفتــرة القادمــة خــارج الدوحــة ولكــن داخــل 
العمرانيــة  للنهضــة  نظــرا  فاألمــر مختلــف  العاصمــة 
ــادة  ــدة وزي ــة الجدي ــي االيجاري ــاح المبان ــتمرة وافتت المس
الطلــب داخــل العاصمــة. وأضــاف إن التبايــن الحالــي 
بيــن أســعار اإليجــارات ليــس فــي الموقــع بقــدر مــا هــو 
ــم توفيرهــا فــي الوحــدة الســكنية،  ــي يت بالخدمــات الت
فهنــاك اختــالف بيــن وحــدة فــي عمــارة، ووحــدة ســكنية 
أخــرى داخــل مجمــع ســكني، مؤكــدا أنــه حتــى اآلن لــم 
يحــدث أي تأثيــر علــى أســعار العقــارات واألراضــي فــي 
العكــس،  بــل  النفــط،  قطــر نتيجــة انخفــاض أســعار 
ــه  ــن في ــن المتعاملي ــاال م ــهد إقب ــش ويش ــوق منتع الس
والمســتثمرين كمــا كان طــوال الفتــرة الســابقة. وأوضح 
إنــه ربمــا يقــل التضخم وبالتالي يشــهد الســوق العقاري 
انخفاضــا نســبيا لكــن فــي اعتقــادي أنــه انخفــاض ضئيــل 
يتأثــر  العقــاري  القطــاع  أن  إلــى  الفتــا  يذكــر،  وال  جــدا 
عندمــا يتوقــف الطلــب ولكــن حتــى اآلن ال يــزال هنــاك 
طلــب متنامــي علــى المنتــج العقــاري باختــالف فئاتــه. 
وأكــد الصعــاق إن الســوق العقــاري ال يــزال بــه انتعــاش 
وهــو مــا يظهــر فــي التقاريــر األســبوعية فاإليجــارات 
ــة  ــداوالت العقاري ــة الت ــدر حرك ــة تتص ــكنية والتجاري الس
الســوق  أن  مشــيرا  الفيــالت،  ثــم  األراضــي  تليهــا 
ألن  وذلــك  غيرهــا  عــن  تختلــف  قطــر  فــي  العقاريــة 
الدولــة تقــود القطــاع العقــاري مــن خــالل تنفيــذ مشــاريع 
تقريــر  وكان   باســتمرار.  الســوق  تنعــش  ضخمــة 

مــارس  لشــهر  العقاريــة  للمشــاريع  األصمــخ  شــركة 
أكــد إن ســوق العقــار القطــري يســتعد لالســتفادة مــن 
المقبلــة،  الســنوات  خــالل  حاليــا  المجــدول  اإلنفــاق 
والمرتبطــة بمشــاريع التنميــة، وهــذا يعنــي أن أعــداد 
الماهــرة وغيــر  العمالــة  الســكان ســترتفع مــن خــالل 
الماهــرة التــي ستســتقدمها الشــركات خــالل تنفيذهــا 
المشــاريع. وأضــاف: هــذا ســينعكس بــدوره علــى زيــادة 
كبيــرة فــي نشــاط قطــاع العقــارات وقطــاع الفنــادق، 
المشــاريع،  أكبــر حــول تســليم  إلــى تنافــس  إضافــة 
ومــن ثــم ســينتج قــدرة أكبــر للتكيــف علــى المتطلبــات 
ــع  ــاري. ويتوق ــتقبلي والتج ــكن المس ــتقبلية للس المس
التقريــر أن يشــهد ســوق العقــارات ظهــور مزيــد مــن 
مقاولــي الباطــن الصغــار ومتوســطي الحجــم، إضافــة 
وجميعهــا  أجنبيــة،  وامتيــازات  شــراكة  ترتيبــات  إلــى 
الترتيبــات  فــي  والطلــب  العــرض  بتــوازن  يرتبــط 
البــدء  أن  تقريــر األصمــخ  ويــرى  التنمويــة.  للمشــاريع 
بالمشــاريع  المعنيــة  والعقــود  العطــاءات  منــح  فــي 
ــد  ــر مزي ــى تطوي ــيؤدي إل ــة، س ــة التحتي ــة والبني التنموي
مــن الشــراكات وإحــداث مزيــد مــن الفرص االســتثمارية 
والمســتثمرين  القطريــة  الشــركات  بيــن   والتجاريــة 
بــدءا  فــي قطاعــات مختلفــة  والعالمييــن  اإلقليمييــن 
مــن العقــارات مــرورا بالخدمــات والتمويــل ووصــوال إلــى 
ــر:  ــال التقري ــرى. وق ــق األخ ــياحة والمراف ــة والس التجزئ
ــًرا  ــًعا كبي ــهد توس ــر يش ــي قط ــاري ف ــوق العق »إن الس
فــي المســاحات وســط اســتمرار الظــروف االقتصاديــة 
أعمــال  دورة  ذروة  نحــو  الســوق  اتجــاه  مــع  اإليجابيــة 
البنــاء الجاريــة، مشــيًرا إلــى أن هنــاك عــددا مــن المبانــي 
الجديــدة يتــم العمــل علــى تســليمها مــع اســتهداف 
ضخــم  تطويــر  خــالل  مــن  اقتصادهــا  تنويــع  البــالد 

للبنيــة التحتيــة.

باألرقام

نمو قطاع البناء بنسبة

 ٪ 18 
في الفترة من 2016 إلى 2019

استثمارات الحكومة في البنية التحتية 

 261
مليار ريال

 تكلفة مشروعات البنية التحتية نحو 54 

مليار ريال.

 نمو عدد السكان بنسبة

 ٪ 10.2 
خالل األشهر الـ 12 الماضية

 حوالي

 2.46 
مليون نسمة

 130
ألف متر مربع من المساحات المكتبية 

الشاغرة مطروحة لإليجار في الخليج 

الغربي

طرح

 200 
ألف وحدة سكنية خالل

 5 سنوات بينها

 10 
آالف قيد االنشاء



شريك التصوير ا�عالمي شريك النشاط

الشريك الداعم

بمبادرة من

أود أن أعيش في عالم نظيف الهواء والماء. 
سنكون جميعا رابحون إذا ما تمت

المحافظة على البيئة. 
معًا لنعيش حياة مستدامة منذ اليوم.
شكرًا البرنامج المدرسي

ماهو البرنامج المدرسي: 
 البرنامج المدرسي لبيئة خضراء يحث الطلبة والمؤسسات التعليمية للعمل معًا 
على إعادة تدوير النفايات، وترشيد المياه والطاقة، وجني الفوائد الناجمة عن كونك 
مؤسسة واعية بيئيًا.

أدركت أهمية 
االستدامة

فيصل عبدالرحمن عثمان
الصف التاسع

مدرسة علي بن أبي طالب االعدادية
 المستقلة للبنين

الراعي الرئيسي

الشريك ا£عالمي الشريك المعرفي
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شئون إدارية

يتمتـع معظـم المهنييـن خـالل األشـهر األولـى مـن السـنة بمسـتويات نشـاط وحمـاس 
عاليـة، ولكـن جميعنـا يعلـم بأنـه مـن الصعـب االحتفـاظ بهـذه المسـتويات طـوال أيـام 
السـنة، ومـع تعـدد األمـور التي ترغب بتحقيقهـا، مثل تعزيز مسـيرتك المهنية، وصقل 

مهاراتـك وغيرهـا، قـد يتشـتت انتباهـك وال تعـرف مـن أيـن تبدأ!

كيف تحقق النجاح في األشهر األولى 
من العام 2016
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شئون إدارية

يجـب  التـي  األمـور  بتحديـد  وقـم  الماضيـة،  السـنة 
فـي  الرضـا  مـن  بالمزيـد  للشـعور  تغييرهـا  عليـك 
حياتـك. دّون كافـة األمـور التـي ترغـب بتحسـينها فـي 
يـدك. متنـاول  فـي  وضعهـا  ورقـة  علـى  الجديـد  العـام 

2. حافظ على تركيزك

فـي  التمّيـز  علـى  تسـاعدك  التـي  األمـور  علـى  رّكـز   
لتعزيـز  الـذي تحبـه، واتخـذ خطـوات جديـدة  المجـال 
مسـيرتك المهنيـة والتألـق كخبيـر فـي مجـال عملـك. 
تشـتيت  علـى  تعمـل  التـي  باألمـور  القيـام  تجّنـب 
سـلبًا  تؤثـر  التـي  األمـور  كافـة  عـن  وابتعـد  انتباهـك، 
التواصـل  مواقـع  اختيـار  تـم  الواقـع،  فـي  عليـك. 
العمـل،  فـي  للهـو  مصـدر  كأهـم  مثـاًل،  االجتماعـي، 
بيت.كـوم  أجـراه  الـذي  االسـتبيان  حسـب  وذلـك 
حـول “مصـادر اللهـو فـي الشـرق األوسـط وشـمال 

 .)2013 )ديسـمبر  إفريقيـا” 

3. قم بصقل مهاراتك

أو  تهمـك  التـي  المواضيـع  قـراءة  عبـر  مهاراتـك  عـّزز   
اسـأل  التدريبيـة؛  الـدورات  فـي  التسـجيل  خـالل  مـن 
علـى سـبيل  فـي شـركتك،  البشـرية  المـوارد  قسـم 
المثـال، عـن فـرص التدريـب المتوفـرة فـي الشـركة. 
تغّيـر  “مؤشـرات  حـول  بيت.كـوم  اسـتبيان  أشـار 
الشـرق  منطقـة  فـي  العمـل  مـكان  ديناميكيـات 
إال   )2013 )يونيـو  إفريقيـا”  وشـمال  األوسـط 
الشـركات  عـن  يبحثـون  المهنييـن  مـن   ٪ أن 20,3 
وتقـدم  مهاراتهـم  تطويـر  علـى  تسـاعدهم  التـي 
أيضـًا  وتدريـب متميزة. يمكنـك  تعليـم  فـرص  لهـم 
التسـجيل في الدورات اإللكترونية، فهي ستسـاعدك 
مهـارات  واكتسـاب  الحاليـة  مهاراتـك  صقـل  علـى 
جديـدة مطلوبة في سـوق العمل. يمكنك االنضمام 
علـى  االطـالع  بيت.كـوم أو  منصة تخصصـات  إلـى 
قسـم دورات بيت.كـوم للحصـول علـى المزيـد مـن 
الموقـع. يقدمهـا  التـي  الـدورات  حـول  المعلومـات 

  4. اكتشف المهارات األكثر طلبًا 

عندمـا تبـدأ بالبحـث عـن عمـل، يتعيـن عليـك قبـل كل   
شـيء فهـم سـوق العمـل والتعـّرف علـى المهـارات 
والمؤهـالت األكثـر طلبًا. سـيتطلب منك ذلك الكثير 
واإلرشـادات وحتى  وقراءة المقـاالت  األبحـاث،  مـن 
الشـرق  فـي  العمـل  فـرص  مثل مؤشـر  الدراسـات، 
حـاًل  باقتـراح  نقـوم  دعنـا  بيت.كـوم.  مـن  األوسـط 

مثاليـًا آخـر، أال وهو الخريطـة المهنيـة مـن بيت.كوم! 
الخريطـة المهنيـة هـي أداة مجانيـة علـى موقـع بيـت.
كـوم تسـمح لـك بتحديـد المهـارات األكثـر طلبـًا مـن 
الحالـي.  العمـل  سـوق  فـي  العمـل  أصحـاب  قبـل 
يمكنـك اسـتخدام أدوات فلترة مثل البلد، وسـنوات 
الخبرة، والمسـتوى التعليمي، الخ. سيسـاعدك ذلك 
فـي مقارنـة مهاراتـك الحالية بالمهـارات المتوفرة في 
سـوق العمـل كـي تتمكـن مـن الحفـاظ علـى مسـتوى 
تنافسـي عـاٍل في أوسـاط الباحثين عـن عمل اآلخرين. 
االنتقـال  أو  عملـك،  مجـال  بتغييـر  ترغـب  كنـت  وإن 
الخريطـة  لـك  توفـر  إلـى مجـال عمـل جديـد، سـوف 
التغييـرات  حـول  الالزمـة  المعلومـات  كافـة  المهنيـة 

التـي سـتطرأ فـي حـال اتخـذت قـرارًا بالتغييـر.

5. عزز مهاراتك في التواصل مع اآلخرين
 

اسـتمع أكثـر مـن التحـّدث، فـال يجـب عليـك االكتفـاء   
أيضـًا  عليـك  يجـب  بـل  فحسـب،  رسـالتك  بإيصـال 
إلـى مالحظـات اآلخريـن، فذلـك سـيجعل  االسـتماع 
المسـتمع منسـجمًا مـع حديثـك، وسيسـاعدك فـي 
إن  ومعرفـة  التواصـل  فـي  مهاراتـك  علـى  التعـّرف 
تشـجيع  ويمكنـك  واسـتيعابها.  رسـالتك  فهـم  تـم 
زمالئـك علـى مشـاركة مالحظاتهـم مـن خـالل فتـح 
المجـال لطـرح األسـئلة. فبعدمـا تنهـي حديثـك حـول 
لالسـتماع  الوقـت  بعـض  خصـص  معينـة،  نقطـة 
إلـى أسـئلتهم ومـن ثـم االنتقـال إلـى النقطـة التاليـة. 
وبعـد أن تجيـب عـن سـؤال مـا، تأكـد من أن الشـخص 
الحديـث.  فـي  االسـتمرار  قبـل  جيـدًا  يفهمـك  اآلخـر 
المهـارات  أكثـر  مـن  الجيـدة  التواصـل  وتعـد مهـارات 
طلبـًا مـن قبـل أصحـاب العمـل فـي منطقـة الشـرق 
مـا جـاء فـي مؤشـر فـرص  األوسـط، وذلـك حسـب 
بيت.كـوم. األخيـر مـن  األوسـط  الشـرق  فـي  العمـل 

6. ال تستسلم!

فـي  وآمـن  حياتـك  فـي  اإليجابيـة  األمـور  علـى  رّكـز   
لديـه  شـخص  فـكل  التغييـر.  إحـداث  علـى  قدرتـك 
موهبـة تمّيـزه عـن غيـره، وكل مـا يجـب عليـك فعلـه 
إلـى  اذهـب  وتطويرهـا.  الموهبـة  تلـك  إظهـار  هـو 
األماكـن التـي تخيفـك، وتقبـل الفشـل وقـم بتحويـل 
إلثبـات  جاهـدًا  واسـَع  نجـاح  قصـة  إلـى  فشـل  كل 
التغييـر  أن  اعلـم  أمـر.  أي  فـي  النجـاح  علـى  قدرتـك 
يبـدأ مـن الداخـل، وإن كنـت ترغـب بالنجـاح خـالل هـذا 
العـام، ابـذل كا مـا فـي وسـعك لتحقيـق أهدافـك وال 

تستسـلم أبدًا.  

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من 40,000 صاحب عمل وأكثر من 24,000,000 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.

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

حول

موقـع  أكبـر  بيت.كـوم ،  الخبراء فـي  لـك  يقـدم 
للتوظيـف فـي الشـرق األوسـط، فـي هـذا المقـال، 
أقصـى  تحقيـق  علـى  لمسـاعدتك  النصائـح  بعـض 
اسـتفادة مـن األشـهر األولـى مـن السـنة واسـتغاللها 

 . لحـك لصا

1. حّدد أولوياتك

مـا هـي أكثـر األمـور أهميـة بالنسـبة لـك؟ ومـا هـي   
األمـور التـي يجـب عليـك تحسـينها؟ تأمـل جيـدًا فـي 
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هل سيتعرض منتجو 
الغاز الصخري إلى 

 اإلفالس؟

قضايا تهمك
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بقلم:  ساسا زوزماهاوسكي

ألقت حرب الطاقة والخالف حول أسعار النفط بين السعوديين والمنتجين الذين 
ينتجون الطاقة بتكلفة عالية بظاللها على صناعة النفط في جميع أنحاء العالم. وفي 
الوقت الذي تسبب فيه انخفاض أسعار النفط بحالة تأهب في دول الخليج بسبب 

استنفاذها الحتياطياتها المالية التي تراكمت لديها عندما كانت تنعم بطفرة في 
أسعار النفط، فقد أدت أيضا إلى حالة من الذعر بين منتجي النفط غير التقليدي 

في أميركا الشمالية، إذ تشير التقارير إلى وقوع منتجي النفط والغاز غير التقليديين 
في أميركا الشمالية في عين عاصفة حرب أسعار، مع مواجهة العديد منهم لخطر 

اإلفالس. فهل كان ذلك عبارة عن خطة سعودية إلخراجهم من اللعبة أم أن منتجي 
الطاقة الصخرية األميركية هم أكثر مرونة مما كان متوقعا؟

ــد  ــى أن العدي ــرة إل ــة األخي ــر فــي اآلون أشــارت عــدة تقاري
مــن الــدول المنتجــة للنفــط قــد باتــت قــاب قوســين أو 
أدنــى مــن اإلفــالس ألن انخفــاض أســعار الطاقــة قــد 
أمــوال  رؤوس  علــى  حصولهــا  إمكانيــات  مــن  قلــص 
جديــدة وحــّد قدرتهــا علــى خدمــة ديونهــا. فوفقا لدراســة 
أجرتهــا شــركة ديلويــت اســتنادا إلــى عينــة مــن أكثــر مــن 
500 شــركة تنقيــب وإنتــاج النفــط والغــاز الطبيعــي فــي 
جميــع أنحــاء العالــم، فــإن نحــو 175 منهــا علــى شــفير 
اإلفــالس هــذا العــام حيــث فاقــت ديونهــا 150 مليــار 
دوالر. وقــال ديفيــد ليفينغســتون، زميــل فــي برنامــج 
كارنيجــي للطاقــة والمنــاخ فــي الواليــات المتحــدة، إلــى 
قطــر اليــوم: »لقــد ُألغيــت اســتثمارات تزيــد قيمتهــا 
100 مليــار دوالر، كمــا قلصــت شــركات النفــط  عــن 
المدرجــة فــي البورصــة أربــاح أســهمها بقيمــة تزيــد عــن 

ــط«. ــرة فق ــهر األخي ــي األش ــارات دوالر ف 7  ملي

ورطــة فــي  الشــمالية  أميــركا  فــي  الصخــري   النفــط 
يقــول مكتــب المحامــاة األميركــي هاينــز وبــون: »وقعت 
42 حالــة إفــالس حيــث وصلــت ديــون الشــركات فــي 
قطــاع النفــط فــي أميــركا الشــمالية إلــى 17 مليــار دوالر 
االستشــارات  شــركة  وصرحــت   .»2015 العــام  فــي 
غافن-ســولمونيز أن مــا ال يقــل عــن 67 شــركة نفــط 
وغــاز فــي الواليــات المتحــدة قــد تعرضــت لإلفــالس فــي 
العــام الماضــي. غيــر أن آراء فاضل الغيــط، كبير محللي 
النفــط والغــاز فــي شــركة أوبنهايمــر األميركيــة، تبــدو 
أكثــر قتامــة فقــد توقــع أن يتعــرض نصــف الشــركات 
أن  قبــل  اإلفــالس  إلــى  للنفــط  المنتجــة  األميركيــة 
تصــل ســوق الخــام إلــى التعــادل ألن العديــد مــن هــذه 

الشــركات قــد حصلــت علــى قــروض كبيــرة لتوســيع 
إنتاجهــا، غيــر أن تدهــور أســعار النفــط قــد جعــل مــن 
المتعــذر علــى هــذه الشــركات أن تقــوم بخدمــة هــذه 
الديــون. لــذا فوفقــا لــوزارة العمــل األميركيــة، ُفقــدت 
العــام الماضــي وحــده حوالــي 17 ألــف فرصــة عمــل فــي 
 قطــاع النفــط والغــاز فــي جميع أنحــاء الواليــات المتحدة.

الرمــال  أيضــا قطــاع  ذلــك، فقــد تضــرر  إلــى  إضافــة 
النفطيــة الكنــدي بصــورة كبيــرة إذ يقــول ليفينغســتون: 
أو  تجميــد  إلــى  النفــط  أســعار  انخفــاض  أدى  »لقــد 
إلغــاء قــرارات االســتثمار النهائيــة لعــدد مــن مشــاريع 
الرمــال النفطيــة التــي كان يجــري النظــر فيهــا، حيــث 
منطقـــــــة  فــي  الصخــري  النفــط  مشاريـــــــع  كانــت 
دوفرنــــــــاي Duvernay األكثــر تضــررا. فعلــى الرغــم 
مــن اإلمكانيــات الجيولوجيــة الكبيــرة لهــذه المنطقــة إال 
ــط  ــع النف ــة مواق ــن بقي ــى م ــا أعل ــادل فيه ــعر التع أن س
الصخــري الكنديــة األخــرى. وبأســعار اليــوم، ال يوجــد 
ــا  ــب فــي ألبرت ــل جــدا مــن مشــاريع التنقي ــا إال القلي حالي
تكــون هــذه  تــكاد  أو حتــى  نهــر هــورن،  فــي  أو  باكــن 

معدومــة.  المشــاريع 

وال توجــد أنشــطة للحفــر بأســعار اليــوم المنخفضــة 
إال فــي منطقــة مونتنــي. غيــر أنــه مــن المرجــح أن تكــون 
ــة قــد قاربــت علــى االنتهــاء«.  معظــم المشــاريع الجاري

لكــن لوانــا ســيغفريد، باحثــة مشــاركة فــي مؤسســة 
الشــركات  »إن  تقــول:  فايننشــال،  جيمــس  رايمونــد 
صغيــرة  شــركات  هــي  لإلفــالس  تتعــرض  التــي 
البورصــة.  فــي  ومســتقلة وليســت شــركات مدرجــة 
وعلــى الرغــم مــن أن العديــد مــن صغــار منتجــي النفــط 

ــار  ــن الكب ــوا إال أن الالعبي ــد أفلس ــي ق ــري األميرك الصخ
يتمتعــون  وشــل  وشــيفرون  موبيــل  إكســون  مثــل 
االنخفــاض  تحّمــل  لهــم  تتيــح  كافيــة  ماليــة  بمــوارد 
الحــاد فــي أســعار النفــط فــي المســتقبل المنظــور«. 
غيــر أن ليفينغســتون يــرى أنــه ثمــة إمكانيــة أن يواجــه 
بعــض الالعبيــن الكبــار اإلفــالس أيضــا، لكــن بالتأكيــد 
ليــس جميعهــم، مضيفــا: »هــذا ال يعتمــد فقــط علــى 
ــة فــي  ــة تطــور أســعار النفــط فــي األشــهر المقبل كيفي
ضــوء اســتجابة الســوق المفترضــة لتجميــد عــدد مــن 
المنتجيــن العالمييــن إنتاجهــم فحســب  وإنمــا أيضــا 
علــى منحــى تطــور أســعار النفــط ألن ذلــك ســيحدد 
مــدى التحــوط الــذي ينبغــي لمنتجــي النفــط الصخــري 

المســتقبل«. فــي  يعتمــدوه  أن 

الــذي  لكــن الســؤال الحقيقــي هــو مــا حجــم اإلنتــاج 
ســيتأثر، والجــواب، وفقــا لســيغفريد، ليــس بالحجــم 
الكبيــر، إذ يقــول: »ممــا ال شــك فيــه أننــا نشــهد تقلصــا 
فــي اإلنتــاج فــي الواليــات المتحــدة، لكــن ال يرجــع ذلــك 
بالضــرورة إلــى حــاالت الفصــل 11 ) أي حــاالت »إعــادة 
تقليــص  بســبب  وإنمــا  اإلفــالس(،  أو  التنظيــم« 
وجــه  فعلــى  اســتثماراتهم.  لحجــم  الكبــار  الالعبيــن 
ــاج النفــط الخــام األميركــي  الدقــة، انخفــض حجــم إنت
ــدار 20  ــارس بمق ــوم 11 م ــي بي ــبوع المنته ــالل األس خ
ألــف برميــل يوميــا عن األســبوع الســابق إلــى 8551 ألف 
برميــل يوميــا، أي كميــة أقــل مــن هــذه الفتــرة فــي العام 
الماضــي بـــ 321 ألــف برميــل يوميــا. ونحــن ال نتوقــع أن 
لإلفــالس«. يتعرضــون  وهــم  الكبــار  الالعبيــن   نــرى 
ــر نفــط  لكــن وفقــا للدكتــور ممــدوح ســالمة، وهــو خبي

قضايا تهمك



64
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

النفــط الصخــري تحّســن مــن إمكانيــة تخفيــض ســعر 
التعــادل فــي النهايــة وصــوال إلــى 40- 50 دوالرًا للبرميل 
مقارنــة مــع 5 دوالرات للبرميــل فــي منطقــة الخليــج 
العربــي. لكــن مــع ذلــك ال يــزال بإمــكان منتجــي النفــط 
الصخــري األميركــي أن يتعايشــوا بســهولة مــع ســعر 
التعــادل هــذا. وبمجــرد أن تبــدأ أســعار النفــط الخــام 
باالرتفــاع، فــإن منتجــي النفــط الصخــري األميركــي لــن 
يحتاجــوا إلــى فتــرة طويلــة كــي يزيــدوا إنتاجهــم إلــى 
 مســتوياتها فــي فتــرة مــا قبــل انخفــاض األســعار«.

لــذا فقــد يكــرر قطــاع النفــط الصخــري نجاحــه الســابق 
بحيــث ال نشــهد انخفاضــا كبيــرا ودائمــا فــي اإلنتــاج. 
فــي  التغييــرات  بعــض  تحــدث  أن  المحتمــل  ومــن 
ــلبيا  ــر س ــورة تؤث ــركات بص ــج الش ــة ودم ــال الملكي مج
ويــرى  متوقعــا.  كان  ممــا  أقــل  بصــورة  اإلنتــاج  علــى 
الحاليــة  النفــط  أســعار  انخفــاض  أن  ليفينغســتون 
النفــط  أنشــطة  فــي  كبيــر  انهيــار  أي  إلــى  يــؤدي  لــن 
الصخــري األميركــي إذ مــن المؤكــد أن الالعبيــن األقويــاء 
سيســتحوذون علــى الالعبيــن الضعفــاء الذيــن يرزحــون 

تحت نير الديون الكبيرة بصورة غير مستدامة. 

فــي  التقليــدي   غيــر  النفــط  مشــاريع  فــإن  لــذا 
بصــورة  لألزمــات  تســتجيب  الشــمالية  أميــركا 
التــي  الكبيــرة  التقليديــة  المشــاريع  مــن  أســرع 
تتحــرك. كــي  ســنوات  عشــر  إلــى  تحتــاج   قــد 

وأوضــح جيــم كريــن، محلــل الطاقــة فــي معهــد بيكــر، 
أنــه قــد يتمكــن إمــا النفــط الصخــري أو الرمــال النفطيــة 
مــن االســتجابة لهــذه األزمــات علــى الفــور، مضيفــا: 
ــا كيــف اســتطاع النفــط الصخــري أو الرمــال  »لقــد رأين
أكثــر  خــالل  األســعار  انخفــاض  تحــدي  مــن  النفطيــة 
مــن عــام حيــث حافظــت الشــركات علــى مســتويات 
إنتاجهــا بالرغــم مــن خســاراتها الكبيــرة. والشــيء نفســه 

مــرة  األســعار  ترتفــع  عندمــا  األرجــح  علــى  ســيحدث 
أخــرى. فبعــد أن يتــم تفكيــك منصــات الحفــر وحــل 
طواقــم العمــل فــإن إعــادة تدويــر عجلــة اإلنتــاج قــد 
يســتغرق ســتة أشــهر أو ســنة، لكــن ليــس فتــرة أطــول 

ــك«. ــن ذل م

ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد كشــف الدكتــور ســالمة أن 
قطــاع النفــط الصخــري هــو قطــاع يتســم بتناقــص 
فــي اإلنتــاج فقــد قــال: »تتصــف آبــار النفــط الصخــري 
بانخفــاض إنتاجهــا بصــورة أســرع بكثيــر مــن آبــار النفــط 
التقليديــة، ممــا يعنــي أنــه ينبغــي علــى شــركات الطاقــة 
ــى  ــاظ عل ــوم للحف ــباق محم ــي س ــر ف ــل الحف أن تواص
مســتوياتها مــن اإلنتــاج، وهــو شــيء مكلــف للغايــة يتم 
 تمويلــه عــادة مــن خــالل االقتــراض بصــورة مكثفــة«.

 السعوديون والنفط الصخري 
تــرى هــل يكســب الســعوديون حربهــم ضــد النفــط 
الرغــم  »علــى  ســالمة:  الدكتــور  يجيــب  الصخــري؟ 
علــى  الدائــم  الســعوديين  المســؤولين  إصــرار  مــن 
عــن  الدفــاع  فــي  تنحصــر  المملكــة  إســتراتيجية  أن 
حصتهــا فــي الســوق وليــس اإلطاحــة بمنتجــي النفــط 
غيــر  المنتجيــن  مــن  غيرهــم  أو  األميركــي  الصخــري 
عكــس  يــرون  الخبــراء  مــن  الكثيــر  أن  إال  التقليدييــن، 
ذلــك. فمــع انخفــاض عــدد منصــات النفــط الصخــري 
بيــن   340 إلــى   1609 مــن   ٪  79 بنســبة  األميركــي 
الســعوديون  بــات   ،2016 وينايــر   2014 أكتوبــر 
حــرب  فــي  انتصــارا  حققــوا  قــد  أنهــم  يعتقــدون 
لكــن  النفــط الصخــري األميركــي.  إنتــاج  أســعار ضــد 
الســعوديين ال يدركــون أنهــم لــم يقتلــوا قطــاع النفــط 
ــة«. ــر مرون ــوه أكث ــد جعل ــا ق ــي، وإنم ــري األميرك  الصخ
يمكــن  مكســب  أكبــر  أن  المحلليــن  بعــض  ويعتقــد 
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 تتصف آبار النفط الصخري 
بانخفاض إنتاجها بصورة أسرع 
بكثير من آبار النفط التقليدية  

الكتور ممدوح سالمة 
خبير النفط العالمي 

عالمــي بــارز، فقــد هبــط إجمالــي اإلنتــاج األميركــي بنحــو 
600 ألــف برميــل يوميا في العــام 2015، ومن المتوقع 
أن يــزداد انخفاضــه بمقــدار 900 ألــف برميــل يوميــا فــي 
العــام 2016، ممــا يــدل علــى األثــر الكبيــر الــذي يتركــه 
انخفــاض أســعار النفــط علــى إنتــاج النفــط الصخــري. 
ر إنتــاج النفــط فــي الواليــات المتحــدة بـــ 8.11  وقــد ُقــدِّ
مــن  لكــن   ،2015 العــام  فــي  يوميــا  برميــل  مليــون 
المتوقــع أن يتراجــع حجــم هــذا اإلنتــاج تدريجيــا ليصــل 
 إلــى 6.1 مليــون برميــل يوميــا بحلــول العــام 2035.

 مرونة النفط الصخري  
غيــر أن النفــط الصخــري قــد أظهــر مرونــة أكثــر ممــا 
مــن  النــوع  هــذا  منتجــي  ألن  شــخص  أي  تصورهــا 
النفــط يركــزون علــى تســريع الحفــر والقيــام بمختلــف 
تكلفــة  مــن  يقلــل  ممــا  مثلــى،  بصــورة  العمليــات 
عمليــات النفــط الصخــري. وباإلضافــة إلــى ذلــك، فــإن 
تقنيــات الحفــر المتقدمــة تتيــح حفــر خمســة أو عشــرة 
آبــار باتجاهــات مختلفــة مــن نفــس الموقــع.  وعــن ذلــك 
يقــول الدكتــور ســالمة: »مــن المؤكــد أن تكنولوجيــا 
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منحنى االنحدار لباكن الصخر الزيتي ويلز

 شهور االنتاج

االنخفاض السنوي 
السنة اإلولى = 69 ٪
السنة الثانية = 39 ٪
السنة الثالثة =  26  ٪
السنة الرابعة =27 ٪

السنة الخامسة = 33 ٪
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للســعوديين أن يأملــوا بتحقيقــه مــن حــرب األســعار هو 
تبعثــر القــوى العاملــة والشــركات المختصــة بخدمــات 
منافســي  باضطــراب  يتســبب  ممــا  النفــط،  حقــول 
المتوســط. المــدى   الســعودية ويعطيهــا ميــزة علــى 

ولكــن هنالــك وجهــات نظــر مختلفــة بشــأن مــن الــذي 
حــال  )فــي  هــذه  االســتنزاف  حــرب  فــي  ســينتصر 
ــن يحقــق أي  وجــود منتصــر(. فوفقــا لليفينغســتون، ل
طــرف النصــر بصــورة واضحــة، ســواء كان ذلــك قطــاع 
الــدول  منظمــة  مــن  العــب  أي  أو  األميركــي،  النفــط 
ــا ببســاطة  المصــدرة للنفــط )األوبــك( إذ يقــول: »علين
الحالــة  هــذه  وفــي  الســوقية،  الحصــة  إلــى  ننظــر  أن 
األوبــك،  إن منظمــة  مــن ســيقول  أن هنالــك  أعتقــد 
اســتغلت  قــد  الخصــوص،  وجــه  علــى  والســعودية 
فــي  حصتهــا  تأكيــد  فــي  النفــط  أســعار  انخفــاض 
الســوق العالميــة أو حتــى توســيعها. لكــن المنتجيــن 
اآلخريــن ذوي التكلفــة المنخفضــة، ومــن بينهــم العــراق 
 وروســيا، يواصلــون أيضــا كســب حصــة فــي الســوق«.

قــد  الســعوديين  أن  تؤكــد  ســيغفريد  لوانــا  لكــن 
هــذه،  األســعار  حــرب  فــي  النصــر  بالتأكيــد  حققــوا 
فــي  واالســتثمار  اإلنتــاج  انخفــاض  »إن  مضيفــة: 
التــي تدعــم  النقــاط  أهــم  العالــم هــي  أنحــاء  جميــع 
قــد  الفــوز  هــذا  أن  الواضــح  مــن  لكــن  الحجــة.  هــذه 
ارتفــاع  انخفــاض  ألن  المملكــة  حســاب  علــى  جــاء 
أســعار النفــط قــد أثــر بشــكل مباشــر علــى ميزانيتهــا 
للنفــط كان غيــر  إنتاجهــا  كمــا أن مقــدار زيادتهــا فــي 
وبالتالــي  األســعار،  فــي  االنخفــاض  لتعويــض  كاٍف 
 فــإن المملكــة باتــت تجنــي إيــرادات حكوميــة  أقــل«.

صافيــة  أجنبيــة  احتياطيــات  الريــاض  خســرت  وقــد 
100 مليــار دوالر فــي الوقــت الــذي  بقيمــة تزيــد عــن 
تواصــل فيــه إســتراتيجيتها النفطيــة الحاليــة مــع تزايــد 

الضغــوط التــي تتعــرض لهــا عملتهــا المحليــة. 
وبهــذا الصــدد قــال الدكتــور ســالمة: »لقــد خســر الريــال 

الســعودي الكثيــر مــن الثقــة بــه، مــع وجــود إمكانيــة 
حقيقيــة لتخفيــض قيمتــه، بــل وحتــى تعويمــه«. وأكــد 
أن الســعودية وحلفاءهــا فــي الخليــج ال يمكــن أن يدعــوا 
أنهــم قــد حققــوا نصــرا فــي حــرب اســتنزاف األســعار. 
ومضــى قائــال: »يمكننــي أن أذهــب إلــى حــد القــول بــأن 
الســعودية يمكــن أن تكــون أكبــر ضحيــة لحــرب أســعار 
ــة الســعودية  النفــط، فقــد بــدأت اإلســتراتيجية النفطي
الماليــة،  واحتياطياتهــا  اقتصادهــا،  علــى  أثــرا  تتــرك 
وعملتهــا الوطنيــة حيــث انخفضــت احتياطيــات البنــك 
المركــزي للمملكــة خــالل العــام 2015 مــن 732 مليــار 
ــهرا«. ــن 12 ش ــل م ــي أق ــار دوالر ف ــى 623 ملي  دوالر إل

ومــن ناحيــة أخــرى، أشــار ليفينغســتون إلــى أن حكومــة 
الواليــات المتحــدة ال تعتمــد علــى عائــدات النفــط لدعــم 
أســعار  انخفــاض  أن  مــن  الرغــم  فعلــى  ميزانيتهــا. 
حــد  إلــى  األميركــي  االقتصــاد  علــى  أثــر  قــد  النفــط 
مــا، إال أن هــذه اآلثــار ليســت بهــذا الضــرر الكبيــر كمــا 
أنهــا ال تشــكل أي قيــود علــى اإلســتراتيجية الوطنيــة 
يكــون  أن  فائــدة  بوضــوح  يكشــف  ممــا  األميركيــة، 

االقتصاد متنوعا ومتحررا بشكل عام. 

ضــرورة  أن  مــن  أيضــا  ســالمة  الدكتــور  وحــذر 
الجيوسياســية  بالعوامــل  االســتهانة  عــدم 
اإلنفــاق  شــأن  مــن  ألن  األوســط   الشــرق  فــي 
المكلفــة  وحربهــا  الضخــم  الســعودي  العســكري 
أن  الســوريين  المتمرديــن  ودعمهــا  اليمــن  فــي 

 يواصل تأثيره على المركز المالي للمملكة. 
واســتطرد قائــال: »فــي نهايــة المطــاف فــإن مــا يمكــن 
أن يقــّوض إنتــاج النفــط الصخــري األميركــي هــو ليــس 
الســعودية أو منظمــة األوبــك وإنمــا الجيولوجيــا وارتفاع 
ديــون منتجــي النفــط الصخــري إلــى مــا يصــل إلــى 200 
ــار النفــط الصخــري تتســم بانخفــاض  مليــار دوالر. فآب
معــدالت إنتاجهــا بصــورة أســرع بكثيــر مــن انخفــاض 
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االفالس

ارتفاع االفالس بالنفط والغاز الطبيعي 

ــار النفــط التقليديــة حيــث تصــــــــل إلــى  معــدالت آبـــــــــ
70 - 90 ٪ فــي الســنة األولــى مــن اإلنتــاج. وهــذا يعنــي 
أنــه ينبغــي علــى منتجي النفــط الصخري أن يستبدلــــــوا  
40 - 45 ٪ مــن إنتاجهــم الحالــي ســنويا للحفــاظ علــى 
اإلنتــاج. وســيتعين علــى الواليــات المتحــدة أن تحفــر 
 50 عــن  تزيــد  بتكلفــة  بئــر ســنويا،  9 آالف  مــن  أكثــر 

 مليار دوالر لموازنة انخفاض اإلنتاج«. 
وعلــى الرغــم مــن أن حــرب االســتنزاف قــد تتواصــل إال 
أن قطــاع النفــط الصخــري ســيبقى قائما لعقــود قادمة 
ألن األزمــة الحاليــة ســتجعله أكثــر كفــاءة علــى الرغــم 
مــن حــاالت اإلفــالس الحاليــة. وبحســب ليفينغســتون 
فــي  إال  المطــاف  نهايــة  فــي  يســهم  لــن  ذلــك  فــإن 
ــز هــذه الصناعــة.  ــن الغــث والســمين وتعزي الفصــل بي
غيــر أن المصــادر األخــرى للنفــط، مثــل عمليــات الميــاه 
ــتقبال  ــه مس ــة، تواج ــال النفطي ــة والرم ــة البحري العميق
ــذا فقــد نشــهد فــي المســتقبل قطــاع  ــر غموضــا. ل أكث
نفــط تهيمــن عليــه بصــورة متزايــدة منظمــة األوبــك 
والنفــط الصخــري فــي أميــركا الشــمالية، كمحصلــة 

ــة. ــتنزاف الحالي ــرب االس ــة لح نهائي

 لقد رأينا كيف استطاع النفط 
الصخري أو الرمال النفطية من 
تحدي انخفاض األسعار خالل 

أكثر من عام  

جيم كرين
 محلل الطاقة في معهد بيكر

قضايا تهمك
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تجارة بينية

العالقات القطرية البريطانية ليست وليدة اليوم بل تعود إلى أوائل 
القرن التاسع عشر، فلم تتصل بريطانيا بقطر اتصاال مباشرا باستثناء 

النشاط التجاري القائم على مواجهة القرصنة وتجارة السالح 

العالقات القطرية - البريطانية 
عميقة بجذورها التاريخية  

بقلم: كريم إمام 
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تجارة بينية

األمـم المتحـدة كعضو فاعل جنبا إلـى جنب مع بريطانيا 
وغيرهـا مـن دول العالـم، وبـدأ عصـر جديد فـي العالقات 

القطريـة البريطانيـة.
القـرارات  فـي  مشـاركتها  بـدأت  قطـر  اسـتقالل  ومـع 
الدوليـة والقضايـا التـي تنظرهـا األمـم المتحـدة، وكان 
منظورهـا يعتمـد علـى الوقـوف بجانـب العـرب ودعـم 
القضيـة الفلسـطينية، كمـا تعاونـت قطـر مـع بريطانيـا 

فـي حـل العديـد مـن القضايـا الدوليـة واإلقليميـة.

الصادرات القطرية
المتحـدة  المملكـة  إلـى  القطريـة  الصـادرات  حققـت 
  3.01 بلـــغ   ،2015 العـــام  خــالل  مــلـحـــوظــــا  ارتفاعـا 
مـليــار ريـــال ) 5.54 مليار جنيه استرليني( معظمها في 
قطـاع الطاقـة والغاز الطبيعي المسـال الـذي يمثل 98 ٪ 
مـن صـادرات قطـر لبريطانيـا، حيـث شـهدت زيـادة فـي 
شـحنات الغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة 12 ٪ لتسـجل 
9.146 مليـار متـر مكعـب مـن الغـاز الطبيعـي المسـال، 
وارتفـع التبـادل التجـاري بيـن البلديـن إلـى 30 مليـار ريـال 
الوقـت نفسـه سـجلت  بالعـام الماضـي. وفـي  مقارنـة 
قيمـة السـلع والبضائـع البريطانيـة المصـدرة إلـى قطـر 
بمـا يقـرب مـن 1.81 مليـار جنيـه اسـترليني، إلـى جانـب 
والبنكيـة  والمصرفيـة  البريطانيـة،  الخدمـات  قطـاع 
جنيـه  مليـون   725 بــ  تقـدر   والتـي  قطـر  فـي  العاملـة 

. اسـترليني 

استثمارات قطرية 
بالنسـبة إلـى حجـم االسـتثمارات القطريـة فـي المملكة 
المتحـدة خـالل 2015 فقـد ذكـرت مؤسسـة »كوشـمان 
أنـد ويكفيلـد« البريطانية لالستشـارات العقارية أن قطر 
اشـترت عقـارات فـي العاصمـة البريطانيـة لنـدن، بقيمـة 
اسـترليني”  جنيـه  مليـار   1,7“ ريـال   مليـار   9.2 تقـدر 

خـالل 2015 ، ليزيـد حجـم االسـتثمارات القطريـة فـي 
بريطانيـا أكثـر مـن 154.13 مليـار ريـال “30 مليـار جنيـه 
اسـترليني”، فـي الوقـت الذي تزايدت فيه االسـتثمارات 
القطريـة الخاصـة في بريطانيا بصـورة كبيرة خالل نفس 

العـام . 
وإلـى جانـب هـذه األرقـام المتزايـدة فـي حجـم التبـادل 
التجـاري واالسـتثمارات المتبادلـة بيـن قطـر والمملكـة 
المتحـدة، سـعت المملكـة المتحـدة وعلـى لسـان رئيس 
هيئـة التجـارة واالسـتثمار البريطانيـة دومينيـك جيرمـي 
أو  الحكومـة  سـواء  القطرييـن  المسـتثمرين  دعـوة  إلـى 
عـدد  فـي  أكثـر  لالسـتثمار  القطـري  الخـاص  القطـاع 
مـن مشـروعات البنيـة التحتيـة العمالقـة فـي بريطانيـا، 
والتـي مـن بينهـا تطويـر مطـار »كارديـف« لتحويلـه إلـى 

حيـث كان أول اتصـال بيـن قطـر وبريطانيـا فـي العـام 
1820 عندمـا أنشـأت شـركة “الهنـد الشـرقية” للتجـارة 
الخليـج،  منطقـة  مقرهـا  وكان  أوروبـا،  إلـى  آسـيا  عبـر 
وانضمـت الشـركة إلـى التـاج البريطاني كـي يتم القضاء 

علـى تجـارة السـالح فـي منطقـة الخليـج.
ونظـرا لمقـدرة القائميـن علـى الحكـم فـي قطـر آنـذاك 
علـى التصـدي لتجـار السـالح والرقيق اعتمـدت بريطانيا 
عليهـم لتأميـن هـذه المنطقة، وفـي 16 يناير مـن العام 
1968 أعلنـت بريطانيـا االنسـحاب مـن المنطقة العربية 
ومـن بينهـا منطقـة الخليـج، ولعبـت قطـر دورا هاما في 
التقريـب بيـن اإلمـارات الخليجيـة إلقامـة اإلتحـاد بينهـم 
تـم  وبالفعـل  المنطقـة،  بريطانيـا مـن  انسـحاب  عقـب 
مقدمتهـم  فـي  وكانـت  الخليـج  دول  اسـتقالل  إعـالن 
قطـر  نالـت   .1971 العـام  فـي  اسـتقلت  التـي  قطـر 
اسـتقاللها وأعلنـت إلغـاء كافـة المعاهدات التـي أقيمت 
مـع بريطانيـا، وانضمـت إلـى الجامعـة العربيـة ومنظمـة 

 التبادل التجاري بين البلدين زاد 
بنسبة 20 ٪ خالل العام الماضي، 
وقد وصل إلى 2,873 مليار ريال 

قطري )5,5 مليار جنيه استرليني(، 
المملكة المتحدة هي أكبر مصدر 
أوروبي لقطر، وفي نفس الوقت 

تأتي قطر بعد السعودية واإلمارات 
ر في المنطقة للمملكة  كأكبر مصدِّ

المتحدة 

سعادة أجاي شارما
السفير البريطاني في الدوحة 
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ألدرمـان آالن يـارو خـالل زيارتـه إلـى قطر، والحـدث الثاني 
الطبيعـي  الغـاز  مـن  القطريـة  الصـادرات  حجـم  ارتفـاع 
العـام  مـع  12 ٪ مقارنـة  بنسـبة  بريطانيـا  إلـى  المسـال 
النمـو  أركان  أهـم  أحـد  يعـدان  الحدثـان  2014، وهـذان 
إلـى جانـب  التجـاري واالقتصـادي القطـري البريطانـي، 
زيـادة حجـم االسـتثمارات القطريـة فـي بريطانيا وحجم 

االسـتثمارات البريطانيـة فـي قطـر .
ووفقا لمحللين اقتصاديين فإن اختيار المملكة المتحدة 
لقطـر كـي تقيـم لديها مكتبـا للغرفة التجاريـة البريطانية 
هـام جـدا، فهـو نتيجـة وليـس فعـل، فمـع تزايـد حجـم 
الشـركات البريطانيـة العاملـة فـي قطـر فـي العديـد مـن 
تشـهده  الـذي  الضخـم  االقتصـادي  والنمـو  المجـاالت 
العالـم  كأس  مونديـال  السـتضافة  اسـتعدادا  قطـر 
البريطانيـة  الحكومـة  تشـجيع  زيـادة  يجـب  كان   ،2022
للشـركات عن طريق تسـهيل كافة اإلجراءات عبر افتتاح 

مكتـب للغرفـة التجاريـة البريطانيـة فـي الدوحـة .

عالقات تاريخية 
فـي البدايـة يقـول سـعادة السـيد أجـاي شـارما، السـفير 
البريطانـي لـدى دولـة قطـر، أن المملكة المتحـدة و قطر 
طويـل  تاريـخ  يجمعهمـا  اسـتراتيجيان  شـريكان  همـا 
تطـورت  وقـد  عـام.   200 إلـى  جـذوره  تعـود  ومشـترك 
بتطـور  وارتبطـت  األزمـان  مـدى  علـى  الشـراكة  هـذه 
الـدور الـذي لعبتـه المملكـة المتحـدة فـي المنطقـة فـي 
مسـتقلة.  كدولـة  قطـر  وبتطـور  الماضييـن،  القرنيـن 
واليـوم يعمـل الَبَلـدان بشـكل وثيـق فـي مجـاالت عـدة 
تشـمل علـى سـبيل المثـال ال الحصـر قطاعـات الدفـاع، 
والطاقـة،  والتعليـم،  والثقافـة،  الخارجيـة،  والسياسـة 

واالسـتثمار. والتجـارة 
ويضيـف قائـال: »أهـم األحـداث المتعلقـة بهـذه العالقة 
عندمـا   1971 العـام  فـي  حـدث  مـا  هـو  اعتقـادي  فـي 

المتحـدة.  المملكـة  مـع  جديـدة  لعالقـة  قطـر  أسسـت 
وقـد عرفـت المرحلـة التـي تلـت هـذا التاريـخ  العديـد مـن 
األحـداث الهامـة والتـي أسـهمت بتغيـر طبيعـة العالقات 
بيـن البلديـن. لقـد كانـت هنـاك دائمـا عالقـات قويـة بيـن 
مواطنينـا والمواطنيـن القطرييـن، ازدادت قوتهـا خـالل 
وشـهدت  كبيـر.  بشـكل  الماضيـة  العشـرة  السـنوات 
تلـك الفتـرة  العديـد مـن التطـورات المذهلـة  سـواء فـي 
مـا يتعلـق بأعـداد القطرييـن الذيـن يـزورون أو يعيشـون 
مـع  تواصـل  لديهـم  الذيـن  أو  المتحـدة،  المملكـة  فـي 
لديـه  ليـس  قطريـًا  مواطنـًا  أقابـل  أن  النـادر  مـن  بالدنـا. 
أكان  سـواء  المتحـدة  بالمملكـة  بآخـر  أو  بشـكل  عالقـة 
تعليميـة،  خلفيـة  امتـالك  أو  منـزل،  اقتنـاء   خـالل  مـن 
مـا  فـي  أو  تجاريـة،  أعمـال  أو  دوريـة  بزيـارات  القيـام  أو 
التجاريـة، حيـث أن قطـر اسـتثمرت  بالعالقـات  يتعلـق 
أكثـر مـن 154.13 مليـار ريـال )30 مليار جنيه اسـترليني( 
فـي بريطانيـا، وبالنظـر إلـى الجانـب اآلخـر - وألنهـا عالقـة 
تجاريـة ثنائيـة األطـراف - تجـد أن هنـاك 50000 مواطن 
بريطانـي يعيشـون ويعملـون فـي قطر، وقد سـجل هذا 
الرقم ارتفعا كبيرا مقارنة بالرقم منذ عشـرة سـنوات«.

شراكة قوية
ويستطرد السفير: »من المحطات الهامة ذات البصمة 
القطريـة  العالقـات  لخريطـة  أضيفـت  التـي  المتميـزة 
شـهدت  التـي    2010 العـام  فـي  كانـت  البريطانيـة،   -
المتحـدة.  للملكـة  التاريخيـة  الوالـد  األميـر  سـمو  زيـارة 
فقـد سـعت بريطانيـا إلـى إقامـة شـراكة قويـة متميـزة 
مـع قطـر علـى عـدة أصعـدة، سـواء الصعيـد االقتصـادي 
والتجـاري، أو الصعيـد الثقافي، أو على الصعيد القانوني 
والقضائـي، كـي تكـون العالقـات القطريـة - البريطانيـة 
مـن أهـم أقطـاب العالقـات الدوليـة سـواء فـي بريطانيـا 
أو فـي قطـر.  وقـد حظيـت  هـذه الزيارة يومها باسـتقبال 
باهـر، ووصفتهـا  األوسـاط اإلعالميـة والسياسـية بأنهـا 
زيـارة أضافـت للعالقـات بيـن البلديـن مزيـدا مـن التميـز 

والقـوة. 
إن افتتـاح محطـة “سـاوث هـوك” للغـاز ذات الشـراكة 
القطريـة - البريطانيـة المتميزة فـي مجال الغاز الطبيعي  
أسـهم أيضـا   فـي دعـم أواصـر العالقـات بيـن البلديـن 
توطـدت  كمـا  الماضيـة.  الخمـس  السـنوات  خـالل   
العالقـات القطريـة البريطانيـة مـن خـالل إطـالق  منتدى 
قطـر،  أميـر  سـمو  زيـارة  خـالل  أطلـق  الـذي  »شـراكة« 
الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي إلـى بريطانيـا فـي العـام 
الثانيـة  إليزابيـث  بالملكـة  يومهـا  التقـى  حيـث   ،2014
“الشـراكة”  منتـدى  كـرس  وقـد  المالكـة.  واألسـرة 
لمزيـد مـن التعـاون بيـن الجانبيـن فـي مجـاالت سياسـية 
واقتصاديـة وتجاريـة وأمنية وتكنولوجية .كما زار صاحب 
السـمو الملكـي  أميـر ويلـز دولـة قطـر عـدة مـرات فـي 
فـي  التطـور  يعكـس  مـا  وهـو  الماضيـة،  السـنوات 

الثنائيـة«.  العالقـات 

ارتفاع التبادل التجاري
ولفـت السـفير البريطانـي إلـى أن التبـادل التجـاري بيـن 

األعمـال  ورجـال  المسـتثمرين  تخـدم  تجاريـة  منطقـة 
جنـوب  »ويلـز«  مقاطعـة  منطقـة  فـي  واسـتثماراتهم 
غـرب بريطانيـا، موضحـا أن دعـوة رئيـس وزراء بريطانيـا 
المـدن  فـي  التحتيـة  البنيـة  لتطويـر  كاميـرون  ديفيـد 
وتعتبـر  بهـا،  االسـتثمار  فـي تطويـر  اإلنجليزيـة تسـاعد 
هـذه الدعـوة فرصة جيـدة أيضا للمسـتثمرين القطريين 

. بهـا  والمشـاركة  الغتنامهـا 

غرفة التجارة البريطانية
إلـى  مضافيـن  حدثيـن  أكبـر   2015 العـام  شـهد  وقـد 
رصيـد التعامالت التجارية بيـن قطر والمملكة المتحدة، 
أولهمـا افتتـاح غرفـة التجـارة البريطانيـة فـي الدوحـة فـي 
ينايـر 2015 كأكبـر دليـل علـى حجـم التجـارة البريطانيـة 
مـع قطـر، والـذي زاد بنسـبة 40 ٪ عـن األعـوام السـابقة 
اللـورد  لنـدن  فـي  المالـي  الحـي  عمـدة  أعلنـه  مـا  وفـق 

 شهد مكتب المجلس الثقافي 
البريطاني في قطر نموًا هائاًل في 
جميع أوجه العمل خالل السنوات 

الثالثة الماضية، إذ طرأت تغييرات 
نوعية وكمية كبيرة على خدمات 

تدريس اللغة اإلنجليزية، واالختبارات 
الخاصة بها، ومشاريع تدريب 

المعلمين 

الدكتور فرانك فيتزباتريك
 مدير المجلس الثقافي البريطاني في قطر

تجارة بينية
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العـام الماضـي، وقـد  20 % خـالل  البلديـن زاد بنسـبة 
وصـل إلـى 2,873 مليـار ريـال قطـري )5,5 مليـار جنيـه 
أكبـر  هـي  المتحـدة  المملكـة  أن  موضحـا  اسـترليني(، 
تأتـي قطـر  الوقـت  نفـس  أوروبـي لقطـر، وفـي  ر  مصـدِّ
ر فـي المنطقـة  بعـد السـعودية واإلمـارات كأكبـر مصـدِّ
للمملكة المتحدة.  وكما قلت وصلت االستثمارات إلى 
أكثر من 154.13 مليار ريال )30 مليار جنيه اسـترليني(، 
إضافـة إلـى شـحنات الغـاز الطبيعـي المسـال، كمـا أن 
لدينـا اسـتثمارات ضخمـة لشـركة شـل وشـركة البتـرول 

البريطانيـة هنـا فـي قطـر.  
هذا ويلعب رجال األعمال البريطانيين دورا في مسـاعدة 
مونديـال  باسـتضافة  الخاصـة  اسـتعداداتها  فـي  قطـر 
التصميمـات  تقديـم  خـالل  مـن   2022 العالـم  كأس 
البنيـة التحتيـة مثـل )الريـل(  أو المشـاركة فـي مشـاريع 

الطاقـة.  وقطـاع  الخدمـات  وأعمـال 

وأكد السـيد شـارما أن أساس التعاون بين البلدين يقوم 
علـى البنـاء علـى ما هـو موجود والنظر في الوقت نفسـه 
إلـى مجـاالت جديـدة للتعـاون، الفتـا إلـى أن هنـاك أوجـه 
عـدة للمسـاعدة التـي يمكـن للمملكـة المتحـدة تقديمهـا 
مثـل البنيـة التحتيـة، والتصميمـات الخاصـة بالمشـاريع 
القطريـة الكبيـرة، إضافـة إلـى مجـاالت الرعايـة الصحيـة 
لديـه خبـرات  البريطانـي  أن االقتصـاد  والتعليـم، حيـث 
المسـتقبل  إلـى  وبالنظـر  المجـاالت،  هـذه  فـي  كبيـرة 
بتكنولوجيـا  الخاصـة  األعمـال  تطويـر  ندعـم  أن  يمكننـا 

المعلومـات بمـا يتـالءم مـع الرؤيـة الوطنيـة 2030. 
وأضـاف: »كشـركاء حقيقييـن ، فإن العالقـة بين البلدين 
ال تقـف فقـط علـى المشـاريع التـي تقـام فـي البلديـن، 
مشـاريع  إقامـة  فـي  للنظـر  مجـال  أيضـا  هنـاك  وإنمـا 
مشـتركة فـي بلـد ثالـث، وأتمنـى أن يكـون ذلـك شـيء 

أسـتطيع العمـل عليـه فـي الفتـرة القادمـة«. 

التوجه خارج لندن
وأشـار السـفير البريطانـي إلـى أن قطـر دائمـا مـا تهتـم 
باالسـتثمار داخـل لنـدن، ونحـن نتطلـع إلـى  أن تسـتثمر 
بشـكل أكبـر خارج لندن، والنظر فـي الفرص المتاحة في 
إنجلتـرا، ومناطـق  الوسـطى والشـمالية مـن  المناطـق 

أخـرى مـن البلـد.  
محطـة   افتتـاح  تـم  قـد  أنـه  يعـرف  »الجميـع  وقـال: 
 - القطريـة  الشـراكة  ذات  للغـاز  هـوك«  »سـاوث 
البريطانيـة المتميـزة فـي مجـال الغاز الطبيعـي في ويلز، 

القطـاع«.  هـذا  فـي  أكثـر  تعمـل  قطـر  نـرى  أن  ونـود 
أساسـيا ومهمـا  الثقافـي شـيئا  التعـاون  أن  إلـى  ولفـت 
يمكـن  الثقافـي  التعـاون  خـالل  مـن  أنـه  حيـث  للغايـة، 
للنـاس فـي كال البلديـن فهـم الثقافـة البريطانيـة وأيضـا 
الثقافـة القطريـة، لذلك فإنني سـعيد بالعمل على تعزيز 

الثقافـي.  التعـاون 
المهرجـان  مـن  ناجحـة  نسـخة  مؤخـرا  شـهدنا  لقـد 
البريطانـي، وأيضـا المبـادرة الخاصـة التـي أقيمـت تحـت 
مـن  كل  فيهـا  شـارك  والتـي  بريطانيـا«  »زوروا  عنـوان 
خليفـة صالـح الهـارون وحمـد العمـاري. وكشـخص مـن 

لنـدن،  فقـط  ليسـت  بريطانيـا  أن  أقـول  أن  البـد  لنـدن 
العديـد مـن القطرييـن درسـوا  وقـد ذهلـت بمعرفـة أن 
المتحـدة بشـكل  المملكـة  يعرفـون  وأنهـم  لنـدن  خـارج 
جـدا  أسـعدني  وقـد  عظيـم،  أمـر  وهـو  وعميـق،  دقيـق 
أن هذيـن الشـابين واللذيـن يمتلـكان قاعـدة جماهيريـة 
يّطلعـا  أن  اسـتطاعا  القطـري،  الشـباب  وسـط  كبيـرة 
علـى أماكـن وخبرات بريطانية جديدة، ومن ثم مشـاركة 
أهـم  ومـن  القطـري.  الشـباب  مـع  الخبـرات  هـذه 
أهـداف السـفارة ليـس فقـط الترويـج للتعـاون التجـاري 
لألنشـطة  الترويـج  علـى  العمـل  وإنمـا  واالقتصـادي، 
بشـكل  البلـد  لفهـم  المفتـاح  هـي  فالثقافـة  الثقافيـة، 
كانـت  سـواء  شـراكات  فـي  الدخـول  أجـل  مـن  أفضـل، 

األعمـال.  يخـص  فيمـا  أو  تجاريـة  أو  تعليميـة 

60  ألف سائح قطري
ويقـول سـعادة السـفير أن عـدد السـياح القطريين وصل  
إلـى أكثـر مـن 60 ألـف سـائح فـي العـام الماضـي، كمـا 
والقطريـون  »هـارودز«،  متاجـر  اليـوم  قطـر  تمتلـك 
يحبـون التسـوق وغالبـا مـا يملكـون منـازل هنـاك، لكـن 
أن  أعتقـد  حيـث  التسـوق،  علـى  فقـط  يقتصـر  ال  األمـر 
لالسـتمتاع  المتحـدة  المملكـة  إلـى  يذهبـون  القطرييـن 
باالسـترخاء،  يشـعرون  حيـث  البريطانيـة  بالبيئـة 
ويتصرفـون علـى سـجيتهم في مجتمع مثيـر لالهتمام 
ثقافيـة  أنشـطة  فـي  يشـاركون  كمـا  بهـم،  ويرحـب 
ذلـك  يكـون  األحيـان  بعـض  وفـي  وتعليميـة،  ورياضيـة 
بزيـارات  أو  الخاصـة  باألعمـال  قيامهـم  مـع  بالتـوازي 
يظهـر  القطرييـن  السـياح  أعـداد  فـي  النمـو  إن  عائليـة. 
القـوة التـي تحظـى بهـا العالقـات بيـن البلديـن، ويظهـر 
المتاحـة للقطرييـن فـي  الفـرص  الوقـت ذاتـه كـم  فـي 
المملكـة المتحـدة.  وأنـا أحـب روح االكتشـاف الموجودة 

بلدنـا.  يـزورون  الذيـن  القطرييـن  لـدى 
جعـل  خاللهـا  مـن  يمكـن  التـي  األدوات  وبخصـوص 
المملكـة المتحـدة مكانـًا أكثـر جذبا للقطرييـن، أوضح أن 
نظام التأشـيرات شـهد تطـورا كبيرا في الفتـرة األخيرة، 
النظـام  هـذا  تطويـر   علـى  مسـتمر  بشـكل  وسـنعمل 
اإللكترونـي ممـا يجعـل األمـر أسـهل بالنسـبة للقطرييـن 
تزويدهـم  إلـى  إضافـة  المتحـدة،  المملكـة  لزيـارة 
زيارتهـا،  يمكـن  التـي  األماكـن  عـن  أوفـر  بمعلومـات 
والجهـات التـي يمكنهـم التواصـل معهـا، واألماكـن التي 
يمكنهـم المكـوث فيهـا. وأنـا سـعيد جـدا بـأن الخطـوط 
الجويـة القطريـة سـتبدأ فـي تسـيير رحـالت مباشـرة إلى 
مدينـة برمنجهـام فـي المملكـة المتحـدة، وهـذا عامـل 
مسـاعد لتقويـة العالقـات بيـن الشـعبين. كمـا يسـعدني 

أيـة اقتراحـات فـي هـذا الصـدد.  اسـتقبال 

مشروعات بريطانية
وعـن أهـم المشـروعات البريطانيـة فـي قطـر، يقـول أن 
هنـاك عـددًا مـن األمثلـة الجيـدة فـي هـذا االطـار، أولهـا  
مسـاندة قطر في اسـتضافة نسـخة ناجحة من مونديال 
كأس العالـم 2022 مـن خـالل المسـاعدة فـي تصميـم 
يتعلـق  فيمـا  خبراتنـا  ومشـاركة  الرياضيـة،  االسـتادات 

بأولمبيـاد لنـدن، وكيفية إدارة األحـداث الرياضية، إضافة 
إلـى المسـاهمة فـي تنفيـذ مشـاريع البنيـة التحتيـة التـي 

تسـاند مونديـال 2022 كمشـروع )الريـل( أو الطـرق. 
ثانيـا، دعـم  رؤيـة قطـر 2030 وذلك من خالل المسـاندة 
خـالل  مـن  الخدمـات،  و  واألعمـال  المـال  مجـاالت  فـي 
لقطـر،  اإلقتصاديـة  البنيـة  وتنميـة  المشـورة  تقديـم 

المجـاالت.  وتشـارك خبراتنـا فـي هـذه 
أمـا المثـال الثالـث فهـو التعـاون في مجـال الطاقة، وهو 
د األكبـر للغـاز  مجـال هـام للبلديـن، فقطـر تعـد المـورِّ
الطبيعـي المسـال، حيـث تـورد 20 % ممـا تسـتخدمه 
المملكـة المتحـدة من غـاز، وبالتالي فإنه مـن المهم جدا 
مواصلـة التعـاون فـي هـذا المجـال وتطويـره.  كمـا أن 
قطـاع  التعليـم والرعايـة الصحيـة يعتبـر مـن القطاعـات 
هـذه  مشـاركة  ونـود  كبيـرة،  خبـرة  فيهـا   نملـك  التـي 

الخبـرات مـع دولـة قطـر. 
الدفـاع والخدمـات األمنيـة.  أمـا القطـاع الخامـس فهـو 
فنقطـة انطـالق التعـاون الثنائـي مـع قطـر كانـت تاريخيا 

 ساعدنا أكثر من 400 شركة 
بريطانية لتعريفهم بالسوق القطرية 

والبحث عن الشركاء القطريين 
المناسبين، ونحن نعمل بشكل قوي 

مع السفارة بالرغم من أننا جهة 
مستقلة  

بيتر كوك 
المدير التنفيذي 

لغرفة التجارة البريطانية في قطر

تجارة بينية
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فـي مجـال األمـن، وهـو أمـر يرتبـط باالسـتقرار، خاصـة 
مـع الوضـع الذي تشـهده المنطقـة، مما يزيـد من أهمية  
هـذا القطـاع ويتطلـب منا تعاونـًا قويًا مع قطـر والدخول 
فـي شـراكة لتعزيـز هذا التعاون وتبـادل الخبرات في هذا 
العسـكرية  القـدرات  تطويـر  فـي  والمسـاعدة  المجـال، 
القـوات  تزويـد  أو  التدريـب  خـالل  مـن  سـواء  القطريـة 

المسـلحة القطريـة باألسـلحة الحديثـة التـي نملكهـا. 
واختتـم حديثـه قائـال: »فـي النهاية أنا فخور جـدا  بتمثيل 
العديـد  تشـهد  التـي  قطـر  فـي  هنـا  المتحـدة  المملكـة 
تطويـر  إلـى  أتطلـع  واالزدهـار.  والتطـور  األنشـطة  مـن 
العالقـات القائمـة ليـس فقط علـى المدى القريـب وإنما 
علـى المـدى الطويـل أيضـا، وأن تشـعر األجيـال الجديـدة 
آباؤهـم  بهـا  يشـعر  كمـا  البلديـن  بيـن  العالقـات  بقـوة 

وأجدادهـم«.
تكنولوجيا بريطانية

مـن جانبـه يقـول السـيد عبداللـه المناعـي رئيـس مجلس 
للحلـول  أوريكـس  لشـركة  المنتـدب  والعضـو  اإلدارة 
الهندسـية »أوريكـس«، وهـي مـزود خدمـات لقطاعـات 
النفط والغـاز والبتروكيماويات والمرافق العامة ومقرها 
قطـر، أن الدولـة بهـا العديـد مـن الشـركات ذات األصـل 
وأيضـا  واألدوات،  اآلالت  لنـا  تـوّرد  والتـي  البريطانـي، 

تقـوم بإجـراء عمليـات الصيانة الخاصة بتلـك المعدات، 
ونحـن كشـركة نقـوم بعمليـة الصيانـة لـآلالت واألدوات 
تصـدر  بريطانيـا  أن  إلـى  الفتـا  الغـاز،  بصناعـة  الخاصـة 
للشـركة التكنولوجيـا الحديثـة فيمـا يتعلـق بالصناعـات 
مديـري  بمعظـم  أتينـا  وقـد  الغـاز،  فـي  المسـتخدمة 
التشـغيل مـن بريطانيـا بحكـم الخبرة التـي يملكونها في 

مجـال الغـاز والنفـط. 
ويـرى المناعـي أن هناك العديد من المجاالت التي تقوى 
فيهـا بريطانيـا وتتفـوق على غيرها من البلدان سـواء في 
مجـاالت مثـل صناعة السـيارات وتصديرهـا، أو مجاالت 
التعليـم، أو الطاقـة، وفيمـا يخـص الغـاز والنفـط هنـاك 

العديـد مـن المعـدات واآلالت البريطانية في قطر. 
الشـركة  فـي  العاملـة  البريطانيـة  الخبـرات  أن  ويؤكـد 
مجـاالت  فـي  أشـخاص  عشـرة  عددهـم  يتخطـى  لديـه 
ارتفـاع  أن  إلـى  مشـيرا  والصيانـة،  األمـن،  العمليـات، 
ليـس  ببسـاطة  ألنـه  طبيعـي،  أمـر  هـؤالء  جلـب  تكلفـة 
هنـاك نظيـرا لهـم خاصة مـع األخـذ باالعتبار عامـل اللغة 

الخليـج.  فـي  القويـة  وخبراتهـم 

العالقات األقوى
فـي  متاحيـن  البريطانييـن  أن  إلـى  المناعـي  وأشـار 
السـوق القطريـة سـواء مـن خـالل السـفارة أو مـن خـالل 
التـي  البريطانيـة  الشـركات  مـع  المباشـرة  االتصـاالت 
تعـرض علينا يوميا خبراتهـا، وقال أن اإلنجليز موجودون 
فـي قطـر منـذ مـدة طويلـة، وأن العالقـات القطريـة – 
البريطانيـة هـي األقـوى مقارنـة بالـدول الغربيـة األخـرى. 
وقـال أن هنـاك ميـزة يمتـاز بهـا البريطانيـون وهـي أنهـم 
الشـركات  وليـس فقـط  الشـركات  كافـة  فـي  يعملـون 
الذيـن  األميـركان  مـع  مثـال  الحـال  هـو  كمـا  البريطانيـة، 
أو  مثـال  والهولندييـن  فقـط،  شـركاتهم  مـع  يعملـون 
معينـة  مجـاالت  فـي  خبـراء  يكونـون  مـا  غالبـا  األلمـان 
ويأتـون كمتخصصيـن، وبالتالـي يمكثـون لفتـرة محددة. 

ويؤكـد المناعـي أن دولـة قطـر تجاريـا لديهـا اسـتثمارات 
بنـت  لـدي  »أنـا  قائـال:  بريطانيـا، ويضيـف  فـي  ضخمـة 
تدرس في بريطانيا، تقول أنه ال فرق بين لندن والدوحة، 

حيـث أن كل شـيء متوافـر حتـى الشـاي )الكـرك(«. 
ويلفـت إلـى أن المـدارس اإلنحليزيـة فـي قطـر أصبحـت 
يـزال  وال  بريطانيـة(،  مـدارس  سـت  )حوالـي  عديـدة 
البريطانيـون هـم الجاليـة الغربيـة األكبـر فـي قطـر، كمـا 
أن لدينا إنجليز يعيشـون في قطر منذ أكثر من خمسـين 
وبريطانيـا  قطـر  بيـن  العالقـة  أن  المناعـي  ويـرى  عامـًا. 
تتطـور بشـكل كبيـر، بحكم تعديـالت تأشـيرات الدخول 
والخـروج التـي تـم تسـهيلها بيـن البلديـن، وهـو مؤشـر 
يعكـس نمـو العالقـات ليـس فقط بيـن الحكومـات وإنما 
علـى مسـتوى الشـعوب أيضـا، وهـم لديهـم مميـزات 
جنسـية  أيـة  مـن  أكثـر  القطريـة  السـوق  فـي  للدخـول 

أخـرى. 

نمو مضطرد
أما السـيد ماثيو بنشـارز نائب عمدة لندن للبيئة والطاقة 
قاسـم  بـن  فيصـل  الشـيخ  متحـف  مؤخـرا  زار  والـذي 
فيقـول: “يسـتمر التعـاون بيـن مدينـة لنـدن والمسـتثمر 
القطـري بشـكل إيجابـي ونمـو مضطـرد، ونحـرص كل 
إلقامـة  وتنميتـه  التعـاون  هـذا  مـن  لالسـتفادة  الحـرص 
حيـث  القريـب،  المسـتقبل  فـي  الشـراكات  مـن  المزيـد 
تشـهد دولـة قطـر طفرة سـريعة فـي قطاعات عـدة مثل 
والخدمـات  التحويليـة  والصناعـة  والسـياحة،  الطاقـة، 
للشـركات  المثالـي  الوقـت  هـو  وهـذا  اللوجسـتية، 
البريطانيـة إلقامـة موطـئ قـدم فـي السـوق القطرية«. 

االستعداد للمستقبل
فـي حيـن يقول السـيد بيتر كـوك المدير التنفيـذي لغرفة 
التجـارة البريطانيـة فـي قطـر والتـي تأسسـت فـي ينايـر 
العالقـات  فـي  الواعـدة  المجـاالت  أهـم  مـن  أن   2015
بيـن البلديـن مجـال تكنولوجيا المعلومـات، حيث نعرف 
والغـاز  النفـط  مجـال  فـي  قويـة  صناعـة  لديهـا  قطـر  أن 
والطاقـة، وفـي مجال البنية التحتية والمقـاوالت، وأيضا 
التعليـم والرعايـة الصحيـة، وكلهـا مجـاالت تحتـاج إلـى 
بنيـة قويـة فيمـا يتعلـق بتكنولوجيـا المعلومات، لـذا نود 
هـذا  فـي  أكثـر  للتعـاون  القطريـة  الشـركات  نشـجع  أن 
المجـال، وأوضـح أن الغرفـة دائمـا مـا تحـاول أن تجلـب 
الوسـائل الحديثـة للسـوق القطـري، وهـذا مـا نعتقـد أن 
المواطـن القطـري مهتـم بـه، وهـو كيفيـة أن نكـون أكثـر 

للمسـتقبل.  اسـتعدادا 
بريطانيـة  شـركة   400 مـن  أكثـر  »سـاعدنا  ويضيـف: 
الشـركاء  عـن  والبحـث  القطريـة  بالسـوق  لتعريفهـم 
القطرييـن المناسـبين، وهـذه مـن أهـم التحديـات التـي 
القطـري.  االقتصـاد  ازدهـار  فـي  للمسـاهمة  نواجههـا 
ونحـن نعمـل بشـكل قـوي مـع السـفارة بالرغـم مـن أننـا 

مسـتقلة«. جهـة 
قـد  التـي  األشـياء  مـن  بريطانيـا  فـي  األسـعار  أن  ويـرى 
تشـكل صعوبـة في دخول الشـركات القطريـة ألنها عادة 
مـا تكـون أسـعار مرتفعـة، الفتـا إلـى أن هنـاك خدمـات 

 البريطانيون موجودون في قطر 
منذ مدة طويلة، والعالقات القطرية 

البريطانية األقوى مقارنة بالدول 
الغربية األخرى 

عبدالله المناعي
 رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة 

أوريكس للحلول الهندسية 

تجارة بينية
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وسـلع أرخـص فـي أماكـن أخرى، ولكننـا نهتـم بالجودة، 
أن  فـي  نرغـب  شـيء  وهـذا  والقيمـة،  واالسـتمرارية، 

نطـوره بالتعـاون مـع شـركائنا القطرييـن. 
كافـة  فـي  نشـطة  البريطانيـة  الشـركات  أن  وأوضـح 
تتمثـل  المجـاالت  أهـم  ولكـن  قطـر،  داخـل  المجـاالت 
فـي التعليـم -خاصـة أن اللغة اإلنجليزية مسـتعملة هنا 
بشـكل كبيـر- ونـود فـي أن نجلـب خبـرات جديـدة لقطـر 
ومـوادًا ومدرسـين، ونعمـل على مقابلة شـركاء قطريين 

لجلـب المزيـد فـي هـذا المجـال. 
الـذي  الصحيـة  الرعايـة  هـو  اآلخـر  القطـاع  أن  ويضيـف 
فـي  تحـدث  التـي  التطـورات  مـن  العديـد  بـه  أن  يعتقـد 
بريطانيـا فيما يتعلق باألدوية والمستشـفيات والبحوث 
للدخـول  القطرييـن  الشـركاء  أشـجع  أن  وأود  الطبيـة، 
البريطانيـة. ونحـن  البحثيـة  المعاهـد  فـي شـراكات مـع 
القطريـة  الشـركات  مسـاعدة  علـى  نعمـل  الغرفـة  فـي 
والبريطانيـة، ونالحـظ أن الشـركات البريطانيـة مهتمـة 
بقطـر أكثـر مـن اهتمـام الشـركات القطريـة للعمـل في 
فيـه  أكبـر  بجهـود  نقـوم  أن  نحـاول  مـا  وهـذا  بريطانيـا، 
مـن خـالل تقويـة رؤى الشـركات القطريـة تجـاه السـوق 
البريطانيـة، وأن ندخلهـا فـي شـراكات علـى المسـتوى 
الدولـي. مختتمـا بأنـه يمكـن ألي شـركة بريطانيـة جديـدة 
أو قائمـة فعليـًا فـي قطـر االسـتفادة مـن الدعـم الكبيـر 
الـذي تقدمـه غرفـة التجـارة البريطانيـة بمـا يشـمل تعزيـز 
وإزالـة  المحلييـن،  الشـركاء  أو  الـوكالء  إلـى  الوصـول 
مـن  واالسـتفادة  التجاريـة،  األنشـطة  أمـام  العقبـات 

المهمـة. االسـتثمارية  الفـرص 

نمو هائل
مديـر  فيتزباتريـك  فرانـك  الدكتـور  يقـول  جانبـه  مـن 
المجلـس  أن  قطـر  فـي  البريطانـي  الثقافـي  المجلـس 
الثقافي البريطاني هو منظمة المملكة المتحدة الدولية 
مكتـب  ويعـد  التعليميـة.  والفـرص  الثقافيـة  للعالقـات 
المجلـس الثقافـي البريطانـي فـي قطـر، الـذي تأسـس 

فـي العـام 1972، أحـد مكاتبـه المائـة حـول العالـم. 
وأضـاف: »شـهد مكتـب المجلـس الثقافـي البريطانـي 
خـالل  العمـل  أوجـه  جميـع  فـي  هائـاًل  نمـوًا  قطـر  فـي 
نوعيـة  تغييـرات  طـرأت  إذ  الماضيـة،  الثالثـة  السـنوات 
اللغـة اإلنجليزيـة،  وكميـة كبيـرة علـى خدمـات تدريـس 
واالختبـارات الخاصة بها، ومشـاريع تدريـب المعلمين”. 
موضحـا أن المجلـس يعمـل فـي المنطقـة منـذ 60 عامـا 
وقـد شـهد العمـل فـي قطـر الكثير مـن األوجـه المختلفة 
مـع التركيـز علـى التعـاون الثقافـي والتطويـر التعليمـي، 
حيـث أن لدينـا مشـاريع متنوعـة فـي العلـوم، والثقافـة، 
والتعليـم، وتدريـس اللغـة اإلنجليزية، وتوفيـر امتحانات 
الفنـون  برامـج  خـالل  مـن  المعتمـدة  المتحـدة  المملكـة 
كمـا  اإلبداعـي،  واالقتصـاد  الثقافيـة،  واإلدارة  الدوليـة، 
نعمـل علـى تأسـيس المزيـد مـن الشـراكات التعليميـة 
مـن  وذلـك  المتحـدة،  المملكـة  مـع  البحثيـة  والروابـط 
خـالل تطبيـق المعاييـر العالمية في المناهج واألسـاليب 
المّتبعـة فـي التدريـس والتعلـم فـي مختلـف القطاعات 

التعليميـة، وتطويـر مبـادرات دوليـة جذابـة للشـباب.

وأشـار د. فرانـك إلـى أن هنـاك أكثـر مـن 2500 طالـب 
قطـري يدرسـون فـي بريطانيـا هـذا العـام وهـذا العـدد 
العـام   ٪  20 بمعـدل  الطلبـة  عـدد  ارتفـع  حيـث  يتزايـد، 
الماضـي، كمـا نقـدم فـي قطـر حوالـي 30 ألـف شـهادة 
معتمدة سـنويا. موضحا أن أهم نواحي الدراسـة تتمثل 
إلـى  إضافـة  األعمـال.  وإدارة  والتكنولوجيـا  العلـوم  فـي 
مجموعـة متنوعـة مـن المجـاالت األخـرى، ولفـت إلـى أن 
هنـاك معرضـا للتعليم فـي بريطانيا، حيـث يأتي ممثلو 
الجامعـات البريطانيـة إلـى هنـا لعـرض فـرص التعليـم 

فـي المملكـة المتحـدة للطلبـة القطرييـن. 
شراكــة  لديـه  البريطانـي  الثقافـي  المجلـس  أن  وقـال 
قويـة مـع كليـة لنـدن الجامعيـة الموجـودة فــي المـديـنــة 
مـــن  الــمشــاريــع  مـــن  عــــدد  فـــي  الــتــعـلــيــمــيـــة، 
ضــمــنها مــســـابــقـــة جـــائـــزة الــدوحـــة للــتـصــمـيـــم 
“The Unlimited Doha Design Prize” ، إضافـة إلـى 
حـدث عـام مفتـوح للجميـع ننظمـه مـع الكليـة بالتعـاون 
والمشـاريع  األفـكار  لبحـث  البريطانيـة  السـفارة  مـع 
المتعلقـة بالعلـوم والتكنولوجيـا ونشـرها وعرضها على 
العامـة، تحـت اسـم  فعاليـات »المقهـى العلمـي« التـي 
توفـر أجـواء مريحـة نتحـدث فيهـا عـن أحـدث المسـائل 
العلميـة المثيـرة، وتجـري هـذه الفعاليات فـي المقاهي، 
غيـر  األماكـن  مـن  وغيرهـا  والمنتزهـات  واألسـواق، 
األكاديميـة، مـن خـالل جلسـة ال تأخـذ الطابـع األكاديمـي 
أو الرسـمي حيـث يمكـن للجمهـور مناقشـة هـذه األفكار 

بسـيطة.  بطريقـة 

العالقات الثقافية
التعـاون  التـي يمكـن  المجـاالت  أهـم  وقـال بخصـوص 
فيهـا مـع الجهـات القطريـة أن هنـاك العديـد مـن األمـور 
التـي يمكـن القيـام بهـا، ليـس فقـط مـن أجـل الترويـج 
بيـن  تفاهـم مشـترك  وإنمـا إليجـاد  المتحـدة  للمملكـة 
فإننـا  السـبب  ولهـذا  قطـر،  ودولـة  المتحـدة  المملكـة 

للذهـاب  والمتخصصيـن  القطرييـن  الفنانيـن  نشـجع 
المتحـدة.  المملكـة  فـي  وفنونهـم  عروضهـم  وتقديـم 
هنـاك  وأن  البلديـن  بيـن  كبيـرًا  تراثـًا  هنـاك  أن  وأوضـح 
طرقـًا لزيـادة العالقـات وتعميقهـا مـن خـالل توضيـح مـا 
فـي  لقطـر، فمثـال  المتحـدة  المملكـة  تقدمـه  أن  يمكـن 
التصميـم والهندسـة المعماريـة، نمتلـك تاريخـًا طويـاًل 
فـي بنـاء المـدن وكل مـا يتعلـق بذلـك مـن عناصـر، لدينـا 
نظـام تعليمـي قديـم ومؤسـس، فالسـؤال هـو البحث 
عـن الفـرص للقيـام بأشـياء مـع بعضنـا البعـض، وعلـى 
سـبيل المثـال ندخـل فـي شـراكة اليـوم مـع الصنـدوق 
القطـري للبحـث العلمـي لتقديم مشـروع علمـي مهم، 
وتقديـم ورش عمل ودورات تدريبية في الدول الخليجية 
بيـن أكاديمييـن مـن المملكـة المتحـدة وأكاديمييـن مـن 
قطـر مـن أجـل إيجاد طـرق للتعـاون في البحـث العلمي.   
المجلـس  أطلقهـا  مبـادرة  إلـى   الدكتـور فرانـك  ولفـت 
الكّتـاب  ومركـز  للتعليـم  وجلـوب  البريطانـي  الثقافـي 
األدبيـة  للترجمـة  البريطانـي  والمركـز  نورويتـش  فـي 
هـذا  سـيجمع  حيـث  قطـر.  مع جامعـة  بالشـراكة 
فـي  المسـرح  مـن  والمبدعيـن  المترجميـن  المؤتمـر 
العمـل  ورش  مـن  مكّثـف  أسـبوع  لمـدة  الدوحـة 
باللغـة  لـألداء  الترجمـة  علـى  ترّكـز  التـي  والمناقشـات 
العربيـة. سـيبحث المشـاركون فـي ورش عمـل الترجمة 
نصوصـًا شكسـبيرّية مختلفـة، حيـث تغّطـي مجموعـة 
واسـعة مـن التحّديـات الخاصـة بالترجمـة. وسـتناقش 
ثـم  نـّص،  كّل  فـي  متباينـة  ترجمـات  أّي  المجموعـة 
الجميـع.  عليهـا  العربيـة سـيتفق  باللغـة  ترجمـة  ُتصـدر 
غلـوب  مسـرح  مـن  للنصـوص  مستشـار  وسـيعمل 
ومسـاعدة  المؤلـف  نوايـا  لفحـص  المجموعـات  مـع 
المترجميـن علـى نقلهـا بشـكل مالئـم مـن حيـث اللغـة 
مـع  المحليـون  الممثلـون  وسيكتشـف  والهـدف، 
باللغـة  األداء  فـي  الترجمـة  عمـل  كيفيـة  المجموعـات 

العربيـة.

تجارة بينية



مع مساهمات شركات مثل قرناس، وفيتوسيس في دفع الجهود الرامية إلى تحقيق المصالح الوطنية في 
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تستمر الواحة في تفعيل وتعزيز نشاطاتها. وبينما تحاول الشركة األولى أن 

ُتحِدث ثورة في عالم األلعاب، ابتكرت الثانية طريقة خالقة لتشخيص اإلصابات التي تلحق بالحيوانات. ومع 
قيام عالمات عالمية مثل أكسون موبيل، وإبيردروال بلعب األدوار المنوطة بها في هذا االتجاه تمضي واحة 

التكنولوجيا الرئيسية في البالد بخطوات واسعة في  طريق تحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.  

موعد زاهر لواحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا مع المستقبل



74
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

كونوكو فيليبس وإدارة المياه
شركة كونوكوفيليبس )ConocoPhillips( هي شركة عالمية للطاقة تمتلك 

العديد من االمتيازات البترولية في مختلف بقاع العالم. وقد قامت شركة 
كونوكوفيليبس بإنشاء المركز العالمي ألبحاث استدامة المياه في واحة قطر 

للعلوم والتكنولوجيا بالتعاون مع شركة جنرال إلكتريك لتكنولوجيا المياه. ويهدف 
المركز إلى تطوير حلول تكنولوجية إبداعية ومجدية من الناحية االقتصادية لمعالجة 
واستخدام المياه المصاحبة للنفط والغاز باإلضافة إلى مشاريع مائية أخرى تتعلق 

بمعالجة مياه المجاري والمياه الناتجة عن مختلف الصناعات.

إيجاد حلول 
في مجال النفط والغاز

شركة الحلول الهندسية هي شركة ناشئة تقوم بتطوير 
معدات فنية للمصانع وخاصة قطاع النفط والغاز. وستركز 

في المرحلة األولى على أجهزة االتصاالت لتمكين ناقالت 
الغاز المسال من التواصل مع الشبكات الداخلية لمصانع 

الغاز عن طريق استخدام موجات المايكرويف عالي الذبذبة 
والسعة أثناء عمليات التحميل. كما تقوم أيضا بدراسة 

تقنيات جديدة الستخدام الطاقة الشمسية لتبريد خزائن 
المعدات الفنية في الحقول الصناعية.

فويجـو لإلعالم الرقمي هي شـركة 
متخّصصـة فـي البرمجيـات، وهي تعمل 

علـى تشـييد مقـٍر لها في دولـة قطر بهدف 
توفيـر برامـج تطبيقات بسـيطة لألعمال 

علـى اإلنترنـت باللغات العربيـة واإلنجليزية 
والفرنسـية، تسـتهدف 5.3 ماليين شركة 

صغيـرة إلـى متوسـطة الحجم، موزعة في 22 

دولة تغطي منطقة الشـرق األوسـط وشـمال 
إفريقيـا. وقـد حصلت الشـركة على أول منحة 

لصنـدوق إثبـات الفكرة التابـع لواحة العلوم 
والتكنولوجيـا فـي قطـر من أجل تعديـل تقنية 

البرمجيات األساسـية من فرع الشـركة في 
كنـدا ليلبـي متطلبات المسـتخدمين في 

الشـرق األوسط وشـمال إفريقيا.

فويجو لإلعالم الرقمي

التحول إلى الرقمنة مع 
مايكروسوفت

تعد مايكروسوفت الشركة الرائدة في العالم في 
تصميم البرامج وتقنيات الخدمات واإلنترنت 

المستخدمة في الحوسبة الشخصية أو حوسبة 
الشركات. وتتمحور مشاريعها التي تنفذها في 

واحة العلوم والتكنولوجيا حول األبحاث والتنمية 
والتدريب التقني. ومن جهة أخرى، سوف توظف 
مايكروسوفت كل جهود قسم الموارد والتطوير 

التابع لها في تطبيق مشروعات الصحة اإللكترونية 
والتعليم اإللكتروني على صعيد قطر والمنطقة. 

ويشمل التدريب برنامج أكاديمية تقنية المعلومات 
)IT Academy(  من مايكروسوفت ومشروعات 

أخرى لتزويد المجتمعات المحلية بالمعرفة وتنمية 
قدراتها في مجال استخدام التكنولوجيا.

التحول إلى الرقمية بلغات متعددة

تحت الضوء

إكسون موبيل هي أكبر شركة عالمية مدرجة بالبورصة 
للنفط والغاز، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا الغاز 

الطبيعي المسال. وقد قامت الشركة بتأسيس إكسون 
موبيل لألبحاث - قطر كأحد المساهمين األساسيين 

في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. وتجري إكسون 
موبيل لألبحاث - قطر البحوث في المجاالت ذات 

االهتمام المشترك لدولة قطر وإكسون موبيل، بما 
في ذلك بحوث اإلدارة البيئية، وإعادة استخدام المياه، 
وسالمة عمليات الغاز الطبيعي المسال، والجيولوجيا 

الساحلية القطرية، حيث تكتسب هذه األبحاث أهمية 
بالنسبة لدولة قطر من أجل مواصلة تطوير أكبر 

المرافق المتكاملة لمعالجة الغاز وتسييله في العالم.

 المضي قدما مع إكسون موبيل
الصورة إرشيفية توضح مختبر اكسون موبيل

سيسكو هي شركة رائدة عالميا في مجال الشبكات، وتقوم بتطوير طرق االتصال بين 
الناس وتواصلهم وتعاونهم حيث تستخدم أجهزتها وبرمجياتها في تصميم حلول 

اإلنترنت التي تسهل الوصول إلى المعلومات في أي مكان وفي أي وقت. وتقوم سيسكو 
في واحة العلوم والتكنولوجيا بتطوير نماذج أعمال قابلة للتكرار لحلول الصناعة، وسوف 
يمّكن مركز سيسكو لألبحاث والتكنولوجيا في واحة العلوم والتكنولوجيا البرامج البحثية 

واألكاديمية داخل وخارج قطر من االستفادة من منصة الشركة التعاونية لتكنولوجيا 
المعلومات واالتصاالت.

الربط من خالل سيسكو
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االرتقاء باأللياف البصرية 
إلى المستوى التالي

شـركة جلف بريدج إنترناشـونال هي أول شـركة خاصة في 
منطقة الشـرق األوسـط تعمل في مجال تشـغيل الكابالت 

البحريـة، وتسـعى لربط جميع دول منطقـة الخليج العربي معا 
وبباقي دول العالم في الشـرق والغرب، وذلك عبر اسـتخدام 
أحـدث تقنيـات األلياف البصرية. وتعود ملكية وتطوير شـبكة 
شـركة جلف بريدج إنترناشـونال إلى مسـتثمرين إستراتيجيين 

من دول مجلـس التعاون الخليجي. 
وقـد اختارت الشـركة واحة العلـوم والتكنولوجيا في قطر 

الحتضان مقرها الرئيسـي، حيث تسـعى من خالل توظيف 
إمكانيـات منظومـة كابالتها البحرية المتطّورة وعالية السـعة 

واسـتخدام أحدث النظم والتطبيقـات التكنولوجية المتواجدة 
إلـى تشـكيل بيئة عمل تعاونيـة ومتكاملة لقطاع االتصاالت، 

وتشـجيع النمـو االجتماعي واالقتصـادي، بما يضمن تمتع دول 
المنطقـة بأفضـل مقومات االتصال التي تعـزز مكانة المنطقة 

على المسـتوى العالمي.

الريادة في مجال التدريب التقني
تتعدد نشاطات جنرال إلكتريك وتمتد 
لتشمل مجاالت التكنولوجيا واإلعالم 

والخدمات المالية. ويأتي على رأس 
أولوياتها إيجاد حلول للتحديات الكبرى 

التي يواجهها العالم. لذا يعمل مركز جنرال 
إلكتريك لألبحاث المتقدمة والتكنولوجيا في 

واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر على 
توفير التدريبات الفنية الالزمة للعمالء في 
المالحة الجوية والطاقة، فيما ينكب مركز 
جنرال إلكتريك لألبحاث العالمية بقطاعاته 
المتخّصصة في النفط والغاز والمياه على 

إنجاز أبحاث وتطوير التقنيات المرتبطة 
بالصناعة القائمة في أنحاء المنطقة.

أستوديو قرناس هو أول أستوديو في قطر لتطوير 
األلعاب. وهو أستوديو إبداعي أللعاب الجواالت 

متخصص في التصاميم االستثنائية التي تسلط 
الضوء على الثقافة والتقاليد وأسلوب الحياة في 

الشرق األوسط للجمهور العالمي من خالل توفير 
تجربة تفاعلية وجذابة في مجال األلعاب. 

ونهدف إلى خلق قصة في كل عام والترويج لها من 

خالل ألعاب عالية الجودة. واأللعاب متوفرة على 
جميع األجهزة المحمولة واللوحية على منصات 

»اآلي أو إس iOS« واألندوريد، كما تعمل مع 
مؤسسات القطاع الحكومي والخاص الستخدام 

محركات ألعابها إلثراء األنشطة التسويقية، 
والمساعدة في إيصال الرسائل اإليجابية في التعليم 

والترفيه ونمط الحياة.

 أستوديو قرناس

يعد مركز ميرسك لألبحاث والتكنولوجيا النفطية 
استثمارا طويل األمد في تنمية دولة قطر 

وتقنيات االستخراج المعزز )EOR(  وتقنيات 
االستخراج المحسن للنفط. وتنصب أبحاث 

المركز  على تطوير التقنيات التطبيقية في 
اآلبار األفقية وتقنيات االستخراج المعزز للنفط 

باستخدام الكربونات. وهذه التقنيات هي 
المفتاح الذي سيطلق اإلمكانيات الهائلة في 

حقول النفط التي يصعب استغاللها، بما فيها 
أكبر حقول النفط في قطر، حقل الشاهين.

سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة
وزير الطاقة والصناعة، يفتتح رسميًا مختبر ميرسك الرقمي 

الجديد بمركز ميرسك قطر لألبحاث والتكنولوجيا.

تطوير حقول النفط في قطر

األلعاب مع قرناس

تطوير االتصاالت

تعمل شركة وايماتك لألنظمة كمطّور للحلول 
التكنولوجية الالسلكية المبتكرة، وتستهدف 

بخدماتها اآلالت الحديثة وأجهزة االتصال المتاحة في 
األسواق التي تعتمد على تطور تقنية الجيل الثالث، 

ومعايير االتصال الالسلكي المرتكز على تقنية الجيل 
الرابع.

تحت الضوء

التصميم األمثل لألبنية 
المنظمة الخليجية للبحث والتطوير هي مؤسسة قطرية تركز 

اهتمامها على تغيير طرق تصاميم وبناء وتشغيل األبنية من خالل 
الترويج لممارسات البناء الصحية والموفرة للطاقة والموارد.

وتحظى المنظمة الخليجية للبحث والتطوير برعاية شركة الديار 
القطرية، وهي تهدف لتعزيز وبناء تجمعات محلية وإقليمية ودولية 

قوية وحيوية وشبكة من المعاهد البحثية والشركات االستشارية 
والتكنولوجية والشركات العقارية واإلنشائية والمؤسسات 

والمنظمات الحكومية والمهنية التي لديها اهتمام حقيقي والتزام 
راسخ بدعم األهداف اإلستراتيجية للمؤسسة، وذلك لمعالجة 

التحديات البيئية وتمكين مجتمع البناء من اعتماد تطبيقات 
وممارسات مستدامة.
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ريادة الطريق
شركة بنك فيرجن للصحة - واحة 

العلوم والتكنولوجيا في قطر 
ذ. م. م.  هي أحد بنوك الخاليا 

الجذعية لدم الحبل السري الرائدة 
في العالم وتقوم بعملياتها في 

دولة قطر والمملكة المتحدة.

شركة بحوث العلوم التطبيقية TNO هي واحدة من 
أكبر الشركات األوروبية المستقلة التي تختص بتطوير 

تكنولوجيا مبتكرة وتقديم االستشارات في مجال 
التكنولوجيا. وقد شهد العام 2011 تأسيس فرع شركتنا 

في الشرق األوسط، ومقره واحة العلوم والتكنولوجيا في 
قطر. وُيعتبر هذا الفرع الجديد خطوة هامة في تحقيق 

طموحها في تسريع تطوير التكنولوجيا المبتكرة من خالل 
تقديم خدماتها للقطاع الصناعي وللمجتمع في دولة 

قطر والشرق األوسط. وشركة بحوث العلوم التطبيقية 
هي شركة هولندية يعمل فيها أكثر من 4000 مهندس 

وباحث على أعلى درجات الكفاءة، حيث تنشط الشركة 
في مجموعة متنوعة من القطاعات االقتصادية. ويقدم 
فرعها في قطر مجموعة واسعة من الوسائل والخبرات 
التكنولوجية، بالتركيز األساسي على قطاع النفط والغاز 

بجميع عملياته من اإلنتاج إلى المعالجة، والتقاط الكربون 
وتخزينه، ومعالجة الغاز، وسالمة األصول، والغاز الطبيعي 

المسال . باإلضافة إلى ذلك، ستقوم بتوسيع نشاطاتها 
في قطاعات أساسية أخرى ذات أهمية خاصة للمنطقة، 

مثل معالجة المياه والطاقة الشمسية وتكنولوجيا 
المعلومات واالتصال والتكنولوجيا الطبية.

وحلول قطاع الطاقة
ُتعّد كيو نكسوس مزّودا لخدمات 

التكنولوجيا وحلول قطاع الطاقة في دولة 
قطر بهدف تسيير العمليات بصورة آنية. 

وتعمل كيو نكسوس على تطوير ونشر 
حلول التواصل وشبكات التكنولوجيا 

وتطبيقات برمجيات الصناعة ونظم اإلدارة 
التي توفر إتمام األعمال في الوقت المحدد 

 E-Field وتكامل العمليات المسماة بـ
الخاصة بشركات البترول والغاز في دولة 

قطر ومنطقة الخليج.

 المضي قدما بالبحث العلمي
مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا هو أول وأكبر 
كيان بحثي في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر. 

ويندرج هذا المركز ضمن منظومة شبكة شل 
العالمية، ويتعاون مع مراكز البحوث والتكنولوجيا 

األخرى التابعة لشركة شل في أمستردام وريسفيك 
في هولندا، وهيوستون بوالية تكساس األميركية. 

وتستثمر شركة شل قطر 100  مليون دوالر على 
مدار عشر سنوات في برامج البحوث والتطوير في 

قطر. وُيعد مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا 
من مراكز البحوث العالمية التي تنفذ برامج أبحاث 

متقدمة في مجاالت الطاقة والبيئة تسهم في تنمية 
وتطوير قطاع النفط والغاز في قطر، وتتماشى تماما 

مع إستراتيجية قطر الوطنية للبحث العلمي.

إيبردروال هي واحدة من أهم المجموعات المتعددة 
الجنسية الرائدة عالميا في قطاع الطاقة، وهي أيضا 
الشركة األولى في أسبانيا في هذا القطاع، كما أنها 

واحدة من أهم الشركات على مؤشر سوق األسهم 
األسبانية )األيبكس 35( من حيث القيمة السوقية. 

وُتعتبر إيبردروال أيضا رائدة في مجال الطاقة المتجددة. 
وبفضل جودة عملنا تمكنا من أن نصبح مرجعا 

عالميا، وواحدة من الشركات الرائدة المشغلة في 
المملكة المتحدة، وإحدى أكبر مرافق الكهرباء في 

الواليات المتحدة، ومنتجا كهربائيا رئيسيا في القطاع 

الخاص المكسيكي، وموردا كهربائي لمعظم  
المستهلكين في البرازيل. ويعمل مركز إيبردروال 

التكنولوجي في واحة العلوم والتكنولوجيا كنقطة 
محورية في التصدي للتحديات الرئيسية في مجاالت 

الطاقة والبيئة وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، كما 
أنه يتماشى مع رؤية قطر واحتياجاتها في مجال البحوث 
وذلك من خالل تنفيذ مشاريع التكنولوجيا المتطورة في 

مجاالت الشبكات الذكية، والتحكم المتقدم، وكفاءة 
الطاقة، وتكامل  الطاقة  المتجددة في الشبكات 

الكهربائية التقليدية.

قطر للبترول 
تشارك بالبحوث في الواحة

قطر للبترول هي شركة قطرية متخّصصة في 
البترول والغاز. ويسهم مركز قطر للبترول لألبحاث 

والتكنولوجيا من خالل موقعه في واحة العلوم 
والتكنولوجيا في قطر في المشاريع البحثية التعاونية 

التي تعود بالنفع على أداء قطر للبترول. وتتولى 
الشركة مهام استخراج البترول، وعمليات الغاز، 

وبحوث االحتياطي الكربوني، والبيئة.

النهوض بالتكنولوجيا من خالل شركة بحوث العلوم التطبيقية

االبتكار بأحلى صورة

كيو نكسوس
إيبردروال والطاقة

تحت الضوء
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مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية )QMIC( ، أو 
 )QUWIC( مركز جامعة قطر لالتصاالت الالسلكية

سابقا، هو أول مؤسسة إقليمية مستقلة لالبتكارات 
تركز على استخدام التنقل والتكنولوجيات الناشئة 

الالسلكية لتقديم االبتكارات المحلية الهندسية إلى 
السوق. وتلبي هذه االبتكارات احتياجات عديدة من 

قطاعات السوق المهمة مثل البيئة والنقل والخدمات 
والرياضة. وإليضاح التقدم الذي حققه مركز قطر 

لالبتكارات التكنولوجية، فقد دشن المركز عددا 
من الحلول والمبادرات بما فيها: نظام مركز قطر 

لالبتكارات التكنولوجية لالستشعار الذكي، ومنصة 

خدمات آلة إلى آلة M2M  )لبيب( ، وتطبيقات 
النقل الذكي وسالمة الطرق والخدمات اللوجستية 

)مسارك(، والنظام البيئي لمراقبة نوعية الهواء  
)هواؤك(، ومنصة إدارة وتوزيع المحتوى اإللكتروني 
العربي )كتبي(، إضافة إلى منصات وتطبيقات رائدة 

للسيارات المتصلة.
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مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية 
يطلق أول منصة في المنطقة لتكنولوجيا إنترنت األشياء

تحت الضوء

فاز مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية بجائزة أفضل 
ابتكار 2015، وأعلن أيضا عن إطالق منصة »لبيب« 

لتكنولوجيا إنترنت األشياء التي ُتعتبر األولى من نوعها في 
الشرق األوسط.

أعلن مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية »كيومك« عن 
إطالقه ألول منصة عربية تكنولوجية إلنترنت األشياء 

»لبيب« في الشرق األوسط وذلك في مؤتمر صحفي 
ُعقد في مقر المركز في واحة العلوم والتكنولوجيا في 

قطر الشهر الماضي. ومن المتوقع أن تلعب منصة 
»لبيب« دورا هاما في تمكين المطورين والشركات 
الناشئة من نشر الخدمات والتطبيقات التي تخّدم 

األسواق الرأسية المختلفة دون الحاجة إلى تكبد تكاليف 
 مرتفعة من أجل البحث والتطوير.

وبهذه المناسبة، قال الدكتور عدنان أبو دية، المدير 
التنفيذي لمركز قطر لالبتكارات التكنولوجية: »بصفتنا 

أقدم شركة ناشئة في المنطقة في مجال إنترنت 
األشياء، يسعدنا أن نعلن عن إطالق منصة »لبيب« 

إلنترنت األشياء التي ُتعتبر أول منصة مطورة محليا في 
المنطقة حيث ُيعتبر ذلك عنصرا أساسيا من عناصر 

إستراتيجية المركز التي تهدف إلى تمكين رواد األعمال، 
والشركات الناشئة، والباحثين من لعب دور أكبر في 

 مجال إنترنت األشياء وإنشاء شركات رقمية محلية«.
وتوفر المبادرة مجموعة من أدوات التطوير وبيئة لتطوير 

التطبيقات، ودورات عبر اإلنترنت لتسهيل تطوير خدمات 
إنترنت األشياء. وقد بدأ عدد من الشركات الناشئة في 

قطر وخارجها بالفعل باستخدام النسخة الحالية من 
منصة لبيب لتطوير خدماتها وتطبيقاتها. وباإلضافة إلى 

ذلك، سيتم أيضا استخدام المنصة من قبل الطالب 

في الجامعات المحلية.
وتتميز »لبيب« على شركات االتصاالت األخرى بأنها 

تركز على تمكين المستخدمين المستهدفين من تطوير 
خدمات إنترنت األشياء بسرعة، ومن ثم فإنها تدعم 

استثمار تلك الخدمات في المرحلة الالحقة التي تركز 
 )SIM( على تسهيل إدارة بطاقات شريحة الجوال
واالستفادة من إمكانيات مشغلي االتصاالت في 

مجاالت الفوترة واإلعدادات لدعم نشر حلول إنترنت 
األشياء التي يقدمها المطورون اآلخرون.

وبدأ مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية العمل في مجال 
إنترنت األشياء منذ تأسيسه في العام 2009، حيث 

كانت خطة عمله األصلية تركز على مبدأ جمع بيانات 
االستشعار السلكيا وترجمة هذه البيانات إلى خدمات 
وتطبيقات تخدم حاجة مختلف قطاعات السوق مثل 

النقل، والصحة، والمدن الذكية، الخ. 
وفاز مركز قطر لالبتكارات التكنولوجية في وقت سابق 

من الشهر الماضي بجائزة أفضل ابتكار عن برنامج 
»مسارك« في مؤتمر مؤسسة قطر السنوي السادس 
للبحوث. وقد حصل المركز على هذه الجائزة تكريما له 
على تقديمه ألفضل برنامج محلي مبتكر ذي تأثير كبير 
على المجتمع وفي السوق. وقد تسلم الدكتور أبو دية 

الجائزة من سعادة الشيخة هند بنت حمد آل ثاني، نائب 
رئيس مجلس إدارة مؤسسة قطر للتربية والعلوم 

وتنمية المجتمع والرئيس التنفيذي للمؤسسة.
وقد بدأ المركز العمل على تصميم نظام خدمات 

الطرق الذكية »مسارك« في العام 2010. ومنذ ذلك 
الوقت، تطور النظام على مر السنين من حل بسيط 

ليصبح مجموعة شاملة جدا من الخدمات والحلول التي 

تخدم ثالثة قطاعات في السوق هي: المرور والتنقل، 
والسالمة المرورية، وتقنيات المعلومات ألساطيل 

السيارات. وقد حصد البرنامج على مدى العامين 
الماضيين ثالث جوائز إقليمية ودولية تقديرا لنهجه 

 المبتكر الذي يركز فيه على الخدمات ومركزية البيانات.
وفي إطار نظام »مسارك«، طور المركز أول جهاز في 
قطر لالستشعار الذكي بحركة المرور باستخدام تقنية 

البلوتوث )WaveTraf™( حيث يتم حاليا استخدامه 
بالعديد من التقاطعات في البالد.

ومركز قطر لالبتكارات التكنولوجية هو أول مؤسسة 
مستقلة لالبتكارات في المنطقة وهو يركز على تطوير 

ونشر خدمات وأنظمة التنقل الذكية. ويعمل المركز من 
خالل مكاتبه في واحة العلوم والتكنولوجيا بشكل وثيق 

مع الشركاء وأصحاب المصلحة المحليين الرئيسيين 
على إنشاء بيئة لالبتكارات تركز على السوق في قطر.



78
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

بقلم سيندو ناير

رعاية االبتكارات التكنولوجية

عندما يعيش المرء في بلد ما ألكثر من عشر سنوات، فإنه يشعر 
باالعتياد على كل شيء فيه. لكن في بلد مثل قطر التي أحرزت 

معظم تقدمها على مدى السنوات العشر الماضية، يشعر المرء أن 
كل يوم يجلب معه مفاجأة ما. فقبل فترة ال تتعدى السبع سنوات 

حضرنا حفل افتتاح واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا التي كانت ُتعتبر 
آنذاك إحدى الخطوات الرائدة التي قامت بها الدولة إلعطاء قطاع 

التكنولوجيا زخما قويا، كما أنها ُتعد بمثابة أعجوبة معمارية على 
شكل موجة ومكانا متميزا الستضافة مختلف المؤسسات البحثية 
العالمية. والبد أن كل من حضر حفل االفتتاح اعتقد أن ذلك هو كل 
شيء من حيث اإلنجازات التي يمكن لواحة العلوم والتكنولوجيا أن 

تفاجئنا بها.
لكن بعد دردشة لمدة ساعة مع حمد الكواري، اتضح لنا أنه يوجد 

العديد من التطورات المتعلقة بواحة العلوم والتكنولوجيا، عالوة 
على مشاريع توسعتها الستقبال مجموعة جديدة من المستأجرين 

الذين ينتظرون دورهم لالستفادة من مرافقها، مما جعلنا على 
يقين من أن واحة العلوم والتكنولوجيا ما تزال تحوي في جعبتها 

العديد من المفاجآت.يقول الكواري: “ُصمم المبنى الخامس في 
واحة العلوم والتكنولوجيا المسمى Tech 4 تصميما صناعيا مشابها 
لتصميم ورشات المعدات الثقيلة بحيث يتحمل االهتزازات العالية. 
ويضم المبنى مرافق لالختبار وهو متاح للمستأجرين الجدد أو حتى 
القدامى الراغبين في التوسع من خالله. والمبنى ال يزال قيد اإلنشاء 

وسوف يصبح جاهزا للتسليم في بدايات العام 2017. 
ونحن نقــــــوم بمشروع التوسعــــة هذا نتيجـــــــة للحاجـــة إلى 

مثــــــل هذه المرافق والمساحة األكــــبر إذ يبلـــــغ اإلشغال للمبنيين 
Tech 1 و  Tech 2 حاليا نسبــــــة   83 ٪، وهذه النسبة ال تشمل 

جنرال إلكتريك التي تشغل مبنى منفصل باكمله”.
ولما كنا ندرك أن القارئ يحتاج إلى معرفة كل شيء عن واحة العلوم 

والتكنولوجيا فقد قررنا أن نتحدث عن األهداف التي تأسست 
هذه المنشأة من أجلها وكيف يراها الكواري من منظوره إذ يقول: 

“تقوم مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع على ثالث 
ركائز هي التعليم، والعلوم، وتنمية المجتمع. وبالنسبة لركيزة 

العلوم، فإن واحة العلوم والتكنولوجيا  التي تعد جزءا من مؤسسة 
قطر، تأتي في نهاية سلسلة القيمة واالبتكار للتركيز على تسويق 

التكنولوجيات التي يتم تطويرها إما في الجامعات التي تستضيفها 
المدينة التعليمية، ومعاهد البحوث في جامعة حمد بن خليفة، 

وغيرها من المؤسسات التعليمية مثل جامعة قطر أو داخل الوزارات 
والقطاعات الخاصة التي تقوم بكل البحوث األساسية والتطبيقية. 
وتأتي نتائج البحوث التطبيقية في نهاية المطاف إلى واحة العلوم 

والتكنولوجيا من أجل تسويقها تجاريا وذلك باستخدام البرنامج الذي 
نقدمه. لذا مهمتنا هي أن يتم االعتراف بنا كمركز عالمي لألبحاث 

التطبيقية واالبتكار وريادة األعمال في مجال التكنولوجيا”.
وتهدف واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا إلى توفير منصة صلبة 

ومثمرة للبحوث التي تركز على التكنولوجيا والتسويق ونمو 
الشركات في قطر. وتتماشى الواحة بسالسة مع األولويات الوطنية 

في قطر، كما أنها تواصل مسيرتها على طريق التحول إلى مركز 
إقليمي لالبتكار التكنولوجي، وتسريع إنشاء التكنولوجيا من خالل 

النمو وتعزيز الدعم الذي تقدمه للمستأجرين.
ولخص الكواري مهام الواحة بثالث نقاط قائال: “أوال، نحن منطقة 

حرة إذ يمكن للشركات المحلية والدولية التي تقوم بمشاريع 
تكنولوجية في الطاقة، والبيئة، وعلوم الصحة، وتكنولوجيا 

المعلومات، أن تأتي إلينا لتأسيس مقر لها. ثانيا، نحن حاضنة 
ومسّرع لالبتكارات التكنولوجية. وثالثا، نحن منشأة لتيسير البحوث 
التطبيقية”. وباإلضافة إلى ذلك، تنتهج واحة العلوم والتكنولوجيا 

اآلن نهج التدريب العملي لتشجيع االبتكار التكنولوجي داخل البالد من 
خالل برامجها المختلفة.

وأضاف: “إن مبادرتنا كمسّرع لتطوير المشاريع التكنولوجية هي 
برنامج مكثف يمتد لفترة ثالثة أشهر يمكن من خالله لألفراد الذين 

لديهم أفكار أن يختبروا مفاهيمهم. ففي نهاية هذه األشهر الثالثة، 

بعد مرور سبع سنوات على تأسيس واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، ووصول نسبة إشغالها إلى 
83 ٪، باإلضافة الى عمليات التوسعة الجارية فيها بهدف زيادة أعداد المستأجرين، ما الذي يمكن 

للواحة أن تقوم به بعد ذلك؟ يرد المدير العام للواحة، السيد حمد الكواري على هذا السؤال بالقول: 
“واحات العلوم والتكنولوجيا بطبيعتها ال تعرف حدود لالبتكار في سعيها إلرساء مبادئ ريادة 

األعمال في المجتمعات التي تتواجد فيها”. 

تحت الضوء



79
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

حمد الكواري
 المدير العام لواحة العلوم والتكنولوجيا في قطر

ينبغي أن يكونوا قد درسوا السوق، وقّيموا العمالء 
المحتملين، وصمموا وحصلوا على النموذج األولي 

له. وبعد ذلك لدينا يومان لعرض المشاريع، يوم في 
يناير ويوم آخر في يونيو. فقد خّرجنا في العام الماضي 

المجموعة األولى والثانية من رواد األعمال، وبدأنا بتدريب 
المجموعة الثالثة في 16 فبراير الماضي. ونحن نأخذ عادة 

15 فكرة لكل مجموعة حيث تختار هذه المجموعات 
األفضل من بين األفكار التي قد ال تنفع”.

ويخوض مجموعات رواد األعمال غمار عملية فريدة في 
واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، تهدف إلى رعاية وتدريب 

رواد األعمال المحليين على تطوير اختراعاتهم والوصول 
بها إلى مستوى يتيح لهم تقديم نماذجهم وإيضاح 

إستراتيجياتهم المتعلقة بتسويقها أمام المستثمرين. 
وعن ذلك يقول الكواري: “لقد تلقينا 27 طلبا لالنضمام 

إلى المجموعة األولى، وأما بالنسبة للمجموعة الثانية 
فقد تلقينا حوالي 57 طلبا، في حين أن عدد الطلبات 

للمجموعة الثالثة بلغ 100. ويتم اتخاذ القرار بشأن اختيار 
األفكار القابلة للتطوير من قبل مجموعة من الخبراء من 

واحة العلوم والتكنولوجيا الذين يحضرون في يوم عرض 
المشاريع كمستثمرين”.

وبعد أن تتم دراسة طلب الشركات والتحقق من خلفيتها 
فإنها تدخل الحضانة )حيث يتم إعطاء رواد األعمال - ضمن 

أشياء عديدة أخرى- مكاتب جاهزة للعمل فيها(. وهنالك 
آليات أخرى مثل صندوق إثبات المفهوم لتشجيع تلك 

الشركات.
وكشف الكواري أن رائدا أعمال من المجموعة األولى 

وحوالي ستة مشاريع لرواد أعمال من المجموعة الثانية 
سينضمون إلى برنامج الحاضنة الذي يمكن أن ُيعتبر بمثابة 

أول عالمة لنجاح أي مشروع جديد.

وال يتوقف الدعم الذي تقدمه واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا لشركات التكنولوجيا الجديدة عند هذا الحد 

إذ يقول الكواري: “إلى جانب مرافق حاضنة األعمال، 
هنالك أيضا ميزة إنشاء شركة ذات مسئولية محدودة 

برأسمال أولي يبلغ  5000 ريال، وهو التعديل الذي ُأدخل 
على قوانين المنطقة الحرة وتمت الموافقة عليه في العام 

الماضي للتقليل من العقبات أمام الشركات الجديدة”.
لكن النجاح النهائي في كون الفكرة قابلة للتوسع أم ال 

يعتمد على مدى التزام الفريق وقوة المنتج أو التكنولوجيا 
المستخدمة فيه. وإذا ما نظرنا إلى األرقام، فإننا سنرى 

أنه ال يوجد في قطر العدد الذي تحتاجه البالد من رواد 
األعمال. لذا فقد قامت واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

بالخطوات الالزمة لتحفيز رواد األعمال. وبهذا الصدد 
يقول: “نريد أن نجذب المزيد منهم ليصبحوا رواد أعمال 

بدوام كامل يعملون على تطوير التكنولوجيا، وهذا ما 
يحدث بالفعل.  ففي آخر مرة التقينا بها لم يكن لدينا أي 

برنامج لتسريع تطوير المشاريع التكنولوجية لكن صار اآلن 
لدينا هذا البرنامج، وهو ما يمكن اعتباره باكورة لمشاريع 

جديدة أو عملية اختبار ما إذا كانت فكرة هذه المشاريع 
الجديدة سوف تحقق النجاح أم ال. وهذا البرنامج ثقيل 
جدا وصعب، لذا فإنه ُيعتبر وسيلة مؤكدة للتأكد وزيادة 

مستويات نجاح المشاريع األكيدة”.
لكن كما نعلم جميعا، ال يمكن لجميع األفكار الجديدة أن 
تحقق النجاح. وعن ذلك يقول الكواري من واقع تجربته 

في غربلة جميع طلبات االلتحاق ببرنامج مسرع األعمال 
وحضور يوم عرض المشاريع كمستثمر من واحة العلوم 

والتكنولوجيا: “إذا لم يتمكن المشروع من التوسع حتى 
لو كانت فكرته رائعة، فإن سبب ذلك هو إما أن العميل ما 

يزال غير مستعد بعد لهذه التكنولوجيا، أو أن التكنولوجيا 

 صندوق إثبات المفهوم

تدعم واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
المشاريع التي تفضي إلى إنشاء ونمو 

الشركات القائمة على التكنولوجيا حيث 
توفر منًحا للباحثين في قطر تساعدهم 

على إثبات استمرارية ابتكاراتهم سواء 
تقنًيا أو تجارًيا في إطار تمويلهم في 

مرحلة “إثبات المفهوم”، أي بعد أن يتم 
ابتكار التكنولوجيا الالزمة للمفهوم، لكن 
قبل أن يتم التأكد من صالحيته التجارية. 
ويقدم صندوق إثبات المفهوم ما يصل 
إلى 1.825.000 ريال قطري )500 ألف 

دوالر( للجامعات والمؤسسات الحكومية 
والشركات الصغيرة والمتوسطة لتطوير 

واختبار تكنولوجياتها الوليدة.

تحت الضوء
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تحت الضوء

المستخدمة في المشروع بدائية للغاية لدرجة أنها ال تلبي 
توقعاته. لذا فإن التفاعل مع العمالء والحصول على آرائهم في 

هذه المرحلة هو أمر حيوي ألنه يفضي إلى نجاح المشروع”.
لكن هل يشير كل هذا الزخم في مجال مبادرات ريادة األعمال 

إلى تحول في تركيز واحة العلوم والتكنولوجيا من التكتالت 
الكبيرة التي تستثمر في التكنولوجيا إلى االستثمارات الصغيرة 

والشركات الناشئة القائمة على التكنولوجيا؟
أجاب الكواري: “ال تزال الشركات الكبيرة تنضم إلينا، فقد 
رحبنا في اآلونة األخيرة بشركات عالمية ومرموقة لألبحاث 

التكنولوجية تركز على مختلف المجاالت العلمية. ومن هذه 
الشركات الجديدة فيتوسيس، ومودوس، وإيبردروال، وستعمل 

هذه الشركات مع األعضاء الحاليين في الواحة، وهذا ما 
يشكل جوهر ما نقوم به، لكننا نقوم أيضا بدعم وتسريع نمو 

الشركات الناشئة”. وإيبردروال هي أكبر شركة للكهرباء في 
اسبانيا، وهي آخر إضافة إلى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا. 

هنالك العديد من مبادرات تشجيع الشركات الناشئة، ابتداء 
من مركز حاضنات األعمال الرقمية في وزارة المواصالت 

واالتصاالت، مرورا بحاضنة قطر لألعمال التابع لبنك قطر 
للتنمية، وانتهاء ببرنامج مسرع األعمال في واحة العلوم 

والتكنولوجيا. فما الذي تتميز به واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 
عن غيرها من المبادرات؟

أجاب الكواري: “نحن نركز فقط على الشركات الناشئة القائمة 
على التكنولوجيا”، معربا عن اعتقاده بأن كل هذه المبادرات 

تؤثر على كمية الشركات الناشئة وتوليد األفكار والدليل 
على ذلك عدد من طلبات االلتحاق ببرنامج مسرع المشاريع 

التكنولوجيا. وأضاف: “إن الشركات الناشئة هي حجر الزاوية 
في إنشاء اقتصاد قائم على المعرفة”.

وواحات التكنولوجيا هي شراكات بين الحكومات والمؤسسات 
الوطنية أو حتى الشركات الخاصة. لكن على الرغم من أن 

واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا تتمتع بدعم حكومي نشط، 
هل سيكون من الصعب الحصول على المزيد من الشراكات 

الخاصة للحصول على أفضل واحات التكنولوجيا؟ تساءل 
الكواري عن صحة هذا السؤال مؤكدا بأن الغالبية العظمى 

من المستأجرين في واحة العلوم والتكنولوجيا هي شركات 
خاصة من داخل البالد وخارجها. وأردف قائال: “لدينا 36 شركة 
في واحة العلوم والتكنولوجيا، وعدد الشركات المحلية يماثل 

تقريبا عدد الشركات األجنبية األمر الذي يجعل هناك توازنا 
صحيا”.

ويأتي دفع ريادة األعمال تلقائيا بالنسبة واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا من خالل العديد من برامج الدعم والنقاشات التي 

تستضيفها إلعطاء زخما لبيئة الشركات الناشئة. 
وتحدث الكواري عن صندوق إثبات المفهوم قائال: “الشركات 

الصغيرة والمتوسطة في وضع أفضل لالستفادة من هذا 
الصندوق كمساهمة مهمة في تعزيز ريادة األعمال في قطر 

ونمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في البالد. لذا فإن 
المشاريع التي تتأهل لدى هذا الصندوق هي بحوث التطبيقية 

في مرحلة متأخرة وينبغي أن تبدأ بدراسة آفاقها التجارية”.
وقد فازت العديد من الشركات بمنحة صندوق إثبات الفكرة، 

ويتذكر الكوراي بعضها مثل: مودوس، وآي هورايزونز ، وأمان، 
وميدي، وشركة قطر للمنتجات البالستيكية، ضمن شركات 

أخرى.
لكن ماذا يحدث بعد أن تحصل الشركة على منحة صندوق 
إثبات الفكرة؟ كيف ترصد واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا 

مدى نجاح هذه الشركات؟ يجيب الكواري: “إن من أهم 
التحديات التي تواجهها أي حاضنة لألعمال تتبع أداء الشركات 

بعد حصولها على هذه األموال. فبرنامج حاضنة وتسريع 
األعمال لم يبدأ إال منذ عام واحد، فنحن نعتمد على الشركات 
في حصولنا على المعلومات بشأن ما إذا كانت مستمرة في 

التقدم في المفاهيم األولية. ويتم رصد كل شيء ضمن اإلطار 
الزمني الذي يحدده الصندوق إذ لدينا أطر زمنية واختبارات لكل 

مرحلة، وال يتم إعطاء األموال إال بعد اجتياز كل ذلك”.
وهل ينبغي للشركات التي تحصل على منحة من صندوق 

إثبات المفهوم أن تغادر الواحة بالضرورة؟ يقول الكواري قائال: 
“ال توجد إجابة محددة عن هذا السؤال في حالة الشركات 

التكنولوجية ألن ذلك قد يفيد أو ال يفيد حتى بعد مرورها بهذه 
المراحل جميعها”.

واستطرد قائال: “إننا حريصون على دعم شركات التكنولوجيا 
الناشئة المحلية وتعزيز عقلية ريادة األعمال، وهذا ما نقوم به. 

فعقلية ريادة األعمال هي مثل التعليم إذ تحتاج إلى إعطائها 
بعض الوقت كي يزداد اهتمامها بالموضوع وتنمو من الداخل. 

لكن هنالك تحسنا ملحوظا فقد رأينا وجوها جديدة تقوم 
بالخطوة األولى. إنها رحلة تتطلب الكثير من االلتزام، فريادة 

األعمال هي ثقافة، ونحن بحاجة إلى إقناع الجيل الجديد بالتفكير 
في إنشاء شركات وامتالكها ومن ثم جعلها مسار وظيفي 

طويل األمد”.
وحول ما إذا كان إنشاء مناخ لريادة األعمال يبدو ممكنا في 

هذا قطر، أكد الكواري أنه ينبغي أن يتم التفكير في المراحل 
اإليجابية بدال من التركيز على المخاوف والعثرات التي ال يمكن 

التنبؤ بها. وختم حديثه قائال: “لم يكن مبنى واحة قطر للعلوم 
والتكنولوجيا موجودًا قبل سبع سنوات، لم يكن هنالك أي بناء 
يتيح لنا معرفة كيف سيكوت شكل واحة العلوم والتكنولوجيا. 

لكن اآلن بات لدينا 36 شركة، وحتى في أوقات األزمات 
االقتصادية الحالية، فإنه ثمة شركات جديدة تنضم إلى قائمة 

مستأجرينا. وقبل عام، لم يكن هنالك برنامج لتسريع وحضانة 
المشاريع التكنولوجية داخل الواحة، لكن انظروا اليوم إلى 

قائمة طلبات االنضمام إلى هذا البرنامج. لذا دعونا نخطو كل 
خطوة بنوايا إيجابية”.
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بدأت سيمنس، الشركة الرائدة في االبتكار والتكنولوجيا، 
عملياتها في قطر منذ العام 1970. ومن ثم تأسست 

شركة سيمنس ذ.م.م في العام 2005 بهدف توسيع 
تواجدها المحلي، وباتت تضم اليوم نحو 450 موظفًا 

تحت جناحيها. وفي إطار التزام الشركة بجهودها المتزايدة 
لنقل المعرفة وتشجيع التكنولوجيا المحلية، فتحت 

سيمنس في العام 2012 أول مرفق لها للبحث والتطوير 
في منطقة الشرق األوسط، وهو مركز سيمنس لالبتكار، 

في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر.

 االلتزام بقطر والمنطقة
واصلت سيمنس تطوير دورها كشريك للنمو في البالد 

في المشاريع الكبرى في مجاالت الطاقة والرعاية الصحية 
والبنية التحتية لتعزيز مكانة الشركة في قطر.  وعن 

ذلك يقول الدكتور توماس غروغلر، مدير مركز سيمنس 
لالبتكار قطر: »لدى سيمنس تاريخ طويل من النجاح في 
قطر. ونحن فخورون بأن نكون شريكا موثوقا به لتحقيق 
رؤية البالد الطموحة بالنمو من خالل خبرتنا الراسخة في 

مجاالت الكهرباء واألتمتة والرقمنة. فمركز االبتكار هو جزء 
 من التزامنا الثابت بقطر وشعبها«.

والفرع المحلي للبحث والتطوير  هو جزء من مجموعة 
منشآت البحث والتطوير لشركة سيمنس المنتشرة في 

جميع أنحاء العالم إذ توجد مرافق مماثلة في دول مثل 
ألمانيا والواليات المتحدة والصين، يعمل فيها كل يوم 
حوالي 8000 موظف بجد، وهو ما ُيعتبر بمثابة مؤشر 
واضح على التزام سيمنس باالبتكار والتكنولوجيا. وقد 
زادت الشركة مؤخرا من استثماراتها في مجال البحث 

والتطوير العالمي بنسبة 20 ٪ إلى حوالي 4.8 مليار يورو. 
وباإلضافة إلى ذلك، أنشأت شركة سيمنس وحدة لالبتكار 

المستقل كي توفر مساحة للتجريب والنمو في بيئة 

 الشركات الناشئة.
ويضم مركز سيمنس لالبتكار فريقا من نحو 20 مهندسا 

وباحثا وعالما ومهنيا ينفذون مشاريع تشمل تطوير 
البرمجيات، وهندسة األتمتة، فضال عن تحليالت البيانات 

في مجال الرعاية الصحية، والشبكات الذكية، والمياه، 
والتجوال، واألمن السيبراني للبنية التحتية الحرجة. ومن 

خالل مبدأ »العميل أوال« الذي تعتمده سيمنس، تتعاون 
الشركة بشكل وثيق مع عمالئها في المشاريع الرائدة 

وتدعمهم كي يتمكنوا من تحقيق أهداف أعمالهم هنا في 
 قطر من خالل حلول تكنولوجية محلية المنشأ.

وأضاف الدكتور غروغلر: »هدفنا هو دعم قطر في جميع 
النواحي لمساعدتها في تحقيق رؤيتها الوطنية 2030. 
لذا نحن ملتزمون تماما بنقل المعرفة من أجل تمكين 

السكان المحليين. وُتعتبر واحة العلوم والتكنولوجيا في 
قطر بمنشآتها وخدماتها الفريدة بيئة مثالية بالنسبة لنا، 

فموقعها القريب من المدينة التعليمية في قطر يساعدنا 
في زيادة تعاوننا مع الجامعات المحلية«.

»صنع في قطر«
يقول الدكتور غروغلر: »إن البحث والتطوير هو أمر 

ضروري لبناء اقتصاد متنوع وتنافسي. وقطر بحاجة إلى 
نقل للمعرفة والتكنولوجيا عالية الجودة لتحقيق رؤيتها 

في أن تصبح مركزا للتميز واإلبداع. ونعتقد أنه من خالل 
تركيزنا على تطوير برمجيات الصناعة والرعاية الصحية، 

وتطبيقات األتمتة، وكذلك تحليل البيانات الذكية، 
فإننا نساعد البالد في الحد من اعتمادها على الموارد 

 الهيدروكربونية وتحقيق التنويع االقتصادي«.
وبدأ مركز االبتكار مؤخرا بتصدير أول برمجياته للعدادات 

الذكية إلى دول من خارج مجلس التعاون الخليجي. 
وقد تم تطوير هذه البرمجيات »المصنوعة في قطر« 

 مركز سيمنس لالبتكار
اإلبداع في العمل: شركة سيمنس 

في قطر في طليعة االبتكار

تحت الضوء
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واستخدامها ألول مرة في الدوحة لتمكين العمالء من 
رصد ومراقبة 17 ألف عداد ذكي قامت سيمنس بتركيبها. 

ويتمكن العميل من خالل هذه البرمجيات التنبؤ بالطلب 
على الطاقة باستخدام البيانات التي يتم تحصيلها. 

وتسهل هذه البرمجيات تركيب عدادات الكهرباء والماء 
الذكية في الدوحة وصيانتها وإدارتها وتحليل بياناتها وأردف 

الدكتور غروغلر: »إنه مثال رائع على خلق قيمة مضافة 
محلية، ونحن فخورون للغاية بنجاح هذا الحل البرمجي 

المحلي«. وُيعتبر تطوير قاعدة المعرفة أساسا في 
التوسيع الفعال لمجتمع الخبراء المحليين. وبصفتها شريكا 

تكنولوجيا موثوقا به، فإن  سيمنز تفتخر أيضا بتمكنها 
من االرتقاء إلى مستوى دورها كشركة مواطنة جيدة من 

خالل المبادرات المختلفة التي تشرك السكان المحليين، 
ومن آخر األمثلة على ذلك برنامج  سيمنس للمتدربين 
القطريين. ويوفر مركز اإلبداع مختلف فرص التدريب 

للطالب المحليين مع التركيز بشكل خاص على المواطنين 
القطريين وذلك لتمكين السكان المحليين وتثقيف األجيال 

القادمة. وعالوة على ذلك، تقوم سيمنس ببناء شراكات 
قوية مع الجامعات الكبرى والمختبرات الوطنية في قطر، 
 وتقدم المنح البحثية، وتتعاون في مجال البحث والتطوير.

وقال الدكتور غروغلر: »نقيم تعاونا وثيقا للغاية مع 
مؤسسات التعليم العالي المحلية وأنا ممتن جدا 

العتراف المجتمع الطالبي وأساتذتهم بنا. ويسعدنا 
دائما أنا وفريقي أن نساهم في المناسبات المختلفة 

وأن نقدم دعمنا وخبراتنا في المؤتمرات. فالتفاعل مع 
المواهب المحلية هو جزء ال يتجزأ من رؤيتنا إلطالق 

طاقات اإلنسان«. والجدير بالذكر أنه قد تم تعيين 
الدكتور غروغلر مؤخرا عضوا في المجلس االستشاري 

لبرنامج الهندسة الكهربائية والكمبيوتر في جامعة 
 تكساس إيه أند إم في قطر.

 بناء مستقبل
فــي الوقــت الذي تواصــل فيه ســيمنس التزامها بقطر 

والمنطقــة كشــريك نمــو موثوق به فإن مركز ســيمنس 
لالبتــكار يواصــل تعزيــزه لعالقاته مع شــركائه لدعم تطوير 

قطــاع البحــث والتطويــر في دولة قطــر. وعن ذلك يقول 
الدكتــور غروغلــر: »نتطلــع لتقديــم دورات تدريبية قريبا 

فــي مجــال أتمتة أنظمة ســيمنس SITRAIN للعمالء 
والطــالب أيضــا من خالل أحدث تجهيزات ســيمنز 

للتدريــب. وســوف نوســع مختبرنــا لألتمتة الذي يضم 
حاليــا تكنولوجيــا ســيمنس لألتمتــة من خالل إدخال 

نظــام إلدارة الطاقــة من أجــل تطبيقات البنيــة التحتية 
والنفــط والغــاز. وبطبيعــة الحال، فإننا ســنواصل تركيزنا 
علــى بنــاء القدرات ونقــل المعرفة لزيادة تمكين الســكان 

 المحليين«.
واختتــم حديثــه قائــال: »تتمتع ســيمنس بخبرة فــي منطقة 

الشــرق األوســط تمتــد ألكثر من 150 عامــا. ويمكن لقطر 
أن تعتمد على شــركة ســيمنس في التطوير المشــترك 

لالبتكارات من أجل مســتقبل مســتدام«.

الدكتور توماس غروغلر
 مدير مركز سيمنس لالبتكار قطر

تحت الضوء
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تدشين »إنفينيتي أكسيليريتور 2.0«

أعلنت إنفينيتي وشـركة نيسـت )Nest(، وهي شـركة اسـتثمارية مقرها 
الثانيـة  نسـخته  أكسـيليريتور«في  »إنفينيتـي  برنامـج  أن  كونـغ،  هونـغ 
12 أسـبوًعا، أصبـح اآلن  والـذي يهـدف إلـى تطويـر الشـركات ويسـتمر 
متاًحـا أمـام مقدمـي الطلبات مـن دول العالم المختلفة. وتتابع النسـخة 
النسـخة  حققتـه  الـذي  النجـاح  أكسـيليريتور«  »إنفينيتـي  مـن  الثانيـة 
بالمـدن  المتعلـق  المفهـوم  2015، وسـتواصل  نهايـة عـام  األولـى فـي 
مـن  كجـزء  االتصـال  تقنيـات  علـى  خـاص  بشـكل  سـتركز  لكنهـا  الذكيـة 
حلـول المسـتقبل للتنقـل الذكـي فـي المناطـق الحضرية. ويعتبـر برنامج 
المبدعيـن  لتشـجيع  إنفينيتـي  التـزام  مـن  أكسـيليريتور«جزًءا  »إنفينيتـي 
وتبنـي روح ريـادة األعمـال ودعـم التنميـة الحضريـة. ومـن خـالل عمليـة 
التقـدم بالطلبـات، سـيتم اختيـار ثمانـي شـركات جديـدة للحصـول على 
الدعـم مـن إنفينيتـي وشـركة نيسـت )Nest(، والـذي يشـمل اإلرشـادات 
مـن متخصصيـن فـي مجـاالت االتصـال داخـل المركبـات والمـدن الذكيـة 
لهـذه  وسـيكون  األعمـال،  وريـادة  التنقـل  وتقنيـات  األجهـزة  وتصنيـع 
الشـركات إمكانيـة الوصـول إلـى مـوارد إنفينيتـي وشـركة نيسـت. وفـي 
نهايـة البرنامـج، سـتكون الفرصـة متاحـة لهذه الشـركات لطلـب التمويل 
وبعـد  الحصـري.  المسـتثمرين  عـروض  يـوم  فـي  والشـراكة  ألعمالهـا 
التجربـة الناجحـة فـي هونـغ كونـغ ومبـادرة مماثلـة فـي منطقـة الشـرق 
أكسـيليريتور«  »إنفينيتـي  برنامـج  لتعزيـز  إنفينيتـي  تخطـط  األوسـط، 

والمبـادرات األخـرى لريـادة األعمـال لتشـمل مدنـًا ومناطـق أخـرى. 

احتفلـت شـركة الفـردان للسـيارات، الوكيـل الحصـري والمـوّزع المعتمـد لسـيارات BMW  فـي 
 Commercial Bank MotoGP قطـر، بالختـام الناجـح لرعايتهـا بطولة العالـم للدراجـات الناريـة
  BMW M2 رسـميًا فـي الدوحـة فـي قطـر للسـنة الثانيـة عشـرة علـى التوالـي، وبمشـاركة طـراز
كوبيـه للمـرة األولـى كسـّيارة األمـان التـي ترافـق المتسـابقين. وتسـّنى للسـائقين والمسـئولين 
والمنّظميـن لسـباق بطولـة العالـم للدراجـات الناريـة، التـي جرت فـي عطلة نهاية األسـبوع على 
حلبـة لوسـيل، االسـتمتاع بوقـت مميـز مـع طـرازات BMW الراقيـة، مـع أسـطول مـن الطرازات 
رسـمى  كناقـل  الفعاليـة  أيـام  طيلـة  النقـل  ألغـراض  السـّيارات  اسـتخدمت  وقـد  الفاخـرة. 
للبطولـة. واحتفلـت شـركة الفـردان للسـيارات مع شـركة BMW M بانطالقة موسـم بطوالت 
الجائـزة الكبـرى مـن خـالل حـدث حصري، ُدعي ممّثلو وسـائل اإلعـالم والعمالء لحضور السـباق 
فـي قاعـة كبـار الشـخصيات التابعـة لشـركة الفـردان للسـيارات. وحظـي الضيوف أيضـًا بفرصة 
BMW X5M علـى حلبـة  حصريـة لركـوب سـّيارة األمـانBMW M2  كوبيـه والسـّيارة الطبيـة 
لوسـيل الدوليـة. أّمـا نجمـة الحدث، فكانت سـّيارةBMW M2  كوبيه، التـي ُطرحت للمرة األولى 
 ،BMW X5M فـي قطـر كالطـراز الرئيسـي فـي أسـطوٍل مـن سـّيارات األمـان، إلـى جانـب طـراز
الـذي اسـتخدم كسـّيارة طبيـة. وتجمـع سـّيارة األنشـطة الرياضيـة األحـدث مـن BMW M بيـن 
طابـع سـّيارة M الرياضيـة التقليديـة وبيـن المواصفات العملية التي تمّيز طراز X، وتسـير بالجيل 

األحـدث مـن المحـّركات بثمانـي أسـطوانات بشـكل V سـعة 4.4 ليتـر. 
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تّتسـم سـيارة فيـراري »جـي تـي سـي 4 لوسـو« GTC4Lusso، التـي تطلقهـا 
الشـركة للمـرة األولـى فـي معرض جنيف الّدولي للسـيارات، بأنهـا طراز جديد 
بأربعـة مقاعـد، يدمـج مـا بيـن التوجيـه بالعجلتيـن الخلفيتين وبين نظـام الدفع 
الرباعـي للمـرة األولـى. فيشـّكل بالتالي تطّورًا ملحوظًا في مفهوم السـّيارات 

.GT السـياحية الرياضية
ويمثـل هـذا الطـراز أحدث إبداعات فيراري في مجال السـيارات بأربعة مقاعد، 
GT-  وهـو تصميـم يتمتـع بمكانة مميـزة في تقاليـد منطقة مارانيّلو. فسـيارة
بهـا سـيارات  تّتسـم  التـي  الرائعـة  الرياضـي واألناقـة  األداء  C4Lusso تجعـل 
وبفضـل  اثنيـن.  مـن  بـداًل  ركاب  ألربعـة  متاحـة  الرياضيـة  الجامـح  الحصـان 
سـنتمتر   6262 Vسـعة  شـكل  علـى  أسـطوانة   12 مـن  المؤلـف  محّركهـا 
مكّعـب، تتمتـع السـيارة بقـوة 690 حصانـًا عنـد 8000 دورة فـي الدقيقة،مـع 
عـزم دوران أقصـى يبلـغ 697 نيوتـن متـر عنـد 5750 دورة فـي الدقيقـة، فـي 
بالتالـي،  الدقيقـة.  فـي  دورة   1750 عنـد  العـزم  هـذا  مـن   ٪  80 يتوافـر  حيـن 
تحّقـق GTC4Lusso سـرعة قصـوى تبلـغ 335 كلم/سـاعة، وتتسـارع مـن 0 
إلـى 100 كلم/سـاعة فـي غضـون 3.4 ثانية. ويسـّجل كل مـن معدل الضغط 
الـذي يسـاوي 13.5:1، ومعـّدل الـوزن إلـى القـوة الـذي يبلـغ 2.6 كلغ/حصـان 

رقَميـن قياسـيين جديديـن فـي هـذه الفئـة. 

عالـــــم السيـــارات

الفردان للسّيارات الشريك الرسمي لبطولة العالم 
للدّراجات النارية 

فيراري »جي تي سي 4 لوسو«  تتألق في جنيف 
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سـتتواجد »أودي تراديشـن« هـذا العـام فـي أكثـر مـن 20 حدثـا داخـل وخـارج ألمانيـا 
بيرنـد  لفـوز  الثمانيـن  الذكـرى  سـتحيى  حيـث  المناسـبات،  مـن  بالعديـد  وسـتحتفل 
Auto Union Type C بسـباق الجائـزة الكبـرى األوروبيـة، ليتمكـن  روزمايـر بمركبتـه 
الجمهـور مـن رؤيـة سـيارة السـباق هـذه ذات الــ 16 أسـطوانة وسـماع هديـر محركهـا 
المميـز بعـد انقطـاع دام سـنتين. وستشـارك السـيارة فـي 3 أحـداث تقـام فـي ألمانيا 
السـنوي  البرنامـج  الماضيـة، سـينطلق  السـنوات  الحـال فـي  وبريطانيـا. وكمـا هـو 
ألودي تراديشـن مـع معـرض تكنـو كالسـيكا للسـيارات فـي إيسـن )6- 10 أبريـل(. 
وسـتحتل أودي تراديشـن القاعـة رقـم 7 فـي أكبـر معـرض للسـيارات التاريخيـة فـي 
العالـم. وسـيكون شـعارها لهـذا العـام هو »الُنـدرة« لتسـليط الضوء على السـيارات 
أودي  وسـتجلب  للشـركة.  العريـق  التاريـخ  شـكلت  التـي  النـادرة  الناريـة  والدراجـات 
Audi quattro Spy-  طرازيـن خاصيـن جـدا إلسـعاد عشـاق عالـم السـيارات، وهمـا

عامـًا.   25 قبـل  األولـى  للمـرة  بإطالقهمـا  اللـذان قامـت   Audi Avus quattroو der
 Auto Union وفـي ثالثينيـات القـرن الماضـي هيمنـت سـيارة السـهم الفضـي مـن
 Auto ومركبـات مرسـيدس مشـهد السـباقات الدوليـة. وفـي العـام 1936، أصبحـت
Union Type C المعيـار الـذي تقـاس عليـه جميـع سـباقات السـيارات، حيـث كان هذا 
الطـراز السـبب الـذي مكـن المتسـابق الشـاب بيرنـد روزمايـر مـن الصعـود إلـى مراتب 
النجومية بعد موسـم سـباقات واحد فقط. وتشـمل األحداث الكالسـيكية الرئيسـية 
األخـرى حـدث الدانـوب للسـيارات الكالسـيكية )23- 25 يونيـو( الواقـع بالقـرب مـن 

مقـر أودي فـي إنغولشـتات، وعـرض هايدلبـرغ التاريخـي )21- 23 يوليـو( بالقـرب مـن 
نيكارسـولم. 

»أودي تراديشن« نجمة السيارات الكالسيكية

تلقـى قطـاع السـيارات بمجموعـة الفـردان، الرائـدة في 
دعمهـا  علـى  كبيـرة  إشـادة  الفاخـرة،  السـيارات  قطـاع 
ألسـبوع المـرور الخليجـي الثانـي والثالثيـن الـذي جـرت  
الفـردان  مجموعـة  وكانـت  الماضـي.  الشـهر  فعالياتـه 
علـى  اسـتمر  الـذي  البرنامـج  فـي  مشـاركة  للسـيارات 
مسـئولي  أهـم  مـن  عـدد  بحضـور  أسـبوع،  مـدى 
الخليجـي.  التعـاون  مجلـس  دول  منطقـة  مـن  المـرور 
للسـيارات  الفـردان  شـركة  مشـاركة  الحـدث  وشـهد 
عرضـت  التـي  و  قطـر  فـي   BMW مجموعـة  وكيـل 
سـيارة BMW X6، ومشـاركة شـركة الفـردان بريمييـر 
موتـورز وكيـل سـيارات جاكـوار و النـد روفـر فـى قطـر 
وبهـذه  سـبورت.  روڤـر  رنـج  سـيارة  عرضـت  التـي  و 

قطاع الفردان تشارك فى أسبوع المرور الخليجي 

المناسـبة صـرح السـيد معن الحمـوى المديـر التنفيذي 
دائمـًا  السـيارات: »نحـن حريصـون  للعمليـات لقطـاع 
علـى دعـم المبـادرات الحكوميـة الهامـة وال سـيما تلـك 
التـي تلعـب دورًا محوريـًا فـي المحافظـة علـى سـالمة 
ـاءة. وتعتبـر التوعيـة  المـرور، وتحقـق فوائـد اجتماعيـة بنَّ
بالسـالمة علـى الطريـق والسـالمة المروريـة قضيتـان 
رئيسـيتان علينـا االلتفـات لهمـا بشـكل فعلـي من خالل 
الحمـالت التوعويـة المسـتمرة. ولقد بذلـت إدارة المرور 
ووزارة الداخليـة فـي قطـر جهودًا حثيثـة لصياغة برنامج 
إلـى  يهـدف  الطريـق  علـى  بالسـالمة  للتوعيـة  سـنوي 
األخـالق  أهميـة  حـول  والمراهقيـن  الشـباب  تثقيـف 
علـى الطريـق. ويعتبـر أسـبوع المـرور الخليجـي واحـدًا 
بشـكل  تنظيمهـا  يتـم  التـي  المبـادرات  سلسـلة  مـن 

سـنوي«.

عالم السيارات
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لتعزيـز مكانتهـا فـي قطـاع الطاقـة المتجـددة علـى الصعيديـن 
بـالل،  عمـرو  السـيد  عنهـا  أعلـن  والتـي  واإلقليمـي  المحلـي 
الشـريك اإلداري خـالل مؤتمـر صحفـي عقد في فنـدق هيلتون 

دبـل تـري .

اإلداري  الشـريك  بـالل،  عمـرو  السـيد  قـال  المناسـبة  بهـذه 
الديناميكـي  للتطـور  »نظـرًا  »باورجريـن«:  عـن  والمسـئول 
والنمـو المضطـرد الذي شـهده قسـم حلول الطاقـة المتجددة 
تأسيسـها،  منـذ  األوسـط  الشـرق  أنليمتـد  إينوفيشـنز  لـدى 
عملنـا خـالل الفتـرة الماضيـة علــى إطـالق عالمـة تجاريـة مميزة 
ومسـتقلة تمثـل نشـاطنا وريادتنا في قطـاع الطاقة المتجددة. 
فريـق  مـع  العميـق  والتشـاور  االسـتراتيجي  التقييـم  وبعـد 

العمـل والقيميـن علـى هـذا القسـم، ارتأينـا أن االسـم الجديـد 
ورؤيتهـا،  الشـركة  لمهـام  الرئيسـية  الهويـة  علـى  سـيحافظ 
يهـدف  اذ  المسـتقبلي،  النمـو  فـي  بنـاء  بشـكل  وسيسـاهم 
االسـم الجديـد إلـى خلق هوية مسـتقلة لقسـم حلـول الطاقة 
المتجـددة ممـا يسـمح لنـا بالتقـدم بخطـى ثابتـة فـي المشـاريع 

المسـتقبلية«.
وأضـاف بـالل : »سـتقوم »باورجريـن« باالعتمـاد علـى خبرتهـا 
المتجـددة،  الطاقـة  رئيسـي ألنظمـة حلـول  ومواردهـا كمـزود 
وكالعـب رئيسـي فـي هـذا المجـال، وبنـاء علـى ذلـك سنسـعى 
جاهديـن إلـى توسـيع دائـرة نشـاطاتنا لتشـمل الخليـج العربـي 
ومنطقـة الشـرق األوسـط فـي السـنوات المقبلـة. لقـد مكنتنـا 
المشـاريع الرائـدة فـي قطـاع الطاقـة النظيفـة فـي دولـة قطـر، 

إينوفيشنز أنليمتد 
تكشف الهوية الجديدة 

لقسم حلول الطاقة المتجددة
كشفت إينوفيشنز أنليمتد الشرق األوسط عن الهوية الجديدة لقسم حلول 

الطاقة المتجددة بإطالق عالمتها التجارية »باورجرين«
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موثوقـًا  شـريكًا  نكـون  أن  البدايـة  منـذ  بتنفيذهـا  قمنـا  التـي 
ومعتمـدًا فـي مجـال تكنولوجيـا الطاقـة المتجـددة فـي السـوق 
محـوري  دور  لنـا  سـيكون  أنـه  التأكيـد  ونسـتطيع  المحليـة، 
ومميـز فـي هـذه الصناعة على صعيـد المنطقة في المسـتقبل 
القريـب، كمـا سـتمكننا عالمتنـا الجديـدة مـن ترسـيخ مكانتا في 

المحلـي«. السـوق 

وتابـع الشـريك اإلداري والمسـؤول عـن »باورجريـن«: »تغييـر 
إلـى التحـول الهائـل واإليجابـي  بسـيط  ذو تأثيـر كبيـر، بالنظـر 
نـرى  القطـاع،  النظيفـة فـي هـذا  الطاقـة  تقدمـه حلـول  الـذي 
حصتنـا  بيـن  يمـزج  رئيسـيا  العبـا  الجديـدة  التجاريـة  عالمتنـا 
اسـم  يرمـز  إذ  القطـاع،  هـذا  فـي  المتوقـع  ونمونـا  السـوقية 
للبيئـة  المسـاندة  الخضـراء  المبـادرات  دعـم  إلـى  )باورجريـن( 
علـى صعيـدي إحـداث التغييـر فـي قطـاع الطاقـة، والمسـاعدة 

النظيفـة«. المسـتدامة  الطاقـة  توليـد  علـى 

بتسـليط  بـالل  عمـرو  السـيد  قـام  الصحفـي  المؤتمـر  خـالل 
حلـول  وحـدة  بهـا  قامـت  التـي  المشـاريع  بعـض  علـى  الضـوء 
الطاقـة المتجـددة خـالل مسـيرتها المهنيـة والتـي تنـدرج اليـوم 
فـي محفظـة مشـاريع العالمـة التجاريـة الجديـدة »باورجريـن«، 
مشـروع  فـي  كهروضوئيـة  أنظمـة  تركيـب  سلسـلة  مثـل 
مشـيرب قلـب الدوحـة، وتركيب أول نظام يعمـل على الطاقة 
نـادي  إعتمـاده فـي صالـة  تـم  الشمسـية فـي منشـأة رياضيـة 
السـد متعـددة االسـتخدامات، وغيرهـا مـن المشـاريع األخـرى.

متعـددة  الرياضـي  السـد  نـادي  صالـة  »حصـدت  وأضـاف: 
االسـتخدامات المصنفـة فـي فئـة األربـع نجـوم »جـي سـاس« 
)المنظمـة الخليجيـة للبحـث والتطوير( على جائزة » المشـروع 
كونستركشـين  جوائـز  حفـل  خـالل   2015 لعـام  المسـتدام« 
اإلنجـازات  هـذه  مثـل  فـي  نسـاهم  أن  لنـا  لفخـر  وأنـه  ويـك، 
وسـاما  نعتبـره  إذ  واإلنشـاءات،  العقـارات  بمجالـي  المتعلقـة 
علـى صدورنـا يدفعنـا للمضـي قدمـا فـي تحقيق رؤية الشـركة.

خالل مسـيرتها المهنية حاز قسـم حلول الطاقة المتجددة في 

إينوفيشـنز أنليمتـد علـى عدد كبيـر من الجوائز، حيث سـاهمت 
حلـول الشـركة بحصـول كهرمـاء علـى جائـزة »الطاقـة العالمية

حديقتهـا  مشـروع   عـن   2015 العـام  فـي   »Energy Globe
التوعويـة،  كمـا فـازت بمركـز الوصيف خالل حفـل جوائز »قطر 
اليـوم الخضـراء 2010« عـن تصميـم وتنفيـذ إضـاءة الشـوارع 
بالطاقـة الشمسـية لـراس غاز، باإلضافة إلى ما سـبق حصدت 
الشـركة علـى ثـالث شـهادات ايـزو  تشـدد علـى التزام الشـركة 
بأعلـى معاييـر الجـودة منذ العام 2013 وتجدد بشـكل سـنوي.

واختتـم السـيد عمـرو بـالل، الشـريك اإلداري والمسـؤول عـن 
مرموقـة  مكانـًة  أنليمتـد  إينوفيشـنز  »حققـت  »باورجريـن«: 
المتجـددة،  الطاقـة  قطـاع  فـي  وخاصـة  السـوق  فـي  ورياديـة 
وقـد أرسـت أسسـًا قويـة خـالل األعـوام الماضيـة وهـي تعمـل 
جاهـدة لتوسـيع نطـاق خدماتهـا ونمـو أنشـطتها بصـورة ثابتة. 
واإلعـالن عـن المسـمى الجديـد للشـركة يعـد تأكيـدا علـى الـدور 
الفعـال الـذي نقـوم به مـن أجل مسـتقبل مزدهر ومسـتدام«.
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الـذي سـوف يسـتمتع العمـالء مـن خاللـه   »MOQLIVE أعلـن »قطـر مـول« عـن برنامجـه الخـاص » 
بأمتـع وأقـوى العـروض الترفيهيـة فـي المسـتقبل القريـب، والـذي سـيمكن المجمـع من ترسـيخ صورته 
الهادفـة إلـى أن يغـدو الوجهـة الرئيسـية للتسـوق والتسـلية والترفيـه فـي دولـة قطـر مـن خـالل كونـه 
الوجهـة الترفيهيـة األولـى فـي المنطقـة، حيـث يضـم فرقـة مسـرحية مقيمـة تقـدم باقـة شـاملة مـن 
العـروض والفعاليـات التـي صممـت خصيصـًا مـن أجله. وصرح القائمـون عليه بأن هذه الفرقة سـتقدم 
عروضهـا المباشـرة وبرامجهـا الترفيهيـة ونشـاطاتها المختلفـة فـي مختلـف أرجـاء قطـر مـول علـى مـدار 
أيـام العـام.  ويتضمـن هـذا المفهـوم الترفيهـي الحـر والفريـد مـن نوعه، والذي سـيعرض مباشـرة على 
الجمهـور فريـق عمـل وطاقمـًا يزيـد عـن 50 شـخصًا مـن مختلف أنحـاء العالـم مختصين بعالم المسـرح 
والترفيـه، حيـث سـتعرض فقراتـه علـى نطـاق المجمع بشـكل عام وفـي مختلف أقسـامه باإلضافة إلى 
سـبعة عـروض رئيسـية  تقـام فـي منطقـة الواحـة الواقعـة فـي قلـب قطـر مـول. وتعلـو منطقـة الواحـة 
قبـة زجاجيـة مركزيـة ترتفـع 30 متـرًا بمسـاحة 6000 متـر مربع مثبتة على 4 أشـجار حديديـة عمالقة، كما 
يتوسـطها مسـرح دائـري دوار قطـره 15 متـر مـزود برافـع هايدروليكـي وبأحـدث أنظمـة اإلضـاءة آلخـر ما 
توصـل إليـه عالـم الصوتيات والتأثيـرات البصرية ونوافير المياه المتحركة. وتـم تصميم كافة العروض 
بشـكل خـاص لقطـر مـول مـن قبـل الشـركة األلمانيـة بريميـم بروجكتـس المتخصصة بعرض المسـرح 
والترفيـه. والختيـار أحسـن المرشـحين وأفضـل المواهـب، تـم اختبار أكثـر من ألف عارض مسـرحي من 
مختلـف أنحـاء العالـم مـن إفريقيـا، وأسـتراليا، والواليـات المتحـدة األميركيـة، ومعظـم الـدول األوروبيـة 
لينضمـوا إلـى فريـق العمـل الضخـم الـذي يتضمـن مصممـي األزيـاء المحترفيـن، ومصممـي اإلضـاءة، 
ومـدراء المسـرح، وتقنيـي الصـوت وغيرهـم اللذيـن سـيعملون جنبـًا إلى جنـب خلف الكواليـس لتقديم 
أفضـل التجـارب والعـروض المسـرحية للحاضريـن، حيـث سـيضم كل منهـا أكثـر مـن 25 شـخصًا فـي 

مباشرة.  اسـتعراضات 

 »OPPO« أطلقت شـركة سـتارلينك أحدث الهواتف الذكية الرائدة لشريكتها
ألول مـرة فـي قطـر، جـاء ذلـك خـالل حفـل أقيـم فـي الدوحـة مؤخـرا بحضـور 
المنطقـة،  أنحـاء  مختلـف  مـن  والشـركاء  الشـخصيات  كبـار  مـن  ضيفـا   150
تخللـه برنامـج ترفيهـي راٍق ضـم أداءات فنيـة ممتعـة وعـروض تقنيـة فائقـة، 

عكسـت مـا تمتـاز بـه المنتجـات الجديـدة مـن مرونـة.
وبهـذه المناسـبة قـال السـيد إيفـان أوو مديـر عـام شـركة OPPO فـي الشـرق 
األوسـط:»تعد قطـر سـوقا إسـتراتيجية بغايـة األهميـة ألعمالنـا التـي نسـعى 
جاهديـن لتطويرهـا هنـا ولتوفيـر منتجـات تعزز خبـرة عمالئنا وتثـري حياتهم، 
ولقـد حرصنـا مـن خـالل تصميـم هواتـف OPPO علـى تطويـر هواتـف ذكيـة 
باسـتطاعتها توفير تجربة شـخصية عالوة على سـهولة ومرونة االستخدام«.

مـن جانبـه صرح السـيد حسـن معرفـي، الرئيس التنفيذي لشـركة سـتارلينك، 
أن شـراكتهم مـع شـركة OPPO، هـي قـرار إسـتراتيجي بغايـة األهميـة يؤكـد 

تركيـز الشـركة علـى تقديـم منتجـات وخدمـات متنوعـة للزبائـن فـي قطر.

ستارلينك تطلق هواتف OPPO الذكية في قطر

افتتاح »كراميل« 
في سيتي سنتر روتانا الدوحة

افتتـح سـيتي سـنتر روتانـا الدوحـة، أحـدث فندق من فئـة الخمس 
نجـوم فـي منطقـة الخليج الغربـي، صالة اللوبي ومقهـى كراميل 
مسـؤولي  وكبـار  المحليـة  اإلعـالم  وسـائل  مـن  نخبـة  بحضـور 

الفنـدق والموظفيـن.
بهـذه المناسـبة قالـت النـا جوينـات مديـر التسـويق واالتصـاالت 
فـي فندقـي سـيتي سـنتر روتانـا الدوحـة وأوريكس روتانا: »نشـهد 
اليـوم االفتتـاح الرسـمي لصالـة اللوبـي ومقهـى كراميـل، المـكان 
أو  العمـل  بغـرض  األصدقـاء  أو  العمـل  شـركاء  لمقابلـة  المثالـي 
الراقـي ممـا  الترفيـه، والـذي يتميـز بجلسـاته الهادئـة وتصميمـه 
يجعلـه الخيـار األمثـل لتجربـة قائمـة الحلويـات والكيـك والكوكيـز 
الجـودة«. ويقـدم  المحضـرة يدويـًا مـن مكونـات طازجـة وعاليـة 
المقهـى يوميـًا مجموعـة كبيـرة ومتنوعـة من اإلسبريسـو والقهوة 
إلـى  باإلضافـة  المبتكـرة  والعصائـر  الشـاي  أنـواع  ومختلـف 
السـموثي والميلـك شـيك ومجموعـة مـن الشـطائر والسـلطات 
6 صباحـًا حتـى  الطازجـة والمخبـوزات وذلـك يوميـًا مـن السـاعة 
منتصـف الليـل، كمـا يقدم الفطور والغـداء ومختلف أنواع الكيك 
علـى مـدار السـاعة لتناولهـا فـي »كراميـل« أو للطلـب الخارجـي.

أسواق

عروض مباشرة في قطر مول 
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افتتـح سـعادة السـيد محمـد بـن عبـد اللـه الرميحـي وزيـر البلديـة والبيئـة بدولـة قطـر 
فنـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحـة، حيـث قـام سـيادته بقـص الشـريط وسـط جـو بهيج 
مـن االحتفـاالت التـي لـم تشـهدها الدوحـة مـن قبـل والتـي جسـدت محـاور الصحـة 

والعافيـة التـي يمثلهـا فتـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحـة.
 حضـر االفتتـاح أيضـأ مجموعـة مـن كبـار مسـئولي شـركة الغانـم القابضـة وشـركة 
سـتاروود العالميـة للفنـادق والمنتجعـات وسلسـلة فنـادق ومنتجعات ويسـتن وعلى 
رأسـهم السـيد مايـكل ويـل، رئيـس شـركة سـتاروود العالميـة للفنـادق والمنتجعـات 
لرئيـس  أول  نائـب  وايلـدي،  دي  والسـيد جيدو  األوسـط،  والشـرق  وإفريقيـا  ألوروبـا 
اإلقليمـي،  والمديـر  األوسـط  بالشـرق  والمنتجعـات  للفنـادق  العالميـة  سـتاروود 
والسـيد برايان بوفونيللـي رئيـس العالمة التجارية لفنادق ومنتجعات ويسـتن، السـيد 
جيانريكـو إسـبوزيتو، مديـر عـام فنـدق ومنتجـع ويسـتن الدوحـة الذين رحبـا بالحضور.

 وقـد جسـد االحتفـال حركـة ويسـتن للصحـة والعافيـة وهي المبـادرة التي تقـوم على 
والمحـاور  والذهنيـة،  الجسـدية  وراحتـه  العميـل  وعافيـة  بصحـة  ُتعنـى  محـاور  سـتة 
السـتة هي: نـم جيـًدا، وكل جيـًدا، وتحـرك جيـًدا، واشـعر جيـًدا، واعمـل جيـًدا، وإلعـب 
برسـم صـورة حيـة  والموسـيقيون  والسـباحون  األكروبـات  قـام العبـو  جيـًدا، حيـث 

كمـا  القطريـة،   العرضـة  موسـيقى  ذلـك  تبـع  للفنـدق،  والعافيـة  الصحـة  لمفاهيـم 
قدمـت مطاعـم الفنـدق السـتة أشـهى المأكـوالت التـي يسـتخدم فـي طهيهـا عناصر 

طازجـة وعضويـة.
ومنتجـع  وبافتتاح فنـدق  المدينـة،  بوسـط  سـلوى  طريـق  قلـب  فـي  الفنـدق   يقـع 
فـي  والمنتجعـات  للفنـادق  العالميـة  سـتاروود  فنـادق  رابـع  يدشـن  الدوحـة  ويسـتن 
الشـرق األوسـط، حيـث تديـر حاليـا سـتاروود العالميـة 53 مرفقـًا سـياحيًا مـع توقـع 

المقبلـة. الخمـس  السـنوات  خـالل  فندقـًا   40 افتتـاح 
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أجرتهـا  التـي  االسـتقصائية  الدراسـة  نتائـج  عـن  سـي  دبليـو  بـي  كشـفت 
الجريمـة  لرصـد  العدسـة  »ضبـط  بعنـوان  األوسـط  الشـرق  منطقـة  فـي 
االقتصاديـة فـي العالم العربي«. وتسـلط هذه الدراسـة الضـوء على تطور 
الجريمـة االقتصاديـة علـى مـدى العاميـن الماضييـن واألشـكال المختلفـة 
التـي اتخذتها بحسـب المنطقـة والقطاع الصناعي الذي تعمل فيه الشـركة 

المسـتهدفة.
يذكـر  أن “بـي دبليـو سـي” تعمـل منـذ العـام 2011 علـى  دراسـة ورصـد 
توّجهـات الجرائـم االقتصاديـة العالميـة فـي الشـرق األوسـط. وخـالل هذه 
السـنوات وعلـى الرغـم مـن الجهـود المبذولـة لمكافحـة هـذه الجرائـم، لـم 
تظهـر أيـة مؤشـرات توضـح إلى انخفاض مسـتوياتها في المنطقـة أو على 
الصعيـد العالمـي. ووفقـًا للدراسـة، فـإّن 26 ٪ مـن الشـركات فـي المنطقـة 
مـن  أقـّل  الماضييـن،  العاميـن  خـالل  االقتصاديـة  للجرائـم  تعرّضـت  قـد 
المعـدل العالمـي البالـغ 36 ٪ , ولكـن بزيـادة بنسـبة 5 ٪ منـذ العـام 2014. 
ومـع أّن نسـبة الشـركات المتضـررة فـي الشـرق األوسـط كانـت أقـل مـن 
المتوسـط   العالمـي، إال أن عـدد الشـركات التـي ال تعرف مـا إذا كانت ضحية 
لهـذه الجرائـم كان أعلـى بكثيـر مـن المعـدل العالمـي )20 ٪ مقابـل 11 ٪(، 
األمـر الـذي يظهـر ضعـف قـدرات هـذه الشـركات علـى الكشـف عـن تلـك 
الجرائم. وقال نيك روبنسـون، شـريك في بي دبليو سـي الشـرق األوسـط 
وقائـد خدمـات التحقـق والنزاعـات في الشـرق األوسـط : “إن التحدي الذي 
تواجهـه الشـركات هـو التصـدي ألية فرصـة الرتـكاب الجرائـم االقتصادية، 
االسـتعداد  أهبـة  علـى  والبقـاء  الجريمـة  ـور هـذه  ط ة ت واألهـم هـو مواكبـ
للتصـدي ألنـواع الجرائـم الجديـدة، باإلضافـة إلـى تطوير وسـائل وأسـاليب 
مبتكرة لمنع هذه الجرائم  والكشـف عنها واالسـتجابة الفعالة آلثارها. ومن 
الضـروري أيضـًا أن تسـعى الشـركات إلـى بنـاء ثقافة مؤسسـية قائمة على 
مبـادئ وقيـم راسـخة مدعومـة بسياسـات فعالـة وبرامـج امتثـال وضوابط 
صارمـة. ويجـب إدخـال هـذه الثقافـة فـي عمليـة صنـع القـرارات اليومية من 

أجـل النجـاح فـي التصـدي للجريمـة واالحتيـال”.

انتشار ظاهرة الجرائم االقتصادية 
في الشرق األوسط

كشـف الصالـون األزرق بالشـراكة مـع أنيمـا غاليـري باللؤلـؤة - قطـر، عـن أحـدث العطـور التـي 
تقدمهـا دار Memo وهـو العطـر الجديـد - MARFA – خـالل شـهر مارس.بعـد إصدارها مجموعة 
 ،Graines Vagabondesو Cuirs nomades و Les Echappées:متميـزة مـن تشـكيالت العطـور
ُتميـط دار Memo اللثـام عـن مجموعتهـا الجديـدة Art Land. فبعـد أن أغوتنـا الطبيعـة األيرلندية 
بجمالهـا واستكشـفنا األدغـال اإلفريقيـة، حـان الوقـت لنتعرف إلى MARFA قريـة تقع في القلب 
مـن صحـراء واليـة تكسـاس. وهـو مـكان يتميـز بطابعـه الفنـي االسـتثنائي. اسـتمتع بسـحر رحلـة 
»الشـم الفنـي« التـي تتيحهـا لنـا دار Memo وهـي تواصل إبداعهـا لتأخذنا في جولة استكشـافية 
ر إال بفضل قدرة اإلنسـان وحدهـا على اإلبـداع واالبتكار.  لألراضـي التـي لـم يتبـدل حالهـا ولـم ُتعمَّ

 .MARFA :هـي Art Land وأول خطـوة نخطوهـا مـع
يأتـي العطـر برائحـة زيـت اليوسـفي، وصبـار األجافـي، وزيـت زهـرة يالنـج يالنـج، وزيـت خشـب 
الـروم،  مسـك  وخالصـة  البرتقـال،  زهـرة  وخالصـة  الفانيليـا،  وبـذور  اأَلرز،  وزيـت  الصنـدل، 

والجونـا.  بـالزا  وحيـاة  جاليـري  وبـاري  األزرق  الصالـون  فـي  حصرًيـا  ُيبـاع  األبيـض.  والمسـك 

الصالون األزرق يكشف عن عطر جديد 

افتتاح فندق ومنتجع ويستن الدوحة



91
أبريــــــــــــــــــــل 2016 

فـي  العالميـة  المعـارض  اختتـام  قـرب  مـع  بالتزامـن 
محـالت  تكثـف  وباريـس،  وميـالن  ولنـدن  نيويـورك 
السـالم اسـتعداداتها النتقاء مجموعة مختارة من أرقى 
تصميمـات األزيـاء لعرضهـا فـي الدوحـة ضمـن تشـكيلة 

.2016 وصيـف  ربيـع  موسـم 
وقـد بـدأ الموسـم بإزاحة السـتار عن معرض مسـتوحى 
فـي تصميمـه مـن أجـواء المتاحـف واألعمـال التركيبيـة 
بعنـوان »منـزل األحـالم واألزيـاء« فـي »ذا جيـت مـول« 
السـالم  محـالت  بيـن  تعـاون  فـي  مـارس   31 مسـاء 

أبوعيسـى. نـور  القطريـة  والمصممـة 
اللونيـن  علـى  تصميمـه  فـي  المعـرض  ويعتمـد 
ربيـع وصيـف  األزيـاء فـي موسـم  الرئيسـيين لخطـوط 
2016، وهمـا الـوردي الفاتـح واألزرق الخفيـف. ويضـم 
المعـرض بيـن جنباتـه مسـاحات متنوعـة تضاهـي بيئـة 
المنـزل مقسـمة لغرفـة معيشـة، وحديقـة، وغرفـة نوم 
إبداعـات  مـن  األزيـاء  تشـكيالت  أحـدث  خاللهـا  ُيعـرض 
تعكـس  مبتكـرة  بطريقـة  أبوعيسـى  نـور  المصممـة 
مشـاهد الحيـاة اليوميـة عبـر عـدد مـن التصاميـم الفنيـة 
ومـن  المـول.  مـن  األرضـي  الـدور  أرجـاء  علـى  الموزعـة 
الفتـرة  خـالل  الجماهيـر  المعـرض  يسـتقبل  أن  المقـرر 
مـن 31 مـارس وحتـى 31 مايـو 2016. مـن جهتـه قـال 
السـيد عبـد السـالم أبـو عيسـى، نائـب رئيـس العمليات 
فـي شـركة السـالم العالميـة: »تفخـر محـالت السـالم 
عاًمـا،   65 عـن  يزيـد  لمـا  الممتـد  المنطقـة  فـي  بتراثهـا 

ومـا يزيدنـا اليـوم فخـًرا أننـا ندعـم موهبـة تربـت علـى 
فتصميماتهـا  عيسـى،  أبـو  نـور  مثـل  البلـد  هـذا  أرض 
تدمـج بيـن العراقـة والحداثـة والفنون واألزيـاء ولها تأويل 
مختلـف للفـن اإلسـالمي التقليـدي. ونحن فـي محالت 
التسـوق  تجـارب  بتقديـم  لدينـا سـجل حافـل  السـالم 
المميـزة، وهـذه المـرة سـيتمكن عمالؤنا مـن الجمع بين 
زيـارة معـرض فنـي والشـراء فـي الوقـت ذاتـه، ونطمـح 
لـكل  حقيقـي  إلهـام  مصـدر  التجربـة  هـذه  تكـون  أن 

ضيوفنـا«.

أسواقأسواق

وقـع الشـيخ تركـي بـن فيصـل آل ثانـي رئيـس مجلـس 
السـواري  شـركة  عـن  ممثـال  القابضـة  السـواري  إدارة 
لشـركة  التنفيـذي  الرئيـس  أوسـي  وآرنالـدو  للصناعـة، 
»يونيفـورم إيطاليـا« اتفاقيـة شـراكة تقضـي بموجبهـا 
بتصنيـع  تعنـى  التـي  إنشـاء شـركة »يونيفـورم قطـر« 
حفـل  حضـر  القطاعـات.  لمختلـف  الرسـمية  األزيـاء 
ثانـي  آل  قاسـم  بـن  فيصـل  الشـيخ  سـعادة  التوقيـع 
رئيـس مجلـس إدارة الفيصـل القابضة، والشـيخ محمد 
التجـارة  لغرفـة  الفخـري  الرئيـس  ثانـي  آل  فيصـل  بـن 
أحمـد  بـن  عبدالعزيـز  وسـعادة  قطـر،  فـي  اإليطاليـة 
وسـعادة  إيطاليـا،  فـي  قطـر  سـفير  الجهنـي  المالكـي 
فيديريـكا غويـدي وزيـر التنمية االقتصادية فـي الحكومة 
السـفير  سـانتيس  دي  جويـدو  وسـعادة  اإليطاليـة، 
اإليطالـي فـي قطـر، وسـعادة جيـان كارلـو اينوسـينزي 
أيـه  بـي  أس  إينفيطاليـا  إدارة  مجلـس  رئيـس  بوتـي 

االسـتثمار(. لتطويـر  اإليطاليـة  )الوكالـة 
بقيمـة  مصنـع  إنشـاء  علـى  الشـراكة  إتفاقيـة  نصـت 
 35( قطـري  ريـال  مليـون   128 إلـى  تصـل  تقديريـة 
والمالبـس  األزيـاء  بصناعـة  يعنـى  دوالر(،  مليـون 

الرسـمية، ولوازمهـا فـي قطـر، والـذي سـيتم افتتاحـه 
الحالـي. العـام  نهايـة 

األزيـاء  بإنتـاج  قطـر«  »يونيفـورم  شـركة  وسـتعنى 
والجيـش،  الشـرطة  مثـل  عـدة  لقطاعـات  الرسـمية 
المالبـس  إلـى  باإلضافـة  وغيرهـا،  الطيـران  وشـركات 
الخاصـة بالمعامـل وشـركات المقـاوالت واإلنشـاءات. 
بتطويـر  الثانيـة  المرحلـة  فـي  الشـركة  سـتقوم  كمـا 
خطـوط إنتاجهـا لتشـمل قطاعات عامـة وخاصة جديدة 
مثـل القطـاع الصحـي والمستشـفيات والمـدارس، كما 
وتوزيـع  بيـع  مـن  قطـر«  »يونيفـورم  شـركة  سـتتمكن 
منتاجاتهـا من المالبس واألزياء الرسـمية ومسـتلزماتها 
فـي منطقة الشـرق األوسـط، وشـمال إفريقيـا، وأوروبا 

وغيرهـا.

آل  بـن فيصـل  تركـي  الشـيخ  قـال  المناسـبة  فـي هـذه 
لقـد  القابضـة:«  السـواري  إدارة  مجلـس  رئيـس  ثانـي، 
أحرزنا تقدما كبيرا في إنشـاء هذا المشـروع المشـترك، 
بمواصفـات  محليـة  منشـأة  لخلـق  سـويًا  وسـنعمل 
عالميـة تنتـج كافـة أنـواع األزيـاء الرسـمية بجـودة عاليـة، 
ونقـوم حاليـا بالتعـاون مـع شـركة »يونيفـورم إيطاليـا« 
بدراسـة وتقييـم المواقـع الصناعيـة المحتملـة وتقييـم 
وضـع السـوق المحلـي واإلقليمـي مـن ناحيـة العـرض 
ايطاليـا« هـي شـركة  أن »يونيفـرم  يذكـر  والطلـب«.  
إيطاليـة تعمـل فـي قطـاع تصنيـع المالبـس العسـكرية 
منـذ العـام 1945 ، وتعتبـر إحـدى الشـركات اإليطاليـة 
الرائـدة والمتخصصـة في مجال تصنيع األزياء الرسـمية 

عاليـة. بمواصفـات 

محالت السالم تكشف عن تشكيلة ربيع وصيف 2016

اتفاقية شراكة  بين السواري 
و»يونيفورم ايطاليا« 
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أقـام الشـيخ محمـد بـن فيصـل آل ثانـي الرئيـس الفخـري لغرفـة التجـارة اإليطاليـة فـي قطـر حفـل 
عشـاء على شـرف سـعادة السـيدة فيديريكا غويدي، وزير التنمية االقتصادية في الحكومة اإليطالية 
فـي متحـف الشـيخ فيصـل بـن قاسـم آل ثانـي خـالل زيارتهـا إلـى الدوحـة مع وفد مـن رجـال األعمال 
اإليطالييـن يترأسـه السـيد أميديـو تيتـي مديـر عـام وزارة التنميـة االقتصاديـة اإليطاليـة وبحضـور 
سـعادة عبدالعزيـز بـن أحمـد المالكـي الجهنـي سـفير قطـر فـي إيطاليـا، كمـا ضـم الوفـد مـا يقـارب 
مـن 100 شـخصية يمثلـون أبـرز الشـركات اإليطاليـة العاملـة فـي الدوحـة. وبهـذه المناسـبة قـال 
الشـيخ محمـد بـن فيصـل آل ثاني:» تعتبر إيطاليا مـن أبرز محركات االقتصـاد األوروبي في مجاالت 
عديـدة منهـا الصناعـي والزراعـي واالقتصـادي وال سـيما قطاعـي السـياحة والضيافة.كمـا تحافـظ 
علـى معـدل نمـو سـنوي يتزايـد تدريجيـًا ممـا يجعلهـا البيئـة المناسـبة واألمثـل لجذب المسـتثمرين 
األجانـب«. وأضـاف الرئيـس الفخري لغرفة التجارة االيطالية في قطر:» إنه فخر كبير لنا اسـتضافة 
وفـد بهـذه األهميـة مـن إيطاليـا، إن العالقـة التاريخيـة القويـة فـي مجـال التعـاون االقتصـادي بيـن 
البلديـن تخـدم كأسـاس صلـب لتعزيـز العالقـات فـي المجـاالت ذات االهتمـام المشـترك ومنصة 
انطـالق للمشـاريع المسـتقبلية التـي مـن شـأنها أن تخـدم مصلحـة الدولتين، كمـا أن قطر حريصة 
علـى االسـتفادة مـن الفـرص االسـتثمارية المتوفـرة فـي إيطاليـا لخلق شـراكات اقتصاديـة وتجارية 

واسـتثمارية مربحـة «.

عين على الدوحة

افتتحـت سـعادة الشـيخة المياسـة بنـت حمـد آل ثانـي، رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة 
أيـادي الخيـر نحـو آسـيا »روتـا«، مراسـم النسـخة الثامنـة مـن مؤتمـر تمكيـن الشـباب 
»إمبـاور 2016«، الـذي نظمتـه »روتـا« علـى مـدار ثالثـة أيـام فـي مركز الطـالب بجامعة 
األعمـال  ريـادة  فـي  »االبتـكار  عنـوان  تحـت  التعليميـة  المدينـة  فـي  خليفـة  بـن  حمـد 
أكثـر مـن  فيـه  الـذي شـارك  المؤتمـر،  افتتـاح  للشـباب«. حضـر مراسـم  المجتمعيـة 
450 شـابًا وفتـاة، سـعادة الشـيخ أحمـد بـن جاسـم آل ثانـي، وزيـر االقتصـاد والتجـارة، 
وسـعادة الدكتـورة عائشـة بنـت فالـح بـن ناصـر آل ثانـي، عضـو مجلـس إدارة مؤسسـة 
روتا، والسـيد عيسـى المناعي، المدير التنفيذي لمؤسسـة روتا ولفيف من الشـخصيات 
البـارزة مـن دولـة قطـر والمنطقـة. يسـعى المؤتمـر إلـى رفع الوعـي بالفـرص والتحديات 
التـي يواجههـا الشـباب القطـري فـي مجـال ريـادة األعمـال المجتمعية، من خـالل تقديم 

خـالل  الجماعيـة.  العمـل  وورش  والمعـارض  النقاشـية  والحلقـات  النـدوات  مـن  عـدد 
اليـوم الثالـث، تـم اصطحـاب المشـاركين فـي إمبـاور 2016 فـي جولـة حـول الجامعات 
الشـريكة لمؤسسـة قطـر، متضمنـة جامعـة كارنيجـي ميلـون فـي قطـر، حيـث أتيحـت 
لهـم الفرصـة لتطبيـق المعـارف والمهـارات التـي اكتسـبوها خـالل ورش العمـل. كمـا 
زار المشـاركون حاضنـة قطـر لألعمـال والنـادي العلمـي القطـري، حيـث انخرطـوا فـي 
أنشـطة يوفرهـا برنامـج التنميـة التابـع لألمـم المتحـدة بمركـز الطـالب فـي جامعة حمد 
بـن خليفـة. واختتمـت أعمـال إمبـاور 2016 مـع حفل جائـزة الرعاة، ومن ثـم حفل اختتام 
شـهد تقديـم عـروض ثقافيـة متنوعـة وممتعة.وقـد أقامت روتا عـددًا من الشـراكات مع 
الجهـات الراعيـة لتنظيـم مؤتمـر إمبـاور 2016 للشـباب، وهـي: جمعيـة قطـر الخيريـة، 

ومركـز قطـر للمـال، ومركـز قطـر الوطنـي للمؤتمـرات. 

متحف الشيخ فيصل بن قاسم يستقبل وفدًا إيطاليًا

افتتاح مؤتمر إمباور 2016 لتمكين الشباب 

اإلعالن عن منتدى الطب الدقيق وتقريره

أعلـن مؤتمـر القمـة العالمـي لالبتـكار 
الرعايـة الصحـة »ويـش«، وهـو  فـي 
إحـدى المبادرات العالمية لمؤسسـة 
وتنميـة  والعلـوم  للتربيـة  قطـر 
المجتمـع، عن إطـالق منتدى »الطب 
الدقيـق«، الذي ُيعقد ضمن فعاليات 
المقـرر   ،2016 لعـام  القمـة  مؤتمـر 
القطريـة  العاصمـة  فـي  انعقـاده 
 30 إلـى   29 مـن  الفتـرة  فـي  الدوحـة 
نوفمبـر.  والطـب الدقيـق هو تكييف 
تراعـي  بطريقـة  الصحيـة  الرعايـة 
متغيـرات المريـض الجينيـة والبيئيـة 

والحياتيـة وغيرهـا مـن العوامـل األخرى. وُيمثل ذلك أعلى مسـتوى للتطور 
فـي مجـال العـالج والسياسـات العالجيـة، وذلـك في منحـًى مختلـف تماًما 
عـن المقاربـات القديمـة التـي تتبـع منهًجـا واحـًدا فـي عـالج جميـع المرضـى 
دون تمييـز. يـرأس المنتـدى البروفيسـور فيكتـور دزاو، رئيـس معهـد الطـب 
التابـع لألكاديميـة الوطنيـة للعلـوم. وفـي هـذا السـياق، يقـول البروفيسـور 
دزاو: »يشـهد مجـال الطـب الدقيـق تقدًمـا سـريًعا، إذ من المتوقـع أن يكون 
له تأثيٌر كبير على ممارسـة الطب بشـكل عام. ومع ذلك، ال يضمن التقدم 
العلمـي والتكنولوجـي أن تصـل فوائـد الطـب الدقيـق إلـى عمـوم الجمهور. 
وعـالوة علـى ذلك، هناك مخـاوُف من أن تزداد تعقيدات الطب الدقيق وأن 

ترتفـع تكاليفـه ويعّمـق عـدم المسـاواة«.
وُينتظـر أن يقـّدم التقريـر الصـادر عـن ويـش توصيـاٍت حـول أفضـل السـبل 
لتطبيـق الطـب الدقيق، ويدعو لالسـتفادة من خبرات مـن يحتلون الصدارة 

فـي ممارسـة وتطويـر ذلـك الفرع مـن الطب. 
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مـن  معاصـر  فـن  الفـن؟  عـن  »مـاذا  معـرض  يعـد 
فـي  الماضـي  الشـهر  منتصـف  افُتتـح  الـذي  الصيـن«، 
قاعـة »الـرواق« المجـاورة لـ»المتحـف اإلسـالمي« فـي 
مسـتوى  علـى  اآلن  حتـى  قـّدم  مـا  أبـرز  هـو  الدوحـة، 
.2016 لعـام  الدوحـة  فـي  البصريـة  الفنـون  معـارض 

يتيـح  المقبـل  يوليـو   16 حتـى  يسـتمر  الـذي  المعـرض 
صينيـًا  فنانـًا   15 لــ  متنوعـة  أعمـال  مشـاهدة  لـزواره 
الصينـّي  الفنـان  المعـرض،  قّيـم  يقّدمهـا،  معاصـرًا، 

تشـانغ.  جـوه  تسـاي  عالميـة  بشـهرة  يحظـى  الـذي 
وإن كان هـذا المعـرض الكبير نسـبيًا يأتـي ضمن برنامج 
2016«، إال أن طابعـه  الثقافـي قطـر- الصيـن  »العـام 
وطموحـه الفنييـن يخرجانـه مـن إطـار المناسـباتية إلـى 
صلـب األسـئلة الفنيـة المعاصـرة وفي جوهرها سـؤال 
الفنـي  المشـهد  ثـراء  المعـرض  يعكـس  حيـث  الفنـان، 
الصينـي المعاصـر مـن تكوينـات وأدوات فنيـة ال تخلـو 

مـن توظيـف للتكنولوجيـا الحديثـة.
المياسـة  الشـيخة  سـعادة  افتتحتـه  الـذي  المعـرض 
بنـت حمـد آل ثانـي رئيـس مجلـس أمنـاء متاحـف قطـر 
الكـواري  عبدالعزيـز  بـن  حمـد  الدكتـور  سـعادة  بحضـور 

وسـعادة  لليونسـكو،  عامـا  مديـرا  قطـر  دولـة  مرشـح 
الشـيخ حسـن بـن محمـد بـن علـي آل ثانـي نائـب رئيـس 
مجلـس أمنـاء متاحـف قطـر، وعدد مـن الدبلوماسـيين، 
القطرييـن  والفنانيـن  الصيـن  فنانـي  مـن  كبيـر  وعـدد 
واألجانـب. شـهد عـودة الفنـان تسـاي جـوه تشـانغ إلـى 
قطـر مـرة أخـرى بعد النجـاح المبهر الـذي حققه معرضه 
متحـف«   « الحديـث  للفـن  العربـي  بالمتحـف  المنفـرد 
فـي العـام 2011، ولكـن هـذه المـرة يعـود كقّيـم علـى 
المعـرض الـذي يضـم أعمـااًل فرديـة لــ 15 فناًنـا صينًيـا 
المسـتخدمة فـي  المـواد  بتنـوع  تتميـز  وأخـرى جماعيـة 

إنتاجهـا.
الصينـي  الفـن  حـول  نقاشـية  جلسـة  ُأقيمـت  وقـد 
المعاصـر بمشـاركة تشـانع، والفنانَيـن الصينييـن جيـان 
وي وشـو بينـغ، ومديـر المتحـف الوطنـي للفنـون فـي 
باجنـدل،  دينـا  الجلسـة  وترأسـت  زيونـج.  هـان  الصيـن 
مديـر برنامـج تاريـخ الفـن فـي جامعـة فرجينيـا كومنولث 

فـي قطـر.
تحـّدث تشـانغ فـي هـذه الجلسـة، مشـيرًا إلـى أّن »ماذا 
الصينـي،  للفـن  اسـتعاديًا  معرضـًا  ليـس  الفـن؟«  عـن 

و»ليـس محاولـًة لتلخيـص اتجاهات هذا الفـن وتحليل 
ظاهرتـه«، وإنمـا هـو »لفـت لالنتبـاه إلى القـوة اإلبداعية 
التـي  المعـارض  للفنانيـن« حيـُث هنالـك »نقـص فـي 
وممارسـات  للفـن  المباشـر  االسـتقصاء  علـى  تركـز 
يهـدف  الـذي  الشـيء  هـو  وهـذا  أنفسـهم،  الفنانيـن 
المعـرض إلـى لفـت انتبـاه عالـم الفـن المعاصـر إليـه”.
منفـرد  معـرض  تشـانغ  لــ  ُأقيـم   ،2011 العـام  فـي 
الدوحـة،  فـي  الحديـث«  للفـن  العربـي  »المتحـف  فـي 
إلقامـة  ويبحـث  يخّطـط  بـدأ  سـنوات،  بثـالث  وبعدهـا 
ـم الفني ألعمـال زمالئه  معـرض آخـر، يلعـب بـه دور القيِّ
الفـن؟ فـن  ليكـون »مـاذا عـن  الصينييـن،  الفنانيـن  مـن 
الثالثـة. األعـوام  لتلـك  تتويجـًا  الصيـن«  مـن   معاصـر 
المشـاركون فـي المعـرض هـم: هـو سيانسـيين، وهو 
جيجـون، وجو بينغ، وجينوفا تشـين، ولـي لياو، وجينيفر 
ويـن مـا، وجـو تشـونيا، ويانـغ فودونـغ، وليانـغ شـاوجي، 
ووانـغ تيانويـي، وجـو جيـن، وليـو جياودونـغ، وليـو ويـي، 
وتتـراوح  يـو،  وبينـغ  يـوان  وسـون  يونغبينـغ،  وهوانـغ 
وتجهيزيـة،  إنشـائية  وأخـرى  لوحـات،  بيـن  أعمالهـم 

بالطيـن. ونحـت 

روائع الفن الصيني في الدوحة
بقلم : كريم إمام 

عين على الدوحة
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معـرض  كومونولـث  فيرجينيـا  جامعـة  اسـتضافة 
فـي  المقيـم  البيـه  خالـد  السـوداني  الكاريكاتيـر  فنـان 
الدوحـة والـذي بـدأ بنشـر رسـومه عبـر وسـائل التواصـل 
رواجـا  فالقـت  العربـي  الربيـع  مطلـع  مـع  اإلجتماعـي 
فـي  وتونـس  مصـر  فـي  الشـباب  وتداولهـا  كبيـرا، 

والمياديـن. السـاحات 
الـذي ال يخلـو مـن خطـوط سياسـية يمـزج   المعـرض 
فيرغمـك  ذكـي،  بشـكل  بالكلمـات  ويلعـب  األفـكار 
علـى تبنـي مواقـف معينـة ال يمكـن الحيـاد فيهـا، حيـث 
يتنـاول الفنـان موضوعات ذات ُبعد سياسـي واجتماعي 
كثـورات الربيـع العربـي ونتائجهـا، وحريـة الـرأي والتعبيـر 

فـي البـالد العربيـة خاصـة فـي السـودان.
يقـول خالـد فـي تصريـح لـ)قطـر اليـوم( التـي التقتـه في 
مؤتمـر )الفـن مـن أجـل الغـد(: »إن هـذا المعـرض يعـد 
أقـام معرضـا شـخصيا بمركـز كتـارا  لـه بعـد أن  الثانـي 
للفنـون منـذ أربـع سـنوات، الفتـا إلـى أنـه كان البـد مـن 
اختيـار بعـض األعمـال بعنايـة، خاصـة أنهـا تقـدم داخـل 
الحـرم الجامعـي، وبالتالـي فـإن القّيـم علـى المعـرض 

الخـط  مـع  تتوافـق  التـي  األعمـال  مـن  مجموعـة  اختـار 
العريـض للمعـرض والـذي يتنـاول كيفية تأثيـر اإلنترنت 

علـى األجيـال الجديـدة«. 
فـي  الوضـع  أن  رومانيـا  فـي  المولـود  البيـه  ويؤكـد 
السـودان سـيء للغايـة فيمـا يتعلـق بحريـة الـرأي، وأن 
وتـم  وصـودرت،  أغلقـت  الصحـف  مـن  العديـد  هنـاك 
إلقـاء القبـض علـى عـدد مـن مديـري التحريـر والعامليـن 
إلـى أن وجـوده فـي قطـر يمنحـه  فـي الصحافـة. الفتـا 
حريـة للحديـث عـن أمـور داخـل السـودان، يتحـدث عنهـا 
النـاس داخـل السـودان أيضـا ولكـن ليـس بنفـس درجـة 

أثيرهـا هنـا.  التـي  النقـاش 
وأنهـا  باإليجابيـة  المعـرض  علـى  الفعـل  ردود  ووصـف 
سـمحت ألعـداد أكبر مـن الجمهور التعرف علـى أعماله، 
خاصـة وأنـه يخـوض تجـارب فنيـة جديـدة منهـا التماثيل 

وأعمـال الفيديـو اإلبداعيـة. 
وحـول مـدى توافـق مـا يقدمـه مـن طـرح مـع السياسـة 
علـى  بـه  يشـعر  مـا  يقـدم  أنـه  يقـول  للدولـة،  العامـة 
اإلنترنـت، معتبـرا أنـه يعيـش فـي اإلنترنـت وأنـه ال يفكـر 

»جمهـوري  ويقـول:  العمـل،  فـي  البـدء  قبـل  كثيـرا 
األساسـي هـو اإلنترنـت، وبالطبـع هنـاك أمـور البـد أن 
أقـوم  النهايـة ضيـف هنـا، ولكنـي  تحترمهـا ألنـك فـي 
معظـم  فـي  محايـدا  أكـون  أن  وأحـاول  بـه،  أرغـب  بمـا 
القضايـا، إال أن بعـض القضايـا ال يمكـن فيهـا الحيـاد«.
كانـوا  النـاس  كل  الثـورات  قامـت  عندمـا  أنـه  وأوضـح 
ووقـف  الجميـع،  لـه  يحتـاج  أمـر  التغييـر  وكان  معهـا، 
التوريـث الـذي حـدث في سـوريا والذي كان على وشـك 
الحـدوث فـي مصـر وليبيـا كان أمـرا مطلوبـا، الفتـا إلـى 
أن النـاس تخـاف مـن التغييـر وبالتالـي تكـون مـع جانـب 
الخـوف مـن الجديـد، ولكنـي كفنـان دائمـا مـا أكـون مـع 

التغييـر. 
وأكـد أن أكثـر مـن أثـر فيـه مـن رسـامي الكاريكاتيـر هـو 
الفنـان الفلسـطيني ناجي العلي، الذي عندما اكتشـفت 
أعماله اكتشـفت الشـجاعة، وأن الكاريكاتير ليس شـرطا 
أن يكـون مضحـكا، وإنمـا هـو انعكاس للواقـع، وبالطبع 
الخيـر،  صبـاح  مثـل  المصريـة  المجـالت  مـن  تعلمـت 

وروزاليوسـف.  

معرض لفنان الكاريكاتير خالد البيه 
في فيرجينيا كومونولث

حوار : كريم إمام 

عين على الدوحة
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»التدافـع  عنـوان  حمـل  الـذي  الجزيرة العاشـر،  منتـدى  اختتـم 
اإلقليمـي والدولي في الشـرق األوسـط«، بمشـاركة العديد من 
الباحثيـن والسياسـيين. وناقـش المنتـدى -علـى مـدى يوميـن- 
التدافع بين القوى اإلقليمية والدولية في الشـرق األوسـط، إلى 
جانب الصراعات الطائفية التي تعيشـها المنطقة. وشـارك في 
جلسـات المنتدى أكثـر مـن خمسـين دولـة مـن مختلـف قـارات 
وإعالمييـن  سياسـيين  بيـن  فيهـا  يتوزع المشـاركون  العالـم، 
وقـال  المدنـي.  المجتمـع  منظمـات  فـي  ونشـطاء  ومفكريـن 
مدير مركـز الجزيـرة للدراسـات الدكتور صـالح الزيـن فـي كلمتـه 
االفتتاحيـة إن المنتـدى يسـعى لتعميق الوعـي بحقيقة ما يجري 
فـي المنطقـة، والخـروج باسـتنتاجات تسـاعد صنـاع القـرار فـي 
عـالج الوضـع المتأزم. وأشـار الزيـن إلى أن المنتدى يعـود بالرأي 
يطلبـون  النـاس  خـرج  حيـن  العربـي  الربيـع  مشـهد  إلـى  العـام 
الحريـة، ولكـن هنـاك قـوى لـم يعجبهـا هـذا المسـار وأدخلـت 

الشـرق األوسـط فـي مـأزق، حسـب تقديـره. 

منتدى الجزيرة يبحث التدافع اإلقليمي والدولي بالشرق األوسط 

احتضنـت الدوحـة فعاليـات النسـخة الثانيـة مـن مؤتمـر 
تايمـز  نيويـورك  تنظمـه  الـذي  الغـد«  أجـل  مـن  »الفـن 
تحت رعاية هيئة متاحف قطر برئاسـة سـعادة الشـيخة 
المياسـة بنـت حمـد بن خليفـة آل ثاني، في فنـدق دبليو 
الدوحـة آنـد ريزيدانـس. ومـن خـالل الموضـوع المهيمـن 
سـعى  والمدينـة”،  واالبتـكار  “التقنيـة  الفعاليـة  علـى 
المؤتمـر إلى استكشـاف العالقات المعقـدة بين العالم 
الرقمـي والعمليـة المبتكـرة، وطبيعة االبتـكار وأثره على 
تطوير المدن أو حتى األمم، وما إذا كانت المؤسسـات 
الفعليـة الراعيـة للفـن عليهـا دور تنهـض بـه فـي عالـم 
المتحدثيـن  كبـار  قائمـة  تضمنـت  الرقمـي.  التحـول 
متاحـف  هيئـة  رئيـس  العـام،  هـذا  والمشـاركين 
خليفـة  بـن  حمـد  بنـت  المياسـة  الشـيخة  قطر سـعادة 
آل ثانـي؛ والفنانة الصربية مارينـا أبراموفيتش، والفنان  
األميركـي جيـف كونـز، والمهندسـان المعماريان كورايـا 
  Art Basel لــ العالمـي  والمديـر  ليـم؛  دومان و وليـام 
مـارك شبيجلر؛ وسـعادة أكبـر الباكر، الرئيـس التنفيذي 

لمجموعـة الخطـوط الجويـة القطرية؛ وويـم بيجبيـس، 
بأمسـتردام؛    Rijksmuseum لمتحـف  العـام  المديـر 
وجيـن نوفيـل، مؤسـس  Ateliers Jean Nouvel. وفي 
قالت  سـعادة  المناسـبة  هـذه  علـى  تعليقهـا  معـرض 
الشـيخة المياسـة بنـت حمـد بـن خليفـة آل ثانـي  »إننـا 
نهـدف مـن وراء جلـب هؤالء الفنانين إلـى إلهام الفنانين 
ى لهـم التعـّرف علـى مـا يـدور حولهـم  الشباب ليتسـنَّ
فـي العالـم وليكونـوا مصـدر إلهـام لغيرهـم، هـذا مـا 
نحـاول فعلـه وسنسـتمر فـي ذلـك، مـع الحفـاظ التـام 

علـى تراثنـا وثقافتنـا«. 
 تقـول مارينـا أبراموفيتـش، فـي مقطـع فيديـو قدمتـه 
المـدن. فـي  أن نشـهد فنونـًا فـي  المؤتمـر »نريـد  أثنـاء 
التـي  المـدن  فـي  للتلـوث.  مصـدر  هـي  التـي  المـدن 
نتعلـم  أن  علينـا  الضوضـاء.  مـن  لكثيـر  مصـدر  هـي 
مـن الطبيعـة وننقـل ذلـك إلـى المـدن. أؤمـن دومـًا بـأن 
وظيفـة الفـن هـي أن يكـون جسـرًا يصـل بيـن مختلـف 
االجتماعيـة  الخلفيـات  مختلـف  مـن  األشـخاص 

والمعتقـدات الدينيـة واألعـراق. لكـن األمـر يرتبـط أيضـًا 
بيـن  أو  والروحـي.  المـادي  العالميـن  بيـن  بالتواصـل 
الشـيخ  سـعادة  قـال  جانبـه  ومـن  البشـر«.  مـن  اثنيـن 
أمنـاء  رئيـس مجلـس  نائـب  ثانـي  آل  بـن محمـد  حسـن 
متاحـف قطـر:» إن مثـل هـذه الفعاليات الكبـرى تهدف 
مختلـف  مـن  الفنانيـن  بيـن  والخبـرات  اآلراء  تبـادل  إلـى 
البلـدان«، مشـيرا إلـى أن دولـة قطـر تحـرص دائما على 
أن يكـون لهـا مـكان فـي عالـم الفكـر والتنويـر مـن خـالل 
أنحـاء  مختلـف  مـن  والفنـون  الثقافـات  علـى  االنفتـاح 
العالـم، كمـا أن اسـتضافة فنانيـن عالمييـن فـي الدوحـة 
لـه أثـر إيجابـي أيضـا علـى واقـع الحركـة الفنيـة المحليـة 
ارتبـاط  قطر. وحـول  متاحـف  أهـداف  أهـم  أحـد  وهـو 
الفن باالقتصاد قال سـعادة الشـيخ حسـن بن محمد آل 
ثانـي :» إن الفـن يعـد مؤشـرا حساسـا ودقيقـا القتصـاد 
أيـة دولـة وهـو معيـار لتحضـر ورقـي الشـعوب ولقيـاس 
اقتصاديـا  دولـة  أيـة  تعانـي  فعندمـا  اقتصادهـم  قـوة 
فنجـد الفـن هو أول المتأثرين بهـذا التردي االقتصادي«

الدوحة تحتضن النسخة الثانية من »الفن من أجل الغد« 
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كريستو عياد 
 Hill+Knowlton  بشـركة عامـة  عالقـات  أول  مستشـار 

Strategies
في الدوحة منذ أبريل 2007 

من  ألمانيا 

فـي  لـي  بالنسـبة  األولـى  المـرة  كانـت  أنهـا  مـن  بالرغـم 
كان  فقـد  كليـة،  جديـدة  تكـن  لـم  البلـد  أن  إال  الدوحـة، 
والـدي ناشـطا فـي المنطقـة، خاصـة فـي قطـر منـذ بداية 
بنفسـي،  قطـر  لرؤيـة  شـغوفا  كنـت  وقـد  التسـعينيات، 
كان شـعوري بأنـي قـادم إلـى مـكان يخصنـي، وأعتقـد أننـا 
محظوظـون ألن لدينـا العديـد مـن األصدقاء، وقد شـعرت 

بترحـاب كبيـر وكأنـي فـي بلـدي.
قدمـت إلـى الدوحـة بعـد أن عملـت وعشـت فـي اإلمـارات 
فـي  الطقـس  حـرارة  فـإن  وبالتالـي  ونصـف،  عـام  لمـدة 
الصيـف لـم تكن مفاجأة بالنسـبة لي، وقد كنـت دائما من 
محبي الطقس في الخليج. لم يستغرق األمر وقتا طويال 
ألشـعر بديناميكيـة الحيـاة هنـا، حيـث أن الدوحـة أصبحـت 
منصة رئيسـية للدبلوماسـية، وقطاع األعمـال، والثقافة، 
والرياضـة، والرعايـة الصحيـة، إضافة إلى قطاعـات أخرى، 
وهـذا بالطبـع ليـس باألمر سـهل التحقيق، وإنما جـاء ذلك 
نتيجـة لمراحـل  عديدة من التطور والجهد، أنا أتفهم تماما 
هـذه الفرصـة وأعتبـر نفسـي مـن المحظوظيـن كوني هنا 

فـي هـذا التوقيت. 

القمم  مستهدفة
أسـهل شـيء أن توجه انتقادات، وطالما أنك تضع أهدافًا 
جريئـة نصـب عينيـك فإنـك دائمـا مـا سـتجد المشـككين، 
قطـر شـهدت نمـوا متصاعـدا خـالل السـنوات الخمسـة 
انتقـادات  تشـهد  أن  متوقـع  أمـر  وهـو  الماضيـة،  عشـرة 
خاصـة علـى الصعيد االجتماعي. ولكني أعتقد بأن هذا في 
حـد ذاتـه شـيء جيـد، ألن ذلـك يعمـل علـى تطويـر وإعـادة 
تقويم لدمج وجهات نظر الناس وحاجاتهم بشـكل أكبر. 

فـي حيـن لـم تكن هنـاك الكثير مـن األمثلة المشـابهة في 
التاريخ، وهذه العملية يمكن على األرجح أن تعتبر طبيعية 

لمثـل هـذا السـوق القوي والشـاب . 
الشـك أن قطـر يتـم التركيـز عليهـا بشـكل كبيـر مـن قبـل 
مجلـس  دول  مـن  أكبـر  بشـكل  ربمـا  النـاس  مـن  الكثيـر 
أن  حيـث  سيسـتمر،  وهـذا  األخـرى،  الخليجـي  التعـاون 
العالـم  كأس  مونديـال  تنظيـم  شـرف  علـى  حصولهـا 
2022 مـع تأكيـد رئيـس الفيفـا الجديـد علـى هـذا اإلنجـاز، 
أمـر يؤهلها لبناء جسـور، ولكننـا ال يمكن أن نقف مكتوفي 
األيـدي، وإنمـا علينـا عبـور هـذه الجسـور لنجمع النـاس مع 

البعـض.  بعضهـا 
أحـد أهـم األشـياء المتعلقـة بالعيـش فـي الدوحـة هـو أننـا 
أسـاتذة وتالميذ في الوقت ذاته، من خالل التواصل يوميا 
مـع كل البشـر، وهـو مـا يجعلهـا تجربـة ثريـة وإيجابيـة فـي 

العديـد مـن جوانبها. 
والبيئيـة  التجاريـة  األعمـال  جوانـب  مـن  العديـد  بالطبـع 
قطـر  أصبحـت  ذلـك  ومـع  تتطـور.  تـزال  ال  والتنظيميـة 
فـي  نشـطا  يكـون  أن  يريـد  لمـن  األمثـل  المـكان  بالفعـل 
هائلـة  فرصـا  تقـدم  فهـي  األوسـط،  الشـرق  منطقـة 
الخليـج،  دخـول  تريـد  التـي  العالميـة  التجاريـة  للعالمـات 
وتمنـح الشـركات المحليـة دورا  كبيـرا مـع ميـزة أنهـم فـي 

وطنهـم. 

العالمة  األبرز
كأس العالـم 2022 قـد يكـون العالمـة األبـرز فـي المرحلـة 
القادمـة، ولكـن فـي واقـع األمـر هـو عامـل واحـد فقـط مـن 
ضمن العديد من اإلنجازات واألهداف التي تسـعى الدولة 

لتحقيقهـا علـى مدى السـنوات الــ 15 المقبلة.

ما  أفتقده
الناحيـة  مـن  وقطـر  ألمانيـا  بيـن  المقارنـة  يمكننـي  ال 
االقتصاديـة والمجتمعيـة، ولكـن أعتقـد أن هنـاك الكثيـر 
يمكـن للدولتيـن أن تتعلمـاه مـن بعضهما البعض. أشـعر 

كثيـرا فـي الخليـج بأننـي فـي موطنـي. مـا أفتقـده كثيـرا 
علـى المسـتوى الشـخصي فـي بعـض األحيـان، الشـعور 
باالسـتدامة واالتسـاق. مـن ناحيـة فـإن قطـر شـرعت للتو 
فـي رحلتهـا، ونحـن ال نعـرف حتى اآلن تماما كيف سـيبدو 
الوضـع في المسـتقبل. مـا أفتقده أيضا الشـعور بالمرونة 
اإلبـداع  بممارسـة  للنـاس  يسـمح  الـذي  األمـر  واإلبـداع، 
وريـادة األعمـال بسـرعة أكبـر مـن أي مـكان آخـر. لـدي حيـاة 
جيـدة فـي الدوحـة، وليـس هنـاك شـك بـأن عـبء العمـل 
هنـا بالمقارنـة مـع أوروبـا هـو أعلـى بكثيـر، وأحيانـا تكـون 
األمـور أبطـأ، ولكنـي ال زلـت أسـتمتع بحقيقة أنني أشـارك 
في شـيء أكبر، ويمكن أن ينظر إلى النتائج من حولنا على 
أسـاس يومـي. ومـن المهـم علـى الرغم من وجود شـبكة 
جيـدة ومتينـة مـن األصدقاء هنـا أن ال تكـون مرتبطة فقط 
باالتصـاالت والعالقـات التجاريـة. آمـل بالتأكيـد أن يكـون 
كأس العالم بعد 6 سـنوات حدثا ناجحا، األمر الذي يمكن 
مـن خاللـه تغييـر نظـرة العالـم ليـس فقـط لقطـر، ولكـن 
للعالـم العربـي. أنـا أؤيـد هذا جـدا. ولكن مـرة أخـرى 2022 
مـا هـو إال تأكيـد علـى حركـة التنميـة التـي تشـهدها قطـر 
علـى المـدى الطويـل حتى بعـد رؤية قطر الوطنيـة 2030. 
والطريـق بالتأكيد لن تكون سـهلة وسلسـة على الـدوام، 
ولكـن أنـا واثـق من أن قطر سـوف تقوم بعمل جيد. عمل 
ال يمكـن أن يتـم بيـن عشـية وضحاها، وال يمكـن القيام به 

وحدهـا، ولكنهـا قـادرة علـى القيـام بـه.

أيوب هصار 
أخصائي تسويق بفندق ومنتجع ويستن الدوحة 

في الدوحة منذ يوليو 2015 
من الدار البيضاء – المغرب 

كنـت فـي غايـة التشـويق ألعيـش تجربـة جديـدة فـي بلـد 
عربـي آخـر، وأن أكـون قـادرا على التمييز بيـن ثقافة بلدي 
الطريـق  علـى  بأنـي  شـعرت  كمـا  القطريـة،  والثقافـة 
الصحيـح لجنـي تجربـة عمليـة ودوليـة فـي مجـال عملي. 
النمـو الـذي تشـهده الدولـة هنـا غيـر اعتيـادي، وأنـا دائمـا 
مـا أكـن االحتـرام للـدول التـي يمكـن ان تحـدث تغيـرات 
جذريـة فـي غضـون سـنوات قليلـة، وهـو مـا يـدل علـى 
مـدى التـزام النـاس هنـا علـى الرفـع مـن شـأن بلدهـم 
الصغيـرة فـي الحجـم ولكـن القويـة جـدا فـي األداء. أمـا 
فيمـا يتعلـق بالسـلبيات فأعتقـد أنهـا تتمثـل فـي كيفيـة 

إدارة هـذا الكـم مـن الجنسـيات المختلفـة التـي تعيـش 
هنـا والتـي تملـك خلفيـات ثقافيـة مختلفـة. 

ما أفتقده
أفتقـد األهـل واألصدقـاء واألكالت التقليديـة المغربيـة، 
لقـد حظيـت بفرصة تجربـة المأكـوالت المغربية في أحد 
مقارنتـه  يمكـن  شـيء  ال  ولكـن  واقـف،  سـوق  مطاعـم 
أننـي  كمـا  رأسـي،  مسـقط  فـي  الموجـودة  بـاألكالت 
كسـول جـدا فيمـا يتعلـق بالطبـخ لنفسـي، وأنـا منفتـح 
أنحـاء  كافـة  مـن  تأتـي  والتـي  األخـرى  المأكـوالت  علـى 
العالـم. كمـا أفتقـد يومـي السـبت واألحـد كعطلـة نهاية 
األسـبوع، والزلـت فـي بعـض األحيـان أتعامـل علـى أن 
اإلثنيـن هـو أول يـوم عمـل في األسـبوع، وذلـك جزء من 
المغامـرة، وأحـب حقيقـة أنـي أعيـش اليـوم فـي مـكان 

لـو  أنـي  أعتقـد  مختلـف.  
بعـد عشـرة  الدوحـة  زرت 
لـن  اآلن  مـن  سـنوات 
لمـا  نظـرا  عليهـا  أتعـرف 
تشـهده مـن تطـور وتغير 
سـريعة  كدولـة  سـريع 
مـن  أنـه  أعتقـد  التطـور. 
المطلـوب إنشـاء المزيـد 
الترفيهيـة  المعالـم  مـن 
المفتوحـة،  األماكـن  فـي 

وذلـك مـن شـأنه أن يجعـل الدوحة مكانـا مثاليـا للجميع. 
فـي النهايـة أعـرب عـن الترحيـب الحـار لجميـع القادميـن 
المتعـة  مـن  سـنوات  لهـم  وأتمنـى  الدوحـة  إلـى  الجـدد 

واالسـتفادة. 






