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القـطـريـة تتسلم طائـرتهـا الـ 50

مطار حمد الدولي حركة دؤوبة

استلمت الخطوط الجوية القطرية

شهد مطار حمد الدولي تسجيل

افتتاح « »765غرفة فندقية في
« »3أشهر

ليرتفع بذلك حجم أسطول طائراتها

 77340حركة جوية خالل فترة األربعة
أشهر الماضية بنمو بلغ نحو

قال تقرير صادر عن شركة كوليرز

 ٪ 14عن نفس الفترة من العام

القطرية في الربع األول من العام

طائرتها الـ 50من طراز بوينج 777
المتنوع إلى أكثر من  180طائرة.

الماضي.

إنترناشيونال حول أداء سوق الفنادق
الجاري إنه تم افتتاح إجمالي  765غرفة
في الربع األول من العام .2016
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32

إعادة تعريف المرونة

على الرغم من أن العام  2015كان مجرد البداية للسنوات الصعبة القليلة القادمة التي يمكن
للشركات القطرية أن تتوقعها مع استمرار مرحلة التأقلم مع الظروف الحالية ،إال أن أداء

بعض الشركات كان مشجعا .فمن خالل االستثمارات اإلستراتيجية والمبادرات الخالقة،

أظهرت العديد من الشركات التي حلت في قائمة قطر توداي ألفضل  10شركات في هذا
العام أن المرونة هي سمة من سمات الشركات القطرية.

عقارات

افتتحت فعاليات النسخة الثالثة

عشرة من المعرض الدولي لمواد

ومعدات وتقنيات البناء «بروجكت
قطر . »2016

26

اقتصاد
طريق الحرير الجديد
اإلبحار في عباب البحر الهائج

66

50

تجارة بينية

قضايا تهمك

قطر وإيطاليا

الحكومة اإللكترونية

عالقات متنوعة وتبادل مثمر

أبــواب ثابتــــة
 10متفرقات
 19شئون مصرفية
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 20غاز و نفط
 21عقــارات
 55أسواق

مراقبة األداء وعالج البيروقراطية

 60عالم السيارات
 64عين على الدوحة
 72الكلمة األخيرة

كلمة العــدد

الناشـر ورئيس التحرير
يوسف بن جاسم الدرويش
العضو المنتدب
جاسم بن يوسف الدرويش

ظل مجتمع األعمال لعدة شهور يرزح تحت غيمة من التشاؤم .وبالرغم من
طمأنة التحليالت والقادة الحكوميين لنا بعبارات حذرة بأن قطر في وضع
أفضل من أية دولة أخرى في مجلس التعاون الخليجي من حيث االستعداد
للتكيف مع استمرار انخفاض أسعار البترول ،يبدو أن أيام التفاؤل الكبير قد
ولت .ولكن إذا كانت بورصة قطر تعتبر مقياسا من أي نوع لمدى تكيف القطاع
الخاص مع هذه األوضاع فإن ذلك من شأنه أن يتيح لنا الكثير الذي يمكن أن
نأمل فيه ،خاصة وقد أظهرت الشركات القطرية أنها مهيأة إلى حد كبير ليس
فقط للبقاء ،بل أيضا للنمو واالزدهار في جو اقتصادي مضطرب .التكيف
السريع بأهدافه قصيرة المدى ،وإعادة توجيه االستثمارات ،والتخفيضات
اإلستراتيجية لم تثبت جدواها فحسب ،بل أضحت أيضا مناسبة أكثر لوضع
جداول زمنية جديدة لرفع مستوى األداء في مجال التنويع .في هذه الظروف
نصدر مجددا التقرير السنوي لمجلة قطر توداي عن أفضل  10شركات تكريما
لهذه الشركات التي كانت أفضل أداء وأكثر نشاطا في بورصة قطر العام
الماضي .لقد شعرنا بالحاجة إلى إعادة صياغة معاييرنا لنقدم صورة أكثر
واقعية لحظوظ الشركات أثناء شهور  2015المضطربة ،ونتج عن ذلك الكثير
من المفاجآت ،حيث كان غياب بعض الشركات التي سجلت حضورا كبيرا
العام الماضي ظاهرا ،بينما تحدى البعض اآلخر جميع الظروف غير المواتية
وتسلق بخطى ثابتة إلى قائمة النجاح .هذا العام أيضا واصلنا أسلوبنا
التميز
المعتاد في إبراز هذه الشركات من خالل فعالية قطر توداي لجوائز
ُّ
َّ
وسلطنا األضواء أيضا على قادة األعمال الناجحين والشركات
بين الشركات،
الخاصة التي استرعت انتباهنا بأدائها المتميز العام الماضي.
احتفلنا هذا العام أيضا بإنجاز آخر يتمثل في الختام الناجح لبرنامج قطر
توداي المدرسي لبيئة خضراء ،وهو عبارة عن مبادرة نحن فخورون وفرحون
بها بشكل خاص .نهنئ المدارس الست التي فازت بمختلف الجوائز من
البرنامج هذا العام ونأمل أن تلهم إنجازاتها في هذا المجال المزيد من
المدارس للمشاركة بطريقة فاعلة في النسخة القادمة من البرنامج.
لنبني على جميع المشاعر اإليجابية التي تمأل األجواء قمنا بدعوة العديد من
الخبراء ٌ
كل في مجال تخصصه ليخبرونا عن السبب الذي يجعل سعر  30دوالر
لبرميل البترول مناسبا لتحقيق مصالح قطر وجيرانها على المدى البعيد .كانت
بعض آراؤهم فريدة وعميقة .تناولنا أيضا الدور المحوري الذي يلعبه قطاع
العقارات ومشاريع التنمية في قطر عبر أكبر معرض لمواد ومعدات وتقنيات
البناء بروجكت قطر .هل ستتفوق الواقعية أخيرا على الهيبة والنفوذ عندما
يتعلق األمر باالستثمارات المستقبلية؟ قرارات قمة مجلس التعاون لدول
الخليج العربية التي حضرها الرئيس باراك أوباما ،ومستقبل رفع الدعم عن
المواد البترولية ،وازدهار قطاع النقل البحري في قطر تشكل بعض المواضيع
األخرى التي تناولناها هذا الشهر.
متمنين لكم مطالعة مفيدة وممتعة ....

المدير التجاري
د .فيصل فؤاد
مدير التحرير
سيندو ناير
نائب المحرر
ازدهار إبراهيم علي
كبير المراسلين
كريم إمام
مراسل صحفي أول
أشواريا مورتي
مراسل صحفي
كيرتينا كودورو
آرتي مهان
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 الفعاليات
فريدريك الفونسو
مدير التسويق
ساكاال ايه ديبراس
مساعد مدير التسويق
أنيس منصوري
سوني فيالت
ماتيوس جيريان
محمد عرفان
محاسب أول
براتاب تشاندرن
مسئول توزيع أول
بيكرم شرستا
فريق التوزيع
ارجون تيميلسينا

بيمال راي

الناشـر
شـركة المها للنشر واإلعالن ذ.م.م.
ص.ب 3272 :الدوحة  -قطــر .هاتف 44672139 :أو  44550983أو 44671173
أو  . )+974( 44667584فاكس. )+974( 44550982 :
بريد إلكترونيqtoday@oryxpublishing.com :
تصدر مجلة قطر اليوم عن شركة المها للنشر واإلعالن.
صندوق بريد  - 3272الدوحة  -دولة قطر
للحصول على نسخ فردية من المجلة ،يمكنكم االتصال
بهاتف رقم )+974( 44672139 :
أو إرسال رسالة على العنوان اإللكترونيqtoday@oryxpublishing.com :
أسعار االشتراك هي  240رياال قطريا في السنة
ال يجوز إعادة إنتاج أي من المواد الواردة بالمجلة إال بتصريح كتابي من إدارة الشركة،
جميع الحقوق محفوظة.
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رسائل القراء
تشجيع النساء على العمل في مجال تكنولوجيا المعلومات يحتاج إلى المزيد من الجهود ،واختياركم
لموضوع (قطاع تكنولوجيا المعلومات في قطر ودور المرأة المفقود) جاء في محله وفي وقته ،حيث
أننا كمجتمع نحتاج إلى زيادة دور المرأة وانخراطها في العمل جنبا إلى جنب مع الرجل ،وبالرغم من
أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في الجامعات إال أن الثقافة السائدة في البالد تعتبر التخصص في
علوم الكمبيوتر بشكل أو بآخر غير مناسب للمرأة .شكرا لمجلتكم الموقرة لوقوفها على قضايا تهم
المجتمع ،ونشرها الوعي بين القراء بطريقة مباشرة وسلسة.
يحيى القاضي
إن النمو الذي شهدته أعداد السياح الخليجيين إلى قطر بنحو  ٪ 11خالل الربع األول من العام الحالي
هو خير دليل على الجهود المبذولة من قبل الجهات المعنية والمهتمة بالسياحة في بلدنا الحبيب
وعلى رأسها الهيئة العامة للسياحة ،وهو أمر يعكس في الوقت نفسه تزايد مكانة قطر كوجهة
سياحية ترفيهية .نشيد بهذه الجهود ونهيب بالهيئة مواصلة تطبيق إستراتيجيتها التي انطلقت في
العام  2014والتركيز على السياحة الترفيهية وسياحة العائالت خاصة مع التطور الذي تشهده السوق
السياحي القطري والتنامي في أعداد الفنادق والمقاصد السياحية.
جاسم درويش

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

معرض “الرمال المتحركة :رحلة قطر وشعبها” الذي نظمه طالب ماجستير ممارسات المتاحف
والمعارض في كلية لندن الجامعية قطر ،في متحف الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني بمنطقة
الشحانية .يعد مبادرة خالقة ومبدعة تؤكد على دعم الحوار ومشاركة المعلومات بين قطر وجمهورها
العالمي فيما يخص الفن والثقافة والتراث ،من خالل المعروضات التاريخية التي يعرضها ،وإلى تطوير
التفاهم والتناغم ما بين الثقافات مع التركيز بوجه خاص على ثقافة دولة قطر وشعبها وتاريخها.
نتمنى أن نشهد المزيد والمزيد من هذه المبادرات التي تؤصل لتراثنا الغني وتزرع في نفوس األجيال
الجديدة حب هذه األرض الطيبة.
نور المحمدي
نهنئ الفريق الوطني القطري الذي حصد المركز األول في البطولة الدولية الثالثة لمناظرات المدارس
باللغة العربية والتي استضافها مركز مناظرات قطر بمشاركة  54فريقا من  50دولة ،إنه لمن دواعي
الفخر واالعتزاز أن يكون لدينا فريق متميز في فن المناظرات ،كما أن من ضمن اإلنجازات المميزة
ما شهدناه من تحدث  37لسانا أعجميا باللغة العربية ،وقد تالقحت األفكار وذابت الفوارق خالل
المسابقة.
حمد السيد

سؤال العدد
هل ترى أن اجراءات السالمة في المطارات الدولية

كافية؟

نتيجة تصويت العدد السابق
هل ترى أن ربط سعر النفط بالسعر العالمي سيؤثر
على المستوى المعيشي لسكان قطر؟

نعم

ال

٪ 4 ٪ 96
للمشاركة الرجاء إرسال رسالة قصيرة إلى الرقم التالي30015971 :
أو على البريد اإللكتروني qtoday@omsqatar.com:
نتائج التصويت مبنية على الرسائل المستلمة حتى تاريخ  20من كل شهر
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تدعو «قطر اليوم» قراءها األعزاء إلى إرسال مالحظاتهم
ً
شهريا
وآرائهم عن أي موضوع يتعلق بالمجلة .هناك فائز واحد
بقلم مون بالن التترددوا في الكتابة إلينا على العنوان التالي :
«قطر اليوم» ص.ب 3272 :الدوحة  -قطر  ،أو على فاكس
رقم44550982 :
أو البريد اإللكترونيqtoday@omsqatar.com :
تحتفظ «قطر اليوم» بحق نشر أو عدم نشر المراسالت كما أن اآلراء واألفكار
المعبر عنها ال تعكس بالضرورة رأي المجلة

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

ﺟﻼم ﻟﻠﻬﻨﺪﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ واﻟﺘﺼﻤﻴﻢ
ﻣﺠﻠﺔ ﻓﺮﻳﺪة ﻣﻦ ﻧﻮﻋﻬﺎ ﺗﻘﺪم ﻟﻚ ﻟﻰء
اﻟﻔﻨﻮن اﻟﻤﻌﻤﺎرﻳﺔ واﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ ذات اﻟﻄﺎﺑﻊ
اﻟﻤﻤﻴﺰ ﻣﻦ ﻗﻄﺮ واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ واﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻻ ﺗﻐﻄﻲ اﻟﻤﺠﻠﺔ اﻟﺘﺼﻤﻴﻢ اﻟﺪاﺧﻠﻲ ﻓﺤﺴﺐ وإﻧﻤﺎ أﻳﻀﺎ دﻳﻜﻮرات اﻟﻤﻨﺎزل واﻟﻤﺴﻤﺎﺣﺎت
ﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻜﺸﺎف ﻣﺴﺘﺠﺪات ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ ﻓﻲ

ان
ﺑﺎ¢ﺳﻮاق

ﻟﻤﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺗﺼﺎل + ٩٧٤ ٧٠١٥ ٤٢٨٠ :
أو اﻟﺒﺮﻳﺪ ا®ﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ :

متفرقــــــــات

الدوحة :صورة مصرح بها من
وكالة تونس إفريقيا لألنباء
()TAP

تظهر حضرة صاحب

السمو الشيخ تميم بن حمد

آل ثاني أمير البالد المفدى لدى

استقباله فخامة الرئيس الباجي

قائد السبسي رئيس الجمهورية
التونسية ،في  18مايو ، 2016

الصورة لوكالة ت ب أ  /أ ف ب/
سالم عبد

موسكو  6مايو 2016
الرئي ــس الروس ــي فالديمي ــر بوتي ــن (الثان ــي يس ــار)،

حيـــث اســـتعرض الجانبـــان خـــال اللقـــاء ،آفـــاق

اإلقليمي ــة والدولي ــة خاص ــة األزم ــة الس ــورية وس ــبل

آل ثانـــي (الثانـــي يميـــن) خـــال زيارتـــــــه موســـكو.

قطــــــــــ ــر ،باإلضاف ــة إل ــى عــــــــــ ــدد م ــن القضايـــــــ ــا

الصــورة لوكالــة أ ف ب /بافيــل جولوفكيــن.

وزي ــر الخارجي ــة القط ــري محمــــــ ب ــن عبدالرحمــــــ ــن
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التعـــاون الثنائــــــــــــــــي بيـــن روســـيا ودولـــــــــة

حلهـــا.

متفرقــــــــات

الدوحة :وزير الخارجية الصيني وانغ يي ( وسط من اليسار) ،وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني (وسط) ،نبيل العربي األمين العام للجامعة العربية

(وسط من اليمين) ،خالل أعمال المنتدى الوزاري السابع للتعاون الصيني العربي ،الذي انعقد في الدوحة في  12مايو  .2016الصورة لوكالة أ ف ب

ثالثة آالف ريال غرامة التدخين

القـطـريـة تتسلم طائـرتهـا الـ 50
استلمت الخطوط الجوية القطرية طائرتها الـ50

مقدمة برنامج طائراتنا .ومنذ استالمنا طائرات

وافق مجلس الشورى في جلسته ،على مشروع

وتسير
طائراتها المتنوع إلى أكثر من  180طائرة.
ّ

ركابنا وطاقم ضيافتنا بأقصى درجات الراحة

إنزال العقوبة بالغرامة التي ال تزيد عـــلى  3آالف ريال،

من طراز بوينج  777ليرتفع بذلك حجم أسطول

القطرية طائراتها من طراز بوينج  777إلى عدد من

الوجهات ،من بينها هيوستن ،وبوينس أيريس،
ً
بعضا من
ولوس أنجلوس .وتعد هذه الوجهات

بوينج  777منذ أكثر من عقد من الزمن ،استمتع
والرحابة على متنها» .وأضاف الباكر« :نفتخر
بتسيير طائرة البوينج  777ويمثل هذا اإلنجاز الجديد

في أسطولنا النجاح الذي حققناه مع شركة بوينج

الوجهات طويلة المدى من حيث مدة الرحلة ضمن

فيما يخص برنامج أسطولنا» .وتستخدم الناقلة

وصرح السيد أكبر الباكر ،الرئيس التنفيذي
ّ
ً
دوما
لمجموعة الخطوط الجوية القطرية« :نحن

الرحالت ضمن شبكة وجهاتها ،حيث يفوق إجمالي

شبكة وجهات القطرية.

نضع راحة مسافرينا وتجربة سفرهم معنا في

قانون بشأن الرقابة على التبغ ومشتقــاته ،يتضمن
بحق كل من دخن السجائر أو التبغ أو مشتقاته ،أو
سمح بذلك في األماكن العامة كما أيد حظر السجائر
اإللكترونية.

طائرات بوينج  777لتشغيل أكثر من  ٪ 75من

عدد وجهات الركاب والشحن التي تستخدم الناقلة

القطرية طائرات بوينج  777إليها المائة وجهة.
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أرخص  10وجهات سياحية
ارتفع الريال القطري المقوم بالدوالر أمام حزمة عمالت عالمية األمر الذي جعل
وجهات سياحية مميزة أرخص أمام السياح القطريين بحسب ما كشفته قائمة
أرخص  10وجهات سياحية شعبية للمسافرين من دولة قطر وفقا لتغيــرات صـــرف

الــعـمـلــة خــالل صــيــف  2016الـصــادرة عــن شـــركـــة صــرافـــة تــرافــيــلــيــكــس

 TRAVELEX EXCHANGEمشيرة إلى أن المسافرين من دولة قطر الراغبين في

السياحة خالل صيف  2016بإمكانهم االستفادة من الريال القوي أمام  10وجهات
سياحية ارتفع فيها الريال مقابل عمالت هذه الوجهات بمعدالت بين  ٪ 5و٪ 20
وضمت القائمة ً
كال من :الدوالر الناميبي ،والراند الجنوب إفريقي في المركز الثاني،
ثم الريال البرازيلي في المركز الثالث ،والبيزو المكسيكي في المركز الرابع ثم الشلن
التنزاني في المركز الخامس ،والرينغت الماليزي في المركز السادس ،والدوالر
النيوزيلندي في المركز السابع ،ثم الزلوتي البولندي في المرتبة الثامنة ،والبات
ً
وأخيرا البيزو الفلبيني في المرتبة العاشرة علما أن
التايالندي في المرتبة التاسعة،
أسعار الصرف المقارنة وفقا لتاريخ  2مايو الماضي.

 12.6مليار
عقود مع شركات أجنبية

مطار حمد الدولي حركة دؤوبة

أصدرت وزارة االقتصاد والتجارة تقرير إحصائيات
قطاع التجارة الداخلية لشهر أبريل  .2016وتلخص
التقارير إنجازات اإلدارات التابعة لقطاع التجارة بوزارة

االقتصاد والتجارة بصورة شهرية ،وذلك من خالل

عرض عدد من العمليات الخاصة بكل إدارة باإلضافة
للمبالغ المحصلة عن طريقها .وشمل التقرير

البيانات التالية :أصدرت إدارة التسجيل والتراخيص
ً
ً
ً
جديدا خالل أبريل .2016
تجاريا
سجال
التجارية 1351
حيث تضمنت السجالت الجديدة المسجلة 987
ً
ً
رئيسيا بنسبة  ٪ 73من مجمل السجالت
سجال
شهد مطار حمد الدولي تسجيل  77340حركة

الشهر بنسبة  .٪ 14.16وجاء بعد ذلك شهر يناير

 ٪ 14عن نفس الفترة من العام الماضي ،حيث

 ٪ 13.5حيث تم استقبال  19282طائرة خالل هذا

بذلك المعدل اليومي للطائرات بالمطار الذي يعد

بلغت أعداد الطائرات الواصلة خالل شهر فبراير

جوية خالل فترة األربعة أشهر الماضية بنمو بلغ نحو

سجل آنذاك ما يصل إلى  66260حركة .وارتفع
أحد أحدث المطارات في العالم والمرفأ الجوي

األفضل في الشرق األوسط من  522طائرة خالل
الفترة الممتدة من يناير إلى نهاية أبريل  2015إلى
نحو  645طائرة في الفترة المماثلة من العام الحالي،
ما يمثل نموا في معدل الحركة اليومية المسجلة

بنسبة  .٪ 14.5وشهد شهر مارس تسجيل أكثر

عدد من الطائرات إلى مطار حمد الدولي خالل الفترة
الماضية ،حيث سجل وصول  20028طائرة مقارنة

بما يصل إلى  17116طائرة في الفترة المماثلة من
العام الفائت ،أي بنمو بلغت نسبته  .٪ 17.1تاله
شهر أبريل الذي سجل وصول  19686طائرة مقابل

 16838طائرة في نفس الشهر من العام الماضي
 ،2015ما يمثل نموا في حركة الطائرات خالل هذا
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الذي شهد نموا في أعداد الطائرات الواصلة بنسبة
الشهر مقابل  16974طائرة في يناير  .2015فيما

 18344طائرة مقابل  15323طائرة في نفس الفترة
من الـعام الماضي  ،2015ما يمثل نموا بنسبة

 .٪ 19.71وكان مطار حمد الدولي شهد خالل الربع

األول من العام الحالي ارتفاعا في عدد المسافرين،
وذلك بعبور  7ماليين و 600ألف مسافر لبواباته
مقارنة بـ  7.3مليون مسافر في الفترة ذاتها من

العام الماضي ،حيث شهد المطار عبور  3.1مليون

مسافر خالل شهر يناير  ،2016مقابل  2.6مليون
بنفس الفترة من العام الفائت  2015بنمو بلغت

نسبته  .٪ 19.2فيما سجل المطار عبور مسافرين

خالل شهر فبراير بلغ نحو  1.4مليون مسافر ،وفي

مارس بلغ أعداد المسافرين الذين عبروا المطار نحو
 3.1مليون مسافر.

التجارية الجديدة المسجلة في أبريل  ،2016و364
ً
ً
فرعيا بنسبة  ٪ 27من مجمل السجالت
سجال
التجارية الجديدة المسجلة.

وبتحليل البيانات اإلحصائية المصاحبة للتقرير ،جاء

ترتيب السجالت التجارية الرئيسية الجديدة كما يلي:
تصدرت الشركات ذات الشخص الواحد قائمة

السجالت الرئيسية الجديدة بعدد  494سجال جديدا،
ً
وفقا لنوع المنشأة ،وبما يعادل نسبة  ٪ 53من
وذلك

مجمل السجالت الرئيسية الجديدة في أبريل .2016

تلتها الشركات ذات المسؤولية المحدودة (ذ م م)

بعدد  379سجال رئيسيا ،بنسبة  ،٪ 41أما شركات

التضامن فسجلت  56سجال رئيسيا ،بنسبة ٪ 6

من مجمل السجالت الرئيسية الجديدة .وأظهر

تقرير إحصائيات إدارة مراقبة الشركات خالل شهر
أبريل  ،2016أن دولة قطر قامت بإبرام  34عقدا مع

شركات أجنبية بقيمة إجمالية  12مليارا و 632رياال
قطريا.

متفرقــــــــات

أميركيا والسعودية
فتح صندوق األسرار

تحت الضوء

كارثة مصر للطيران

كشفت وزارة الخزانة األميركية ،في  16مايو ،2016

عن حجم االستثمارات السعودية في أذون وسندات

الخزانة األميركية ،وقالت« :إنها بلغت 116.8
مليار دوالر بنهاية شهر مارس ُ .»2016
وتعد هذه
أول مرة تعلن فيها الخزانة األميركية االستثمارات
السعودية لديها .وما أعلنته وزارة الخزانة هو
االستثمارات السعودية في أذون وسندات الخزانة

األميركية فقط ،وال تشمل االستثمارات السعودية
األخرى في الواليات المتحدة ،سواء كانت حكومية
أو خاصة.

وذلك بعد التعتيم الذي كانت تفرضه وزارة الخزينة

األميركية التي تقوم بنشر معلومات عامة عن
حجم األصول والسندات التي تقسمها الخزينة

تعد شركة مصر للطيران من أعرق شركات الطيران
في إفريقيا وإحدى أقدم شركات الخطوط الجوية
على مستوى العالم .فقد تأسست عام 1932
وتغير اسمها مرتين .هنا تسلسل تاريخي للحوادث
التي تعرضت لها طائرات الشركة خالل العشرين
سنة األخيرة ،نبدأ من أحدثها:

عام 2016

 19مايو :اختفت طائرة إيرباص تقل  56راكبا فوق
البحر أثناء رحلة من العاصمة الفرنسية باريس إلى
القاهرة.
 مارس :اختطفت طائرة تابعة لمصر للطيران كانتفي رحلة داخلية من قبل راكب زعم أن بحوزته
حزاما ناسفا ،ثم حول وجهتها إلى قبرص ،حيث
حرر الركاب واستسلم للسلطات القبرصية.
والحقا أعلنت السلطات القبرصية أن الحزام كان
مجرد خدعة.

عام 2011

يوليو :أجلي ركاب طائرة من طراز بوينغ  777من
طائرات الشركة المتوجهة إلى السعودية قبل
إقالعها من مطار القاهرة الدولي ،بعد اندالع النار
في قمرة القيادة .وقد نجا جميع الركاب وأصيب
سبعة منهم بإصابات مختلفة ،لكن الحريق دمر
الطائرة ولم يعد باإلمكان إصالحها لتعود إلى
الخدمة .وأوضحت تحقيقات الشركة أن السبب
عطل كهربائي.

عام 2002

تحطمت طائرة ركاب تابعة لشركة مصر للطيران
إثر اصطدامها بأحد التالل أثناء محاولة الهبوط
اضطراريا في منتزه النحلي قرب مطار قرطاج
الدولي في العاصمة التونسية ،بسبب رداءة

األحوال الجوية .وكانت الطائرة وهي من طراز
بوينغ  566 - 737في رحلة من القاهرة إلى
تونس ،وقتل  14راكبا من مجموع  62كانوا على
متن الطائرة.

عام 2000

حاول راكب اختطاف رحلة مصر للطيران بواسطة
عبوة كريم شعر مدعيا أنها قنبلة وطالب بتغيير
مسار الطائرة المتجهة إلى مطار أسوان الدولي
إلى أفغانستان لكن طاقم الطائرة سيطر عليه
بعدما حاول اقتحام غرفة القيادة.

عام 1999

كانت الحادثة األسوأ في تاريخ الشركة المصرية
عندما تحطمت طائرة بوينع  767في رحلتها 990
القادمة من نيويورك للقاهرة بعد نحو ساعة من
إقالعها .وقد سقطت في المحيط األطلسي
وقتل  217وهم جميع من كان على متنها.
وترددت أنباء عن دور مساعد الطيار في إسقاطها
لكن المسؤولين المصريين آنذاك نفوا مسئوليته
عن الحادث.

عام 1997

انزلقت طائرة تابعة لمصر للطيران أثناء هبوطها في
مطار أتاتورك الدولي في اسطنبول وخرجت عن
مدرج الهبوط قبل أن تعلق في األرض الطينية التي
حالت دون وقوع كارثة حسب السلطات التركية.

عام 1996

اختطف راكب مصري وابنه إحدى طائرات الشركة
بعد هبوطها في مطار األقصر مهددين بتفجيرها
وطالبوا بإقالع الطائرة باتجاه ليبيا .وعندما هبطت
الطائرة في النهاية في مطار مدينة درنة الليبية
استسلم الخاطفان للسلطات الليبية.

األميركية وفقا للمناطق حيث تدرج السعودية مع
وعمان،
كل من البحرين ،وإيران ،والعراق ،والكويتُ ،
وقطر ،واإلمارات العربية المتحدة في مجموعة
واحدة .جاء هذا اإلفصاح بعد قيام وزير خارجية

المملكة ،عادل الجبير بالتلويح بإمكانية بيع هذه

االستثمارات إذا ما تم إقرار مشروع قانون يسمح
ألسر ضحايا هجمات الـ 11من سبتمبر بمقاضاة

حكومات أجنبية والسعودية بصفة خاصة.

افتتاح «»765
غرفة فندقية في « »3أشهر
قال تقرير صادر عن شركة كوليرز إنترناشيونال حول

أداء سوق الفنادق القطرية في الربع األول من العام
الجاري إنه تم افتتاح إجمالي  765غرفة في الربع

األول من العام  .2016وتضمنت أحدث االفتتاحات
وناد صحي ويستين الدوحة
منشآت مثل فندق
ٍ
ً
متوقعا زيادة المعروض بوتيرة
وسيتي سنتر روتانا.

قوية ،مع زيادة المعروض المرتقب المتوقعة في
منطقة مشيرب (مشروع تجديد مشيرب قلب

الدوحة) الدفنة ومنشأة مدينة لوسيل المرتقبة .إال
أن أكثر من نصف المعروض المرتقب المعلن عنه

والمؤكد ال يزال في مرحلة التخطيط .اعتبر التقرير
أن الدوحة في الغالب تمثل وجهة تجارية ،حيث تمثل

شريحتا الشركات وسياحة األعمال تاريخيا أكثر من
ً
ونظرا إلى انخفاض أسعار
 ٪ 70من اإلقبال الفندقي

النفط وتباطؤ النشاط االقتصادي ،واجهت الفنادق
ً
انحدارا في اإلقبال خالل الربع األول من العام .2016
ً
متوقعا استمرار النمو البطيء في األرباع التالية ،حيث

إنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات الغرف الفندقية
المتاحة بنسبة  ٪ 12خالل عام  2016في حال استمرار

هبوط أسعار النفط ،من المتوقع تحول اإلقبال على

أماكن اإلقامة نحو الفنادق ذات أسعار غرف معقولة.
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مستقبل تحرير
أسعار الوقود
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تواجه قطر اآلن أول عجز في ميزانيتها منذ  15عاما

إضافة إلى الضغوط على تصنيفها االئتماني .لذا يبدو

أن قطر تستعد لبذل كل الجهود من أجل تعزيز كفاءتها
االقتصادية وزيادة إيراداتها من خالل تحرير أسعار

النفط المحلية ،وهي خطوة ينظر إليها على أنها من

نتائج نظام النفط الجديد الذي أدى تراجع أسعاره إلى
تقليص حجم الدعم الضمني ألسعار الوقود.

بقلم إيالك غان
وقالت مؤسسة إديسون لبحوث االستثمار في مذكرة

يأت إصالح األسعار المحلية للوقود في قطر ،الذي
لم ِ
كان يشكل دائما قضية سياسية مزعجة لكثير من الدول،

بحثية أصدرتها مؤخرا إنه من المتوقع عموما أن تصل قيمة

بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى في خطابه أمام

المقبلة في إطار التحضيرات لكأس العالم لكرة القدم

من فراغ .فقد ألمح حضرة صاحب السمو الشيخ تميم
مجلس الشورى في العام الماضي عن نية الحكومة
القيام بتدابير صارمة (كما جاء في موضوع نشرته مجلة

قطر توداي في عدد ديسمبر بعنوان «كل األعين على

الموازنة الجديدة») .ولهذه الخطوة أهداف متعددة منها

ضبط األوضاع المالية العامة ،والتنويع ،وزيادة الصادرات،
والتشجيع على زيادة كفاءة استخدام وقود السيارات،
وتعزيز استخدام وسائل النقل العام .لكن هذه الخطوة
قد زادت أيضا من مخاوف الناس لما لها من تأثير مباشر

وغير مباشر على التضخم والذي يختلف بشأنه الخبراء.

فعلى صعيد االقتصاد الكليُ ،يعتبر دعم الوقود في قطر
أقل دعم بين دول مجلس التعاون الخليجي حيث بلغ أقل من
 ٪ 1من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي في العام ،2015

وبالتالي فإن تحرير أسعار الوقود قد ال يعزز بشكل كبير من نمو

االقتصاد في دولة توصف بأنها األغنى في العالم من حيث
نصيب الفرد من الناتج المحلي اإلجمالي ،لكن من المؤكد

أنه سوف يساعد في تنويع تدابير النظام المالي وتدعيمها.

وقد جاء في تقرير صدر مؤخرا عن صندوق النقد الدولي ،الذي

طلب من دول مجلس التعاون الخليجي مرارا وتكرار أن تعالج
قضية إلغاء الدعم لحل مشكلة ضعف خزينة الحكومة،
أنه يمكن لإلمارات العربية المتحدة أن توفر حوالي 500

مليون دوالر في العام  2015من خالل تحرير أسعار الوقود.

غير أن آفا بوران ،رئيس إدارة األصول في شركة أموال ،يرى

أن إلغاء الدعم لن يؤثر كثيرا على الموازنة .وعلى الرغم من
أن إلغاء الدعم هو قرار مشترك بين جميع دول مجلس

التعاون الخليجي ،إال أن الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك
الدوحة الدكتور راجافان سيتارامان يرى أنه ينبغي أن ينظر

إليه من زاوية خيارات اإليرادات في إطار تدابير التنويع.

اإلنفاق على البنية التحتية في قطر خالل السنوات القليلة
 2022إلى  200مليار دوالر ،وذلك تماشيا مع رؤية قطر

الوطنية  2030التي تركز على تقليص اعتماد االقتصاد
القطري على إنتاج النفط والغاز .وقد ازداد الناتج المحلي

اإلجمالي االسمي غير النفطي من  ٪ 41من الناتج المحلي

اإلجمالي في العام  2011إلى  ٪ 62.6في نهاية العام .2015

ومن الناحية النظرية ،فإن هدر الموارد الناتج عن الدعم يماثل
عدم الكفاءة االقتصادية في تأثيره ،لذا فإن االقتصاديين

يرون أن الدعم يضر بتخصيص الموارد ،وهذا شيء بات
صانعو السياسات في دول مجلس التعاون الخليجي

يدركونه اليوم ،حيث يبدو أن تأثير تحرير أسعار الوقود على

المدى القصير إلى المتوسط  سيبقى غير ملحوظ بسبب

االنخفاض الحالي ألسعار الن ف ط .ويقول كبير االقتصاديين

في معهد التمويل الدولي ،جياس جوكنت« :نظرا لكون دعم

الوقود يتسبب بهدر الموارد بسبب انخفاض أسعار الوقود

الذي يؤدي إلى زيادة االس ت هالك على حساب انخفاض

الصادرات ،فإن إلغاء دعم الوقود هو أمر إيجابي لالقتصاد».
وقال صندوق النقد الدولي إن التكلفة الضمنية النخفاض
أسعار الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي ،من حيث
اإليرادات الضائعة في هذا العام ،تبلغ حوالي  ٪ 5من الناتج

المحلي اإلجمالي (أو حوالي  ٪ 8من الناتج المحلي اإلجمالي
غير النفطي) ،مشيرا إلى أن متوسط أسعار البنزين والديزل

في دول مجلس التعاون الخليجي ،باستثناء اإلمارات العربية
المتحدة ،هي أقل من أسعار ما قبل الضرائب في الواليات
المتحدة بنسبة تبلغ حوالي  ٪ 90 - 40على التوالي .وهكذا،

فقد أدركت قطر ضرورة تعزيز حصافتها المال ية في إطار

جهودها لضمان التنمية المستدامة ،وانضمت إلى دول
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متفرقــــــــات

الخليج األخرى ،حيث أدخلت دولة اإلمارات العربية المتحدة

اختلفت حول مدى تأثير تحرير أسعار النفط على معدل تضخم

وستقوم لجنة تضم عددا من الجهات الحكومية في الدولة

بنسبة  ٪ 3.3في شهر مارس على أساس سنوي .ويرى بعض

وسلطنة عمان إصالحات على نظام دعم الوقود الذي تتبعه.
بدراسة ومراجعة أسعار البنزين والديزل بصورة شهرية وتقديم
التوصيات باألسعار المقترحة بناء على معادلة سعرية تأخذ بعين

التغيرات التي تطرأ على أسعار المشتقات النفطية في
االعتبار
ّ

السوق العالمية ،والتكاليف التشغيلية المتعلقة بإنتاج وتوزيع
الوقود في السوق المحلية ،وكذلك أسعار الوقود في دول

المنطقة .وقال سعادة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني ،رئيس

لجنة دراسة أسعار الوقود في السوق المحلية« :يهدف قرار
إعادة هيكلة أسعار الوقود في الدولة وتعديلها شهريا بشكل
رئيسي إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة وزيادة الوعي
لدى المستهلكين بضرورة االقتصاد في استهالك الوقود»،

وأكد أن إعادة هيكلة أسعار الوقود لن يعني ارتفاعها بالضرورة،
وإنما يعني أنها ستكون مرتبطة باألسعار الحقيقية لهذه السلع
نزوال وصعودا بحسب األسعار العالمية لها.

كانت تكاليف النقل تمثل  ٪ 14.6من مؤشر أسعار المستهلك
في قطر ،فإن تأثيرها المباشر على التضخم سيكون متواضعا،
لكن سوف يكون هنالك بعض التأثير غير المباشر نتيجة لعبور
التضخم إلى القطاعات األخرى» .ومن جهته فإن سيتارامان

يرى أيضا أنه لن يكون لذلك تأثير كبير على التضخم.

ومن الناحية المثالية التي تكون فيها التكلفة الحدية الفعلية
لإلنتاج معروفة فإن إزالة الدعم قد يساعد على تحقيق

التوازن بين العرض والطلب لكن الواقع غير ذلك ألن إنتاج
ً
دوالرا.
برميل النفط في الخليج يكلف ما بين  5إلى 16

وإذا أخذنا بعين االعتبار أن مصاريف البنزين ال تمثل سوى نسبة
ضئيلة جدا من دخل األسر فإن خفض دعم الوقود قد ال يؤثر

وقد دعمت الحكومة القطرية األسعار المحلية للبنزين والديزل

مما أدى أيضا إلى إعادة التفاوض بشأن العقود طويلة األجل

في قطر حيث اقترحت وكالة التصنيف االئتماني العالمية موديز

فيه قطر تراجع إيراداتها إثر انخفاض أسعار الطاقة العالمية،

التي وقعتها الدول المستهلكة للغاز في آسيا .ويبلغ حاليا

سعر البنزين السوبر ( 1.30 )97ريال /لتر بزيادة بنسبة ٪ 30
عن السعر السابق والبالغ  1ريال /لتر ،في حين أن سعر البنزين

الممتاز ( )90قد ارتفع بنسبة  ٪ 35من  0.85ريال /لتر إلى 1.15
ريال /لتر .وارتفع أيضا سعر البنزين الذهبي إلى  1.25ريال /لتر.
وكانت قطر قد رفعت أسعار البنزين بنسبة  ٪ 25والديزل بنسبة
 ٪ 30في يناير  ، 2011وارتفعت أسعار الديزل مجددا في مايو

القطاعات األخرى الذي ُ
اقترح خفض الدعم عنها قطاع المرافق

في تقرير صدر لها مؤخرا أن تقوم قطر بزيادة تعرفة الكهرباء
بنسبة  ٪ 81و  ٪ 40لالشتراكات السكنية والتجارية على التوالي
لتعكس التكلفة الفعلية لكل كيلو واط ساعي .ويبلغ متوسط
التعرفة لالشتراكات السكنية والتجارية في قطر  2.3سنت لكل

كيلوواط ساعي و 3سنتات لكل كيلوواط ساعي على التوالي

في حين أن التكلفة الحقيقية تبلغ  4.2سنت لكل كيلوواط
ساعي .ومما يخشى منه هو أن تعاني األسر محدودة الدخل،

عام  2014بنسبة  ،٪ 50كما ارتفعت أسعار المياه والكهرباء في

والسيما المقيمين ،بسبب الخفض التد ر يجي لجميع أشكال

غير أن دويتشه بنك قد قال في مذكرة بحثية له إن قطر قد

لكنها مجتمعة يمكن أن تتسبب بانخفاض الدخل المتاح ،مما

أكتوبر  2015من خالل نظام الشرائح المرتبطة باالستهالك.
اختارت عدم زيادة األسعار بصورة كبيرة ،على األقل في الوقت

الراهن ،بسبب موقعها المالي واالقتصادي المريح .لكن اآلراء
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مؤشر أسعار المستهلك والتي ازدادت وفقا ألحدث التقارير

الدعم ،والتي قد يكون لها تأثير ضئيل في حال كونها منفردة،

يعني ضعف الطلب الكلي في االقتصاد ،الذي يعاني بالفعل
من تباطؤ بسبب انخفاض أسعار النفط.

شئون مصرفية

«نحن سعداء ببقاء مؤشراتنا على قوتها بالرغم من ّ
التطورات
االقتصادية المرتبطة بأسعار النفط واألسواق العالمية وهذا
يدل على أن االقتصاد القطري قوي ولديه كل العوامل لمزيد من
النجاح ونحن في الدولي اإلسالمي جزء من هذا النجاح ونستند
في مركزنا على قوة االقتصاد القطري وعوامل النمو المتوفرة
فيه».
سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب للدولي اإلسالمي

اختراق بنك قطر الوطني
تعرض بنك قطر الوطني إلى عملية اختراق أمنية

 ،Global-Files.netلكن حذفها بعد وقت قصير من نشرها،

والعائلة الحاكمة وتسريبها ونشرها على اإلنترنت.

وقال بيان للبنك « :إنه يجري تحقيقات حول عملية

وسرقة بيانات حساسة خاصة بعدد كبير من العمالء
بحسب موقع  Doha Newsالقطري فقد بلغ حجم
المستندات المسربة  1,5غيغابايت وتتضمن بيانات خاصة

بالبنك ،أرقام هواتف وتواريخ ميالد عدد من الصحفيين

دون أن يقدم أي تفسير».

االختراق هذه ،وأكد أن المحافظة على سرية البيانات تأتي
ً
ووفقا للـتـقـريـر ،الــذي
ضمن أولــويـاتـه الـمـطـــلـقـة».
نـشــره موقـع  ibtimesالـبـريـطـاني ،فـهـنـاك مـلـف يـحـمـل

اسـم “ ، ”SPY Intelligenceوهو يحتوي على عدد كبير

والمذيعين العاملين في قناة الجزيرة ،وأعضاء في عائلة آل
ً
موظفا في وزارة الدفاع
ثاني ،وموظفين حكوميين ،و 42

من السجالت التي تحمل بعض اإلشارات عن عالقتها

تقارير إخبارية« :إنه تم الحصول على أرقام حسابات أكثر

باسم “المخابرات” ،باإلضافة إلى ملف يحمل اسم

وعناصر في جهاز الخدمة السرية القطري ،وموظفي بنوك
ً
عنصرا في المخابرات .وقالت
آخرين ،وعناصر شرطة ،و 562
من  1200زبون ومؤسسة ومنظمة عربية ودولية ،وملفات

خاصة بجهاز المخابرات القطرية ،وحتى أعـضـاء فـي األســرة
الـحــاكـمــة ،وقـد تـم نـشـر هذه التسريبات على موقع

المصرف
أفضل بنك تجزئة إسالمي

الخاصة بوزارة الدفاع ،وكذلك بجهاز المخابرات الخارجية
البريطانية ،ومكتب أمن الدولة القطري المعروف ً
أيضا
” ،”MI6وهو يضم وثائق وتقارير من المخابرات البولندية
والمخابرات الفرنسية ،ويتضمن أسماء وأرقام هواتف

وحسابات على مواقع التواصل االجتماعي.

تثبيت تصنيف الدولي اإلسالمي

حاز مصرف قطر اإلسالمي (المصرف) ،رائد الصيرفة
اإلسالمية في قطر ،على جائزة «أفضل بنك تجزئة

إسالمي» في العالم من مجلة غلوبال فاينانس الشهيرة
للمرة األولى منذ تأسيسه .وهذه الجائزة العالمية هي

دليل حقيقي على المكانة البارزة التي يحتلها المصرف
في مجال التمويل اإلسالمي على المستوى العالمي .كما

أعلن الدولي اإلسالمي بأن شركة موديز للتصنيف اإلئتماني

حصد المصرف كذلك على جائزة «أفضل بنك إسالمي»
ً
استنادا إلى
في قطر .وقد نال المصرف هاتين الجائزتين

فترة قصيرة من قيام وكالة فيتش بتثبيت تصنيف البنك

وتركيزه على خدمة العمالء في تقديم منتجاته وخدماته
ً
وتعليقا على هذا اإلنجاز قال
المصرفية بشكل عام.

ثبتت تصنيف البنك عند درجة  A2مع نظرة مستقبلية

أدائه المالي القوي واستخدامه تكنولوجيا مصرفية متطورة

مستقرة وجاء تثبيت موديز لتصنيف الدولي اإلسالمي بعد

عند درجة  +Aمع نظرة مستقبلية مستقرة وتثبيت وكالة

السيد باسل جمال الرئيس التنفيذي للمصرف« :يتشرف

كابيتال أنتلجنس تصنيفها للبنك عند درجة  -Aمع نظرة

المصرف بنيله هذه الجوائز من غلوبال فاينانس ،وكذلك

مستقبلية إيجابية .واستندت موديز في تثبيت تصنيف

لإلنجازات التي نحققها والتي أدت إلى االعتراف بالمصرف

الدولي اإلسالمي على اعتبارات عديدة منها أنه من أقدم

البنوك اإلسالمية في دولة قطر ويقدم خدمات متميزة
السيما في مجال األفراد كما أنه يحافظ على مستويات

جيدة من السيولة و على جودة أصوله التي تزيد على  11مليار
دوالر باإلضافة إلى قاعدة راسمالية وربحية قويتان  .وأكدت

موديز على جودة المحفظة التمويلية للبنك حيث أن نسبة
الديون غير المنتظمة ضمن متوسط المعدل السائد في
النظام المصرفي القطري ،وتقل عند المعدل السائد عالميا

للبنوك ضمن نفس فئة التصنيف ،كما أن الدعم الحكومي
إذا اقتضت الضرورة يدعم التصنيف فضال عن قوة اإلقتصاد

كأفضل بنك تجزئة إسالمي على نطاق عالمي .ونحن

القطري واستمرار مشاريع البنية التحتية األساسية الذي

نحرص على أن يتمكن عمالئنا من االستفادة من الخدمات

من جانبه قال السيد عبد الباسط الشيبي الرئيس التنفيذي

في نيل ثقة العمالء» .وأضاف« :نعمل باستمرار على

قبل موديز عالمة متميزة في مسيرة البنك خالل هذه الفترة

مع احتياجاتهم المالية .كما نقدم البرامج واالستشارات

يدعم النمو االقتصادي بشكل عام .

للدولي اإلسالمي« :إن تأكيد تصنيف الدولي اإلسالمي من

وتؤكد على أن المركز المالي للبنك راسخ وإسهامه القوي

في التنمية مستمر وتطبيق الخطط اإلستراتيجية والمرحلية

أعطى نتائج متميزة».

والمنتجات التي نقدمها ،وهذه الجوائز تعكس نجاح مصرفنا
تحسين تجربة العمالء وتقديم منتجات وخدمات متناسبة

«التميز»،
المتميزة التي تلبي تطلعات عمالئنا ،مثل برنامج
ّ
والخدمات المصرفية الخاصة  ،وبرنامج «أعمالي» المصمم

خصيصا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة” .
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غاز ونفط

“ستتوازن معدالت العرض والطلب نهاية العام الجاري،
أو في الربع األول من العام  ،2017وإستراتيجيتنا هي
مقابلة حجم الطلب ،وإن كان يعني هذا رفع معدل
إنتاجنا فسنفعل ذلك”.
خالد الفالح

وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي الجديد

أرامكو تضع اللمسات
األخيرة على أكبر طرح
لألسهم في العالم

قطر للبترول إنجازات تتوالى
ً
ً
ً
ّ
وهاما بتحميل
جديدا
إنجازا
حققت قطر للبترول

الشحنة رقم  10,000من الغاز الطبيعي المسال من
ميناء راس لفان .وقد تم تحميل شحنة الغاز الطبيعي

كشفت مجموعة أرامكو السعودية أنها أصبحت

المسال على متن الناقلة «موزه» ،والمتوجهة لمحطة

في المراحل األخيرة من إعداد خيارات الخصخصة

ساوث هوك للغاز الطبيعي المسال في المملكة

الجزئية التي ستعرضها على مجلسها األعلى

المتحدة والتي قامت شركة قطرغاز باستئجارها من

قريبا ،ووصفت الخطوة بأنها حجر الزاوية في

شركة ناقالت .وتعتبر هذه الناقلة من الجيل الجديد
ً
أيضا أكبر نوع من ناقالت
لناقالت كيو -ماكس ،وهي

جهود السعودية إلصالح اقتصادها.وقال الرئيس

التنفيذي أمين الناصر« :إن لدى أرامكو فريقا

الغاز الطبيعي المسال في العالم بطاقة تحميل تبلغ

ضخما يعكف على مقترحات لطرح عام أولي ألقل

 260,000متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال.

من  ٪ 5من قيمة الشركة ،وأن من بين المقترحات

ومن جهته قال المهندس سعد شريدة الكعبي،

إدراجا محليا منفردا وإدراجا مزدوجا مع سوق

العضو المنتدب ،الرئيس التنفيذي لقطر للبترول:

أجنبية.وستقدم المقترحات “قريبا” إلى المجلس

«إن تحقيق تحميل الشحنة رقم  10000من الغاز

الطبيعي المسال من ميناء راس لفان هو تجسيد
للجهود الكبيرة التي تقوم بها قطر للبترول ،وشركتا

قطر غاز وراس غاز ،في ظل القيادة الحكيمة لحضرة
صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد
ً
ً
جديدا
دليال
المفدى» .وأضاف :إن هذا اإلنجاز يشكل
ّ
والمشغل
المطور
على التزام قطر للبترول ،وهي
ّ

األعلى ألرامكو برئاسة ولي ولي العهد األمير محمد

ألكبر ميناء للغاز الطبيعي المسال في العالم ،بإعطاء
األولوية القصوى للسالمة واألمن ،والكفاءة ،وإنني
على ثقة بأن هذا اإلنجاز ،وما سيتبعه من إنجازات

مستقبلية ،ستعزز مكانة ميناء راس لفان الرائدة
كالميناء الرئيسي للطاقة النظيفة في العالم.

شل قطر تستثمر في قادة الغد من الكفاءات القطرية
يوفر قطاع النفط والغاز فرصة مثالية للتطور المهني

لحديثي التخرج من القطريين ،مما يمكنهم من
ً
إيجابيا في نهضة دولة قطر .كأي شاب
المساهمة

خالل اكتساب الخبرات عبر تأدية مهام متعددة في

مختلف األقسام .أما البداية فكانت كمحلل تخطيط

وتقييم في مركز شل قطر للبحوث والتكنولوجيا

قطري ،انجذب حسن المال نحو العمل في شركة شل

الكائن في واحة العلوم والتكنولوجيا في قطر ،ثم

في جامعة كارنيجي ميلون في قطر .وكنموذج

عن عقود تقاسم ومشاركة اإلنتاج كما شارك في

قطر منذ كان يتابع دراسة اختصاص إدارة األعمال
للطالب القطري الطموح ،كان حسن المال يتطلع

إلى العمل في شركة شل قطر خالل فترة دراسته
إلدارة األعمال في جامعة كارنيجي ميلون في قطر،
إال أنه انضم للعمل في قطاع االتصاالت بعد تخرجه

لفترة وجيزة حيث أدرك أن قطاع الطاقة يتناسب مع
طموحاته المهنية وعلى األخص شركة شل قطر.

التحق حسن المال ببرنامج شل قطر للخريجين من

ذوي االختصاصات المالية ،والذي تم تطويره عام
ً
ً
ً
متكامال للخريجين من
تعليميا
برنامجا
 2014ليقدم
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بعدها بعام ،التحق المال بفريق معالجة المحاسبية

الفريق المكلف بإجراء المراجعة المالية السنوية
لشركة شل قطر بالتعاون مع قطر للبترول .ويؤمن
ً
ً
خاصا لتطوير
تركيزا
المال بأن شركة شل قطر تولي

المواهب القطرية الشابة ،وهو التزام جاد بالنسبة

للشركة تجاه الدولة .ويقول« :شركة شل قطر هي
أكبر مستثمر دولي في قطر ،وبصفتها واحدة من
أكبر الشركات العاملة بقطاع الغاز في العالم ،فإنها
ً
فخرا
تحمل معها قيمة كبيرة للدولة ،وهو ما يزيدني

لكوني أعمل فيها».

بن سلمان الذي يقود خطة اإلصالح االقتصادي

لمواجهة هبوط إيرادات النفط والعجز المالي الحاد
من خالل دعم القطاع الخاص والقضاء على الهدر
الحكومي وتنويع موارد االقتصاد».

يتوقع أن يقيم الطرح العام األولي أرامكو بنحو

ترليوني دوالر

اكتشفت السعودية أكثر من

805

مليارات برميل من النفط بينها

403

مليارات يمكن استخراجها.
أنتجت الشركة فعليا نحو

141.5
مليار برميل

تقدر “االحتياطات المؤكدة” بنحو

260

مليار برميل.

تتوقع أرامكو نمو الطلب العالمي
على النفط الخام بنحو

1.2

مليون برميل يوميا

عقـــــــارات

« »13ألف معاملة تسجيل عقاري وتوثيق للعدل
قامت وزارة العدل بإنهاء حوالي  13ألف معاملة

تسجيل عقاري وتوثيق خالل الربع األول من العام

نسب إنجاز معامالت التسجيل العقاري حسب المركز

 ،2016حيث وصل عدد معامالت التسجيل العقاري

الوكرة
٪2

التي قامت بها الوزارة ما يقرب من  1772معاملة

في حين وصلت معامالت التوثيق التي تنوعت

الشمال
٪1

بين إثبات التاريخ والتوثيقات وإثبات التوقيع وإلغاء

مسيمير
٪0

الخور
٪2

الظعاين
٪1

ام صالل
٪1

الريان
٪5

شارع البنوك
٪5

التوكيل ما يقرب من  11ألف و 600معاملة .سجل

المكتب الرئيسي لخدمات التسجيل العقاري أعلى
نسبة معامالت منفذة بالربع األول من العام حيث
أنهى ما يقرب من  ٪ 70من اجمالي المعامالت بعدد

الرئيسي
٪ 70

الهالل
٪4

المرور
٪9

تعدى  1200معاملة ويليه مكتب المرور الخاص

بالمواطنين حيث أنهى  ٪ 9من المعامالت بعدد 152

معاملة ثم مكتبا الريان والبنوك بنسبة  ٪ 5بعدد 96
و 85معاملة على التوالي يليهما مكتب الهالل بنسبة
 ٪ 4بعدد  74معاملة.

نسب إنجاز معامالت التسجيل العقاري

بروة ترسي مخازن أم شهرين بـ  395مليون ريال
أعلنت بروة العقارية عن ترسية مشروع إنشاء مجمع

العاملين في المجمع وبمساحة إجمالية تبلغ 7,655

القطرية ( .)QBECوتبلغ قيمة العقد 395,850,000

مربعا ومحالت تجارية عدد  38وبمساحة إجمالية تبلغ

مخازن في أم شهرين على شركة هندسة العمارة
ريال قطري على أن يتم االنتهاء من تنفيذ المشروع

خالل  12شهرا.

مترا مربعا و مكاتب إلدارة المشروع بمساحة  532مترا

1,676مترا مربعا ومسجدا بمساحة  700متر مربع

باإلضافة إلى تشييد البنية التحتية للمشروع والتي

يتكون المشروع من مستودعات للتخزين بارتفاعات

تتضمن بناء  13محطة كهرباء فرعية و طرق داخلية

متضمنة مخازن جافة بمساحة  131,671مترا مربعا

والحريق والري ومياه األمطار والصرف الصحي

عالية وبمساحة إجمالية تبلغ  259,446مترا مربعا

ومخازن مكيفة بمساحة  71,755مترا مربعا ومخازن
مبردة بمساحة  36,992مترا مربعا ومخازن للتجميد

بمساحة  19,028مترا مربعا ،كما يشتمل المشروع
على بناء مجمع سكني مخصص لسكن الموظفين

انحسار سيولة العقارات

سجلت قيم صفقات العقارات المسجلة بالدولة
خالل الربع األول من العام الحالي  2016تراجعا بنسبة
 ٪ 56مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي ،2015

وانخفضت التعامالت العقارية بشكل ملحوظ خالل

هذه الفترة حيث هبطت الصفقات المنفذة خالل

الثالثة أشهر األولى من  2016بحوالي  ٪ 40.3بعد
أن بلغ عددها  844صفقة ،مقابل  1414صفقة في

الفترة المماثلة من العام الفائت .وأوضحت إحصائية
لـصحيفة الوطن تنامي اإلقبال على مجمعات الفلل

خالل الفترة األخيرة حيث أصبحت تنافس األراضي
الفضاء التي كانت تستحوذ على نسبة كبيرة من

التداوالت العقارية طيلة الفترة الماضية ،ما يفسر

تحول خيارات المستثمرين ،إذ يرى الخبراء أن

ومناطق التحميل والتفريغ وشبكات لمياه الشرب

وكاميرات مراقبة مع كافة الخدمات المطلوبة من
غرف للمضخات والحراسة وخزانات المياه والري

والحريق والصرف الصحي وسياج المشروع  ،بمساحة

بناء إجمالية للمشروع تبلغ  273,311مترا مربعا .

الفترة الحالية والتي تشهد تراجعا في اإلقبال على

األراضي الفضاء وانحسارا في المعروض.

بيانات رخص المباني
السكنية الجديدة في أبريل
رخص الفلل القائمة

٪ 62

مساكن قروض اإلسكان

٪ 19

العمارات ذات الشقق السكنية

٪ 12

المباني الصناعية

٪ 44

المباني التجارية

٪ 34
المساجد

٪ 16

المباني الحكومية

٪3

مالحظة :عند مقارنة عدد الرخص الصادرة خالل أبريل
 2016مع عدد الرخص الصادرة خالل الشهر السابق
نجد أن هناك انخفاضا عاما قدره ٪ 21

العقارات الجاهزة تعتبر استثمارا مناسبا السيما في
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نسخة ناجحة لمعرض
بروجكت قطر 2016
تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ،وزير
الداخلية ،اختتمت فعاليات النسخة الثالثة عشرة من المعرض الدولي لمواد ومعدات

وتقنيات البناء «بروجكت قطر  »2016الذي أقيم بمركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات،
واستمرت فعالياته أربعة أيام.
ّ
بقلم وتصوير :كريم إمام
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أكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني في
تصريحات عقب جولة بالمعرض على قوة ومتانة
ونمو االقتصاد القطري .وأوضح سعادته أن دولة

قطر تشهد طفرة إنشائية كبيرة منذ عدة سنوات ،وأن

يتم تنفيذها في كافة
هذه المشاريع العمالقة التي ّ
ً
بدءا بتحديث البنى التحتية ومشروعات
القطاعات

وانتهاء بالمشاريع
سكك الحديد القطرية (الريل)
ً
يتم تنفيذها تأتي في سبيل
التنموية الكبرى التي ّ
تحقيق رؤية قطر الوطنية .2030

ّ
وأكد على ضرورة االطالع المستمر على أهم

ً
عالميا.
االقتصادي العالمي كما احتلت المرتبة الـ 14

وأوضح أن المناخ االستثماري واالقتصادي في دولة
ً
مؤكدا
قطر واعد والنمو أعلى من المعدالت العالمية،
أن المشاريع تنفذ وفي جميع االتجاهات والمسارات

سواء في مجال المواصالت والبنية التحتية ،وغيرها
ً
الفتا إلى أن هذه
من المشاريع الضخمة والعمالقة،

الشركات جاءت إلى هنا للحصول على فرص لها في

البالد والمشاركة في هذه المشاريع.

وحول معرض بروجكت قطر قال وزير االقتصاد
ً
ً
عاما بعد عام
نجاحا
والتجارة“ :إن المعرض يحقق

اإلنجازات وأفضل الممارسات العالمية في هذا

لما شهدناه من مشاركات كبيرة من جميع دول

مع كبرى الشركات اإلقليمية والعالمية بما يسهم في

هذا العدد الكبير من الشركات العالمية في المعرض

المجال واالستفادة منها من خالل عقد شراكات مثمرة
تحقيق قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز البيئة

االستثمارية في دولة قطر.

العالم ،ما يعكس جاذبية السوق القطري وتواجد
ونوه سعادة الوزير
ودخولهم السوق القطري”.
ّ
بأن أغلب الشركات تشارك ألول مرة في المعرض

كما ّأكد سعادته أن قطر لديها واحد من أفضل

وتدخل السوق القطري للبحث عن فرص لها في
ً
ادراكا منها بأهمية تواجدها في هذه
السوق المحلي

األوسط وشمال إفريقيا في تقرير التنافسية العالمي

من جانبه أكد السيد عبدالرحمن بن عبدالله األنصاري

المناخات االقتصادية واالستثمارية في العالم من

حيث التنافسية ،حيث احتلت المركز األول في الشرق
الصادر في سبتمبر الماضي ،والذي يصدره المنتدى

“هناك ترتيبات تجري حاليا لتنظيم

زيارة لسعادة وزير االقتصاد والتجارة
القطري لبلجيكا كخطوة في إطار
تحسين العالقات والتعاون بين
البلدين».

سعادة السيد كريستوف بايو
السفير البلجيكي في قطر

ً
خصوصا في دولة قطر.
المنطقة،

الرئيس التنفيذي للشركة القطرية للصناعات
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التحويلية أن معرض بروجكت قطر من أهم

انتهت وهي سكن للعاملين ومراكز تجارية .واآلن

حيث يشارك فيه نحو  1050شركة محلية وعربية

لوجيستي لخدمة المشاريع الخاصة بالشركة.

المعارض على مستوى البالد ،وهو األكبر من نوعه،
ودولية ،ما يعكس أهمية االقتصاد القطري ،وما

“إن المعرض يحقق نجاح ًا عام ًا بعد عام
لما شاهدناه من مشاركات كبيرة من

جميع دول العالم ،ما يعكس جاذبية السوق
القطري وتواجد هذا العدد الكبير من

الشركات العالمية في المعرض ودخولهم
السوق القطري”.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني
وزير االقتصاد والتجارة

يحظى به قطاع البناء والتشييد في االقتصاد القطري.

وأضاف األنصاري إن الشركة القطرية للصناعات
ً
مصنعا ،منها  10مصانع خاصة
التحويلية لديها 20
ً
جدا
بمواد البناء ،ولذلك وجودنا في المعرض مهم

مجموعة آل سريع القابضة“ :إن المعرض الدولي
لمواد ومعدات وتقنيات البناء «بروجكت قطر» يعد
ً
مخصصا لمواد ومعدات
أكبر معرض دولي في قطر

وتقنيات البناء” .وأعرب الكعبي عن شكره لجميع

المشاركين الذين أسهموا في إنجاح هذا الحدث

وكل سنة نشارك فيه ،ودائما ما يكون لدينا منتج
ً
موضحا أن الشركة
جديد ،ونطور صناعتنا التحويلية،

وكوبا ،وأذربيجان ،وكازخستان ،ومصر ،والمغرب،
ً
مشيرا
وفلسطين ،ودول مجلس التعاون الخليجي،

ضمن بيئة احترافية مالئمة ،ويثبت االستقطاب
الكبير الذي ّ
يحققه المعرض .وقال“ :نتطلع لتحقيق

تصدر اليوم إلى كثير من دول العالم مثل المكسيك،

إلى أن هدفهم ليس فقط السوق القطري ،إنما

التصدير إلى األسواق العالمية باستخدام المواد
المتوفرة لدى الدولة مثل األلمونيوم.

اإلقليميين ،والدوليين ،والتجار ،والمشترين للتواصل

عالمة فارقة جديدة خالل السنوات القادمة”.

وقال الكعبي“ :استضاف بروجكت قطر وبالتعاون مع

غرفة تجارة وصناعة قطر سلسلة من ورشات عمل
ً
الفتا إلى أن ثالث جلسات ناقشت المدن
بروجكت،

الفتا إلى وجود فريق تسويق لكل صناعة لدى

الذكية المستدامة من قبل مجلس قطر للمباني

النفط ،ولكننا جاهزون لذلك ،ولدينا إستراتيجية مرنة

قبل إيكسيليديا ،وورشة الصيغ النموذجية من قبل

ونستطيع أن نواجه الصعوبات” .وأضاف إن الشركة

وضعت إستراتيجية واضحة المعالم وخططنا كلها
واضحة ،ولدينا مشاريع تحت التنفيذ وأخرى مستقبلية
ً
أيضا تحت الدراسة .وشدد على أن
وهناك مشاريع

أرباح الشركة وصلت إلى  ٪ 40خالل الربع األول من
العام الحالي ،ونتمنى أن نحافظ على نفس النسبة

إلى نهاية العام ،وهو أمر يحتاج إلى جهد وعمل مع

إدارات المصانع ومديريها لتبقى النتائج جيدة ،مشددا
على أن أهم نقطة لتحقيق هذا الهدف هو إعادة

التقييم لكل شيء ،فعندما حدث هبوط في األمور
نوعا ما انعكس ذلك علينا باإليجاب ،وإلى اآلن لم نتأثر

في مصانعنا التي تعمل بسرعتها القصوى .مشيرا
إلى أن المرحلة األولى من مشروع توسعة وإنشاء

مخزن خاص بالمواد التحويلية انتهت والمرحلة الثانية

22

من جانبه قال راشد ناصر سريع الكعبي نائب رئيس

وتحقيق أهدافه الرامية إلى إتاحة الفرصة أمام العمالء

الشركة .وقال“ :إن الشركة لم تتأثر بانخفاض أسعار

يوني ـ ـ ـ ــو 2016

يتم بناء ورش العمل والمخازن ،واصفا المشروع بأنه

الخضراء ،وورشة التدريب على تحليل المشاريع من
مجموعة المعهد البريطاني للمعايير لمنطقة الشرق
تم خالل أيام المعرض تناول مواضيع
األوسط” .وقد ّ

متنوعة أخرى من قبل جهات حكومية وشبه حكومية
كبيرة بما في ذلك إيديوكيرا غيراس.

في حين قال سعادة السيد كريستوف بايو السفير
ً
عددا من الشركات
البلجيكي في قطر“ :إن هناك

البلجيكية المشاركة في المعرض والتي شاركت خالل

األعوام الماضية وساهمت في النسخ المختلفة

لـ(بروجكت قطر) لمالقات الحاجات التي يحتاجها
السوق القطري ،ليس فقط للمشاريع المرتبطة

بمونديال كأس العالم  ،2022وإنما لمشاريع البنية
التحتية المختلفة.

ولفت إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لتنظيم

عقـــــــارات

زيارة لسعادة وزير االقتصاد والتجارة القطري لبلجيكا
كخطوة في إطار تحسين العالقات والتعاون بين

البلدين.

والخدمات األفضل ،فإذا استطعنا إقناع الشركات

الكبرى التي تعمل في المنطقة بأدائنا وجودة منتجاتنا
وخدماتنا فإننا سنبقي المنافسين اآلخرين من الصين

في حين يقول مايكل دايزنج مدير المبيعات في

وغيرها بعيدا ،وهذا هو هدفنا الذي نسعى لتحقيقه.

توريد الماكينات المتعلقة بالمشاريع العقارية“ :إن

الجابر ألنظمة التبريد والتكييف“ :لقد تم الوصول إلى

شركة ألمانية تدعى توب فيرك والمتخصصة في
مشاركتنا في بروجكت قطر هي السابعة على

التوالي ،والتي تهدف إلى بيع منتجات الشركة ،حيث
أن لدينا بعض العمالء هنا في قطر وقد بعنا بعض

اآلالت ،الفتا إلى إيمانهم بأن السوق هنا يتوسع وأنه
مليء بالفرص المستقبلية الواعدة”.

في حين قال المهندس محمد سلطان من شركة
اتفاق مع مصنع كوريكس الكويتية الذي يستحوذ على
 ٪ 80من الحصة السوقية السكنية في الكويت .وذلك

لتكون لنا وكالة حصرية في دولة قطر ،ونعمل هنا
منذ شهرين وقد استطعنا الحصول على العديد من
العقود ،والعميل القطري عميل متميز والسوق هنا

وقال دايزنج“ :إن التباطؤ في االقتصاد هنا في قطر

واعد جدا خاصة أن العديد من العمالء كانوا في انتظار

يجعل الوضع أصعب بعض الشيء ،والعديد من

تغيير النظام هنا في قطر والتحول إلى الغاز األمر

كما هو الحال مع العديد من البلدان في المنطقة

المستثمرين يخشون الدخول في أسواق المنطقة،
متمنيا أن يدرك الجميع أن المنطقة لن تتغير فيما

يتعلق بالحروب التي تجري فيها والمشاكل في

العديد من البلدان ،وبالتالي فإنه على المستثمرين أن
ال يخشون الدخول في األسواق هنا وأن يستمروا في

ضخ استثماراتهم”.

وأوضح أن شركته تسعى إلى جذب العمالء الذين

يبحثون عن الجودة واألداء العالي على المستوى البعيد،

دخولنا السوق .الفتا إلى أن هناك تغييرات قادمة منها
الذي قد يحدث بعض التخبط في السوق القطري

وارتفاع أسعار التكييف .في حين قال المهندس
سعد الرميحي الذي جاء لتفقد المعرض ألنه مقدم
على تأثيث بيت جديد ،وأنه وجد العديد من الشركات

المتنوعة التي قد تسهل عليه هذه المهمة ،وأنه رأى

أشياء جميلة وفريدة لم يكن يتوقع وجودها ،الفتا إلى
أن الدعاية واإلعالم بخصوص المعرض كانت تحتاج

لجهد أكثر.
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يوني ـ ـ ـ ــو 2016

شئون عربية
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يوني ـ ـ ـ ــو 2016

شئون عربية

غزة تحت مجهر الفنان المشاكس
الفنان الصيني آي ويوي يلتقط صورة مع بعض

الطالبات عند زيارته لجامعة في مدينة غزة في 12
مايو  ،2015وهو ّ
يركز في عمله على قضية الالجئين

ً
ً
طويال في اليونان ،حيث
وقتا
السوريين .بعد مكوثه
أقام استديو له بالقرب من الالجئين السوريين ،انتقل

عدة في المنطقة تحتضن
الفنان المشاكس إلى دول ّ
الجئين ،بينها لبنان واألردن ،الستكمال العمل على

عده عن أزمة الالجئين في الشرق
فيلم وثائقي ُي ّ
األوسط.

خالل ساعات قليلة ،امتأل حسابه على إنستغرام
بالصور والفيديوات القصيرة الملتقطة في ّ
غزة :أطفال
يرتدون مراييلهم ويحملون شنطهم المدرسية،

ومصلون داخل جامع ،والبحر ،واألصداف .نشر آي
ً
ً
صورا تجمعه بشخصيات
أيضا
ويوي على حسابه

معروفة ،بينها عضو اللجنة التنفيذية في منظمة

التحرير الفلسطينية حنان عشراوي ،ورئيس القائمة
المشتركة في الكنيست اإلسرائيلي النائب أيمن عودة.
الصورة لوكالة أ ف ب /محمد عبد
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يوني ـ ـ ـ ــو 2016

اقتصـــــــاد

طريق الحرير الجديد

مــن المتوقــع أن يتعــزز تأثيــر مصافــي النفــط الممتــدة مــن بكيــن إلــى الغــوس علــى مشــهد الطاقــة ،خصوصــا مــع
تقلــص هيمنــة المورديــن األوروبييــن علــى الســوق التــي دامــت طــوال فتــرة تزيــد عــن قــرن.

بقلم  :منان غويل
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يوني ـ ـ ـ ــو 2016

اقتصـــــــاد

عاد طريق الحرير بصورة جديدة ،فقد أصبحت الصين

تأمين عمالء لها في آسيا .ويتزايد حجم المبيعات

من  10مليارات دوالر في الفترة .2020- 2016

الجديد ،تليها الهند التي تتمتع بتنافسية عالية،

السعودية والعراق ،اللتين تأتي بولندا والسويد على

بشكل متزايد إلى استغالل فرص التكرير الكبيرة

اآلن عمالق تكرير النفط على طول طريق الحرير

كما بات الخليج اآلن مجهزا تجهيزا جيدا ليتولى

دوره في هذا المجال .وبحسب تقرير «توقعات
النفط العالمية  »2015الصادر عن منظمة الدول

المصدرة للنفط (األوبك) فإن معظم قدرات

التقطير الجديدة في الفترة  2020- 2015والبالغة

 7.1مليون برميل يوميا ستأتي من منطقة الشرق
األوسط والصين ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ.

ويتوقع أن تصل القدرات التكريرية للصين إلى 14.4
ُ
مليـون بـرميـل يوميـا هذا العــام ،ارتـفـاعـا بـنـسبة
 ٪ 1.3عن العام الماضي وذلك بفضل مصافي النفط

المنتشرة في المحافظات الشرقية للصين .وتزايدت
كميات المنتجات المكررة في آسيا ،وخاصة الديزل

والكيروسين والبنزين ،ابتداء من النصف الثاني من
العام  ،2015مما جعل الصين اآلن قادرة على تصدير
 1.8مليون برميل يوميا من الديزل ،أي ضعف ما

كانت تصدره في العام .2015

األوروبية للعديد من دول األعضاء في األوبك مثل
رأس قائمة عمالئهما ،وكذلك الكويت التي لديها ذراع

للتجزئة في أوروبا هي شركة بترول الكويت العالمية.

تبلغ  15مليار دوالر مساعي الكويت لزيادة قدراتها

في حين أن الطلب على غاز البترول المسال قد

البترول الوطنية الكويتية المملوكة للدولة بتكلفة
التكريرية .ومن المقرر أن تكون هذه المنشأة التي
تبلغ طاقتها اإلنتاجية  615000برميل يوميا واحدة

من أكبر مصافي النفط في المنطقة عندما تبدأ في

اإلنتاج في أواخر العام  2019حيث سوف تعزز جهود
الكويت التسويقية في الخارج .وأما في آسيا ،فإن

مؤسسة البترول الكويتية تعمق البصمة التكريرية

للكويت في فيتنام والصين وإندونيسيا من خالل
مشاريع مشتركة مع شركات الطاقة المملوكة

تقديم

أسعار

تنافسية

للغاية

وفي الوقت نفسه ،تتنافس الهند لتسلق سلسلة
الطاقة على طول طريق الحرير الجديد كي تصبح قوة
عظمى في مجال التكرير بحلول العام  2025من خالل

شحذ القدرة التنافسية للبالد على الساحة العالمية

وإنديان أويل ،ومصفاة وبتروكيماويات مانغالور،
والتي تمثل مجتمعة حوالي  ٪ 60من قدرات الهند

والبالغة  4.6مليون برميل يوميا.

منذ  12عاما للحصول على موارد مالية وشركاء جدد.
وتسعى عمان إلنشاء مصفاة الدقم التي تبلغ
الرغم من أن هذه المصفاة التي تبلغ تكلفتها 6

في المنطقة ،مثل مصفاة الرويس في اإلمارات
التي تبلغ طاقتها اإلنتاجية  922برميل يوميا أو

مصفاة الزور في الكويت التي تبلغ طاقتها 615
ألف برميل يوميا ،إال أنها سوف تدر ذهبا على
عمان عند اكتمالها في الربع الثالث من العام .2020

ويوجد العب آخر كبير وهو إيران التي تسعى الستغالل
الدول األخرى على طول طريق الحرير الجديد .فقد

كان دور منان أساسيا في تأسيس مصنع

حيث

خالل

تركز

تعزيز

الدول

الخليجية

اهتمامها

على

تأمين

العمالء اآلسيويين واألوروبيين ،مع تزايد اإلقبال
على الفرص التي تتيحها دول شرق إفريقيا.

وتسعى المصافي الخليجية للحصول على موطئ
قدم لها في أوروبا في الوقت الذي تحاول فيه روسيا،

وهي مورد النفط المهيمن تاريخيا على أوروبا،

منان غويل ،مدير مجموعة الخليج

للبتروكيماويات ،وهو يترأس قسم

كشفت طهران عن خطط لشراء أو االستثمار في

إستراتيجياتها

الجديد أن يقود االقتصاد العالمي في هذا المجال.

تعاني من انخفاض أسعار النفط إلى أقل مستوى لها

وتحاول منطقة الخليج التي تقع في قلب طريق
االستثمارية

لمصافي النفط الناشئة على طول طريق الحرير

طريق الحرير الجديد بسبب سعي شركات البترول التي

رفع العقوبات الدولية عنها في يناير في االنضمام إلى

الحرير الجديد أن تزيد من قدراتها التكريرية من

من مختلف القارات ،فإنه يمكن للتأثير الجماعي

التكرير المشتركة وعمليات الدمج واالستحواذ في دول

أعضاء األوبك ألول مرة .والمحادثات ما تزال جارية

وشركات بهارات بتروليوم ،وهندوستان للبترول،

وهكذا ،ومع ظهور مجموعة جديدة من العمالء

وعلى صعيد أوسع ،من المتوقع أن يزداد عدد مشاريع

مليارات دوالر ليست كبيرة بالمقارنة مع دول أخرى

السعودية ،والكويت ،واإلمارات العربية المتحدة،

من قبل الطبقة المتوسطة المزدهرة فيها.

حوالي  200ألف برميل يوميا من النفط الخام الكويتي

للطاقة .وتستغل المصافي الهندية المملوكة للدولة
ً
دوالرا للبرميل
انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 40

بين المنتجين الخليجيين ،والسيما المملكة العربية

مع سعي دول شرق إفريقيا بسرعة لتلبية الطلب

للبتروكيماويات في شمال وسط فيتنام والذي تبلغ

طاقتها اإلنتاجية  230ألف برميل يوميا .وعلى

الواحد من خالل التفاوض على شراء النفط من

ازداد بنسبة من رقمين .لذا فإن أنشطة التكرير

البترول الكويتية بكثافة في مشروع مجمع نغي سون

قدرتها على التخزين ،األمر الذي يتيح لبكين
بالمقارنة

على زيت الغاز والبنزين بنسبة تصل إلى ،٪ 8

لتلك الدول .فعلى سبيل المثال ،تستثمر مؤسسة

إلى المشروع عند اكتماله في منتصف العام .2017

منافسيها من الخليج والهند ،على سبيل المثال.

السالم ونيروبي كوجهات مثالية في هذا المجال.

وتدعم مصفاة الزور الجديدة التي تبنيها شركة

ويمكن لتأثير الصين على الصادرات أن يتعمق

مع

على طول الساحل الشرقي إلفريقيا مع بروز دار
ومن المتوقع أن يرتفع الطلب السنوي إلفريقيا

تكلفته  9مليارات دوالر حيث من المتوقع أن يتم توريد

أكثر في حال انحسار الطلب المحلي ومحدودية

وتطلع المستثمرون في منطقة الشرق األوسط

مصاف خارجية في أوروبا وآسيا وأميركا الالتينية،
ٍ
إضافة إلى زيادة إنتاجها المحلي .وعلى الرغم من أن

المصفاة والتسويق في الشركة .وقد

البيتومين ،كما أنه يتولى دورا قياديا في
توسعة المصنع في الهند.

إيران قد حافظت على البنية التحتية التكريرية للبالد
بحالة جيدة خالل فترة العقوبات ،إال أن طهران تحتاج

إلى ضخ سيولة ضخمة لتحقيق طموحاتها المتعلقة
بتعزيز أنشطة المصب فيها والتي تحتاج إلى أكثر

يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد:
QTODAY@OMSQATAR.COM
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يوني ـ ـ ـ ــو 2016

اقتصـــــــاد

اإلبحار في عباب البحر
الهائج
استفاد قطاع النقل البحري في قطر من طفرة البنية
التحتية للبالد وخطط التنويع االقتصادي في مواجهة
التباطؤ في حركة المالحة العالمية.
بقلم  :أوليفر كورنوك
28

م ـ ــايـ ـ ــو 2016

اقتصـــــــاد

تأثـر قطـاع النقـل البحـري العالميـة ،والسـيما

االقتصـادي فـي القطـاع غيـر النفطـي الـذي ال يـزال

التوزيـع وسـاحات مفتوحـة لتخزيـن الحاويـات

واردات

البنيـة التحتيـة .وقـد لعـب تنويـع االقتصـاد القطـري

وقـال الشـيخ عبـد اللـه بـن فهـد بـن جاسـم بـن

قطـاع الشـحن السـائب والجـاف ،سـلبا فـي
العـام

الماضـي

بسـبب

انخفـاض

الصيـن مـن الفحـم وغيرهـا مـن المـواد الخـام.

وبسـبب هـذا االنكمـاش المترافـق مـع دخـول سـفن
جديـدة إلـى السـوق ،انخفـض مؤشـر البلطيـق
للشـحن الجـاف إلـى أدنـى مسـتوياته علـى اإلطلاق
فـي نوفمبـر حيـث وصـل إلى  498نقطـة .ولم تتجاوز

إيـرادات غالبيـة سـفن الشـحن السـائب الجـاف فـي

معظـم أشـهر العـام الماضـي نفقاتهـا التشـغيلية
 ،ممـا اضطـر العديـد مـن الشـركات إلـى سـحب
سـفنها مـن الخدمـة .وشـهد قطـاع الحاويـات أيضـا
انخفاضـا علـى خلفيـة تباطـؤ النمـو االقتصـادي

العالمـي وزيـادة المعـروض حيـث ازداد معـروض

الحاويـات مقـدرا بالوحـدات المكافئـة لعشـرين قدمـا
بنسـبة تقـدر بــ  ٪ 8فـي العـام  ،2015وهـو أعلـى

قويـا ومدعومـا باإلنفـاق الحكومـي علـى مشـاريع

بعيـدا عـن النفـط والغـاز دور أداة تحـوط طبيعـي».

وعلـى الرغـم مـن تقليص اإلنفـاق على البنيـة التحتية

باإلبقـاء على المشـاريع القائمة التـي تعاني من العجز،

شـركة الخليـج للمخـازن الدخـول فـي مناقصـات

الجديـدة فـي األشـهر األخيـرة ،التزمـت الحكومـة
ممـا وفـر مصـدرا مسـتمرا للطلـب علـى المـواد

المسـتوردة .ونتيجـة لذلـك ،سـجل قطـاع النقـل

البحـري والخدمـات اللوجسـتية لشـركة مالحـة زيـادة
بنسـبة  ٪ 26فـي اإليـرادات التشـغيلية فـي العـام
الماضـي لتصـل إلـى 1.17مليار ريـال ( 321.5مليون

دوالر) ،فـي حيـن ارتفـع صافـي األربـاح بنسـبة ٪ 133
لتصـل إلـى  279.5مليـون ريـال ( 76.8مليون دوالر)،

ممـا يـدل علـى فوائـد تنويـع أسـاطيل سـفن الشـحن.

استشرافا للمستقبل،
ستشكل أساطيل
سفن الشحن
وسالسل التوريد
المتكاملة عامال رئيسيا
في النمو المستمر
لشركات الشحن
والخدمات اللوجستية
في قطر.

مـن  40سـفينة خدمـات ،وسـفينة سـوبراماكس

زيـادة الطلـب علـى مرافـق التخزيـن عاليـة الجـودة

وعلـى الرغـم مـن التأثيـر السـلبي النخفـاض أسـعار

الطاقة على قطاع خدمات البحرية ،اسـتفادت سوق
ناقلات النفـط بشـكل كبيـر مـن انخفـاض أسـعار

النفـط والغاز ،وحافظـت هوامش التكرير القوية على
الطلـب علـى هـذه السـفن مرتفعـا عاليـة مـع تسـابق

الـدول فـي مختلـف أنحـاء العالـم لمـلء مرافقهـا
لتخزيـن النفـط مسـتفيدين مـن انخفـاض أسـعاره.

واسـتخدمت أيضـا سـفن الشـحن كخزانـات عائمـة
بسـبب وصـول الخزانـات البريـة لطاقتهـا التخزينيـة

القصـوى حيـث بلـغ حجـم النفـط الخـام والوقـود
الثقيـل المخـزن فـي عـرض البحـر بهـذه الطريقـة
فـي شـهر نوفمبـر مـن العـام الماضـي حوالـي 100

مليـون برميل .وبسـبب هذه الديناميكيـات المتغيرة،
اسـتفادت شـركات النقـل البحـري فـي قطـر كثيـرا.
تنويـع

أسـاطيل

الشـحن

كميـزة

أساسـية

لطالمـا كان التنويـع مفتـاح النجـاح لشـركة المالحـة

القطريـة (مالحـة) المتخصصـة بالنقـل البحـري

والخدمـات اللوجسـتية التـي تشـغل أسـطوال يضـم
 10سـفن حاويـات ،وخمـس ناقلات للنفـط الخـام
ومنتجاتـه ،وناقلتيـن للغـاز الطبيعـي المسـال،

وناقلتيـن لألمونيـا /غـاز البتـرول المسـال ،ومـا يقـرب
واحـدة للشـحن السـائب ،وأكثر مـن  20مركبا صغيرا.
وبحسـب عبـد الرحمـن عيسـى المناعـي ،الرئيـس

والمديـر التنفيـذي لشـركة مالحـة ،فقـد أدى هبـوط
أسـعار النفـط والغـاز إلـى االنخفـاض فـي الطلـب

علـى سـفن الخدمـات البحريـة ،علـى الرغـم أنـه
مـن الزيـادة الطفيفـة فـي الطلـب علـى ناقلات

النفـط وناقلات المنتجـات .وأضـاف متحدثـا
إلـى مجموعـة أكسـفورد لألعمـال« :إن مـا عـزز
الشـحن التجـاري فـي المقـام األول هـو النشـاط

جبـر آل ثانـي ،رئيـس مجلـس إدارة شـركة الخليـج
للمخـازن ،إلـى مجموعـة أكسـفورد لألعمـال« :لقـد

مسـتوى لـه خلال أربـع سـنوات ،فـي حيـن بلـغ معدل

نمـو الطلـب أدنـى مسـتوى لـه خلال ثلاث سـنوات.

تزيـد مسـاحتها عـن  2مليـون متـر مربـع.

أصبـح التخزيـن يشـكل مصـدر ربـح كبيـر ،لـذا تواصـل
ومشـاريع لوجسـتية جديـدة ،مثـل مشـروع منطقـة

بوصلبـة للتخزيـن ،وهـي منشـأة قائمـة بذاتهـا تمتـد

علـى مسـاحة  517376متـر مربـع وتضـم 194

مخزنـا ومـن المتوقـع أن تصبـح جاهـزة قبـل الربـع
األول مـن العـام  ،2017باإلضافـة إلـى توسـيع

أصولهـا الحاليـة بمـا فـي ذلـك موقـع مدينـة راس
لفـان الصناعيـة وتوسـيع المرحلة الخامسـة مـن قرية
قطـر اللوجسـتية» .وفـي العـام الماضـي سـجلت

الشـركة زيـادة بنسـبة  ٪ 20فـي اإليـرادات التشـغيلية
فوصلـت إلـى  787.9مليـون ريـال ( 216.5مليـون

دوالر) وزيـادة فـي صافـي األربـاح بنسـبة  32٪لتصـل
إلـى185.2

مليـون ريـال ( 50.9مليـون دوالر).

والشـك أن الشـركات التـي يمكـن أن توفـر سلسـلة

التوريـد المتكاملـة من خلال محفظة بحريـة المتنوعة

ومرافـق بريـة فعالـة وحديثـة هـي فـي وضـع جيـد

لالسـتفادة مـن اسـتمرار وتيـرة البنـاء فـي قطـر ،ممـا
يسـاعدها فـي التحـوط ضـد اآلثـار السـلبية النخفاض

أسـعار الطاقـة في مجـال النقل البحـري الدولي .ومن
المرجـح أن نشـهد فـي السـنة المقبلـة اسـتمرارا لهـذا
االتجـاه مـع مضـي قطـر قدمـا فـي مشـاريع البنيـة
التحتيـة والتنويـع الحاليـة ،ممـا يشـير إلـى أن مينـاء
الدوحـة ومينـاء حمـد الـذي سـيصبح قريبـا جاهـزا

للعمـل بصـورة كاملـة سـيكونان مزدحميـن للغايـة

فـي المسـتقبل القريـب.

مـع ازدهـار البنيـة التحتيـة فـي دولـة قطـر والتـي
التـي تتطلـب سالسـل توريـد متكاملـة للغايـة

للتعامـل مـع زيـادة حجـم الـواردات ،اسـتثمرت

الشـركات بمرافـق التخزيـن الصديقـة للبيئـة
والتـي يمكـن التحكـم بدرجـة حرارتهـا لتلبيـة

الطلـب المتزايـد علـى مرافـق التخزيـن الحديثـة.
ُ
وتعتبـر شـركة الخليـج للمخـازن العبـا رئيسـيا

آخـر فـي قطـاع النقـل والخدمـات اللوجسـتية

فـي قطـر ،فهـي تملـك مسـتودعات ومراكـز

أوليفر كورنوك

المحرر اإلقليمي في دول مجلس التعاون
الخليجي «أكسفورد بزنس جروب»

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

الحرائق تخرج عن السيطرة
كندا ،فورت ماكموري :بدأ نازحون حوصروا شمالي
بلدة فورت ماكموري النفطية الكندية التي ضربتها
الحرائق في  8مايو  2016بعد أن دمرت الحرائق

التي خرجت عن السيطرة أحياء بأكملها وأجبرت 88
ألفا على الفرار .وطوقت النيران فورت ماكموري
وأحرقت نحو  210آالف فدان في المنطقة مما اضطر

السلطات لبدء عملية إجالء ضخمة ،كما تهدد النيران
موقعين نفطيين جنوبي المدينة.

الصور لوكالة أ ف ب /كولي بارستون.
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موضوع الغالف
اسم
أفضل عشر شركات

قائمـة قطر توداي ألفضل

شركات
إعـادة تعريف المرونة
بقلم  :ازدهار إبراهيم و أشواريا مورتي
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بدون اسم

علـى الرغـم مـن أن العام  2015كان مجرد البداية
للسـنوات الصعبة القليلـة القادمة التي يمكن
للشـركات القطرية أن تتوقعها مع اسـتمرار
مرحلـة التأقلـم مع الظروف الحالية ،إال أن
أداء بعض الشـركات كان مشـجعا .فمن خالل
االستثمارات اإلسـتراتيجية والمبادرات الخالقة،
أظهرت العديد من الشـركات التي حلت في
قائمة قطر توداي ألفضل  10شـركات في
هذا العام أن المرونة هي سـمة من سـمات
الشركات القطرية.
علـى الرغم من الظروف االقتصادية السـيئة
وتأثر جميع المجاالت ،والسـيما القطاع
الصناعـي ،بانخفاض أسـعار النفط ،فقد حان
الوقت اآلن كي نعرف أي الشـركات في بورصة
قطـر كانت األفضـــــل أداء لهذا العام .وقد
تأثـرت الربحية اإلجمالية للعديد من الشـركات،
وانخفـض صافـي الربح في العام 2015
للشـركات الـ  42المدرجة بنسـبة  ، ٪ 3.65وبلغ
صافـي الربـح التراكمي  43.94مليار ريال.
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أفضل عشر شركات

أداء بورصـة قطر خالل العام 2015
يقـول روبـن باتريـس ،رئيـس الخدمـات االستشـارية الماليـة  ،بشـركة ديلويـت آنـد
تـوش قطـرّ :
«أثـرت أربعـة عوامـل أساسـية علـى أسـواق األسـهم علـى مسـتوى

العالـم فـي العـام  2015هـي :زيـادة االنخفـاض غيـر المتوقـع فـي أسـعار البتـرول،
ومواصلة الدوالر األميركي ارتفاعه ،وتباطؤ النمو االقتصادي لالقتصادات المتقدمة

والناشـئة ،وتخفيـض قيمـة العملـة الصينيـة .وتركـت الموجـة الثانيـة النخفـاض
أسـعار النفـط الخـام فـي منتصـف عـام  2015تأثيـرا سـلبيا علـى الطاقـة واألسـهم

المرتبطـة بهـا ،وازدادت عائـدات السـندات مـع مطالبـة المسـتثمرين بالحصـول على

المزيـد مـن العائـدات مقابـل المخاطـر التـي يتحملونهـا ،فـي الوقـت الـذي أبقـت فيـه
البنوك المركزية سياسـتها النقدية فضفاضة بسـبب ما أفضى إليه انخفاض أسـعار
النفـط مـن تدنـي معـدالت التضخـم .غيـر أن المؤشـرات المرجعيـة العالميـة عمومـا
قـد شـهدت خلال العـام  2015انخفاضـا ،مثـل مؤشـر داو جونـز الصناعـي ،ومؤشـر

سـتاندرد أند بورز  ، 500ومؤشـر فاينانشـال تايمز ،في الوقت الذي تراجع فيه مؤشـر

روبن باتريس

مـن بيـن القطاعـات االقتصاديـة السـبع للشـركات المدرجـة فـي بورصـة قطـر،

تمويـل إضافـي للشـركات الشـابة والطموحة.وأضافـت كريشـنا ُتعتبـر سـوق

بورصـة قطـر بنسـبة  ٪ 12مما يعكس اعتماد البالد الكبير نسـبيا علـى النفط والغاز».

لـم تتمكـن إال شـركات التأميـن مـن تحقيـق نتائـج طيبـة فـي هـذا العـام .فقـد عانـى

القطـاع الصناعـي كثيـرا حيـث هبـط الربـح التراكمـي للشـركات التسـع التـي تنتمـي
إلـى هـذا القطـاع بنسـبة  ٪ 24.15ليصـل إلـى  9.85مليـار ريـال .وصحيـح أن القطـاع

الصناعـي قـد سـجل فـي العـام مـا قبـل الماضـي نمـوا متواضعـا بنسـبة  ٪ 4.49إال

أن هـذا النمـو قـد تبخـر فـي العـام  ،2015علـى الرغـم مـن مسـاهمته بنسـبة ٪ 22

فـي الربحيـة الصافيـة اإلجماليـة للشـركات المدرجـة فـي العـام الماضـي .غيـر أن
قطـاع التأميـن الـذي يضـم خمـس شـركات مدرجـة قـد سـجل فـي العـام 2015

زيـادة قدرهـا  ٪ 2.75فـي صافـي أرباحـه التراكميـة لتصـل إلـى 2.21مليـار ريـال.
وفـي الوقـت نفسـه ،سـجل قطـاع الخدمـات الماليـة الـذي يضـم  12شـركة ارتفاعـا

بنسـبة  ٪ 2.96فـي صافـي أرباحـه التراكميـة لتصـل إلـى  20.04مليـار ريـال مقارنـة
مـع النمـو بنسـبة  ٪ 11.85فـي العـام السـابق .وبلغـت حصـة القطـاع مـن األربـاح

رئيس الخدمات االستشارية المالية ،ديلويت آند توش قطر

الشـركات الناشـئة وسـيلة مهمـة لدعـم تطويـر الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة

وكذلـك أسـواق رأس المـال فـي قطـر .وقـد تـم تصميـم سـوق الشـركات الناشـئة
بحيـث تكـون متطلباتهـا أقـل صرامة من الشـروط المطلوبـة من الشـركات المدرجة

في السـوق الرئيسـية .وسـوف تتيح هذه السـوق للشـركات الصغيرة والمتوسـطة
الخاصـة والعائليـة النمـو ،وزيـادة رأسـمالها ،واعتمـاد ممارسـات حوكمـة أفضـل،
إضافـة إلـى السـماح للمسـتثمرين بالمشـاركة مباشـرة فـي القطاعـات االقتصاديـة

الجديـدة والناشـئة فـي قطـر .ويوجـد أيضـا برنامـج للدعـم مـن قبـل بنـك قطـر
للتنميـة لمسـاعدة الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة علـى إدراج أسـهمها فـي سـوق

الشـركات الناشـئة حيـث تعمـل بورصـة قطـر مـع بنـك قطـر للتنميـة عـن كثـب مـع
الشركات المرشحة ومستشاريها لتسهيل عملية اإلدراج في البورصة.

وحسـن قطـاع االتصـاالت مـن مكانتـه مـع تراجـع صافـي
الصافيـة اإلجماليـة .٪ 46
ّ
أرباحـه التراكميـة إلـى  ٪ 0.75ليصـل إلـى  2.12مليـار ريـال مقابـل انخفاضـه بنسـبة

علـى ضـوء ظـروف السـوق الجديـدة ،اضطررنـا إلـى إجـراء تعديلات علـى الحسـابات

بنسـبة  ٪ 33.6فـي العـام  2015مقارنـة مع ارتفاعه بنسـبة  ٪ 2.19فـي العام .2014

يتغيـر ،غيـرت الشـركات من أدائهـا ،وظهرت أيضا قطاعات جديـدة .وقد جعلتنا هذه

 ٪ 17.23فـي العـام  .2014غيـر أن مؤشـر القطـاع كان األكثـر تأثـرا حيـث تراجـع

وسـجل قطـاع العقـارات تباطـؤا كبيـرا فـي صافـي أرباحـه ،فـي حيـن أن قطـاع السـلع
االسـتهالكية قـد شـهد ارتفاعـا بنسـبة  ٪ 4.66فـي صافـي أرباحـه التراكميـة .وسـجل

قطـاع النقـل نمـوا فـي صافـي أرباحـه التراكميـة بنسـبة  ٪ 8.59مقابـل ارتفاعه بنسـبة
 ٪ 17فـي العـام  .2014وقالـت سـوميا كريشـنا ،المديـر المسـاعد ،بشـركة ديلويـت

آنـد تـوش قطـر كان إدراج بنـك قطـر األول فـي بورصـة قطـر فـي أبريـل مـن هـذا

العـام أول إدراج يتـم منـذ  6سـنوات لشـركة خاصـة (حيـث كانـت شـركة مسـيعيد
للبتروكيماويـات القابضـة الشـركة األخـرى الوحيـدة التـي ُأدرجـت فـي تلـك الفتـرة)،

تحسين وتعديل الحسابات

التـي نسـتخدمها لمعرفـة أفضـل عشـر شـركات ،فبمـا أن سـلوك السـوق قـد بـدأ
الظـروف الجديـدة نسـتخدم منهجيـة جديـدة حيـث طورنـا في هـذا العام ممارسـاتنا

وحسـاباتنا لنصبـح أكثـر تماشـيا مـع وجهـات نظـر المسـتثمر.

وقررنـا أن نخفـض الفتـرة الزمنيـة لدراسـة النتائـج الماليـة مـن خمـس سـنوات إلـى
ثلاث ،وذلـك لجعـل تقييـم األداء أكثـر عـدال مـن خلال مقارنـة األداء خلال سـنوات

متشـابهة إلـى حـد مـا بـدال مـن المقارنـة األداء بيـن سـنتين متباينتيـن تمامـا فـي
ظروفهمـا وآفاقهمـا مثـل العـام  2011والعـام  .2015وغيرنـا أيضـا مـن األوزان

المسـتخدمة فـي المتوسـطالترجيحـي فـي هـذا العام كـي نعطي أهمية أكبر نسـبيا

ممـا يعـد إنجـازا كبيـرا لدولـة قطـر .وبنك قطـر األول هو أول شـركة مرخصـة من قبل

للسـنوات األخيـرة .لـذا فـإن ترتيـب الشـركات خلال السـنوات الثلاث يرتبـط بأدائهـا

حاليـا العديـد مـن الشـركات التـي تنتظـر أن يتـم إدراجهـا ونتوقـع بالتأكيـد أن يتم ذلك

العـام الماضـي ( ،)2015و ٪ 25مـن أجـل العـام  ،2014و ٪ 10مـن أجل العام ،2013

مركـز قطـر للمـال ،وأول بنك يتم إدراجه في بورصة قطر منذ تسـع سـنوات .وتوجد
خلال الفتـرة المتبقيـة مـن العـام  2016والعام  .2017ومـن الواضح أن العـام 2015

لـم يكـن سـيئا بمجملـه ،فقـد كانـت هنالـك زيـادة فـي مسـتوى النشـاط فـي أسـواق

رأس المال إذ تسـعى بورصة قطر وهيئة قطر لألسـواق المالية بصورة حثيثة لزيادة

المالي محسـوبا بطريقة المتوسـطالترجيحي بنسـبة  ٪ 65من أجل أداء الشـركة في

وذلـك للوصـول إلـى فهم أدق لألداء الحالـي .وقمنا أيضا بتعديل المتحوالت واألوزان

الترجيحيـة المسـتخدمة للوصـول إلـى الصي غ ـ ة ا ل رياضيـة النهائيـة ،حيـث حسـبنا

المتوسـط الترجيحي باسـتخدام النسـبة  ٪ 20لكل من نمو سعر السهم ،وتوزيعات

األربـاح ،والسـيولة ،فـي حيـن أننـا قـد اسـتخدمنا النسـبة  ٪ 15مـن أجـل العائـد علـى

عـدد الشـركات الخاصـة والعائليـة المدرجـة في البورصة كي تصبح أكثـر قوة وحيوية.
وقد شـهدنا في هذا العام أول عملية إدراج منذ سـت سـنوات ،حيث ُأدرج بنك قطر

حقـوق المسـاهمين ،وصافـي هامـش الربح ،واسـتخدمنا النسـبة  ٪ 10مـن أجل نمو

وتتطلـع سـوق الشـركات الناشـئة أيضـا لالنطلاق فـي هـذا العـام مـن أجـل توفيـر

االعتبـار ،وذلـك مـن أجـل التوصـل إلـى تصـور أكثـر واقعيـة لظـروف السـوق .

األول الـذي مـن المتوقـع أن يشـجع المزيـد مـن الشـركات علـى أن تحـذو حـذوه.
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اإليـرادات .ولـم نأخـذ فـي هـذا العـام صافـي نمـو األربـاح والعائـد مـن األصـول بعيـن

بدون اسم

أفضل  10شـركات من قطر توداي

منهجيـة التصنيف :أفضل  10شـركات

1

الخليـج الدولية للخدمات (الخدمات االسـتهالكية)

2

بروة العقارية (الخدمات االسـتهالكية)

3

مصـرف الريان (الخدمات المالية)

4

المجموعـة للرعايـة الطبية (الرعاية الصحية)

5

اإلسلامية القطريـة للتأمين (الخدمات المالية)

6

المصـرف (الخدمات المالية)

7

بنك قطـر الوطني (الخدمات المالية)

8

المجموعـة اإلسلامية القابضة (الخدمات المالية)

9

قطـر لنقل الغـاز المحدودة (ناقالت) (الصناعة)

الخليـج العالمية للخدمات

10

شـركة الكهربـاء والماء القطرية (المرافق)

البنـك التجاري القطري

٪ 41

المجموعـة للرعاية الطبية
المجموعة اإلسلامية القابضة

نمو سعر السهم

شـركة الكهرباء والماء القطرية

٪ 27

٪ 17

الميرة للمواد االسـتهالكية
٪ 13

المصرف
مجموعة المسـتثمرين القطريين

٪ 15

٪ 12

القطريـة األلمانيـة للخدمات الطبية

٪ 11
٪ 11

شـركة قطر لنقل الغاز المحدودة (ناقالت)

٪ 10

شـركة الخليج للمخازن

الخليـج العالمية للخدمات

٪ 10

نمـو السـعر = متوسـطنمـو سـعر السـهم عنـد اإلغلاق فـي كل عـام مضروبـا فـي مجمـوع األسـهم المملوكـة علـى أسـاس شـراء

سـهم واحـد فـي بدايـة العـام  2013باإلضافـة إلـى توزيعـات األسـهم اإلضافيـة خلال الفتـرة 2015- 2013

٪ 8.5

بنك الدوحة
٪ 6.8

الربح الموزع:

الوطنيـة لإلجارة القابضة

٪ 6.5
٪ 6.1
٪ 6.0

صناعات قطر
مجمع شـركات المناعي

٪ 5.8

بنك قطر الدولي اإلسلامي ٪ 5.7
اإلسلامية القطريـة
للتأ ميـن
السلام العالمية
لالستثمار المحدودة
القطرية العمانية
لالستثمار

٪ 5.5
٪ 5.4

٪ 5.3

متوسـط الربح الموزع للسـهم = متوسـطاألرباح النقدية السـنوية مقسـوما على متوسـط الرسـملة السوقية ()2015- 2013

مزايا قطـر للتطوير العقاري

6

بروة العقارية

المجموعة اإلسلامية القابضة

سوميا كريشنا

مصرف الريان

مفاجآت هذا العام

هيمنـت فـي هـذا العـام الشـركات مـن قطـاع الخدمـات الماليـة علـى قائمتنـا

ألفضـل  10شـركات ،فـي حيـن أنه ال توجد سـوى شـركة واحدة مـن كل من قطاع

الخدمـات االسـتهالكية ،والمرافـق ،والصناعـة ،والرعايـة الصحيـة .واختفـت أيضـا

مـن القائمـة شـركة ودام الغذائيـة التـي كانـت دائما موجـودة في قائمـة أفضل 10
شـركات علـى مـدى السـنوات الماضيـة.

وكذلـك األمـر فقـد اختفـى بنـك الدوحـة مـن القائمـة علـى الرغـم مـن أنـه كان مـن

السيولة

المدير المساعد ،بشركة ديلويت آند توش قطر

الخليـج العالمية للخدمات
فودافون قطر

7
8
10
11
11

المتحدة للتنمية

12

الوطنيـة لإلجارة القابضة

12

السلام العالمية لالستثمار المحدودة

ودام الغذائية

14
14

السـيولة =  ٪ 50من متوسـط الصفقات اليومية زائدا  ٪ 50من متوسـطحجم التداول اليومي لألسـهم ()2015- 2013

البنـوك التـي تكـرر وجودها في قائمتنا مؤخرا .وصعـدت الخليج الدولية للخدمات
مـن المركـز الرابـع فـي قائمتنـا السـابقة إلـى رأس القائمـة فـي هـذا العـام ،ودخـل

مصـرف قطـر اإلسلامي ،وبنـك قطـر الوطنـي إلـى القائمـة في هـذا العـام للمرة
األولـى ،فـي حيـن أنـه قـد خـرج منهـا كل مـن الميـرة للمـواد االسـتهالكية ،ووقـود،

وصناعـات قطـر .وكانـت شـركة بـروة العقاريـة صاحبـة التغيـر األكثـر دراماتيكيـة

حيـث صعـدت ثمانيـة مراتـب لتحتـل المرتبـة الثانية .وقـد أجرينا تحليلا ومقابالت

مـع الشـركات الفائـزة لمعرفـة الظـروف وراء النتائـج الطيبـة التـي حققتهـا.

قامت شركة ديلويت آند توش قطر بمراجعة وتقييم األرقام.

النتائج المالية المدققة للسنوات الثالث الماضية ( ،)2015 - 2013بورصة قطر.
تمت مراجعة جميع الحسابات الرياضية بعناية بناء على التحليالت المالية والبيانات
اإلحصائية .وقطر توداي وشريكتها للتقييم ديلويت ليستا مسئولتين عن أي خطأ أو
سهو قد يظهر في التقرير .وهذه النتائج ال تشكل عرضا أو توصية لالستثمار في أي
من األسهم المدرجة في السوق.
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موضوع الغالف
أفضل عشر شركات
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نافذة للبورصة
أكثر ديناميكية
بقلم إيالك غان

إن نظـام النافذة الواحدة
سـيعمل على تبسيط عملية
الجدولـة وضمان المزيد من
مشـاركة الشركات الخاصة
في األسـواق المالية ،وهو
االتجاه الذي سـيكون حاسما
في المسـتقبل ،على حد سواء
لتمويل مشـاريع واسعة النطاق
وكذلك انعاش قطاع الشـركات
الصغيرة والمتوسطة.
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موضوع الغالف
أفضل عشر شركات

ألقـى التباطـؤ الناجـم عـن تراجـع أسـعار الطاقـة

األول زخمـا كبيـرا فـور تطبيـق بورصـة قطـر

أسـعار النفـط ،مـن المتوقـع أن يظـل نشـاط

علـى مسـار النمو في قطر ،لكن بورصتهـا المحلية

فـي قوانيـن مركـز قطـر للمـال هـذا البنـك

الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا ضعيفـا فـي

وانعكاسـات ذلـك علـى جميـع القطاعـات بظاللـه
قبلـت هـذا التحـدي من خالل السـعي لجعل مسـار

إدراج قطـاع الشـركات فـي البورصـة أكثـر سالسـة
بسـبب زيـادة الـدور االسـتراتيجي الـذي يمكـن

لهـذا القطـاع أن يلعبـه فـي دعـم االقتصـاد الكلـي.

لنظـام النافـذة الواحـدة ،وسـاعدت التعديلات

اإلسلامي الحاصـل علـى ترخيـص مـن الهيئـة
التنظيميـة لمركـز قطـر للمـال فـي إدراج أسـهمه
فـي بورصـة قطـر ،وهـي خطـوة مـن شـأنها أن

تشـجع الشـركات األخـرى التـي تعمـل تحـت

مظلـة مركـز قطـر للمـال أن تحـذو حذوهـا.

االكتتابـات العامـة علـى األسـهم فـي منطقـة

العـام  2016مـا لـم تتحسـن الثقـة .فالعوامـل
الرئيسـية التـي تتحكـم بأنشـطة االكتتابـات
العامـة فـي المنطقـة مازالـت مرتبطـة بأسـعار

النفـط

المتقلبـة،

اإلقليميـة،

واألداء

والعوامـل

االقتصـاد

الجيوسياسـية
العالمـي».

ويبـدو أن الحكومـة لـم تحـاول أن تعالـج أعـراض

وبهـذه المناسـبة ،قـال الرئيـس التنفيـذي لمركـز

وعلـى الرغـم مـن سـوداوية هـذا الـرأي إال أن

وإنمـا طبقـت بـدال مـن ذلـك نظـام كاتــــو

ثقـة بـأن هـذا اإلنجـاز المتمثـل فـي إدراج بنـك

المنصـوري ،يتوقـع حـدوث المزيـد مـن االكتتابـات

المشـاكل

الرئيسـية

قطـاع

فـي

الشـركات

 CATWOEالشـهير لتحليـل تلـك المشـاكل

مـن

جذورهـا

ونتيجـة

لهـذه

وإعـادة

الدراسـات

تصميـم

اعتمـدت

األعمـال.
بورصـة

قطـر «نظـام النافـذة الواحـدة» فـي عملياتهـا،

وهـي خطـوة مـن شـأنها أن تسـاعد علـى

تشـجيع

الشـركات

الخاصـة

والعائليـة

التـي

تشـكل أكثـر مـن  ٪ 80مـن القطاعـات غيـر
الهيدركربونيـة فـي قطـر والمؤسسـات الصغيـرة
والمتوسـطة علـى إدراج أسـهمها فـي البورصـة.

قطـر للمـال ،يوسـف محمـد الجيـدة« :إننـي علـى
قطـر األول فـي البورصـة سيشـجع العديـد مـن
الشـركات األخـرى علـى إدراج أسـهمها.

فمركـز قطـر للمـال ملتـزم بتقديـم الدعـم

المناسـب لجعـل الشـركات التـي تعمـل تحـت
تحقـق

مظلتـه
لقطـاع

النجـاح

الخدمـات

وتواصـل

الماليـة

فـي

تطويرهـا
قطـر».

وبذلـك يكـون بنـك قطـر األول قـد حقـق العديـد

مـن اإلنجـازات ،فهـو أول شـركة يتـم إدراجهـا

فـي بورصـة قطـر فـي العـام  ،2016وأول شـركة

وخالفـا لمـا كان يحـدث فـي الماضـي عندمـا كان

مـن شـركات مركـز قطـر للمـال األول تـدرج،

البورصـة إلـى الهيئـة العامة ألسـواق قطـر المالية،

سـت سـنوات ،وأول بنـك يـدرج فـي البورصـة

يتوجـب علـى الشـركات أن تتقـدم بطلبهـا لدخـول

بـات بمقـدور الشـركات اآلن وفـق نظـام النافـذة

الواحـدة ،الـذي تسـتند إلـى قيـام جهـة واحـدة
بإنهـاء جميـع إجـراءات طلبـات اإلدراج والقبـول

للتـداول ،أن تقـدم طلبهـا إلـى إدارة اإلدراج فـي
بورصـة قطـر ،ليصـار إلـى مراجعـة الطلبـات

المؤهلـة مـن قبـل لجنـة اإلدراج التـي تضـم أعضاء

وأول شـركة مـن القطـاع الخـاص تـدرج منـذ
منـذ تسـع سـنوات .وبـإدراج بنـك قطـر األول،

يـزداد

العـدد

اإلجمالـي

للشـركات

المدرجـة

فـي بورصـة قطـر ليصـل إلـى  44شـركة ،ممـا

يزيـد مـن الخيـارات التـي تتيحهـا البورصـة.

«إن ذلـك يسـرع عمليـة اإلدراج ألننـا نعمـل مـع
الشـركات قبـل إدراجهـا بعـام».

وأضـاف أن النظـام الجديـد يعـزز االسـتثمارات

فـي أسـواق رأس المـال وفقـا للتوجيهـات

الحكوميـة التـي تعتبـر بورصـة قطـر بمثابـة المـرآة
لالقتصـاد الوطنـي .ومـن المؤكـد أن هـذا النظـام
مفيـد للقطـاع الخـاص نظـرا لزيـادة احتياجـات

التمويـل المحتملـة فـي ضـوء تطويـر البنيـة

التحتيـة الواسـعة فـي إطـار التحضيـرات لنهائيـات
كأس العالـم لكـرة القـدم ، 2022وكذلـك إحجـام

القطـاع المصرفـي عـن تقديـم قـروض ،والتخـوف
مـن زيـادة حـاالت التخلـف عـن السـداد ،وتدنـي

جـودة األصـول.

فقــد شــهد المشــهد المصرفــي فــي البــاد

وأوضـح رئيـس مجلـس إدارة بنك قطـر األول ،عبد

أسـهم البنـك بـأن ذلـك يزيـد مـن مصداقيـة

وعــاوة علــى ذلــك ،أدت اشــتراطات مصــرف

اللـه بـن فهـد بن غـراب المـري ،مزايـا إدراج وتداول

مـن كل مـن بورصـة قطـر والهيئـة العامـة ألسـواق
قطـر الماليـة ،ثـم ُترفـع هـذه الطلبـات إلـى الهيئـة

الموافقـة النهائيـة عليهـا ،مـا يعنـي فعليـا تقليـص

المسـتقبل ،ممـا يزيـد مـن سـهولة حصولـه علـى

فتـرة االنتظـار بصـورة كبيـرة.

العامـة ،وأوضـح فوائـد النافـذة الواحـدة بقولـه:

زيــادة

البنـك ومسـاءلته كمـا أنـه يتـرك البـاب مفتوحـا

العامـة ألسـواق قطـر الماليـة للحصـول علـى

الرئيـس التنفيـذي لبورصـة قطـر ،راشـد بـن علـي

لحصـول البنـك علـى التصنيفـات االئتمانيـة فـي
السـيولة.

هامشــية

فــي

القــروض

المتعثــرة

فــي العــام  2015وصلــت إلــى .٪ 1.7

قطــر المركــزي بــأن تكــون نســبة القــروض إلــى
الودائــع  ،٪ 100وتقنيــن االئتمــان فــي ضــوء معاييــر
اتفاقيــة بــازل الثالثــة األكثــر صرامــة ،وانخفــاض

الودائــع

الســيما

للمؤسســات

الحكوميــة،

إلــى جعــل المقرضيــن أكثــر تــرددا فــي تقديــم

ومـن المعلـوم أن العديـد مـن الشـركات ،بمـا فيها

سـهل نظـام النافـذة الواحـدة جميـع إجـراءات
وقـد
ّ

القــروض ،ممــا أدى إلــى شــح األمــوال المقدمــة

بـأن تطـرح أسـهمها لالكتتـاب العـام وأن تسـتفيد

حيـوي السـيما مـع نمـو القطـاع غيـر النفطـي فـي

صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي

تلـك الموجـودة فـي مركـز قطـر للمـال ،ترغـب

طلبـات اإلدراج والقبـول للتـداول ،وهـذا أمـر

مـن نظـام النافـذة الواحـدة كـي يتـم إدراجهـا
فـي بورصـة قطـر التـي ُتعتبـر ثانـي أكبـر بورصـة

لكـن هـذه الخطـوة قـد ال تكـون كافيـة ألن توقيـت

ومجلـس التعـاون الخليجـي .فللإدراج فوائـد

علـى العديـد مـن العوامـل الخارجيـة بطبيعتهـا

فـي منطقـة الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا

عديـدة ،فهـو يزيـد رأس مـال الشـركات كمـا أنـه
يتـرك أثـارا متعـددة علـى االقتصـاد المحلـي كمـا
ونوعـا.

وقـد اكتسـبت عمليـة إدراج أسـهم بنـك قطـر
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البلاد بوتيـرة أسـرع مـن قطـاع النفـط والغـاز،

طـرح األسـهم لالكتتـاب العـام واإلدراج يعتمـد

ومنهـا الوضـوح فـي سـوق الطاقـة العالمـي إذ
يقـول مايـور بـاو ،رئيـس خدمـات استشـارات

االكتتـاب فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا
لـدى إرنسـت ويونـغ« :نظـرا السـتمرار حالـة عـدم
اليقيـن فـي األداء االقتصـادي العالمـي وتذبـذب

إلــى القطــاع الخــاص الــذي طلــب منــه حضــرة

أميــر البــاد المفــدى أن يضطلــع بمســؤولية أكبــر.
وذكــرت وكالــة التصنيــف االئتمانــي العالميــة
موديــز أن القطــاع المصرفــي قــد يشــهد بعــض

الضغــوط علــى قدرتــه اإلقراضيــة واشــتداد
المنافســة للحصــول علــى الودائــع بســبب
اشــتراط مصــرف قطــر المركــزي إبقــاء نســبة

القــروض إلــى الودائــع عنــد  ٪ 100بــدءا مــن
 .2017وبمــا أن المســتوى الحالــي لهــذه النســبة

للشــركات أن تستكشــف طرقــا بديلــة لزيــادة رأس المــال ،ومــن
أهمهــا وفقــا لهــادي كوتــري مــن كــي بــي إم جــي قطــر االكتتابــات
العامــة .ومــن المتوقــع لنظــام النافــذة الواحــدة أن يفيــد الســوق
الرئيســية فــي البــاد نظــرا إلــى أن قطــر تعتــزم خصخصــة

بعــض الجهــات الحكوميــة حيــث ســيتم إدراج أربــع شــركات

تابعــة لقطــر للبتــرول علــى مــدى الســنوات العشــر القادمــة
وأن تبلــغ قيمــة إدراجهــا  50مليــار دوالر .وقــد أعلنــت فــي وقــت
ســابق كل مــن شــركة الدوحــة لالســتثمار العالمــي ،وبنــك بــروة،

والخطــوط الجويــة القطريــة ،ومواصــات ،والجزيــرة عــن اعتزامهــا
طــرح أســهمها لالكتتــاب العــام فــي إطــار قوانيــن الشــركات

التجاريــة ،والهيئــة العامــة ألســواق قطــر الماليــة ،وبورصــة قطــر.

وقــال مديــر إدارة اإلدراج فــي بورصــة قطــر ،عبــد العزيــز العمــادي:
«إن بورصــة قطــر علــى اســتعداد للتعــاون مــع جميــع الشــركات

العائد على حقوق المسـاهمين

فــي القطــاع المصرفــي هــو  ،٪ 108فقــد أصبــح مــن الضــروري

٪ 24.6

ودام الغذائية
الشـركة اإلسلامية القطرية للتأمين

الخليـج العالمية للخدمات

٪ 23.9

مجمع شـركات المناعي
قطـر لنقل الغاز

٪ 22.3

٪ 21.9

المحدودة (ناقالت)

الشـركة القطرية للكهرباء والماء

٪ 20.5

بنـك قطر الوطني

٪ 18.1
٪ 18.1

القطريـة العامـة للتأمين وإعادة التأمين
٪ 17.1

وقود

القطرية للتأمين

٪ 24.1

٪ 16.9

متوسـطالعائد على حقوق المسـاهمين = صافي الربح السـنوي مقسـوما على متوسـطحقوق المسـاهمين
السـنوية .ويتم تحديد الترتيب بأخذ المتوسـط الحسـابيللعائد على حقوق المسـاهمين الحسـابي خالل فترة
الثالث سـنوات 2015- 2013

التــي ترغــب أو تخطــط إلدراج أســهمها فــي البورصــة ،والســيما

ألن ســوق األوراق الماليــة تتمتــع بخبــرة واســعة وهــي مؤهلــة

لتوجيــه الشــركات وتعريفهــا بمتطلبــات اإلدراج وإجراءاتــه مــن

القطريـة العامـة للتأمين وإعادة التأمين

أجــل ضمــان جاهزيــة حصــول طلباتهــا علــى الموافقــات الالزمــة

صناعات قطر

التــي تنتظــر الفرصــة المناســبة إلطــاق العنــان إلمكانياتهــا ،فإنهــا

تعتبــر نظــام النافــذة الواحــدة أكثــر فائــدة بالنســبة لهــا نظــرا لكــون
ســوق الشــركات الناشــئة التــي أطلقتهــا بورصــة قطــر تتوقــع أن
يتــم إدراج الدفعــة األولــى مــن الشــركات فيهــا خــال هــذا العــام.

هامش صافي الربح

مــن الهيئــات التنظيميــة».

وأمــا بالنســبة للشــركات الصغيــرة والمتوســطة فــي دولــة قطــر

وعــن ذلــك قــال المنصــوري فــي وقــت ســابق« :إننــا جاهــزون مــن

الدفعــة األولــى مــن الشــركات الصغيــرة والمتوســطة» .وتتســم

متطلبــات اإلدراج للشــركات الصغيــرة والمتوســطة بأنهــا أقــل
صرامــة ،فالهيئــة العامــة ألســواق قطــر الماليــة تتطلــب أن يكــون

٪ 95.6

قطر للسـينما وتوزيع األفالم

٪ 92.6
٪ 79.8

القطرية العمانية لإلسـتثمار

٪ 73.6

بنـك قطر الوطني

٪ 68.5

البنك األهلي

٪ 67.3

إزدان العقارية
بروة العقارية

٪ 65.2
٪ 63.6

مصرف الريان
بنـك الخليج التجاري

الناحيــة التقنيــة والتنظيميــة .ونحــن نعمــل مــع الهيئــة التنظيميــة

(الهيئــة العامــة ألســواق قطــر الماليــة) وبنــك قطــر للتنميــة إلدراج

٪ 189.9

٪ 58.8

صافـي هامـش الربـح هـو نسـبة صافي أرباح الشـركة إلى إيراداتها ويظهر مقدار الربح الـذي يحققه كل ريال تجنيه
الشـركة .ويمكن عموما أن يتم حسـاب حسـب هامش صافي الربح من خالل المعادلة الرياضية :صافي الربح /
اإليـرادات.

الحــد األدنــى لــرأس المــال للشــركات الصغيــرة والمتوســطة 5
مالييــن ريــال ( ٪ 50منــه مدفــوع) فــي حيــن أنهــا تتطلــب أن يكــون

رأس المــال للشــركات فــي الســوق الرئيســية  40مليــون ريــال (50

القطرية للتأمين

 ٪منــه مدفــوع).

للشــركات الصغيــرة والمتوســطة أن يكــون عــدد المســاهمين

فيهــا  20مســاهما علــى األقــل وأن يتــم تعويــم  ٪ 10مــن أســهمها
كحــد أدنــى فــي حيــن أنهــا قــد اشــترطت مــن أجــل الســوق الرئيســية
أال يقــل عــدد المســاهمين عــن  100وأن يتــم تعويــم  ٪ 20كحــد

أدنــى .واآلن ومــع تبســيط وتطــور البنيــة التحتيــة الماليــة لبورصــة
قطــر ،صــار ظهــور صناديــق المؤشــرات المتداولــة والمشــتقات

الماليــة وغيرهــا مــن المنتجــات الماليــة مجــرد مســألة وقــت.

فقــد حــان الوقــت للقطــاع الخــاص أن يســتفيد اســتفادة كاملــة

مــن نظــام النافــذة الواحــدة لتعزيــز قاعدتــه الرأســمالية مــن أجــل

المشــاركة بشــكل أفضــل فــي قصــة النمــو للبــاد.

٪ 38.7

قطـر للصناعات التحويلية

٪ 33.4

إزدان العقارية

نمو اإليرادات

ونصــت الهيئــة العامــة ألســواق قطــر الماليــة أيضــا بالنســبة

٪ 49.3

٪ 27.1

بروة العقارية
الخليـج العالمية للخدمات

٪ 26.3

زاد القابضة

٪ 25.4
٪ 23.0

أعمال
المصرف
فودافون قطر

الخليج للمخازن

٪ 21.6
٪ 20.6

٪ 20.1

إجمالي نمو اإليرادات = متوسـطنمو إجمالي اإليرادات للسـهم الواحد* مضروبا في مجموع األسـهم
المملوكة على أسـاس شـراء سـهم واحد في بداية العام  2013باإلضافة إلى توزيعات األسـهم
اإلضافيـة خالل الفترة 2015- 2013
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الخليـج الدولية للخدمات
		
نمو سـعر السـهم

1

		
متوسـط توزيع األرباح

			
السـيولة

10

2
5

العائد على حقوق المسـاهمين

3

		
نمـو اإليـرادات

5

		
هامـش صافـي الربـح

27

مرونة تُحسـد عليها
بـرزت الخليـج الدوليـة للخدمات ،وهي شـركة تابعة لقطر للبترول ،كأقوى شـركة في بورصة قطر
فـي العـام  2015مـن خلال تقديمها قيمة ال تضاهى إلى مسـاهميها .ويوضح العضو المنتدب
للشـركة ،إبراهيم المناعي ،األسـباب التي ّ
مكنت الشـركة من تحقيق ذلك.
قامـت قطـر للبتـرول بتأسـيس شـركة الخليـج

األزمـات.

وفقـا ألحـكام المـادة ( )68مـن قانـون الشـركات

بصفتهـا شـركة تقدميـة ،مـن تطبيـق أفضـل

وقـد تمكنـت شـركة الخليـج الدوليـة للخدمـات،

الدوليـة للخدمـات كشـركة مسـاهمة قطريـة

التدابيـر لتحسـين أدائهـا المالـي ومواجهـة البيئـة

وذلـك بموجـب قـرار وزارة االقتصـاد والتجـارة رقـم

االقتصاديـة التـي تتسـم بالمنافسـة وعـدم اليقيـن

( )42بتاريـخ  12فبرايـر  .2008ويبلـغ رأسـمال

مـع المحافظـة علـى أقـل تكلفـة ممكنـة .وعلاوة

الشـركة المصـرح بـه  2مليـار ريـال ،ويتكـون رأس

علـى ذلـك ،نقوم أيضا باستكشـاف فـرص األعمال

المـال المصـدر للشـركة مـن  185.8مليـون

الجديـدة واالسـتثمارات اإلسـتراتيجية لتوسـيع

سـهم عـادي وسـهم واحـد ممتـاز .وتوفـر قطـر

قاعـدة أصولنـا والحصـول علـى مـردودات علـى

للبتـرول ،وهـي أكبـر مسـاهم فـي الشـركة ،جميـع

المـدى الطويـل» .وأكـد المناعـي أن الشـركة تـدرك

وظائـف المكتـب الرئيسـي لشـركة الخليـج الدوليـة

أن مواجهـة الوضـع الحالـي فـي المنطقـة يتطلـب

للخدمـات ،غيـر أن عمليـات الشـركات التابعـة لهـا

نهجـا جديـدا واسـتجابات متعـددة األبعـاد ،مضيفـا:

تـدار بشـكل مسـتقل مـن قبـل مجالـس إداراتهـا

«لـذا بذلنـا جهـدا كبيـرا لضمـان بقـاء شـركة الخليـج

وفـرق إداراتهـا العليـا .وتعمـل الخليـج الدوليـة
للخدمـات مـن خلال شـركاتها الفرعيـة فـي أربعـة

قطاعـات مختلفـة هـي التأميـن وإعـادة التأميـن،

والحفـر ،والنقـل بالهليكوبتـر ،وخدمـات التمويـن.

وقـد قـررت قطـر للبتـرول فـي العـام الماضـي أال
يتـم إرسـاء أي عقـود باالتفـاق المباشـر مـع أي مـن
الشـركات العاملـة ذات الصلـة ،بمـا فـي ذلـك

الشـركات المملوكـة كليـا أو جزئيـا لهـا أو لشـركاتها
التابعـة .وكانـت شـركة الخليـج الدوليـة للخدمـات
مـن أوائـل الشـركات التـي رحبت بهـذا القـرار معتبرة

أنـه «يشـكل نقطـة انطلاق لبعـض مـن شـركاتها
التابعة ،التي يتضمن نشاطها تعامالت ذات الصلة

بقطـر للبتـرول لتعزيـز قدراتهـا ومواردهـا وتوسـيع
نطـاق مهامهـا وخدماتهـا المقدمـة ،بمـا يجعلهـا

قـادرة على المنافسـة في السـوق المحليـة» .وعلى
الرغـم مـن أنه كان من المتوقـع للعام المالي 2015

أن يشـكل تحديـا كبيـرا لعـدة أسـباب ،مـن أهمهـا

الدوليـة للخدمـات فـي طليعـة شـركات الخدمـات

السـيد إبراهيم المناعي

فـي المنطقـة وخاصـة فـي مجـال النفـط والغـاز

لشـركة الخليج الدولية للخدمات

لمسـاهميها .وتحقيقـا لهـذه الغايـة ،وضعـت اإلدارة

البيئـة االقتصادية غيـر المواتية المتأثـرة باالنخفاض

وطويلـة األجـل وبرامـج لتطويـر األعمـال بهـدف

الدوليـة للخدمـات التشـغيلي والمالـي كان جيـدا

ونحـن نؤمـن بـأن مواصلـة االسـتثمار فـي األصـول

العضو المنتدب

الكبيـر فـي أسـعار النفـط الخـام ،إال أن أداء الخليـج

وتمكنـت مـن تحقيق إيـرادات بقيمـة  4.2مليار ريال
وأربـاح صافيـة بقيمـة  801.4مليـون ريـال فـي حيـن
نمـا إجمالـي موجوداتهـا إلـى  11.2مليـار ريـال.

فـي المنطقـة مـع االسـتمرار فـي إضافـة قيمـة

العليا لشـركات المجموعة إسـتراتيجيات مستدامة
تذليـل كافـة العقبـات التـي تواجهنـا حاليـا.

التشـغيلية هـو أمـر ضـروري كـي نبقـى قادريـن على

المنافسـة فـي مجـال األعمـال ،لـذا فسـوف نسـتمر

باالستثمار عندما تأتي الفرصة المناسبة».

وعلـل العضـو المنتـدب للشـركة إبراهيـم المناعـي

وكشـف المناعـي أنـه نظـرا للظـروف الحاليـة للبيئـة

قائلا« :ال تتبـع الشـركات اإلسـتراتيجيات ذاتهـا

تنفـذ برامجهـا لإلنفـاق الرأسـمالي بصـورة انتقائيـة

أسـباب تحقيقهـا لهـذه النتائـج المثيـرة لإلعجـاب

خلال فتـرات الركـود االقتصـادي ،وقـد يرجـع ذلـك
إلـى االختالفـات فـي توجـه اإلدارة العليـا خلال

االقتصاديـة فـإن شـركة الخليـج الدوليـة للخدمـات
وتستكشـف الفـرص التجاريـة فـي الخـارج لتحقيـق

االسـتفادة المثلـى مـن أصولهـا.
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بناء المدن بجدارة

تمكنـت شـركة بـروة مـن شـق طريقها لتبرز مالمح نجاحها بالرغـم من المناخ االقتصادي العالمـي المتقلب ،فقد حققت أرباحا
صافية عائدة على مسـاهمي الشـركة األم قدرها  3,056مليون ريال قطري وعائد على السـهم بمبلغ  7.86ريال قطري
خلال العـام  ، 2015مقارنـة بــ  2,778مليون ريال قطري وعائد على السـهم بمبلغ  7.14ريال قطري خالل السـنة المنتهية
في  31ديسـمبر  2014بزيادة قدرها .٪ 10
كما نجحت الشركة في تخفيض إجمالي اإللتزامات

بالحوكمـة وإدارة المخاطـر « :تسـعى شـركة بـروة

قيمتها  10,718مليـون ريـال قطـري وفـي نفـس

المؤسسـية مـن خلال تأميـن أعلـى درجـات اإللتزام

بقيمة  2,333مليـون

ريـال

قطـري

العقاريـة إلـى تطبيـق وتفعيـل ثقافـة الحوكمـة

لتصبـح

مـع متطلبـات حوكمـة الشـركات الصـادرة عن هيئة
ً
وأيضـا مـع جميـع القوانيـن
قطـر لألسـواق الماليـة،

الوقـت تحسـن إجمالـي حقـوق ملكيـة مسـاهمي

الشـركة

األم

قطـري

كمـا

ريـال

قطـري.

بإجمالـي

قيمة  1,812مليـون

ليبلغ  17,571مليـون

في  31ديسـمبر .2015

واألنظمـة ذات الصلة  .كمـا يهـدف مجلـس اإلدارة

ريـال

إلـى ترسـية ثقافـة الحوكمـة عبـر تعزيـز مبـادئ

وعـن

الشـفافية ،والمسـاءلة ،والمسـؤولية والمسـاواة

نجاحـات الشـركة علـق سـعادة صلاح بـن غانــــم

وذلـك مـن أجـل تحقيـق أفضـل بنيـة مؤسسـية

العلي رئيـس مجلـس اإلدارة أن البيانـات الماليـة
ً
تحسـنا فـي صافـي الربـح عـن السـنة
تعكـس

للمسـاهمين الكـرام .هـذا وقامـت الشـركة

المالية  2015نتيجـة تحقيـق إيـرادات تشـغيلية بلـغ

باإللتـزام بكافـة متطلبـات اإلفصـاح فـي تقريـر

المصروفـات العموميـة واإلداريـة بقيمة 72  مليـون
ً
وأيضـا تخفيـض صافـي تكلفـة
ريـال قطـري

أمـا فيمـا يتعلـق بـرأس المـال البشـري ،أضـاف
ً
قائلا إن الشـركة
سـعادة رئيـس مجلـس اإلدارة

الحوكمـة للعـام .2015

إجمالي  4,494مليـون ريـال قطـري ،وتخفيـض

التمويـل بقيمة 389  مليـون ريـال قطـري .وأعلـن
أن الشـركة قـد قامـت خلال السـنتين 2014

و 2015بإعـادة هيكلـة شـاملة متضمنـة بيـع بعـض
األصـول فـي سـبيل تخفيـض المديونيـة وتقويـة

سعادة صالح بن غانــــم العلي

تركز دائمـا علـى تنميـة رأس المـال البشـري ،حيـث

رئيس مجلس إدارة شـركة بروة

اعتمـدت اإلدارة التنفيذيـة التـي يشـغل غالبيتهـا
ً
ً
ً
جديـدا
تنظيميـا
هيـكال
العديـد مـن الكـوادر القطريـة

بمنطقـة مسـيمير وهـو مـا عـزز مـن أربـاح الشـركة

تسـهم فـي تطويـر موظفينـا ودعمهـم بالخبـرات

بـروة البراحـة ،واسـتالم الجـزء األول مـن المرحلـة

العاليـة فـي السـوق العقـاري  .وهـذا بـدوره يسـهم

المركـز المالـي وتوفيـر رصيـد نقـدي كافـي لتأميـن
ً
جليـا في
عمليـات المجموعـة وهـو مـا يتضـح تأثيـره

ومركزهـا المالي  ،شـغيل المرحلـة األولـى مـن

فقـد حرصـت المجموعـة علـى شـراء أصول جديـدة

الثانيـة مـع الخدمـات الملحقـة بهـا ،وعنـد االنتهـاء

البيانـات الماليـة للسـنة  ،2015وعلى الجانـب اآلخـر
ذات عائـد متوقـع مجـزي بهـدف تحقيـق النمـو

المسـتدام .وقـد حققـت الشـركة إنجـازات هامـة
خلال العام  2015ومنهـا :تدعيـم قاعـدة أصـول

المجموعـة مـن خلال االسـتحواذ على كامل أسـهم
شـركة لوسـيل جولـف ،والتـي تمتلـك قطعـة

أرض بمسـاحة  3.6مليـون متـر مربـع بمنطقـة

لوسـيل  ،إتمام صفقـة بيـع قطعـة األرض الثانيـة

مـن الجـزء الثانـي مـن المرحلـة الثانيـة سـتصبح

عـدد المبانـي مجتمعة  64مبنـى بمسـاحات بنـاء
تبلغ  504,751متـر

مربـع،

وتحسـين

الكفـاءة

التشـغيلية للمشـروعات الحاليـة للمجموعـة حيـث
تتجـاوز نسـبة اإلشـغال فـي معظـم المشـروعات
المملوكـة مـن المجموعـة نسـبة الــ .٪ 95

كمـا قـال سـعادته عـن نشـاط الشـركة فيمـا يختص

متضمنـا السياسـات واالجـراءات المرافقـة والتـي
والكفـاءات حتـى تواكـب شـركة بـروة المنافسـة
فـي تحقيـق رؤيـة قطـر الوطنية  2030فـي مجـال

التنميـة البشـرية.

وعن خطة الشـركة المسـتقبلية للعـام  2016قال:

«إن فريـق العمـل قـد قـام بإعـادة دراسـة جميـع
المشـروعات الجديـدة للمجموعـة بغـرض التأكـد
مـن تحقيـق اإلسـتفادة القصـوى منهـا بمـا يتناسـب

مـع متطلبـات التنميـة فـي دولـة قطـر وفـي نفـس

الوقـت يعظـم العائـدات المسـتهدفة».
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السفينة المستقرة
تمكنـت سـفينة مصـرف الريـان من الوصول إلى بر األمان رغم المنـاخ االقتصادي المتقلب
للعام  2015من خالل إسـتراتيجيات البنك المدروسـة بعناية.
بـرز مصـرف الريـان كأفضـل بنـك مدرج فـي بورصة

لنتائـج مثيـرة لإلعجـاب ،فقـد سـاهم بنـك الريـان

 2016الـذي اتسـم بعـدم اليقيـن .وقـد أعلـن البنـك

اشـتراه مصـرف الريـان فـي العـام  2014مسـاهمة

الـذي يتخـذ مـن المملكـة المتحـدة مقـرا لـه والـذي

قطـر مـن حيـث األداء ،وخاض بثقة عبـاب بحر العام

كبيـرة فـي أربـاح المجموعـة حيث حقق صافـي أرباح

فـي العـام الماضـي عـن ارتفاع صافـي أرباحـه للعام

يبلـغ  10مليـون جنيـه إسـترليني ( 57مليـون ريـال).

بأكملـه بنسـبة  ٪ 3.6لتصـل إلـى  2.07مليـار ريـال،

وأظهـر نتائـج قويـة عبـر العديـد مـن مؤشـرات األداء

وافتتـح بنـك الريـان أيضـا فرعـه الجديـد للخدمـات

 83مليار ريال بنسـبة نمو بلغت  ٪ 3.7على أسـاس

نايتسـبريدج بلنـدن لتزويـد العملاء مـن دول مجلس

المصرفيـة الخاصـة «بريمييـر» فـي منطقـة

الرئيسـية .فقـد ارتفـع إجمالـي موجـودات البنك إلى

التعـاون الخليجـي بالخدمـات المصرفيـة الخاصـة

سـنوي ،وازدادت األنشـطة التمويليـة للبنك لتصل

الحصريـة ،ممـا ُيعتبـر عالمـة فارقـة فـي الطموحات

إلـى  62مليـار ريـال ،مقارنـة مـع  57مليـار ريـال

العالميـة لمصـرف الريـان الـذي يبلغ من العمر تسـع

فـي العـام السـابق ،وارتفعـت االسـتثمارات إلـى

سـنوات.

 15مليـار ريـال ،بزيـادة بنسـبة  .٪ 2وبلغـت نسـبة
القـروض المتعثـرة للبنك  ٪ 0.09وهي ُتعتبر واحدة

وقـال مصطفـوي خلال حفـل االفتتـاح :لقـد كانـت

إسـتراتيجيتنا منـذ البدايـة أن نبـدأ مـن قطـر ،ثـم

مـن أدنـى المعـدالت فـي القطـاع المصرفـي ،ممـا
يعكـس القـوة الكبيـرة لسياسـات البنـك وإجراءاتـه

وحـذره فـي مجـال إدارة المخاطـر االئتمانيـة.
الرئيـس

وعـزا

التنفيـذي

للمجموعـة،

عـادل

مصطفـوي ،النتائـج المعلنـة إلـى إرادة مصـرف
الريـان وقراراتـه المدروسـة التـي جعلتـه يتبـوأ أعلـى

المراتـب علـى المسـتويات المحليـة واإلقليميـة،

ممـا يؤكـد حـرص جميـع العامليـن فيـه علـى العمـل

الجـاد ومثابرتهـم علـى تنفيـذ الخطط اإلسـتراتيجية
التـي وضعتهـا اإلدارة التنفيذيـة بموجـب تعليمـات

مجلـس اإلدارة ،مضيفـا« :يواصـل مصـرف الريـان

أداءه القـوي .فنحـن حـذرون فـي إسـتراتيجياتنا

وإدارتنـا المخاطـر واتخاذنـا للقـرارات.

عادل مصطفوي

الرئيـس التنفيذي للمجموعة
قـوة أدائـه ،فقـد أعلنـت وكالـة موديـز لخدمـات

بجائـزة «أفضـل مديـر أصـول فـي دولـة قطـر للعـام

اإلصـدارات بمصـرف الريـان عنـد A2/PRIME-1

إلـى جائـزة «مديـر األسـهم فـي دولـة قطـر للعـام

المسـتثمرين العالميـة عـن حصـول تصنيفـات

( »2015للسـنة الثانيـة علـى التوالـي) ،إضافـة

إلـى جانـب حصوله عـل التقييم االئتماني المسـتقل

لإلصـدار طويـل األجـل للبنـك مـن «مسـتقرة»

لعمليـة إدراج بنـك قطـر األول فـي بورصـة قطـر.

للبنـك  baa3فيمـا رفعـت نظرتهـا المسـتقبلية
إلـى «إيجابيـة» .وفـاز البنـك أيضـا بجوائـز المؤتمـر
العالمـي للمصـارف اإلسلامية للعـام  2015فـي

وحظـي مصـرف الريـان

المالـي واالسـتقرار المالـي والمسـؤولية االجتماعية.

والمليئـة بالتحديـات».

وفـازت شـركة تابعـة أخـرى ،هـي الريان لالسـتثمار،

.»2015

لـذا فقـد تمكنـا مـن مواصلـة اسـتقرارنا ونجاحنـا

أيضـا فـي العـام الماضـي علـى تكريـم يؤكـد

ومـن ثـم التطلـع إلـى آفـاق أبعـد ،فمثلـت المملكـة
المتحـدة المكان األفضل لالنطالقـة نحو العالمية».

جميـع الفئـات وهـي المحلـي واإلقليمـي والعالمـي

علـى الرغـم مـن البيئـة االقتصاديـة المحيطـة بنـا

التوسـع فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي،

وذلـك اسـتنادا إلـى  3أوزان قياسـية هـي األداء

وواصلـت الشـركات التابعـة للبنـك أيضـا تحقيقهـا

وتولـت الشـركة أيضـا دور المستشـار الوحيـد

لكـن النجـاح الحقيقي للبنـك ال يقتصر على األرقام،
فقـد قـدم مصـرف الريـان طـوال العـام 2015

الرعايـة لمختلـف األنشـطة الرياضيـة وسـاهم
أيضـا بسـخاء فـي األنشـطة الخيريـة لنصـرة العديـد

مـن القضايـا بالتعـاون مـع الهلال األحمـر القطـري
والهيئـة العامـة لشـؤون القاصريـن.
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مسيرة المحبة

التقـت قطـر اليوم السـيد خالد العمادي الرئيس التنفيذي للمستشـفى األهلي
للحديث عن أهم نشـاطات المستشـفى خالل العام المنصرم ،وأسـباب نجاح
المستشـفى ليكـون في مصـاف مقدمي الرعاية الصحية.
قـام المستشـفى األهلـي بافتتـاح أول وحـدة لعلاج

الصحـة والسلامة الدوليـة مـن المجلـس األسـترالي

قطـر ،وقـال العمـادي ،إن افتتـاح الوحـدة الجديـدة

القطـري الـذي يحصـل لمـدة أربـع سـنوات علـى

لإلعتمـاد الدولـى،إذ أنه هو الوحيد في القطاع الخاص

العقـم وأطفـال األنابيـب بالقطـاع الخـاص فـي دولـة

االعتمـاد الدولـي األسـترالي .كمـا قمنـا بشـراء أجهـزة

يأتـي ضمـن رؤيـة المستشـفى األهلـي للتكامـل مـع

طبيـة متطـورة بقيمـة  22مليون ريال قطري تشـمل

القطـاع الصحي الخـاص في تقديم أفضل الخدمات

أجهزة في قسم األشعة،كذلك عملنا على أن يصبح

الصحيـة ألفـراد المجتمـع ،مشـيرا إلـى السـعي

المستشـفى األهلـي غيـر ورقـى بالكامـل مـن خلال

باسـتمرار إلـى تطويـر جـودة الخدمـات المقدمة طبقا

ادخـال نظـام إلكترونـى يسـمى ب Doctor APPفـي

ألعلـى المعاييـر العالمية .وأضـاف أن الوحـدة الجديدة

جميـع األقسـام .وقمنـا بإجـراء العديـد مـن العمليـات

تـم تجهيزهـا طبقـا ألفضـل المعاييـر العالميـة،

الجراحيـة والمناظيـر الناجحـة والمتميـزة مـن عمليات

الفتـا إلـى أن الوحـدة تصـل طاقتهـا االسـتيعابية الـى

عظـام وقلـب مفتـوح وعمليـات السـمنة والمناظير .

اسـتقبال  50 — 40حالـة ،وقـادرة علـى اجـراء — 8

ويقـول العمـادي ”:مـن أهـم الـدروس التـى تعلمتهـا

 10عمليـات يوميـا كمرحلـة أولى.وتابـع« :وهنـاك

فـي مجـال اإلدارة ولـن أنسـاها هـي الصبـر ،وطـول

خطـة لتطويـر الطاقـة االسـتيعابية مـع مـرور الوقـت
وعنـد الحاجـة لذلـك السـتقبال الحـاالت التـي تحتـاج

إلـى هـذه الخدمـة التخصصيـة ،واليـوم نحـن علـى
أتـم االسـتعداد السـتقبال الحـاالت الراغبـة فـي تلقي
الخدمـة” .وزاد« :الوحـدة توفـر جميـع الخدمـات التـي
تحتاجهـا الحـاالت التـي تعانـي العقـم طبقـا ألعلـى
المعايير العالمية ،ونوفر حلوال طبية متعددة الجوانب

والتخصصـات فـي هـذا المجـال لزوارنا”.ولفـت الـى
أن الوحـدة الجديـدة تـم التخطيـط لهـا السـتيعاب

أي حـاالت تأتـي مـن دول الجـوار ،مؤكـدا السـعي الـى
اسـتقطاب المرضـى مـن الخـارج لتلقـي العلاج فـي

قطر تماشـيا مع رؤية المستشـفى األهلي .وكشـف

عن أن المستشـفى األهلي يسـتعد الفتتاح مجموعة
مـن العيـادات التخصصيـة وقسـم للحـاالت العاجلـة

علـى مـدار السـاعة فـي فرعـه فـي الوكـرة ،وذلـك

خلال الربـع الثانـي مـن العـام  .2016وأضـاف بـأن
المستشـفى يخطـط للبـدء فـي إنشـاء مركـز العظام
والتأهيـل طبقـا ألعلـى المعاييـر العالميـة ،وذلـك مـع

السـيد خالد العمادي

الرئيس التنفيذي للمستشـفى األهلي
نهايـة العـام الجـاري ،فضلا عـن اإلعـداد للبـدء فـي

إنشـاء التوسـعة الكبيـرة للمستشـفى األهلـي بسـعة

 100غرفـة ،مشـيرا إلـى أن التوسـعة الجديـدة فـي
مرحلـة الدراسـات الهندسـية واالنشـائية.وأضاف

مـن االنجـازات كذلـك رفـع مسـتوى الجودة،وتطويـر
العيـادات مـن جميـع النواحـي ،واسـتقطاب أطبـاء

أكفـاء وجلـب معـدات طبيـة متطورة.والعمـل علـى
تأسـيس مركـز القلـب واسـتقطاب أطبـاء يتمتعـون

بمؤهلات عاليـة ،توسـعة قسـم األشـعة والـذي
سـوف ننتهـي منـه خلال هـذا العـام ،وكمـا حصلنـا
علـى ترخيـص سـيارات نقـل المرضى،واضافـة

خدمـة طـوارئ األطفال،العمـل علـى رفـع مسـتوى

الجـودة لكـي يتبـوأ المستشـفى األهلـي مكانـة رائـدة

بيـن المراكـز الطبيـة المعتمـدة مـن خلال اتبـاع معايير

البـال ،والحلـم ،واالصـرار والعزيمـة علـى أن تنجـز

األعمـال ألنـه ال شـئ يأتـى بسـهولة،

وهنـاك مـا هـو أهـم بـأن كل شـي محـاط بتقـوى

اللـه ،وأهـم شـيء فـي العمـل الخدمي هـو االهتمام
بالعميـل والحـرص علـى راحتـه دون وضـع األوليـة
للجانـب المـادي فهنـاك عالقـة طرديـة فاالخلاص
فـي العمـل وتقديـم الخدمـات بمسـتوى عالـى مـن
الجـودة يأتـى بمـردود مـادى كبيـر”  .وعـن خطـط

الشـركة خلال السـنوات الخمـس القادمـة يقـول

العمادي»:نحـن فـي المستشـفى األهلـى قـد قمنـا
بوضـع خطـة إسـتراتيجية خمسـية مدروسـة بشـكل

محكـم القـت دعـم كبيـر مـن مجلـس االدارة ،تهـدف
إلى توسـعة المستشـفى وتطويـر الخدمات الصحية

لخدمة ضيوفنا ومجتمعنا .كما نسـعى إلى الحصول

علـى ترخيـص مـن المجلـس القطـري للتخصصـات
الصحيـة كمؤسسـة طبيـة معتمـدة لتقديـم خدمـات

التعليـم الطبـي والتطويـر المهنـي المسـتمر»،
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الثقة واألمان
يتحدث السـيد علي إبراهيم العبدالغني الرئيس التنفيذي للشـركة اإلسلامية القطرية
للتأميـن عـن العوامل التي سـاهمت في نجاح الشـركة المالي ،بالرغـم من حالة التراجع التي
يعانـي منهـا االقتصـاد العالمي والتي تؤثر سـلبا على قطـاع التأمين بصفة خاصة.
تتويجـا لمـا بذلتـه الشـركة خلال العـام  2015مـن

عمـل مثـل اسـتغالل كافـة أنـواع التطـور التكنولجـي

االسـهم بزيادة حقوق المسـاهمين من  366مليون

إدارة اإلسلامية للتأميـن ترسـخت عنـدي القناعـة

وعـن ذلـك يقـول ”:مـن خلال عملـى التطبيقـي فـي

تحقيـق المسـتهدف سـواء لحملـة الوثائـق أو حملـة

الشـخصية باألهميـة الكبيـرة لضروريـات اسـتغالل

ريـال الـى  397مليـون ريـال بزيـادة معـدل نمـو قدرها

التطـور الكبيـر فـي علـم البرمجيـات فـي تنظيـم

 ٪ 8,5ومعـدل نمـو لصافـى اربـاح المسـاهمين بلـغ

العمل واسـتحداث برامج تسـاعد على إحكام الرقابة

 ٪ 11,7محققا  81,988مليون ريال مقابل 73,277

وسـهولة تقديـم الخدمـات لحملة الوثائق سـواء في

مليـون ريـال و زيـادة مجمـوع االشـتراكات الخاصـة

اكتتـاب الخطـر أو مراحـل تسـوية التعويـض مواكبـة

بحملـة الوثائـق بمعـدل  ٪ 24محققـة 293,103

مـع دور الشـركة الريـادي فـي إرسـاء أسـس ومفهوم

مليـون ريـال مقابـل  235,988مليـون ريـال .وعـن

التأميـن اإلسلامي التكافلـي .وأنـه بغـض النظـر عن

نجـاح الشـركة يقـول العبـد الغنـي“ :هنـاك الكثيـر

طبيعـة العمـل فـإن القيـادة الرشـيدة أليـة منظومـة

مـن العوامـل التـى تدعـم النجاحـات المالية للشـركة

عمـل هـي مـن أهـم األسـباب التـي تسـاعد علـى

بالرغـم مـن تأثيـر التراجـع االقتصـادى العـام السـائد

تحقيـق االنسـجام والتوأمـة بيـن أفـراد فريـق العمـل
ً
وصوال لتحقيق األهداف المشـتركة لمسـيرة
الواحد

حاليـا علـى بورصـة قطـر ،أولهـا التـزام المشـاركين
فـى عمليـات الشـركة مـن عمالئهـا بإسـتمرارية
ً
إيمانـا منهم بتطبيقات
دعمهـا بعملياتهـم التأمينية

الشـركة لمفهوم التأمين التكافلي اإلسلامى والذى
يتجسـد سـنويا فى تفرد توزيعات الفائض التأميني،
علاوة علـى السياسـة االكتتابيـة للشـركة والتـي تركز

عملياتهـا علـى األخطـار الصغيرة والمتوسـطة وهى

التـي تتميـز باالسـتمرارية ،وعـدم التأثـر كثيـرا بأيـة
تغييـرات طارئـة علـى الوضـع االقتصـادي لحـرص
أصحابهـا أو مالكهـا علـى معـدالت نموهـا وتوفيـر

أسـس اسـتمرارها وبقائهـا قويـة بـل ونشـطة”.
وأضـاف تحـرص إدارة الشـركة أيضـا علـى االحتفـاظ

بعالقـات قويـة مـع كل الالعبيـن فـي صناعـة التأميـن
مـن شـركات تأميـن وطنيـة أو مصـادر مختلفـة
للتسـويق .ولـم تكتـف الشـركة بدعـم حاملـي
أسـهمها فحسـب ،بـل حافظـت علـى تفردهـا كمـا

يقـول العبـد الغنـي “ :بمـا أن اإلسلامية القطريـة

للتأميـن تعـد أول شـركة تأميـن إسلامى تكافلـى

العمـل بتلـك المنظومـة”.

السـيد علي إبراهيم العبدالغني

وعـن خطـط الشـركة للسـنوات الخمـس القادمـة

للشركة اإلسلامية القطرية للتأمين

لصناعـة التأميـن التكافلـي اإلسلامي بالدولـة فإننـا

بالدولـة فقـد حافظـت الشـركة علـى تفردهـا بتوزيـع

فـي نشـر الوعـي التأمينـي بشـكل عـام و التكافلـي

علـى التوالـي وقـدره  ٪ 20سـنويا” .وكنتيجـة لذلـك

مصـرف قطـر المركزى ،وشـركات التأميـن الوطنية

الرئيس التنفيذي

فائـض تأمينـى على حملة وثائقها وللعام السـادس
تـم اختيـار الشـركة كأفضـل شـركة للتكافـل العـام
والتكافـل العائلـي فـي العالـم فـي فعاليـات مؤتمـر

التكافـل بدبـي ،وجوائـز دوليـة وأقليميـة أخـرى
ً
إنعكاسـا
منحـت لرئيسـها التنفيـذي والتـي تعتبـر
مباشـرا لنتائـج الشـركة الطيبـة والمتميـزة هـو مـا

تفتخـر بـه اإلسلامية للتأميـن كتتويـج لمسـيرتها
الناجحـة .وللعبدالغنـي قناعـات مختلفـة إذا تـم
اسـتغاللها ستسـاهم فـي تحقيـق نجـاح كبيـر ألي

يقول”:مـن منطلـق ريـادة الشـركة اإلسلامية
نتطلـع للقيـام بالـدور المنـوط بنـا للمسـاهمة
اإلسلامي بشـكل خـاص وذلـك بالتعـاون مـع

ممـا سـينعكس إيجابـا ويسـهم مباشـرة فـى زيـادة
معـدالت النمـو والربحيـة ،وحجـم االشـتراكات

المحققـة مـن ناتـج العمليـات جنبـا إلـى جنـب مـع
ً
حفاظا
الحفـاظ علـى جودة عمليـات االنتقاء لألخطـار
ً
معـا،
علـى حقـوق حملـة الوثائـق والمسـاهمين

وأيضـا نحـن حريصـون على تحقيـق التوسـع إقليميا

ودوليـا لنشـر الفكـر التكافلـي اإلسلامي متـى الحـت
أيـة فـرص مواتيـة لذلـك.
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التمويل اإلسلامي بمنأى عـن التقلبات االقتصادية
نـوع مصـرف قطر اإلسلامي في الداخل والخارج محفظـة تمويله ليجعلها
ّ
بمنأى نسـبيا عـن التقلبات االقتصادية.
كان العـام  2015عامـا ممتـازا بالنسـبة لمصـرف

اإلقليمييـن والمحلييـن فـي االقتصـاد القطـري،

ربـح صـاف قـدره  1.95مليـار ريـال  ،وهـو مـا يمثـل

قطـر اإلسلامي ،ممـا يؤكـد ريادتـه فـي سـوق

والقطـاع المصرفـي والجـودة االئتمانيـة لمصـرف

قطـر اإلسلامي (المصـرف) فقـد أعلـن عـن تحقيـق

الصيرفـة اإلسلامية».

زيـادة كبيـرة بنسـبة  ٪ 22عـن العـام  .2014وازداد

وأعلـن مصـرف قطـر اإلسلامي أيضـا عـن افتتـاح

إجمالـي موجـودات البنـك بنسـبة  ٪ 32مقارنـة مـع

مقـر رئيسـي جديـد فـي لنـدن لفرعـه فـي المملكـة

العـام  2014لتبلـغ  127مليـار ريـال ،مدفوعـة بنمـو

قـوي فـي أنشـطة التمويـل بلـغ  ٪ 46عـن العـام

المتحـدة  .QIB-UKويقـع المقـر الجديـد فـي شـارع

مليـار ريـال ويشـتمل ذلـك علـى الدخـل مـن أنشـطة

مصرفيـة متوافقـة مـع أحـكام الشـريعة اإلسلامية،

 43غروسـفينور وسـوف يقـدم لكبـار العملاء حلـوال

 .2014ووصـل إجمالـي الدخـل خلال العـام إلـى 4.5

فضلا عـن الفـرص االسـتثمارية الفريـدة في السـوق

التمويـل واالسـتثمار الـذي يبلـغ  3.9مليـار ريـال،

العقـاري البريطانـي للعملاء الراغبيـن بالشـراء فـي

ممـا يعكـس نمـوا صحيـا فـي األنشـطة التشـغيلية

لنـدن .وأعلـن المصـرف أنـه قـد شـكل فريقـا مـن

األساسـية للبنـك .وتمكـن البنـك أيضـا مـن تعزيـز

المتخصصيـن فـي مجال العقـارات لضمـان حصول

أدائـه ومقاييـس المخاطـر الرئيسـية مـن خلال إدارة

المخاطـر بصورة اسـتباقية .ورفعت وكالة التصنيف

اإلئتمانيـة العالمية «فيتـش» تصنيف المصرف في
العـام الماضـي مـن “ ”Aإلـى “ ”+Aمـع توقعـات

مسـتقبلية مسـتقرة ،وذلـك فيمـا يخـص تصنيفـه
االئتمانـي طويل األجل كجهة إصـدار .ورحب الرئيس

التنفيـذي لمجموعـة المصرف ،باسـل جمال ،بتأكيد
وكالة «فيتش» للمتانة المالية للمصرف قائال« :إن

رفـع التصنيـف هو خير دليل على الوضع االقتصادي
والمالـي القـوي لدولـة قطـر الذي يعـود بتأثيـر ايجابي

علـى قطـاع البنوك والمصـارف ،وعلى القـوة المالية
للمصرف التي تشـهد تحسـنا مسـتمرا يتماشـى مع

أهدافنـا بعيـدة المـدى» .

العملاء علـى أفضـل الفـرص العقاريـة فـي السـوق.

باسل جمال

وافتتـح المصـرف أيضـا فرعين جديدين فـي اللؤلؤة-

الرئيس التنفيـذي لمجموعة المصرف

قطـر ،وذا جيـت مـول ،وأكـد التزامـه بدعـم االقتصـاد

( 1.37مليـار دوالر) لدعـم رأس المـال من المسـتوى

اإلسلامية التـي يقدمهـا للعـدد الكبير مـن عمالئه من

وجيـزة ،تمكـن المصرف من تغطيـة اكتتاب صكوك

فـي مختلـف القطاعات.

األول بحسـب اتفاقيـة بـازل الثالثـة .وبعـد ذلـك بفترة

بقيمـة  750مليـون دوالر بأجـل  5سـنوات بعـد
سلسـلة اجتماعات عقدها فريق من إدارة المصرف
مـع كبـار المسـتثمرين فـي سـنغافورة واإلمـارات

العربيـة المتحـدة ولنـدن حيـث بلغـت قيمـة االكتتـاب

 1.75مليـار دوالر ،أي مـا يعـادل  2.33ضعـف ما كان

المحلـي مـن خلال الحلـول المتوافقـة مـع الشـريعة

الشـركات الذيـن يتعاملـون مـع المشـروعات الكبـرى
فعلـى سـبيل المثـال ،وقعـت اللجنـة اللوجسـتية

بـوزارة االقتصـاد والتجـارة وشـركة المناطـق

االقتصاديـة (مناطـق) مذكـرة تفاهـم مـع المصـرف
لتأميـن التمويـل اللازم لمسـتثمري المناطـق

اللوجسـتية بجنوب الدولة بشـروط تمويلية مناسبة

وكان العـام  2015أيضـا عامـا حافلا باإلنجـازات

يخطـط المصـرف لجمعـه مـن  105حسـاب ،وذلـك

تصـل إلـى عشـر سـنوات .وقـام المصـرف أيضـا

الدوليـة .فقـد وفـق مسـاهموه فـي وقـت سـابق من

علـى هـذا اإلصـدار قـال باسـل جمـال« :تعكـس هذه

ضمـن منتجـات برنامـج «أعمالـي» المخصـص

بالنسـبة للمصـرف الـذي عاد إلى أسـواق رأس المال
العـام علـى إصـدار صكوك دائمة بقيمـة  5مليار ريال

نتيجـة للطلـب القـوي مـن المسـتثمرين .وتعليقـا

النتائـج الدعـم القـوي وثقـة المسـتثمرين الدولييـن،

بتفعيـل برنامـج تمويل المركبـات والمعـدات الثقيلة
لخدمـة قطـاع المؤسسـات الصغيـرة والمتوسـطة.
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العمـود الفقري المالي
ال ُيعتبـر بنـك قطـر الوطنـي أكبـر بنـك في دولة قطر فحسـب ،وإنما هو أيضا إحدى أكثر العالمـات التجارية قيمة في البالد ،وقد
بات في طريقه ليصبح «أيقونة الشـرق األوسـط وإفريقيا» بحلول العام .2017
يتميـز بنك قطر الوطنـي  QNBبأدائه المالي القوي،

جنـوب شـرق آسـيا» .وحصلـت مجموعـة QNB

الثقـة ليـس بالنظـام المصرفـي فـي البالد فحسـب،

السـعودية ،وهـي أكبـر سـوق فـي منطقـة الشـرق

أيضـا علـى الموافقـة للعمـل فـي المملكـة العربيـة

ممـا جعـل دوره أساسـيا فـي العـام  2015فـي إعـادة

األوسـط .وبلغـت حصـة النمـو العالمـي للبنـك مـن

وإنمـا أيضـا بدولـة قطـر ككل بسـبب مـا تتمتـع بـه

صافـي أرباحـه فـي العـام  2015مـا نسـبته ،٪ 31

عالمتـه التجاريـة مـن صـدى طيـب .واعتبـر التقريـر

ارتفاعـا عـن نسـبة  ٪ 28فـي العـام  ،2014ومـن

السـنوي لمؤسسـة براند فايننس بنك قطر الوطني

المتوقـع أن تصـل هـذه النسـبة إلـى  ٪ 40بحلـول

العالمـة التجاريـة الخامسـة واألكثـر قيمة في الشـرق

العـام  .2017وعـززت مجموعـة  QNBمكانتهـا

األوسـط للعـام الثانـي علـى التوالـي .وتبلـغ القيمـة

كمؤسسـة ماليـة رائـدة في منطقة الشـرق األوسـط

السـوقية للبنـك  40.9مليـار دوالر فـي حيـن أن قيمة

فـي العـام الماضـي عقـب إعلان وكالـة فيتـش عـن

عالمته التجارية تساوي  2.6مليار دوالر .وقد صنفته

مجلـة غلوبـال فاينانـس مـن بيـن  50بنـكا األكثـر أمانـا

رفـع تصنيـف االئتمانـي طويـل األجـل للمجموعـة

التنفيـذي لمجموعـة  ، QNBعلـي أحمد الكواري ،في

تقريرهـا الشـامل بأنـه «بنـك رائـد» فـي هـذا القطـاع

مـن  +Aإلـى  . -AAووصفـت فيتـش  QNBفـي

فـي العالـم للعام الثالث على التوالـي .وقال الرئيس

بفضـل أدائـه المميـز فـي السـوق وعالقاتـه التجاريـة

التقريـر السـنوي للبنـك“ :شـهد هـذا العـام أفضـل
أداء فـي تاريـخ المجموعـة فقـد حققـت نموا بنسـبة 8

 ٪فـي صافـي األربـاح التـي وصلـت إلـى  11.3مليـار
ريـال .وعملـت مجموعـة  QNBفـي قطـاع الخدمـات
المصرفيـة للشـركات أيضـا كمنظـم رئيسـي
لعـدد مـن الصفقـات الكبـرى فـي قطـر للحفـاظ

علـى حصتنـا المسـيطرة فـي السـوق المحليـة كمـا

شـاركنا فـي مجموعـة كبيـرة مـن المشـاريع العقاريـة
ومشـاريع البنيـة التحتيـة الكبـرى» .وقـد أنهـى البنـك

العـام  2015بإعالنـه عـن شـراء حصـة بنـك اليونـان
الوطنـي والبالغـة  ٪ 99.8فـي «فاينانـس بنـك»

التركـي فـي صفقـة بلغـت  2.7مليـار يـورو (2.95
مليـار دوالر) .وواصلـت مجموعـة  QNBتوسـعها

مـن خلال النمـو اإلسـتراتيجي والمـدروس فـي
منطقـة الشـرق األوسـط وإفريقيـا جنـوب الصحراء،
وجنـوب شـرق آسـيا ،وهـي المناطق التـي ُيتوقع لها

علي أحمد الكواري

الرئيـس التنفيذي لمجموعة QNB

القويـة وسـط القطاعيـن العـام والخـاص واعتبرتـه
”أحـد أقـوى البنـوك فـي العالـم” .ولكـن البنـك لـم

ينـس بلـده ،فقـد شـارك فـي مجموعـة واسـعة مـن

أن تحقـق نمـوا كبيـرا فـي المسـتقبل القريـب .فقـد

المشـاريع العقارية والبنية التحتيـة في البالد ،وأطلق

منـه بفيتنـام فـي العـام الماضـي .وتتمحـور خدمات

إضافـة هامـة إلـى المشـهد المصرفـي فـي دولـة

افتتـح البنـك مكتبـا تمثيليـا لـه فـي مدينـة هـو تشـي

المكتـب الجديـد حـول تطوير وتعزيز التبـادل والتجارة

البينيـة «بيـن الشـرق والغـرب» ،والعمـل علـى تنمية

التجـارة بيـن قطر وفيتنام .وحصـل البنك أيضا على
ترخيـص بمزاولـة األعمـال المصرفيـة فـي ميانمـار،
حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الخطط التوسـعية

للمجموعـة فـي آسـيا التـي تتميـز باقتصاداتهـا

الواعـدة والسـريعة النمـو .ونقلـت وسـائل اإلعلام
عـن الكـواري قولـه« :إن البنـك حريـص علـى تطويـر
الفـرص المتاحـة لـه مـع تعزيـز سـمعتنا ووجودنـا فـي

مركـز الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة ،الـذي ُيعتبر
قطـر ألن مـن شـأنه أن يدعـم المشـاريع الصغيـرة

والمتوسـطة فـي تحقيـق تطلعاتهـا .وفـي السـياق

نفسـه ،أبـرم البنـك أيضـا اتفاقيـة مـع بنـك قطـر
للتنميـة فـي إطـار محفظـة برنامـج الضميـن بقيمـة

 100مليـون ريـال ،تهـدف إلـى التوسـع فـي تمويـل

الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة بدولـة قطـر مـن
خلال تسـهيل وتسـريع الموافقـات لضمـان قيمـة

التمويـل التـي يقدمهـا  QNBللشـركات الصغيـرة

والمتوسـطة التـي تفتقـر إلـى الضمانـات الكافيـة.
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نبض البورصة
حصلـت المجموعـة اإلسلامية القابضة على موافقـة وزارة االقتصاد والتجارة في العام
الماضي على زيادة رأس مال الشـركة بنسـبة  ،٪ 50وهو ما شـأنه أن يعزز أعمال المجموعة.

تقـدم المجموعـة اإلسلامية القابضـة خدمـات
ماليـة واسـتثمارية ،إضافـة إلـى خدمـات الوسـاطة

الماليـة ،وإدارة صناديـق االسـتثمار والمحافـظ

االسـتثمارية لألفـراد والشـركات ،وإدارة وتسـويق
األسـهم والسـندات الجديـدة للشـركات والبنـوك،

وذلـك وفقـا لمبـادئ الشـريعة اإلسلامية.

وتسـتثمر المجموعـة أيضـا وتديـر شـركتين تابعتيـن
لهـا وبـراءات اختـراع وحقـوق اسـتثمار ،حيـث تقـدم

شـركتها التابعـة والمملوكـة لهـا بالكامـل ،الشـركة

اإلسلامية للأوراق الماليـة ،خدمـات الوسـاطة

الماليـة ،وأمـا الشـركة األخـرى التابعـة لهـا ،أجيـاد

العقارية ،فهي تعمل في مجال الوسـاطة العقارية.
وقـد ُأدرجـت الشـركة فـي بورصـة قطـر منـذ مـارس

سـعادة الدكتور يوسف أحمد النعمة

 ،2008بعـد خمـس سـنوات مـن تشـكيلها ،ومـن

رئيـس مجلس إدارة المجموعة اإلسلامية القابضة

الشـركات الكبـرى المسـاهمة فيهـا إزدان القابضة،

وبنـك قطـر الدولي اإلسلامي ،والمجموعـة للرعاية

الطبيـة ،واإلسلامية القطريـة للتأميـن .وسـيكون
بنـك قطـر الدولـي اإلسلامي مديـر اإلصـدار

لعمليـة زيـادة رأس المـال التـي أعلـن عنهـا فـي
العـام الماضـي ،حيـث تـم تحديـد أصحـاب الحـق
باالكتتاب بمالكي السـهم بتاريخ  1ديسمبر .2015

وحققـت المجموعـة اإلسلامية القابضـة فـي

العـام  2015ربحـا صافيـا قـدره  6.11مليـون ريـال

مقارنـة مـع األربـاح الصافيـة التـي حققتهـا فـي

نفـس الفتـرة مـن العـام الماضـي والبالغـة 16.09
مليـون ريـال .وقـد يكـون سـبب هـذا الهبـوط الحـاد

التراجـع الـذي شـهدته البورصـة العـام الماضـي.

وبلغـت ربحيـة السـهم  1.53ريـال مقارنـة مـع

ريـال .وكان مسـتوى المبيعـات فـي العـام 2015

المجموعـة بتوزيـع أربـاح نقديـة بنسـبة ()٪ 15

حيـث وصلـت مبيعـات المجموعـة فـي العـام

 4.02ريـال فـي العـام  ،2014وأوصـت إدارة

مـن رأس المـال ،أي  1.5ريـال للسـهم الواحـد.

قريبـا إلـى حـد مـا من مسـتواه منذ خمس سـنوات،

 2010إلـى  18.15مليـون ريـال .وممـا سـاهم
فـي انخفـاض إجمالـي المبيعـات تراجـع الوسـاطة

وأعلنـت المجموعـة اإلسلامية القابضـة فـي العـام

الماليـة بنسـبة  ٪ 59.8مـن  35.04مليـون ريـال

مليـون ريـال ( 5.21مليـون دوالر) وهـو مـا يمثـل

أثـر هـذه االنخفاضـات جزئيـا بالزيـادة فـي مبيعـات

الماضـي عـن تحقيقهـا لمبيعـات بلغـت 18.97

انخفاضـا حـادا بنسـبة  ٪ 47.3عـن العـام 2014

عندمـا بلغـت مبيعـات الشـركة  36.01مليـون

إلـى  14.07مليـون ريـال .غيـر أنـه قـد تـم تقليـص

بعـض منتجـات المجموعـة بنسـبة  ٪ 594.3لتبلـغ
 15.97مليـون ريـال.
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السلامة البيئية واألمن
في ظل ظروف عدم االسـتقرار في قطاع النفط والغاز وانخفاض أسـعار البترول ،تسـتمر قطر لنقل الغاز “ناقالت” في
العمل على نحو مسـتقر بدون تأثير يذكر على األداء المالي الشـركة .وتعكس التسـهيالت االئتمانية الممنوحة للشـركة من قبل
بنـوك محليـة و إقليميـة مقابـل معـدالت فائدة منخفضة ،الوضع المالي القوي لشـركة “ناقالت” وارتباطها بدولة قطر كشـركة
رائـدة للصناعة البحرية.
فقـد حققـت شـركة “ناقلات” نتائجهـا ماليـة كبيرة

المـدى مـن قبـل قطـر غـاز وراس غـاز .واسـتمرارا

ريـال مقارنـة مـع صافـي ربـح  895مليـون ريـال عـن

البحريـة المحـدودة” ،وهـي مشـروع مشـترك

ويرجـع ذلـك بصـورة أساسـية إلـى نمـو أعمـال

مجموعـة شـركات “انجيليكوسـيس” ليصبـح

للنجـاح وقعـت شـركة “ناقلات كيبـل لألعمـال

للعـام  ،2015حيـث بلـغ صافـي الربـح  984مليـون

بيـن شـركة “ناقلات” وشـركة “كيبـل لألعمـال
ً
ً
مهمـا مـع
إسـتراتيجيا
البحريـة المحـدودة” ،اتفاقـا

العـام  ،2014أي بزيـادة قدرهـا  .٪ 10لقـد حققـت
ً
ارتفاعـا فـي األربـاح،
عمليـات التشـغيل بالشـركة

بذلـك الحـوض الجـاف “أرحمة بن جابـر الجالهمة”

الشـركة ،حيـث تـم إضافـة ثلاث سـفن جديـدة

الحـوض المفضـل لهـا لجميـع خدمات بنـاء وإصالح

إلـى أسـطول نقـل الغـاز الطبيعـي المسـال التابـع

السـفن فـي منطقة الشـرق األوسـط .ويسـري هذا

للشـركة خلال العـام  ،2015والتشـغيل الكامـل

االتفـاق علـى جميـع السـفن العاملـة تحـت إدارة

للسـفن المنضمـة ألسـطول “ناقلات” خلال

شـركات المجموعـة الثلاث المتخصصـة فـي إدارة

العام  2014والترشـيد في المصروفات التشـغيلية

السـفن .تقـع شـركة ناقلات كيبيل لألعمـال البحرية

وانخفـاض تكلفـة التمويـل .وقـد أشـارت وكاالت

المحـدودة ( )N-KOMفـي حـوض “ارحمـة بـن جابر

التصنيـف االئتمانـي خلال العـام الماضـي أن نجـاح

الجالهمـة” فـي مدينـة راس لفـان الصنـاعــية فـي

الشـركة يعـزي إلـى مرونتهـا فـي مواجهـة تقلبـات

السـوق وخبرتهـا فـي اإلدارة ،وذلـك مـن خلال األداء

الثابـت فـي عمليات إدارة وتشـغيل سـفن نقـل الغاز

الطبيعـي المسـال .وتسـتمر الشـركة فـي تنفيـذ
إسـتراتيجية تطويـر األعمـال ونموهـا علـى المـدى

البعيـد بمـا يحقـق القيمـة المضافـة والعائـدات
القويـة للمسـاهمين ،وذلـك مـن خلال اسـتغالل
الفـرص االسـتثمارية المسـتقبلية لخدمـة قطـاع
النقـل البحـري العالمـي ،والعمـل علـى زيـادة نسـبة
االسـتخدام لمرافـق الحـوض الجـاف القطـري

“أرحمـة بـن جابـر الجالهمـة لبنـاء وإصالح السـفن”.
تسـتند قـوة شـركة ناقالت إلـى حد كبير علـى عملها

الرئيسـي فـي مجـال شـحن الغـاز القطـري إلـى
األسـواق العالميـة ،فأسـطولها يضـم أحـدث وأكبـر
أسـطول علـى مسـتوى العالـم ،حيـث تعتمـد جميع

السـفن علـى التكنولوجيـا الحديثـة لضمـان نقـل

عبدالله بن فضاله السـليطي

المدير العام لشـركة ناقالت

ً
بيئيـا مـع المحافظـة
الغـاز علـى نحـو آمـن وسـليم

فعاليـة التكلفـة .تمثـل سـفن الغـاز الطبيعـي
علـى َّ
ً
ً
إجماليـا يصـل إلـى  11مليار دوالر
اسـتثمارا
المسـال

تقريبـا وتبلـغ سـعة نقلهـا مجتمعـة إلـى مـا يزيـد عـن
ً

 8.5مليـون متـر مربـع أو  ٪ 15مـن السـعة العالميـة.
إن جميـع سـفن شـركة ناقلات ُتسـتخدم بالكامـل
لإليفـاء بمتطلبـات النقـل المتعلقـة بصناعـة الغـاز

الطبيعـي المسـال القطـري ،حيـث توفـر للدولـة
وللعالـم أجمـع “شـبكة أنابيـب عائمـة” مـن الطاقـة
النظيفـة ذات األهميـة اإلسـتراتيجيةُ .يشـار إلـى

أن سـفن الغـاز الطبيعـي المسـال الخاصـة بشـركة

ناقلات مؤجـرة مـن خلال اتفاقيـات تأجيـر طويلـة

شمــال قطـر وتمتلـك شـركة “ناقلات” حصـة

وقدرهـا  ٪ 79مـن أسـهم شـركة ناقلات كيبـل
لألعمـال البحريـة المحـدودة .الجديـر بالذكـر أن ناقلـة
الغـاز الطبيعـي المسـال التابعـة لشـركة “مـاران غـاز

البحريـة” كانـت أول سـفينة تسـتفيد مـن الخدمـات

المميـزة التـي يقدمهـا الحـوض الجـاف عنـد تدشـينه
قبـل خمـس سـنوات ،ومنـذ ذلـك الحيـن واصـل
الحـوض تقديـم خدماتـه لثالثـة عشـر ناقلـة مـن
ناقلات الغـاز الطبيعـي المسـال التابعـة لشـركة

“مـاران غـاز” ،و شـركة “مـاران إلدارة الناقلات”.

وقـد صـرح المهندس عبدالله بن فضاله السـليطي،
ً
قائلا« :كانـت
المديـر العـام لشـركة ناقلات،
والتـزال مجموعـة شـركات انجيليكوسـيس شـريكا
ً
رئيسـيا هامـا فـي مسـيرة توسـع شـركة “ناقلات”

وتطورهـا وإنجازاتهـا المختلفـة علـى مـر السـنين».
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المزود الرئيسي
شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة من أوائل شـركات القطاع الخاص فـي المنطقة التي تعمل في مجال إنتـاج الكهرباء وتحلية
المياه كشـركة مسـاهمة قطرية عامة تأسسـت في العام  ،1990بغرض إمتالك وإدارة محطات توليد الكهرباء وتحلية المياه
وبيع منتجاتها.
يبلـغ رأس مـال الشـركة مليـار ومائـة مليـون ريـال

الشـركة مسـتمرة بجهودهـا الراميـة إلـى المسـاهمة

مليـون سـهم ،حيـث تمتلـك حكومـة دولـة قطـر

علـى البيئـة ،مشـيرا إلـى أن إنتـاج شـركة الكهربـاء

بتحقيـق األمن المائي والكهربائـي للدولة والمحافظة

قطـري مدفـوع بالكامـل مـوزع علـى مائـة وعشـرة

والمـاء القطريـة وشـركاتها التابعـة سـيرتفع مـن

والمؤسسـات التابعـة لهـا مـا يقـارب  ٪ 52مــن رأس

حوالـي  8.600ميغـاوات مـن الكهربـاء إلـى حوالـي 11

المـال ،ويملـك باقـي المسـاهمين مـن الشـركات
عـد شـركة الكهربـاء والمـاء
واألفـراد حوالـي ُ ،٪ 48ت ّ

ألـف ميغـاوات فـي النصـف األول مـن العـام .2018

كمـا قـررت الشـركة وقـف االسـتثمارات الخارجيـة

القطريـة ثانـي أكبـر شـركة مرافـق بمنطقـة شـمال

للشـركة وكانـت البدايـة بتوقيـع اتفاقيـة اسـتحواذ

المـزود الرئيسـي
إفريقيـا والشـرق األوسـط ،فهـي
ّ
للكهرباء والمياه المحالة في قطر بحصة سـوقية 62

شـركة نبـراس للطاقـة علـى حصـة شـركة الكهربـاء

والمـاء القطريـة البالغـة  ٪38.891فـي شـركة آي إي

 ٪مـن الكهربـاء و ٪ 79مـن الميـاه ،حيـث تبلـغ الطاقـة

أس أواسـيس لميتـد ( )AES Oasis Ltdوالتـي تمتلك

التي تقوم الشـركة بتوليدها  5,432ميجاواط و 258

ً
يوميا ،ومع األخذ في االعتبار أن إجمالي
مليون جالون

 ٪60مـن شـركة آي إي أس األردن القابضـة (AES
 )Jordan Holdcoالمالكـة لمشـروع محطـة المناخـر

الطاقـة التـي يتم توليدهـا في قطـر  8,750ميجاواط
ً
يوميـا  ،فإنـه لديهـا فائـض مـن
و 328مليـون جالـون

الطاقـة يبلـغ  2,700ميجـاواط مـن الكهربـاء ،وقـد
ً
ً
ملحوظـا خالل العقـد الماضي
نمـوا
شـهدت الشـركة
ً
تماشـيا مـع النمـو الجيـد لالقتصـاد القطـري وزيـادة

عـدد السـكان والزيادة المقابلـة لذلك في الطلب على

الكهربـاء والمـاء ،وقـد ارتفعـت إيرادات شـركة الكهرباء
والمـاء القطريـة بمعـدل نمـو سـنوي مركـب بنحـو

 .٪ 10.3حيـث بلغـت إيرادات التشـغيل للعـام 2015

 2.983مليـار ريـال قطـري مقارنـة بــ  2.898مليـار
ريـال قطـري للعـام  2014بزيـادة بلغـت نسـبتها .٪ 3

فـي المملكـة األردنيـة الهاشـمية والتـي تبلـغ قدرتهـا

فهـد حمد المهندي

المديـر العام والعضو المنتدب لشـركة
الكهربـاء والماء القطرية

تزامـن توقيـع مذكـرة التفاهـم مـع الجهـود العالميـة

العقـود المنتهيـة ومنهـا راس أبوفنطـاس (ب).

المنتـدب لشـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة أشـار إلـى
المبذولة للحفاظ على البيئــة .وقال المهندي“ :بينما

تسـتمر شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة فـي تعزيـز

متخصصـة فـي إنتـاج الطاقـة الكهربائيـة باسـتخدام

قطـر مـن خلال اسـتغالل الطاقـة الشمسـية ،خاصة

 ٪ 40لقطـر للبتـرول و  ٪ 60لشـركة الكهربـاء والمـاء

والتـي تحتـاج إلـى تركيـز أكثـر ،حيـث سـيكون التركيـز

القطريـة .فهـد حمـد المهنـدي المديـر العـام والعضو

وقـد قامـت شـركة الكهربـاء والمـاء القطريـة بالتوقيـع

الطاقـة الشمسـية حيـث تكـون ملكية الشـركة بواقع

سـوف ينصـب علـى االسـتثمار فـي السـوق المحليـة
فـي السـوق المحليـة مـن خلال تطويـر المحطـات

مكانتهـا محليـا وإقليميـا وعالميـا ،تمضـي الشـركة

علـى مذكـرة تفاهـم مـع قطـر للبترول إلنشـاء شـركة

اإلجماليـة  374ميجـا واط.

وفي هذا الصدد أشـار المهندي إلى أن تركيز الشـركة

قدمـا فـي تنويـع مصـادر الطاقـة الكهربائيـة فـي دولـة
مـع التوقعـات التـي تشـير إلـى ارتفـاع نسـبة الطلـب

علـى الكهربـاء فـي السـنوات القادمـة” .مؤكـدا أن

القديمـة القائمـة كـراس أبوفنطـاس وتمديـد

وأشـار المهنـدي إلـى أن هنـاك تركيـزا اآلن علـى

االسـتثمار فـي الطاقـة البديلـة ،حيـث تخطـو دولـة
قطـر خطـوات جيـدة فـي هـذا المجـال ،كمـا أن لديهـا

التزامـات طويلـة المـدى فـي مجـال الطاقـة البديلـة،
معتبـرا أن السـوق المحلـي يعـد سـوق واعـد جـدا فـي
تطويـر المحطـات القائمـة وبنـاء المحطـات الجديـدة

المطلوبـة للشـبكة فـي قطـر.

أداء الشركة بناء على معايير التقييم خالل الثالث سنوات ()2015 - 2013
نمو سعر السهم

توزيع األرباح

السيولة

العائد على حقوق المساهمين

هامش صافي الربح

نمو اإليرادات

٪ 16.7

٪ 3.4

26

٪20.5

٪ 56.1

٪2
49

يوني ـ ـ ـ ــو 2016

شئون إدارية

نصائح لتعزيز الرضا الوظيفي
في الشركة
اعتاد الموظفون ،فيما مضى ،تقديم استقالتهم والبحث عن وظيفة جديدة في حال شعروا بعدم الرضا
عن الشركة التي يعملون فيها .أما اليوم ،وفي ظل التراجع االقتصادي وميزانيات التوظيف المحدودة
ً
خوفا من عدم إيجاد بديل جيد.
للشركات ،أصبح من الصعب على الموظف تقديم استقالته
ونتيجـة لذلـك ،تحولـت األمـور مـن سـيء إلـى أسـوأ

الرضـا عـن وظائفهـم الحاليـة .هـذا باإلضافـة إلى أن

وظيفتـه علـى الرغـم مـن عـدم رضـاه ،وحيـن يكـون

فـي خلال العامیـن القادمیـن ،بینمـا یسـعى ٪ 61
ً
قريبـا.
منھـم لالنتقـال إلـى شـركة أخـرى

حيـث يضطـر الموظـف اليـوم إلـى البقـاء فـي
راض عـن وظيفتـه ،يتحـول إلـى
الموظـف غيـر
ٍ
مبـال تجاه عملـه ،كما أن
وغيـر
الطبـاع
شـخص حـاد
ٍ

معنوياتـه ،وإنتاجيتـه وأداءه تتأثـر بشـكل كبيـر .قـام

بيت.كـوم ،في السـنة الماضية ،ببحـث مدى تراجع
الرضـا الوظيفـي فـي منطقة الشـرق األوسـط ،وقد

أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول «الرضـا الوظيفـي
فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيــــــــــا» ،أبريـل
،2015إلـى أن  ٪ 60مـن المهنييـن يشـعرون بعـدم
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 ٪ 43ال یـرون أنفسـھم یعملـون فـي الشـركة عينهـا

هـل تسـعى لزيـادة نسـبة الرضـا الوظيفـي فـي
ً
اسـتنادا إلـى
شـركتك؟ يقـدم لـك بيت.كـوم،

اسـتبيان أجـراه حول «رضـا الموظفيـن فـي الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيـا» ،أبريـل  ،2016بعـض

النصائـح التي تسـاعدك في تعزيز مسـتويات الرضا
الوظيفـي فـي شـركتك.

 .1شجع على الشفافية

أظهـرت أبحـاث بيت.كـوم أن الشـفافية هـي
إحـدى أهـم عوامـل الرضـا الوظيفـي ،فالزيـادة
علـى الراتـب والترقيـات مهمـة ولكنهـا ال تكفـي.

الموظـف اليـوم يريـد أن يعـرف الوضـع المالـي

الفعلي للشـركة ووضعها في السـوق .المطلوب
منـك هـو تعزيـز الشـفافية وتشـجيع التواصـل

الصريـح والمفتـوح بيـن اإلدارة والموظفيـن ،فقـد
أشـار اسـتبيان بيت.كـوم حـول «مـا الـذي يجعـل
ً
ً
جذابـا للعمـل؟» ،فبرايـر ،2014
مكانـا
الشـركة

إلـى أن  ٪ 60مـن المهنييـن فـي المنطقـة يقولـون

شئون إدارية
حـول «دور المـوارد البشـرية فـي منطقـة الشـرق

صـرح  ٪ 24مـن المشـاركين فـي اسـتبيان بيـت.
ّ
ً
ً
جذابـا
مكانـا
كـوم حـول «مـا الـذي يجعـل الشـركة

التي يتعين على أقسـام الموارد البشـرية تحسينها

ومـدح عملهـم المتميـز باسـتمرار.

األوسـط وشـمال إفريقيـا» ،ديسـمبر  ،2015إلـى

أن التواصـل مـع الموظفيـن مـن أهـم المجـاالت
في شـركات المنطقة.التواصـل الواضح والصريح
حـول آخـر مجريـات الشـركة ،والتوجيـه الفـردي

والجماعـي ،والصـورة الشـاملة حـول اتجاهـات

مهنييـن فـي الشـرق األوسـط إلـى أنهـم يرغبـون

قيـم يمكنـك مشـاركتها مـع
هـل لديـك مجموعـة َ

ومنتجـة .ويمكـن للشـركات سـريعة النمـو

معهـم .يقـدم لـك بيت.كوم صفحات الشـركات
بريميوم التـي تعتبـر طريقـة رائعـة إلنشـاء صفحـة

لشـركتك تشـارك من خاللها آخر األخبار واألحداث
والتعيينـات التـي تجـري فـي شـركتك.

األوسـط وشـمال إفريقيـا» ،أبريـل  ،2016علـى

أنهـم يشـعرون بالرضـا عـن التـوازن بيـن حياتهـم

وعملهـم .فـي الواقـع ،لـم تعـد الفوائـد واألمـوال

كافيـة لدفـع القـوى العاملـة لاللتـزام والتنافسـية.
فأهـم أصحـاب العمـل هـم الذيـن يخلقـون بيئـة

عمـل تشـجع تواصـل المهنييـن مـع الشـركة،
وتجعـل تجربتهـم فـي العمـل تجربـة ايجابيـة تزيـد
حياتهـم رضـا وغنـى.

 .3شجع على التواصل

وتشـارك األفـكار أمـام الموظفيـن حيـث يمكـن
أن تتحـول الدردشـات التـي تحصـل فـي خلال
سـاعة الغـداء إلـى محادثـات تفاعليـة وتعاونيـة

بيـن الموظفيـن .فقـد أشـار اسـتبيان بيت.كـوم

حول

الصحيـة والحفـاظ علـى قـوى عاملـة سـعيدة
التـي تعتمـد برامـج متشـعبة ومدروسـة ضمـان
تحقيـق عائـد علـى االسـتثمار فيمـا يتعلـق بصحـة

القـوى العاملـة ،كمـا أشـار اسـتبيان بيت.كـوم
حول «العـادات الغذائيـة والصحيـة للمهنييـن
فـي الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا» ،مـارس
.2016

أظهـرت أبحـاث بيت.كـوم أن توفيـر الدعـم

قدم فوائد تتخطى الراتب
ّ .7
يمكنـك اتبـاع أسـاليب متعـددة تدعـم الراتـب مـن

للموظفيـن يسـاهم بدعـم الرضـا الوظيفـي فـي

حياتهـم .يمكنـك ،علـى سـبيل المثـال ،تقديـم

 .4أنشىء مسارات وظيفية واضحة لموظفيك

التنمـوي مثـل فـرص التدريـب والتوجيـه الوظيفـي
الشـركة .فقـد صـرح  ٪ 85مـن المشـاركين فـي

اسـتبيان بيت.كـوم حـول «التقـدم الوظيفـي فـي

الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا» ،ينايـر ،2016
مھم ً
جدا بالنسـبة إلیھم،
التقدم الوظیفي أمر
بأن
ّ
ّ
فـي حيـن أشـار  ٪ 82منهـم إلـى أنهـم قـد يقومـون

بتـرك شـركاتهم الحاليـة للحصـول علـى فـرص
ً
جـدا بالنسـبة للمـدراء
تدريبيـة أفضـل .مـن المهـم

إجـراء مناقشـات تخطيـط مهنـي مـع كل موظـف.
تأكـد مـن أن فريـق العمـل علـى علم بمختلـف أنواع

المسـارات الوظيفية أو فرص العمل المتاحة كجزء

مـن عمليـة التدريـب والنمـو فـي الشـركة.

يتعيـن علـى الشـركات تسـهيل عمليـة التواصـل

الموظفين» .يـدرك أصحـاب العمـل اليـوم،
ً
دورا
أهميـة برامـج الصحـة واإلنتاجيـة التـي تلعـب

مـن هـدف أسـمى ،وذلـك بحسـب اسـتبيان بيـت.
ً
ً
جذابـا
مكانـا
كوم حـول «مـا الـذي يجعـل الشـركة

بشـكل كبير بقدرتك على التواصل الدائم والفعال

كـوم حـول «رضـا الموظفيـن فـي الشـرق

فـي المنطقـة يقولـون« :إن قسـم المـوارد

ً
مهمـا فـي تعزيـز جهـود التحكـم بتكاليـف الرعايـة

العالـم؟ جـذب المهنييـن واالحتفـاظ بهـم مرتبـط

 .2اجعل التوازن بين العمل والحياة أولوية

البشـرية فـي بيئـة العمـل بمنطقـة الشـرق

البشـرية في شـركتهم يسـاهم في تعزيز رفاهية

للعمـل؟» .هـل تمتلـك شـركتك مهمـة ورؤيـة؟

أكـد  ٪ 70مـن المشـاركين فـي اسـتبيان بيـت.

أظهـر اسـتبيان بيت.كـوم حـول «دور المـوارد

الشـركة هـي التـي تسـاهم فـي زيـادة سـعادة
ً
جزءا مـن روتين
الموظـف ورضـاه ،لـذا اجعلهـا كلها

بالعمـل لـدى شـركة يشـعرون فيهـا بأنهـم جـزء

القيـام بـه فـي العمـل.

 .6ساعد الموظفين في الحفاظ على صحة جيدة

األوسـط وشـمال إفريقيـا» أن  ٪ 66مـن المهنييـن

العمـل فـي الشـركة .فقـد أشـار  5مـن أصـل 10

إن أكثـر مـا يهمهـم هـو معرفـة مـا يتعيـن عليهـم

للعمـل؟» إلـى أنهـم يحبـون أن يتـم تقديرهـم

كافىء الموظفين المتميزين
.5
ِ

تعتبـر اإلنجـازات والمكافـآت مـن أهـم عوامـل
تحفيـز الموظفيـن .إن كان الموظـف يخاطـر

لتحقيـق اإلنجـازات ال تتـردد في مكافأتـه من خالل
ً
مثلا.
قسـيمة شـرائية أو يـوم إجـازة إضافـي،

خلال مسـاعدة الموظفيـن في مجـاالت أخرى في
مسـتوى إضافـي مـن التأميـن علـى الحيـاة .كمـا

يمكنـك اعتمـاد الرعايـة الصحيـة لألسـنان والعيون

أو تقديـم العضويـات فـي النـوادي الرياضيـة
للمحافظـة علـى سـعادة الموظفيـن وصحتهـم.
ً
جـدا توفيـر مـا يشـعر الموظـف بأنـك
مـن المهـم
مهتـم بـه وبصحتـه.

 .8استطلع آراء الموظفين

يتعيـن علـى الشـركات إجـراء اسـتبيانات داخليـة

للتعـرف علـى مسـتوى الرضـا الوظيفـي فيهـا.
ّ
فالمعلومـات التـي تحصـل عليهـا مـن ِقبـل
الموظفيـن يمكنهـا أن توجهـك إلـى الطريـق

الصحيـح لبنـاء بيئـة عمـل إيجابيـة .يمكنك تحميـل

مجموعـة مـن الدراسـات حـول الرضـا الوظيفـي
ً
مجانـا علـى اإلنترنت ومـن خلال االسـتعانة
باسـتبيان بيت.كـوم حـول الرضـا الوظيفـي فـي
الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا .2015

إن بيت.كوم هو أكبر موقع للوظائف في منطقة الشرق األوسط مع أكثر من  40,000صاحب عمل وأكثر من  24,500,000باحث 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.
يمكنكم إرسال أية مالحظات على البريد اإللكترونيqtoday@omsqatar.com :
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مراقبة األداء وعالج البيروقراطية
تهدف الحكومة اإللكترونية في دولة قطر إلى توفير حياة أفضل للمجتمع ،حيث أن استخدام
التكنولوجيا على مستوى العالم يسعى إلى تقديم حلول أبسط وأسرع ،تفتح قطر اليوم ملف
دور الحكومة الرقمية في القضاء على البيروقراطية.
بقلم  :ازدهار إبراهيم
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يجب على الجهات المعنية تطوير الكوارد

البشرية المخصصة لذلك في الهيئات

الحكومية لتواكب هذا التطور الكبير الذي
يحدث في الجهاز اإلداري للدولة
خليفة صالح الهارون
الخبير التكنولوجي

وتقـدم التكنولوجيـا للجهـات الحكوميـة فرصـا

ً
إضافة إلى أهمية تعزيز ثقة المواطنين باتباع سياسـة

االنفتـاح والشـفافية وسياسـة البيانـات المفتوحـة،

جديـدة للتواصـل مـع الجمهـور وعالـم األعمـال لتلبيـة
ً
فضلا عـن توفيـر األدوات التـي يحتاجهـا
احتياجاتهـم،

كبيـرا
نجاحـا
حيـث إن مثـل هـذه الخطـوات حققـت
ً
ً

مسـتوى عالمـي تتسـم بالفعاليـة واالبتكار .وسـتعمل

لموضـوع المرونـة فـي إيجـاد طـرق مبتكـرة فـي مجـال

موظفـو الحكومـة لتقديـم خدمـة متميـزة ذات

اسـتراتيجية الحكومـة اإللكترونيـة لدولـة قطـر 2020
علـى تطويـع التكنولوجيـا لتحقيـق القيمـة الحقيقيـة

للحكومـة اإللكترونيـة وتلبيـة احتياجـات كافـة العملاء.
لكـن يجـب علـى المسـئولين عـن الخدمـات الرقميـة
الحكوميـة بالوزارات تشـجيع االبتـكار وتبني المواهب،

ألنهـا المـورد الحقيقـي والدائـم لتطـور المجتمعـات،

علـى المسـتوى العالمـي .كمـا أن هنـاك أهميـة كبيـرة

تقديـم الخدمـات ،وهـذا يتجلـى مـن خلال التعـاون
بيـن القطـاع الخـاص والعـام ،باإلضافـة ألهميـة دور
التكنولوجيـا الذكيـة فـي خفـض النفقـات بنسـبة ال
تقـل عـن  ،٪ 20فمـا فـوق ذلـك كلـه يفتـح المجـال

لالبتـكار وتشـجيع المواهـب وتبنيهـا ودعمهـا لتقديـم
األفـكار اإلبداعيـة ،وهكـذا ُت ِّ
شـكل الحكومـة اإللكترونيـة
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وعنـاء االنتظـار أمـام مكاتـب اإلدارات الحكومية بعد أن

التكنولوجـي« :إن الهيئـات والمؤسسـات الحكوميـة

الفرصـة للمواطينـن والمقيميـن إلنهـاء معامالتهـم

الخدمـات الرقميـة ،وذلـك للتسـهيل علـى المواطنيـن

أتـاح المفهـوم الجديد لتخليـص المعامالت الحكومية

بواسـطة األجهزة اللوحيـة ،والهواتف الذكية المتصلة
بشـبكة اإلنترنـت ،مشـددين علـى تفـوق الحكومـة

اإللكترونيـة فـي جوانـب عديـدة علـى النظـام التقليـدي
فـي اإلدارة داخـل الـوزارات الحكوميـة والمؤسسـات

الرسـمية ،فاإلنترنـت أتـاح الفرصـة للـوزارات لتتصـل
ببعضهـا البعـض ،بـل وتنجـز معاملات المواطنيـن
فيمـا بينهـا عـن طريـق اإلنترنت .كمـا أشـادوا بالهيئات

الحكوميـة مـن وزارات ومؤسسـات والتي بـدأت مبكرا

لن يكون استخدام التطبيقات

الخدمة اإللكترونية للوزارات معضلة

بالنسبة لهم ،والحكومة الرقمية ليست

عائق ًا أمام المواطن بأي حال من األحوال ،
حيث باتت الهواتف الذكية بأنواعها
المختلفة في متناول الجميع
محمد المهندي
رجل أعمال

فـي تطبيـق خدمـات الحكومـة الرقميـة واسـتطاعت
انهـاء جـزء كبيـر مـن خطتهـا نحـو التحـول لـوزارة رقميـة

ومنهـا :وزارة الداخليـة ،والبلديـة ،وأخيـرا وزارة العـدل،
ً
مثـاال يحتـذى بـه فـي تطبيـق األنظمـة
واعتبروهـا
اإللكترونيـة الذكيـة فـي تخليـص معاملات الجمهـور،
وطالبـوا الـوزارات الخدميـة األخـرى أن تقتـدي بهـم،

وتتحـول مـن النظـام الورقـي إلـى اإللكترونـي ،الفتيـن
ّ

إلـى أن مشـروع الحكومـة اإللكترونيـة

مـن أهـم

المشـروعات التـي يعلـق عليهـا الجمهـور آمـاال عريضـة

لتسـهيل المعاملات ،وسـرعة إنجازهـا ،مشـيرين إلـى

أن المراجعيـن كانـوا يجـدون صعوبـة بالغـة فـي الولوج
إلـى المعلومـات التـي يرغبون في معرفتهـا ،ولكن اآلن

اختلـف األمـر مـع التحـول للرقميـة.

وذلـك لالرتقاء بمسـتوى الخدمـات الحكومية المقدمة

إلـى تطبيقهـا فـي الـوزارات والمؤسسـات الحكوميـة

سـيكون لهـا أثـر عظيـم ،وتحـول جـذري فـي العمـل
ً
بديلا للمعاملات
الحكومـي التكنولوجـي ليكـون
الورقيـة والروتيـن الـذي يـؤدي إلـى تأخـر المعاملات

الحكوميـة ،وبذلـك يوفـر الكثيـر مـن الجهـد والوقـت
وينهـي المعاملات بصـورة صحيحـة ودون أخطـاء.

وأضافـوا نظـام الحكومـة الرقميـة الـذي تسـعى

الدولـة إلـى تعميمـه لتفعيـل اسـتراتيجية الحكومـة
الرقميـة  ،2020حقـق العديـد مـن النجاحـات الكبيـرة

بالنسـبة لخدمـات المواطنييـن ،خاصة رجـال األعمال،

حيـث يتمتـع هـذا النظـام بتوظيـف التكنولوجيـا
الحديثـة وأحـدث التقنيـات واألسـاليب المتطـورة
إلنجـاز المعاملات بسـرعة كبيـرة .

ونوهـوا فـي حديثهـم بـأن الحديـث عن مزايـا الحكومة

الرقميـة متعـدد ،ولعـل أبرزهـا توفيـر الوقـت والجهـد
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هـذا التطـور الكبيـر الـذي يحـدث فـي الجهـاز اإلداري
للدولـة  .وقـال« :إن أكثـر مـن  ٪ 90مـن سـكان الدولـة

لديهـم إتصـال دائـم باإلنترنـت ،وبالتالـي فـإن تطبيـق

التكنولوجيـا والتقنيـات الحديثـة فـي الـوزارات وتوفيـر
المعلومـات والخدمـات سـهل علـى المواطنيـن

الحصـول علـى خدماتهـم بشـكل أسـرع ممـا يعـد

توفيـرا للوقـت والجهـد ،مؤكـدا أن تطبيـق التقنيـات
الحديثـة سـاعد علـى تطـور الخدمـات الحكوميـة،

وسـرعة تقديمهـا للمواطنيـن والمقيميـن علـى حـد

سـواء .

وأوضـح أن قطـر قـادرة علـى إنجـاز مشـروع «الحكومة
الذكيـة» بسـرعة مـع وجـود اإلرادة والرؤيـة ،داعيـا

إلـى ضـرورة تهيئـة الكـوادر البشـرية التـي تعمـل علـى
إنجـاز هـذه المبـادرة ،مـع ربـط هـذه الكـوادر الحكوميـة
ببعضهـا البعـض .وأوصـى الهـارون بضـرورة عمـل

الحكومـة الذكيـة بفاعليـة أكثـر وجهـد كبيـر ،حتـى يكون
هنـاك تعـاون كامـل بيـن الجهـات وإتاحـة تطبيقـات

مفتوحـة للخدمـات الحكوميـة علـى الهواتـف الذكيـة،

الرقميـة فـي  2014مـا يزيـد عـن  800خدمـة إلكترونيـة

إجمالـي اتاحـة الخدمـات الحكوميـة عبـر اإلنترنـت،

المختصيـن إن الحكومـة الرقميـة التـي تسـعى الدولـة

المخصصـة لذلـك فـي الهيئـات الحكوميـة لتواكـب

التـي سـتقدمها الجهـات الحكوميـة ،والتـي يجـب أن

تخـدم األفـراد والشـركات بنسـبة تقـارب  ٪ 68مـن

تتعامـل مـن خلال التجـارة اإللكترونيـة .أكـد عـدد مـن

قيـام الجهـات المعنيـة بتطويـر الكـوارد البشـرية

عـدد الخدمـات الحكوميـة التـي تـم

  وقـد وصـل

رغبـات المجتمعـات اإللكترونيـة والشـركات التـي

فـي الحصـول علـى الخدمـات ،مؤكـدا علـى ضـرورة

مشـيرا إلـى أن نجـاح تطبيـق الحكومـة واإلدارة

اطالقهـا منـذ تدشـين إسـتراتيجية حكومـة قطـر

ً
لبـي
حافـزا للقطـاع العـام لكـي يتطـور تكنولوجيـاُ ،
وي ِّ

متمثلـة فـي الـوزارات بـدأت فـي التوسـع فـي تطبيـق

لألفـراد والشـركات  .وتهـدف اإلسـتراتيجية لرفـع

كفـاءة العمليـات اإلداريـة الحكوميـة وتطويـر الميكنـة

الرقميـة الداخليـة للجهـة الحكوميـة وتـم تحقيـق مـا
يقـرب مـن  ٪ 43مـن هـذا الهـدف وتسـعى الـوزارات

للوصـول إلـى  ٪ 80بحلـول  2020كمـا تـم ربـط 90

جهـة بالشـبكة الحكوميـة ،مـع اسـتخدام  17جهـة
لمركـز البيانـات الحكومـي و 39جهـة لنظـام «مـوارد»
إلدارة المـوارد البشـرية.

وتعمـل حكومـة قطـر الرقميـة علـى إحـداث تحـول
فـي الطريقـة التـي يتفاعـل بهـا األفـراد ومؤسسـات

األعمـال مـع الحكومـة ،بحيـث توفـر إمكانيـة النفـاذ إلى

الحكومـة وخدماتهـا عبـر اإلنترنـت علـى مـدار األسـبوع.
وكانـت وزارة العـدل أعلنـت إنه خالل شـهر سـيتم انهاء
جميـع المعاملات الورقيـة ضمـن المرحلـة األولـى مـن

مشـروع صـك لجعـل معاملات التسـجيل العقـاري
والتوثيـق إلكترونيـا.

التكنولوجيا وخدمة المواطن

وفـي هـذا السـياق قـال السـيد خليفـة هـارون الخبيـر

التكنولوجيـة يتوقـف علـى كيفيـة وطبيعـة الخدمـات
تكـون بشـكل يحقـق الهـدف الـذي وضعـت لـه وهـو
خدمـة المواطنيـن والمقيميـن .

تـم تحقيق ما يقرب من

٪ 43

من هـدف الحكومة الرقمية
تم ربط

90

جهة بالشـبكة الحكومية
مع استخدام

17

جهة لمركـز البيانات الحكومي

39

جهة لنظام «موارد» إلدارة الموارد البشـرية.
تسـعى الوزارات للوصول إلى

٪ 80

بحلول 2020
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ترتيـب الدول العربية
لجاهزية الحكومـة اإللكترونية عالميا
البحرين

18

اإلمارات

32

المملكة السعودية

36
قطر

44
الكويت

49
مصر

80
المصدر :مؤشـر األمم المتحدة لجاهزية
الحكومـة اإللكترونية للعام 2014

ً
إلكترونيـا بها ،وأن
قامـت بذلـك من أجل ربـط الجمهور
ذلـك ينعكـس باإليجـاب علـى الجمهـور الـذي يرغـب
فـي تسـهيل مهامـه .وأشـار إلـى أن تطبيـق الحكومـة

اإللكترونيـة بالشـكل المطلـوب سـيوفر الكثيـر مـن
الوقـت والجهـد علـى الشـركات والمؤسسـات

المتعاملـة مـع الحكومـة اإللكترونيـة وبوابـة حكومـي،
معربـا عـن أملـه أن تتضافـر الجهـود بيـن المسـئولين

عنهـا وبيـن كافـة الجهـات المتعاملة معها ليكـون إنجاز
أغلـب المعاملات عبـر الحكومـة اإللكترونيـة،ألن ذلـك
ً
جـدا وملحـوظ علـى تخفيـف
سيسـاعد بشـكل كبيـر

الضغـط علـى المؤسسـات والـوزارات والدوائـر
ً
قائلا « :نعتـرف أن هنـاك
الحكوميـة .وأضـاف
فئـة مـن المراجعيـن للهيئـات الحكوميـة ال تفضـل

االعتمـاد علـى الخدمـات اإللكترونيـة ،وذلـك يرجـع
إلـى عـدم توفـر الثقـة الكافيـة بيـن المواطـن والحكومة

التوجـه بنفسـه
اإللكترونيـة والتـي تدفـع الشـخص إلـى
ّ

إلـى مقـر الجهـة أو الـوزارة للتعامـل بنفسـه ،لذلك ال بد
مـن عمـل توعيـة علـى مسـتوى شـامل يسـتفيد منهـا
أكبـر عـدد مـن المراجعيـن داخـل الـوزارات الخدميـة».
تهيئة الموادر البشرية

وفـي نفـس اإلطـار أكـد رجـل األعمـال محمـد كاظـم

الكثير من الوزارات في دولة قطر

مهيأة أكثر من أية دولة أخرى في

المنطقة لتحديث بنيتها التكنولوجية
لما تمتلكه من أساليب
وإمكانيات جيدة

محمد كاظم األنصاري
رجل أعمال

األنصـاري أن الكثيـر مـن المسـتثمرين اسـتفادوا مـن
التحـول الرقمـي للحكومـة ،حيـث أصبحـوا ينهـون
ً
مشـيرا
جميـع أعمالهـم إلكترونيـا فـي ثـوان معـدودة،
إلـى أن انهـاء المعاملات قديمـا كان يسـتغرق أوقاتـا

طويلـة ممـا يؤثـر علـى المسـتثمر الـذي يعتبـر الوقـت

أحـد أهـم سـبل نجاحـه ،وبفضـل التطبيـق اإللكترونـي
أصبـح اآلن يتـم كل شـيء فـي وقـت قصيـر .وشـدد

األنصـاري علـى أن الكثيـر مـن الـوزارات فـي دولـة قطـر
الداخلية نموذج مشرف

مـن جانبـه أكـد رجـل األعمـال خليفـة المحاسـنة
علـى أهميـة إنجـاز التعاملات عـن طريـق الحكومـة
اإللكترونيـة ،مؤكـدا إنهـا أسـرع مـن التعاملات الورقية
ّ
وتوفـر الكثيـر مـن الجهـد والوقـت ،وقـال المحاسـنة:

«إن أكثـر الفئـات التـي تسـتخدم الحكومـة اإللكترونيـة
هـي الشـركات ورجـال األعمـال ،والجهـات الخاصـة

التـي ترغـب فـي إنهـاء تعامالتها مـع الـوزارات والجهات
الحكوميـة بشـكل سـريع .وأضـاف أن فكـرة التحـول

الرقمـي للـوزارات والهيئـات الحكوميـة بـرزت فـي

العالـم المتقـدم للقضـاء علـى البيروقراطيـة اإلداريـة
التـي كانـت سـائدة ،حيـث أصبـح الجمهـور بمختلـف
شـرائحه وفئاتـه قـادرا علـى إنجـاز بعـض معامالتـه
دون تمييـز ،بحيـث يتـم العمـل علـى تخفيـف حـدة
المشـكالت الناجمـة عـن تعامـل طالـب الخدمـة مـع
الموظفيـن .وأكـد أن هنـاك بعـض الـوزارات ومنهـا

وزارة الداخليـة اسـتطاعت التحـول الرقمـي بـكل
سـهولة ويسـر ،وأصبحـت تقـدم أغلـب المعاملات
إلكترونيـا ،وأن العديـد ممـن يرغبـون فـي الحصـول
علـى خدمـة مـن الـوزارة يسـتطيع الحصـول عليهـا عـن

طريـق الموقـع اإللكترونـي ،الفتـا أن كثيـر مـن الوزارات

مهيـأة أكثـر مـن أيـة دولـة أخـرى فـي المنطقـة لتحديث

بنيتهـا التكنولوجيـة لما تمتلكه من أسـاليب وإمكانيات
جيـدة ،الفتـا إلـى قيام الجهات المعنيـة بتقديم ووضع

تطبيقـات للخدمـات التـي يحتاجهـا المواطـن تناسـب
الجـوال.

حيـث تعمـل  24سـاعة.

وبيـن أن الكثيـر مـن مؤسسـات الدولـة عملـت الفتـرة
الماضيـة علـى تهيئـة الكـوادر البشـرية العاملـة

لتحقـق المطلـوب منهـا بسـهولة ويسـر مؤكـدا أنـه

غالبـا مـا يقـوم باسـتخدام موقـع وزارة الداخليـة
حيـث أنـه يسـهل الحصـول مـن خاللـه علـى الخدمـات

والمعلومـات متوافـرة

والرسـائل الصوتيـة ،وهـي إدارة بلا مـكان ،وتعتمـد
ً
أساسـا علـى الهاتـف المحمـول ،وهـي إدارة بلا زمـان

وكذلـك تجديـد االقامـات

للمقيميـن وكذلـك يقـوم باسـتخدام الخدمـات

االلكترونيـة التـي توفرهـا وزارة االقتصـاد وغرفـة قطر.
وأشـار األنصـاري خلال حديثـه إلـى أن دولـة قطـر
ً
ً
هائلا فـي التقنيـات الحديثــة والثــورة
تطـورا
تعيـش

المعلوماتيـــة ،ممـا أدى إلـى ظهـور مفهـــوم اإلدارة

اإللكتــرونية ،وهـي نتـاج الثـورة التكنولــوجية ،وأشـار
إلى أن اإلدارة اإللكترونيـة وسيلة لرفع األداء والكفاءة ،
موضحـا أن اإلدارة اإللكترونيـة إدارة بـلا ورق تسـتخدم

األرشـيف اإللكترونـي واألدلـة والمفكـرات اإللكترونيـة

المواطن الرقمي

وفـي ذات السـياق أكـد رجـل األعمال محمـد المهندي

أن الكثيـر مـن رجـال األعمـال اسـتفادوا مـن الخدمـات

التكنولوجيـة والرقميـة التـي بـدأت الحكومـة فـي
اسـتخدامها منـذ فتـرة كبيـرة ،مشـيدا بالخدمـات
التـي أصبحـت تسـهل اإلجـراءات وتنهـي الخدمـات

بشـكل أسـرع .وأضـاف إن اسـتخدام الوسـائل
ً
عائقـا أمـام
التقنيـة والتكنولوجيـة الحديثـة ليسـت

المواطـن بـأي حـال من األحـوال  ،حيث باتـت الهواتف

الذكيـة بأنواعهـا المختلفـة فـي متنـاول الجميـع وال
يجـدون صعوبـة فـي اسـتعمالها والدليـل علـى ذلـك
أن مئـات اآلالف مـن المواطنيـن مسـجلون علـى

مواقـع التواصـل االجتماعـي ،ولـن يكـون اسـتخدام
التطبيقـات الخدمـة اإللكترونيـة للـوزارات معضلـة

بالنسـبة لهـم.
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على الجغرافيا السياسية
أن تمضي قدما ...
ُعقدت القمة األخيرة لدول مجلس التعاون الخليجي والواليات المتحدة في الرياض في وقت
صعب تزايد فيه توتر العالقات األميركية العربية ،وخاصة مع المملكة العربية السعودية .ومن هنا
فقد كانت القمة فرصة مثالية للتقريب بين الجانبين وتجديد العالقات المتدهورة بصورة كبيرة.
غير أنه من الصعب القول إن الطرفين قد نجحا في تحقيق ذلك.
بقلم ساسا زوزمهاوسكي
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قـد أكـدوا بـأن حضـور أوبامـا قمـة دول مجلـس التعـاون

الخليجـي كان أمـرا ضروريـا بالنسـبة لـه ،وخاصـة بعـد أن
سـبق الرئيـس الفرنسـي ،فرانسـوا هوالنـد ،أوبامـا إلـى

هـذا الشـرف عندمـا ُدعـي هـذا األخيـر للمشـاركة فـي
قمـة مجلـس التعـاون الخليجـي فـي ديسـمبر .»2015

وأضـاف« :وقـال السـاخرون أيضـا إن أوبامـا قـد
قـام بهـذه الزيـارة لتأميـن فـرص إللقـاء محاضـرات

بعـد أن يتـرك منصبـه ،علـى الرغـم مـن أن الزمـن
وحـده كفيـل بإثبـات مـا إذا كانـت دول مجلـس

التعـاون الخليجـي سـوف تكـون سـخية معـه كمـا
كانـت مـع أسلافه ،والسـيما مـن حيـث تقديـم

المسـاهمات السـخية لمكتبتـه ومتحفـه الرئاسـي».
لكـن مما الشـك فيـه أن العالقات بين الواليـات المتحدة

ودول مجلـس التعـاون الخليجـي قـد شـهدت فتـورا
واضحـا .فحسـب جـان فرانسـوا سـيزنيك ،األسـتاذ
المسـاعد فـي كليـة الدراسـات الدوليـة المتقدمـة فـي

جامعـة جونـز هوبكنـز ،فقـد وضعـت الواليـات المتحـدة
وجهـات نظرهـا ومصالحهـا فـوق مصالـح دول مجلـس

التعـاون الخليجـي .لكـن ذلـك لـم يصـب قـادة دول

مجلـس التعـاون الخليجـي «بخيبـة األمـل المريـرة» التي
صورتهـا الصحافـة ألنهـم وعلـى الرغـم مـن كل شـيء
قـد سـعوا لتعزيـز مصالحهـم مـع الواليـات المتحـدة

دون تغييـر سياسـاتهم .واسـتطرد قائلا« :لكـن ال تـزال
العالقـات بيـن دول الخليـج والواليـات المتحـدة ُتعتبـر
مهمـة للغايـة ،وإن كان ذلـك قـد أصبـح علـى أسـاس

المصالـح المتبادلـة ،علـى الرغـم مـن أنهـا قـد أصبحـت

أقـل دفئـا ممـا كانـت عليـه فـي عهـد الرئيـس بـوش الذي
كان يتالعـب بـه مستشـاروه وأصدقـاؤه الخليجيـون».

األخطاء الدبلوماسـية

شـعر المراقبـون منـذ اللحظـة األولـى لبـدء القمـة
بوجـود شـعور عـام باالسـتياء .فعندمـا وصـل الرئيـس

تعبـأ المـزاج العـام الـذي أحـاط بزيـارة الرئيـس أوبامـا

األميركـي إلـى الريـاض ،الحظـت وسـائل اإلعلام

الرغـم مـن أن العاهـل السـعودي الملـك سـلمان قـد

ضيفـه األميركـي فـي المطـار ،وإنمـا أرسـل أميـر منطقة

إلـى الريـاض بانتقـادات مـن كال الجانبيـن .فعلـى
وصـف القمـة أمـام وكالـة األنبـاء السـعودية بأنهـا «بناءة

ومثمـرة» ،إال أن االجتمـاع قـد انتهـى دون التوقيـع وال
حتـى علـى اتفـاق واحـد ،ممـا يشـير إلـى أن الطرفيـن
لـم يتمكنـا مـن إيجـاد أرضيـة مشـتركة بشـأن القضايـا
الرئيسـية .وبالمثـل ،حـاول الرئيس األميركـي أن يطمئن
الحلفـاء العـرب بـأن سياسـة الواليـات المتحـدة تركـز
علـى اسـتخدام «كل عناصـر القـوة لتأميـن مصالـح

الواليـات المتحـدة األساسـية فـي منطقـة الخليـج وردع
ومواجهـة العـدوان الخارجـي ضـد حلفائنـا» ،كمـا قـال.

وحسـب جوزيـف كيتشيشـيان ،وهـو باحـث فـي مركـز

الملـك فيصـل للبحـوث والدراسـات اإلسلامية فـي
الريـاض ،فمـن اإلنصـاف أن نقـول إن هـذه الزيـارة التـي
تمـت فـي شـهر أبريـل كانـت لـرأب صـدع العالقـات بيـن

الحليفيـن القديميـن مـع بـروز تغيـرات هيكليـة عميقـة
فـي الشـراكة بيـن الواليـات المتحـدة والسـعودية .وقـال
كيتشيشـيان لقطـر اليـوم« :إن بعـض خبـراء السياسـة

األميركيـة بسـرعة أن العاهـل السـعودي لـم يسـتقبل
الريـاض ووزيـر الخارجيـة للقيـام بهـذه المهمـة .وأضاف
سـيزنيك« :لألسـف ،لـم تكـن الرحلة ناجحـة ألن الملك

لكن ال أحد يستطيع أن ينكر أن

للجانبين مصالح مشتركة ،على
رأسها أمن واستقرار المنطقة.
وقد يكون من األفضل أن يتم

تحقيق هذه األهداف بالتعاون
مع واشنطن

جوزيف كيتشيشيان ،وهو باحث
في مركز الملك فيصل للبحوث

والدراسات اإلسالمية في الرياض

سـلمان لـم يقتنـع بأوهـام أوبامـا ،وربمـا األهـم مـن
ذلـك أنـه قـد رفـض بشـدة المحاضـرات األميركيـة».

وهـذا ليـس باألمـر المفاجـئ ألنـه كانـت قـد حدثـت
«تعقيـدات» حتـى قبيـل انعقـاد تلـك القمـة عندمـا
وصـف الرئيـس أوبامـا دول الخليـج فـي تصريحاتـه

لصحيفـة ذي أتالنتيـك األميركيـة بأنهـم «راكبـون
مجانـا» ّ
وعلـق علـى مسـتوى الجهـود التـي تبذلهـا دول

الخليـج فـي مجـال أمنهـا اإلقليمـي بأنهـا «ال تريـد بـذل
أي جهـد فـي اللعبـة» .ويـرى سـيزنيك أن ذلـك هـو

الواقـع الـذي ال يمكـن ألي شـخص إنـكاره ألن «دول
الخليـج كانـت بالفعـل ركابـا بالمجـان ،أي أنهـا قـد
اعتبـرت الواليـات المتحـدة هـي المدافـع الرئيسـي عـن

مصالحهـا فـي المنطقـة .وقـد كانـت القيـادات الخليجية
حتـى حـرب اليمـن تعتمـد علـى الواليـات المتحـدة فـي
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تزويدهـا بالتكنولوجيـا والمـال لمحاربـة إيـران أو أي

ويـرى سـيزنيك أنـه قـد تمـت تعبئـة الجمهـور مـن

النظـر عـن شـخصية رئيـس الواليـات المتحـدة ،فـإن

واشـنطن العتبـار المؤسسـة الدينيـة السـعودية مصـدرا

عـدو آخـر .لكـن الحـال اليـوم لـم تعـد كذلـك .فبصـرف
الشـعب األميركـي لـم يعـد يرغـب بالقتـال مـن أجـل

دول الخليـج» .لكـن كيتشيشـيان يعتبـر أن وصـف
دول الخليـج بــ «الراكبيـن مجانـا» هـو خطـأ فـادح صـادر

عـن قائـد ينبغـي أن يكـون أكثـر حرصـا فـي تصريحاتـه.
غيـر أن الواليـات المتحـدة تحتاج إلى حلفائهـا في الخليج

أكثـر مـن أي وقـت مضـى لمحاربـة الجماعـات اإلرهابيـة
المتشـددة فـي الشـرق األوسـط ،مثـل داعـش وتنظيـم

القاعـدة ،اللتيـن همـا أبعـد مـا يكونـان عـن الهزيمـة حتـى
بعـد الضربـات الجوية بقيادة الواليات المتحدة وروسـيا.
وقـد شـكلت السـعودية ائتالفـا مـن  39دولـة إسلامية

لمحاربـة تنظيـم القاعـدة وداعـش .ولفـت كيتشيشـيان
إلـى أن دول مجلـس التعـاون الخليجـي قـد كانـت

سـخية جـدا فـي العقـود الماضيـة بتوفيـر المسـاعدات

الماليـة واللوجسـتية الضخمـة للقـوات المتحالفـة مـع

الواليـات المتحـدة أثنـاء الحملـة العراقيـة فـي العـام

 1991وفـي الفتـرة  ،2011- 2003وكذلـك فـي الحـرب
فـي أفغانسـتان .لكـن فـي اآلونـة األخيـرة ،سـاهمت

االختالفـات والخالفـات بشـأن النـزاع فـي سـوريا،

واالتفـاق النـووي مـع إيـران ،وأزمـة اليمـن ،بانخفـاض
مسـتوى مشـاركة دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي

«ال تزال العالقات بين دول

الخليج والواليات المتحدة ُتعتبر
مهمة للغاية ،وإن كان ذلك قد
أصبح على أساس المصالح

المتبادلة ،على الرغم من أنها قد

أصبحت أقل دفئا مما كانت عليه
في عهد الرئيس بوش الذي كان

يتالعب به مستشاروه وأصدقاؤه
الخليجيون»

جان فرانسوا سيزنيك ،األستاذ

المساعد في كلية الدراسات الدولية
المتقدمة في جامعة جونز هوبكنز

العمليـات التـي تقودهـا الواليـات المتحـدة .وأضـاف

كيتشيشـيان« :لكـن ال أحـد يسـتطيع أن ينكـر أن

للجانبيـن مصالـح مشـتركة ،علـى رأسـها أمن واسـتقرار
المنطقـة .وقـد يكـون مـن األفضـل أن يتـم تحقيـق هذه

األهـداف بالتعـاون مـع واشـنطن .لكـن إدارة أوبامـا قـد
غيـرت أولوياتهـا لألسـف الشـديد ،بـل وحتـى يمكـن

القـول إن الرئيـس األميركـي قـد أخطـأ باالسـتخفاف
بأهميـة مـا سـعى أسلافه بشـق األنفـس لتحقيقـه».

القضية األكثر حساسـية

الـدول العربيـة فـي الواليـات المتحـدة كذريعـة للهجـوم

علـى المملكـة العربيـة السـعودية فـي المحاكـم

األميركيـة التـي قـد تقـف ضـد السـعوديين دون أن
تتمكـن الحكومـة مـن إيقافهـا .غيـر أن تهديـد المملكـة

العربيـة السـعودية ببيـع سـنداتها األميركيـة التـي تبلـغ

قيمتهـا  500مليـار دوالر لـن يثنـي القضـاء عـن ذلـك،
وإنمـا لـن يـؤدي إال إلـى ارتفـاع أسـعار الفائـدة فـي جميـع
أنحـاء العالـم ،ممـا سـيؤثر علـى دول الخليـج والواليـات

المتحـدة علـى حـد سـواء ،لكن لـن يكون لذلـك بالضرورة
أي تأثيـر كارثـي علـى اقتصـاد الواليـات المتحـدة.
السياسـة مقابل االقتصاد

لكـن هـل سـتتدهور العالقـات االقتصاديـة بيـن دول
الخليـج والواليـات المتحـدة بسـبب اتسـاع الهـوة فـي

وجهـات النظـر السياسـية بيـن الطرفيـن؟ يجيـب
كيتشيشـيان بـأن العالقـات االقتصاديـة هـي «أهـم بأن

عهـد بهـا إلـى السياسـيين الهـواة» .وقـال سـيزنيك:
ُي َ
«مـا تـزال الشـركات السـعودية والخليجيـة تحـب
الشـركات األميركيـة كثيـرا .فالسياسـة قـد تؤثـر علـى

صفقـات األسـلحة لكنهـا لـن تؤثـر علـى القطاعـات

المدنيـة .وعلاوة علـى ذلـك ،فـإن دول الخليـج تعتمـد
علـى برامـج األسـلحة األميركيـة اعتمـادا كبيـرا لدرجـة
أنهـا قـد أصبحـت مجبـورة علـى العمـل مـع الواليـات
المتحـدة إلبقـاء طائراتهـا ودباباتهـا ومدافعهـا بحالـة
سـليمة» .لكـن علـى الرغـم مـن أنـه مـن المفيـد لـدول

مجلـس التعـاون الخليجـي أن تشـهد تدفـق المزيـد مـن

االسـتثمارات األجنبيـة إلـى اقتصاداتهـا المتعثـرة ،إال أن

سـيزنيك يـرى أنـه مـن المرجـح أن يشـهد كال الجانبيـن

وأخيـرا ،تزايـدت التوتـرات الحاليـة مـع إمكانيـة كشـف

السـري مـن تحقيقـات الكونغـرس فـي هجمـات

العالقـات بيـن إيـران ودول الخليـج .وثانيـا ،ألن كميـة

اإلدارة األميركيـة عـن جـزء علـى األقـل مـن الفصـل
 9/11الـذي يتحـدث عـن عالقـات سـعودية ممكنـة مـع

المعتديـن .فقـد ذكـرت صحيفـة نيويـورك تايمـز مؤخـرا
أن المسـؤولين السـعوديين قـد أبلغـوا إدارة أوبامـا
وأعضـاء الكونغـرس بـأن السـعودية «سـوف تبيع أصوال

أميركيـة بقيمـة مئـات المليـارات مـن الـدوالرات فـي
يحمـل الحكومـة
حـال إقـرار الكونغـرس لمشـروع قانـون ّ

أهمهـا« :أوال ،بسـبب حالـة عـدم اليقيـن السياسـي فـي

المـال الموجـودة فـي الخليـج اليـوم قـد باتـت أقـل».
وقـال كيتشيشـيان إنـه ثمـة احتمـال كبيـر بـأن تتغيـر
سياسـة الواليـات المتحـدة تجـاه دول مجلـس التعـاون

الخليجـي بعـد االنتخابـات الرئاسـية األميركيـة فـي

حـال فـوز مرشـحة الحـزب الديمقراطـي ،هيلاري
كلينتـون ،بترشـيح الحـزب لالنتخابـات ،ألنهـا تعـرف
القـادة السـعوديين ودول مجلـس التعـاون الخليجـي

حـق المعرفـة ،لـذا فمـن السـهل عليهـا أن تجـد أرضيـة
مشـتركة معهـم .وأردف قائلا« :إذا مـا فـازت هيلاري

نقطتـان هامتـان هنـا :أوال ،إن الريـاض ترغـب بأن تنشـر
واشـنطن الفصـل المكـون مـن  23صفحـة والـذي ُ
اعتبـر

كلينتـون باالنتخابـات فـإن الملـك سـلمان (وآل سـعود

أيـة اتهامـات قـد تكـون موجـودة فيـه .وثانيـا ،لـم تهـدد

سـيكونون أول مـن يهنئهـا» .لكـن حتـى لـو بقيـت

فـي ظـروف غامضـة سـريا كـي تتمكـن مـن الـرد علـى
الرياض بسـحب اسـتثماراتها طويلة األجل من الواليات

المتحـدة مـن سـندات وعقـارات ألنـه ليـس لديهـا أي

اعتـراض علـى نشـر الفصـل المكـون مـن  28صفحـة».
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لأليديولوجيـات المتطرفـة التـي تعتمدهـا داعـش
ُ
اسـتخدم هـذا الـرأي مـن قبـل أعداء
والقاعـدة .ومـن ثـم

انخفاضـا فـي حجـم االسـتثمارات لعـدة أسـباب،

السـعودية المسـئولية عـن أي دور فـي هجمـات 9/11
اإلرهابيـة» .لكـن لكيتشيشـيان ً
رأيـا آخـر إذ يقـول« :ثمـة

يوني ـ ـ ـ ــو 2016

قبـل الصحافـة والعديـد مـن جماعـات الضغـط فـي

عامـة وجميـع قـادة دول مجلـس التعـاون الخليجـي)

العالقـات دون تغييـر ،فإنـه ينبغـي علـى دول الخليـج أال
تقبـل اسـتقالليتها المتزايـدة ألن ذلـك يعنـي
تتـردد فـي ّ
تحكمهـا بمصيـر منطقتهـا بأنفسـها.

كوكبنــــــــا

البرنامج المدرسي لبيئة خضراء

يكرم المدارس التي تحافظ على البيئة
اختُ تمت النسخة الثالثة من البرنامج المدرسي لبيئة خضراء الذي تنظمه
مجلة قطر توداي بحفل توزيع الجوائز الذي ُك ِّرم فيه الطالب والمعلمون
والمتطوعون على عملهم الدؤوب في هذا العام.
بقلم :كريم إمام
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تأتي مشاركتنا كجزء من مسئوليتنا

اإلجتماعية تجاه البيئة ،حيث نرى أنه عندما نركز
على األطفال الصغار فإننا نركز على الجذور،
وهؤالء األطفال عندما يكبرون سيأخذون

معهم هذه المعرفة ويطبقونها في جهات
العمل التي يعملون بها في المستقبل
سعادة الشيخة سارة بنت ناصر آل ثاني

مديرة العالقات العامة واالتصال بشركة (وقود)

احتفلـت مجلـة قطـر تـوداي وشـركاؤها باختتـام

إلحـداث تغييـر إيجابـي مـن خلال التشـجيع علـى

خضـراء ،والـذي كان األكبـر حتـى اآلن ،حيـث شـاركت

سـبل الحفـاظ علـى الطاقـة والميـاه والكهربـاء.

النسـخة الثالثـة مـن البرنامـج المدرسـي لبيئـة
فيـه  60مدرسـة بمجمـوع طلاب وصـل إلـى حوالـي

 32ألـف طالـب وطالبـة .والبرنامـج المدرسـي لبيئـة
خضـراء هـو مبـادرة مـن مجلـة قطـر تـوداي ،وهـو

برنامـج التوعيـة األول مـن نوعـه فـي قطـر ،ويهـدف
إلـى غـرس القيـم الخضـراء لـدى الشـباب مـن جيـل

المسـتقبل .وقـد قـام متطوعـو البرنامـج والشـركاء

فـي العـام الماضـي بزيـارة مختلـف المـدارس
وتوعيـة الطلاب حـول الممارسـات السـليمة بيئيـا
والعيـش المسـتدام.
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وحضـر حفـل توزيـع الجوائـز الـذي أقيـم فـي مدرسـة

بيـرال الشـعبية مـا يقـرب مـن  500طالـب ومعلـم
جـاؤوا لتعريـف اآلخريـن باألعمـال التـي قامـوا بهـا
خلال العـام فـي إطـار البرنامـج المدرسـي لبيئـة

خضـراء .وفـازت مدرسـة كامبـردج بجائـزة المدرسـة
البيئيـة  2016عـن العمـل الـذي قامت بـه بالتعاون مع

طالبهـا لجعـل عمليـات خدمـات مطعـم المدرسـة
أكثـر اسـتدامة .واختـارت أيضـا لجنـة التحكيـم التـي

تضـم ممثليـن عـن شـركائنا خمـس مـدارس أخـرى
لتكريمهـا علـى مشـاريعها النهائيـة ومشـاركتها

وتمكـن البرنامـج مـن خلال مبـادرات فريـدة

الحماسـية .حيـث فـازت بالجائـزة الماسـية مدرسـة

البيئيـة التـي تواجهنـا ومنحهـم األدوات الالزمـة

األحنـف بـن قيـس المسـتقلة ،وبالجائـزة الذهبيـة

مـن نوعهـا مـن تعزيـز فهـم الطلاب للمشـاكل

يوني ـ ـ ـ ــو 2016

الحـوار بيـن الطلبـة وأقرانهـم وأوليـاء األمـور حـول

جيـراس الدوليـة ،وفـازت بالجائـزة البالتينيـة مدرسـة

كوكبنــــــــا

مدرسـة بيـرال الشـعبية ،وفـازت بالجائـزة الفضيـة
مدرسـة فيجـن الدوليـة ،وأخيـرا فـازت بالجائـزة

البرونزيـة

مدرسـة راجاجيـري الشـعبية .وتخلـل

الحفـل الـذي اسـتمر لمـدة سـاعتين محادثـات

مثيـرة لالهتمـام وأنشـطة لشـركاء البرنامـج وهـم:

وقـود ،وقطـر كـوول ،وتسـويق ،و،Mission20
وجنغـل زون ،ومجلـس قطـر لألبنيـة الخضـراء.

كـراع رئيسـي.
وتوزيـع الوقـود البـارزة فـي قطـر،
ٍ
وعـن ذلـك صرحـت الشـركة« :هدفنـا فـي وقـود هـو
االسـتفادة دائمـا مـن مواردنـا المحـدودة بطريقة أكثر

فعاليـة ومسـؤولية وخصوصـا عندمـا يتعلـق األمـر
بالميـاه والطاقـة .فنحـن ،كشـركة تسـتخدم الميـاه
والطاقـة علـى نطـاق واسـع فـي جميـع عملياتهـا،

ملتزمـون بتحقيـق التميـز التشـغيلي مـن خلال

واسـتمر أيضـا دعـم المجلـس األعلـى للتعليـم

المحافظـة علـى البيئـة التـي نعمـل فيها والمسـاهمة

المجلـس فـي الماضـي لمسـاهمته فـي توعيـة

وطنيـة .لـذا فقـد ترجمنـا هـذه القيـم األساسـية

للبرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء حيـث أثنـى عليـه
الطلاب حـول أهميـة الحفـاظ علـى الطاقـة والميـاه

فـي المـدارس وداخـل مجتمعاتهم ،مما يسـاعد على
تنشـئة جيـل مـن القـادة الذيـن يحافظون علـى البيئة.

وقـد انضمـت إلـى البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء
فـي هـذا العـام شـركة وقـود ،وهـي شـركة تخزيـن

فـي التنميـة االجتماعيـة للقطرييـن كمؤسسـة
فـي المـدارس المحليـة للحـد مـن اسـتهالك الميـاه

وإعـادة تدويرهـا وتجديدهـا وتقليـل بصمتنـا البيئيـة.

ونتيجـة لذلـك ،فـإن مـا نهـدف إليـه هـو الحصـول

إ ن البرنامج المدرسي لبيئة خضراء هو

مبادرة رائعة لتثقيف الشباب القطري حول
تطرق
أساسيات االستدامة البيئية .وقد ّ

التدريب الذي حصل عليه المشاركون في
األشهر السابقة إلى بعض تحديات

االستدامة األساسية الشائعة في قطر
والمنطقة بشكل عام

المهندس مشعل الشمري

مدير مجلس قطر لألبنية الخضراء

علـى عائـد كبيـر علـى اسـتثمارنا عندمـا ينضـم جيـل
الشـباب الـذي يحمـل معـه عـادات الوعـي البيئـي
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إلـى شـركة ذات هـدف سـام مثـل وقـود» .ومـن

تطويـر البلاد وتحقيـق الرؤيـة الوطنيـة  .2030لـذا

ثانـي مديـرة العالقـات العامـة واالتصـال بشـركة

والمحافظـة علـى المـوارد الطبيعيـة وتحسـين النمـو

جهتهـا قالـت سـعادة الشـيخة سـارة بنـت ناصـر آل

(وقـود)« :تأتـي مشـاركتنا كجـزء مـن مسـئوليتنا
االجتماعيـة تجـاه البيئـة ،حيـث نـرى أنـه عندمـا نركـز
علـى األطفـال الصغـار فإننـا نركـز علـى الجـذور،

وهـؤالء األطفـال عندمـا يكبـرون سـيأخذون معهـم
هـذه المعرفـة ويطبقونهـا فـي جهـات العمـل التـي

يعملـون بهـا فـي المسـتقبل ،وبالتالـي فـإن هـؤالء

الطلبـة فـي المسـتقبل سـيكونون سـفراء للبيئـة،

وعندمـا ينضمـون أليـة شـركة سـيكون مـن ضمـن
أولوياتهـم المسـاعدة فـي تحقيـق االسـتدامة،

وحفـظ المـاء ،وحفـظ الكهربـاء ،وهـي كلهـا مفاهيـم

وقيـم البـد أن يكبـروا عليهـا».

وقالـت إدارة شـركة قطـر العالميـة لتسـويق البتـرول

المحـدودة (تسـويق) أن دعـم البرنامـج المدرسـي

لبيئـة خضـراء الثالـث للمدارس يأتـي كجزء من مبادرة
المسـؤولية االجتماعيـة للشـركة .و«تسـويق» هـي

المصـدر الوحيـد لمنتجـات البتـرول مـن قطـر وتملك
ّ

الحقـوق الحصريـة لتسـويق وتصديـر المنتجـات

الخاضعـة للتنظيـم بمـا فـي ذلـك البتـرول والغـاز

المسـال والمكثفـات والمنتجـات المكـررة (بمـا
فـي ذلـك تحويـل الغـاز إلـى سـوائل النافتـا ووقـود

وأمـا قطـر كـوول فقـد كانـت شـريكا قيمـا لهـذه
وقطـر كـوول هـي شـركة تابعـة للشـركة المتحـدة

بموجـب اتفاقيـة وكالـة.

للتنميـة ،وهـي المـزود الرائـد لخدمـات تبريـد

المناطـق فـي قطـر الـذي يقـدم مثـاال حيـا علـى

كيفيـة التبريـد بطريقـة ال تسـيء إلـى البيئـة .وبهـذه
المناسـبة ،قـال ياسـر الجيـدة ،الرئيـس التنفيـذي
لشـركة قطـر كـوول« :يشـرفنا أن نكـون هنـا اليـوم

وأن نكـون جـزءا مـن البرنامـج المدرسـي لبيئـة

خضـراء ،فهـي مبـادرة رائعـة للتواصـل مـع الطلاب
والمسـاعدة فـي توعيتهـم بشـأن المسـؤوليات
الملقـاة علـى عاتقنـا جميعـا لحمايـة البيئـة .ونحـن

نعتقـد أن تبريـد المناطـق يلعـب دورا حاسـما فـي
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فـإن قطـر كـوول تلتـزم بالحـد مـن المخاطـر البيئيـة

وتحويـل الغـاز إلـى سـوائل نيابـة عـن قطـر للبتـرول
وكذلـك األمـر فـإن وجهـة الترفيـه العائلـي الشـعبية،
جنغـل زون فـي مجمـع حيـاة بلازا والـذي تتميـز

بألعابهـا ومرافقهـا الترفيهيـة الفريـدة وأجوائهـا
المليئـة بالمـرح ،هـي مـن شـركائنا اآلخريـن حيـث

سـاعدتنا فـي إيصـال رسـالتنا بطريقـة ممتعـة
وأكثـر فعاليـة .وفـي هـذا الصـدد يقـول فيـروز محـي
الدين ،مديـر عـام مجمـع حيـاة بلازا« :بوصفنـا

مسـئولون فـي مدينـة مالهـي مخصصـة لألطفـال
فإننـا نعتبـر مـن واجبنـا أن نبـث فـي جيـل األطفـال
الشـعور بأهميـة المحافظـة علـى المـوارد وترشـيد

كوكبنــــــــا

الفائزون :
كـرم البرنامـج المدرسـي فـي ختـام دورتـه الثالثـة

مديـر العالقـات العامـة واإلعلام بشـركة تسـويق،

الجائزة البالتينية

تسـاهم فـي المحافظـة علـى البيئـة وكذلـك علـى

قطـر للمبانـي الخضـراء»

الجائزة الذهبية

سـت مـدارس قدمـت مشـاريع بيئيـة قيمـة
إنخراطهـا ونشـاط طيلـة العـام الدراسـي ،وقـدم

الجوائـز للمـدارس الفائـزة كل مـن سـعادة الشـيخة
سـارة بنـت ناصـر آل ثانـي مديـرة العالقـات العامـة

واالتصـال بشـركة وقـود ،ونهـار صالـح المطاوعـة
رئيـس قسـم العمليـات والخدمـات ،وزينـة كايـس

وحمـودة يوسـف ،مديـر االتصـاالت في «مجلـس

المدارس الفائزة

مدرسة العام البيئية
مدرسة كامبردج

الجائزة الماسية

مدرسة جيراس الدولية

مدرسة األحنف بن قيس المستقلة
مدرسة بيرال الشعبية

الجائزة الفضية

مدرسة فيجن الدولية
الجائزة البرونزية

مدرسة راجاجيري الشعبية.

اسـتخدامها .برنامـج قطـر تـوداي المدرسـي لبيئـة

البرنامـج يسـاعد قطـر فـي إقامـة مجتمـع تقدمـي

شـغف حقيقـي تجـاه القضايـا البيئيـة ،وسـعيد جـدا

الترشـيد كأسـلوب للحيـاة ،ونحـن مسـرورون أن
ً
جـزءا منـه كداعميـن .فـي جنغـل زون ،كمـا
نكـون

لرؤيـة قطـر الوطنيـة  .2030ويسـر مجلـس قطـر

لألبنيـة الخضـراء أن يدعـم هـذا البرنامـج وأن يشـجع

أن الطلبـة قـرروا أن يجعلـوا خدمـات المطعـم

المناسـب لنشـر العـادات التـي مـن شـأنها أن تحافـظ

المقبـل كـي تلعـب دورا نشـطا فـي زيـادة الوعي حول

خضـراء لعـام  2016يسـير فـي هـذا االتجـاه ،ويعـزز

نعتقـدُ ،تعتبـر مثـل هذه المبادرات الفريدة األسـلوب
علـى المـوارد ومكونـات البيئـة فـي مجتمعنـا ،وتدعم

الرؤيـة الكليـة للدولـة فـي هـذا المجـال».

يتماشـى مـع أهـداف التنميـة البيئيـة والمجتمعيـة

المزيـد مـن المـدارس علـى المشـاركة بـه فـي العـام
أهميـة االسـتدامة بيـن كل مـن يعيـش فـي قطـر».
فـي حيـن قـال حمـودة يوسـف رئيس قسـم اإلتصال
فـي مجلـس قطـر لألبنيـة الخضـراء« :تشـرفنا

كمـا حظـي البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء أيضـا

المشـاركة فـي البرنامـج للعـام الثالـث علـى التوالـي،

معرفـة .وفـي هـذا الصـدد ،قـال المهنـدس مشـعل

هـو المسـتقبل ،ألن العمـل فـي مجـال االسـتدامة

بدعـم مـن مجلـس قطـر لألبنيـة الخضـراء كشـريك
الشـمري ،مديـر مجلـس قطـر لألبنيـة الخضـراء:
«إن البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضـراء هـو مبـادرة

رائعـة لتثقيـف الشـباب القطـري حـول أساسـيات
تطـرق التدريـب الـذي
االسـتدامة البيئيـة .وقـد
ّ

حصـل عليـه المشـاركون فـي األشـهر السـابقة إلـى

بعـض تحديـات االسـتدامة األساسـية الشـائعة فـي

قطـر والمنطقـة بشـكل عـام .واألهـم مـن ذلـك أن

والعمـل مـع الطلبـة والمـدارس فـي هـذه المبـادرة
هـو عبـارة عـن تأميـن مسـتقبل أفضـل لألجيـال،

بالجائـزة وبالمدرسـة وبالبيئـة بشـكل عـام» ،الفتـا
المدرسـي أكثـر اسـتدامة مـن خلال اسـتعمال

األكيـاس الورقيـة بـدال مـن األكيـاس البالسـتيكية،

وسـاهموا فـي نقـل هـذه الفكـرة والخبـرة إلـى
أنـاس آخريـن ،الفتـا إلـى أن الرسـالة مـن طلبـة
مدرسـة كامبريـج هـو أنـه ال مجـال لالستسلام.
وقـدم البرنامـج المدرسـي لبيئـة خضراء خلال الحفل

شـكره لشـريك التفعيـل  ،Mission20والشـريك

اإلعالمـي  ،I Love Qatarوشـريك اإلعلام المرئـي
ً
جمعيـا بجـد إلنجـاح
 ،Well Onوالذيـن عملـوا

وبالتالـي البـد أن يكـون لهـم دور ،والتوعيـة معهـم
ً
اسـتثمارا فـي المـكان الصحيـح».
تعـد

أجمـع الحضـور علـى ضـرورة جعـل البرنامـج أكبـر

ومـن جهتـه قـال دافيد ثـروب مدير مدرسـة كامبريدج

إلـى مواصلـة هـذه المبـادرة فـي العـام الدراسـي

فخـور جـدا بالطلبـة فـي المدرسـة الذيـن لديهـم

مـن شـركائنا.

التـي فـازت بجائـزة المدرسـة البيئيـة « :2016أنـا

البرنامـج .وفـي ختـام النسـخة الثالثـة للبرنامـج،
وأفضـل فـي العـام المقبـل .وتتطلـع قطـر تـوداي
المقبـل وزيـادة عـدد المـدارس المشـاركة فيهـا بدعـم
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تجارة بينية

قطر وإيطاليا
عالقات متنوعة وتبادل
مثمر
تتميز العالقات القطرية اإليطالية بالتعاون المتبادل
والتوافق على مبادئ مشتركة فيما يتعلق بتسوية
ً
سلميا عبر الحوار.
األزمات وحل النزاعات الدولية
ويبرز هذا التوافق في اثنين من أهم القضايا على
الساحة اإلقليمية بمنطقة الشرق األوسط في
الملفين الليبي والسوري .ويؤكد البلدان على ضرورة
استخدام أدوات القانون الدولي إلرساء السالم
واالستقرار لشعوب هذه الدول.

بقلم :كريم إمام
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تجارة بينية

بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين

خالل السنوات الثالث الماضية ما يقارب
 3مليار يورو سنويا ،حيث وصلت قيمة
صادراتنا إلى قطر مليار يورو

سعادة السيد جويدو دي سانتيس
السفير اإليطالي لدى قطر

وعلـى الجانـب االقتصـادي بـدأت إيطاليـا منـذ العـام

التـي جـاءت فيها مجموعة من المهندسـين المعماريين

الشركات الصغيرة والمتوسطة

منشـأة تيرمينالـي ادرياتيـك التـي سـاهمت قطـر فـي

المهندسـون علـى مر السـنين مـن ترك بصمـة واضحة

واالقتصـادي بيـن البلدين فيقول السـيد دي سـانتيس:

 2010باسـتيراد الغـاز الطبيعـي المسـال مـن قطـر عبـر
بنائهـا قبالـة سـواحل إقليـم فينيتـو اإليطالـي ،وهـي
عبـارة عـن مشـروع مشـترك بيـن كل مـن «أكسـون
موبيـل وقطـر للبتـرول» بنسـبة  ٪ 45لـكل منهمـا،
وشـركة إديسـون اإليطاليـة بنسـبة .٪ 10
التجربة القطرية اإليطالية

الشـباب اإليطالييـن إلـى قطـر .فقـد اسـتطاع هـؤالء
فـي قطـر مـن خلال مسـاعدة العديـد مـن العائلات

هنـا علـى بنـاء منـازل حديثـة بنكهـة إيطاليـة .وهنالـك

أيضـا تعـاون صناعـي هـام فـي مجـال تأسـيس قطـاع

البتروكيماويـات فـي قطـر والـذي لعبـت الشـركات

اإليطالية دورا أساسـيا فيه .وفي العام  ،2009أصبحنا

مـن عملاء الغـاز الطبيعـي المسـال القطـري ،ونحـن

أمـا عـن مـا هـو المطلـوب اآلن لزيـادة التعـاون التجـاري
«يتكـون النظـام االقتصـادي اإليطالـي بشـكل رئيسـي

مـن الشـركات الصغيـرة والمتوسـطة والتـي يقـدم

الكثيـر منهـا منتجـات أصليـة وفريـدة مـن نوعهـا ترتكـز
علـى الجـودة العاليـة والمسـتوى العالي مـن التصميم.

وبسـبب مجـاالت عمـل هـذه الشـركات ،فإنهـا ليسـت
دائمـا قـادرة علـى تأميـن وجـود دائـم لهـا فـي قطـر،

ترتبـط قطـر وإيطاليـا باتفاقيـة للتعـاون فـي مجـال

اليـوم نشـارك فـي العديـد مـن المشـاريع المتعلقـة

برؤيـة قطـر الوطنيـة وكأس العالـم لكرة القـدم .2022

أعلنـت عنهـا السـلطات القطريـة سـتزيد مـن اهتمـام

صنـع فـي إيطاليـا لالسـتثمار» ،بقيمـة مليـاري يـورو.

التبادل التجاري

واسـتطرد« :إننا نسـاهم في المشاريع المتعلقة برؤية

مـن المشـاريع الصغيـرة والمتوسـطة فـي إيطاليـا،

سـعادة السـفير« :بلغـت قيمـة التبـادل التجـاري بيـن

االسـتثمار تـم توقيعهـا خلال زيـارة رئيـس الـوزراء

اإليطالـي للدوحـة نوفمبـر  ،2012إلنشـاء «صنـدوق

وبموجـب تلـك االتفاقيـة تـم تقديـم الدعـم لعـدد
وحظيـت هـذه التجربـة القطريـة اإليطاليـة فـي مجـال
دعـم المشـروعات الصغيرة والمتوسـطة علـى إعجاب

عـدد مـن الـدول األوروبيـة التـي سـعت لتطبيـق تلـك

التجربـة .وتحظـى المعـارض الكبـرى فـي كال البلديـن
باهتمـام كبيـر من جانب الشـركات القطرية واإليطالية

علـى حـد سـواء ،وعلـى سـبيل المثـال شـهد معرضـا

بروجكت قطر وإيطاليا أكسـبو مشـاركة متميزة وكبيرة
للشـركات العاملـة فـي البلديـن.

تاريخ العالقات

وعـن قيمـة التبـادل التجـاري بيـن إيطاليـا وقطـر يقـول
البلديـن فـي السـنوات الثلاث الماضيـة بحـدود 3 - 2.5

لكننـي واثـق مـن أن سياسـة التنويـع الصناعـي التـي
هـذه الشـركات بـأن يكـون لهـا وجـود فـي قطـر».

قطـر الوطنيـة  2030وكأس العالم لكـرة القدم .2022
وإذا مـا تحدثنـا عـن البنيـة التحتيـة ،فـإن لدينـا شـركات

تنشـط في مشـاريع الخط األحمر لمترو الدوحة ،سـواء

مليـار يـورو سـنويا ،حيـث وصلـت قيمـة صادراتنـا إلـى

كانـت تحـت األرض أو علـى سـطح األرض .وتقـوم

منتجـات الغـاز الطبيعـي المسـال بمعظمهـا ،فـي حيـن

المتعلقـة بأجـزاء مهمـة من شـبكة طرق قطـر الجديدة.

قطـر مليـار يـورو .والصادرات القطريـة إلى إيطاليا هي
أن الماكينـات تشـكل  ٪ 40مـن صادراتنـا إلى قطر ،كما

أننـا نسـجل نمـوا فـي صادراتنـا مـن األثـاث والديكـورات

المنزليـة .وتحقـق أيضـا منتجاتنـا مـن المـواد الكهربائية

ومكوناتهـا نجاحـا كبيـرا فـي قطـر».

وأضـاف قائلا« :أحـب أن أشـير هنـا بصـورة خاصـة

الشركات اإليطالية أيضا بإنشاء أو تقديم االستشارات

وقـد ُمنـح عقـد إنشـاء إسـتاد الخـور الضخـم إلـى

ائتلاف مـن الشـركات اإليطاليـة ،كمـا أننـا مسـتعدون
للمشـاركة فـي مناقصـات أخـرى تتعلـق بالتحضيـرات
لـكأس العالـم لكـرة القـدم  .2022وقـد شـهد أيضـا

قطـاع جديـد مـن السـوق القطريـة وصـول الشـركات

اإليطاليـة المتخصصـة فـي مجـاالت سلامة األبنيـة».

فـي البدايـة يؤكـد سـعادة السـيد جويـدو دي سـانتيس

إلـى المروحيـات المدنيـة اإليطاليـة التـي باتـت اليـوم

العالقـات بيـن إيطاليـا وقطـر أن تاريـخ العالقـات

المروحيـة .ولمـا كانت هـذه الصناعة تتطلب تكنولوجيا

وفيمـا يخـص المشـاريع القطرية الرئيسـية فـي إيطاليا

وذلـك عندمـا انضمـت قطر إلى المجتمـع الدولي كدولة

بتطويـر قدراتنـا فـي هـذا القطـاع ،سـواء كان ذلـك فـي

باالسـتثمارات األجنبيـة فيهـا ،وقطـر هـي بالتأكيـد لهـا

السـفير اإليطالـي لـدى قطـر فيمـا يتعلـق بتاريـخ

الدبلوماسـية بيـن البلديـن يرجـع إلـى العـام 1971

مسـتقلة .وازدادت المصالـح المشـتركة بعـد افتتـاح

سـفارتي البلديـن فـي الفتـرة  .1992- 1991وإذا مـا
أخذنا التواصل بين الشـعوب ،وهو ما يسـاعد دائما في

ترسـيخ العالقـات ،فـإن ذلـك التواصل يرجع إلـى الفترة

تشـكل العمـود الفقـري ألسـطول البلاد مـن الطائـرات

عاليـة ،فقـد قمنـا خلال السـنوات القليلـة الماضيـة
المجـاالت المدنيـة أو العسـكرية ،ويبـدو أن جهودنا هذه
قـد آتـت ثمارهـا .وأفتخـر بأن أقول إننا لسـنا مشـهورين

فـي مجـال األزيـاء والمأكـوالت فحسـب ،فتكنولوجيتنـا
ُتعتبـر مـن التكنولوجيـات األكثـر موثوقية فـي العالم».

مشاريع قطرية

يقـول السـفير اإليطالـي فـي الدوحـة« :ترحـب إيطاليـا
أولوية كبيرة في هذا المجال .وأود أن أذكر هنا مشروعا

شـديد الخصوصيـة يتعلـق بإنشـاء مستشـفى حديـث
فـي سـردينيا التـي يحقـق االسـتثمار فيهـا -إضافـة إلـى

الجانـب االقتصـادي -التقـدم فـي المجـاالت العلميـة
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تجارة بينية
تبادل ثقافي

وعـن أهميـة التبـادل الثقافـي والسـبب وراء أننـا لـم

والسـيما
منهـا الصناعـي والزراعـي واالقتصـادي،
َّ

يقـول« :إن تبـادل الثقافـات هـو أفضـل وأسـلم

تدريجيـا ممـا يجعلهـا البيئـة
معـدل نمـو سـنوي يتزايـد
ً

نشـهد بعـد افتتـاح معهـد ثقافـي إيطالـي فـي الدوحـة

طريقـة لزيـادة التفاهـم المتبـادل .فهـذه قاعـدة عامـة
نؤمـن بهـا إيمانـا راسـخا ألننـا نـرى علـى أرض الواقـع

نتائـج تطبيقهـا .فهنالك العديد مـن األجانب المقيمين
فـي إيطاليـا يصـل عددهـم إلى مـا يقرب مـن  5ماليين

نسـمة يحملـون معهـم تقاليدهـم التي أصبحـت جزءا
مـن ثقافتنـا .وقـد أصبحـت طريقـة العيـش اإليطاليـة
تحظـى بشـعبية كبيـرة فـي العديـد مـن الـدول التـي

أصبحـت تسـتخدم فيهـا عناصـر حياتنـا اليوميـة.
ولألسـف ال يوجـد معهـد ثقافي إيطالـي في قطر ،لكن
يرجـع سـبب ذلـك إلـى القيـود التـي تفرضهـا الحكومـة

اإليطاليـة علـى نفقاتهـا .ونحـن نـدرك أنه يمكـن أن يتم

مراجعـة الشـبكة الدوليـة لمعاهدنـا عندمـا يتحسـن
الوضـع االقتصـادي وذلـك لخدمـة دول مثـل قطـر
التـي يوجـد فيهـا طلب كبيـر على األحـداث اإليطالية».

تعتبر إيطاليا أبرز محركات االقتصاد

السيما قطاعي
األوروبي في مجاالت عديدة،
َّ
السياحة والضيافة ،كما تحافظ على معدل

نمو سنوي يتزايد تدريجيا مما يجعلها البيئة

السياح القطريون

إحصائيـات دقيقـة لكننـا نقـدم حوالـي  2000تأشـيرة

سـفر سـنويا للمواطنيـن القطرييـن ،معظمهـا

المواطنيـن القطرييـن الذيـن يسـتطيعون السـفر إلـى
العـام  .2013ونحـن نعلـم أن السـياح القطرييـن

يفضلـون المـدن التاريخيـة علـى شـاطئ البحـر أو
منتجعاتنـا الجبليـة.

شـمال شـرق سـردينيا منطقـة عقـارات قطريـة منـذ
العـام  ، 2012وأيضـا الحـي التجـاري فـي بورتا نوفا في

ميالنـو .وسـنعمل فـي المسـتقبل على مشـروع إنشـاء
صنـدوق مشـترك يشـمل أنواعـا آخـرى مـن األنشـطة

اإلنتاجيـة».

اإليطاليون في قطر

وحـول عـدد اإليطالييـن المقيميـن هنا فـي قطر وكيف
يتعايشـون مـع بقيـة السـكان يؤكد سـعادة السـفير أنه

وبحسـب وزارة الداخليـة القطريـة فإنـه يوجـد أكثـر مـن
 2200مقيـم إيطالـي فـي قطـر ،وهـم فـي الغالـب

نشـطون في المجال االقتصـادي ،ونحن نتلقى الكثير
مـن الثنـاء علـى عملهـم هنـا .وأعتقـد أن مواطنينـا فـي

قطـر يسـاعدون البلاد فـي تعزيـز سياسـتها المتعلقـة
بالتعدديـة الثقافيـة.
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وأضـاف الشـيخ محمـد« :إن العالقـة التاريخيـة القويـة
فـي مجـال التعـاون االقتصـادي بيـن البلديـن تخـدم
العالقـات فـي المجـاالت ذات االهتمـام المشـترك

ومنصـة انطلاق للمشـاريع المسـتقبلية التـي مـن

شـأنها أن تخـدم مصلحـة الدولتيـن ،كمـا أن قطـر
حريصـة علـى االسـتفادة مـن الفـرص االسـتثمارية

المتوفـرة فـي إيطاليـا لخلـق شـراكات اقتصاديـة
وتجاريـة واسـتثمارية مربحـة» .ولفـت إلـى أنـه مـن

القواسـم المشـتركة لدينـا مـع إيطاليـا هـي طريقـة
إدارتنـا للشـركات العائليـة المتمثلـة بالفخـر والعمـل
ً
قائلا« :تتوافـق السـوق
الـدؤوب .واختتـم الشـيخ
ً
تمامـا مـع أهداف قطر التوسـعية في مجال
اإليطاليـة

االسـتثمار ممـا يمكـن مـن تمهيـد الطريـق إلنشـاء

الرئيسـية هنـاك يؤكـد سـعادة السـفير أنـه ال توجـد

سعادة الشيخ محمد بن فيصل آل ثاني

مثـل رومـا ،وميالنـو ،والبندقيـة ،وفلورنسـا ،وصقليـة.
ُ
وتعتبر منطقة كوسـتا سـميرالدا بكاملها والواقعة في

عالقات تاريخية

إلـى الدوحـة أواصـر التواصـل فـي مجـاالت االسـتثمار

يسـافرون إلـى إيطاليـا كل عـام ومـا هـي أنشـطتهم

إيطاليـا دون تأشـيرة بفضـل االتفـاق الـذي أبـرم فـي

فـي المناطـق التجاريـة والسـياحية فـي المـدن المهمـة

المناسـبة واألمثـل لجـذب المسـتثمرين األجانـب».

أمـا بخصـوص أعـداد السـياح القطرييـن الذيـن

المناسبة لجذب المستثمرين األجانب

واالجتماعيـة .وفـي إيطاليـا ،تختـص قطـر بالعقـارات

قطاعـي السـياحة والضيافـة ،كمـا تحافـظ علـى

منصـة انطلاق للعديـد مـن الفـرص االسـتثمارية

للسـياحة .وعلينـا أيضـا أن نضيـف إلـى ذلـك الرقـم

الرئيس الفخري لغرفة التجارة اإليطالية في قطر

أبـرز محـركات االقتصـاد األوروبـي فـي مجـاالت عديـدة

نظام التأشيرات

ويضيـف بخصـوص الطـرق التـي تسـتطيع إيطاليـا

المجزيـة للبلديـن ،كمـا تعـزز زيـارات الوفـود اإليطاليـة
والتجـارة والثقافـة».
سمعة حسنة

مـن جانبهـا قالـت السـيدة بالمـا لبوتـي ،مؤسـس

ورئيـس مجلـس إدارة غرفـة التجـارة اإليطاليـة فـي
ّ
نتمتـع بسـمعة حسـنة فـي قطـر ،حيـث
قطـر« :نحـن
قمنـا بالتركيـز علـى تقديـم خدمـات عاليـة الجـودة

اإليطاليـة المناسـبة للسـوق
وتعريـف الشـركات
ّ
المحلـي واختيارهـا بدقـة للمشـاركة فـي المشـاريع
حاليـا .كمـا قمنـا بمشـاركة المعلومـات
القائمـة
ً

المحليـة عـن السـوق القطـري مـع شـبكتنا
واإلجـراءات
ّ

فـي إيطاليـا ،وتوجيههم إلـى الجهات الفاعلة الرئيسـة

مـن خاللهـا أن تجعـل نفسـها أكثـر جاذبيـة للسـياح
القطرييـن أنـه أوال وقبـل كل شـيء ،أود أن ّ
أذكـر بأننـا

فـي السـوق التجـاري المحلـي المزدحـم».

منـح التأشـيرات مـن خلال شـركة خارجيـة موقعهـا

تزايد الصادرات

قـد قمنـا بتحسـين خدماتنـا فـي الدوحـة فـي مجـال
اإللكترونـي هـو  . www.it.ckgs.qaونحـن قـادرون

علـى منح تأشـيرة الدخول للمواطنيـن القطريين خالل

أقـل مـن  48سـاعة إذا لـزم األمـر .وعلاوة علـى ذلـك،

سـتكون هنالـك قريبـا وبفضـل بعـض االتفاقيـات

الثنائيـة وجهـة جديدة لرحالت مباشـرة مـن الدوحة إلى
مطـار بيـزا الـذي يخـدم إحـدى أجمـل مناطقنـا أال وهي

توسـكانا .وسـيكون لهـذه االتفاقيـات أيضـا آثـارا أخرى
فـي األشـهر المقبلـة وذلـك مـن حيـث ربـط الدوحـة

بمطـارات جديـدة فـي إيطاليـا.
محرك اقتصادي

قـال الشـيخ محمد بن فيصل آل ثانـي الرئيس الفخري

لغرفـة التجـارة اإليطاليـة في قطـر «:تعتبـر إيطاليا من

اإليطاليـة إلـى قطـر تتزايـد
وقالـت« :إن الصـادرات
ّ

بشـكل ملحـوظ منـذ العـام  ،2009حيـث ضاعفـت
إيطاليـا حجـم التبـادل التجـاري مـع قطـر ،مـا جعلهـا
المصـدرة لقطـر.
تحتـل مركـزا مهمـا مـن بيـن الـدول
ّ

كمـا تعـود المضاعفـة فـي حجـم التبـادل التجـاري إلـى

االسـتثمارات اإلسـتراتيجية التـي يقـوم بهـا جهاز قطر

لالسـتثمار فـي إيطاليـا .الفتـة إلـى أن التبـادل التجـاري

يتمحـور بشـكل أساسـي حـول البضائـع الفارهـة،

والماكينـات الصناعيـة ،حيـث أن القطرييـن يحبـون
منتجاتنـا ذات الجـودة العاليـة والجمـال ،أيضـا قطـاع

التشـييد والبنـاء يعـد مـن القطاعات القوية فـي العالقة
التجاريـة بيـن البلديـن ،واألمـور المتعلقـة بتكنولوجيـا
البنيـة التحتيـة مثـل (الريـل) ومشـاريع الطـرق ،وأيضـا

تجارة بينية
لدينـا العديـد مـن اإليطالييـن الذيـن يعيشـون فـي

الدوحـة ويعملـون فـي مجـال الرياضـة مـن أطبـاء إلـى
مدربيـن إلـى متخصصيـن فـي التسـويق ومستشـارين

يعملـون فـي أكاديميـة أسـباير.
الجالية اإليطالية

فـي السـوق اإليطاليـة ،وأعتقـد أن التركيـز األساسـي
سـيكون فـي مجالـي السـياحة والموضـة».
التنوع االقتصادي

واختتمـت حديثهـا بالتأكيـد علـى أن قطـر اآلن فـي

مرحلـة مـن تقييـم التنـوع االقتصـادي ،فمـن الطبيعي

وأكـدت لبوتـي أن أعـداد الجاليـة اإليطاليـة تضاعفـت

فـي حـال الصعـود والنمـو االقتصـادي البـد مـن حالـة

حوالـي  2200إيطالـي فـي قطـر ،يعيشـون ويعملـون

ومـن خلال تواجـدي هنـا لفتـرة طويلة تعاملـت خاللها

بشـكل ملحـوظ خلال األعـوام الماضيـة ،حيـث لدينـا
فـي قطاعـات مختلفـة ،فطبيعـة األعمـال متنوعـة وال

تقتصـر فقـط فـي قطـاع النفـط والغـاز ،وهـو مـا يعني
ً
وعيـا ومعرفـة
أمريـن أساسـين األول هـو أن هنـاك

مـن التباطـؤ والوقفـة لتقييم ما يحـدث ،وفي اعتقادي
مـع العديـد مـن الشـركات اإليطاليـة ،أن هـذه اللحظـة
تحديـدا تعـد فرصـة جيـدة لالختيـارات الطبيعيـة،
فالسـوق كان مزدحمـا بالعديـد مـن الشـركات التـي

متزايـدة فـي أوروبـا بخصوص دولة قطـر كمكان مليء

ليـس لهـا مـكان فيـه ،ومـا أراه اآلن أن الالعبيـن الكبـار

مـن التخصصـات داخـل المجتمـع.

أعتقـد أنـه فـي الفتـرة القادمـة سـنجد تعاونـا أكبـر بيـن

بالفـرص ،وثانيـا أن قطـر مـكان متنـوع يضـم العديـد

شركات قطرية

اليزالـون فـي نمـو متصاعـد فـي السـوق ،وبالتالـي

الشـركات اإليطاليـة والشـركات الموجـودة فـي قطـر.

ولفتـت إلـى أن الشـركات اإليطاليـة األكبـر فـي قطـر

العيش في إيطاليا

الرياضيـة التـي تقـام اسـتعدادا السـتضافة مونديـال

سـت سـنوات ،والـذي تخـرج مـن أميـركا فـي العـام

تعمـل فـي مشـروع المتـرو ومشـاريع اإلسـتادات
كأس العالـم  ،2022والطـرق الجديـدة التـي تشـيد
فـي إطـار خارطـة الطـرق مـع أشـغال ،أيضـا سـاهمت

الشـركات اإليطاليـة فـي مشـروع مطـار حمـد الدولـي.

موضحـة أن الشـركات اإليطاليـة لديهـا أداء مختلـف

وخـاص يجعلهـا تفـوز علـى المـدى البعيـد ،حيـث أننـا
نتمتـع بعقليـة مرنـة للغايـة ،ونسـتطيع العمـل تحـت

ظـروف متغيـرة ،وعقليتنـا متفتحـة ومرنة وقـادرة على
التأقلـم مـع أي وضـع ،خاصـة أنـه فـي مـكان سـريع
النمـو مثـل قطـر فـإن الخطـط دائمـة التغيـر والتطـور،

ألن هنـاك العديـد مـن األشـياء تحـدث فـي الوقـت

نفسـه ،وبالتالـي فـإن جنسـيات أخـرى قد تجـد صعوبة
فـي التأقلـم مـع هـذا األمـر ،لذا أسـتطيع القـول أن من

أهـم عوامـل القـوة لدينـا كإيطالييـن أننـا دائمـا مـا نجـد
ً
وحلـوال.
طريقـة
استثمار قطري

أمـا بخصـوص االسـتثمارات القطريـة فـي إيطاليـا
فتقـول أنهـا فـي تصاعـد وأن المسـتثمرين القطرييـن
بلاء حسـنا ويسـتثمرون أمواال طائلـة في مجال
يبلـون ً

العقـارات فـي إيطاليـا ،والقطـاع السـياحي فـي ميالنـو
وسيسـيليا ،كمـا يعملـون فـي مشـروع لربـط إيطاليـا

بجزيـرة سـردينيا ،كمـا أنهـم يختـارون قطاعـات معينة
بشـكل أساسـي فـي مجال العقـارات والسـياحة ،ومن
ثـم يتجهـون إلـى قطـاع الخدمـات والشـركات العاملة

فـي مجـال الموضـة واألزيـاء مثـل فالنتينـو ،وماريلا.

أمـا خالـد الهاشـمي الـذي يعمل فـي قطر للبتـرول منذ

 2009فيقـول إن عالقتـه بإيطاليـا بـدأت مـن خلال
عملـه مـع قطـر للبتـرول ،حيـث كان لهـم مشـروع

فـي إيطاليـا بمدينـة ميالنـو مـع شـركة تكنيمونـت
ً
مصنعـا للبتروكيماويـات ،ومـن
التـي كانـت تنشـيء

خاللهـا أتيحـت لـي الفرصـة للعيـش فـي ميالنـو

مدينـة بولونيـا .وعـن العالقـات بيـن البلديـن يقـول:
«إن الشـركات اإليطاليـة موجـودة فـي قطـر منـذ
فتـرة طويلـة ،اإليطاليـون لهـم تواجـد قديـم فـي
ً
عـددا منهـم لديـه أعمـال هنـا ،ولديهـم
قطـر ،وأعـرف

عالقـات قديمـة مـع أهـل قطـر» .أمـا علـى المسـتوى

التجـاري واالقتصـادي يقـول« :إيطاليـا لديهـا صناعات
ثقيلـة ،وفيمـا يخـص عملـي فـي مجـال البتـرول ،فـإن

هـذه الصناعـات تخـدم مصانـع الغـاز والبتـرول سـواء
المضخـات أو المولـدات ،وأيضـا فـي مجـال المالبـس

والتصميـم ،فالمـاركات اإليطاليـة معروفـة ،كمـا
تشـتهر إيطاليـا كذلـك بالسـيارات الرياضيـة الفارهة».

المصدرة لقطر
الدول
ّ
بالما لبوتي

مؤسس ورئيس مجلس إدارة غرفة التجارة
اإليطالية في قطر

بيـن البلديـن ،فكلمـا افتتحـت مراكـز ثقافيـة فـي
قطـر كان ذلـك شـيئا جيـدا ،ونجـد لبريطانيـا

المركـز الثقافـي البريطانـي ،وفرنسـا لديهـا المعهـد
الثقافـي الفرنسـي ،وأللمانيـا معهـد جوتـه ،لكـن

ليـس هنـاك مركـز ثقافـي إيطالـي ،خاصـة أن

إيطاليـا بلـد معـروف بثقافتـه ولديـه تاريـخ عريـق،
لذلـك البـد مـن فتـح مركـز ثقافـي إيطالـي فـي

ووصـف الهاشـمي سـكان ميالنـو بأنهـم مختلفيـن
العمـل ،وغيـر منفتحيـن علـى اآلخـر كمـا هـو الحـال مـع

إيطاليـا فهـي بلـد جميـل جـدا ومتنـوع ويمتلـك

بعـض الشـيء ،حيـث تشـعر بأنهـم منكبـون أكثـر على
أهـل مـدن الجنـوب علـى سـبيل المثـال ،خصوصـا أن

ميالنـو تعـد العاصمـة التجاريـة ،فمثلا عندمـا ذهبـت
إلـى بولونيـا شـعرت بـأن شـخصية اإليطالـي هنـاك

للقطرييـن خبـرة كبيـرة فـي االسـتثمارات الدوليـة

مـا ،والتـزال فـي طـور اكتشـاف الفـرص الموجـودة

مهما من بين
قطر ،ما جعلها تحتل مركزً ا ً

الدوحـة.

اإلنسـاني.

أن االسـتثمارات القطريـة فـي إيطاليـا جديـدة نوعـا

ضاعفت إيطاليا حجم التبادل التجاري مع

أسـبوعين فـي مقاطعـة توسـكاني وأسـبوعين فـي

وأضافـت« :أعتقـد أن إيطاليـا بالفعـل مـكان جـذاب

فـي بلـدان أوروبيـة مثـل بريطانيـا وفرنسـا ،فـي حيـن

بشكل ملحوظ منذ العام  ،2009حيث

لمـدة  7أشـهر ثـم أخـذت إجـازة شـهر قضيـت منهـا

مختلفـة ،وأعتقـد أنـه كلمـا توجهـت إلـى الجنـوب فـإن

كوجهـة اسـتثمارية وسـياحية أمـام القطرييـن ،فـإن

اإليطالية إلى قطر
تتزايد الصادرات
ّ

الشـعب يكـون أكثـر انفتاحـا وقـدرة علـى التواصـل

العالقات الثقافية

وشـدد الهاشـمي علـى أهميـة العالقـات الثقافيـة

ويشـجع الهاشـمي القطرييـن بـأن يذهبـوا إلـى
العديـد مـن الشـواطيء الجميلـة والشـمس،
والجبـال والثلـوج والتزلـج ،وهنـاك التسـوق،

والتاريـخ ،والمطبـخ المتميـز .الفتـا إلـى أن لديـه
ً
عـددا مـن الصداقـات مـن اإليطالييـن هنـا فـي

الدوحـة وهنـاك فـي إيطاليـا .واختتـم حديثـه بـأن

تعرفـه علـى إيطاليـا بشـكل عـام كانـت تجربـة
ممتعـة بالنسـبة لـه ،حيـث تعلـم لغـة جديـدة
وتعـرف علـى ثقافـة مختلفـة واتطلـع علـى تاريـخ
بلـد مهـم وسـاحر.
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 Ooredooاألفضل لألعمال
ً
مؤخـرا عـن رؤيتهـا فـي أن تصبـح
أعلنـت Ooredoo

وتعـد العالمـة التجاريـة المحليـة “”Fanilla Couture

حلـول االتصـال قابلـة للترقيـة .كمـا واجهـت الشـركة
ً
تحديـا آخـر وهـو الحاجـة إلـى االتصـال بنظـام نقـاط

الشـركة الرائـدة فـي توفيـر الخدمـات للشـركات فـي

لتصميـم األزيـاء ،إحـدى الشـركات التـي اختـارت هذه

إنشـاء وتطويـر البنيـة التحتيـة ،وذلـك لتوفـر لعمالئهـا
ً
أمانـا واألفضـل مـن حيـث
الحلـول األحـدث واألكثـر

 ”tureلتصميـم األزيـاء لنظـام بريـد إلكترونـي وخـط

فـي المبيعـات ومتابعـة العمليـات بشـكل فـوري.

السـاعة مـع المورديـن والتجـار وضمـان متابعـة عمليـة

 MiNiSالدوحـة علـى التكنولوجيـا لتواصـل عملهـا

قطـر .إذ تواصـل الشـركة االسـتثمار بشـكل كبيـر فـي

القيمـة مقابـل مـا يدفعونـه مـن مـال ،وبمـا يلبـي
احتياجـات أعمالهـم.

الخدم�ة م�ن  .Ooredooوتحتـاج “�Fanilla Cou

ثابـت يعتمـد عليـه للبقـاء علـى تواصـل علـى مـدار
اإلنتـاج وتحديـد األسـعار.

وتقـول رزان سـليمان،

وتصـرح الشـركة بأنهـا تعمـل بجـد لتكـون الشـريك
ً
بـدءا مـن
المفضـل لمجموعـة كبيـرة مـن الشـركات،

أن أبقـى علـى تواصـل دائـم مـع المزوديـن مـن

إذ توفـر الشـركة مجموعـة مبتكـرة ومخصصـة مـن

االجتماعـي أينمـا كنـت ومـن أي جهـاز ،لـذا كانـت

ً
وصـوال إلـى الشـركات الكبـرى.
المشـاريع الصغيـرة

حلـول االتصـاالت وتكنولوجيـا المعلومـات الثابتـة
والجوالـة لتسـاعد عمالءهـا مـن الشـركات علـى

االرتقـاء بأعمالهـم.

مالكـة “ ”Fanilla Coutureلتصميـم األزيـاء« :يجـب

جميـع أنحـاء العالـم ،وأن اسـتخدم مواقـع التواصـل
شـبكة «سـوبرنت» مـن  Ooredooهـي االختيـار
الوحيـد بالنسـبة لـي».

فـي كافـة أنحـاء قطـر علـى اختيـار خدمـة األليـاف
الضوئيـة للشـركات مـن  Ooredooلمـا توفـره مـن

سـرعة فائقـة ،وإمكانيـة كبيـرة فـي االعتمـاد عليهـا،
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عبـر وسـائل التواصـل االجتماعـي التـي نسـتخدمها
ً
أيضـا كمنصـة دعائيـة لعالمتنـا التجاريـة ولتعـرف

عمالءنـا بأماكـن فروعنـا وأوقـات العمـل لدينـا .وخلال
ً
أسـبوعا ،أصبـح لدينـا أكثـر مـن 7000
مـا يقـارب 17
ً
جميعـا
متابـع عبـر انسـتجرام وسـناب شـات ،وهـم

مـن خلال االشـتراك فـي باقـة البرودبانـد الجـوال مـن

وتوفـر مجموعـة خدمـات  Ooredooالمفضلـة قيمـة

إلـى  300ميغابـت فـي الثانيـة ،وتحـرص الشـركات

الصـور لألصنـاف الخاصـة لدينـا ونقـوم بمشـاركتها

اتصـال مـع عمالئنـا فـي أي وقـت ومـن أي مـكان».

 Ooredooواسـتخدام جهـاز مـاي فـاي المتطـور مـع

للشـركات ،والتـي توفـر للعمالء سـرعات فائقة تصل

فـي السـوق .ففـي كل يـوم ،نلتقـط مجموعـة مـن

كمـا قامـت  MiNiSالدوحـة باالسـتثمار فـي الحلـول

وتهـدف  Ooredooلتطويـر مجموعـة جديـدة مـن

رائعـة للشـركات ،ومـن بينهـا خدمـة األليـاف الضوئية

ويقـول علـي السـعدي ،مالـك “ : MiNiSتعتمـد

بمثابـة عملاء محتمليـن لدينـا ،ونحـن نحتـاج لالتصـال

التـي توفرهـا  Ooredooعبـر شـبكتها سـوبرنت،

الخدمـات الذكيـة لخدمـة قطـاع األعمـال فـي قطـر،

المبيعـات الخـاص بهـا لتتمكـن مـن رصـد االتجاهـات

حامـل جهـاز نقطـة االتصـال الجوالـة .وكان االتصـال

بشـبكة اإلنترنـت مـن أولويـات الشـركة ،إال أنـه لـم
يكـن مـن الممكـن االتصـال مـن خلال خـط األليـاف

الضوئيـة العـادي ،وذلـك بسـبب تـوزع نقـاط البيـع

فـي كافـة أرجـاء الدوحـة .ومـع الخطـط الموضوعـة
للتوسـع فـي جميـع أنحاء قطـر ،كان ال بد من أن تكون

بخدمـة اإلنترنـت الموثوقة مـن  Ooredooللبقاء على

لالطلاع علـى كامـل المعلومـات حـول الباقـات

واألسـعار والعـروض المتوفـرة للشـركات ،يمكنـك
زيـارة أي مراكـز  Ooredooالتـي تضـــــــــــــم

مكاتــــــــب لخدمـات الشـركات أو االتصـال بفريـق
األعمـــــال علـى الرقــــم  .8000 800أو زيــــــــارة
.www.ooredoo.qa/businessinstincts
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كيدزموندو تضع حجر أساس المدينة التعليمية والترفيهية المصغرة في قطر

فـي خطـوة رمزيـة لوضـع حجـر

أسـاس المدينـة

التعليميـة والترفيهيـة المصغـرة فـي قطـر ،أقامـت
كيدزمونـدو الدوحـة حفلا ضخمـا فـي فنـدق هيلتـون

الدوحـة يـوم الثالثـاء  3مايـو ،جمعـت خاللـه شـركائها
وكبـار الشـخصيات ،وممثلـي وسـائل اإلعلام ،تحـت

رعايـة وزيـر التعليـم والتعليـم العالـي سـعادة الدكتـور
محمـد بـن عبـد الواحـد الحمـادي .وأطلـق فريـق
كيـدز مونـدو الدوحـة خلال الحـدث ،العالمـة التجاريـة

التعليميـة والترفيهيـة المتألقـة للحضـور ،فـي حيـن
ً
رمزيـا بوضـع الحجـر األول
سـاهم عـدد مـن األطفـال

للمـديـنــة الـجـديــدة عـلــى الـمـســرح رافعيـن علـم
كيدزمونـدو علـى وقـع نشـيد كيدزمونـدو المميـز.

هـذا العـام كمدينـة ترفيهيـة وتعليميـة رائـدة ،يأتـي

والتسـلية لألطفـال ولها مردودها التربـوي والتعليمي

وأن النـاس تعيـش فـي عصـر كثـرت فيـه الضغـوط

لبنـان وتركيـا ومدنهـا الجديـدة المنتظـرة فـي قطـر

تشـييدها فـي قطـر فـي الوقـت المناسـب ،السـيما

وأعـرب سـعادة الدكتور محمد بـن عبدالواحد الحمادي

الحياتيـة بالرغـم مـن التقـدم العلمـي والتقنـي.
ُ
«ست َش ِـكل إضافـة نوعيـة
وأشـار إلـى أن المدينـة
ً
ً
مكملا لـدور
دورا
الترفيـه والسـياحة ،وتـؤدي
لصناعـة
ّ

الـوزارة ،عـن سـعادته وفخـره بوضـع حجـر األسـاس

الترفيهـي الـذي يمـزج بيـن اللعـب والتعلـم والترفيـه،

وزيـر التعليـم والتعليم العالي ممثال باألسـتاذة فوزية

الخاطـر ،مديـرة هيئـة التعليم فـي وزارة التعليـم
والتعليـم العالـي خلال الحفـل ،فـي بيـان صـادر عـن
لمدينـة «كيدزمونـدو» التـي سـتفتتح فـي قطـر مـول

فـي آن واحـد .باإلضافـة إلـى المـدن الموجـودة فـي
واإلمـارات العربيـة المتحـدة ،تعتـزم كيدزمونـدو

توسـيع مدنهـا الترفيهيـة المغطـاة الفريـدة فـي
جميـع أنحـاء دول مجلـس التعـاون الخليجـي ،الشـرق

مؤسسـاتنا التعليميـة والتربويـة مـن خلال التعليـم

األوسـط والمشـرق العربـي ،ومختلـف دول العالـم،

لتقـدم تجربـة متميـزة وحافلـة بالمـرح والفـن والمتعـة

األولـى فـي العالـم.

وذلـك بهـدف أن تصبح الوجهـة التعليميـة والترفيهية

شيك شاك يقدم سندويش الدجاج «تشيكن شاك» المميز ألول مرة في قطر
وصـل تشـيكن شـاك  -أول سـندويش دجـاج مـن
شـيك شـاك  -بعـد طـول انتظـار إلـى فرعـي شـيك

ويحضـر تشـيكن شـاك مـن صـدور
شـاك فـي قطـرُ .
ً
تمامـا مـن الهرمونـات
الدجـاج المقرمشـة (الخاليـة
والمضـاد ات الحيويـة) مـع قطـع الخـس الطازجـة
ّ
وشـرائح المخلـل وصلصـة المايونيـز باألعشـاب.
وتـم إطلاق التشـيكن شـاك ألول مـرة فـي مطعـم
شـيك شـاك فـي بروكليـن فـي نيويـورك الصيـف
ً
مؤخـرا ليصبـح أحـد
الماضـي ،ووصـل إلـى قطـر

الخيـارات الدائمـة فـي قائمـة طعـام شـيك شـاك.
اسـتلهمت فكـرة تشـيكن شـاك مـن تـراث وتاريـخ
شـيك شـاك كعالمـة تجاريـة معاصـرة بدأت بكشـك

برغـر بسـيط علـى جانـب الطريـق .وبمناسـبة إطلاق
التشـيكن شـاك ،قـال رانـدي جاروتـي ،الرئيـس

التنفيـذي لشـيك شـاك“ :يمثـل تشـيكن شـاك

علـى لفائـف البطاطـا والخبـز العضـوي ذاتـه الـذي

بدايـة حقبـة جديـدة فـي تاريـخ العالمـة التجاريـة.
ً
دائمـا للحفـاظ علـى قائمـة الطعـام
نحـن نسـعى

يقـدم مـع الشـاك برغـر الشـهير منـذ إنشـاء شـيك

أطباقـا جديـدة اسـتجابة لرغبـات وطلبـات زبائننـا

شـيك شـاك فـي قطـر فـي ڤيالجيـو وچلـف مـول.

نقـد م
األساسـية لشـيك شـاك ،لكننـا أيضـا
ّ

فـي مختلـف أنحـاء العالـم ،بمـا فـي ذلـك دولـة
ً
ّ
أيضـا التـزام العالمـة
ويعـزز تشـيكن شـاك
قطـر.
ّ
بتقديـم األطعمـة الطازجـة التـي تتسـم بالبسـاطة

شـاك .يتوفـر تشـيكن شـاك برغـر اآلن فـي فرعـى

والجـودة وتوفيـر منتجـات ذات قيمـة عاليـة للزبائـن
ً
تحقيقـا ألحـد مبـادئ العالمـة فـي تقديـم األفضـل
ً
دائمـاُ ».ي ّ
حضـر تشـيكن شـاك مـن صـدور الدجـاج

ً
تمامـا مـن الهرمونـات والمضـادات الحيويـة
الخاليـة

المطهيـة علـى نـار هادئـة والمغمسـة فـي عجينـة
ً
جيـدا ُ .ي َّ
غطـى تشـيكن
الشـاك والدقيـق والمحمـرة

شـاك بقطـع الخـس الطازجـة وشـرائح المخلـل

وصلصـة المايونيـز واألعشـاب المحضـرة مـن الثوم
ويقـدم تشـيكن شـاك الرائـع
والبقدونـس والزعتـرُ .
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بوسطن يحصد أولى جوائزه
حصـد مطعـم وصالـة “بوسـطن” فـي فنـدق سـيتي
سـنتر روتانـا الدوحـة ،بعـد شـهرين مـن افتتاحـه علـى
أولـى جوائـزه فـي حفـل توزيـع جوائـز مجلـة «فاكـت»
للعـام  2016عـن فئـة « المطعـم األكثـر رغبـة» علـى

أسـاس التصويـت مـن خلال اإلنترنـت واختيـار النقـاد

المكونيـن مـن لجنـة مسـتقلة مـن المدونيـن وخبـراء
الصناعـة .ويتميـز حفـل جوائـز «فاكـت» التـي تقـوم

بتنظيمـه مجلـة «فاكـت» بالتعـاون مـع شـركائها
مثـل  ILOVE QATARو قطـر ليفينيـغ و «سـناب تـي

فـي» ،بتسـليط الضـوء علـى المطاعـم المتميـزة فـي
قطـاع الضيافـة حسـب فئات مختلفـة .ويوفر مطعم

وصالـة «بوسـطن» المتواجـد فـي الطابـق األول

فـي فنـدق سـيتي سـنتر روتانـا الدوحـة ،والـذي يفتـح
أبوابـه مـن الخامسـة مسـاء وحتـى الثانيـة صباحـا يوميا
تجربـة النكهـة األصيلـة للمطبـخ األميركـي مـن بيـن
مجموعة شـهية من البرغر ،و الماتشـو ناتشـو الخاصة

ببوسـطن ،والبطاطـا المقليـة الحـارة مـع الجبـن،

الحيـة .كمـا تتوفـر فـي مطعـم وصالـة بوسـطن 8

كيـك ،فـي جو مفعـم بالحيوية على أنغام الموسـيقى

أهـم األحـداث الرياضيـة فـي أجـواء حماسـية مميـزة.

والنقانـق األميركيـة األصليـة بطـول متـر ،والتشـيز

أوميغا شريك الوقت الرسمي في مباريات الدوري الماسي في قطر
أوميغـا ،التـي تشـتهر عالميـا بدورهـا كشـريك

تقـدم أوميغـا
العالميـة لالتحـادات الرياضيـة،
ّ
تطبيقـا علـى أجهـزة الهاتـف ّ
النقالـة ،وهـي متاحـة

الرياضيـة ،شـاركت بتحديـد الوقـت للدوري الماسـي

النتائـج مباشـرة خلال نشـاطات الـدوري الماسـي

الوقـت الرسـمي لأللعـاب األولمبيـة وعلـى حلبـة

الـدوري الماسـي للجمعيـة العالميـة لالتحـادات
فـي الدوحـة ،فـي نـادي قطـر الرياضـي فـي  6مايـو

الماضـي.

ألجهـزة هاتـف آيفـون وأندرويـد الذكيـة ،وتنقـل
للجمعيـة العالميـة لالتحـادات الرياضيـة ،وكذلـك
ّ
المتوفـرة
المواعيـد وتفاصيـل شـراء التذاكـر واألخبـار

إضافـة إلـى نشـاطات تحديـد الوقـت ومناولـة

ّ
يتوفـر علـى
للمسـتخدمين قبـل االجتماعـات .كمـا

المسـتوى ،سـتكون أوميغـا مسـؤولة عـن تطويـر

لقـاء ،ومجموعـة مـن الصور من النشـاطات ،وغيرها
ّ
المتعلقـة بالنتائـج.
مـن المعلومـات

البيانـات فـي بعـض مـن أبـرز األحـداث العالميـة
الكثيـر مـن التقنيـات الرئيسـية لتحديـد أوقـات
ومجمعات
الرياضـات ،ومنهـا إطالق بداية النشـاط،
ّ
االنطلاق المتطـورة ،وأجهـزة تحسـس اإلنطلاق

الخاطئـة وأحـدث جيـل مـن كاميـرات تصويـر نقطـة
تسـجل حتـى
النهايـة «سـكان أوفيجـن ميريـا ،التـي
ّ
 10اآلف صـورة رقميـة بالثانيـة.

ولتعزيـز شـراكتها مـع الـدوري الماسـي للجمعيـة

التطبيـق فيلـم فيديـو مـن ثلاث دقائـق يلـي كل

شاشـات موزعـة فـي كافـة أرجائـه للراغبيـن بمتابعـة

تعزيـز ريــادة سوني وفيفتي ون ايست
تـم تعزيـز ريـادة عالمة سـوني في قطـاع التصوير الرقمي
ّ

بعقـد شـراكة جديـدة مـع نـادي قطـر للتصويـر الضوئـي
وفيفتـي ون إيسـت ،المـوزع الحصـري لمنتجـات سـوني

فـي قطـر .وقـد جـاء اإلعلان عـن الشـراكة الجديـدة خلال
ورشـة عمـل فـي الدوحـة جمعـت ّ
عشـاق التصويـر مـن

كافـة أنحـاء المدينـة ومنحتهـم الفرصـة لتجربـة الكاميـرا
الجديـدة  Alpha 6300مـع عدسـة ماسـتر  ،Gإلـى جانـب

اسـتعراض كاميـرا  RX10 IIIقبـل إطالقهـا فـي األسـواق

خلال شـهر مايـو .وتأتـي هـذه المبـادرة بعـد قيـام سـوني
ً
مؤخـرا باإلعلان عـن الرابحيـن فـي مسـابقة سـوني فوتـو

ً
ً
كبيـرا فـي منطقـة
نجاحـا
أريبيـا بيكاثـون التـي حصـدت
الشـرق خلال حفـل أقيـم فـي الدوحـة.

ً
صـرح السـيد يوجـي
وتعليقـا علـى هـذه الشـراكة الجديـدة ّ
تويوزومـي ،رئيـس التصويـر الرقمـي لدى سـوني الشـرق
األوسـط وشـمال إفريقيـا« :نحـن نطمـح فـي سـوني إلـى

دعـم المصوريـن سـواء المبتدئيـن أو المحترفيـن وتعزيـز

مهاراتهـم ،ومنحهـم فرصـة تجربـة عهـد جديـد مـن
تكنولوجيـا التصويـر الرقمـي الحديثة التـي أصبحت متاحة
اآلن فـي األسـواق .ونأمـل أن نتمكـن مـن خلال التعـاون

مـع نـادي قطـر للتصويـر الضوئـي اإلسـهام فـي تحقيـق
أهـداف المؤسسـة فـي تطويـر ودعـم فنـون التصويـر

والمصوريـن فـي كافـة المجتمعـات بالدولـة .لقـد التقينـا
ً
فعلا بالعديـد مـن المواهـب المتفـردة مـن أعضـاء النادي،
ونتمنـى أن تمنحهـم الشـراكة الفرصـة السـتخدام

التشـكيلة الجديـدة مـن الكاميـرات وتجربـة المزايـا
المتفوقـة ذات الجـودة العاليـة والتكنولوجيـا المتطـورة

والمتانـة التـي تقدمهـا سـوني».
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سلونز العقارية تطلق عملياتها في السوق القطرية
أعلنـت سـلونز العقاريـة ،الشـركة الرائـدة فـي مجـال

الـذي تـم افتتاحـه فـي وقـت سـابق مـن هـذا العـام.

نشـاطها في منطقة الشـرق األوسـط من خالل إفتتاح

بإسـتثمار مـا يزيـد عـن  10مالييـن ريـال قطـري فـي

إدارة العقـارات علـى صعيـد المنطقـة عـن توسـعة

مكتبهـا الجديـد في دولـة قطر .وتعتبر سـلونز العقارية

وكالـة مـن فئـة «البوتيـك» التـي تعنـى بعمليـات البيـع
والتأجيـر وإدارة العقـارات الفاخرة فـي قطر والمنطقة.
وتتواجـد سـلونز العقاريـة في كل مـن جدة ودبي وتوفر

عقـارات منتشـرة بيـن المملكـة العربيـة السـعودية،
واإلمـارات العربيـة المتحـدة ،باإلضافـة إلـى مجموعـة

مـن األسـواق الخارجيـة مثـل المملكـة المتحـدة،
وتركيـا ،وألمانيـا ،وفرنسـا ،وأسـبانيا.

وسـتقوم شـركة سـلونز للوسـاطة العقاريـة

عملياتهـا المحليـة التـي يقودهـا فريـق عمـل مـن
المتخصصيـن ذوي خبـرة مجتمعـة تربـو عـن المائـة
عـام فـي هـذا القطـاع ،كمـا سـتقوم الشـركة بالتركيز

علـى عمليـات البيـع والتأجيـر وإدارة العقـارات الراقيـة

والفاخـرة لمواطنـي ومقيمـي دولـة قطـر ،فضلا عـن

تقديـم الحلـول والفـرص االسـتثمارية العالميـة.
باإلضافـة إلـى ذلـك سـيوفر فريـق التمويـل الداخلـي
التابـع لسـلونز قطـر الخدمـات المصرفيـة الخاصـة

وتتواجـد مكاتـب شـركة سـلونز قطـر فـي بـرج

فـي الخـارج ،وإدارة الثـروات ،والرهـن العقـاري

النابـض ،وهـو الثالـث فـي المنطقـة بعـد مكاتـب

بشـراء ملكيـات خارجيـة ،وكافـة منتجـات الخدمـات

التورنيـدو المتميـز الواقـع فـي قلـب مدينـة الدوحـة
الشـركة فـي جـدة فـي المملكـة العربيـة السـعودية

الدولـي لـكل مـن المواطنيـن والمقيميـن الراغبيـن

الماليـة التقليديـة .وتشـمل محفظـة سـلونز قطـر

ً
انطالقـا مـن الشـقق،
العديـد مـن الخيـارات المتعـددة

والدوبلكـس ،ومسـاكن الطالب وصـوال إلى العقارات
المطلـة علـى الواجهـات البحريـة ،والبنتهاوسـز،
إبتـداء مـن  250ألـف ريـال قطـري.
واألبـراج المختلفـة
ً

سنترو كابيتال الدوحة يفتتح مطعم “سي.تيست”

اإلفطـار والغـداء والعشـاء .ويتميـز «سي.تيسـت»

يتـم شـراؤها طازجـة مـن األسـواق ،باالضافـة إلـى
محطـات الطهـي الحيـة التـي ُتعـد أشـهى األطبـاق

الطلـب ،لتلبيـة جميـع الرغبـات عبـر تقديـم أنـواع

وبهـذا يهـدف المطعـم الجديـد فـي فنـدق سـنترو

بجـو مفعـم بالحيويـة والنشـاط ويقـدم خاصيـة
البوفيـه المفتـوح باإلضافـة إلـى قائمـة طعام حسـب

مختلفـة مـن المأكـوالت .بهـذه المناسـبة قـال لـوكا
ميـدا ،المديـر العـام لفنـدق سـنترو كابيتـال الدوحـة

روتانا«:يسـرنا اليـوم اإلعلان عـن افتتـاح مطعـم
مـن
ّ
“سي.تيسـت” لتوفيـر تجربـة ال تنسـى إلـى ضيوفنـا

ولقضـاء ليلـة مليئـة بالمـرح .يقـع فنـدق سـنترو
المصمـم ليتماشـى مـع تطلعـات
كابيتـال الدوحـة،
ّ
الجيـل الجديـد مـن المسـافرين الباحثيـن عـن الخدمـة

باإلضافـة إلـى ذلـك ،سـيتمكن عشـاق المأكـوالت

وسـائل الراحـة والتقنيـات الحديثـة لتلبيـة احتياجـات

البحريـة باالسـتمتاع بليلـة المأكـوالت البحريـة التـي

افتتـح فنـدق سـنترو كابيتـال الدوحـة ،أحـدث فنـادق
يسـتقبل الـزوار والضيـوف علـى مـدار اليـوم ،ليقـدم

التـي يأتـي فـي مقدمتهـا الكركنـد باإلضافـة إلـى

العالميـة المتنوعـة ،التـي يتـم تقديمهـا خلال وجبـات

لتنـاول أشـهى األطبـاق فـي أجـواء فريـدة مـن نوعهـا

حـد سـواء ،وتقديـم باقـة متميـزة مـن
وزوارنـا علـى ّ
المأكـوالت لالسـتمتاع بوجبـة غنيـة مـن األطبـاق

يقدمهـا مطعـم «سي.تيسـت» مسـاء كل خميـس

تجربـة مميـزة مـن خلال مجموعـة مـن األطبـاق

كابيتـل الدوحـة إلـى تقديـم تجربـة ذات طابـع مميـز،

الفاخـرة بأسـعار مقبولـة ،والـذي يدمـج بيـن جماليـة

العالميـة المجهـزة علـى يـد أمهـر الطهـاة لدينـا».

روتانـا فـي قطـر ،مطعـم «سي.تيسـت» الـذي

بشـكل مباشـر حسـب رغبـة الـزوار.

والتـي توفـر خيـارات ال تنتهـي مـن أشـهى األطبـاق
مختلـف أنواع األسـماك ،وثمـار البحر كالسـلطعون،
والمحـار ،والقريـدس ،والكالمـاري وغيرهـا والتـي

التصميـم وأسـلوب الحيـاة العصريـة مـع أحـدث
الضيـوف ،فـي قلـب العاصمـة القطريـة فـي منطقـة
بـن محمـود فـي شـارع الجزيـرة وعلـى مقربـة مـن

المجمعـات التجاريـة الرئيسـية ،مراكـز التسـوق
واألسـواق التراثيـة .كمـا يتميـز الفنـدق بسـهولة

الوصـول إلـى مطـار حمـد الدولـي الـذي يبعـد عنـه

مسـافة  20دقيقـة فقـط.
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رولز -رويس موتور كارز تطرح «بالك بادج» في قطر

أعلنـت رولـز -رويـس موتـور كارز طـرح وجه جديـد يعكس
ً
ً
جانـب
مختلفـا لشـخصية العالمـة الفارهـة وهـو
جانبـا
ٌ

ّيتسـم بالغمـوض والجـرأةّ .إنـه تعبيـر عـن موقـف فـي
الحيـاةّ ،إنـه «بلاك بـادج» .بلاك بـادج عبـارة عـن عالمـة

تـم الكشـف عنهـا فـي وقـت سـابق مـن هـذه
فرعيـة ّ
السـنة فـي معـرض جنيـف للسـيارات وهـي عالمـة
ً
وي ّ
توقـع
تحـدث
تحويلا فـي طـرازي جوسـت ورايـثُ .

أن تجتـذب هـذه العالمـة الفرعيـة أصحـاب الشـخصية

الجريئـة ،عشـاق المجازفـات والتحديـات الذيـن يبحثـون

عـن كسـر القواعـد والضحك فـي وجه التقاليـد واألعراف.
وفـي هـذه الروحيـة نفسـها أعلنـت رولـز -رويـس موتـور
أن بلاك بـادج «المسـتوحاة مـن أسـلوب الحيـاة
كارز ّ

الغامـض والجـريء» سـتكون متوافرة للطلـب من رولز-

رويـس موتـور كارز الدوحـة ،الوكيـل الحصـري والمـوزع

ابتـداء مـن
المعتمـد لرولـز -رويـس موتـور كارز فـي قطـر،
ً

منتصف شـهر مايو ويتوقع أن تصل إلى قطر في شـهر
أغسـطس المقبـل .وعـن طـرح بلاك بـادجّ ،
علـق بريـت

سـوصو ،المديـر اإلقليمـي لرولز-رويـس موتـور كارز فـي
الشـرق األوسـط وإفريقيـا ،وآسـيا الوسـطى وجنـوب
ً
عدد
أميـركا،
توجه ٌ
قائلا« :بعـد إطلاق رايـث عـام ّ ،2013

كبيـر مـن العملاء نحـو عالمـة رولـز -رويـس موتـور كارز
ً
السـيما
نابضا بالحياة وروح الشـباب
تحو ًال
التي شـهدت ّ
ّ

ّ
تعبـر عن نمـط حياتهم الخـاص بأروع
وأنهـا العالمـة التـي ّ

شـكل مـن األشـكال .ومـع الكشـف عـن بلاك بـادج ،بـات
ّ
متطلبـات عمالئنا الجـدد الذين يطلبون
نلبـي
بإمكاننـا أن ّ
ً
ً
وحزمـا مـن طـرازي
غموضـا
سـيارات ذات طابـع أكثـر

شـخصيتهم الخاصـة
يكمـل
جوسـت ورايـث ،بشـكل ّ
ّ

وأسـلوب حياتهـم وأن نمنحهـم بالتالـي السـيارة ذات

الحضـور األكثـر هيبة في قطاع السـيارات الفاخرة ً
جدا».

ً
ً
التميز
مزدوجا في جوائز
فوزا
«الفردان بريميير موتورز» تحقق
ّ
فـازت شـركة «الفـردان بريمييـر موتـورز» ،الوكيـل الحصـري لجاكـوار النـد روڤـر فـي دولـة قطـر،
ً
عمـل إيجابيـة،
تقديـرا إلنجازاتهـا البـارزة ومسـاهماتها الكبيـرة فـي توفيـر بيئـة
بجائزتيـن مرموقتيـن
ٍ

التميز لوكالء جاكوار الند روڤر الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيا لعام
وذلـك خلال حفـل توزيـع جوائـز
ّ
تحسـن سـنوي
نسـبة
«أعلـى
جائـزة
نيـل
مـع
األمسـية
فـي
ل
األو
بتكريمهـا
 .2015وحظيـت الشـركة
ّ
ّ
ً
تقديـرا ألدائهـا الممتـاز في العـام  .2015وحصـد المدير المالي
للمعاييـر بيـن  2014و ،»2015وذلـك

لشـركة «الفـردان بريمييـر موتـورز» ،روهـان ديميـل ،الجائـزة الثانيـة فـي االحتفاليـة لمـا حققـه مـن
إنجـازات مذهلـة خلال قيادتـه لفريـق اإلدارة ونظـام التوزيـع « »DSATوتـم تسـليمه جائـزة «أفضل

التميز
انتـداب وتمكيـن للفريـق» .وفـي معـرض تعليقـه على إنجـازات فريقه خلال حفل توزيع جوائـز
ّ

«يشـرفنا
لـوكالء جاكـوار النـد روڤـر ،قـال ربيـع عطايـا ،مديـر عـام شـركة «الفـردان بريمييـر موتـورز»:
ّ
ً
جـدا أن نحظـى بهـذا التقديـر للجهـود التـي بذلهـا فريقنـا خلال العـام الماضـي ،فقـد حققنـا خلال
ً
ً
كبيـرا ُيضـاف إلـى سـجلنا الحافـل فـي ’الفـردان بريمييـر موتـورز‘ ،حيـث أحرزنـا إنجازات
نجاحـا
2015

تفوقنـا هـذا يعـود إلى
عديـدة متميـزة لـكل مـن جاكـوار والنـد روڤـر .وممـا ال شـك فيـه أن الفضـل فـي ّ

تشـكيلتي منتجـات جاكـوار والنـد روڤـر المذهلـة ،إضافـة إلـى تفانـي فريـق عملنـا بأكملـه .وهـذا مـا
جعلنـا قادريـن علـى تقديـم األفضـل ّ
ّ
نتطلع إلـى المحافظة
لعشـاق السـيارات في دولـة قطر .ونحـن

وحرفيتنـا خلال هـذا العـام وبعـده».
تميـز معاييـر خدماتنـا
ّ
علـى ّ
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سيارة من الذهب بمليون دوالر ُتذهل زوار أوتوميكانيكا دبي 2016
أعلـن منظمـو معـرض أوتوميكانيـكا دبي في ميسـي فرانكفورت الشـرق األوسـط ،عن
تألـق السـيارة الفاخـرة بطلاء الذهـب والتـي يصـل سـعرها إلـى مليـون دوالر ،ولفتـت

سـيارة نيسـان آر 35جـي تـي-آر انتبـاه الحضـور وزوار معـرض قطـع غيـار السـيارات
فـي دورتـه الرابعـة عشـر والـذي اختتـم أعمالـه فـي مركـز دبـي الدولـي للمؤتمـرات
والمعـارض مسـاء الثالثـاء  10مايـو الماضـي .تطـورت سـيارة جودزيلا كونهـا سـيارة

أداء فائقـة وتـم تصميـم الطلاء الذهبـي بصناعـة يدويـة عاليـة الجودة ليسـتغرق العمل
لطلاء تلـك السـيارة الثمينـة بالذهـب أكثـر من سـبعة أشـهر وهـي النمـوذج الفريد على
مسـتوى العالـم ُيعـرض للمـرة األولـى فـي دبـي مـن خلال معـرض أوتوميكانيـكا .تبلـغ

المسـتخدمة مـن أفخـر
سـعة محـرك السـيارة  3.8ليتـر وقـوة  .545وتعـد التكنولوجيـا ُ

أنـواع الطلاء اليابانيـة «آرتـي إيـزاوا للطلاء» باسـتخدام تقنيـات تاكومـي لتوفـر لمحبـي
السـلع الفاخـرة والفريـدة مـن نوعهـا ،منتجـات راقيـة وقد اختـارت الشـركة العارضة في

أوتوميكانيـكا إمـارة دبـي للترويـج وإطلاق السـيارة الفخمـة .فنمـو اإلمارة ،يدفـع األثرياء
ً
مقـرا ألعمالهـم ،ولممارسـة نمـط الحيـاة الفاخـر ،وهـو مـا تلحظه أهم
إلـى اتخـاذ دبـي
المـاركات العالميـة ،ويدفعهـا لتأسـيس مكاتـب لهـا فـي اإلمـارات بشـكل عـام .وتؤكـد

الدراسـات والتقاريـر علـى أهميـة سـوق الدولـة حيـث تسـتحوذ السـيارات الفخمـة علـى
ً
نسـبيا مـن إجمالـي مبيعـات السـيارات فـي اإلمـارات ،تصـل إلـى ،٪ 13
حصـة كبيـرة
وال تزيـد النسـبة بالمقارنـة علـى  ٪ 5فـي باقـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي .وقـال

نيسان تطلق طراز العام  2017من ألتيما
أزاحت نيسـان الستار عن طراز العام

أحمـد باولـس ،الرئيـس التنفيـذي فـي ميسـي فرانكفـورت الشـرق األوسـط ،الشـركة

المنظمـة للمعـرض« :لطالمـا تصـدر أوتوميكانيـكا دبـي المشـهد بالنسـبة للمعـارض
التجاريـة المتخصصـة فـي سـوق قطـع الغيـار واكسسـوارات السـيارات ويسـعدنا تألق

األفـراد مـن العارضيـن واتخاذهـم المعـرض كمنصـة للتواصـل وإطلاق المنتجـات
الفاخـرة للمـرة األولـى».

«الفـردان بريمييـر موتـورز» تكشـف عـن جاكـوار
F-PACE

 2017مـن نيسـان ألتيمـا في منطقة
الشـرق األوسـط وذلـك خلال حفـل

إقليمـي خـاص أقامتـه فـي دبـي.

وتتميـز نيسـان ألتيمـا الجديـدة
بتصميمهـا الخارجـي الـذي ينطلـق
مـن مفهـوم «الطاقـة المتدفقـة»،
فيمـا يعتمد تصميمهـا الداخلي على

مبـدأ «الجنـاح المنزلـق» (غاليدينـغ
وينـغ) الـذي تنفـرد بـه مقصـورات

سـيارات نيسـان الحديثـة .وقـد نالـت
ً
أيضـا حملـة
نيسـان ألتيمـا الجديـدة

تطويـر مكثفـة ّ
مكنتهـا مـن تصـدر
فئتهـا لجهـة الكفـاءة فـي اسـتهالك
ديناميكيـات

وحسـنت
الوقـود
ّ
قيادتهـا وأضافـت إليهـا المزيـد مـن
تقنيـات السلامة .تمثـل التغييـر

الدراماتيكـي األبـرز فـي طـراز العـام

 2017مـن نيسـان ألتيمـا فـي

تعبـر عن مبـدأ الطاقة
مقدمتهـا التـي ّ

ً
خصوصـا أن كل مـا يتواجـد أمـام العمـود  Aالـذي يحمـل الزجـاج األمامـي،
المتدقفـة،
ً
ً
ومـرورا بالمصـدات
ابتـداء مـن الصـدام
كليـا ويطـال الواجهـة األماميـة بكاملهـا
جديـد
ً
ً
ووصـوال إلـى المصابيـح .وتنفـرد ألتيمـا الجديـدة بشـبك فتحـة تهوئتهـا
وغطـاء المحـرك

األمامـي الـذي يعتمـد شـكل الحـرف  Vالمتحـرك والـذي يحيـط بـه مصباحـان أماميـان
ً
تمامـا كمـا فـي نيسـان ماكسـيما ،األمر الـذي أضاف الكثير مـن التميز
بشـكل البومرانـغ،
إلـى مقدمتهـا مقارنـة بالجيـل الحالـي منهـا ( )2016وباألخـص بعـد اعتماد صـادم أمامي

منحـوت ذي وضعيـة منخفضـة يضـم مصابيـح إضافية للضباب سـتتوفر فـي طرازات
 2.5SVو 2.5SLو 3.5SLمـع شـبك مطلـي الكـروم.

اسـتضافت شـركة «الفـردان بريمييـر موتـورز» ،الوكيـل الحصـري لجاكـوار فـي دولـة
ً
مؤخـرا حفـل إطلاق السـيارة الرياضيـة العمليـة األرقـى فـي العالـم ،جاكـوار
قطـر،

ً
ً
كليـا سـيارة
كليـا ،فـي الدوحـة .وتعتبـر جاكـوار  F-PACEالجديـدة
 F-PACEالجديـدة

كروس أوفر عالية األداء تم تصميمها وهندسـتها لتقديم مسـتويات الرشـاقة وسـرعة

االسـتجابة والنقـاء التـي تشـتهر بهـا جميـع سـيارات جاكـوار ،إلـى جانـب ديناميكيـات

القيـادة ومرونـة االسـتخدام اليومـي التـي التضاهـى .ومـع تطويرهـا باسـتخدام هيـكل
ً
كليـا
جاكـوار خفيـف الـوزن مـن األلومنيـوم ،تجمـع سـيارة جاكـوار  F-PACEالجديـدة
أعلـى مسـتويات النقـاء لخطـوط التصميـم واألسـطح واألبعـاد مـع مزايـا مسـتوحاة من

سـيارة  F-TYPEمثـل الـورك الخلفـي القوي ،وفتحـات التهوية الجانبية والشـكل المميز
لألضـواء الخلفيـة.
ً
وتعليقـا علـى إطلاق السـيارة الجديـدة ضمـن عائلـة جاكـوار ،قال ربيـع عطايـا ،مدير عام

شـركة «الفـردان بريمييـر موتـورز»« :نحـن فخـورون للغايـة بإطلاق سـيارة F-PACE

هنـا اليـوم إلـى جانـب شـريكنا ’جاكـوار الشـرق األوسـط وشـمال إفريقيـا‘ .وتمثـل
ً
ً
تاريخيـا لعالمـة جاكـوار ،فـي ّ
ظـل سـعيها المسـتمر لتقديم
إنجـازا
عمليـة اإلطلاق هـذه

مسـتويات ال تضاهـى مـن التميـز والتقنيـات المبتكـرة واألداء االسـتثنائي لعمالئهـا فـي
ً
دومـا علـى تجـاوز توقعـات عمالئنـا
جميـع أسـواق المنطقـة .وتحـرص العالمـة التجاريـة
األوفيـاء بتقديـم منتجـات متميـزة.
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«نحن قادرات»

نحو تحقيق التغيير اإليجابي في المجتمع
بقلم :كريم إمام

دشـنت المبـادرة الشـبابية «معـا لقطـر» بالتعـاون مـع

شـبكة قطـر المهنيـة للسـيدات ،وبدعـم مـن مؤسسـة

الدوحـة لألفلام حملـة «نحـن قـادرات» خلال أمسـية
نسـوية خالصـة علـى مسـرح متحـف الفـن اإلسلامي
مطلـع مايـو الماضـي.

تضمنـت المبـادرة عـرض فيلـم وثائقـي بعنـوان «نحـن

قـادرات» ،شـاركت فيـه  130امـرأة مـن المنطقـة
يعرضـن عملهـن وسـعيهن لتحقيـق التغييـر اإليجابـي

فـي مجتمعاتهـن ،وكذلـك آرائهـن حـول المسـاواة بيـن
الجنسـين ودور النسـاء العربيـات والخليجيـات فـي
التقـدم الوطنـي والتنميـة.

وقـد تابـع الحضـور جلسـة نقاشـية مـع عـدد مـن النسـاء

المهنيـات والرائـدات مـن مختلـف قطاعـات األعمـال،

ولفتـت السـبيعي إلـى أنـه لـم يكـن هنـاك أي دعـم مـن

أدارتهـا مريـم السـبيعي إحـدى األعضـاء المؤسسـات

قبـل جهـات حكوميـة أو خاصـة ،حيـث أن الفعاليـة التـي

لمبـادرة معـا لقطـر والمشـاركة فـي حملـة  #نحـن_

تتوجـه للشـباب القطـري كجمهـور مسـتهدف تمـت

قـادرات ،وبمشـاركة كل مـن السـيدة فاطمـة الرميحـي

الدعـوة لهـا مـن خلال وسـائل التواصـل االجتماعـي،

الرئيـس التنفيـذي لمؤسسـة الدوحـة لألفلام ،عالمـة

ولكـن هـذه الفعاليـة مختلفـة ألننا نسـتهدف مـن خاللها

النفـس المتخصصـة فـي الصحـة النفسـية أميـرة

تسـليط الضـوء علـى المـرأة الخليجيـة والقطريـة أمـام

آل اسـحق ،المقدمـة التليفزيونيـة حنـان العمـادي،

القطرييـن والمقيميـن فـي قطـر .وأشـارت إلـى أنهـا

ومصممـة األزيـاء والناشـطة االجتماعيـة خديجـة أحمـد

شـخصيا شـعرت بمحدوديـة مـن خلال عملهـا فـي

بوحليكـة.

شـاركت السـيدات خلال الجلسـة التـي حضرهـا عـدد

البدايـة مـع مؤسسـات وجهـات حكوميـة مـن حيـث

يعملـن بهـا وكذلـك شـغفهن والتزامهـن بتقـدم قطـر،

الربحيـة بالرغـم مـن الصعوبـات التـي تواجههـا فيمـا

الحريـة ،وأنهـا لهـذا السـبب توجهـت لألعمـال غيـر

كبيـر مـن الرجـال رؤاهـن وآرائهـن حـول المهـن التـي

ومـا يأملـن مـن األجيـال القادمـة.

وتقـول مريـم السـبيعي متعـددة المواهـب واألنشـطة:
«إن المبـادرة تهـدف إلـى تعزيـز قيـم المجتمـع المدنـي

وتشـجع الشـباب القطري على المسـاهمة في تحقيق

رؤيـة قطـر الوطنيـة  .2030وتسـتضيف العديـد مـن
الجلسـات النقاشـية وورش العمـل حيـث يتـم ربـط

الشـباب مـع المسـئولين فـي مختلـف المجـاالت

للمشـاركة فـي مناقشـات حـول القضايـا االجتماعيـة
والتنمويـة».

وأضافـت أن التركيـز علـى الوعـي بقضايـا وحقـوق

المـرأة فـي مجتمعاتنـا العربيـة والخليجيـة أمـر فـي
غايـة األهميـة ،ومـن أجـل ذلـك نقـوم باسـتضافة عـدد
مـن المسـئولين مـع الشـباب القطـري مـن الجنسـين
لمناقشـة قضايـا محوريـة مثـل الصحـة ،والرياضـة،

والبيئـة ،والفنـون واآلداب ،وثقافـة التطـوع .موضحـة:
«عـادة مـا تكـون فعالياتنـا وأنشـطتنا باللغـة العربيـة،

إال أنـه هـذه المـرة وبالتعـاون بيـن المبـادرة وشـبكة قطـر
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«التركيز على الوعي

بقضايا وحقوق المرأة في
مجتمعاتنا الخليجية أمر
غاية في األهمية»
مريم السبيعي

يتعلـق بالدعـم المـادي ،وقالـت« :للـه الحمـد أتلقـى
ً
دعمـا مـن عائلتـي األمـر الـذي يجعلنـي أكثـر حريـة في أن
أكتـب وأسـافر وأقـوم باألعمـال التطوعيـة والحملات

المماثلـة» .وأكـدت السـبيعي أن الذي يفتقده المجتمع

القطـري اليـوم فيمـا يتعلـق بالمـرأة هـو زيـادة تمثيلهـا
فـي أماكـن ومواقـع عليـا مثـل مجلـس الشـورى وأن
ً
مزيـدا مـن الوزيـرات النسـاء ،والمزيـد مـن النسـاء
نـرى
فـي اإلعلام ،حيـث أن لدينـا العديـد مـن المخترعـات

ورائـدات األعمـال الالتـي ال يحظيـن بفـرص جيـدة فـي
اإلعلام ،وبالتالـي ال يعـرف الكثيـر عنهن شـيء ،وبالتالي
علينـا أن نعـرض للمزيـد مـن قصـص النجـاح النسـوية،
ممـا يسـاهم فـي تغييـر النظـرة تجـاه المـرأة ،وهـذا أمـر

المهنيـة للسـيدات ومؤسسـة الدوحـة لألفلام قدمنـا

البـد أن يتأتـى من المجتمع نفسـه وبشـكل طبيعي ،وأن

بهـدف جـذب السـكان والمقيميـن غيـر الناطقيـن وغيـر

العديـد مـن النـاس الذيـن يقدمـون وينظمـون حملات

الفعاليـة باللغتيـن العربيـة واإلنجليزيـة للمـرة األولـى
الناطقـات بالعربيـة وتقديـم نمـاذج ناجحـة لسـيدات

قطريـات واالنخـراط فـي نقـاش عـن المـرأة الخليجيـة».

يكـون التغييـر مـن األسـفل لألعلـى .مؤكـدة أن هنـاك
فـي هـذا اإلطـار ،وأن هـذه الحملـة مـا هـي إال واحـدة

ضمـن العديـد مـن الحملات المماثلـة.

عين على الدوحة

مهرجان جنون المانغو بلولو الغرافة
بقلم وتصوير :كريم إمام

افتتـح سـعادة سـانجيف ارورا سـفير الهنـد لـدى قطـر

مهرجـان (جنـون المانجـو) باللولـو هايبـر ماركـت فـرع
الغرافـة بحضـور عـدد مـن رجـال األعمـال وأعضـاء

المجلـس البلـدي واإلعالمييـن والشـخصيات العامـة

كجـزء مـن الخطـط الترويجيـة ،والـذي اسـتمر علـى مدار

أسـبوع .وقـد تم خلال المهرجان عرض أنـواع وأصناف

مختلفـة مـن المانجـو مـن مختلـف البلـدان سـواء مـن
الهنـد أو سـريالنكا أو أندونيسـيا أو كينيـا كمـا كان هنـاك

أنـواع المانجـو من اليمـن والبرازيل والمكسـيك وأوغندا،

كمـا عـرض المهرجـان مجموعـة كبيـرة مـن المنتجـات
القائمـة صناعتهـا علـى المانجـو ،ومجموعـة مـن

المأكـوالت التـي تدخـل المانجـو كمكـون أساسـي بهـا.

انطالق عمليات “جست ريل استايت” في قطر
أعلنـت جسـت ريـل اسـتايت الشـركة المتخصصـة فـي
تقديـم حلـول عاليـة المسـتوى للمسـتثمرين ومطوري

العقـارات ،عـن بـدء عملياتهـا فـي الدوحـة وذلـك خلال

مشـاركتها فـي سـيتي سـكيب قطـر  ،2016المعـرض
االسـتثماري والعقـاري األهـم فـي منطقـة الشـرق

األوسـط ،والـذي عقـد للعـام الخامـس علـى التوالـي
فـي دولـة قطـر والـذي إنطلقـت فعالياته يـوم  26إبريل

 ،2016فـي مركـز الدوحـة للمعـارض والمؤتمرات الذي
ً
مؤخـرا .ومع النمو المضطرد الذي يشـهده
تـم افتتاحـه
السـوق العقـاري فـي دولـة قطـر ،قامـت جسـت ريـل

اسـتايت خلال المعرض بكشـف النقاب عـن محفظتها

العقاريـة التـي تشـمل مجموعـة واسـعة مـن العقـارات
المتميـزة والتـي تشـمل األبـراج التجاريـة والسـكنية،

ومشـاريع متعـددة االسـتخدامات .بهـذه المناسـبة قـال
السـيد ناصـر األنصـاري رئيـس مجلـس إدارة الشـركة

«جسـت ريـل اسـتايت» « :يسـعدنا اليـوم أن نعلـن عـن
إطلاق عملياتنـا فـي الدوحـة خلال سـيتي سـكيب قطر

 ،2016أحـد أهـم المعـارض المتخصصـة فـي القطـاع

العقـاري .لقـد كان لـي الشـرف أن أرى دولـة قطـر
تتطـور بدايـة تحـت القيـادة الحكيمـة لصاحـب السـمو

األميـر الوالـد الشـيخ حمـد بـن خليفـة آل ثانـي ،ومـن ثـم

حيـاة آمنـة وصحيـة ومزدهـرة للمواطنيـن والمقيميـن

أميـر البلاد المفـدى ،وعندمـا أعـود إلـى اإلنجـازات التـي

خلال سـيتي سـكيب قطـر  2016عن أحدث مشـاريعها

حضـرة صاحـب السـمو الشـيخ تميـم بـن حمـد آل ثانـي

حققهـا بلدنـا الحبيـب ،أدرك أنـه ثمـة الكثيـر لنفخـر بـه،
ً
ً
وصـوال إلـى النجاح
بـدءا مـن تطويـر قطـاع الغـاز والنفـط
فـي تطبيق سياسـة التنوع االقتصـادي ضمن قطاعات

رئيسـية مثـل التعليـم واالسـتثمار والرياضـة والصحـة

والخدمـات المصرفيـة وغيرهـا ،وذلـك بمـا يضمـن

لعـدة أجيـال قادمة» .وكشـفت «جسـت ريل اسـتايت»
بـرج  THE e18hteenالتجـاري الـذي يتـم العمـل علـى

إنشـائه ،والـذي يقـع فـى منطقـة المارينـا فـي مدينـة
ً
طابقـا مـن المسـاحات المكتبيـة
لوسـيل ،ويضـم 36

والمرافـق الخدميـة المتكاملـة ،بمـا فيهـا متاجـر
متخصصـة ونـادى لرجـال األعمـال.
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تنظيم المنتدى السنوي العاشر لملتقى العقول
نظمـت جامعـة كارنيجـي ميلـون فـي قطـر النسـخة

العاشـرة مـن المنتـدى البحثـي السـنوي «ملتقـى
العقـول» لتكريـم البحـوث الطالبيـة المتميـزة .وكانـت
جائـزة أفضـل مشـروع مـن نصيـب مشـروع بحثـي

يوضـح كيفيـة اسـتخدام البكتيريـا المسـتخرجة مـن

الرمـال القطريـة فـي تنقيـة الميـاه وتطهيرهـا .وقـد
أجـرت هـذه الدراسـة البحثيـة آية عبد العـال ،الطالبة في
قسـم العلـوم البيولوجيـة تحـت إشـراف البروفيسـور
أنيـت فنسـنت ،أسـتاذ مسـاعد فـي العلـوم البيولوجيـة

بجامعـة كارنيجـي ميلـون فـي قطـر ،والتـي تحمـل

العصيـات البكتيريـة المتواجـدة فـي
عنـوان “توصيـف ُ

الرمـال القطريـة” .وتستكشـف الدراسـة إمكانيـة

اسـتخدام البكتيريـا المسـتخرجة مـن الرمـال القطريـة
فـي تطهيـر الميـاه .وفـازت عليـاء عصام الديـن ،الطالبة

فـي قسـم علـوم الحاسـوب بالجائـزة الثانيـة عـن

مشـروعها “الثورات الالسـلكية  -إعادة برمجة شـبكات
االستشـعار الالسـلكية :التحديات والمناهـج المتبعة».
وحصلـت علـى المركـز الثالـث بشـرى ميمـون،

الطالبـة فـي قسـم العلـوم البيولوجيـة عـن مشـروعها

حـول «دور بروتينـات  HSP-40وجينـات DNAJB3
فـي الحفـاظ علـى تـوازن التمثيـل الغذائـي» .وبهـذه

المناسـبة ،صـرح الدكتـور إيلكـر بيبـرس ،عميـد جامعـة

طلاب جامعـة كارنيجـي ميلـون فـي قطـر فـي كافـة

والتكنولوجيـا ،وجامعـة حمـد بـن خليفـة ،وجامعـة

أسـيل غـزال ودانـش علـي خـان ،مـن قسـم علـوم

قطـر ،وجامعـة قطـر ،وجامعـة نورثويسـترن فـي قطـر،

التخصصـات» .وقـد حصل على جائزة أفضل ملصق،
الحاسـوب تحـت إشـراف البروفيسـور تييـري سـانس،
أسـتاذ مسـاعد علـوم الحاسـوب عـن مشـروعهم
«أداة  CheckMyStackللكشـف عـن الثغـرات فـي

المواقـع القطريـة» .قـدم الطلاب مشـاريعهم البحثية
أمـام لجنـة مـن الحـكام مثلـت مختلـف القطاعـات

والمؤسسـات المعنيـة مثـل :وزارة التخطيـط التنمـوي

كارنيجـي ميلـون فـي قطـر ورئيسـها التنفيـذي« :يأتـي
ً
تتويجـا لعـام دراسـي حافـل
هـذا الملتقـى السـنوي

واإلحصـاء ،والصنـدوق القطـري لرعاية البحـث العلمي،

لالستكشـافات العلميـة والفضـول الفكـري الـذي يميـز

الطـب الحيـوي ،وقطـر بيوبنـك ،وواحـة قطـر للعلـوم

ً
ً
وتكريمـا
واحتفـاال باإلبـداع ،والعمـل الجـاد،
باإلنجـازات،

ومعهـد قطـر لبحـوث الحوسـبة ،ومعهـد قطـر لبحـوث

جورجتـاون فـي قطـر ،وجامعـة تكسـاس إي أنـد إم فـي
وشـركة سـيمنز .باإلضافـة إلـى ذلـك ،كرمـت وزارة

التخطيـط التنمـوي واإلحصاء خمسـة مشـاريع وقدمت
لهـم جوائـز خاصة ،كما كـرم الصندوق القطـري لرعاية
ً
ً
ً
ً
واحـدا بتقديمه
وملصقا
واحدا
مشـروعا
البحـث العلمـي

جائـزة خاصـة لـكل منهمـا .تأسـس «ملتقـى العقـول»
بمبـادرة مـن الحـرم الرئيسـي لجامعـة كارنيجـي ميلـون

فـي بيتسـبيرغ ،بالواليـات المتحـدة األميركيـة ،والتـي
اسـتضافت المنتـدى البحثـي السـنوي األول لملتقـى

العقـول فـي العـام .1995

ُسبل تسويق التكنولوجيا تحت الضوء
مؤخـرا،
اسـتضافت واحـة قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا،
ً

المنـاخ الداعـم لريـادة األعمـال ،وإتاحـة فـرص األعمـال

شـعار «التكنولوجيـا الصناعيـة وتسـويقها» ،سـلطت

ويمثلـون الركائـز األساسـية فـي تطويـر البنيـة التحتيـة

جولـة من سلسـلة جلسـات النقـاش التـي أقيمت تحت

فيهـا الضـوء علـى أفضـل الممارسـات في هـذا المجال،
ً
ممثلـة فـي واحـة
وأبـرزت تجربـة كل مـن دولـة قطـر،

قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا ،ودولـة كوريـا الجنوبيـة
ممثلـة فـي المعهـد الكـوري للتطويـر التكنولوجـي
(كيـات) ،الـذي تجمعـه بالواحـة اتفاقيـة لتبـادل المعرفـة
والخبـرة .ركـزت الجلسـة علـى تسـويق التقنيـات،

وآليـات تأسـيس واحـات العلـوم والتكنولوجيـا وإدارتها،

وتحـدث فيهـا السـيد حمـد الكـواري ،المدير العـام لواحة
ً
مؤكـدا علـى أهميـة نقـل
قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا،
التكنولوجيـا مـن مرحلـة البحـوث والتطويـر إلـى مرحلـة

ومشـددا علـى
الممارسـة والتطبيـق العملـي الناجـح،
ً
دور واحـات العلـوم والتكنولوجيـا فـي المراحـل الالحقة.

وقـال الكـواري خلال مشـاركته فـي الجلسـة« :تقـوم

واحـات التكنولوجيـا بـدور جوهـري فـي تفعيـل اآلليـات
التـي ُت ّ
عـزز تطويـر األعمـال ،مـن خلال إنشـاء الشـركات

الواعـدة والجديـدة فـي مجـال البحوث والتطويـر ،وتوفير
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البحـث والتطويـر القائمـة علـى مبـدأ التعـاون والتـآزر،

الجديـدة لألفـراد الذيـن يتمتعـون بمؤهلات متميـزة

مـن خلال دمـج البنيـة التحتيـة لتطويـر التكنولوجيـا

الماديـة والتكنولوجيـة فـي أيـة دولة ،باإلضافـة إلى جذب

الجامعـات ،والمعاهـد البحثيـة ،واألسـواق .وخـص
ً
معلقـا
بالذكـر التعـاون بيـن دولـة قطـر وكوريـا الجنوبيـة،

االسـتثمارات األجنبية ،وإنشـاء بيئة محفـزة تحتوي على

كل مـا تحتاجـه المشـاريع الجديـدة مـن مرافـق مالئمـة

وتطـرق الكـواري إلـى مسـاهمة
وخدمـات متميـزة».
ّ
واحـة قطـر للعلـوم والتكنولوجيـا فـي إرسـاء سياسـات

الصناعيـة ،وربـط دولة قطر بالـدول الخارجية ،واحتضان

علـى ذلـك بقولـه« :جـرى االتفـاق علـى جوانـب كثيـرة

للتعـاون خلال الزيـارات بيـن قطـاع البحـوث والتطويـر
فـي مؤسسـة قطـر والمؤسسـات الكوريـة النظيـرة».

عين على الدوحة

فيلم «البائع» يشارك في مهرجان كان السينمائي
يشـهد فيلـم «البائـع» مـن كتابـة وإخراج أصغـر فرهادي

 2012عـن فيلمـه «انفصال» وبجائـزة أفضل ممثلة في

أسـبوعي المخرجيـن فيلـم «الرائعـات» (المغـرب،

عرضـه العالمـي األول فـي المسـابقة الرسـمية فـي

ومـن جانبهـا قالـت فاطمـة الرميحـي الرئيـس التنفيـذي

األفلام الثالثـة المتبقيـة على جوائز مرموقة في أسـبوع

والـذي شـاركت مؤسسـة الدوحـة لألفلام فـي تمويلـه،

مهرجـان كان السـينمائي  .2016كمـا اختيـرت سـتة

أفلام أخـرى حصلـت علـى دعـم مـن برنامـج المنـح فـي
المؤسسـة لتعـرض فـي أقسـام رئيسـية فـي الحـدث

السـينمائي العالمـي الـذي أقيـم فـي الفتـرة مـن  11إلـى
 22مايـو الماضـي .فيلـم «البائـع» مـن إنتـاج ميمنتـو
فيلمـز لإلنتـاج وأصغـر فرهـادي لإلنتـاج بالشـراكة مـع
أرتـي فرانـس سـينما وبالتعـاون مـع مؤسسـة الدوحـة

لألفلام وميمنتـو فيلمـز للتـوزرع وآرتـي فرانـس .يـدور
فيلـم «البائـع» حـول عمـاد ورنـا اللذيـن يجبـران علـى
تـرك شـقتهما بسـبب أعمـال خطـرة تجـري فـي المبنـى

مهرجـان كان السـينمائي  2013عـن فيلمـه «الماضي».
لمؤسسـة الدوحـة لألفلام« :يسـرنا اختيـار سـبعة

أفلام دعمتهـا مؤسسـة الدوحـة لألفلام لتعـرض فـي
مهرجـان كان السـينمائي فـي هـذا العـام .إن اختيـار

فيلـم «البائع» في المسـابقة الرسـمية للمهرجـان إنجاز
ً
جميعـا ،كمـا نفتخـر بـأن نسـاهم فـي
مهـم نفتخـر بـه

قطـر) للمخـرج أوليفـر الكـس« ،ربيـع» (لبنـان ،فرنسـا،

اإلمـارات العربيـة المتحـدة ،قطـر) مـن إخـراج فاتشـيه
بولغوريـان ،وفيلـم «جزيـرة األلمـاس» (كمبوديـا،

فرنسـا ،ألمانيـا ،قطـر) مـن إخـراج دافـي تشـو .ومـن
هـذه األفلام القصيـرة التي سـتعرض فـي مهرجان كان

السـينمائي فيلـم «شـجرة النخيـل» لجاسـم الرميحـي

وطالمـا أعجبنـا بموهبتـه والتزامـه بصناعـة أفلام تعالـج

لميـار حمـدان الحائـز علـى جائـزة أفضـل فيلـم روائـي

مـن صانعـي األفلام المعروفيـن فـي عصرنـا اليـوم،
قضايـا مهمـة وقويـة حافلة باإلنسـانية» .ومن بين سـتة

أفلام حصلـت علـى منـح المؤسسـة ،اختيـر اثنـان فـي

المجـاور ،فينتقلان إلى شـقة جديدة في وسـط طهران.
ً
حدثا ما مرتبط بقاطني الشـقة السـابقين يغير حياة
لكن
حسـيني (انفصـال) وترانـه علي دوسـتي (حول ألـي) .فاز

وفيلـم «الـكالب» (رومانيـا ،فرنسـا ،بلغاريـا ،قطـر)

فرهـادي بجائزة أوسـكار أفضل فيلـم بلغة أجنبية لعام

النقاد من ضمنها «ميموزا» (أسـبانيا ،المغرب ،فرنسـا،

هـذه اإلنتاجـات الدوليـة التـي ترسـي معاييـر جديـدة فـي
ً
واحدا
صناعـة األفلام المتميـزة .ويعتبـر أصغـر فرهـادي

قسـم نظـرة ما وهمـا «المبتدىء» (سـنغافورة ،ألمانيا،

الزوجين بشـكل دراماتيكي« .البائع» من بطولة شـهاب

فرنسـا ،قطـر) مـن إخـراج هـدى بنيامينـا .وسـتنافس

فرنسـا ،هونـج كونج ،قطر) من كتابـة وإخراج بو جنفنغ،

للمخـرج بوغـدان فلوريـان ميريـكا .ويعـرض فـي قسـم

الفائـز بجائـزة أفضـل فيلـم وثائقي وفيلـم «عصفورة»

فـي مهرجـان أجيـال السـينمائي  ،2015وفيلـم «متـل
العـروس» لجاسـر اآلغـا ،وفيلـم «ليالـي صفـراء»
لعبداللـه الملا ،وفيلـم «الدفتـر» آلمنـة البنعلـي،

وفيلـم «أصـوات خافتـة» لكريـم كامـل ،وفيلـم «نعـم
للمخضـرات» لخالـد سـليم ،وفيلـم «إلى أمـي» ألمينة
أحمـد البلوشـي ،وفيلـم «غربـة» لفهـد العبيدلـي.

بدء العد التنازلي الفتتاح «عالم أنغري بيردز» في قطر
اسـتضافت دوحة فسـتيفال سيتي بالشراكة مع شركة
ً
ً
حصريـا
عرضـا
محمـد بـن طلال للتجـارة وأدابيسـك

أنغـري بيـردز» الخـاص في قطر ،والذي سـيبعث الحياة

الضيـوف ،مـن بينهـم ممثليـن عـن وسـائل اإلعلام،

مـن األلعـاب والنشـاطات المشـوقة .واسـتمتع

لفيلـم «أنغـري بيـردز» .حيـث حضـر العـرض عـدد مـن

وعشـاق اللعبـة الشـهيرة ،وعـدد مـن الشـخصيات

المدعوة والعشـرة فائزين من مسـابقة دوحة فسـتيفال
سـتي التـي أطلقـت عبـر وسـائل التواصـل اإلجتماعـي

فـي هاشـتاق ،.DohaFestivalCity#واسـتضافت
دوحـة فسـتيفال سـتي العرض قبـل إطلاق الفيلم في
دور السـينما حـول العالـم فـي  12مايـو .حيـث شـهدت

األمسـية الحصريـة إطلاق العـد التنازلـي الفتتـاح «عالم
فـي هـذه الشـخصيات المحبوبـة مـن خلال مجموعـة

الضيـوف بعـرض حصـري خـاص للفيلـم بالتقنيـة
ثالثيـة األبعـاد فـي صالـة سـينما ’نوفـو‘ فـي اللؤلـؤة-

قطـر ،متابعيـن بحمـاس الرحلـة الشـيقة التـي تمـر
بهـا شـخصيات اللعبـة الشـهيرة «ريـد» ،و»تشـاك»
و«بومـب» .كمـا حظـي المدعـوون بفرصـة لقـاء هـذه

الشـخصيات الكرتونيـة والتفاعـل معهـا والمشـاركة

فـي باقـة مـن األنشـطة الترفيهيـة التـي جذبـت الكبـار

حـد سـواء .وسـيمثل «عالـم أنغـري
والصغـار علـى ٍّ
بيـردز» عنـد افتتاحـه فـي العـام  2017عالمـة فارقـة
فـي قطـاع الوجهـات الترفيهيـة في الدوحـة والمنطقة،
حيـث يعـد أول متنـزه ترفيهـي مـن نوعـه فـي الشـرق
األوسـط .ويضـم المتنـزه أكثـر مـن  35لعبـة حديثـة

وعصريـةُ ،موزعـة علـى عـدد مـن الصـاالت الداخليـة
والمسـاحات الخارجيـة التـي تتيـح للـزوار اللعـب

ومشـاركة األوقـات المرحـة مـع شـخصيات عالـم
«آنغـري بيـردز» الشـهيرة .ويشـكل «عالـم أنغـري
ً
بيردز»جـزءا مـن المجمـع الترفيهـي العائلـي المتكامـل
الـذي تقدمـه «دوحـة فسـتفال سـيتي».
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الكلمــــة األخيــرة

قطر العزيمة والنجاح
في قطر أوال الزحام الشديد وخاصة فى أوقات الذروة .وثانيا

حاتم حسين عبدالفتاح

ارتفاع أسعار اإليجارات بها.

مدير مبيعات

أفتقد أهلي وإخوتي وأصدقائي الموجودين بالقاهرة،

الشركة القطرية المتحدة لإلعالن والنشر

وأحن إلى تمضية بعض الوقت معهم.

والتوزيع (جريدة الوسيط)

من جمهورية مصر العربية

ً
ً
ملتزما أكثر
إنسانا
الحياة في قطر جعلتني

في الدوحة منذ سبتمبر 2003

بالوقت والمواعيد ،وكذلك جعلتني أكثر
شغفا على عائلتي والحفاظ عليهم ،وخاصة

عندما حطت بي الطائرة في الدوحة

ونحن معا في الغربة نبني مستقبلنا ونكافح

للمرة األولى شعرت بأن رحلة

سويا.

كفاحي بدأت بالفعل وكان علي أن

أكون على قدر من الجد والمثابرة

أتوقع أن تكون الدوحة بعد عشر سنوات

حتى أنجح وال أعرف الفشل.

من اليوم من أشهر وأجمل مدن العالم.

والمطلوب هو المشاركة الحقيقية من جميع

قطر بلد نظيفة ومنظمة في التعامالت

المواطنين والمقيمين حتى تنهض البالد.

وخاصة الحكومية ،وهي بالفعل بلد

أنصح كل من يريد العمل بجد وبعزيمة قوية ،وبنجاح

تتطلع إلى أن تصل للعالمية ،وتكون

أن يجرب القدوم والعمل في قطر .وأخيرا أود أن أقول:

من ضمن بلدان العالم المتقدمة فى جميع

شكرا قطر.

المجاالت .ومن السلبيات التي يمكن أن نالحظها

قطر الهدوء والنظام
ميشال عقل

مديرة التسويق

فندق سنترو كابتل التابع لمجموعة روتانا للفنادق والمنتجعات

من السويد  -لبنان

في الدوحة منذ ديسمبر 2015

عندمـا وصلـت الدوحـة للمـرة األولـى كان لـدي
مزيـج مـن السـعادة واإلصـرار والتحـدي ،سـعادة

ً
كثيـرا مـن الخطط المسـتقبلية للتطوير
للتطويـر والتـي أرى أن الحكومـة قـد وضعـت

والتنميـة فـي المجـاالت المختلفـة.

بالرغـم مـن وجـود الخطـوط الجويـة القطريـة إال أننـا نحتـاج إلـى المزيـد
مـن الطيـران العـارض لمزيـد مـن السـفر واالسـتمتاع ألصحـاب
الدخـول المتوسـطة.

سـاعدتني الدوحـة علـى تكويـن الكثيـر مـن الصداقات،
ووضـع خطـط مسـتقبيلة طويلـة المـدى لحياتـي.
حيـث أننـي اآلن أود أن أسـهم فـي تعريـف
العالـم بالدوحـة ،والمشـاركة حتـى من موقعي

للوصـول إلـى الدوحـة وبـدء العمـل بأحـد أهـم

بالعمـل فـي أحـد الفنـادق فـي تنظيـم كأس

وأغنـى مـدن العالـم ،وإصـرار علـى النجـاح

العالـم ،كم سـيكون من الممتـع أن أخبر هذا

فـي سـوق العمـل القطـري ،باإلضافـة إلـى

ألهلـي وأصدقائـي.

التحـدي إلتمـام عمليـة االفتتـاح ألول فنـدق
سـنترو خـارج اإلمـارات العربيـة المتحـدة فـي

أفتقـد موطنـي األصلـي لبنـان ،وإحساسـي

العالـم.

بالـدفء الموجـود فـي بالدنـا العربيـة.

راق،
أرى الدوحـة بعـد عشـرة سـنوات مـكان ٍ

تعتبـر قطـر مـن أهـم وأغنـى دول العالـم

وهـذا يعـدد اإليجابيـات مـن حيـث تعـدد فـرص

االسـتثمار ،وارتفـاع معـدالت النمـو ،والتـي تسـاعد

علـى جـذب الكثيـر من الخبـرات والكفاءات فـي مجاالت

مختلفـة ،باإلضافـة إلـى تماسـك المجتمـع القطـري

وحفاظهـم علـى العـادات والتقاليـد ،وهـذا سـاعد علـى إضفـاء
اإلحسـاس باألمـان.

مـن ناحيـة أخـرى ال أرى سـلبيات بقطـر ،وإنمـا مـن الممكـن القـول بوجـود فـرص
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ومنطقـة جـذب ألفضـل الكفـاءات فـي العالـم،

باإلضافـة إلـى توقعاتـي بنمو السـياحة بشـكل كبير.

لقـد منحتنـي الدوحـة المزيـد مـن الهـدوء والتنظيـم فـي

حياتـي .المطلـوب حاليـا إيجـاد المزيـد مـن األماكـن العامـة

والحدائـق ،والمزيـد مـن التوعيـة بالشـواطئ واألماكـن التاريخيـة.

قمـت بدعـوة أصدقائـي وأهلـي لزيارتـي فـي قطـر ،وقـد قـام بعـض منهـم

بالقـدوم واسـتمتعوا كثيـرا بقطـر.

