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ـــم  ـــي ت ـــازات الت ـــات واإلنج ـــار التحدي ـــر ثم ـــد قط ـــر تحص ـــو اآلخـــ ـــام تلـــ عـــ
تحقيقهـــا خاللـــه، لكـــن العـــام ٢٠١٧ تميـــز عـــن غيـــره مـــن األعـــوام الســـابقة 
ـــة  ـــة عالمي ـــن بصم ـــار م ـــع الحص ـــعبها م ـــا  وش ـــر وقيادته ـــة قط ـــه دول ـــا حققت لم
أشـــادت بالدبلوماســـية القطريـــة والمدرســـة السياســـية التـــي تتبعهـــا القيـــادة 
الرشـــيدة فـــي النهضـــة السياســـية واالقتصاديـــة والدبلوماســـية واإلنســـانية فـــي 

الدولـــة.
ــة  ــخصية القطريـ ــح الشـ ــون ومالمـ ــر مكنـ ــار قطـ ــة حصـ ــرزت أزمـ ــد أبـ فقـ
الفريـــدة التـــي اكتســـبت احتـــرام وتقديـــر العـــدو قبـــل الصديـــق. وأطلقـــت 
ـــلطت  ـــل. وس ـــن ذي قب ـــع م ـــب وأوس ـــاق أرح ـــو آف ـــن نح ـــدرات القطريي ـــات وق طاق
ـــم  ـــي، وتدعي ـــاء الذات ـــق االكتف ـــس وتحقي ـــى النف ـــاد عل ـــة االعتم ـــى أهمي ـــوء عل الض
ـــاح  ـــى نج ـــدت عل ـــك أك ـــب كل ذل ـــا بجان ـــة، لكنه ـــوارد بديل ـــي بم ـــاد الوطن االقتص
ـــًا  ـــجاعة ووعي ـــر ش ـــذي أظه ـــري ال ـــعب القط ـــي الش ـــيدة ف ـــادة الرش ـــتثمار القي اس
ووالًء وتالحمـــًا ضـــد مخططـــات وأجنـــدات دول الحصـــار التـــي اتبعـــت أســـاليب 
ـــاد  ـــم بالمرص ـــر له ـــت كل قط ـــعبها، فكان ـــر وش ـــن قط ـــل م ـــة الني ـــدة لمحاول عدي

ـــد. ـــم المج ـــة تمي ـــت راي تح
ـــت  ـــا قام ـــات وم ـــدرات وإمكان ـــن ق ـــه م ـــى ب ـــا تتحل ـــل م ـــر بفض ـــة قط ـــت دول نجح
بـــه مـــن خطـــط وإســـتراتيجيات مســـتقبلية، اتبعـــت فيهـــا أولويـــة االكتفـــاء 
ــى  ــر علـ ــش أي تأثيـ ــة وتهميـ ــات الوطنيـ ــدرات والصناعـ ــم القـ ــي وتدعيـ الذاتـ
المشـــروعات الوطنيـــة والتنمويـــة العمالقـــة، فـــي الصمـــود واالســـتمرار وقلـــب 
ـــئ  ـــكل مفاج ـــة بش ـــه دول خليجي ـــذي فرضت ـــار ال ـــراءات الحص ـــام إج ـــادالت، أم المع

ـــع. ـــر متوق وغي
ـــن  ـــي أعل ـــر ٢٠١٨ الت ـــة قط ـــدت ميزاني ـــد أك ـــر فق ـــار الجائ ـــن الحص ـــم م وبالرغ
ـــرار  ـــمبر ٢٠١٧ إص ـــي ديس ـــي ف ـــد آل ثان ـــن حم ـــم ب ـــيخ تمي ـــر الش ـــمو األمي ـــا س عنه
ـــي  ـــري، ف ـــاد القط ـــود االقتص ـــوة وصم ـــك بق ـــار، والتمس ـــدي الحص ـــى تح ـــر عل قط
مواجهـــة أي ظـــروف اقتصاديـــة واجتماعيـــة تـــم فرضهـــا عليهـــا، بســـبب حالـــة 
ـــو ٢٠١٧،  ـــهر يوني ـــن ش ـــس م ـــذ الخام ـــالد من ـــى الب ـــروض عل ـــر، المف ـــار الجائ الحص
ـــا  ـــى م ـــاق إل ـــيزيد اإلنف ـــث س ـــاب. حي ـــم اإلره ـــول دع ـــة ح ـــم كاذب ـــبب مزاع بس
ـــع  ـــن المتوق ـــام ٢٠١٧. وم ـــن الع ـــادة ٢.4 % ع ـــال، بزي ـــار ري ـــو ٢٠3.٢ ملي ـــل لنح يص
ـــا  ـــال، مدفوع ـــار ري ـــى ١٧5.١ ملي ـــل إل ـــبة ٢.9 % لتص ـــرادات بنس ـــًا اإلي ـــع أيض أن ترتف

ـــة. ـــر الهيدروكربوني ـــات غي ـــد القطاع بعوائ
ـــا فـــي تقريـــر التنافســـية  ـــًا. والثانـــي عربي كمـــا احتلـــت قطـــر المركـــز ال ٢5 عالمي
ــة  ــي )WEF( ٢٠١٧ - ٢٠١٨ متفوقـ ــادي العالمـ ــدى االقتصـ ــع للمنتـ ــة التابـ العالميـ
ـــية  ـــدرة التنافس ـــتمرار الق ـــس اس ـــذي يعك ـــر ال ـــم األم ـــول العال ـــة ح ـــى ١١٢ دول عل
ـــى  ـــة إل ـــر الرامي ـــة قط ـــزز خط ـــي ويع ـــتوى العالم ـــى المس ـــر عل ـــة لقط العالمي
ـــنوات  ـــالل الس ـــم خ ـــي العال ـــية ف ـــادات تنافس ـــوى ١٠ اقتص ـــة أق ـــن قائم ـــول ضم الدخ
ـــي  ـــعودية والت ـــة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــى كل م ـــة عل ـــة، ومتقدم ـــر المقبل العش
احتلت المركــــز 3٠، والكويــــت 5٢، الصيــــن ٢٧، البحـريــــن 44 وبولندا 39. كما أظـهر 
مؤشــــــــر الحــريــة االقـتـصـــادية للعــام ٢٠١٧ الــذي تـصــــدره مؤسســـة

 The Heritage Foundation   األميركيـــة تصـــّدرت قطـــر المرتبـــة الثانيـــة عربيـــًا، 
ـــي  ـــة الت ـــث الحري ـــن حي ـــر م ـــا المؤش ـــة ذكره ـــل ١٨٠ دول ـــن أص ـــًا م والــــ ٢9 عالمي
ـــة  ـــة متقدم ـــر ٧3.١ نقط ـــجلت قط ـــد س ـــر فق ـــا للمؤش ـــا. ووفق ـــا اقتصاده ـــع به يتمت
ـــه المعـــدل العالمـــي  ـــر في ـــام الماضـــي فـــي الوقـــت الـــذي يعتب بــــ ٢.4 نقطـــة عـــن الع
ـــت  ـــي حقق ـــاالت الت ـــرز المج ـــن أب ـــة وم ـــي ٦١.9 نقط ـــدل اإلقليم ـــة والمع ٦٠.9 نقط

ـــارة. ـــة التج ـــة وحري ـــة والجبائي ـــة الضريبي ـــد السياس ـــات نج ـــة نجاح ـــا الدوح فيه
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ـــم  ـــي ت ـــازات الت ـــات واإلنج ـــار التحدي ـــر ثم ـــد قط ـــر تحص ـــو اآلخـــ ـــام تلـــ عـــ
تحقيقهـــا خاللـــه، لكـــن العـــام ٢٠١٧ تميـــز عـــن غيـــره مـــن األعـــوام الســـابقة 
ـــة  ـــة عالمي ـــن بصم ـــار م ـــع الحص ـــعبها م ـــا  وش ـــر وقيادته ـــة قط ـــه دول ـــا حققت لم
أشـــادت بالدبلوماســـية القطريـــة والمدرســـة السياســـية التـــي تتبعهـــا القيـــادة 
الرشـــيدة فـــي النهضـــة السياســـية واالقتصاديـــة والدبلوماســـية واإلنســـانية فـــي 

الدولـــة.
ــة  ــخصية القطريـ ــح الشـ ــون ومالمـ ــر مكنـ ــار قطـ ــة حصـ ــرزت أزمـ ــد أبـ فقـ
الفريـــدة التـــي اكتســـبت احتـــرام وتقديـــر العـــدو قبـــل الصديـــق. وأطلقـــت 
ـــلطت  ـــل. وس ـــن ذي قب ـــع م ـــب وأوس ـــاق أرح ـــو آف ـــن نح ـــدرات القطريي ـــات وق طاق
ـــم  ـــي، وتدعي ـــاء الذات ـــق االكتف ـــس وتحقي ـــى النف ـــاد عل ـــة االعتم ـــى أهمي ـــوء عل الض
ـــاح  ـــى نج ـــدت عل ـــك أك ـــب كل ذل ـــا بجان ـــة، لكنه ـــوارد بديل ـــي بم ـــاد الوطن االقتص
ـــًا  ـــجاعة ووعي ـــر ش ـــذي أظه ـــري ال ـــعب القط ـــي الش ـــيدة ف ـــادة الرش ـــتثمار القي اس
ووالًء وتالحمـــًا ضـــد مخططـــات وأجنـــدات دول الحصـــار التـــي اتبعـــت أســـاليب 
ـــاد  ـــم بالمرص ـــر له ـــت كل قط ـــعبها، فكان ـــر وش ـــن قط ـــل م ـــة الني ـــدة لمحاول عدي

ـــد. ـــم المج ـــة تمي ـــت راي تح
ـــت  ـــا قام ـــات وم ـــدرات وإمكان ـــن ق ـــه م ـــى ب ـــا تتحل ـــل م ـــر بفض ـــة قط ـــت دول نجح
بـــه مـــن خطـــط وإســـتراتيجيات مســـتقبلية، اتبعـــت فيهـــا أولويـــة االكتفـــاء 
ــى  ــر علـ ــش أي تأثيـ ــة وتهميـ ــات الوطنيـ ــدرات والصناعـ ــم القـ ــي وتدعيـ الذاتـ
المشـــروعات الوطنيـــة والتنمويـــة العمالقـــة، فـــي الصمـــود واالســـتمرار وقلـــب 
ـــئ  ـــكل مفاج ـــة بش ـــه دول خليجي ـــذي فرضت ـــار ال ـــراءات الحص ـــام إج ـــادالت، أم المع

ـــع. ـــر متوق وغي
ـــن  ـــي أعل ـــر ٢٠١٨ الت ـــة قط ـــدت ميزاني ـــد أك ـــر فق ـــار الجائ ـــن الحص ـــم م وبالرغ
ـــرار  ـــمبر ٢٠١٧ إص ـــي ديس ـــي ف ـــد آل ثان ـــن حم ـــم ب ـــيخ تمي ـــر الش ـــمو األمي ـــا س عنه
ـــي  ـــري، ف ـــاد القط ـــود االقتص ـــوة وصم ـــك بق ـــار، والتمس ـــدي الحص ـــى تح ـــر عل قط
مواجهـــة أي ظـــروف اقتصاديـــة واجتماعيـــة تـــم فرضهـــا عليهـــا، بســـبب حالـــة 
ـــو ٢٠١٧،  ـــهر يوني ـــن ش ـــس م ـــذ الخام ـــالد من ـــى الب ـــروض عل ـــر، المف ـــار الجائ الحص
ـــا  ـــى م ـــاق إل ـــيزيد اإلنف ـــث س ـــاب. حي ـــم اإلره ـــول دع ـــة ح ـــم كاذب ـــبب مزاع بس
ـــع  ـــن المتوق ـــام ٢٠١٧. وم ـــن الع ـــادة ٢.4 % ع ـــال، بزي ـــار ري ـــو ٢٠3.٢ ملي ـــل لنح يص
ـــا  ـــال، مدفوع ـــار ري ـــى ١٧5.١ ملي ـــل إل ـــبة ٢.9 % لتص ـــرادات بنس ـــًا اإلي ـــع أيض أن ترتف

ـــة. ـــر الهيدروكربوني ـــات غي ـــد القطاع بعوائ
ـــا فـــي تقريـــر التنافســـية  ـــًا. والثانـــي عربي كمـــا احتلـــت قطـــر المركـــز ال ٢5 عالمي
ــة  ــي )WEF( ٢٠١٧ - ٢٠١٨ متفوقـ ــادي العالمـ ــدى االقتصـ ــع للمنتـ ــة التابـ العالميـ
ـــية  ـــدرة التنافس ـــتمرار الق ـــس اس ـــذي يعك ـــر ال ـــم األم ـــول العال ـــة ح ـــى ١١٢ دول عل
ـــى  ـــة إل ـــر الرامي ـــة قط ـــزز خط ـــي ويع ـــتوى العالم ـــى المس ـــر عل ـــة لقط العالمي
ـــنوات  ـــالل الس ـــم خ ـــي العال ـــية ف ـــادات تنافس ـــوى ١٠ اقتص ـــة أق ـــن قائم ـــول ضم الدخ
ـــي  ـــعودية والت ـــة الس ـــة العربي ـــن المملك ـــى كل م ـــة عل ـــة، ومتقدم ـــر المقبل العش
احتلت المركــــز 3٠، والكويــــت 5٢، الصيــــن ٢٧، البحـريــــن 44 وبولندا 39. كما أظـهر 
مؤشــــــــر الحــريــة االقـتـصـــادية للعــام ٢٠١٧ الــذي تـصــــدره مؤسســـة
 The Heritage Foundation   األميركيـــة تصـــّدرت قطـــر المرتبـــة الثانيـــة عربيـــًا، 
ـــي  ـــة الت ـــث الحري ـــن حي ـــر م ـــا المؤش ـــة ذكره ـــل ١٨٠ دول ـــن أص ـــًا م والــــ ٢9 عالمي
ـــة  ـــة متقدم ـــر ٧3.١ نقط ـــجلت قط ـــد س ـــر فق ـــا للمؤش ـــا. ووفق ـــا اقتصاده ـــع به يتمت
ـــه المعـــدل العالمـــي  ـــر في ـــام الماضـــي فـــي الوقـــت الـــذي يعتب بــــ ٢.4 نقطـــة عـــن الع
ـــت  ـــي حقق ـــاالت الت ـــرز المج ـــن أب ـــة وم ـــي ٦١.9 نقط ـــدل اإلقليم ـــة والمع ٦٠.9 نقط

ـــارة. ـــة التج ـــة وحري ـــة والجبائي ـــة الضريبي ـــد السياس ـــات نج ـــة نجاح ـــا الدوح فيه
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 ٢٨   قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار الـــذي تفرضـــه بعـــض الـــدول 
المصـــدر   2017 خـــالل  قطـــر  بقيـــت  المنطقـــة،  فـــي 
الرئيســـي للغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي العالـــم، وهـــي 
ـــة التـــي احتفظـــت بهـــا منـــذ أكثـــر مـــن عقـــد مـــن  المرتب

الزمـــن.

 ٣١   مالذ آمن للمستثمرين 
يجـــوز للمســـتثمرين غيـــر القطرييـــن تملـــك نســـبة ال تزيـــد 
علـــى 49% مـــن رأس مـــال الشـــركات المســـاهمة القطريـــة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة قطـــر، وذلـــك بعـــد موافقـــة الـــوزارة.

 ٣٤   بورصة قطر تتحدى الحصار 
تبـــددت االضطرابـــات التـــي عانـــت منهـــا بورصـــة قطـــر 
الخليجـــي  التعـــاون  بعـــض دول مجلـــس  بســـبب قطـــع 
لعالقاتهـــا التجاريـــة والدبلوماســـية مـــع قطـــر فـــي 5 يونيـــو 

ــون 72 ســـاعة.  ــي غضـ ــك فـ 2017 وذلـ

 ٣٨   شركات التأمين لم تتأثر بالحصار 
بعـــد الحصـــار الـــذي فرضتـــه بعـــض الـــدول فـــي المنطقـــة 
بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية مباشـــرة وفـــرت دول 
ـــي تعمـــل  ـــن الت ـــرة لشـــركات التأمي ـــم، فرصـــا كبي العال

فـــي قطـــر 

 ٤٠   التمويل اإلسالمي نمو بال هوادة 
قطـــر الســـتضافة  اســـتعدادات  تتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن 
نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 بسالســـة 
ليـــس فقـــط ألن الحكومـــة لديهـــا مـــوارد ضخمـــة بفضـــل 
تصديرهـــا للغـــاز الطبيعـــي المســـال، وإنمـــا أيضـــا بســـبب 
مـــا تتمتـــع بـــه مـــن ســـوق تمويـــل إســـالمي نابـــض بالحيـــاة.

 ٤٢ مركز قطر للمال صمود في وجه الحصار 
 لم يكن للحصار االقتصادي الذي تفرضه بعض 

الدول المجاورة على دولة قطر أي تأثير يذكر على 
األنشطة المالية في البالد.

 ٤٦   القطاع العقاري نمو متسارع 
ارتفـــاع  البـــالد بســـبب  فـــي  العقـــارات  انتعـــش قطـــاع 
ــا لـــم يتأثـــر  أســـعار النفـــط، وليـــس ذلـــك فحســـب، وإنمـ
أيضـــا بالعقوبـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة التـــي فرضتهـــا 

الـــدول العربيـــة فـــي يونيـــو الماضـــي. 

 ١٦   االحتفاء بالقائد الملهم 
ســـيقف التاريـــخ الحديـــث كثيـــرًا عنـــد ملحمـــة دحـــض حصـــار قطـــر بقيـــادة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل 
ثانـــي، أميـــر البـــالد المفـــدى، وســـيذكر بمـــداد العـــزة والفخـــر المواقـــف العظيمـــة والرســـائل الملهمـــة التـــي أرســـلها ســـموه 

إلـــى أهـــل قطـــر مواطنيـــن ومقيميـــن خـــالل الحصـــار. 

 ٢٠    الحصار يفتح آفاقا جديدة 
أعلنت قطر قبل فرض الحصار عليها في 5 يونيو عن 
غاز  تشغيل حقل  إعادة  رفع  مثل  التدابير  من  سلسلة 
أسواق  في   Eurobonds سندات  وأصدرت  الشمال، 
الدين اإلقليمية والدولية، إضافة إلى تشديد إجراءاتها 

النقدية للسيطرة على التضخم في هذا العام.

٢٤   البنوك القطرية تتخطى الحصار
ــع االئتمـــان الســـيادي       كان للحصـــار علـــى قطـــر وتراجـ
القطـــري مـــن “مســـتقر” إلـــى “ســـلبي” تأثيـــر ضئيـــل علـــى 
ـــة  ـــاع الثالث أداء القطـــاع المصرفـــي فـــي البـــالد فـــي األرب

األولـــى مـــن العـــام 2017.

 ٣٦   جهاز قطر لالستثمار عون للبالد 
قال سعادة وزير المالية سعادة علي شريف العمادي أن 
الجهاز قد جلب أكثر من 73 مليار ريال إلى البالد 
منذ بدء الحصار على قطر في يونيو، لكنه نفى قيام 

الجهاز ببيع أصوله لجلب السيولة.



 ٢٨   قطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي 
علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار الـــذي تفرضـــه بعـــض الـــدول 
المصـــدر   2017 خـــالل  قطـــر  بقيـــت  المنطقـــة،  فـــي 
الرئيســـي للغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي العالـــم، وهـــي 
ـــة التـــي احتفظـــت بهـــا منـــذ أكثـــر مـــن عقـــد مـــن  المرتب

الزمـــن.

 ٣١   مالذ آمن للمستثمرين 
يجـــوز للمســـتثمرين غيـــر القطرييـــن تملـــك نســـبة ال تزيـــد 
علـــى 49% مـــن رأس مـــال الشـــركات المســـاهمة القطريـــة 
المدرجـــة فـــي بورصـــة قطـــر، وذلـــك بعـــد موافقـــة الـــوزارة.

 ٣٤   بورصة قطر تتحدى الحصار 
تبـــددت االضطرابـــات التـــي عانـــت منهـــا بورصـــة قطـــر 
الخليجـــي  التعـــاون  بعـــض دول مجلـــس  بســـبب قطـــع 
لعالقاتهـــا التجاريـــة والدبلوماســـية مـــع قطـــر فـــي 5 يونيـــو 

ــون 72 ســـاعة.  ــي غضـ ــك فـ 2017 وذلـ

 ٣٨   شركات التأمين لم تتأثر بالحصار 
بعـــد الحصـــار الـــذي فرضتـــه بعـــض الـــدول فـــي المنطقـــة 
بقيـــادة المملكـــة العربيـــة الســـعودية مباشـــرة وفـــرت دول 
ـــي تعمـــل  ـــن الت ـــرة لشـــركات التأمي ـــم، فرصـــا كبي العال

فـــي قطـــر 

 ٤٠   التمويل اإلسالمي نمو بال هوادة 
قطـــر الســـتضافة  اســـتعدادات  تتـــم  أن  المتوقـــع  مـــن 
نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 بسالســـة 
ليـــس فقـــط ألن الحكومـــة لديهـــا مـــوارد ضخمـــة بفضـــل 
تصديرهـــا للغـــاز الطبيعـــي المســـال، وإنمـــا أيضـــا بســـبب 
مـــا تتمتـــع بـــه مـــن ســـوق تمويـــل إســـالمي نابـــض بالحيـــاة.

 ٤٢ مركز قطر للمال صمود في وجه الحصار 
 لم يكن للحصار االقتصادي الذي تفرضه بعض 

الدول المجاورة على دولة قطر أي تأثير يذكر على 
األنشطة المالية في البالد.

 ٤٦   القطاع العقاري نمو متسارع 
ارتفـــاع  البـــالد بســـبب  فـــي  العقـــارات  انتعـــش قطـــاع 
ــا لـــم يتأثـــر  أســـعار النفـــط، وليـــس ذلـــك فحســـب، وإنمـ
أيضـــا بالعقوبـــات االقتصاديـــة والتجاريـــة التـــي فرضتهـــا 

الـــدول العربيـــة فـــي يونيـــو الماضـــي. 

 ١٦   االحتفاء بالقائد الملهم 
ســـيقف التاريـــخ الحديـــث كثيـــرًا عنـــد ملحمـــة دحـــض حصـــار قطـــر بقيـــادة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل 
ثانـــي، أميـــر البـــالد المفـــدى، وســـيذكر بمـــداد العـــزة والفخـــر المواقـــف العظيمـــة والرســـائل الملهمـــة التـــي أرســـلها ســـموه 

إلـــى أهـــل قطـــر مواطنيـــن ومقيميـــن خـــالل الحصـــار. 

 ٢٠    الحصار يفتح آفاقا جديدة 
أعلنت قطر قبل فرض الحصار عليها في 5 يونيو عن 
غاز  تشغيل حقل  إعادة  رفع  مثل  التدابير  من  سلسلة 
أسواق  في   Eurobonds سندات  وأصدرت  الشمال، 
الدين اإلقليمية والدولية، إضافة إلى تشديد إجراءاتها 

النقدية للسيطرة على التضخم في هذا العام.

٢٤   البنوك القطرية تتخطى الحصار
ــع االئتمـــان الســـيادي       كان للحصـــار علـــى قطـــر وتراجـ
القطـــري مـــن “مســـتقر” إلـــى “ســـلبي” تأثيـــر ضئيـــل علـــى 
ـــة  ـــاع الثالث أداء القطـــاع المصرفـــي فـــي البـــالد فـــي األرب

األولـــى مـــن العـــام 2017.

 ٣٦   جهاز قطر لالستثمار عون للبالد 
قال سعادة وزير المالية سعادة علي شريف العمادي أن 
الجهاز قد جلب أكثر من 73 مليار ريال إلى البالد 
منذ بدء الحصار على قطر في يونيو، لكنه نفى قيام 

الجهاز ببيع أصوله لجلب السيولة.
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 ٥٠   االنتقال نحو المستقبل الذكي 
بعـــد عقديـــن مـــن انفتـــاح قطـــاع االتصـــاالت فـــي البـــالد، تتســـارع وتيـــرة إقامـــة قطـــر لشـــراكات 

مـــع أســـماء كبيـــرة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت.

 ٥٩   الربط مع العالم 
العقـــد  فـــي  طويـــال  شـــوطا   Ooredoo قطعـــت 
الماضـــي، مـــن مشـــغل اتصـــاالت فـــي دولـــة واحـــدة لديـــه 
ـــح قاعـــدة  ـــام 2005 لتصب ـــل فـــي الع ـــي عمي أقـــل مـــن مليون
عمالئهـــا اليـــوم تزيـــد عـــن 150 مليـــون فـــي مـــا يقـــرب مـــن 

12 دولـــة.

 ٦١   فودافون شريك التقدم 
ــر  ــة قطـ ــة برؤيـ ــات البـــالد المتمثلـ ــع طموحـ ــيا مـ تماشـ
ــا فـــي أن  ــة 2030، لعبـــت فودافـــون قطـــر دورهـ الوطنيـ

ــة قطـــر. ــا لدولـ تكـــون شـــريكا دائمـ

٦٤  عام من الفن  والثقافة وحب الوطن 
         يتطمـــح دولـــة قطـــر إلـــى أن تصبـــح واحـــدة مـــن 
ـــذا فهـــي تواصـــل  ـــم، ل أكبـــر عواصـــم الفـــن فـــي العال
الســـعي لجعـــل البـــالد وجهـــة لألعمـــال الفنيـــة المحليـــة 

والعالميـــة.

٦٣   وحدة النسيج المجتمعي
       تعكـــس فعاليـــة مســـيرة الصداقـــة حالـــة مـــن التكاتـــف 
المجتمعـــي بيـــن المواطنيـــن والمقيميـــن فـــي دولـــة قطـــر.

٦٨  قوة الرياضة  في توحيد الجميع 
         يقـــول ســـعادة الشـــيخ جوعـــان بـــن حمـــد آل ثانـــي رئيـــس 
اللجنـــة األولمبيـــة القطريـــة إن اليـــوم الوطنـــي  يوفـــر  
لدولـــة قطـــر فـــي كل عـــام فرصـــة رائعـــة لالحتفـــال 

بإنجـــازات شـــعبنا وروحهـــم الملهمـــة وبالدنـــا.
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٦٨  قوة الرياضة  في توحيد الجميع 
         يقـــول ســـعادة الشـــيخ جوعـــان بـــن حمـــد آل ثانـــي رئيـــس 
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بإنجـــازات شـــعبنا وروحهـــم الملهمـــة وبالدنـــا.



نقل األعمال الفنية

المزّود اللوجستي 
المفّضل في قطر

 ٧٨  افتتاح  بوابة بحرية جديدة 
ـــذي  ـــد، ال ـــاء الجدي افتتحـــت قطـــر رســـميا مشـــروع المين
يســـمى أيضـــا بمينـــاء حمـــد، فـــي منطقـــة أم الحـــول 

الواقعـــة جنـــوب الدوحـــة فـــي ســـبتمبر2017.

 ٧٢   تعافي الشركات القطرية 
شـــهد قطـــاع الشـــركات فـــي قطـــر العـــام 2017 العديـــد مـــن التطـــورات مـــن أهمهـــا افتتـــاح المصفـــاة الجديـــدة 

فـــي راس لفـــان، واندمـــاج العديـــد مـــن الشـــركات، فضـــال عـــن الدخـــول فـــي شـــراكات جديـــدة.

 ٨٢   فتح أبواب قطر أمام الزوار 
سرّعت الخطوط الجوية القطرية من وتيرة خطط توسعها العالمي، من خالل إطالقها عددا من الوجهات الجديدة.

 ٨٤ مـطار حـمد الدولي فـخــــر قـطـــر
حقق مطار حمد الدولي العديد من اإلنجازات المذهلة، ولديه خطط طموحة للمستقبل.

٨٧ إنجازات قهرت المستحيل
ـــي  ـــي تقـــدم األعمـــال اإلنشـــائية حتـــى اآلن حوال ـــغ إجمال شـــهد العـــام 2017 تحقيـــق شـــركة الرَيـــل إلنجـــازات هامـــة. فقـــد بل
73% لمشـــروع متـــرو الدوحـــة و 71% لمشـــروع تـــرام لوســـيل، واســـتمرت هـــذه اإلنجـــازات والنجاحـــات التـــي حققتهـــا شـــركة 

الرّيـــل بالرغـــم مـــن ظـــروف الحصـــار.

 ٨٩   تلبية احتياجات البالد 
نجحـــت كهرمـــاء فـــي المحافظـــة علـــى اســـتدامة توفيـــر 
احتياجـــات الدولـــة مـــن الكهربـــاء والمـــاء علـــى مـــدار 

الســـاعة.

 ٩١   مشاريع مونديال  ٢٠٢٢ 
لقـــد تـــم افتتـــاح اســـتاد الثمامـــة وراس أبـــو عبـــود خـــالل 
العـــام 2017  وفـــوز شـــركة كوســـتال قطـــر بعقـــد تنفيـــذ 
»مقاعـــد صنـــع فـــي قطـــر« والتـــي ســـتزود بهـــا مالعـــب 

كاس العالـــم 2022. 

 ٩٦   مواصلة مساعي االستدامة 
على الرغم من توتر عالقات قطر مع جيرانها، إال أن 
إلى  الرامية  مواصلة جهودها  البالد عن  يثِن  لم  ذلك 
حماية بيئتها، فقد كانت هنالك العديد من المبادرات 

المتعلقة بالطاقة الشمسية.

 ٩٩   إدارة مخلفات البناء 
حققـــت قطـــر فـــي أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي قفـــزة 
كبيـــرة فـــي مجـــال تحقيـــق أفضـــل اســـتفادة ممكنـــة 
مـــن النفايـــات الناتجـــة عـــن مشـــاريع البنـــاء التـــي تنفذهـــا، 
وذلـــك بفضـــل االتفاقيـــة التـــي أبرمتهـــا الشـــركة القطريـــة 

المـــواد األوليـــة مـــع شـــركة تـــي آر إل البريطانيـــة.



نقل األعمال الفنية

المزّود اللوجستي 
المفّضل في قطر
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شـــهد قطـــاع الشـــركات فـــي قطـــر العـــام 2017 العديـــد مـــن التطـــورات مـــن أهمهـــا افتتـــاح المصفـــاة الجديـــدة 
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كاس العالـــم 2022. 
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حماية بيئتها، فقد كانت هنالك العديد من المبادرات 
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١١٢   زيادة االنفاق على التعليم
      ارتفـــع نصيـــب قطـــاع التعليـــم فـــي الموازنـــة العامـــة فـــي 
قطـــر، حيـــث بلغـــت إجمالـــي مخصصاتـــه 20.6 مليـــار 
ريـــال وتمثـــل 10.4% مـــن إجمالـــي مصروفـــات الســـنة فـــي 

 .2017

١٢٤   تطوير النظام الصحي
      جعلـــت قطـــر جـــودة وأمـــان الخدمـــات الصحيـــة أساســـا فـــي 
تطوير النظام الصحي، حيث تؤكد رؤية قطر الوطنية 
2030 علـــى تطويـــر نظـــام متكامـــل للرعايـــة الصحيـــة 
ـــة الجـــودة. ـــة عالي ـــة وعالجي ـــة وقائي يقـــدم خدمـــات صحي

 ١٠٣   قطر ثابتة على موقفها 
وخـــالل  األزمـــة،  قبـــل  واضحـــا،  موقفنـــا  كان  لقـــد 
األزمـــة، وحتـــى بعـــد األزمـــة، فنحـــن ضـــد أي تأثيـــر 
ســـلبي فـــي المنطقـــة وأي تدخـــل فـــي المنطقـــة وفـــي 

العربيـــة”. الـــدول 

١١٤  مســـاعي مؤسســـة قطـــر  فـــي مجـــال البحـــث 
شـــهد العـــام 2017 عـــددا مـــن التطـــورات الهامـــة المتعلقـــة 
وقـــد  البـــالد،  فـــي  والتطويـــر  البحـــث  بمبـــادرات 

شـــاركت مؤسســـة قطـــر فـــي معظمهـــا تقريبـــا.

١٠٩   خصوصية العالقات بين قطر وإيران
سفير  سبحاني  علي  محمد  السيد  سعادة  أكد 
بأن  قطر  دولة  لدى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية 
منقطعة  لها خصوصية  البلدين  بين  القائمة  العالقات 

النظير.

 ١٠٧   قطر دولة شقيقة 
أكد سعادة السيد فكرت أوزر، سفير تركيا لدى 
الدوحة أن قطر دولة شقيقة وأن العالقات بين البلدين 
إلى عالقات طيبة مع كافة  متميزة، وتسعى تركيا 
دول مجلس التعاون الخليجي، إال أن الظروف الحالية 

تجعل قطر الدولة األكثر تقاربا مع تركيا.
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

عنـــد  كثيـــرًا  الحديـــث  التاريـــخ 
قطـــر  حصـــار  دحـــض  ملحمـــة 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
المفـــدى،  البـــالد  أميـــر  ثانـــي،  آل  حمـــد  بـــن  تميـــم 
وســـيذكر بمـــداد العـــزة والفخـــر المواقـــف العظيمـــة 
والرســـائل الملهمـــة التـــي أرســـلها ســـموه إلـــى أهـــل قطـــر 
ــار، والتـــي أســـهمت  مواطنيـــن ومقيميـــن خـــالل الحصـ
بقـــوة فـــي شـــحذ الهمـــم ورفـــع المعنويـــات وتدعيـــم 
الجبهـــة الداخليـــة وتثبيـــت دعائـــم االقتصـــاد القطـــري.. 
دول  نفـــوس  إلـــى  واالنكســـار  اليـــأس  وأدخلـــت 
ـــة قطـــر  ـــى دول ـــر عل ـــدء الحصـــار الجائ ـــذ ب الحصـــار. من
فـــي الخامـــس مـــن يونيـــو الماضـــي، حـــرص ســـمو أميـــر 
البـــالد المفـــدى، فـــي خطاباتـــه التـــي ألقاهـــا داخليـــًا 
ــر  ــار المعـــدن األصيـــل ألهـــل قطـ ــًا علـــى إظهـ وخارجيـ
والـــذي تجلـــى باقتـــدار خـــالل األزمـــة التـــي افتعلهـــا 
بعـــض األشـــقاء. ومزجـــت رســـائل ســـموه بيـــن طمأنتهـــم 
علـــى وطنهـــم الغالـــي والتأكيـــد علـــى احتـــرام ســـيادته 
لهـــم  والتقديـــر  الشـــكر  توجيـــه  وبيـــن  واســـتقالله، 
لتضامنهـــم وتكاتفهـــم فـــي وجـــه مخطـــط الحصـــار 
ــي  ــه فـ ــاب لـ ــد كان أول خطـ ــم. فقـ ــة األدعـ ــت رايـ تحـ
مـــن   الشـــهر  مـــا يزيـــد عـــن  بعـــد  يوليـــو 2017 أي   21
بدايـــة الحصـــار، حيـــث خاطـــب فيـــه الشـــعب القطـــري 
ـــال “نتحـــدث  ـــن خطـــاب العقـــل والوجـــدان. قائ والمقيمي
بعقالنيـــة لتقييـــم المرحلـــة التـــي نمـــر بهـــا وتخطيـــط 
ــه،  ــل لـ ــه أهـ ــعبنا أنـ ــت شـ ــذي أثبـ ــد الـ ــتقبل الواعـ المسـ
التضامـــن  بـــروح  تأثرنـــا  جميعـــا  ألننـــا  وبوجدانيـــة 
ـــن  ـــت آمـــال الذي ـــي ســـادت، وخيب ـــف والتحـــدي الت والتآل
بطبيعـــة مجتمعنـــا  لجهلهـــم  علـــى عكســـها  راهنـــوا 

وشـــعبنا”. 
وكمـــا تعلمـــون، الحيـــاة فـــي قطـــر تســـير بشـــكل 
الشـــعب  وقـــف  وقـــد  الحصـــار،  بدايـــة  منـــذ  طبيعـــي 

القطـــري تلقائيـــا وبشـــكل طبيعـــي وعفـــوي دفاعـــا عـــن 
ســـيادة وطنـــه واســـتقالله.

أبشروا بالعز والخير
رســـالة معبـــرة قالهـــا صاحـــب الســـمو فـــي بدايـــة حصـــار 
قطـــر.. فـــكان لهـــا بالـــغ األثـــر فـــي نفـــوس القطرييـــن 
والمقيميـــن الذيـــن تناقلـــوا مقطـــع الفيديـــو الـــذي التقـــط 
لســـموه أثنـــاء أداء واجـــب العـــزاء ألحـــد المواطنيـــن.. 
ومـــا لبثـــت أن انتشـــرت بقـــوة علـــى مواقـــع التواصـــل 
والســـيارات  المبانـــي  واجهـــات  وزينـــت  االجتماعـــي 
والجداريـــات فـــي كل ربـــوع الوطـــن.. كمـــا ألهمـــت 
وغنائيـــة  فنيـــة  أعمـــال  إلعـــداد  القطرييـــن  الفنانيـــن 

ــر”. ــز والخيـ ــروا بالعـ ــوان “أبشـ ــة بعنـ راقيـ

أعتز بشعبي والمقيمين على أرض قطر
ــا ســـموه مـــن  ــة أطلقهـ ــالة صادقـ ــات معبـــرة ورسـ كلمـ
ليصـــل   ،72 الــــ  الـــدورة  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  منبـــر 
نفـــوس  فـــي  وتبعـــث  أجمـــع..  العالـــم  إلـــى  صداهـــا 
ـــى أرض  ـــات المقيمـــة عل ـــاء الجالي القطرييـــن وكل أبن
ـــد يفخـــر  ـــر لقائ ـــزاز والتقدي ـــي االعت قطـــر أســـمى معان
ـــه وكل مـــن يســـتظل بســـمائه وينعـــم فـــي  بشـــعبه ووطن
خيـــره. وفـــي أجـــواء مفعمـــة بالفخـــر والـــوالء.. أطلـــق 
األميـــر  لســـمو  وعرفـــان  شـــكر  رســـالة  المغـــردون 
المفـــدى تحـــت عنـــوان “نحـــن مـــن نعتـــز بـــك يـــا ســـمو 
األميـــر” لتكتمـــل ملحـــة الصمـــود فـــي وجـــه الحصـــار 

ــوه. ــن دعمـ ومـ

مواقف إنسانية
التواجـــد  علـــى  الســـمو  صاحـــب  حـــرص  لطالمـــا 
والمحافـــل..  المناســـبات  مختلـــف  فـــي  شـــعبه  مـــع 
ـــداول رواد مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  فكثيـــرا مـــا ت

اإلنســـانية  المواقـــف  تبـــرز  وصـــورًا  فيديـــو  مقاطـــع 
لســـموه وحرصـــه علـــى أداء واجـــب التهنئـــة أو العـــزاء 
بـــكل  موكبـــه  مـــن  الترجـــل  وأيضـــًا  للمواطنيـــن، 
ــد  ــتقباله بعـ ــة السـ ــر المصطفـ ــة الجماهيـ ــع لتحيـ تواضـ
القـــاء ســـموه خطابـــه التاريخـــي أمـــام األمـــم المتحـــدة.. 
وغيرهـــا مـــن اللفتـــات اإلنســـانية التـــي تؤكـــد علـــى 
الشـــعب  بيـــن  والـــوالء  والحـــب  والتكاتـــف  الترابـــط 

وقائـــده.

الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي 
أثمـــرت توجيهـــات ســـمو األميـــر لحكومتـــه الرشـــيدة 
لـــدول  الظالمـــة  االجـــراءات  تداعيـــات  تالفـــي  فـــي 
الحصـــار ضـــد الشـــعب القطـــري.. ولـــم تتأثـــر وتيـــرة 
العمـــل فـــي المشـــاريع الحيويـــة فـــي الدولـــة بـــل أســـهم 
الحصـــار فـــي تعزيـــز االعتمـــاد علـــى النفـــس وإنجازهـــا 
قبـــل الوقـــت المحـــدد لتثبـــت قطـــر أن عزيمتهـــا عصيـــة 
علـــى أي حصـــار مهمـــا بلغـــت قوتـــه.. وقـــد أكـــد ســـموه 
علـــى ذلـــك حيـــن قـــال فـــي خطابـــه األول منـــذ بـــدء 
الحصـــار: “الحيـــاة فـــي قطـــر تســـير بشـــكل طبيعـــي 
منـــذ بدايـــة الحصـــار، وقـــد وقـــف الشـــعب القطـــري 
تلقائيـــا وبشـــكل طبيعـــي وعفـــوي دفاعـــا عـــن ســـيادة 
وطنـــه واســـتقالله”. وهـــي رســـالة واضحـــة تنفـــي مـــا 
كانـــت تـــروج لـــه دول الحصـــار مـــن ادعـــاءات كاذبـــة 
حـــول تـــردي األوضـــاع الداخليـــة فـــي المجتمـــع القطـــري 

ــار. ــد الحصـ بعـ

رفضنا االنصياع لإلمالءات بالضغط والحصار 
أكـــد ســـمو األميـــر المفـــدى فـــي خطابـــه أمـــام األمـــم 
المتحـــدة علـــى قـــوة الجبهـــة الداخليـــة ومنعتهـــا أمـــام 
ــدث  ــه تحـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــار.. وفـ ــالءات دول الحصـ إمـ
بلســـان أهـــل قطـــر مشـــددًا علـــى أن “شـــعب قطـــر صمـــد 

االحتفاء بالقائد الملهم

حضرة صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
خالل اجتماع الدورة ٧٢ لألمم المتحدة 

لطالما حازت شخصية »القائد الملهم« اهتمام األدباء والمؤرخين على مر العصور .. لما لها من سمات فريدة 
والشدائد  العقبات  تذلل  التي  واألمل  النور  بارقة  لتمثل  والمحن  الشدائد  أوقات  في  تظهر  نادرة  ومالمح 

وتلهم الشعوب وترفع معنوياتهم ومستوى تحملهم للصعائب وتخطو بهم إلى بر األمن واألمان.

سيقف

إنجـــاز رغـم الحصـار
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عنـــد  كثيـــرًا  الحديـــث  التاريـــخ 
قطـــر  حصـــار  دحـــض  ملحمـــة 
الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  بقيـــادة 
المفـــدى،  البـــالد  أميـــر  ثانـــي،  آل  حمـــد  بـــن  تميـــم 
وســـيذكر بمـــداد العـــزة والفخـــر المواقـــف العظيمـــة 
والرســـائل الملهمـــة التـــي أرســـلها ســـموه إلـــى أهـــل قطـــر 
ــار، والتـــي أســـهمت  مواطنيـــن ومقيميـــن خـــالل الحصـ
بقـــوة فـــي شـــحذ الهمـــم ورفـــع المعنويـــات وتدعيـــم 
الجبهـــة الداخليـــة وتثبيـــت دعائـــم االقتصـــاد القطـــري.. 
دول  نفـــوس  إلـــى  واالنكســـار  اليـــأس  وأدخلـــت 
ـــة قطـــر  ـــى دول ـــر عل ـــدء الحصـــار الجائ ـــذ ب الحصـــار. من
فـــي الخامـــس مـــن يونيـــو الماضـــي، حـــرص ســـمو أميـــر 
البـــالد المفـــدى، فـــي خطاباتـــه التـــي ألقاهـــا داخليـــًا 
ــر  ــار المعـــدن األصيـــل ألهـــل قطـ ــًا علـــى إظهـ وخارجيـ
والـــذي تجلـــى باقتـــدار خـــالل األزمـــة التـــي افتعلهـــا 
بعـــض األشـــقاء. ومزجـــت رســـائل ســـموه بيـــن طمأنتهـــم 
علـــى وطنهـــم الغالـــي والتأكيـــد علـــى احتـــرام ســـيادته 
لهـــم  والتقديـــر  الشـــكر  توجيـــه  وبيـــن  واســـتقالله، 
لتضامنهـــم وتكاتفهـــم فـــي وجـــه مخطـــط الحصـــار 
ــي  ــه فـ ــاب لـ ــد كان أول خطـ ــم. فقـ ــة األدعـ ــت رايـ تحـ
مـــن   الشـــهر  مـــا يزيـــد عـــن  بعـــد  يوليـــو 2017 أي   21
بدايـــة الحصـــار، حيـــث خاطـــب فيـــه الشـــعب القطـــري 
ـــال “نتحـــدث  ـــن خطـــاب العقـــل والوجـــدان. قائ والمقيمي
بعقالنيـــة لتقييـــم المرحلـــة التـــي نمـــر بهـــا وتخطيـــط 
ــه،  ــل لـ ــه أهـ ــعبنا أنـ ــت شـ ــذي أثبـ ــد الـ ــتقبل الواعـ المسـ
التضامـــن  بـــروح  تأثرنـــا  جميعـــا  ألننـــا  وبوجدانيـــة 
ـــن  ـــت آمـــال الذي ـــي ســـادت، وخيب ـــف والتحـــدي الت والتآل
بطبيعـــة مجتمعنـــا  لجهلهـــم  علـــى عكســـها  راهنـــوا 

وشـــعبنا”. 
وكمـــا تعلمـــون، الحيـــاة فـــي قطـــر تســـير بشـــكل 
الشـــعب  وقـــف  وقـــد  الحصـــار،  بدايـــة  منـــذ  طبيعـــي 

القطـــري تلقائيـــا وبشـــكل طبيعـــي وعفـــوي دفاعـــا عـــن 
ســـيادة وطنـــه واســـتقالله.

أبشروا بالعز والخير
رســـالة معبـــرة قالهـــا صاحـــب الســـمو فـــي بدايـــة حصـــار 
قطـــر.. فـــكان لهـــا بالـــغ األثـــر فـــي نفـــوس القطرييـــن 
والمقيميـــن الذيـــن تناقلـــوا مقطـــع الفيديـــو الـــذي التقـــط 
لســـموه أثنـــاء أداء واجـــب العـــزاء ألحـــد المواطنيـــن.. 
ومـــا لبثـــت أن انتشـــرت بقـــوة علـــى مواقـــع التواصـــل 
والســـيارات  المبانـــي  واجهـــات  وزينـــت  االجتماعـــي 
والجداريـــات فـــي كل ربـــوع الوطـــن.. كمـــا ألهمـــت 
وغنائيـــة  فنيـــة  أعمـــال  إلعـــداد  القطرييـــن  الفنانيـــن 

ــر”. ــز والخيـ ــروا بالعـ ــوان “أبشـ ــة بعنـ راقيـ

أعتز بشعبي والمقيمين على أرض قطر
ــا ســـموه مـــن  ــة أطلقهـ ــالة صادقـ ــات معبـــرة ورسـ كلمـ
ليصـــل   ،72 الــــ  الـــدورة  فـــي  المتحـــدة  األمـــم  منبـــر 
نفـــوس  فـــي  وتبعـــث  أجمـــع..  العالـــم  إلـــى  صداهـــا 
ـــى أرض  ـــات المقيمـــة عل ـــاء الجالي القطرييـــن وكل أبن
ـــد يفخـــر  ـــر لقائ ـــزاز والتقدي ـــي االعت قطـــر أســـمى معان
ـــه وكل مـــن يســـتظل بســـمائه وينعـــم فـــي  بشـــعبه ووطن
خيـــره. وفـــي أجـــواء مفعمـــة بالفخـــر والـــوالء.. أطلـــق 
األميـــر  لســـمو  وعرفـــان  شـــكر  رســـالة  المغـــردون 
المفـــدى تحـــت عنـــوان “نحـــن مـــن نعتـــز بـــك يـــا ســـمو 
األميـــر” لتكتمـــل ملحـــة الصمـــود فـــي وجـــه الحصـــار 

ــوه. ــن دعمـ ومـ

مواقف إنسانية
التواجـــد  علـــى  الســـمو  صاحـــب  حـــرص  لطالمـــا 
والمحافـــل..  المناســـبات  مختلـــف  فـــي  شـــعبه  مـــع 
ـــداول رواد مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي  فكثيـــرا مـــا ت

اإلنســـانية  المواقـــف  تبـــرز  وصـــورًا  فيديـــو  مقاطـــع 
لســـموه وحرصـــه علـــى أداء واجـــب التهنئـــة أو العـــزاء 
بـــكل  موكبـــه  مـــن  الترجـــل  وأيضـــًا  للمواطنيـــن، 
ــد  ــتقباله بعـ ــة السـ ــر المصطفـ ــة الجماهيـ ــع لتحيـ تواضـ
القـــاء ســـموه خطابـــه التاريخـــي أمـــام األمـــم المتحـــدة.. 
وغيرهـــا مـــن اللفتـــات اإلنســـانية التـــي تؤكـــد علـــى 
الشـــعب  بيـــن  والـــوالء  والحـــب  والتكاتـــف  الترابـــط 

وقائـــده.

الحياة في قطر تسير بشكل طبيعي 
أثمـــرت توجيهـــات ســـمو األميـــر لحكومتـــه الرشـــيدة 
لـــدول  الظالمـــة  االجـــراءات  تداعيـــات  تالفـــي  فـــي 
الحصـــار ضـــد الشـــعب القطـــري.. ولـــم تتأثـــر وتيـــرة 
العمـــل فـــي المشـــاريع الحيويـــة فـــي الدولـــة بـــل أســـهم 
الحصـــار فـــي تعزيـــز االعتمـــاد علـــى النفـــس وإنجازهـــا 
قبـــل الوقـــت المحـــدد لتثبـــت قطـــر أن عزيمتهـــا عصيـــة 
علـــى أي حصـــار مهمـــا بلغـــت قوتـــه.. وقـــد أكـــد ســـموه 
علـــى ذلـــك حيـــن قـــال فـــي خطابـــه األول منـــذ بـــدء 
الحصـــار: “الحيـــاة فـــي قطـــر تســـير بشـــكل طبيعـــي 
منـــذ بدايـــة الحصـــار، وقـــد وقـــف الشـــعب القطـــري 
تلقائيـــا وبشـــكل طبيعـــي وعفـــوي دفاعـــا عـــن ســـيادة 
وطنـــه واســـتقالله”. وهـــي رســـالة واضحـــة تنفـــي مـــا 
كانـــت تـــروج لـــه دول الحصـــار مـــن ادعـــاءات كاذبـــة 
حـــول تـــردي األوضـــاع الداخليـــة فـــي المجتمـــع القطـــري 

ــار. ــد الحصـ بعـ

رفضنا االنصياع لإلمالءات بالضغط والحصار 
أكـــد ســـمو األميـــر المفـــدى فـــي خطابـــه أمـــام األمـــم 
المتحـــدة علـــى قـــوة الجبهـــة الداخليـــة ومنعتهـــا أمـــام 
ــدث  ــه تحـ ــت نفسـ ــي الوقـ ــار.. وفـ ــالءات دول الحصـ إمـ
بلســـان أهـــل قطـــر مشـــددًا علـــى أن “شـــعب قطـــر صمـــد 

االحتفاء بالقائد الملهم

حضرة صاحب السمو األمير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
خالل اجتماع الدورة ٧٢ لألمم المتحدة 

لطالما حازت شخصية »القائد الملهم« اهتمام األدباء والمؤرخين على مر العصور .. لما لها من سمات فريدة 
والشدائد  العقبات  تذلل  التي  واألمل  النور  بارقة  لتمثل  والمحن  الشدائد  أوقات  في  تظهر  نادرة  ومالمح 

وتلهم الشعوب وترفع معنوياتهم ومستوى تحملهم للصعائب وتخطو بهم إلى بر األمن واألمان.

سيقف

إنجـــاز رغـم الحصـار
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فـــي وجـــه الحصـــار ورفـــض اإلمـــالءات بعـــزة وكبريـــاء، 
وهـــو ال يرضـــى بأقـــل مـــن ذلـــك”. وهـــي عبـــارات تـــدل 
علـــى وحـــدة الصـــف واســـتقالل قـــرار قطـــر وإصرارهـــا 

ـــازل أو الرضـــوخ لمخطـــط الحصـــار. ـــى عـــدم التن عل

الشعب القطري حـافـظ على رفـعـة 
أخـالقـه ورقـيـه

تباهـــى صاحـــب الســـمو بأخـــالق القطرييـــن أمـــام العالـــم 
ــري  ــعب القطـ ــه “إن الشـ ــي خطاباتـ ــال فـ ــن قـ ــع حيـ أجمـ
حـافــــظ علـــى رفـعــــة أخـالقــــه ورقـيــــه رغـــم شراســـة 
الحملـــة الموجهـــة ضـــده وضـــد بلـــده”.. وأن “مجتمعنـــا 
ــان أخالقـــي حقيقـــي”..  ــرًا فـــي امتحـ ــًا باهـ حقـــق نجاحـ
فضـــال عـــن قـــول ســـموه “إن الشـــعب القطـــري جمـــع بيـــن 
صالبـــة الموقـــف والشـــهامة التـــي تميـــز بهـــا القطريـــون 
دائمـــا حيـــث أذهلـــوا العالـــم بحفاظهـــم علـــى المســـتوى 
الراقـــي فـــي مقاربـــة األوضـــاع، علـــى الرغـــم ممـــا تعرضـــوا 
ـــه مـــن تحريـــض غيـــر مســـبوق فـــي النبـــرة والمفـــردات  ل
ــا  ــبوق أيضـ ــر مسـ ــار غيـ ــات، وحصـ ــاس بالمحرمـ والمسـ

فـــي العالقـــات بيـــن دولنـــا”.
وهـــذا أبـــرز تأكيـــد علـــى ســـمو أخـــالق الشـــعب القطـــري 
وترفعـــه عـــن الـــرد علـــى افتـــراءات وأكاذيـــب إعـــالم 

دول الحصـــار.. فلـــم ينزلـــق إلـــى الهاويـــة األخالقيـــة التـــي 
ســـقطوا فيهـــا.. بـــل علـــى العكـــس حـــرص أهـــل قطـــر 
علـــى وحـــدة الصـــف الخليجـــي وصلـــة الرحـــم والتكاتـــف 

بيـــن الشـــعوب.

القمة الخليجية في ظروف معقدة
ــمبر 2017  ــوم 5 ديسـ ــة الــــ38 يـ ــة الخليجيـ ــدت القمـ انعقـ
ـــر  ـــاح األحمـــد الجاب ـــر الكويـــت الشـــيخ صب برئاســـة أمي
الصبـــاح، فـــي ظـــروف هـــي األكثـــر تعقيـــدا بالنســـبة 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وفـــي أجـــواء دبلوماســـية 
هـــي األســـوأ بيـــن دولـــه منـــذ تأســـيس المجلـــس فـــي 
بيـــن القمـــم  العـــام 1981، وكانت األقـــل تمثيـــال مـــن 
التـــي عقدهـــا المجلـــس منـــذ أول قمـــة لـــه فـــي أبوظبـــي 
فـــي العـــام 1981. بالرغـــم مـــن جهـــود مســـتضيف القمـــة 
أميـــر الكويت لضمـــان انعقادهـــا بتمثيلهـــا المعتـــاد، 
وتأكيـــد مطلعيـــن أنـــه تلقـــى تطمينـــات علـــى ذلـــك، فـــإن 
دول حصـــار قطـــر )الســـعودية، اإلمـــارات، البحريـــن( 
خفضـــت تمثيلهـــا فـــي القمـــة إلـــى درجـــت أربكـــت 
جـــدول أعمالهـــا، وأدت إلـــى تقليـــص مـــدة انعقادهـــا 
إلـــى النصـــف. حيـــث مثـــل قطـــر فيهـــا ســـمو األميـــر 
قطـــر الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، بينمـــا مثـــل عُمـــان 

ــل  ــوزراء، ومثـ ــب رئيـــس مجلـــس الـ ــود نائـ ــن حمـ ــد بـ فهـ
البحريـــن محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة نائـــب رئيـــس 
وزرائهـــا، أمـــا دولـــة اإلمـــارات فقـــد مثلهـــا وزيـــر الدولـــة 
للشـــؤون الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش، ومثـــل الســـعودية وزيـــر 

ــر. ــادل الجبيـ ــا عـ خارجيتهـ

تخصيص اكتشافات الغاز الجديدة لألجيال 
القادمة

امتـــدت الرؤيـــة الحكيمـــة لصاحـــب الســـمو لتشـــمل 
بالرعايـــة أجيـــال المســـتقبل الذيـــن ســـيتحملون مســـؤولية 
إكمـــال مســـيرة النهضـــة والتقـــدم والتنميـــة.. فلطالمـــا 
حـــرص ســـموه علـــى االســـتثمار فـــي الشـــباب القطـــري 
ورجـــال الغـــد للحفـــاظ علـــى مســـتقبل واعـــد ومضـــيء.. 
حيـــث قـــال ســـموه فـــي أول خطـــاب لـــه خـــالل الحصـــار: 
“وجهـــت بتخصيـــص عائـــدات الغـــاز مـــن االكتشـــافات 
الجديـــدة التـــي أنعـــم بهـــا اهلل علينـــا لالســـتثمار مـــن أجـــل 
األجيـــال القادمـــة، فقـــد عاشـــت قطـــر برخـــاء حتـــى اآلن 
مـــن دونهـــا”.. وهـــي رســـالة هامـــة تؤكـــد علـــى فاعليـــة 
اإلســـتراتيجية الطموحـــة التـــي تتبناهـــا القيـــادة الرشـــيدة 
فـــي ســـبيل توفيـــر ســـبل العيـــش الكريـــم لألجيـــال 

القادمـــة.

 الفنان القطري أحمد المعاضيد بجانب لوحته تميم
المجد التي أبدعها بعد الحصار على دولة قطر

إنجـــاز رغـم الحصـار

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير االقتصاد والتجارة

اقتصاد
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فـــي وجـــه الحصـــار ورفـــض اإلمـــالءات بعـــزة وكبريـــاء، 
وهـــو ال يرضـــى بأقـــل مـــن ذلـــك”. وهـــي عبـــارات تـــدل 
علـــى وحـــدة الصـــف واســـتقالل قـــرار قطـــر وإصرارهـــا 

ـــازل أو الرضـــوخ لمخطـــط الحصـــار. ـــى عـــدم التن عل

الشعب القطري حـافـظ على رفـعـة 
أخـالقـه ورقـيـه

تباهـــى صاحـــب الســـمو بأخـــالق القطرييـــن أمـــام العالـــم 
ــري  ــعب القطـ ــه “إن الشـ ــي خطاباتـ ــال فـ ــن قـ ــع حيـ أجمـ
حـافــــظ علـــى رفـعــــة أخـالقــــه ورقـيــــه رغـــم شراســـة 
الحملـــة الموجهـــة ضـــده وضـــد بلـــده”.. وأن “مجتمعنـــا 
ــان أخالقـــي حقيقـــي”..  ــرًا فـــي امتحـ ــًا باهـ حقـــق نجاحـ
فضـــال عـــن قـــول ســـموه “إن الشـــعب القطـــري جمـــع بيـــن 
صالبـــة الموقـــف والشـــهامة التـــي تميـــز بهـــا القطريـــون 
دائمـــا حيـــث أذهلـــوا العالـــم بحفاظهـــم علـــى المســـتوى 
الراقـــي فـــي مقاربـــة األوضـــاع، علـــى الرغـــم ممـــا تعرضـــوا 
ـــه مـــن تحريـــض غيـــر مســـبوق فـــي النبـــرة والمفـــردات  ل
ــا  ــبوق أيضـ ــر مسـ ــار غيـ ــات، وحصـ ــاس بالمحرمـ والمسـ

فـــي العالقـــات بيـــن دولنـــا”.
وهـــذا أبـــرز تأكيـــد علـــى ســـمو أخـــالق الشـــعب القطـــري 
وترفعـــه عـــن الـــرد علـــى افتـــراءات وأكاذيـــب إعـــالم 

دول الحصـــار.. فلـــم ينزلـــق إلـــى الهاويـــة األخالقيـــة التـــي 
ســـقطوا فيهـــا.. بـــل علـــى العكـــس حـــرص أهـــل قطـــر 
علـــى وحـــدة الصـــف الخليجـــي وصلـــة الرحـــم والتكاتـــف 

بيـــن الشـــعوب.

القمة الخليجية في ظروف معقدة
ــمبر 2017  ــوم 5 ديسـ ــة الــــ38 يـ ــة الخليجيـ ــدت القمـ انعقـ
ـــر  ـــاح األحمـــد الجاب ـــر الكويـــت الشـــيخ صب برئاســـة أمي
الصبـــاح، فـــي ظـــروف هـــي األكثـــر تعقيـــدا بالنســـبة 
لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي، وفـــي أجـــواء دبلوماســـية 
هـــي األســـوأ بيـــن دولـــه منـــذ تأســـيس المجلـــس فـــي 
بيـــن القمـــم  العـــام 1981، وكانت األقـــل تمثيـــال مـــن 
التـــي عقدهـــا المجلـــس منـــذ أول قمـــة لـــه فـــي أبوظبـــي 
فـــي العـــام 1981. بالرغـــم مـــن جهـــود مســـتضيف القمـــة 
أميـــر الكويت لضمـــان انعقادهـــا بتمثيلهـــا المعتـــاد، 
وتأكيـــد مطلعيـــن أنـــه تلقـــى تطمينـــات علـــى ذلـــك، فـــإن 
دول حصـــار قطـــر )الســـعودية، اإلمـــارات، البحريـــن( 
خفضـــت تمثيلهـــا فـــي القمـــة إلـــى درجـــت أربكـــت 
جـــدول أعمالهـــا، وأدت إلـــى تقليـــص مـــدة انعقادهـــا 
إلـــى النصـــف. حيـــث مثـــل قطـــر فيهـــا ســـمو األميـــر 
قطـــر الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد آل ثانـــي، بينمـــا مثـــل عُمـــان 

ــل  ــوزراء، ومثـ ــب رئيـــس مجلـــس الـ ــود نائـ ــن حمـ ــد بـ فهـ
البحريـــن محمـــد بـــن مبـــارك آل خليفـــة نائـــب رئيـــس 
وزرائهـــا، أمـــا دولـــة اإلمـــارات فقـــد مثلهـــا وزيـــر الدولـــة 
للشـــؤون الخارجيـــة أنـــور قرقـــاش، ومثـــل الســـعودية وزيـــر 

ــر. ــادل الجبيـ ــا عـ خارجيتهـ

تخصيص اكتشافات الغاز الجديدة لألجيال 
القادمة

امتـــدت الرؤيـــة الحكيمـــة لصاحـــب الســـمو لتشـــمل 
بالرعايـــة أجيـــال المســـتقبل الذيـــن ســـيتحملون مســـؤولية 
إكمـــال مســـيرة النهضـــة والتقـــدم والتنميـــة.. فلطالمـــا 
حـــرص ســـموه علـــى االســـتثمار فـــي الشـــباب القطـــري 
ورجـــال الغـــد للحفـــاظ علـــى مســـتقبل واعـــد ومضـــيء.. 
حيـــث قـــال ســـموه فـــي أول خطـــاب لـــه خـــالل الحصـــار: 
“وجهـــت بتخصيـــص عائـــدات الغـــاز مـــن االكتشـــافات 
الجديـــدة التـــي أنعـــم بهـــا اهلل علينـــا لالســـتثمار مـــن أجـــل 
األجيـــال القادمـــة، فقـــد عاشـــت قطـــر برخـــاء حتـــى اآلن 
مـــن دونهـــا”.. وهـــي رســـالة هامـــة تؤكـــد علـــى فاعليـــة 
اإلســـتراتيجية الطموحـــة التـــي تتبناهـــا القيـــادة الرشـــيدة 
فـــي ســـبيل توفيـــر ســـبل العيـــش الكريـــم لألجيـــال 

القادمـــة.

 الفنان القطري أحمد المعاضيد بجانب لوحته تميم
المجد التي أبدعها بعد الحصار على دولة قطر

إنجـــاز رغـم الحصـار

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني
وزير االقتصاد والتجارة

اقتصاد
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معتدلـــة أيضـــا حيـــث تبـــددت اآلثـــار األوليـــة بســـرعة. 
لكـــن علـــى المـــدى البعيـــد، يمكـــن لهـــذا الصـــدع 
فـــي حـــال اســـتمراره أن يـــؤدي إلـــى إبطـــاء التقـــدم 
ــاون  نحـــو تحقيـــق تكامـــل أكبـــر لـــدول مجلـــس التعـ
الخليجـــي، إضافـــة إلـــى زيـــادة تـــآكل الثقـــة، والحـــد 
مـــن االســـتثمار والنمـــو، وزيـــادة تكاليـــف التمويـــل فـــي 

قطـــر وبقيـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي”.

األداء أفضل ما يكون
بحســـب وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة ســـعادة أحمـــد بـــن 
ـــة فـــي البـــالد  جاســـم آل ثانـــي، فـــإن أداء المـــوارد المالي
الرغـــم  مـــن أي وقـــت مضـــى” علـــى  كان “أفضـــل 
مـــن الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــر، وقـــد أتاحـــت 
هـــذه الظـــروف الجيـــدة الفرصـــة للبـــالد للدخـــول فـــي 
والكويـــت  تركيـــا  مـــع  جديـــدة  تجاريـــة  عالقـــات 

وعمـــان وغيرهـــا.
لمواجهـــة  للطـــوارئ  خططـــا  قطـــر  وضعـــت  وقـــد 
“منـــذ  البريـــة  حدودهـــا  علـــى  المفـــروض  الحصـــار 
تأثـــر  عـــدم  لضمـــان  األولـــى”  القليلـــة  الســـاعات 

ـــد الســـلع. وأضـــاف  ـــى توري المســـتهلكين بالحصـــار عل
متحدثـــا إلـــى قنـــاة ســـي إن بـــي ســـي: “لـــم نتخلـــف 
عـــن تســـليم أيـــة شـــحنة لعمالئنـــا بســـبب الحصـــار وتـــم 

المحـــدد”. موعدهـــا  فـــي  شـــحناتنا  جميـــع  تســـليم 
وقـــال وزيـــر التخطيـــط التنمـــوي واإلحصـــاء ســـعادة 
اقتصـــاد  إن  النابـــت  محمـــد  بـــن  صالـــح  الدكتـــور 
ـــالد قـــد أثبـــت قوتـــه وكفاءتـــه بفضـــل إســـتراتيجية  الب
ـــة  ـــا مـــن مواجه ـــي مّكنته ـــل الت ـــا والبدائ قطـــر وخططه

التحـــدي الحالـــي.
وأضـــاف فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا فـــي نـــدوة بعنـــوان 
صمـــود  الحصـــار...  ظـــل  فـــي  القطـــري  “االقتصـــاد 
ـــد مـــن األزمـــات،  وصعـــود” أن قطـــر قـــد واجهـــت العدي
بحريتهـــا  أبـــدا  تفـــرط  ولـــم  أقـــوى،  منهـــا  وخرجـــت 

وكرامتهـــا. وســـيادتها 
وأعـــرب ســـعادته عـــن ثقتـــه بـــأن قطـــر ســـتخرج مـــن 
ســـوف  “بالتأكيـــد  مضيفـــا:  أكبـــر،  بقـــوة  األزمـــة 
نخـــرج مـــن هـــذا الحصـــار أقـــوى... وســـوف تكـــون 
ــا وســـتتكيف  قطـــر مختلفـــة وستســـتفيد مـــن خبراتهـ

مـــع الواقـــع الجديـــد”. 

وأكـــد أن الحكومـــة قـــد اســـتحدثت طرقـــا بديلـــة 
عـــن  فضـــال  البـــري،  المنفـــذ  إغـــالق  بعـــد  للنقـــل 
تعويـــض الودائـــع المســـحوبة مـــن البنـــوك، إضافـــة إلـــى 
دعـــم قطـــاع الســـياحة بإعفـــاء مواطنـــي 80 دولـــة مـــن 

الدخـــول.  تأشـــيرات 
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــاريع الرأســـمالية، أشـــار الدكتـــور 
النابـــت إلـــى أن الدولـــة لديهـــا احتياطياتهـــا مـــن المـــواد 
الخـــام، ممـــا أتـــاح الفرصـــة إليجـــاد بدائـــل تضمـــن تنفيـــذ 

المشـــاريع فـــي الوقـــت المحـــدد وبنفـــس التكلفـــة.
وأمـــا بالنســـبة للقطـــاع المالـــي فقـــد تأثـــر هـــذا القطـــاع 
ســـعر  حيـــث  مـــن  المفـــروض  بالحصـــار  شـــك  دون 
ــى أن  ــه أشـــار إلـ ــي، لكنـ ــف االئتمانـ ــدة والتصنيـ الفائـ
ذلـــك قـــد تـــم تعويضـــه مـــن خـــالل ارتفـــاع أســـعار النفـــط 
والغـــاز عالميـــا خـــالل هـــذه الفتـــرة، إضافـــة إلـــى زيـــادة 

ــة. ــع الحكوميـ الودائـ

االقتصاد األقوى في المنطقة
الوطنـــي فـــي تقريـــره االقتصـــادي  بنـــك قطـــر  قـــال 
مـــا  البـــالد  اقتصـــاد  يـــوم 8 أكتوبـــر: »إن  الصـــادر 

الخـــالف الدبلوماســـي بيـــن قطـــر مـــن 
ومصـــر  والبحريـــن  والســـعودية  جهـــة، 
ــة  ــن جهـ ــدة مـ ــة المتحـ ــارات العربيـ واإلمـ
أخـــرى، إلـــى صدمـــة كبيـــرة فـــي البـــالد فـــي البدايـــة، 
لكنـــه أعطـــى فيمـــا بعـــد آفاقـــا وفرصـــا جديـــدة لقطـــر 
التـــي تُعتبـــر مصـــدرا رائـــدا للغـــاز الطبيعـــي المســـال 

فـــي العالـــم.
ذي  القطـــاع  يعتبـــران  والغـــاز  النفـــط  يـــزال  وال 
المســـاهمة األكبـــر فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي 
قطـــر بنســـبة 30.3%، تليـــه قطاعـــات التمويـــل والتأميـــن 
ــاء بنســـبة  والعقـــارات التـــي ارتفعـــت إلـــى 17.3 %، والبنـ
11.9%، وتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة بنســـبة 10%، والتصنيـــع 
وبقيـــة   ،%5 بنســـبة  واالتصـــاالت  والنقـــل   ،%9 بنســـبة 

.%16.4 بنســـبة  القطاعـــات 
التمويـــل  ومنظمـــات  التصنيـــف  وكاالت  وكانـــت 
ــورات  ــد التطـ ــر بعـ ــأن قطـ ــيء بشـ ــائمة بعـــض الشـ متشـ
البـــالد  يونيـــو، لكـــن اقتصـــاد  فـــي 5  التـــي حدثـــت 
وأســـواقه الماليـــة بـــدأت تتكيـــف بعـــد الصدمـــة األولـــى 

مـــع هـــذه المســـتجدات.
وقالـــت موديـــز، وهـــي واحـــدة مـــن وكاالت التصنيـــف 
االئتمانـــي العالميـــة، إن قطـــر قـــد أنفقـــت مـــا يقـــرب 
مـــن 140.14 مليـــار ريـــال )38.5 مليـــار دوالر( لتخفيـــف 
صدمـــة الحصـــار فـــي الشـــهرين األوليـــن، أي مـــا يعـــادل 

23% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لدولـــة قطـــر.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي فـــى تقريـــر توقعاتـــه 
ـــه مـــن المتوقـــع  ـــر إن ـــة الـــذي صـــدر فـــي أكتوب االقليمي
ــدول  ــر والـ ــي بيـــن قطـ ــون للخـــالف الدبلوماسـ أن يكـ

العربيـــة األربـــع المحاصـــرة تأثيـــر محـــدود علـــى النمـــو 
فـــى المنطقـــة فـــى هـــذه المرحلـــة. إال أنـــه أشـــار إلـــى أن 
“اســـتمرار هـــذا الشـــرخ قـــد يضعـــف احتمـــاالت النمـــو 
علـــى المـــدى المتوســـط   ليـــس بالنســـبة لقطـــر فحســـب 
وإنمـــا أيضـــا بالنســـبة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

األخـــرى

المتعلقـــة  األوليـــة  المخـــاوف  أن  الصنـــدوق  وأضـــاف 
تنفيـــذ  علـــى  التجاريـــة  االضطرابـــات  تأثيـــر  بمـــدى 
ـــة الرئيســـية قـــد تـــم تخفيفهـــا  ـــة التحتي مشـــروعات البني
مـــن خـــالل توافـــر مـــواد البنـــاء ومصـــادر بديلـــة وتنافســـية 

للـــواردات.
جهودهـــا  بتســـريع  الحصـــار  عقـــب  قطـــر  وبـــدأت 
ـــواردات والتمويـــل  ـــادة تنويـــع مصـــادر ال ـــة إلـــى زي الرامي
الخارجـــي، وتعزيـــز الصناعـــة الغذائيـــة المحليـــة. وُأعيـــد 
عبـــر  لتصبـــح  التجاريـــة  التبـــادالت  بعـــض  توجيـــه 
الكويـــت وعمـــان، وتـــم إنشـــاء مصـــادر بديلـــة للـــواردات 
الغذائيـــة، ممـــا خفـــف مـــن مخـــاوف بشـــأن النقـــص 

المحتمـــل فـــي هـــذه المـــواد.
ولفـــت صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أنـــه قـــد حدثـــت 
خفـــض  أن  مضيفـــا  الماليـــة”،  الضغـــوط  “بعـــض 
والنظـــرة  القطـــري  الســـيادي  االئتمانـــي  التصنيـــف 
المســـتقبلية المتعلقـــة بـــه قـــد أدى إلـــى رفـــع أســـعار 
القطـــاع  ودائـــع  وانخفـــاض  البنـــوك،  بيـــن  الفائـــدة 

المقيمـــة(. وغيـــر  )المقيمـــة  الخـــاص 
إلـــى أن االلتزامـــات  الدولـــى  النقـــد  ولفـــت صنـــدوق 
ـــم  ـــة قـــد انخفضـــت أيضـــا. وقـــد ت ـــوك األجنبي تجـــاه البن
تخفيـــف تلـــك اآلثـــار علـــى الميزانيـــة العموميـــة للبنـــوك 
قبـــل مصـــرف قطـــر  مـــن  مـــن خـــالل ضـــخ ســـيولة 
المركـــزي وزيـــادة ودائـــع القطـــاع العـــام. وركـــزت 
تمويـــل  تأميـــن  علـــى  اســـتباقي  بشـــكل  المصـــارف 

إضافـــي طويـــل األجـــل لعملياتهـــا.
وأضـــاف صنـــدوق النقـــد الدولـــي: “كانـــت ردود أفعـــال 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الماليـــة  األســـواق 

الحصار يفتح آفاقا جديدة
تشغيل  إعادة  رفع  مثل  التدابير  من  سلسلة  عن  يونيو   5 في  عليها  الحصار  فرض  قبل  قطر  أعلنت   
حقل غاز الشمال في أبريل، وأصدرت سندات Eurobonds في مايو في أسواق الدين اإلقليمية 
إلى  الشرق األوسط، بلغت تسعة مليارات دوالر، إضافة  والدولية بقيمة هي األكبر حتى اآلن في 

تشديد إجراءاتها النقدية للسيطرة على التضخم في هذا العام.

“لم نتخلف عن تسليم أية شحنة لعمالئنا بسبب الحصار 
وتم تسليم جميع شحناتنا في موعدها المحدد”.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير االقتصاد والتجارة

أدى 

اقتصاداقتصاد

٢١ ٢٠
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ــث تبـــددت اآلثـــار األوليـــة بســـرعة.  معتدلـــة أيضـــا حيـ
لكـــن علـــى المـــدى البعيـــد، يمكـــن لهـــذا الصـــدع 
فـــي حـــال اســـتمراره أن يـــؤدي إلـــى إبطـــاء التقـــدم 
ــاون  نحـــو تحقيـــق تكامـــل أكبـــر لـــدول مجلـــس التعـ
الخليجـــي، إضافـــة إلـــى زيـــادة تـــآكل الثقـــة، والحـــد 
مـــن االســـتثمار والنمـــو، وزيـــادة تكاليـــف التمويـــل فـــي 

قطـــر وبقيـــة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي”.

األداء أفضل ما يكون
بحســـب وزيـــر االقتصـــاد والتجـــارة ســـعادة أحمـــد بـــن 
ـــة فـــي البـــالد  جاســـم آل ثانـــي، فـــإن أداء المـــوارد المالي
الرغـــم  مـــن أي وقـــت مضـــى” علـــى  كان “أفضـــل 
مـــن الحصـــار المفـــروض علـــى قطـــر، وقـــد أتاحـــت 
هـــذه الظـــروف الجيـــدة الفرصـــة للبـــالد للدخـــول فـــي 
والكويـــت  تركيـــا  مـــع  جديـــدة  تجاريـــة  عالقـــات 

وعمـــان وغيرهـــا.
لمواجهـــة  للطـــوارئ  خططـــا  قطـــر  وضعـــت  وقـــد 
“منـــذ  البريـــة  حدودهـــا  علـــى  المفـــروض  الحصـــار 
تأثـــر  عـــدم  لضمـــان  األولـــى”  القليلـــة  الســـاعات 

ـــد الســـلع. وأضـــاف  ـــى توري المســـتهلكين بالحصـــار عل
متحدثـــا إلـــى قنـــاة ســـي إن بـــي ســـي: “لـــم نتخلـــف 
عـــن تســـليم أيـــة شـــحنة لعمالئنـــا بســـبب الحصـــار وتـــم 

المحـــدد”. موعدهـــا  فـــي  شـــحناتنا  جميـــع  تســـليم 
وقـــال وزيـــر التخطيـــط التنمـــوي واإلحصـــاء ســـعادة 
اقتصـــاد  إن  النابـــت  محمـــد  بـــن  صالـــح  الدكتـــور 
ـــالد قـــد أثبـــت قوتـــه وكفاءتـــه بفضـــل إســـتراتيجية  الب
ـــة  ـــا مـــن مواجه ـــي مّكنته ـــل الت ـــا والبدائ قطـــر وخططه

التحـــدي الحالـــي.
وأضـــاف فـــي كلمتـــه التـــي ألقاهـــا فـــي نـــدوة بعنـــوان 
صمـــود  الحصـــار...  ظـــل  فـــي  القطـــري  “االقتصـــاد 
ـــد مـــن األزمـــات،  وصعـــود” أن قطـــر قـــد واجهـــت العدي
بحريتهـــا  أبـــدا  تفـــرط  ولـــم  أقـــوى،  منهـــا  وخرجـــت 

وكرامتهـــا. وســـيادتها 
وأعـــرب ســـعادته عـــن ثقتـــه بـــأن قطـــر ســـتخرج مـــن 
ســـوف  “بالتأكيـــد  مضيفـــا:  أكبـــر،  بقـــوة  األزمـــة 
نخـــرج مـــن هـــذا الحصـــار أقـــوى... وســـوف تكـــون 
ــا وســـتتكيف  قطـــر مختلفـــة وستســـتفيد مـــن خبراتهـ

مـــع الواقـــع الجديـــد”. 

وأكـــد أن الحكومـــة قـــد اســـتحدثت طرقـــا بديلـــة 
عـــن  فضـــال  البـــري،  المنفـــذ  إغـــالق  بعـــد  للنقـــل 
تعويـــض الودائـــع المســـحوبة مـــن البنـــوك، إضافـــة إلـــى 
دعـــم قطـــاع الســـياحة بإعفـــاء مواطنـــي 80 دولـــة مـــن 

الدخـــول.  تأشـــيرات 
وفيمـــا يتعلـــق بالمشـــاريع الرأســـمالية، أشـــار الدكتـــور 
النابـــت إلـــى أن الدولـــة لديهـــا احتياطياتهـــا مـــن المـــواد 
الخـــام، ممـــا أتـــاح الفرصـــة إليجـــاد بدائـــل تضمـــن تنفيـــذ 

المشـــاريع فـــي الوقـــت المحـــدد وبنفـــس التكلفـــة.
وأمـــا بالنســـبة للقطـــاع المالـــي فقـــد تأثـــر هـــذا القطـــاع 
ســـعر  حيـــث  مـــن  المفـــروض  بالحصـــار  شـــك  دون 
ــى أن  ــه أشـــار إلـ ــي، لكنـ ــف االئتمانـ ــدة والتصنيـ الفائـ
ذلـــك قـــد تـــم تعويضـــه مـــن خـــالل ارتفـــاع أســـعار النفـــط 
والغـــاز عالميـــا خـــالل هـــذه الفتـــرة، إضافـــة إلـــى زيـــادة 

ــة. ــع الحكوميـ الودائـ

االقتصاد األقوى في المنطقة
الوطنـــي فـــي تقريـــره االقتصـــادي  بنـــك قطـــر  قـــال 
مـــا  البـــالد  اقتصـــاد  يـــوم 8 أكتوبـــر: »إن  الصـــادر 

الخـــالف الدبلوماســـي بيـــن قطـــر مـــن 
ومصـــر  والبحريـــن  والســـعودية  جهـــة، 
ــة  ــن جهـ ــدة مـ ــة المتحـ ــارات العربيـ واإلمـ
أخـــرى، إلـــى صدمـــة كبيـــرة فـــي البـــالد فـــي البدايـــة، 
لكنـــه أعطـــى فيمـــا بعـــد آفاقـــا وفرصـــا جديـــدة لقطـــر 
التـــي تُعتبـــر مصـــدرا رائـــدا للغـــاز الطبيعـــي المســـال 

فـــي العالـــم.
ذي  القطـــاع  يعتبـــران  والغـــاز  النفـــط  يـــزال  وال 
المســـاهمة األكبـــر فـــي الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي فـــي 
قطـــر بنســـبة 30.3%، تليـــه قطاعـــات التمويـــل والتأميـــن 
ــاء بنســـبة  والعقـــارات التـــي ارتفعـــت إلـــى 17.3 %، والبنـ
11.9%، وتجـــارة الجملـــة والتجزئـــة بنســـبة 10%، والتصنيـــع 
وبقيـــة   ،%5 بنســـبة  واالتصـــاالت  والنقـــل   ،%9 بنســـبة 

.%16.4 بنســـبة  القطاعـــات 
التمويـــل  ومنظمـــات  التصنيـــف  وكاالت  وكانـــت 
ــورات  ــد التطـ ــر بعـ ــأن قطـ ــيء بشـ ــائمة بعـــض الشـ متشـ
البـــالد  يونيـــو، لكـــن اقتصـــاد  فـــي 5  التـــي حدثـــت 
وأســـواقه الماليـــة بـــدأت تتكيـــف بعـــد الصدمـــة األولـــى 

مـــع هـــذه المســـتجدات.
وقالـــت موديـــز، وهـــي واحـــدة مـــن وكاالت التصنيـــف 
االئتمانـــي العالميـــة، إن قطـــر قـــد أنفقـــت مـــا يقـــرب 
مـــن 140.14 مليـــار ريـــال )38.5 مليـــار دوالر( لتخفيـــف 
صدمـــة الحصـــار فـــي الشـــهرين األوليـــن، أي مـــا يعـــادل 

23% مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي لدولـــة قطـــر.
وقـــال صنـــدوق النقـــد الدولـــي فـــى تقريـــر توقعاتـــه 
ـــه مـــن المتوقـــع  ـــر إن ـــة الـــذي صـــدر فـــي أكتوب االقليمي
ــدول  ــر والـ ــي بيـــن قطـ ــون للخـــالف الدبلوماسـ أن يكـ

العربيـــة األربـــع المحاصـــرة تأثيـــر محـــدود علـــى النمـــو 
فـــى المنطقـــة فـــى هـــذه المرحلـــة. إال أنـــه أشـــار إلـــى أن 
“اســـتمرار هـــذا الشـــرخ قـــد يضعـــف احتمـــاالت النمـــو 
علـــى المـــدى المتوســـط   ليـــس بالنســـبة لقطـــر فحســـب 
وإنمـــا أيضـــا بالنســـبة لـــدول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

األخـــرى

المتعلقـــة  األوليـــة  المخـــاوف  أن  الصنـــدوق  وأضـــاف 
تنفيـــذ  علـــى  التجاريـــة  االضطرابـــات  تأثيـــر  بمـــدى 
ـــة الرئيســـية قـــد تـــم تخفيفهـــا  ـــة التحتي مشـــروعات البني
مـــن خـــالل توافـــر مـــواد البنـــاء ومصـــادر بديلـــة وتنافســـية 

للـــواردات.
جهودهـــا  بتســـريع  الحصـــار  عقـــب  قطـــر  وبـــدأت 
ـــواردات والتمويـــل  ـــادة تنويـــع مصـــادر ال ـــة إلـــى زي الرامي
الخارجـــي، وتعزيـــز الصناعـــة الغذائيـــة المحليـــة. وُأعيـــد 
عبـــر  لتصبـــح  التجاريـــة  التبـــادالت  بعـــض  توجيـــه 
الكويـــت وعمـــان، وتـــم إنشـــاء مصـــادر بديلـــة للـــواردات 
الغذائيـــة، ممـــا خفـــف مـــن مخـــاوف بشـــأن النقـــص 

المحتمـــل فـــي هـــذه المـــواد.
ولفـــت صنـــدوق النقـــد الدولـــي إلـــى أنـــه قـــد حدثـــت 
خفـــض  أن  مضيفـــا  الماليـــة”،  الضغـــوط  “بعـــض 
والنظـــرة  القطـــري  الســـيادي  االئتمانـــي  التصنيـــف 
المســـتقبلية المتعلقـــة بـــه قـــد أدى إلـــى رفـــع أســـعار 
القطـــاع  ودائـــع  وانخفـــاض  البنـــوك،  بيـــن  الفائـــدة 

المقيمـــة(. وغيـــر  )المقيمـــة  الخـــاص 
إلـــى أن االلتزامـــات  الدولـــى  النقـــد  ولفـــت صنـــدوق 
ـــم  ـــة قـــد انخفضـــت أيضـــا. وقـــد ت ـــوك األجنبي تجـــاه البن
تخفيـــف تلـــك اآلثـــار علـــى الميزانيـــة العموميـــة للبنـــوك 
قبـــل مصـــرف قطـــر  مـــن  مـــن خـــالل ضـــخ ســـيولة 
المركـــزي وزيـــادة ودائـــع القطـــاع العـــام. وركـــزت 
تمويـــل  تأميـــن  علـــى  اســـتباقي  بشـــكل  المصـــارف 

إضافـــي طويـــل األجـــل لعملياتهـــا.
وأضـــاف صنـــدوق النقـــد الدولـــي: “كانـــت ردود أفعـــال 
الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  لـــدول  الماليـــة  األســـواق 

الحصار يفتح آفاقا جديدة
تشغيل  إعادة  رفع  مثل  التدابير  من  سلسلة  عن  يونيو   5 في  عليها  الحصار  فرض  قبل  قطر  أعلنت   
حقل غاز الشمال في أبريل، وأصدرت سندات Eurobonds في مايو في أسواق الدين اإلقليمية 
إلى  الشرق األوسط، بلغت تسعة مليارات دوالر، إضافة  والدولية بقيمة هي األكبر حتى اآلن في 

تشديد إجراءاتها النقدية للسيطرة على التضخم في هذا العام.

“لم نتخلف عن تسليم أية شحنة لعمالئنا بسبب الحصار 
وتم تسليم جميع شحناتنا في موعدها المحدد”.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير االقتصاد والتجارة

أدى 

اقتصاداقتصاد

٢١ ٢٠



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ــمال  ــط وشـ ــرق األوسـ ــة الشـ ــي منطقـ ــوى فـ ــزال األقـ يـ
إفريقيـــا علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار. فقـــد تواصلـــت 
ـــم اســـتحداث  صـــادرات النفـــط والغـــاز دون انقطـــاع، وت
طـــرق تجاريـــة جديـــدة، وكانـــت الســـلطات حريصـــة 
الذاتـــي  االكتفـــاء  مـــن  أعلـــى  درجـــة  تحقيـــق  علـــى 
االقتصـــادي. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحصـــار قـــد عطـــل 
فـــي البدايـــة بعـــض األنشـــطة االقتصاديـــة، إال أن أثـــره 
قـــد تبـــدد فيمـــا بعـــد. وعلـــى المـــدى المتوســـط، مـــن 
المتوقـــع أن يظهـــر االقتصـــاد القطـــري مزيـــدا مـــن 
المرونـــة حيـــث ستســـتفيد الصناعـــات المحليـــة مـــن 
زيـــادة االعتمـــاد علـــى الـــذات، فـــي حيـــن أن خطـــط 
الطبيعـــي  الغـــاز  إنتـــاج  لتوســـيع  الراميـــة  الحكومـــة 
المســـال واســـتقطاب الســـياح الدولييـــن ســـوف تدفـــع 

النمـــو فـــي المســـتقبل«.
ووفقـــا لتقريـــر بنـــك قطـــر الوطنـــي، فقـــد أثـــر الحصـــار 
علـــى التجـــارة بصـــورة مباشـــرة. ففـــي أعقـــاب الحصـــار 
وظلـــت  يونيـــو  فـــي  الـــواردات  انخفضـــت  مباشـــرة، 
ضعيفـــة فـــي يوليـــو. لكـــن بحلـــول أغســـطس، انتعشـــت 
إلـــى مســـتواها  40%، وعـــادت تقريبـــا  بنســـبة  التجـــارة 
فيمـــا قبـــل الحصـــار، ممـــا يعكـــس التكيـــف الســـريع 
ــرق  ــاء طـ ــواردات وإنشـ ــدة للـ ــادر جديـ ــاد مصـ ــي إيجـ فـ

ــة جديـــدة. تجاريـ
وأضـــاف التقريـــر: “كان افتتـــاح مينـــاء حمـــد مؤخـــرا 
الـــذي يُعتبـــر أحـــد أكبـــر الموانـــئ فـــي المنطقـــة حاســـما 

فـــي دعـــم الـــواردات علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار”.
حيـــث  بالحصـــار  أيضـــا  المصرفـــي  القطـــاع  وتأثـــر 
أعقـــاب  فـــي  جـــاءت  التـــي  اليقيـــن  عـــدم  أدت حالـــة 
مـــن  الودائـــع  بعـــض  خـــروج  إلـــى  مباشـــرة  الحصـــار 
ــات  ــذه التدفقـ ــن هـ ــري. لكـ ــي القطـ ــاع المصرفـ القطـ
الخارجـــة قـــد تبـــددت فـــي األشـــهر الالحقـــة حيـــث 
العموميـــة  الميزانيـــة  علـــى  ذلـــك  أثـــر  تخفيـــف  تـــم 
للبنـــوك مـــن خـــالل ضـــخ ســـيولة مـــن قبـــل مصـــرف 
قطـــر المركـــزي وزيـــادة ودائـــع القطـــاع العـــام. وال 
يـــزال القطـــاع المصرفـــي علـــى العمـــوم قـــادرا علـــى 
الصمـــود مـــن خـــالل أصولـــه عاليـــة الجـــودة ورأســـماله 
القـــوي. كمـــا أن الحكومـــة ال تـــزال تتمتـــع بمـــوارد 
ــا العامـــة مـــن الناتـــج  مريحـــة حيـــث تبلـــغ نســـبة أصولهـ
المحلـــي اإلجمالـــي أكثـــر مـــن 250%. وأضـــاف التقريـــر: 
مـــن  الكويـــت  بعـــد  الثانيـــة  المرتبـــة  قطـــر  “تحتـــل 
حيـــث إجمالـــي األصـــول األجنبيـــة الصافيـــة كنســـبة 
مئويـــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، مقارنـــة بالـــدول 
األخـــرى فـــي المنطقـــة، ممـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أقـــوى 

الميزانيات العمومية بين أقرانها”.
وخلـــص تقريـــر بنـــك قطـــر الوطنـــي إلـــى أن صدمـــة 
الحصـــار علـــى المـــدى القصيـــر قـــد تالشـــت. ومـــن 
المتوقـــع علـــى المـــدى المتوســـط   أن يكـــون الحصـــار 
ـــة قـــد  ـــا فـــي قطـــر ألن بعـــض الصناعـــات المحلي إيجابي
اســـتفادت مـــن الفـــراغ التجـــاري الناجـــم عـــن الحصـــار. 
وقـــد اتخـــذت الحكومـــة قـــرارا فـــي يوليـــو بزيـــادة 
إنتـــاج الغـــاز بنســـبة 30% خـــالل خمـــس إلـــى ســـبع ســـنوات 
حيـــث ســـيتطلب ذلـــك اســـتثمارا بمليـــارات الـــدوالرات 
فـــي خطـــوط األنابيـــب الجديـــدة وغيرهـــا مـــن البنـــى 
التحتيـــة الالزمـــة الســـتخراج الغـــاز اإلضافـــي فضـــال 
ــل  ــاز، مثـ ــة الغـ ــرة لمعالجـ ــق الكبيـ ــاء المرافـ ــن إنشـ عـ
خطـــوط إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي المســـال. وســـينتج عـــن 
هـــذا القـــرار آثـــار هامـــة علـــى بقيـــة قطاعـــات االقتصـــاد، 
ممـــا سيســـتقطب العمالـــة األجنبيـــة، وبالتالـــي ســـيؤدي 
ـــى الســـكن والســـلع والخدمـــات.  ـــب عل ـــادة الطل ـــى زي إل
أن  المرجـــح  مـــن  التقريـــر،  وبحســـب  وباختصـــار، 
ـــة  ـــدة فـــي التنمي ـــة جدي ـــاز بمرحل ـــاج الغ ـــادة إنت تبشـــر زي

ــة فـــي قطـــر. االقتصاديـ

الحد األدنى 
قـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــره الصـــادر قبـــل بضعـــة 
أشـــهر إن توقعـــات النمـــو فـــي قطـــر قـــد انخفضـــت 
بســـبب الخالفـــات الدبلوماســـية مـــع جيرانهـــا، لكـــن 
المخزونـــات الماليـــة الكبيـــرة ترتكـــز علـــى الثقـــة فـــي 
االقتصـــاد، لـــذا فقـــد ســـاعدت البنـــى التحتيـــة الجيـــدة 

فـــي التخفيـــف مـــن آثـــار الحصـــار.
وعلـــى المـــدى المتوســـط، ســـوف يســـاعد زيـــادة إنتـــاج 
ـــم  ـــات كأس العال ـــى نهائي ـــاز واســـتمرار اإلنفـــاق عل الغ
شـــأن  ومـــن  النمـــو.  دعـــم  فـــي   2022 القـــدم  لكـــرة 
اإلصالحـــات التـــي تحمـــي العمالـــة المنزليـــة وقوانيـــن 
جهـــود  فـــي  تســـاعد  أن  للوافديـــن  الدائمـــة  اإلقامـــة 
التنويـــع علـــى المـــدى البعيـــد. وتوقـــع التقريـــر أن يتباطـــأ 
النمـــو مـــن 2.2 % فـــي العـــام 2016  إلـــى 2% فـــي العـــام 2017 
بســـبب قطـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية والبحريـــن 
ــة  ــية والتجاريـ ــا الدبلوماسـ ــر لعالقاتهـ ــارات ومصـ واإلمـ

مـــع قطـــر.
وأضـــاف: “تشـــكل هـــذه الـــدول حصـــة صغيـــرة مـــن 
أســـواق صـــادرات قطـــر ونســـبة صغيـــرة نســـبيا مـــن 
التدفقـــات الماليـــة واالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة. 
ومـــع ذلـــك، فقـــد أدت المقاطعـــة وانقطـــاع العالقـــات 
ــا  ــواردات، ممـ ــي الـ ــاد فـ ــى انخفـــاض حـ ــة إلـ االقتصاديـ
تطلـــب تحويـــال )مكلفـــا( لتجـــارة الســـلع والخدمـــات 

والتدفقـــات الماليـــة إلـــى دول مجـــاورة أخـــرى”. 
وفـــي ســـبتمبر، افتتحـــت قطـــر مينـــاء حمـــد الـــذي بلغـــت 
تكلفتـــه 26.94 مليـــار ريـــال )7.4 مليـــار دوالر(، ممـــا 
ـــزال ثقـــة المســـتثمرين  ـــة. وال ت ـــة بديل ـــن طرقـــا تجاري أمّ
فـــي العملـــة الوطنيـــة ترتكـــز علـــى مخزونـــات البـــالد 
مـــن األصـــول الخارجيـــة الســـائلة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا نحـــو 
655 مليـــار ريـــال )180 مليـــار دوالر(، بإجمالـــي أصـــول 
تبلـــغ قيمتهـــا 1.922 تريليـــون ريـــال )300 مليـــار دوالر(، 
ممـــا ســـاعد علـــى احتـــواء الزيـــادة فـــي تكاليـــف الديـــون 

ـــون المؤسســـات. الســـيادية ودي
وأضـــاف التقريـــر: “لـــم يتأثـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز 
كثيـــرا، الـــذي يشـــكل 80% مـــن عائـــدات التصديـــر 
عمليـــة  تـــزال  وال  الحكوميـــة.  اإليـــرادات  مـــن  و%90 
ضبـــط األوضـــاع الماليـــة العامـــة مســـتمرة، وإن كانـــت، 
وقـــد  أبطـــأ.  بوتيـــرة  تســـير  التقاريـــر،  لبعـــض  وفقـــا 
انخفـــض العجـــز المالـــي مـــن أكثـــر مـــن 8% فـــي العـــام 

2016 إلـــى 3% فـــي العـــام 2017”.

“بالتأكيد سوف نخرج من هذا الحصار أقوى... وسوف 
تكون قطر مختلفة وستستفيد من خبراتها وستتكيف 

مع الواقع الجديد”. 

سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

اقتصاد

٢٢



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ــمال  ــط وشـ ــرق األوسـ ــة الشـ ــي منطقـ ــوى فـ ــزال األقـ يـ
إفريقيـــا علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار. فقـــد تواصلـــت 
ـــم اســـتحداث  صـــادرات النفـــط والغـــاز دون انقطـــاع، وت
طـــرق تجاريـــة جديـــدة، وكانـــت الســـلطات حريصـــة 
الذاتـــي  االكتفـــاء  مـــن  أعلـــى  درجـــة  تحقيـــق  علـــى 
االقتصـــادي. وعلـــى الرغـــم مـــن أن الحصـــار قـــد عطـــل 
فـــي البدايـــة بعـــض األنشـــطة االقتصاديـــة، إال أن أثـــره 
قـــد تبـــدد فيمـــا بعـــد. وعلـــى المـــدى المتوســـط، مـــن 
المتوقـــع أن يظهـــر االقتصـــاد القطـــري مزيـــدا مـــن 
المرونـــة حيـــث ستســـتفيد الصناعـــات المحليـــة مـــن 
زيـــادة االعتمـــاد علـــى الـــذات، فـــي حيـــن أن خطـــط 
الطبيعـــي  الغـــاز  إنتـــاج  لتوســـيع  الراميـــة  الحكومـــة 
المســـال واســـتقطاب الســـياح الدولييـــن ســـوف تدفـــع 

النمـــو فـــي المســـتقبل«.
ووفقـــا لتقريـــر بنـــك قطـــر الوطنـــي، فقـــد أثـــر الحصـــار 
علـــى التجـــارة بصـــورة مباشـــرة. ففـــي أعقـــاب الحصـــار 
وظلـــت  يونيـــو  فـــي  الـــواردات  انخفضـــت  مباشـــرة، 
ضعيفـــة فـــي يوليـــو. لكـــن بحلـــول أغســـطس، انتعشـــت 
إلـــى مســـتواها  40%، وعـــادت تقريبـــا  بنســـبة  التجـــارة 
فيمـــا قبـــل الحصـــار، ممـــا يعكـــس التكيـــف الســـريع 
ــرق  ــاء طـ ــواردات وإنشـ ــدة للـ ــادر جديـ ــاد مصـ ــي إيجـ فـ

ــة جديـــدة. تجاريـ
وأضـــاف التقريـــر: “كان افتتـــاح مينـــاء حمـــد مؤخـــرا 
الـــذي يُعتبـــر أحـــد أكبـــر الموانـــئ فـــي المنطقـــة حاســـما 

فـــي دعـــم الـــواردات علـــى الرغـــم مـــن الحصـــار”.
حيـــث  بالحصـــار  أيضـــا  المصرفـــي  القطـــاع  وتأثـــر 
أعقـــاب  فـــي  جـــاءت  التـــي  اليقيـــن  عـــدم  أدت حالـــة 
مـــن  الودائـــع  بعـــض  خـــروج  إلـــى  مباشـــرة  الحصـــار 
ــات  ــذه التدفقـ ــن هـ ــري. لكـ ــي القطـ ــاع المصرفـ القطـ
الخارجـــة قـــد تبـــددت فـــي األشـــهر الالحقـــة حيـــث 
العموميـــة  الميزانيـــة  علـــى  ذلـــك  أثـــر  تخفيـــف  تـــم 
للبنـــوك مـــن خـــالل ضـــخ ســـيولة مـــن قبـــل مصـــرف 
قطـــر المركـــزي وزيـــادة ودائـــع القطـــاع العـــام. وال 
يـــزال القطـــاع المصرفـــي علـــى العمـــوم قـــادرا علـــى 
الصمـــود مـــن خـــالل أصولـــه عاليـــة الجـــودة ورأســـماله 
القـــوي. كمـــا أن الحكومـــة ال تـــزال تتمتـــع بمـــوارد 
ــا العامـــة مـــن الناتـــج  مريحـــة حيـــث تبلـــغ نســـبة أصولهـ
المحلـــي اإلجمالـــي أكثـــر مـــن 250%. وأضـــاف التقريـــر: 
مـــن  الكويـــت  بعـــد  الثانيـــة  المرتبـــة  قطـــر  “تحتـــل 
حيـــث إجمالـــي األصـــول األجنبيـــة الصافيـــة كنســـبة 
مئويـــة مـــن الناتـــج المحلـــي اإلجمالـــي، مقارنـــة بالـــدول 
األخـــرى فـــي المنطقـــة، ممـــا يجعلهـــا واحـــدة مـــن أقـــوى 

الميزانيات العمومية بين أقرانها”.
وخلـــص تقريـــر بنـــك قطـــر الوطنـــي إلـــى أن صدمـــة 
الحصـــار علـــى المـــدى القصيـــر قـــد تالشـــت. ومـــن 
المتوقـــع علـــى المـــدى المتوســـط   أن يكـــون الحصـــار 
ـــة قـــد  ـــا فـــي قطـــر ألن بعـــض الصناعـــات المحلي إيجابي
اســـتفادت مـــن الفـــراغ التجـــاري الناجـــم عـــن الحصـــار. 
وقـــد اتخـــذت الحكومـــة قـــرارا فـــي يوليـــو بزيـــادة 
إنتـــاج الغـــاز بنســـبة 30% خـــالل خمـــس إلـــى ســـبع ســـنوات 
حيـــث ســـيتطلب ذلـــك اســـتثمارا بمليـــارات الـــدوالرات 
فـــي خطـــوط األنابيـــب الجديـــدة وغيرهـــا مـــن البنـــى 
التحتيـــة الالزمـــة الســـتخراج الغـــاز اإلضافـــي فضـــال 
ــل  ــاز، مثـ ــة الغـ ــرة لمعالجـ ــق الكبيـ ــاء المرافـ ــن إنشـ عـ
خطـــوط إنتـــاج الغـــاز الطبيعـــي المســـال. وســـينتج عـــن 
هـــذا القـــرار آثـــار هامـــة علـــى بقيـــة قطاعـــات االقتصـــاد، 
ممـــا سيســـتقطب العمالـــة األجنبيـــة، وبالتالـــي ســـيؤدي 
ـــى الســـكن والســـلع والخدمـــات.  ـــب عل ـــادة الطل ـــى زي إل
أن  المرجـــح  مـــن  التقريـــر،  وبحســـب  وباختصـــار، 
ـــة  ـــدة فـــي التنمي ـــة جدي ـــاز بمرحل ـــاج الغ ـــادة إنت تبشـــر زي

ــة فـــي قطـــر. االقتصاديـ

الحد األدنى 
قـــال البنـــك الدولـــي فـــي تقريـــره الصـــادر قبـــل بضعـــة 
أشـــهر إن توقعـــات النمـــو فـــي قطـــر قـــد انخفضـــت 
بســـبب الخالفـــات الدبلوماســـية مـــع جيرانهـــا، لكـــن 
المخزونـــات الماليـــة الكبيـــرة ترتكـــز علـــى الثقـــة فـــي 
االقتصـــاد، لـــذا فقـــد ســـاعدت البنـــى التحتيـــة الجيـــدة 

فـــي التخفيـــف مـــن آثـــار الحصـــار.
وعلـــى المـــدى المتوســـط، ســـوف يســـاعد زيـــادة إنتـــاج 
ـــم  ـــات كأس العال ـــى نهائي ـــاز واســـتمرار اإلنفـــاق عل الغ
شـــأن  ومـــن  النمـــو.  دعـــم  فـــي   2022 القـــدم  لكـــرة 
اإلصالحـــات التـــي تحمـــي العمالـــة المنزليـــة وقوانيـــن 
جهـــود  فـــي  تســـاعد  أن  للوافديـــن  الدائمـــة  اإلقامـــة 
التنويـــع علـــى المـــدى البعيـــد. وتوقـــع التقريـــر أن يتباطـــأ 
النمـــو مـــن 2.2 % فـــي العـــام 2016  إلـــى 2% فـــي العـــام 2017 
بســـبب قطـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية والبحريـــن 
ــة  ــية والتجاريـ ــا الدبلوماسـ ــر لعالقاتهـ ــارات ومصـ واإلمـ

مـــع قطـــر.
وأضـــاف: “تشـــكل هـــذه الـــدول حصـــة صغيـــرة مـــن 
أســـواق صـــادرات قطـــر ونســـبة صغيـــرة نســـبيا مـــن 
التدفقـــات الماليـــة واالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة. 
ومـــع ذلـــك، فقـــد أدت المقاطعـــة وانقطـــاع العالقـــات 
ــا  ــواردات، ممـ ــي الـ ــاد فـ ــى انخفـــاض حـ ــة إلـ االقتصاديـ
تطلـــب تحويـــال )مكلفـــا( لتجـــارة الســـلع والخدمـــات 

والتدفقـــات الماليـــة إلـــى دول مجـــاورة أخـــرى”. 
وفـــي ســـبتمبر، افتتحـــت قطـــر مينـــاء حمـــد الـــذي بلغـــت 
تكلفتـــه 26.94 مليـــار ريـــال )7.4 مليـــار دوالر(، ممـــا 
ـــزال ثقـــة المســـتثمرين  ـــة. وال ت ـــة بديل ـــن طرقـــا تجاري أمّ
فـــي العملـــة الوطنيـــة ترتكـــز علـــى مخزونـــات البـــالد 
مـــن األصـــول الخارجيـــة الســـائلة التـــي تبلـــغ قيمتهـــا نحـــو 
655 مليـــار ريـــال )180 مليـــار دوالر(، بإجمالـــي أصـــول 
تبلـــغ قيمتهـــا 1.922 تريليـــون ريـــال )300 مليـــار دوالر(، 
ممـــا ســـاعد علـــى احتـــواء الزيـــادة فـــي تكاليـــف الديـــون 

ـــون المؤسســـات. الســـيادية ودي
وأضـــاف التقريـــر: “لـــم يتأثـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز 
كثيـــرا، الـــذي يشـــكل 80% مـــن عائـــدات التصديـــر 
عمليـــة  تـــزال  وال  الحكوميـــة.  اإليـــرادات  مـــن  و%90 
ضبـــط األوضـــاع الماليـــة العامـــة مســـتمرة، وإن كانـــت، 
وقـــد  أبطـــأ.  بوتيـــرة  تســـير  التقاريـــر،  لبعـــض  وفقـــا 
انخفـــض العجـــز المالـــي مـــن أكثـــر مـــن 8% فـــي العـــام 

2016 إلـــى 3% فـــي العـــام 2017”.

“بالتأكيد سوف نخرج من هذا الحصار أقوى... وسوف 
تكون قطر مختلفة وستستفيد من خبراتها وستتكيف 

مع الواقع الجديد”. 

سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت
وزير التخطيط التنموي واإلحصاء

اقتصاد

٢٢
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صافـي األربـاح وإجمالـي أصـول جميـع 
خـالل  زيـادة  تقريبـا  الكبـرى  البنـوك 
مـع  مقارنـة  أعـاله  المذكـورة  الفتـرة 
الرغـم  2016. وعلـى  العـام  مـن  األولـى  التسـعة  األشـهر 
مـن أن صافـي أربـاح بنـك قطـر التجـاري قـد انخفـض 
بنسـبة 47%، إال أنـه قـد سـجل نمـوا فـي إجمالـي أداء 

األخـرى. كالبنـوك  األصـول 
غيـر أن حالـة عـدم اليقيـن التـي أعقبـت الحصـار قـد 
أدت إلـى خـروج بعـض الودائـع مـن القطـاع المصرفـي 
القطـري، لكـن ذلـك تبـدد فـي األشـهر الالحقـة. وقـال 
ذلـك  تأثيـر  إن  لـه  تقريـر  فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
علـى الميزانيـات العموميـة للبنـوك قـد تـم تخفيفـه مـن 
خـالل ضـخ السـيولة مـن قبـل مصرف قطـر المركزي 

وزيـادة ودائـع القطـاع العـام.
وجـاء فـي تقريـر تحليلـي لبنك قطر الوطني أن القطاع 
المصرفـي قـد ظـل مرنـا بشـكل عـام مـع ارتفـاع جودة 
األصول والرسـملة القوية، كما أن الحكومة ال تزال 
تتمتـع بمـوارد مريحـة حيـث تبلـغ نسـبة أصولهـا العامـة 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي أكثـر مـن 250%. وأضـاف 
بعـد الكويـت  الثانيـة  المرتبـة  التقريـر: »تحتـل قطـر 
مـن حيـث إجمالـي األصـول األجنبيـة الصافيـة كنسـبة 
بالـدول  مقارنـة  اإلجمالـي،  المحلـي  الناتـج  مـن  مئويـة 
األخـرى فـي المنطقـة، ممـا يجعلهـا واحـدة مـن أقـوى 
صدمـة  فـإن  لـذا  أقرانهـا.  بيـن  العموميـة  الميزانيـات 

الحصـار علـى المـدى القصيـر قـد تالشـت«. 
يكـون  أن  المتوسـط  المـدى  علـى  المتوقـع  ومـن 

بعـض  لدولـة قطـر ألن  بالنسـبة  إيجابيـا  الحصـار  أثـر 
الصناعـات المحليـة قـد اسـتفادت مـن الفـراغ التجـاري 
الناجـم عـن الحصـار. فعلـى سـبيل المثـال، تـم إطـالق 

عـدد مـن مبـادرات القطـاع الخـاص لجعـل قطـر أكثـر 
اعتمـادا علـى نفسـها فـي إنتـاج األغذيـة، وتشـمل مـزارع 
للسـلع  المحلـي  اإلنتـاج  وحتـى  والدواجـن.  األلبـان 
األخرى من المرجح أن يتوسع بسبب الحصار والدعم 

الحكومـي.
ووفقا لتقرير نشـرته صحيفة فايننشـال تايمز، كانت 
ودائـع العمـالء فـي الخـارج تشـكل قبـل األزمـة نحـو 
ربـع إجمالـي الودائـع التمويليـة فـي القطـاع المصرفـي، 
إلـى مـا يقـدر بنحـو 18-19%، وفقـا  لكنهـا انخفضـت 

لوكالـة التصنيـف االئتمانـي فيتـش. 
وفـي يونيـو ويوليـو، وصلـت قيمـة التدفقـات الصافيـة 
مليـار   29.12 بقيمـة  المحلييـن  غيـر  العمـالء  لودائـع 
الودائـع  قيمـة  بلغـت  مليـارات دوالر(، كمـا   8( ريـال 
والديـون الخارجيـة 54.6 مليـار ريـال )15 مليـار دوالر(. 
لكـن بحسـب فيتـش فقـد أودعـت الحكومـة والقطاع 
العـام فـي القطـاع المصرفـي ودائـع بقيمـة حوالي 69.16  
مليـار ريـال )19 مليـار دوالر(، فـي حيـن ضـخ مصـرف 
قطـر المركـزي مبلـغ 32.76 مليـار ريـال )9 مليـارات 
دوالر(. عـالوة علـى ذلـك، أظهـرت إحصـاءات مصـرف 
للقطـاع  اإلجمالـي  التمويـل  أن  المركـزي  قطـر 
المصرفـي القطـري قـد ارتفـع فـي أغسـطس بنسـبة %1 

فـي يوليـو.
كان  وإن  ودائعهـا،  جـددت  اآلسـيوية  البنـوك  وحتـى 
بأقسـاط أعلى بمقدار 25 إلى 30 نقطة أسـاس. وأعلن 
قطـر الوطنـي عـن إصـداره سـندات »فورمـوزا« بقيمـة 
2293 مليـار ريـال )630 مليـون دوالر( فـي تايـوان فـي 

البنوك القطرية
تتخطى الحصار

وتراجع  السعودية  تقودها  التي  الدول  ومجموعة  قطر  بين  الدبلوماسي  للنزاع  كان 
القطاع  أداء  على  ضئيل  تأثير  “سلبي”  إلى  “مستقر”  من  القطري  السيادي  االئتمان 

المصرفي في البالد في األرباع الثالثة األولى من العام 2017.

“اقتصاد قطر قادر على تحمل أية صدمة مالية ناجمة 
عن الحصار الذي فرض عليها، ولدى قطر ما يكفي 

من السيولة لمواجهة أي صدمات”. 

سعادة الشيخ عبد اهلل بن سعود آل ثاني 

محافظ مصرف قطر المركزي

المسـتثمرين  ثقـة  إلـى  يشـير  ممـا  الماضـي،  سـبتمبر 
اآلسـيويين بـه. وقـد أكـدت وزارة التخطيـط التنمـوي 
واإلحصـاء أن ودائـع القطـاع العـام لدى البنوك التجارية 
في قطر قد شـهدت ارتفاعا في شـهر سـبتمبر بنسـبة 
2.5%، حيـث بلـغ مجموعهـا 302.6 مليـار ريـال قطـري. 
النقديـة  المكافـآات  قيمـة  بلغـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
سـبتمبر  فـي  ريـال  مليـار   797.8 الودائـع(  فيهـا  )بمـا 
2017، بزيـادة 17.5% مقارنـة مـع الفتـرة نفسـها مـن العـام 

الماضـي. 

توسيع نطاق العمليات العالمية
إلـى جانـب حصـول البنـوك المحليـة علـى العديـد مـن 
الجوائـز مـن مؤسسـات عالميـة ذات سـمعة طيبـة، فقـد 
عجلـت تلـك البنـوك بعمليـة توسـيع نطاقهـا العالمي بعد 
القيود التي ُفرضت على السفر والتجارة منذ منتصف 
العـام. فقـد أعلـن بنـك الدوحـة الذي له مكاتب تمثيلية 
فـي سـنغافورة، ولنـدن، وتركيـا، وكوريـا، وطوكيـو، 
وبنغالديـش،  إفريقيـا،  وجنـوب  وكنـدا،  وأسـتراليا، 
والصيـن، وفرانكفـورت، والشـارقة، وهونـغ كونغ عن 

اعتزامـه فتـح فـرع كامـل فـي سـنغافورة. 
وبعـد فـرض الحصـار على قطـر، بدأت بنوك مجموعة 
الدول التي تقودها السـعودية بسـحب أموالها من بنوك 
قطـر، لكـن وكالـة التصنيـف االئتمانـي موديز قالت: 
»إن قطـر قـد ضخـت مـا يقـرب مـن 146 مليـار ريـال 
بنحـو  تقـدر  التـي  احتياطياتهـا  مـن  دوالر(  مليـار   40(
1.28 تريليـون ريـال )350 مليـار دوالر( خـالل الشـهرين 
األوليـن مـن النـزاع لدعـم اقتصادهـا ونظامهـا المالـي«.

نمو قوي
قطـر  مصـرف  عـن  الصـادرة  البيانـات  بحسـب 
البـالد  فـي  المصرفـي  القطـاع  شـهد  المركـزي، 
مـن  سـبتمبر  فـي  المحليـة  األصـول  فـي  قويـا  نمـوا 
فـي حيـن  أسـاس سـنوي،  علـى   %16 بنسـبة  العـام  هـذا 

4%. وجـاء  الخـارج بأكثـر مـن  انخفضـت أصولـه فـي 
المركـزي  قطـر  لمصـرف  الشـهري  البيـان  فـي 
ازدادت  قـد  القطريـة  للبنـوك  المحليـة  األصـول  أن 
بنحـو خمسـة أضعـاف مقارنـة باألصـول األجنبيـة فـي 
سـبتمبر الماضـي. وعلـى العمـوم، ازداد إجمالـي أصـول 
بنحـو 13% علـى أسـاس  القطريـة  التجاريـة  المصـارف 
  2017 سـبتمبر  فـي  ريـال  تريليـون   1.34 إلـى  سـنوي 
االئتمـان ومحفظـة  فـي محفظـة  السـريع  التوسـع  بعـد 
فـي  المحليـة  األصـول  قيمـة  وبلغـت  الماليـة.  األوراق 

نهايـة سـبتمبر 2017 حوالـي 1.11 تريليـون ريـال، أي مـا 
نسـبته 83% مـن إجمالـي األصـول، فـي حيـن بلغـت قيمـة 
األصـول األجنبيـة 0.23 تريليـون ريـال أو 17%. ويشـير 
الحجـم المتنامـي لألصـول المحليـة إلـى قـدرة القطـاع 
المصرفـي فـي ظـل األزمـة الخليجيـة التـي بـدأت فـي 

العـام. هـذا  مـن  يونيـو 
وكان محافـظ بنـك قطـر المركـزي سـعادة الشـيخ 
عبـد اهلل بـن سـعود آل ثانـي قـد ذكـر فـي وقـت سـابق 
أن اقتصـاد قطـر قـادر علـى تحمـل أي صدمـة ماليـة 
لـدى  وأنـه  عليهـا،  فـرض  الـذي  الحصـار  عـن  ناجمـة 
قطـر مـا يكفـي مـن السـيولة لمواجهـة أيـة صدمـات. 
وبلغ إجمالي محفظة االئتمان 894.94 مليار ريال، وهو 
مـا يمثـل نمـوا سـنويا يزيـد عـن 12 %، وازداد االئتمـان 
المحلي بأكثر من 12% لتصل قيمته إلى 800.37 مليار 
ريـال، كمـا ارتفـع االئتمـان الخارجـي بنحـو 10% ليصـل 
إلـى 94.57 مليـار ريـال. وشـكل االئتمـان المحلـي %89 
حيـن  فـي   ،2017 سـبتمبر  فـي  االئتمـان  إجمالـي  مـن 
المتبقيـة.   %11 حصـة  األجنبـي  االئتمـان  نصيـب  كان 
وأمـا بالنسـبة للقـروض المحليـة، فقد سـجلت القروض 
للحكومـة أسـرع نمـو سـنوي بنسـبة 60% لتصـل قيمتهـا 
إلـى 167.77 مليـار ريـال، والتـي تمثـل 21% مـن محفظـة 
فـي  العقـاري  للقطـاع  القـروض  وازدادت  االئتمـان. 
سـبتمبر 2017 بنسـبة أكثـر مـن 9% لتصـل إلـى 186.76 
االئتمـان.  يمثـل 23% مـن إجمالـي  مـا  ريـال، أي  مليـار 
إلـى  لتصـل   %8 بنحـو  الشـخصية  القـروض  وازدادت 
123.5 مليـار ريـال، فـي حيـن ازدادت القروض التجارية 

بنسـبة 4% لتصـل إلـى 71.042 مليـار ريـال.
ومـن أصـل محفظـة القروض التي بلغت قيمتها 894.94 
  5226.03 الخـاص  القطـاع  ريـال، كانـت حصـة  مليـار 
العـام  القطـاع  يليـه  اإلجمالـي(،  مـن   %59( ريـال  مليـار 
الماليـة غيـر  والمؤسسـات  ريـال )%39(  مليـار   347.12

المصرفيـة 21.79 مليـار ريـال )%2(.
وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد يكـون لتخفيـض التصنيـف 

إجمالي األصول صافي الربح    إجمالي األصول صافي الربحاسم البنك
)من يناير حتى أكتوبر 2016(      )من يناير حتى أكتوبر 2017(

 23.9 مليار ريال 491 مليون ريال    134 مليار ريال 259 مليون ريال البنك التجاري القطري
 135 مليار ريال  1.605 مليار ريال 149 مليار ريال 1.775 مليار ريال  بنك قطر اإلسالمي

 713 مليار ريال 9.7 مليار ريال    792 مليار ريال 10.3 مليار ريال بنك قطر الوطني
- 503.5 مليون ريال- 518.2 مليون ريال البنك األهلي

84.4 مليار ريال 1،02 مليار ريال   92.4 مليار ريال  1.1 مليار ريال بنك الدوحة
 43.1 مليار ريال 666.4 مليون ريال 50.6 مليار ريال 700 مليون ريال بنك قطر الدولي اإلسالمي

 86.95 مليار ريال 1.560 مليار ريال   98.61 مليار ريال 1.562 مليار ريال مصرف الريان

“نظرا للظروف الجديدة، فإننا نعتبر نتائج بنك قطر 
الدولي اإلسالمي بمثابة إسهام لنا في االقتصاد 

القطري الذي أثبت قدرته على الصمود في وجه 
الحصار ومحاوالت تقويض نموه”. 

سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك قطر 

الدولي اإلسالمي

أداء البنوك القطرية

اقتصاداقتصاد

سّجل
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صافـي األربـاح وإجمالـي أصـول جميـع 
خـالل  زيـادة  تقريبـا  الكبـرى  البنـوك 
مـع  مقارنـة  أعـاله  المذكـورة  الفتـرة 
الرغـم  2016. وعلـى  العـام  مـن  األولـى  التسـعة  األشـهر 
مـن أن صافـي أربـاح بنـك قطـر التجـاري قـد انخفـض 
بنسـبة 47%، إال أنـه قـد سـجل نمـوا فـي إجمالـي أداء 

األخـرى. كالبنـوك  األصـول 
غيـر أن حالـة عـدم اليقيـن التـي أعقبـت الحصـار قـد 
أدت إلـى خـروج بعـض الودائـع مـن القطـاع المصرفـي 
القطـري، لكـن ذلـك تبـدد فـي األشـهر الالحقـة. وقـال 
ذلـك  تأثيـر  إن  لـه  تقريـر  فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق 
علـى الميزانيـات العموميـة للبنـوك قـد تـم تخفيفـه مـن 
خـالل ضـخ السـيولة مـن قبـل مصرف قطـر المركزي 

وزيـادة ودائـع القطـاع العـام.
وجـاء فـي تقريـر تحليلـي لبنك قطر الوطني أن القطاع 
المصرفـي قـد ظـل مرنـا بشـكل عـام مـع ارتفـاع جودة 
األصول والرسـملة القوية، كما أن الحكومة ال تزال 
تتمتـع بمـوارد مريحـة حيـث تبلـغ نسـبة أصولهـا العامـة 
مـن الناتـج المحلـي اإلجمالـي أكثـر مـن 250%. وأضـاف 
بعـد الكويـت  الثانيـة  المرتبـة  التقريـر: »تحتـل قطـر 
مـن حيـث إجمالـي األصـول األجنبيـة الصافيـة كنسـبة 
بالـدول  مقارنـة  اإلجمالـي،  المحلـي  الناتـج  مـن  مئويـة 
األخـرى فـي المنطقـة، ممـا يجعلهـا واحـدة مـن أقـوى 
صدمـة  فـإن  لـذا  أقرانهـا.  بيـن  العموميـة  الميزانيـات 

الحصـار علـى المـدى القصيـر قـد تالشـت«. 
يكـون  أن  المتوسـط  المـدى  علـى  المتوقـع  ومـن 

بعـض  لدولـة قطـر ألن  بالنسـبة  إيجابيـا  الحصـار  أثـر 
الصناعـات المحليـة قـد اسـتفادت مـن الفـراغ التجـاري 
الناجـم عـن الحصـار. فعلـى سـبيل المثـال، تـم إطـالق 

عـدد مـن مبـادرات القطـاع الخـاص لجعـل قطـر أكثـر 
اعتمـادا علـى نفسـها فـي إنتـاج األغذيـة، وتشـمل مـزارع 
للسـلع  المحلـي  اإلنتـاج  وحتـى  والدواجـن.  األلبـان 
األخرى من المرجح أن يتوسع بسبب الحصار والدعم 

الحكومـي.
ووفقا لتقرير نشـرته صحيفة فايننشـال تايمز، كانت 
ودائـع العمـالء فـي الخـارج تشـكل قبـل األزمـة نحـو 
ربـع إجمالـي الودائـع التمويليـة فـي القطـاع المصرفـي، 
إلـى مـا يقـدر بنحـو 18-19%، وفقـا  لكنهـا انخفضـت 

لوكالـة التصنيـف االئتمانـي فيتـش. 
وفـي يونيـو ويوليـو، وصلـت قيمـة التدفقـات الصافيـة 
مليـار   29.12 بقيمـة  المحلييـن  غيـر  العمـالء  لودائـع 
الودائـع  قيمـة  بلغـت  مليـارات دوالر(، كمـا   8( ريـال 
والديـون الخارجيـة 54.6 مليـار ريـال )15 مليـار دوالر(. 
لكـن بحسـب فيتـش فقـد أودعـت الحكومـة والقطاع 
العـام فـي القطـاع المصرفـي ودائـع بقيمـة حوالي 69.16  
مليـار ريـال )19 مليـار دوالر(، فـي حيـن ضـخ مصـرف 
قطـر المركـزي مبلـغ 32.76 مليـار ريـال )9 مليـارات 
دوالر(. عـالوة علـى ذلـك، أظهـرت إحصـاءات مصـرف 
للقطـاع  اإلجمالـي  التمويـل  أن  المركـزي  قطـر 
المصرفـي القطـري قـد ارتفـع فـي أغسـطس بنسـبة %1 

فـي يوليـو.
كان  وإن  ودائعهـا،  جـددت  اآلسـيوية  البنـوك  وحتـى 
بأقسـاط أعلى بمقدار 25 إلى 30 نقطة أسـاس. وأعلن 
قطـر الوطنـي عـن إصـداره سـندات »فورمـوزا« بقيمـة 
2293 مليـار ريـال )630 مليـون دوالر( فـي تايـوان فـي 

البنوك القطرية
تتخطى الحصار

وتراجع  السعودية  تقودها  التي  الدول  ومجموعة  قطر  بين  الدبلوماسي  للنزاع  كان 
القطاع  أداء  على  ضئيل  تأثير  “سلبي”  إلى  “مستقر”  من  القطري  السيادي  االئتمان 

المصرفي في البالد في األرباع الثالثة األولى من العام 2017.

“اقتصاد قطر قادر على تحمل أية صدمة مالية ناجمة 
عن الحصار الذي فرض عليها، ولدى قطر ما يكفي 

من السيولة لمواجهة أي صدمات”. 

سعادة الشيخ عبد اهلل بن سعود آل ثاني 

محافظ مصرف قطر المركزي

المسـتثمرين  ثقـة  إلـى  يشـير  ممـا  الماضـي،  سـبتمبر 
اآلسـيويين بـه. وقـد أكـدت وزارة التخطيـط التنمـوي 
واإلحصـاء أن ودائـع القطـاع العـام لدى البنوك التجارية 
في قطر قد شـهدت ارتفاعا في شـهر سـبتمبر بنسـبة 
2.5%، حيـث بلـغ مجموعهـا 302.6 مليـار ريـال قطـري. 
النقديـة  المكافـآات  قيمـة  بلغـت  أخـرى،  ناحيـة  مـن 
سـبتمبر  فـي  ريـال  مليـار   797.8 الودائـع(  فيهـا  )بمـا 
2017، بزيـادة 17.5% مقارنـة مـع الفتـرة نفسـها مـن العـام 

الماضـي. 

توسيع نطاق العمليات العالمية
إلـى جانـب حصـول البنـوك المحليـة علـى العديـد مـن 
الجوائـز مـن مؤسسـات عالميـة ذات سـمعة طيبـة، فقـد 
عجلـت تلـك البنـوك بعمليـة توسـيع نطاقهـا العالمي بعد 
القيود التي ُفرضت على السفر والتجارة منذ منتصف 
العـام. فقـد أعلـن بنـك الدوحـة الذي له مكاتب تمثيلية 
فـي سـنغافورة، ولنـدن، وتركيـا، وكوريـا، وطوكيـو، 
وبنغالديـش،  إفريقيـا،  وجنـوب  وكنـدا،  وأسـتراليا، 
والصيـن، وفرانكفـورت، والشـارقة، وهونـغ كونغ عن 

اعتزامـه فتـح فـرع كامـل فـي سـنغافورة. 
وبعـد فـرض الحصـار على قطـر، بدأت بنوك مجموعة 
الدول التي تقودها السـعودية بسـحب أموالها من بنوك 
قطـر، لكـن وكالـة التصنيـف االئتمانـي موديز قالت: 
»إن قطـر قـد ضخـت مـا يقـرب مـن 146 مليـار ريـال 
بنحـو  تقـدر  التـي  احتياطياتهـا  مـن  دوالر(  مليـار   40(
1.28 تريليـون ريـال )350 مليـار دوالر( خـالل الشـهرين 
األوليـن مـن النـزاع لدعـم اقتصادهـا ونظامهـا المالـي«.

نمو قوي
قطـر  مصـرف  عـن  الصـادرة  البيانـات  بحسـب 
البـالد  فـي  المصرفـي  القطـاع  شـهد  المركـزي، 
مـن  سـبتمبر  فـي  المحليـة  األصـول  فـي  قويـا  نمـوا 
فـي حيـن  أسـاس سـنوي،  علـى   %16 بنسـبة  العـام  هـذا 

4%. وجـاء  الخـارج بأكثـر مـن  انخفضـت أصولـه فـي 
المركـزي  قطـر  لمصـرف  الشـهري  البيـان  فـي 
ازدادت  قـد  القطريـة  للبنـوك  المحليـة  األصـول  أن 
بنحـو خمسـة أضعـاف مقارنـة باألصـول األجنبيـة فـي 
سـبتمبر الماضـي. وعلـى العمـوم، ازداد إجمالـي أصـول 
بنحـو 13% علـى أسـاس  القطريـة  التجاريـة  المصـارف 
  2017 سـبتمبر  فـي  ريـال  تريليـون   1.34 إلـى  سـنوي 
االئتمـان ومحفظـة  فـي محفظـة  السـريع  التوسـع  بعـد 
فـي  المحليـة  األصـول  قيمـة  وبلغـت  الماليـة.  األوراق 

نهايـة سـبتمبر 2017 حوالـي 1.11 تريليـون ريـال، أي مـا 
نسـبته 83% مـن إجمالـي األصـول، فـي حيـن بلغـت قيمـة 
األصـول األجنبيـة 0.23 تريليـون ريـال أو 17%. ويشـير 
الحجـم المتنامـي لألصـول المحليـة إلـى قـدرة القطـاع 
المصرفـي فـي ظـل األزمـة الخليجيـة التـي بـدأت فـي 

العـام. هـذا  مـن  يونيـو 
وكان محافـظ بنـك قطـر المركـزي سـعادة الشـيخ 
عبـد اهلل بـن سـعود آل ثانـي قـد ذكـر فـي وقـت سـابق 
أن اقتصـاد قطـر قـادر علـى تحمـل أي صدمـة ماليـة 
لـدى  وأنـه  عليهـا،  فـرض  الـذي  الحصـار  عـن  ناجمـة 
قطـر مـا يكفـي مـن السـيولة لمواجهـة أيـة صدمـات. 
وبلغ إجمالي محفظة االئتمان 894.94 مليار ريال، وهو 
مـا يمثـل نمـوا سـنويا يزيـد عـن 12 %، وازداد االئتمـان 
المحلي بأكثر من 12% لتصل قيمته إلى 800.37 مليار 
ريـال، كمـا ارتفـع االئتمـان الخارجـي بنحـو 10% ليصـل 
إلـى 94.57 مليـار ريـال. وشـكل االئتمـان المحلـي %89 
حيـن  فـي   ،2017 سـبتمبر  فـي  االئتمـان  إجمالـي  مـن 
المتبقيـة.   %11 حصـة  األجنبـي  االئتمـان  نصيـب  كان 
وأمـا بالنسـبة للقـروض المحليـة، فقد سـجلت القروض 
للحكومـة أسـرع نمـو سـنوي بنسـبة 60% لتصـل قيمتهـا 
إلـى 167.77 مليـار ريـال، والتـي تمثـل 21% مـن محفظـة 
فـي  العقـاري  للقطـاع  القـروض  وازدادت  االئتمـان. 
سـبتمبر 2017 بنسـبة أكثـر مـن 9% لتصـل إلـى 186.76 
االئتمـان.  يمثـل 23% مـن إجمالـي  مـا  ريـال، أي  مليـار 
إلـى  لتصـل   %8 بنحـو  الشـخصية  القـروض  وازدادت 
123.5 مليـار ريـال، فـي حيـن ازدادت القروض التجارية 

بنسـبة 4% لتصـل إلـى 71.042 مليـار ريـال.
ومـن أصـل محفظـة القروض التي بلغت قيمتها 894.94 
  5226.03 الخـاص  القطـاع  ريـال، كانـت حصـة  مليـار 
العـام  القطـاع  يليـه  اإلجمالـي(،  مـن   %59( ريـال  مليـار 
الماليـة غيـر  والمؤسسـات  ريـال )%39(  مليـار   347.12

المصرفيـة 21.79 مليـار ريـال )%2(.
وعلـى الرغـم مـن أنـه قـد يكـون لتخفيـض التصنيـف 

إجمالي األصول صافي الربح    إجمالي األصول صافي الربحاسم البنك
)من يناير حتى أكتوبر 2016(      )من يناير حتى أكتوبر 2017(

 23.9 مليار ريال 491 مليون ريال    134 مليار ريال 259 مليون ريال البنك التجاري القطري
 135 مليار ريال  1.605 مليار ريال 149 مليار ريال 1.775 مليار ريال  بنك قطر اإلسالمي

 713 مليار ريال 9.7 مليار ريال    792 مليار ريال 10.3 مليار ريال بنك قطر الوطني
- 503.5 مليون ريال- 518.2 مليون ريال البنك األهلي

84.4 مليار ريال 1،02 مليار ريال   92.4 مليار ريال  1.1 مليار ريال بنك الدوحة
 43.1 مليار ريال 666.4 مليون ريال 50.6 مليار ريال 700 مليون ريال بنك قطر الدولي اإلسالمي

 86.95 مليار ريال 1.560 مليار ريال   98.61 مليار ريال 1.562 مليار ريال مصرف الريان

“نظرا للظروف الجديدة، فإننا نعتبر نتائج بنك قطر 
الدولي اإلسالمي بمثابة إسهام لنا في االقتصاد 

القطري الذي أثبت قدرته على الصمود في وجه 
الحصار ومحاوالت تقويض نموه”. 

سعادة الشيخ خالد بن ثاني بن عبد اهلل آل ثاني

رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لبنك قطر 

الدولي اإلسالمي

أداء البنوك القطرية

اقتصاداقتصاد
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إال  االقتـراض،  تكلفـة  علـى  تأثيـر  لقطـر  االئتمانـي 
أن الدكتـور راجافـان سـيثارامان، الرئيـس التنفيـذي 
لمجموعـة بنـك الدوحـة، قـد قـال فـي مقابلـة مـع قنـاة 
تحديـا«  »ليسـت  االقتصاديـة  االسـتدامة  إن  إخباريـة، 

بالنسـبة لقطـر ألنـه لطالمـا كان اقتصادهـا مرنـا.
يعنـي  المسـتقبلية  التوقعـات  تخفيـض  »إن  وأضـاف: 
أن تكاليـف االقتـراض بالنسـبة للمؤسسـات السـيادية 
أو المؤسسـات قـد ترتفـع قليـال. لكـن ال يوجـد شـيء 
يمكـن أن يؤثـر علـى االسـتقرار المالـي لقطـر علـى 
المدييـن المتوسـط   والطويـل. فصحيـح أنـه قـد يحـدث 
اضطـراب علـى المـدى القصيـر، لكـن علـى المدييـن 
المتوسـط   والطويل ال يوجد أي شـيء يجعلنا نقلق من 

أجلـه، ونحـن نثـق باالقتصـاد القطـري«.

عمليات االندماج
العـام  فـي  أعلـن عنهـا  التـي  الكبيـرة  التطـورات  مـن 
2016، والتـي اكتسـبت زخمـا فـي هـذا العـام، االندمـاج 
الريـان  مصـرف  هـي  قطريـة  بنـوك  ة  لثالثـ المقتـرح 

الدولـي. وبنـك قطـر  بـروة  وبنـك 
الكيـان  فـإن  االندمـاج  هـذا  اسـتكمال  فبمجـرد 
الجديـد سـيصبح أكبـر بنـك إسـالمي وثانـي أكبـر 
البيئـة  يجعـل  ن  أ ذلـك  شـأن  ومـن  قطـر.  فـي  بنـك 
التنافسـية أكثر توازنا في النظام المصرفي القطري 
المجـزأ، وذلـك وفقـا لتقريـر صادر عن شـركة موديز 

المسـتثمرين. لخدمـات 
وتسـتعد البنـوك الثالثـة اآلن لإلعـالن عـن نتائج دراسـة 
تنفيـذ  لبـدء  تمهيـدا  الندماجهـا  االقتصاديـة  الجـدوى 
عمليـة االندمـاج الفعلـي بعـد الحصـول علـى الموافقـات 
البنـوك،  لهـذه  العموميـة  الجمعيـات  مـن  الالزمـة 

المختصـة. الجهـات  وموافقـات 
وقـال نيتيـش بوجناغـارواال، مسـاعد نائـب الرئيـس فـي 
وكالـة موديـز: »هنالـك 18 مصرفـا لتلبيـة احتياجـات 
سـكان قطـر الذيـن يبلـغ عددهـم 2.6  مليـون نسـمة 
فقـط حيـث يسـيطر بنـك قطـر الوطنـي، وهـو أكبـر 
الخليجـي، علـى حصـة  التعـاون  بنـك فـي دول مجلـس 

سـوقية تزيـد عـن 40% مـن األصـول المحليـة«.

وأفـاد تقريـر موديـز أنـه عنـد االنتهـاء بنجـاح من عملية 
االندماج، فإنه سـيتم إنشـاء كيان يبلغ مجموع أصوله 
نحـو 173 مليـار ريـال قطـري )48 مليـار دوالر( بحصـة 
سوقية تبلغ نحو 14%. وأضاف بوجناغارواال: »سيكون 
هـذا الكيـان الجديـد أكبـر بنـك إسـالمي فـي قطـر 
)متجـاوزا مصـرف قطـر اإلسـالمي( ورابـع أكبر بنك 

إسـالمي فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي«. 
نمـو  معـدل  »يتجـاوز  قائـال:  بوجناغـارواال  ومضـى 
األصـول المصرفيـة اإلسـالمية فـي قطـر معـدل نمـو 
األصـول المصرفيـة التقليديـة، كمـا يتضـح مـن معـدل 
النمـو السـنوي المركـب للقـروض للبنـوك اإلسـالمية 
 %14 مـع  مقارنـة  و2016   2011 العاميـن  بيـن   %21 بنسـبة 

التقليديـة«. للبنـوك 
ومـن المتوقـع أن تكتمـل عمليـة االندمـاج بدايـة العـام 
أكثـر  اآلن  االندمـاج  مبـررات  أصبحـت  وقـد   .2018
إلحاحـا ألن انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز قـد تسـبب 
بتقليـص اإلنفـاق الحكومـي، والحـد مـن نمـو الودائـع 

واإليـرادات. 

المصرفيون يشعرون باالرتياح
أعـرب سـعادة الدكتـور خالـد بـن ثانـي بـن عبد اهلل آل 
ثانـي، رئيـس مجلـس إدارة والعضـو المنتـدب فـي بنـك 
ارتياحـه ألداء مصرفـه،  الدولـي اإلسـالمي، عـن  قطـر 
مـن  تمكـن  قـد  البنـك  أن  الربـح  أظهـر صافـي  فقـد 
النمـو  معـدل  علـى  والحفـاظ  التحديـات  علـى  التغلـب 

المسـتقر الـذي لطالمـا تميـز بـه. 
وأضاف: »نحن فخورون بتحقيق هذا النمو الذي يرجع 
باالقتصـاد  الكبيـر  انخراطنـا  إلـى  األول  المقـام  فـي 
ونظـرا  وكبيـرة.  غنيـة  فرصـا  يوفـر  الـذي  القطـري 
للظروف الجديدة، فإننا نعتبر هذه النتائج بمثابة إسهام 
علـى  قدرتـه  أثبـت  الـذي  القطـري  االقتصـاد  فـي  لنـا 
الصمـود فـي وجـه الحصـار ومحـاوالت تقويـض نمـوه«. 
ووصف رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، سـعادة الشـيخ 
فهـد بـن محمـد بـن جبـر آل ثانـي، أداء بنـك الدوحـة بأنـه 
متميـز وأنـه يـدل بوضـوح علـى أن البنـك يواصـل تحقيق 
أفضـل النتائـج، مضيفـا: »لقـد أظهـرت مصـادر الدخـل 
السـابقة،  الفتـرة  خـالل  قـوة كبيـرة  للبنـك  األساسـية 
ممـا يعكـس قدرتـه الكبيـرة علـى تحقيق المكاسـب 

إضافـة إلـى رفـع األداء التشـغيلي«.
وقـال سـعادة الشـيخ فيصـل بـن عبـد العزيـز بـن جاسـم 
آل ثانـي، رئيـس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب للبنـك 
األهلـي: »إنـه فـي ظـل ظـروف السـوق الصعبـة، اسـتطاع 
البنـك أن يحقـق أداء ماليـا قويـا ومرنـا«. وأضـاف قائـال: 
»تسـلط نتائجنـا الضـوء علـى قوتنـا وقدرتنـا علـى تنفيـذ 
خطـة أعمالنـا ومبادراتنـا البنـاءة، علـى الرغـم مـن بيئـة 

السـوق الصعبـة«.

“أظهرت مصادر الدخل األساسية للبنك قوة كبيرة خالل 
الفترة السابقة، مما يعكس قدرته الكبيرة على تحقيق 

المكاسب إضافة إلى رفع األداء التشغيلي”.

سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة

اقتصاد

نبني الغد
تتجّسد رؤيتنا في أن نصبح “أفضل بنك في قطر” و”الخيار األول للعمالء”، وأن ُنعرف بما ُنقّدمه من قيمة مضافة لعمالئنا

ولمساهمينا ولمجتمعنا ككل.

بجذوٍر تمتد في عمق تاريخ قطر الغالية، نعتز ونفخر بانتمائنا لها ونستمد إلهامنا من رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البالد المفّدى، ونلتزم تجاه ذلك بشكل تام. سنواصل التّطلع لألمام، ونأتي بكل جديد ومبتكر، لنرتقي بخدمات القطاع المصرفي، 

ولندعم تطوير اإلنسان ضمن توّجه الدولة نحو تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي.
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إال  االقتـراض،  تكلفـة  علـى  تأثيـر  لقطـر  االئتمانـي 
أن الدكتـور راجافـان سـيثارامان، الرئيـس التنفيـذي 
لمجموعـة بنـك الدوحـة، قـد قـال فـي مقابلـة مـع قنـاة 
تحديـا«  »ليسـت  االقتصاديـة  االسـتدامة  إن  إخباريـة، 

بالنسـبة لقطـر ألنـه لطالمـا كان اقتصادهـا مرنـا.
يعنـي  المسـتقبلية  التوقعـات  تخفيـض  »إن  وأضـاف: 
أن تكاليـف االقتـراض بالنسـبة للمؤسسـات السـيادية 
أو المؤسسـات قـد ترتفـع قليـال. لكـن ال يوجـد شـيء 
يمكـن أن يؤثـر علـى االسـتقرار المالـي لقطـر علـى 
المدييـن المتوسـط   والطويـل. فصحيـح أنـه قـد يحـدث 
اضطـراب علـى المـدى القصيـر، لكـن علـى المدييـن 
المتوسـط   والطويل ال يوجد أي شـيء يجعلنا نقلق من 

أجلـه، ونحـن نثـق باالقتصـاد القطـري«.

عمليات االندماج
العـام  فـي  أعلـن عنهـا  التـي  الكبيـرة  التطـورات  مـن 
2016، والتـي اكتسـبت زخمـا فـي هـذا العـام، االندمـاج 
الريـان  مصـرف  هـي  قطريـة  بنـوك  ة  لثالثـ المقتـرح 

الدولـي. وبنـك قطـر  بـروة  وبنـك 
الكيـان  فـإن  االندمـاج  هـذا  اسـتكمال  فبمجـرد 
الجديـد سـيصبح أكبـر بنـك إسـالمي وثانـي أكبـر 
البيئـة  يجعـل  ن  أ ذلـك  شـأن  ومـن  قطـر.  فـي  بنـك 
التنافسـية أكثر توازنا في النظام المصرفي القطري 
المجـزأ، وذلـك وفقـا لتقريـر صادر عن شـركة موديز 

المسـتثمرين. لخدمـات 
وتسـتعد البنـوك الثالثـة اآلن لإلعـالن عـن نتائج دراسـة 
تنفيـذ  لبـدء  تمهيـدا  الندماجهـا  االقتصاديـة  الجـدوى 
عمليـة االندمـاج الفعلـي بعـد الحصـول علـى الموافقـات 
البنـوك،  لهـذه  العموميـة  الجمعيـات  مـن  الالزمـة 

المختصـة. الجهـات  وموافقـات 
وقـال نيتيـش بوجناغـارواال، مسـاعد نائـب الرئيـس فـي 
وكالـة موديـز: »هنالـك 18 مصرفـا لتلبيـة احتياجـات 
سـكان قطـر الذيـن يبلـغ عددهـم 2.6  مليـون نسـمة 
فقـط حيـث يسـيطر بنـك قطـر الوطنـي، وهـو أكبـر 
الخليجـي، علـى حصـة  التعـاون  بنـك فـي دول مجلـس 

سـوقية تزيـد عـن 40% مـن األصـول المحليـة«.

وأفـاد تقريـر موديـز أنـه عنـد االنتهـاء بنجـاح من عملية 
االندماج، فإنه سـيتم إنشـاء كيان يبلغ مجموع أصوله 
نحـو 173 مليـار ريـال قطـري )48 مليـار دوالر( بحصـة 
سوقية تبلغ نحو 14%. وأضاف بوجناغارواال: »سيكون 
هـذا الكيـان الجديـد أكبـر بنـك إسـالمي فـي قطـر 
)متجـاوزا مصـرف قطـر اإلسـالمي( ورابـع أكبر بنك 

إسـالمي فـي دول مجلـس التعـاون الخليجي«. 
نمـو  معـدل  »يتجـاوز  قائـال:  بوجناغـارواال  ومضـى 
األصـول المصرفيـة اإلسـالمية فـي قطـر معـدل نمـو 
األصـول المصرفيـة التقليديـة، كمـا يتضـح مـن معـدل 
النمـو السـنوي المركـب للقـروض للبنـوك اإلسـالمية 
 %14 مـع  مقارنـة  و2016   2011 العاميـن  بيـن   %21 بنسـبة 

التقليديـة«. للبنـوك 
ومـن المتوقـع أن تكتمـل عمليـة االندمـاج بدايـة العـام 
أكثـر  اآلن  االندمـاج  مبـررات  أصبحـت  وقـد   .2018
إلحاحـا ألن انخفـاض أسـعار النفـط والغـاز قـد تسـبب 
بتقليـص اإلنفـاق الحكومـي، والحـد مـن نمـو الودائـع 

واإليـرادات. 

المصرفيون يشعرون باالرتياح
أعـرب سـعادة الدكتـور خالـد بـن ثانـي بـن عبد اهلل آل 
ثانـي، رئيـس مجلـس إدارة والعضـو المنتـدب فـي بنـك 
ارتياحـه ألداء مصرفـه،  الدولـي اإلسـالمي، عـن  قطـر 
مـن  تمكـن  قـد  البنـك  أن  الربـح  أظهـر صافـي  فقـد 
النمـو  معـدل  علـى  والحفـاظ  التحديـات  علـى  التغلـب 

المسـتقر الـذي لطالمـا تميـز بـه. 
وأضاف: »نحن فخورون بتحقيق هذا النمو الذي يرجع 
باالقتصـاد  الكبيـر  انخراطنـا  إلـى  األول  المقـام  فـي 
ونظـرا  وكبيـرة.  غنيـة  فرصـا  يوفـر  الـذي  القطـري 
للظروف الجديدة، فإننا نعتبر هذه النتائج بمثابة إسهام 
علـى  قدرتـه  أثبـت  الـذي  القطـري  االقتصـاد  فـي  لنـا 
الصمـود فـي وجـه الحصـار ومحـاوالت تقويـض نمـوه«. 
ووصف رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، سـعادة الشـيخ 
فهـد بـن محمـد بـن جبـر آل ثانـي، أداء بنـك الدوحـة بأنـه 
متميـز وأنـه يـدل بوضـوح علـى أن البنـك يواصـل تحقيق 
أفضـل النتائـج، مضيفـا: »لقـد أظهـرت مصـادر الدخـل 
السـابقة،  الفتـرة  خـالل  قـوة كبيـرة  للبنـك  األساسـية 
ممـا يعكـس قدرتـه الكبيـرة علـى تحقيق المكاسـب 

إضافـة إلـى رفـع األداء التشـغيلي«.
وقـال سـعادة الشـيخ فيصـل بـن عبـد العزيـز بـن جاسـم 
آل ثانـي، رئيـس مجلـس اإلدارة والعضـو المنتـدب للبنـك 
األهلـي: »إنـه فـي ظـل ظـروف السـوق الصعبـة، اسـتطاع 
البنـك أن يحقـق أداء ماليـا قويـا ومرنـا«. وأضـاف قائـال: 
»تسـلط نتائجنـا الضـوء علـى قوتنـا وقدرتنـا علـى تنفيـذ 
خطـة أعمالنـا ومبادراتنـا البنـاءة، علـى الرغـم مـن بيئـة 

السـوق الصعبـة«.

“أظهرت مصادر الدخل األساسية للبنك قوة كبيرة خالل 
الفترة السابقة، مما يعكس قدرته الكبيرة على تحقيق 

المكاسب إضافة إلى رفع األداء التشغيلي”.

سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني

رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة

اقتصاد

نبني الغد
تتجّسد رؤيتنا في أن نصبح “أفضل بنك في قطر” و”الخيار األول للعمالء”، وأن ُنعرف بما ُنقّدمه من قيمة مضافة لعمالئنا

ولمساهمينا ولمجتمعنا ككل.

بجذوٍر تمتد في عمق تاريخ قطر الغالية، نعتز ونفخر بانتمائنا لها ونستمد إلهامنا من رؤية صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
أمير البالد المفّدى، ونلتزم تجاه ذلك بشكل تام. سنواصل التّطلع لألمام، ونأتي بكل جديد ومبتكر، لنرتقي بخدمات القطاع المصرفي، 

ولندعم تطوير اإلنسان ضمن توّجه الدولة نحو تحقيق المزيد من التنمية االقتصادية والرخاء االجتماعي.

www.cbq.qa للمزيد من المعلومات، تفضلوا بزيارة موقعنا االلكتروني
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كأكبـر  قطـر  لوضـع  تهديـد  أي 
مصـدر للغـاز فـي السـنوات المقبلة، 
قـررت الحكومـة اسـتثمار المزيـد 
مـن األمـوال، وزيـادة إنتاجهـا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال 
مـن حوالـي 77 مليـون طـن سـنويا فـي الوقـت الحاضـر 
إلـى أكثـر مـن 100 مليـون طـن سـنويا بحلـول العـام 2024، 
وهـو مـا يمثـل حوالـي 30% مـن اإلمـدادات العالميـة مـن 

الوقـود النظيـف.
عـن  الحكومـة  أعلنـت  اإلسـتراتيجية  هـذه  إطـار  وفـي 
عودتها إلنتاج الغاز من حقل الشمال البحري بعد توقفها 
االختيـاري عـن اسـتثمار هـذا الحقـل لمـدة 12 عامـا، ممـا 
للغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة %30  إنتـاج قطـر  سـيزيد 
إلـى 100 مليـون طـن سـنويا فـي السـنوات السـبع المقبلـة.
وبلغـت حصـة قطـر مـن إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال 
العالميـة 30.1% بسـبب اسـتحواذها علـى مـا يقـرب من %70 
مـن الطلـب اإلفريقـي الجديـد، ممـا عـوض بنسـبة تزيـد 
عـن مقـدار انخفـاض شـحناتها إلى اليابـان. ومن المرجح 
أن تتعزز مكانة قطر في سـوق الغاز الطبيعي المسـال 
مـدى  علـى   %30 بنسـبة  اإلنتـاج  زيـادة  األخيـر  بقرارهـا 

السـنوات الخمـس إلـى السـبع المقبلـة.
صـدر  لـه  تقريـر  فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
علـى  يؤثـر  لـم  الخليجـي  النـزاع  إن   2017 أكتوبـر  فـي 
صـادرات قطـر للغـاز الطبيعـي المسـال، مؤكـدا فشـل 

الحصـار فـي وقـف إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال إلى 
جنـوب شـرق آسـيا، ممـا ضمـن اسـتمرارية قـدرة البـالد 

اقتصاديـا. الصمـود  علـى 
حصلـت  إنتاجهـا،  لزيـادة  قطـر  سـعي  إلـى  وباإلضافـة 
البـالد علـى أسـواق جديـدة فـي آسـيا متعطشـة للنفـط 
والغـاز مثـل بنغالديـش وأندونيسـيا وباكسـتان وأبرمـت 
اتفاقيـات طويلـة األجـل مـع بعـض هذه الدول في النصف 

الثانـي مـن العـام 2017. 
فقـد تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة مـع بنغالديـش في سـبتمبر 
بحضور وزير الطاقة والصناعة، سعادة الدكتور محمد 
بـن صالـح عبـد اهلل السـادة، ووزيـر الدولـة البنغالديشـي، 
التنفيـذي  والرئيـس  المنتـدب  والعضـو  الحميـد،  نصـر 

المهندس سعد شـريده الكعبي. للبتـرول،  لقطـر 
بتزويـد  غـاز  راس  شـركة  سـتقوم  االتفاقيـة،  وحسـب 
بنغالديـش سـنويا بــ 1.8 مليـون طـن مـن الغـاز الطبيعـي 
المسـال خالل السـنوات الخمس األولى و 2.5 مليون طن 

سـنويا علـى مـدى السـنوات العشـر المتبقيـة. 
ووقعـت باكسـتان مـع قطـر صفقـة إمـداد سـنوي للغـاز 
الطبيعـي المسـال بقيمـة مليـار دوالر لشـراء 2.75 مليـون 
طنـا متريـا سـنويا لمـدة 15 عامـا مـن العـام 2016 إلـى 2031 
توقـع  أن  أيضـا  المتوقـع  ومـن   .2016 أبريـل  مـن  ابتـداء 
إندونيسـيا مـع قطـر اتفاقيـة مماثلـة  فـي الربـع األول مـن 

العـام 2018 .

قطر أكبر مصّدر
للغاز الطبيعي المسال

على الرغم من الحصار الذي تفرضه بعض الدول في المنطقة منذ 5 يونيو، وزيادة صادرات الغاز 
للغاز  الرئيسي  المصدر  العام  هذا  خالل  قطر  بقيت  أستراليا  مثل  الدول  بعض  من  المسال  الطبيعي 

الطبيعي المسال في العالم، وهي المرتبة التي احتفظت بها منذ أكثر من عقد من الزمن.

“لم تلجأ قطر إلى المواد القانونية الخاصة بالظروف 
القاهرة، والتي تخول المورد حق وقف اإلمدادات، 
ألن  قطر تترفع عن معاقبة الشعوب الشقيقة على 

المغامرات السياسية التي تخوضها حكوماتها”. 

سعادة الدكتور محمد بن صالح عبد اهلل السادة

وزير الطاقة والصناعة

لتفادي 

عدم تفعيل بنود الظروف القاهرة
قـال وزيـر الطاقـة والصناعـة سـعادة الدكتـور محمـد 
التـي  الرئيسـية  كلمتـه  فـي  السـادة  اهلل  عبـد  صالـح 
ألقاها في المؤتمر السـادس لمنتجي ومسـتهلكي الغاز 
اليابانيـة  العاصمـة  فـي  عقـد  الـذي  المسـال،  الطبيعـي 
طوكيـو فـي أكتوبـر تحت شـعار »تطوير أسـواق الغاز 
الطبيعـي المسـال فـي دول آسـيا«،  إن دولـة قطـر ورغـم 
بعـض  فرضتـه  الـذي  والجائـر  القانونـي  غيـر  الحصـار 
عـن  تتخلـف  لـم  يونيـو،  شـهر  منـذ  عليهـا  الجـوار  دول 
تسـليم أيـة شـحنة لعمالئهـا فـي موعدهـا المحـدد، بمـا 
فيهـا الـدول المشـاركة فـي الحصـار، مضيفـا: »لـم تلجأ 
قطـر إلـى المـواد القانونيـة الخاصـة بالظـروف القاهـرة، 
والتـي تخـول المـورد حـق وقـف اإلمـدادات، ألن  قطـر 
المغامـرات  علـى  الشـقيقة  الشـعوب  معاقبـة  عـن  تترفـع 
السياسـية التـي تخوضهـا حكوماتهـا«. وأكـد أن قطـر 
لن تدخر جهدا للحفاظ على مكانتها كمورد رئيسـي 
االعتمـاد  يمكـن  المسـال،  الطبيعـي  للغـاز  ومضمـون 

عليـه تحـت أي ظـرف. 
وقـال المهنـدس سـعد شـريده الكعبـي إن الطلـب علـى 
عـام،  كل  اإلزديـاد  فـي  آخـذ  المسـال  الطبيعـي  الغـاز 
وأن قطـر ملتزمـة بتوفيـر جـزء كبيـر مـن هـذه الحاجـة. 
وأضاف قائال: »توسعت استثماراتنا داخل وخارج قطر«، 
الحصـار  علـى  تغلبـت  قـد  للبتـرول  أن قطـر  إلـى  الفتـا 
الـذي فرضتـه دول أخـرى فـي المنطقـة وتداعياتهـا منـذ 
األيـام األولـى بفضـل إسـتراتيجياتها وخططهـا فـي إدارة 
إلدارة  فريقـا  شـكلنا  »لقـد  قائـال:  ومضـى  األزمـات. 
إسـتراتيجيات  ووضعنـا  المشـاكل  وحددنـا  األزمـة، 
للتغلب عليها، وكانت المشـكلة الرئيسـية هي اسـتيراد 
بعـض المنتجـات للعمليـات اليوميـة، لكننـا وجدنـا بدائـل 

مناسـبة فـي وقـت قياسـي«.
دول  مـع  الدبلوماسـية  المشـاكل  مـن  الرغـم  وعلـى 

المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تضـم  التـي  الحصـار 
تعهداتهـا  بجميـع  التزامهـا  جـددت  الحكومـة  أن  إال 
الـذي  دولفيـن  خـط  فيهـا  بمـا  والغـاز  النفـط  لتوريـد 
قـد  قطـر  أن  الكعبـي  وأكـد  بالغـاز.  اإلمـارات  يـزود 
تعاملـت مـع خـط أنابيـب الغـاز إلى دولـة اإلمارات العربية 
الغـاز  تقطـع  ولـم  وإنسـانية  حضاريـة  بطريقـة  المتحـدة 
منهـا علـى الرغـم مـن المواد القانونيـة الخاصة بالظروف 

ذلـك.  لهـا  تتيـح  التـي  القاهـرة 

قطـر  بيـن  المشـترك  الغـاز  بحقـل  يتعلـق  فيمـا  وأمـا 
وإيـران، أوضـح أن ثمـة اتفاقيـات وحـدود واضحـة ولجنـة 
مشـتركة فـي هـذا الصـدد بيـن البلديـن، مضيفـا: »لدينا 
شـيء  أي  هنالـك  وليـس  مشـاريعهم  ولديهـم  مشـاريعنا 

جديـد فـي هـذا الصـدد«. 

التحديات المقبلة
فـي ظـل التقاريـر التـي تشـير إلـى اعتـزام منتجـي الغـاز 
الصخري في الواليات المتحدة وأسـتراليا إنشـاء مصانع 
جديـدة للغـاز الطبيعـي المسـال، قـد تواجـه قطـر للمـرة 
علـى  لهيمنتهـا  جديـدة  تحديـات  اإلطـالق  علـى  األولـى 
ومكانتهـا  العالـم  فـي  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  قطـاع 
كأكبـر مصـدر للغـاز الطبيعـي المسـال في العالم منذ 

عقـد مـن الزمـن. 
العالمـي سـوقا  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  تعـد سـوق  ولـم 
يتحكـم بهـا مصـدرو الغـاز، ففـي بدايـة العقـد الماضـي 
لـم ترتبـط سـوى 5% مـن صفقـات الغـاز الطبيعـي المسـال 
أن  إال  األجـل،  القصيـرة  العقـود  أو  الفوريـة  باألسـعار 
هـذه النسـبة قـد ارتفعـت إلـى 28% فـي العـام 2016. حتـى 
الفتـرة الزمنيـة للتعاقـدات كانـت تبلـغ 17 عامـا وسـطيا 
فـي ذلـك الوقـت، لكنهـا انخفضـت إلـى رقـم مـن خانـة 
واحـدة فـي الوقـت الحاضـر، ممـا يشـير إلـى أن شـروط 
تلـك التعاقـدات صـار يمليهـا المشـترون وليـس البائعـون.

غيـر أن قطـر تتمتـع بميـزة فريـدة مقارنـة مـع الوافديـن 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  العالميـة  األسـواق  إلـى  الجـدد 
كأسـتراليا والواليـات المتحـدة اللذيـن يعتزمـان زيـادة 
إنتاجهمـا بمقـدار 100 مليـون طـن سـنويا خـالل السـنوات 
إنتـاج  تكلفـة  أن  هـي  الميـزة  وهـذه  المقبلـة،  الثـالث 
قطـر منخفضـة للغايـة. لـذا مـن المتوقـع أن تتبـع البـالد 
إسـتراتيجية االحتفـاظ بحصتهـا فـي السـوق مـن خـالل 
تكلفـة إنتاجهـا المنخفضـة ممـا يجعـل الغـاز الطبيعـي 

“لقد شكلنا فريقا إلدارة األزمة، وحددنا المشاكل 
ووضعنا إستراتيجيات للتغلب عليها. وكانت المشكلة 

الرئيسية هي استيراد بعض المنتجات للعمليات 
اليومية، لكننا وجدنا بدائل مناسبة في وقت قياسي”.

المهندس سعد شريده الكعبي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول 

صادرات 201٦ للغاز القطري المسال 
من البلدان المستوردة
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كأكبـر  قطـر  لوضـع  تهديـد  أي 
مصـدر للغـاز فـي السـنوات المقبلة، 
قـررت الحكومـة اسـتثمار المزيـد 
مـن األمـوال، وزيـادة إنتاجهـا مـن الغـاز الطبيعـي المسـال 
مـن حوالـي 77 مليـون طـن سـنويا فـي الوقـت الحاضـر 
إلـى أكثـر مـن 100 مليـون طـن سـنويا بحلـول العـام 2024، 
وهـو مـا يمثـل حوالـي 30% مـن اإلمـدادات العالميـة مـن 

الوقـود النظيـف.
عـن  الحكومـة  أعلنـت  اإلسـتراتيجية  هـذه  إطـار  وفـي 
عودتها إلنتاج الغاز من حقل الشمال البحري بعد توقفها 
االختيـاري عـن اسـتثمار هـذا الحقـل لمـدة 12 عامـا، ممـا 
للغـاز الطبيعـي المسـال بنسـبة %30  إنتـاج قطـر  سـيزيد 
إلـى 100 مليـون طـن سـنويا فـي السـنوات السـبع المقبلـة.

وبلغـت حصـة قطـر مـن إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال 
العالميـة 30.1% بسـبب اسـتحواذها علـى مـا يقـرب من %70 
مـن الطلـب اإلفريقـي الجديـد، ممـا عـوض بنسـبة تزيـد 
عـن مقـدار انخفـاض شـحناتها إلى اليابـان. ومن المرجح 
أن تتعزز مكانة قطر في سـوق الغاز الطبيعي المسـال 
مـدى  علـى   %30 بنسـبة  اإلنتـاج  زيـادة  األخيـر  بقرارهـا 

السـنوات الخمـس إلـى السـبع المقبلـة.
صـدر  لـه  تقريـر  فـي  الدولـي  النقـد  صنـدوق  وقـال 
علـى  يؤثـر  لـم  الخليجـي  النـزاع  إن   2017 أكتوبـر  فـي 
صـادرات قطـر للغـاز الطبيعـي المسـال، مؤكـدا فشـل 

الحصـار فـي وقـف إمـدادات الغـاز الطبيعـي المسـال إلى 
جنـوب شـرق آسـيا، ممـا ضمـن اسـتمرارية قـدرة البـالد 

اقتصاديـا. الصمـود  علـى 
حصلـت  إنتاجهـا،  لزيـادة  قطـر  سـعي  إلـى  وباإلضافـة 
البـالد علـى أسـواق جديـدة فـي آسـيا متعطشـة للنفـط 
والغـاز مثـل بنغالديـش وأندونيسـيا وباكسـتان وأبرمـت 
اتفاقيـات طويلـة األجـل مـع بعـض هذه الدول في النصف 

الثانـي مـن العـام 2017. 
فقـد تـم التوقيـع علـى اتفاقيـة مـع بنغالديـش في سـبتمبر 
بحضور وزير الطاقة والصناعة، سعادة الدكتور محمد 
بـن صالـح عبـد اهلل السـادة، ووزيـر الدولـة البنغالديشـي، 
التنفيـذي  والرئيـس  المنتـدب  والعضـو  الحميـد،  نصـر 

المهندس سعد شـريده الكعبي. للبتـرول،  لقطـر 
بتزويـد  غـاز  راس  شـركة  سـتقوم  االتفاقيـة،  وحسـب 
بنغالديـش سـنويا بــ 1.8 مليـون طـن مـن الغـاز الطبيعـي 
المسـال خالل السـنوات الخمس األولى و 2.5 مليون طن 

سـنويا علـى مـدى السـنوات العشـر المتبقيـة. 
ووقعـت باكسـتان مـع قطـر صفقـة إمـداد سـنوي للغـاز 
الطبيعـي المسـال بقيمـة مليـار دوالر لشـراء 2.75 مليـون 
طنـا متريـا سـنويا لمـدة 15 عامـا مـن العـام 2016 إلـى 2031 
توقـع  أن  أيضـا  المتوقـع  ومـن   .2016 أبريـل  مـن  ابتـداء 
إندونيسـيا مـع قطـر اتفاقيـة مماثلـة  فـي الربـع األول مـن 

العـام 2018 .

قطر أكبر مصّدر
للغاز الطبيعي المسال

على الرغم من الحصار الذي تفرضه بعض الدول في المنطقة منذ 5 يونيو، وزيادة صادرات الغاز 
للغاز  الرئيسي  المصدر  العام  هذا  خالل  قطر  بقيت  أستراليا  مثل  الدول  بعض  من  المسال  الطبيعي 

الطبيعي المسال في العالم، وهي المرتبة التي احتفظت بها منذ أكثر من عقد من الزمن.

“لم تلجأ قطر إلى المواد القانونية الخاصة بالظروف 
القاهرة، والتي تخول المورد حق وقف اإلمدادات، 
ألن  قطر تترفع عن معاقبة الشعوب الشقيقة على 

المغامرات السياسية التي تخوضها حكوماتها”. 

سعادة الدكتور محمد بن صالح عبد اهلل السادة

وزير الطاقة والصناعة

لتفادي 

عدم تفعيل بنود الظروف القاهرة
قـال وزيـر الطاقـة والصناعـة سـعادة الدكتـور محمـد 
التـي  الرئيسـية  كلمتـه  فـي  السـادة  اهلل  عبـد  صالـح 
ألقاها في المؤتمر السـادس لمنتجي ومسـتهلكي الغاز 
اليابانيـة  العاصمـة  فـي  عقـد  الـذي  المسـال،  الطبيعـي 
طوكيـو فـي أكتوبـر تحت شـعار »تطوير أسـواق الغاز 
الطبيعـي المسـال فـي دول آسـيا«،  إن دولـة قطـر ورغـم 
بعـض  فرضتـه  الـذي  والجائـر  القانونـي  غيـر  الحصـار 
عـن  تتخلـف  لـم  يونيـو،  شـهر  منـذ  عليهـا  الجـوار  دول 
تسـليم أيـة شـحنة لعمالئهـا فـي موعدهـا المحـدد، بمـا 
فيهـا الـدول المشـاركة فـي الحصـار، مضيفـا: »لـم تلجأ 
قطـر إلـى المـواد القانونيـة الخاصـة بالظـروف القاهـرة، 
والتـي تخـول المـورد حـق وقـف اإلمـدادات، ألن  قطـر 
المغامـرات  علـى  الشـقيقة  الشـعوب  معاقبـة  عـن  تترفـع 
السياسـية التـي تخوضهـا حكوماتهـا«. وأكـد أن قطـر 
لن تدخر جهدا للحفاظ على مكانتها كمورد رئيسـي 
االعتمـاد  يمكـن  المسـال،  الطبيعـي  للغـاز  ومضمـون 

عليـه تحـت أي ظـرف. 
وقـال المهنـدس سـعد شـريده الكعبـي إن الطلـب علـى 
عـام،  كل  اإلزديـاد  فـي  آخـذ  المسـال  الطبيعـي  الغـاز 
وأن قطـر ملتزمـة بتوفيـر جـزء كبيـر مـن هـذه الحاجـة. 
وأضاف قائال: »توسعت استثماراتنا داخل وخارج قطر«، 
الحصـار  علـى  تغلبـت  قـد  للبتـرول  أن قطـر  إلـى  الفتـا 
الـذي فرضتـه دول أخـرى فـي المنطقـة وتداعياتهـا منـذ 
األيـام األولـى بفضـل إسـتراتيجياتها وخططهـا فـي إدارة 
إلدارة  فريقـا  شـكلنا  »لقـد  قائـال:  ومضـى  األزمـات. 
إسـتراتيجيات  ووضعنـا  المشـاكل  وحددنـا  األزمـة، 
للتغلب عليها، وكانت المشـكلة الرئيسـية هي اسـتيراد 
بعـض المنتجـات للعمليـات اليوميـة، لكننـا وجدنـا بدائـل 

مناسـبة فـي وقـت قياسـي«.
دول  مـع  الدبلوماسـية  المشـاكل  مـن  الرغـم  وعلـى 

المتحـدة،  العربيـة  اإلمـارات  دولـة  تضـم  التـي  الحصـار 
تعهداتهـا  بجميـع  التزامهـا  جـددت  الحكومـة  أن  إال 
الـذي  دولفيـن  خـط  فيهـا  بمـا  والغـاز  النفـط  لتوريـد 
قـد  قطـر  أن  الكعبـي  وأكـد  بالغـاز.  اإلمـارات  يـزود 
تعاملـت مـع خـط أنابيـب الغـاز إلى دولـة اإلمارات العربية 
الغـاز  تقطـع  ولـم  وإنسـانية  حضاريـة  بطريقـة  المتحـدة 
منهـا علـى الرغـم مـن المواد القانونيـة الخاصة بالظروف 

ذلـك.  لهـا  تتيـح  التـي  القاهـرة 

قطـر  بيـن  المشـترك  الغـاز  بحقـل  يتعلـق  فيمـا  وأمـا 
وإيـران، أوضـح أن ثمـة اتفاقيـات وحـدود واضحـة ولجنـة 
مشـتركة فـي هـذا الصـدد بيـن البلديـن، مضيفـا: »لدينا 
شـيء  أي  هنالـك  وليـس  مشـاريعهم  ولديهـم  مشـاريعنا 

جديـد فـي هـذا الصـدد«. 

التحديات المقبلة
فـي ظـل التقاريـر التـي تشـير إلـى اعتـزام منتجـي الغـاز 
الصخري في الواليات المتحدة وأسـتراليا إنشـاء مصانع 
جديـدة للغـاز الطبيعـي المسـال، قـد تواجـه قطـر للمـرة 
علـى  لهيمنتهـا  جديـدة  تحديـات  اإلطـالق  علـى  األولـى 
ومكانتهـا  العالـم  فـي  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  قطـاع 
كأكبـر مصـدر للغـاز الطبيعـي المسـال في العالم منذ 

عقـد مـن الزمـن. 
العالمـي سـوقا  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  تعـد سـوق  ولـم 
يتحكـم بهـا مصـدرو الغـاز، ففـي بدايـة العقـد الماضـي 
لـم ترتبـط سـوى 5% مـن صفقـات الغـاز الطبيعـي المسـال 
أن  إال  األجـل،  القصيـرة  العقـود  أو  الفوريـة  باألسـعار 
هـذه النسـبة قـد ارتفعـت إلـى 28% فـي العـام 2016. حتـى 
الفتـرة الزمنيـة للتعاقـدات كانـت تبلـغ 17 عامـا وسـطيا 
فـي ذلـك الوقـت، لكنهـا انخفضـت إلـى رقـم مـن خانـة 
واحـدة فـي الوقـت الحاضـر، ممـا يشـير إلـى أن شـروط 
تلـك التعاقـدات صـار يمليهـا المشـترون وليـس البائعـون.
غيـر أن قطـر تتمتـع بميـزة فريـدة مقارنـة مـع الوافديـن 
المسـال  الطبيعـي  للغـاز  العالميـة  األسـواق  إلـى  الجـدد 
كأسـتراليا والواليـات المتحـدة اللذيـن يعتزمـان زيـادة 
إنتاجهمـا بمقـدار 100 مليـون طـن سـنويا خـالل السـنوات 
إنتـاج  تكلفـة  أن  هـي  الميـزة  وهـذه  المقبلـة،  الثـالث 
قطـر منخفضـة للغايـة. لـذا مـن المتوقـع أن تتبـع البـالد 
إسـتراتيجية االحتفـاظ بحصتهـا فـي السـوق مـن خـالل 
تكلفـة إنتاجهـا المنخفضـة ممـا يجعـل الغـاز الطبيعـي 

“لقد شكلنا فريقا إلدارة األزمة، وحددنا المشاكل 
ووضعنا إستراتيجيات للتغلب عليها. وكانت المشكلة 

الرئيسية هي استيراد بعض المنتجات للعمليات 
اليومية، لكننا وجدنا بدائل مناسبة في وقت قياسي”.

المهندس سعد شريده الكعبي

العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول 
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الـذي تنتجـه مربحـا. المسـال 
فيينـا  مـن  تتخـذ  التـي  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لكـن 
مقـرا لهـا، قالـت إن الواليـات المتحـدة قـد بـدأت تظهـر 
كمنافـس جـدي ألسـتراليا وقطـر تنازعهمـا مكانتهما 
إذ  العالـم  فـي  النظيـف  للوقـود  رئيسـيين  كمصدريـن 
الدوليـة  الوكالـة  مديـر  بيـرول،  فاتـح  الدكتـور  يقـول 
للطاقـة: »ال تظهـر ثـورة الصخـر الزيتـي فـي الواليـات 
إن  بـل  انحسـارها،  إلـى  تشـير  عالمـات  أيـة  المتحـدة 
آثارهـا قـد تضخمـت اآلن مـن خـالل ثـورة ثانيـة تتعلـق 

المسـال«.  الطبيعـي  الغـاز  إنتـاج  بزيـادة 
الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  انخفـاض  مـن  الرغـم  وعلـى 
الوكالـة  تقريـر  أشـار  اإلنتـاج،  فائـض  بسـبب  المسـال 
للغـاز  المسـتوردة  الـدول  عـدد  أن  إلـى  للطاقـة  الدوليـة 
الطبيعـي المسـال قـد ازداد مـن 15 دولـة فـي العـام 2005 
الجـدد  المشـترين  قائمـة  تشـمل  حيـث  حاليـا   39 إلـى 

وتايالنـد.  واألردن  باكسـتان 
أن  أفـاد  الطاقـة  لدراسـات  أن معهـد أكسـفورد  غيـر 
قطر تحتل موقعا متميزا يتيح لها التنافس مع مصدري 
الغـاز الروسـي،  الغـاز الطبيعـي المسـال، بمـا فـي ذلـك 
مضيفـا: »تختلـف سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال تمامـا 
مشـترين  مـع  األجـل  طويلـة  عقـود  قطـر  أبرمـت  فقـد 
آسـيويين خـالل السـنوات العشـر الماضيـة. وقـد عـادت 
قطـر مجـددا إلـى العمـل في مجال توريد إمدادات الغاز 
الطبيعي المسـال، ولكن في سـوق أكثر انقسـاما، مع 
توقعـات مسـتقبلية ضبابيـة نوعـا مـا مـن حيث األسـعار«.

تعزيـز  فـي  قطـر  تسـاعد  التـي  األخـرى  العوامـل  ومـن 
مكانتهـا موقعهـا الجغرافـي فهـي تسـتطيع أن تشـحن 
إنتاجهـا إلـى شـمال إفريقيـا وأوروبـا ومعظـم األسـواق 
اآلسـيوية بتكلفـة منخفضـة باسـتثناء منطقـة اآلسـيان 
التـي هـي أقـرب إلـى أسـتراليا. لكـن بحسـب توجيهـات 
األسـترالية  المحليـة  الشـركات  علـى  فـإن  الحكومـة 
أن تلبـي االحتياجـات المحليـة قبـل التفكيـر بتصديـر 
الوقـود إلـى الخـارج، لـذا مـن المتوقـع أيضـا أن يسـاعد 
كمصـدر  مكانتهـا  علـى  الحفـاظ  فـي  قطـر  ذلـك 

المسـال. الطبيعـي  للغـاز  عالمـي رائـد 

أكثر حذرا
مـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أن تكـون قطـر أكثـر حـذرا 
الرئيـس األميركـي دونالـد ترامـب قـد  ألن مسـاعدي 
أعلنـوا عـن »خطـة أميـركا األولـى للطاقة« على الموقع 
حفـل  مـن  سـاعات  بعـد  األبيـض  للبيـت  اإللكترونـي 
للواليـات  رئيسـا  وتنصيبـه  الدسـتورية  لليميـن  تأديتـه 
المتحـدة فـي ينايـر 2017، مشـيرين إلـى أن استكشـاف 
مـوارد الطاقـة غيـر التقليديـة فـي البـالد تتصـدر قائمـة 

أولويـات الرئيـس الجديـد.
ومـن األسـباب الرئيسـية لهـذا القـرار افتتـاح قنـاة بنمـا 
جديـدة بتكلفـة تبلـغ 5.25 مليـار دوالر للربـط مـا بيـن 

المحيـط األطلسـي والمحيـط الهـادئ. فقـد زادت القنـاة 
الجديدة التي افتتحت في يونيو 2016 سـعة حمولة سـفن 
حاويـة   5000 )مـن  الضعـف  عـن  يزيـد  بمقـدار  الشـحن 
نمطيـة إلـى حوالـي 14 ألـف حاويـة نمطيـة(، ومن المتوقع 
األميركيـة  والغـاز  النفـط  ذلـك شـركات  يسـاعد  أن 
علـى تقليـل مـدة الشـحن بمقـدار يزيـد عـن األسـبوعين، 
والتخفيـف مـن تكلفـة الشـحن إلـى أميـركا الجنوبيـة 

وآسـيا والشـرق األقصـى بمقـدار الثلـث.
وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة قد بدأت بتصدير 
أول شـحناتها الدوليـة الكبيـرة للغـاز الطبيعـي المسـال 
فـي العـام 2016، إال أن غالبيـة صادراتهـا قـد ذهبـت إلـى 
دول أميـركا الالتينيـة، والسـيما شـيلي والمكسـيك. 
وعلـى الرغـم مـن أن تلـك الشـحنات ال تـزال تمثـل حصـة 
الواليـات  دخـول  أن  إال  العالمـي،  العـرض  مـن  صغيـرة 
المسـال  الطبيعـي  الغـاز  تصديـر  سـوق  إلـى  المتحـدة 
الطاقـة واقتصـاد  يمثـل تحـوال كبيـرا. غيـر أن خبيـر 
قـال  قـد  سـالمة،  ممـدوح   الدكتـور  الدولـي،  النفـط 
فـي مقابلـة أجرتهـا معـه قطـر اليـوم قبـل بضعـة أشـهر 
لـن  األميركيـة  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  صـادرات  إن 
تؤثـر علـى مكانـة قطـر فـي أسـواق الغـاز العالميـة فـي 
لهـذه  الحقيقـي  التهديـد  أن  غيـر  المنظـور،  المسـتقبل 
المكانـة يأتـي مـن أسـتراليا فـي منطقة آسـيا والمحيط 
الهـادئ. لكـن حتـى ذلـك يعتمـد أيضـا علـى اسـتمرار 

االسـتثمارات األسـترالية فـي هـذا القطـاع.
وأضاف قائال: »إن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المسـال 
الغـاز  ثالـث أكبـر احتياطيـات  التـي تمتلـك  فـي قطـر 
الطبيعـي المثبتـة فـي العالـم )حوالـي 900 تريليـون قـدم 
مكعبـة( بعـد روسـيا وإيـران، أقـل مقارنـة بمنافسـيها. 
وقـد قامـت قطـر بالفعـل بتطويـر البنـى التحتيـة الالزمـة 
لذلـك مثـل مرافـق إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال، وهـي 
تمتلـك أسـطوال مـن السـفن لنقـل الغـاز، كمـا أنهـا قـد 
أنشـأت شـبكة مـن عمليـات التسـويق فـي جميـع أنحـاء 

العالـم«.
لـذا فـإن قطـر تسـتطيع أن تتحمـل تقلبـات األسـعار فـي 
األسـواق. وفـي ظـل االنخفـاض الحالـي ألسـعار النفـط 
والغـاز، فـإن تكلفـة شـحن الغـاز الطبيعـي المسـال مـن 
الواليـات المتحـدة إلـى أوروبـا أو آسـيا تصبـح باهظـة. 

ولفـت سـالمة أيضـا إلـى أن قطـر ال تحتـاج أيضـا إلـى 
عـن  للدفـاع  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  خفـض 
حصتهـا السـوقية ألنـه وفقـا لتوقعـات الطاقـة إلكسـون 
موبيـل حتـى العـام 2040، سـوف يتسـارع الطلـب العالمـي 
علـى الغـاز الطبيعـي بوتيـرة أسـرع مـن أي مصـدر آخـر 
للطاقـة بمـا فـي ذلـك النفـط والفحـم والطاقـة النوويـة.

ومضـى قائـال: »تسـتند معظـم عقـود الغـاز العالميـة إلـى 
أسـعار النفـط. لـذا، بمجـرد ارتفـاع أسـعار النفـط، مـن 
الطلـب  بفضـل  أيضـا  الغـاز  أسـعار  ترتفـع  أن  المتوقـع 

القـوي«.  العالمـي 
فـي  األميركـي  الصخـري  الغـاز  دخـول  شـأن  ومـن 
األسـواق العالمية أن يسـاعد على تحديد سـقف ألسـعار 
الغـاز الطبيعـي المسـال علـى مسـتوى العالـم، كمـا أنـه 
جديـدة  محطـات  بنـاء  إلـى  تطمـح  دولـة  سـيجعل كل 
إفريقيـا  شـرق  مثـل  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  إلنتـاج 

شـديدة.  لمنافسـة  تتعـرض  وروسـيا  وكنـدا 
وقـال بنـك قطـر الوطنـي في تقريره االقتصادي الصادر 
التـي  األربعـة  التطـورات  شـأن  مـن  إن   2017 يوليـو  فـي 
فـي  الكبيـرة  الزيـادة  )وهـي   2016 العـام  فـي  حدثـت 
إنتـاج الواليـات المتحـدة وأسـتراليا، والحفـاظ علـى حالـة 
العرض الزائد في السـوق، وزيادة الطلب من قبل آسـيا، 
اعتمـاد مصـادر  أجـل  مـن  المتضافـر  العالمـي  والجهـد 
أنظـف للطاقـة واالسـتثمارات المؤجلـة( أن تعيد التوازن 
السـوق  تجعـل  قـد  إنهـا  أخـرى، حتـى  مـرة  السـوق  إلـى 
العـام  العـرض بحلـول  تدخـل فـي حالـة مـن نقـص فـي 

تقريبـا.  2020
أكثـر  مـن  قطـر  كانـت  »لمـا  بقولـه:  حديثـه  وختـم 
المنتجيـن ذكاء وفعاليـة مـن حيـث التكلفـة، فإنهـا فـي 
وضـع جيـد يتيـح لهـا االسـتفادة مـن كل ذلـك مـن خـالل 

تعزيـز إنتاجهـا مـع إعـادة التـوازن فـي السـوق«.

“تستند معظم عقود الغاز العالمية إلى أسعار النفط. 
لذا، بمجرد ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن ترتفع 

أسعار الغاز أيضا بفضل الطلب العالمي القوي”. 

الدكتور ممدوح سالمة

خبير الطاقة واقتصاد النفط الدولي

اقتصاداقتصاد

وبحسـب مشـروع القانـون، إذا كان للمسـتثمر شـريك 
لخدمـات  وكيـال  يكـون  الشـريك  هـذا  فـإن  قطـري 
تلـك الشـركة. وقـد عـرّف المشـروع رأس المـال غيـر 
بأنـه »مـا يسـتثمره غيـر القطـري مـن أمـوال  القطـري 
دولـة  فـي  ماليـة  قيمـة  لهـا  حقـوق  أو  عينيـة  أو  نقديـة 

قطـر«. 
تملـك  القطرييـن  غيـر  للمسـتثمرين  يجـوز  أنـه  كمـا 
الشـركات  مـال  رأس  مـن   %49 علـى  تزيـد  ال  نسـبة 
المسـاهمة القطريـة المدرجـة فـي بورصـة قطـر، وذلـك 
الـوزارة علـى النسـبة المقترحـة فـي عقـد  بعـد موافقـة 
تأسـيس الشـركة ونظامهـا األساسـي، كمـا يجـوز لهـم 
تملـك نسـبة تزيـد علـى النسـبة المشـار إليهـا، بموافقـة 
ويُعامـل  الوزيـر.  اقتـراح  علـى  بنـاء  الـوزراء،  مجلـس 
مواطنـو دول مجلـس التعـاون الخليجي معاملة القطريين 
في تملك أسـهم الشـركات المدرجة في بورصة قطر. 
وعلـى الرغـم مـن أن مشـروع القانـون قـد ال يكـون قـد 
قطـر،  فـي  االسـتثمار  مجـال  فـي  نوعيـة  ثـورة  أحـدث 
قـدم   موطـئ  للمسـتثمرين  يوفـر  المؤكـد  مـن  أنـه  إال 
فـي السـوق القطريـة. ولمـا كانـت قطـر تعتـزم تحقيـق 
االكتفـاء الذاتـي فـي إنتـاج األغذيـة، وتطويـر السـياحة، 
وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فإن تلك القطاعات 
تُعتبـر قطاعـات مهمـة للمسـتثمرين المحليين واألجانب.
ومـن المتوقـع أن يـؤدي افتتـاح المرحلـة األولـى من ميناء 

شـهية  تعزيـز  إلـى   2017 فـي  تـم  والـذي  البحـري  حمـد 
المستثمرين األجانب ألن الميناء يربط قطر مع العديد 
مـن الوجهـات الرئيسـية فـي مختلـف أنحـاء العالـم. كما 
أنـه مـن المرتقـب أن يـؤدي قـرار الحكومـة زيـادة إنتـاج 
الغاز الطبيعي المسـال من 77 مليون طن متري إلى 100 
مليـون طـن سـنويا فـي العاميـن المقبلين إلى زيادة إقبال 

المسـتثمرين علـى االسـتثمار فـي قطر.
فقـد   ،»2017 العالمـي  االسـتثمار  »تقريـر  وبحسـب 
اجتذبـت اقتصـادات دول مجلـس التعـاون الخليجـي نحـو 
 ،2016 العـام  فـي  دوالر(  مليـار   20.9( ريـال  مليـار   76.1
فـي  دوالر(  مليـار   23.3( ريـال  مليـار    4.81 بــ  مقارنـة 
السـابقتين  للسـنتين  المقابلـة  األرقـام  وأمـا   .2015 العـام 
2014 و2013 فقـد كانـت 75.34 مليـار ريـال )20.7 مليـار 
علـى  دوالر(  مليـار   22.5( ريـال  مليـار  و81.9  دوالر( 

التوالـي.
االســـتثمارات  فـــي  المســـتمر  االنخفـــاض  وقـــد كان 
مســـؤوال  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  القادمـــة 
جزئيـــا عـــن عـــدم قـــدرة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
علـــى تحقيـــق معـــدالت عاليـــة لالســـتثمارات األجنبيـــة 
ــتثمار األجنبـــي المباشـــر  ــة االسـ ــا. فقـــد بلغـــت قيمـ فيهـ
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي العـــام 2008 حوالـــي 
39.5 مليـــار دوالر، لكـــن هـــذه األرقـــام قـــد انخفضـــت 
العربيـــة  اإلمـــارات  احتـــالل  مـــع  الحـــق  وقـــت  فـــي 

مالذ آمن للمستثمرين
في إطار اإلصالحات االقتصادية التي بدأتها الحكومة لالبتعاد عن اعتمادها على عائدات الهيدروكربونات، جاءت 
موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 201٦ على مشروع قانون يسمح للمستثمرين غير القطريين االستثمار في جميع 

القطاعات االقتصادية حتى 100% من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة.

»أصدرت  الدولة عدة قوانين وتشريعات وّفرت 
بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع االقتصادّية 

والتجارية، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين 
األجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف 

القطاعات وبنسبة تمّلك تصل إلى %100«.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير االقتصاد والتجارة
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الـذي تنتجـه مربحـا. المسـال 
فيينـا  مـن  تتخـذ  التـي  للطاقـة  الدوليـة  الوكالـة  لكـن 
مقـرا لهـا، قالـت إن الواليـات المتحـدة قـد بـدأت تظهـر 
كمنافـس جـدي ألسـتراليا وقطـر تنازعهمـا مكانتهما 
إذ  العالـم  فـي  النظيـف  للوقـود  رئيسـيين  كمصدريـن 
الدوليـة  الوكالـة  مديـر  بيـرول،  فاتـح  الدكتـور  يقـول 
للطاقـة: »ال تظهـر ثـورة الصخـر الزيتـي فـي الواليـات 
إن  بـل  انحسـارها،  إلـى  تشـير  عالمـات  أيـة  المتحـدة 
آثارهـا قـد تضخمـت اآلن مـن خـالل ثـورة ثانيـة تتعلـق 

المسـال«.  الطبيعـي  الغـاز  إنتـاج  بزيـادة 
الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  انخفـاض  مـن  الرغـم  وعلـى 
الوكالـة  تقريـر  أشـار  اإلنتـاج،  فائـض  بسـبب  المسـال 
للغـاز  المسـتوردة  الـدول  عـدد  أن  إلـى  للطاقـة  الدوليـة 
الطبيعـي المسـال قـد ازداد مـن 15 دولـة فـي العـام 2005 
الجـدد  المشـترين  قائمـة  تشـمل  حيـث  حاليـا   39 إلـى 

وتايالنـد.  واألردن  باكسـتان 
أن  أفـاد  الطاقـة  لدراسـات  أن معهـد أكسـفورد  غيـر 
قطر تحتل موقعا متميزا يتيح لها التنافس مع مصدري 
الغـاز الروسـي،  الغـاز الطبيعـي المسـال، بمـا فـي ذلـك 
مضيفـا: »تختلـف سـوق الغـاز الطبيعـي المسـال تمامـا 
مشـترين  مـع  األجـل  طويلـة  عقـود  قطـر  أبرمـت  فقـد 
آسـيويين خـالل السـنوات العشـر الماضيـة. وقـد عـادت 
قطـر مجـددا إلـى العمـل في مجال توريد إمدادات الغاز 
الطبيعي المسـال، ولكن في سـوق أكثر انقسـاما، مع 
توقعـات مسـتقبلية ضبابيـة نوعـا مـا مـن حيث األسـعار«.
تعزيـز  فـي  قطـر  تسـاعد  التـي  األخـرى  العوامـل  ومـن 
مكانتهـا موقعهـا الجغرافـي فهـي تسـتطيع أن تشـحن 
إنتاجهـا إلـى شـمال إفريقيـا وأوروبـا ومعظـم األسـواق 
اآلسـيوية بتكلفـة منخفضـة باسـتثناء منطقـة اآلسـيان 
التـي هـي أقـرب إلـى أسـتراليا. لكـن بحسـب توجيهـات 
األسـترالية  المحليـة  الشـركات  علـى  فـإن  الحكومـة 
أن تلبـي االحتياجـات المحليـة قبـل التفكيـر بتصديـر 
الوقـود إلـى الخـارج، لـذا مـن المتوقـع أيضـا أن يسـاعد 
كمصـدر  مكانتهـا  علـى  الحفـاظ  فـي  قطـر  ذلـك 

المسـال. الطبيعـي  للغـاز  عالمـي رائـد 

أكثر حذرا
مـن ناحيـة أخـرى، ينبغـي أن تكـون قطـر أكثـر حـذرا 
الرئيـس األميركـي دونالـد ترامـب قـد  ألن مسـاعدي 
أعلنـوا عـن »خطـة أميـركا األولـى للطاقة« على الموقع 
حفـل  مـن  سـاعات  بعـد  األبيـض  للبيـت  اإللكترونـي 
للواليـات  رئيسـا  وتنصيبـه  الدسـتورية  لليميـن  تأديتـه 
المتحـدة فـي ينايـر 2017، مشـيرين إلـى أن استكشـاف 
مـوارد الطاقـة غيـر التقليديـة فـي البـالد تتصـدر قائمـة 

أولويـات الرئيـس الجديـد.
ومـن األسـباب الرئيسـية لهـذا القـرار افتتـاح قنـاة بنمـا 
جديـدة بتكلفـة تبلـغ 5.25 مليـار دوالر للربـط مـا بيـن 

المحيـط األطلسـي والمحيـط الهـادئ. فقـد زادت القنـاة 
الجديدة التي افتتحت في يونيو 2016 سـعة حمولة سـفن 
حاويـة   5000 )مـن  الضعـف  عـن  يزيـد  بمقـدار  الشـحن 
نمطيـة إلـى حوالـي 14 ألـف حاويـة نمطيـة(، ومن المتوقع 
األميركيـة  والغـاز  النفـط  ذلـك شـركات  يسـاعد  أن 
علـى تقليـل مـدة الشـحن بمقـدار يزيـد عـن األسـبوعين، 
والتخفيـف مـن تكلفـة الشـحن إلـى أميـركا الجنوبيـة 

وآسـيا والشـرق األقصـى بمقـدار الثلـث.
وعلى الرغم من أن الواليات المتحدة قد بدأت بتصدير 
أول شـحناتها الدوليـة الكبيـرة للغـاز الطبيعـي المسـال 
فـي العـام 2016، إال أن غالبيـة صادراتهـا قـد ذهبـت إلـى 
دول أميـركا الالتينيـة، والسـيما شـيلي والمكسـيك. 
وعلـى الرغـم مـن أن تلـك الشـحنات ال تـزال تمثـل حصـة 
الواليـات  دخـول  أن  إال  العالمـي،  العـرض  مـن  صغيـرة 
المسـال  الطبيعـي  الغـاز  تصديـر  سـوق  إلـى  المتحـدة 
الطاقـة واقتصـاد  يمثـل تحـوال كبيـرا. غيـر أن خبيـر 
قـال  قـد  سـالمة،  ممـدوح   الدكتـور  الدولـي،  النفـط 
فـي مقابلـة أجرتهـا معـه قطـر اليـوم قبـل بضعـة أشـهر 
لـن  األميركيـة  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  صـادرات  إن 
تؤثـر علـى مكانـة قطـر فـي أسـواق الغـاز العالميـة فـي 
لهـذه  الحقيقـي  التهديـد  أن  غيـر  المنظـور،  المسـتقبل 
المكانـة يأتـي مـن أسـتراليا فـي منطقة آسـيا والمحيط 
الهـادئ. لكـن حتـى ذلـك يعتمـد أيضـا علـى اسـتمرار 

االسـتثمارات األسـترالية فـي هـذا القطـاع.
وأضاف قائال: »إن تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي المسـال 
الغـاز  ثالـث أكبـر احتياطيـات  التـي تمتلـك  فـي قطـر 
الطبيعـي المثبتـة فـي العالـم )حوالـي 900 تريليـون قـدم 
مكعبـة( بعـد روسـيا وإيـران، أقـل مقارنـة بمنافسـيها. 
وقـد قامـت قطـر بالفعـل بتطويـر البنـى التحتيـة الالزمـة 
لذلـك مثـل مرافـق إنتـاج الغـاز الطبيعـي المسـال، وهـي 
تمتلـك أسـطوال مـن السـفن لنقـل الغـاز، كمـا أنهـا قـد 
أنشـأت شـبكة مـن عمليـات التسـويق فـي جميـع أنحـاء 

العالـم«.
لـذا فـإن قطـر تسـتطيع أن تتحمـل تقلبـات األسـعار فـي 
األسـواق. وفـي ظـل االنخفـاض الحالـي ألسـعار النفـط 
والغـاز، فـإن تكلفـة شـحن الغـاز الطبيعـي المسـال مـن 
الواليـات المتحـدة إلـى أوروبـا أو آسـيا تصبـح باهظـة. 

ولفـت سـالمة أيضـا إلـى أن قطـر ال تحتـاج أيضـا إلـى 
عـن  للدفـاع  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  أسـعار  خفـض 
حصتهـا السـوقية ألنـه وفقـا لتوقعـات الطاقـة إلكسـون 
موبيـل حتـى العـام 2040، سـوف يتسـارع الطلـب العالمـي 
علـى الغـاز الطبيعـي بوتيـرة أسـرع مـن أي مصـدر آخـر 
للطاقـة بمـا فـي ذلـك النفـط والفحـم والطاقـة النوويـة.

ومضـى قائـال: »تسـتند معظـم عقـود الغـاز العالميـة إلـى 
أسـعار النفـط. لـذا، بمجـرد ارتفـاع أسـعار النفـط، مـن 
الطلـب  بفضـل  أيضـا  الغـاز  أسـعار  ترتفـع  أن  المتوقـع 

القـوي«.  العالمـي 
فـي  األميركـي  الصخـري  الغـاز  دخـول  شـأن  ومـن 
األسـواق العالمية أن يسـاعد على تحديد سـقف ألسـعار 
الغـاز الطبيعـي المسـال علـى مسـتوى العالـم، كمـا أنـه 
جديـدة  محطـات  بنـاء  إلـى  تطمـح  دولـة  سـيجعل كل 
إفريقيـا  شـرق  مثـل  المسـال  الطبيعـي  الغـاز  إلنتـاج 

شـديدة.  لمنافسـة  تتعـرض  وروسـيا  وكنـدا 
وقـال بنـك قطـر الوطنـي في تقريره االقتصادي الصادر 
التـي  األربعـة  التطـورات  شـأن  مـن  إن   2017 يوليـو  فـي 
فـي  الكبيـرة  الزيـادة  )وهـي   2016 العـام  فـي  حدثـت 
إنتـاج الواليـات المتحـدة وأسـتراليا، والحفـاظ علـى حالـة 
العرض الزائد في السـوق، وزيادة الطلب من قبل آسـيا، 
اعتمـاد مصـادر  أجـل  مـن  المتضافـر  العالمـي  والجهـد 
أنظـف للطاقـة واالسـتثمارات المؤجلـة( أن تعيد التوازن 
السـوق  تجعـل  قـد  إنهـا  أخـرى، حتـى  مـرة  السـوق  إلـى 
العـام  العـرض بحلـول  تدخـل فـي حالـة مـن نقـص فـي 

تقريبـا.  2020
أكثـر  مـن  قطـر  كانـت  »لمـا  بقولـه:  حديثـه  وختـم 
المنتجيـن ذكاء وفعاليـة مـن حيـث التكلفـة، فإنهـا فـي 
وضـع جيـد يتيـح لهـا االسـتفادة مـن كل ذلـك مـن خـالل 

تعزيـز إنتاجهـا مـع إعـادة التـوازن فـي السـوق«.

“تستند معظم عقود الغاز العالمية إلى أسعار النفط. 
لذا، بمجرد ارتفاع أسعار النفط، من المتوقع أن ترتفع 

أسعار الغاز أيضا بفضل الطلب العالمي القوي”. 

الدكتور ممدوح سالمة

خبير الطاقة واقتصاد النفط الدولي

اقتصاداقتصاد

وبحسـب مشـروع القانـون، إذا كان للمسـتثمر شـريك 
لخدمـات  وكيـال  يكـون  الشـريك  هـذا  فـإن  قطـري 
تلـك الشـركة. وقـد عـرّف المشـروع رأس المـال غيـر 
بأنـه »مـا يسـتثمره غيـر القطـري مـن أمـوال  القطـري 
دولـة  فـي  ماليـة  قيمـة  لهـا  حقـوق  أو  عينيـة  أو  نقديـة 

قطـر«. 
تملـك  القطرييـن  غيـر  للمسـتثمرين  يجـوز  أنـه  كمـا 
الشـركات  مـال  رأس  مـن   %49 علـى  تزيـد  ال  نسـبة 
المسـاهمة القطريـة المدرجـة فـي بورصـة قطـر، وذلـك 
الـوزارة علـى النسـبة المقترحـة فـي عقـد  بعـد موافقـة 
تأسـيس الشـركة ونظامهـا األساسـي، كمـا يجـوز لهـم 
تملـك نسـبة تزيـد علـى النسـبة المشـار إليهـا، بموافقـة 
ويُعامـل  الوزيـر.  اقتـراح  علـى  بنـاء  الـوزراء،  مجلـس 
مواطنـو دول مجلـس التعـاون الخليجي معاملة القطريين 
في تملك أسـهم الشـركات المدرجة في بورصة قطر. 
وعلـى الرغـم مـن أن مشـروع القانـون قـد ال يكـون قـد 
قطـر،  فـي  االسـتثمار  مجـال  فـي  نوعيـة  ثـورة  أحـدث 
قـدم   موطـئ  للمسـتثمرين  يوفـر  المؤكـد  مـن  أنـه  إال 
فـي السـوق القطريـة. ولمـا كانـت قطـر تعتـزم تحقيـق 
االكتفـاء الذاتـي فـي إنتـاج األغذيـة، وتطويـر السـياحة، 
وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، فإن تلك القطاعات 
تُعتبـر قطاعـات مهمـة للمسـتثمرين المحليين واألجانب.

ومـن المتوقـع أن يـؤدي افتتـاح المرحلـة األولـى من ميناء 

شـهية  تعزيـز  إلـى   2017 فـي  تـم  والـذي  البحـري  حمـد 
المستثمرين األجانب ألن الميناء يربط قطر مع العديد 
مـن الوجهـات الرئيسـية فـي مختلـف أنحـاء العالـم. كما 
أنـه مـن المرتقـب أن يـؤدي قـرار الحكومـة زيـادة إنتـاج 
الغاز الطبيعي المسـال من 77 مليون طن متري إلى 100 
مليـون طـن سـنويا فـي العاميـن المقبلين إلى زيادة إقبال 

المسـتثمرين علـى االسـتثمار فـي قطر.
فقـد   ،»2017 العالمـي  االسـتثمار  »تقريـر  وبحسـب 
اجتذبـت اقتصـادات دول مجلـس التعـاون الخليجـي نحـو 
 ،2016 العـام  فـي  دوالر(  مليـار   20.9( ريـال  مليـار   76.1
فـي  دوالر(  مليـار   23.3( ريـال  مليـار    4.81 بــ  مقارنـة 
السـابقتين  للسـنتين  المقابلـة  األرقـام  وأمـا   .2015 العـام 
2014 و2013 فقـد كانـت 75.34 مليـار ريـال )20.7 مليـار 
علـى  دوالر(  مليـار   22.5( ريـال  مليـار  و81.9  دوالر( 

التوالـي.
االســـتثمارات  فـــي  المســـتمر  االنخفـــاض  وقـــد كان 
مســـؤوال  الســـعودية  العربيـــة  المملكـــة  إلـــى  القادمـــة 
جزئيـــا عـــن عـــدم قـــدرة دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
علـــى تحقيـــق معـــدالت عاليـــة لالســـتثمارات األجنبيـــة 
ــتثمار األجنبـــي المباشـــر  ــة االسـ ــا. فقـــد بلغـــت قيمـ فيهـ
فـــي المملكـــة العربيـــة الســـعودية فـــي العـــام 2008 حوالـــي 
39.5 مليـــار دوالر، لكـــن هـــذه األرقـــام قـــد انخفضـــت 
العربيـــة  اإلمـــارات  احتـــالل  مـــع  الحـــق  وقـــت  فـــي 

مالذ آمن للمستثمرين
في إطار اإلصالحات االقتصادية التي بدأتها الحكومة لالبتعاد عن اعتمادها على عائدات الهيدروكربونات، جاءت 
موافقة مجلس الوزراء في أكتوبر 201٦ على مشروع قانون يسمح للمستثمرين غير القطريين االستثمار في جميع 

القطاعات االقتصادية حتى 100% من رأس المال بشرط ان يكون للشركة وكيل خدمات قطري بالدولة.

»أصدرت  الدولة عدة قوانين وتشريعات وّفرت 
بيئة استثمارية جاذبة لمختلف المشاريع االقتصادّية 

والتجارية، حيث أتاحت هذه القوانين للمستثمرين 
األجانب الفرصة لتنفيذ مشاريع استثمارية في مختلف 

القطاعات وبنسبة تمّلك تصل إلى %100«.

سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني

وزير االقتصاد والتجارة
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المتحـــدة الصـــدارة مـــن حيـــث تلقيهـــا لالســـتثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة. وبحســـب أحـــدث البيانـــات المتعلقـــة 
باالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة فـــي المملكـــة، فقـــد 
وصلـــت قيمـــة تلـــك االســـتثمارات إلـــى 7.5 مليـــار دوالر 
فـــي العـــام 2016 انخفاضـــا مـــن 8.1 مليـــار دوالر فـــي العـــام 

.2015
وازدادت االســـتثمارات األجنبيـــة فـــي قطـــر بمقـــدار 743 
ــن  ــام 2017، وبيـ ــن العـ ــي مـ ــع الثانـ ــي الربـ ــال فـ ــون ريـ مليـ
العاميـــن 2011 و2017، حيـــث ارتفـــع متوســـط   االســـتثمارات 
األجنبيـــة فـــي قطـــر والبالـــغ 613.43  مليـــون ريـــال ليصـــل 
فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2012 إلـــى أعلـــى مســـتوى لـــه 
والبالـــغ 377 مليـــون ريـــال، ووصـــل إلـــى أدنـــى مســـتوى 
لـــه فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2012 حيـــث بلـــغ 1744  

ـــال. ـــون ري ملي

حوافز للمستثمرين
الجديـدة  بعـد إعـالن قطـر عـن سياسـاتها االقتصاديـة 
اتفاقيـات  الحكومـة  أبرمـت  باالسـتثمار،  المتعلقـة 
وسـريالنكا،  تركيـا،  مثـل  الـدول  مختلـف  مـع  ثنائيـة 
والمملكـة المتحـدة، وأوغنـدا، وغيرهـا مـن الـدول التـي 

االسـتثمار. إلـى  تسـعى 
وقال سـعادة الشـيخ أحمد بن جاسـم بن محمد آل ثاني، 
وزيـر االقتصـاد والتجـارة، إن قطـر توفـر للمسـتثمرين 
القوانيـن  بفضـل  الحوافـز  مـن  العديـد  األجانـب 
الحوافـز  وتشـمل  الدولـة  أصدرتهـا  التـي  والتشـريعات 
إعفاء رأس المال األجنبي المسـتثمر من ضريبة الدخل 
تشـغيل  تاريـخ  مـن  سـنوات  عشـرة  عـن  تزيـد  ال  لمـدة 
المشـاريع  لبعـض  بالنسـبة  وذلـك  اسـتثماريا،  المشـروع 
المحـددة، وعـدم فـرض ضرائـب علـى اسـتيراد اآلالت 
الكبيـرة وقطـع غيارهـا والمـواد الخـام، وعـدم فـرض 
قيـود علـى رأس المـال وتحويـل األربـاح للخـارج، إضافـة 

إتاحـة إمكانيـة نقـل ملكيـة الشـركة مجانـا. إلـى 
التـي ألقاهـا فـي ملتقـى  وأضـاف سـعادته فـي كلمتـه 
األعمـال واالسـتثمار القطـري السـريالنكي الـذي أقيم 
قوانيـن  عـدة  الدولـة  »أصـدرت   الدوحـة:  فـي  مؤخـرا 
لمختلـف  جاذبـة  اسـتثمارية  بيئـة  وّفـرت  وتشـريعات 
هـذه  أتاحـت  حيـث  والتجاريـة،  االقتصاديّـة  المشـاريع 
القوانيـن للمسـتثمرين األجانـب الفرصـة لتنفيذ مشـاريع 

السـتثمارية فـي مختلـف القطاعـات وبنسـبة تمّلك تصل 
.»%100 إلـى 

الدولـة  انتهجتهـا  التـي  االقتصاديـة  السياسـات  وتهـدف 
والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكة  تعزيـز  إلـى 
مّثلـت حافـزا مهمـا لتنويـع االقتصـاد الوطنـي، وتطويـر 
إلـى  والتـي وصلـت  النفطيـة  القطاعـات غيـر  مسـاهمة 

حوالـي 70% مـن الناتـج المحلـي فـي العـام 2016.
وقـد أسـفر االجتمـاع األول للجنـة الوزاريـة المشـتركة 
حكومـة  بيـن  والفنـي  والتجـاري  االقتصـادي  للتعـاون 
تـم  الـذي  المتحـدة  المملكـة  وحكومـة  قطـر  دولـة 
إلـى  الوصـول  عـن  مؤخـرا  لنـدن  مدينـة  فـي  تنظيمـه 
اتفـاق مـع الجانـب البريطانـي بـأن يقـوم بتمويـل مشـاريع 

اسـتثمارية داخـل دولـة قطـر بقيمـه 21 مليـار ريـال.
وأكـد سـعادة وزيـر االقتصـاد والتجـارة أن التغيـرات 
الماضيـة  السـنوات  العالميـة واإلقليميـة فرضـت خـالل 
تحديـات مهمـة علـى الصعيديـن االقتصادي والسياسـي، 
مضيفـا:  العالـم،  اقتصـادات  كبـرى  علـى  وأثـرت 
التحديـات وتعزيـز  »تمكنـت قطـر مـن مواجهـة هـذه 
ومـن  اإلقليميـة  االقتصـادات  أقـوى  مكانتهـا كأحـد 
المسـتوى  علـى  الواعـدة  االقتصـادات  أكثـر  بيـن 

العالمـي«.
التاسـع  التجـاري  الشـريك  المتحـدة  المملكـة  وتعـد 
لدولـة قطـر، وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بيـن البلديـن 

.2016 العـام  فـي  ريـال  مليـار   11.6 حوالـي 
ولفـــت ســـعادة الوزيـــر إلـــى أن المملكـــة المتحـــدة تُعـــد 
تاســـع أكبـــر شـــريك تجـــاري لقطـــر حيـــث بلغـــت قيمـــة 
التجـــارة بيـــن البلديـــن نحـــو 11.6 مليـــار ريـــال فـــي العـــام 
2016، كمـــا أنهـــا تُعتبـــر شـــريكا اســـتثماريا مهمـــا لدولـــة 
قطـــر، وقـــد بلـــغ عـــدد الشـــركات البريطانيـــة العاملـــة 
فـــي الســـوق القطريـــة نحـــو 79 شـــركة وباجمالـــي رأس 

مـــال 8.1 مليـــار ريـــال.

اقتصاد

“إن ضريبة القيمة المضافة التي سنشهد تطبيقها 
في دولة قطر  هي إحدى طرق اإلصالح الجديدة 

التي ستساهم في توفير إيرادات جديدة والمساعدة 
في تقليل اعتماد االقتصاد القطري على عائدات 

النفط والغاز”.

يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

اقتصاد

الحث على المزيد من االصالحات
لمؤتمـــر  السادســـة  النســـخة  فـــي  المتحدثـــون  أكـــد 
يورومونـــي قطـــر الـــذي انعقـــد فـــي ديســـمبر 2017 أن مـــن 
ــاد  ــات فـــي االقتصـ ــال المزيـــد مـــن اإلصالحـ ــأن إدخـ شـ
القطـــري أن يمهـــد الطريـــق أمـــام الشـــركات األجنبيـــة 
لالســـتثمار فـــي البـــالد. وأكـــدوا أن فتـــح القطاعـــات 
الهامـــة ســـيجتذب المســـتثمرين األجانـــب، ممـــا سيســـاعد 

بـــدوره فـــي تنويـــع االقتصـــاد.

التنفيـــذي  الرئيـــس  الجيـــدة،  محمـــد  يوســـف  قـــال 
لمركـــز قطـــر للمـــال، إن فتـــح بعـــض القطاعـــات مثـــل 
قطـــاع العقـــارات سيســـاعد فـــي جـــذب االســـتثمارات 
األجنبيـــة وســـيعزز نمـــوذج الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص، مضيفـــا: »إن ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
التـــي سنشـــهد تطبيقهـــا فـــي دولـــة قطـــر ابتـــداء مـــن ينايـــر 
2018 خـــالل العـــام المقبـــل هـــي إحـــدى طـــرق اإلصـــالح 
ــر إيـــرادات جديـــدة  ــاهم فـــي توفيـ ــدة التـــي ستسـ الجديـ
والمســـاعدة فـــي تقليـــل اعتمـــاد االقتصـــاد القطـــري علـــى 

ــاز«. عائـــدات النفـــط والغـ
ونـــوه الجيـــدة بمســـاهمة مركـــز قطـــر للمـــال، فـــي تطويـــر 
ـــة، ممـــا  التشـــريعات وتخفيـــف بعـــض الضوابـــط الضريبي
فتـــح  علـــى  واألجانـــب  المحلييـــن  المســـتثمرين  حفـــز 
شـــركاتهم فـــي المركـــز، مؤكـــدا أهميـــة مركـــز 
قطـــر للمـــال باعتبـــاره عنصـــرا مهمـــا فـــي إســـتراتيجية 
قطـــر لتنويـــع مواردهـــا االقتصاديـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
المركـــز سيســـتمر فـــي جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة 
لتمكيـــن  تنافســـية  منصـــة  توفيـــر  عبـــر  المباشـــرة 

ــر.  ــي قطـ ــع فـ ــن التوسـ ــال مـ ــركات األعمـ شـ

نمو قوي
فـــي  واإلحصـــاء  التنمـــوي  التخطيـــط  وزارة  ذكـــرت 
تقريرهـــا المحـــدث »مســـح االســـتثمار األجنبـــي فـــي 
ــد  ــر قـ ــي قطـ ــة فـ ــتثمارات األجنبيـ ــر 2015« أن االسـ قطـ
نمـــت بنســـبة 11% علـــى أســـاس ســـنوي لتصـــل إلـــى 537.3 

ــال.  ــار ريـ مليـ
إلـــى  األجنبيـــة  االســـتثمارات  إجمالـــي  أصـــل  ومـــن 
ــرى  ــة األخـ ــتثمارات األجنبيـ ــة االسـ ــت قيمـ ــل، بلغـ الداخـ
)باســـتثناء المشـــتقات الماليـــة( 332.4 مليـــار ريـــال، وأمـــا 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فقـــد بلغـــت قيمتـــه 133 
مليـــار ريـــال، فـــي حيـــن أن االســـتثمار فـــي المحافـــظ قـــد 

ــال . ــار ريـ ــى 71.9 مليـ ــل إلـ وصـ
وكان حوالـــي 90% مـــن االســـتثمار األجنبـــي إلـــى الداخـــل 
ـــه مـــن عمليـــات  فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز ومـــا يرتبـــط ب
ـــل النقـــل والتســـويق.  ـــع وغيرهـــا مـــن األنشـــطة مث التصني
ومـــن حيـــث القيمـــة الدفتريـــة لالســـتثمارات فـــي نهايـــة 
العـــام 2015، شـــكلت أنشـــطة التصنيـــع مـــا نســـبته %56 
مـــن إجمالـــي قيمـــة االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر، يليهـــا 
ـــن واســـتغالل المحاجـــر )33%(، واألنشـــطة  قطـــاع التعدي
االســـتثمار  قيمـــة  وبلغـــت   .)%6( والتأمينيـــة  الماليـــة 
ريـــال،  مليـــار   74.5 التصنيـــع  فـــي  المباشـــر  األجنبـــي 
يليـــه قطـــاع التعديـــن واســـتغالل المحاجـــر )43.3 مليـــار 

ــال(. ــار ريـ ــن )7.5 مليـ ــل والتأميـ ــال(، والتمويـ ريـ
 وأمـــا بالنســـبة لتصنيـــف االســـتثمار األجنبـــي بحســـب 
االســـتثمار  قيمـــة  بلغـــت  فقـــد  الجغرافيـــة،  المنطقـــة 
الـــدول األميركيـــة األخـــرى  مـــن  المباشـــر  األجنبـــي 
ــاد  ــه االتحـ ــي(، يليـ ــن اإلجمالـ ــال )36% مـ ــار ريـ 47.5 مليـ
األوروبـــي 39 مليـــار ريـــال )29%(، والواليـــات المتحـــدة  

30.8 مليـــار ريـــال )23%(، وآســـيا )باســـتثناء دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي( 6.7 مليـــار ريـــال )%5(. 

للبـــالد  الخارجيـــة  االســـتثمارات  اجمالـــي  ازداد  وقـــد 
بحوالـــي 12% علـــى أســـاس ســـنوي ليصـــل إلـــى 378.3 
االســـتثمارات  قيمـــة  بلغـــت  حيـــن  فـــي  ريـــال،  مليـــار 
واالســـتثمار  ريـــال،  مليـــار    212.1 األخـــرى  األجنبيـــة 
واســـتثمارات  ريـــال،  مليـــار   130.8 المباشـــر  األجنبـــي 

ريـــال. مليـــار   35.4 األجنبيـــة  المحافـــظ 
المباشـــر  األجنبـــي  االســـتثمار  إجمالـــي  أصـــل  ومـــن 
البالـــغ 130.8  مليـــار ريـــال، بلغـــت قيمـــة قطـــاع التمويـــل 
والتأميـــن 47.5 مليـــار ريـــال )36% مـــن اإلجمالـــي(، تالهـــا 
النقـــل والتخزيـــن والمعلومـــات واالتصـــاالت 39.9 مليـــار 
ريـــال )31%(، والتعديـــن والمحاجـــر 35.7 مليـــار ريـــال 

.)%27(
أجنبيـــة  اســـتثمارات  لقطـــر  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار   
مباشـــرة فـــي الخـــارج فـــي حوالـــي 80 دولـــة حيـــث وصلـــت 
حصـــة أكبـــر أربـــع مجموعـــات مـــن تلـــك الـــدول فـــي 
نهايـــة 2015 إلـــى 82%. وبلغـــت قيمـــة االســـتثمار األجنبـــي 
ريـــال  مليـــار   44.6 األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي  المباشـــر 
)34% مـــن إجمالـــي االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر إلـــى 
ــار  ــي 31.8 مليـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــه مجلـ ــارج(، يليـ الخـ
ـــال  ـــار ري ـــة األخـــرى 19.5 ملي ـــدول العربي ـــال )24%(، وال ري
)15%(، وآســـيا )باســـتثناء الخليـــج ودول عربيـــة أخـــرى( 

11.1 مليـــار ريـــال )%8(.
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المتحـــدة الصـــدارة مـــن حيـــث تلقيهـــا لالســـتثمارات 
األجنبيـــة المباشـــرة. وبحســـب أحـــدث البيانـــات المتعلقـــة 
باالســـتثمارات األجنبيـــة المباشـــرة فـــي المملكـــة، فقـــد 
وصلـــت قيمـــة تلـــك االســـتثمارات إلـــى 7.5 مليـــار دوالر 
فـــي العـــام 2016 انخفاضـــا مـــن 8.1 مليـــار دوالر فـــي العـــام 

.2015
وازدادت االســـتثمارات األجنبيـــة فـــي قطـــر بمقـــدار 743 
ــن  ــام 2017، وبيـ ــن العـ ــي مـ ــع الثانـ ــي الربـ ــال فـ ــون ريـ مليـ
العاميـــن 2011 و2017، حيـــث ارتفـــع متوســـط   االســـتثمارات 
األجنبيـــة فـــي قطـــر والبالـــغ 613.43  مليـــون ريـــال ليصـــل 
فـــي الربـــع الثالـــث مـــن العـــام 2012 إلـــى أعلـــى مســـتوى لـــه 
والبالـــغ 377 مليـــون ريـــال، ووصـــل إلـــى أدنـــى مســـتوى 
لـــه فـــي الربـــع الرابـــع مـــن العـــام 2012 حيـــث بلـــغ 1744  

ـــال. ـــون ري ملي

حوافز للمستثمرين
الجديـدة  بعـد إعـالن قطـر عـن سياسـاتها االقتصاديـة 
اتفاقيـات  الحكومـة  أبرمـت  باالسـتثمار،  المتعلقـة 
وسـريالنكا،  تركيـا،  مثـل  الـدول  مختلـف  مـع  ثنائيـة 
والمملكـة المتحـدة، وأوغنـدا، وغيرهـا مـن الـدول التـي 

االسـتثمار. إلـى  تسـعى 
وقال سـعادة الشـيخ أحمد بن جاسـم بن محمد آل ثاني، 
وزيـر االقتصـاد والتجـارة، إن قطـر توفـر للمسـتثمرين 
القوانيـن  بفضـل  الحوافـز  مـن  العديـد  األجانـب 
الحوافـز  وتشـمل  الدولـة  أصدرتهـا  التـي  والتشـريعات 
إعفاء رأس المال األجنبي المسـتثمر من ضريبة الدخل 
تشـغيل  تاريـخ  مـن  سـنوات  عشـرة  عـن  تزيـد  ال  لمـدة 
المشـاريع  لبعـض  بالنسـبة  وذلـك  اسـتثماريا،  المشـروع 
المحـددة، وعـدم فـرض ضرائـب علـى اسـتيراد اآلالت 
الكبيـرة وقطـع غيارهـا والمـواد الخـام، وعـدم فـرض 
قيـود علـى رأس المـال وتحويـل األربـاح للخـارج، إضافـة 

إتاحـة إمكانيـة نقـل ملكيـة الشـركة مجانـا. إلـى 
التـي ألقاهـا فـي ملتقـى  وأضـاف سـعادته فـي كلمتـه 
األعمـال واالسـتثمار القطـري السـريالنكي الـذي أقيم 
قوانيـن  عـدة  الدولـة  »أصـدرت   الدوحـة:  فـي  مؤخـرا 
لمختلـف  جاذبـة  اسـتثمارية  بيئـة  وّفـرت  وتشـريعات 
هـذه  أتاحـت  حيـث  والتجاريـة،  االقتصاديّـة  المشـاريع 
القوانيـن للمسـتثمرين األجانـب الفرصـة لتنفيذ مشـاريع 

السـتثمارية فـي مختلـف القطاعـات وبنسـبة تمّلك تصل 
.»%100 إلـى 

الدولـة  انتهجتهـا  التـي  االقتصاديـة  السياسـات  وتهـدف 
والخـاص  العـام  القطاعيـن  بيـن  الشـراكة  تعزيـز  إلـى 
مّثلـت حافـزا مهمـا لتنويـع االقتصـاد الوطنـي، وتطويـر 
إلـى  والتـي وصلـت  النفطيـة  القطاعـات غيـر  مسـاهمة 

حوالـي 70% مـن الناتـج المحلـي فـي العـام 2016.
وقـد أسـفر االجتمـاع األول للجنـة الوزاريـة المشـتركة 
حكومـة  بيـن  والفنـي  والتجـاري  االقتصـادي  للتعـاون 
تـم  الـذي  المتحـدة  المملكـة  وحكومـة  قطـر  دولـة 
إلـى  الوصـول  عـن  مؤخـرا  لنـدن  مدينـة  فـي  تنظيمـه 
اتفـاق مـع الجانـب البريطانـي بـأن يقـوم بتمويـل مشـاريع 

اسـتثمارية داخـل دولـة قطـر بقيمـه 21 مليـار ريـال.
وأكـد سـعادة وزيـر االقتصـاد والتجـارة أن التغيـرات 
الماضيـة  السـنوات  العالميـة واإلقليميـة فرضـت خـالل 
تحديـات مهمـة علـى الصعيديـن االقتصادي والسياسـي، 
مضيفـا:  العالـم،  اقتصـادات  كبـرى  علـى  وأثـرت 
التحديـات وتعزيـز  »تمكنـت قطـر مـن مواجهـة هـذه 
ومـن  اإلقليميـة  االقتصـادات  أقـوى  مكانتهـا كأحـد 
المسـتوى  علـى  الواعـدة  االقتصـادات  أكثـر  بيـن 

العالمـي«.
التاسـع  التجـاري  الشـريك  المتحـدة  المملكـة  وتعـد 
لدولـة قطـر، وبلـغ حجـم التبـادل التجـاري بيـن البلديـن 

.2016 العـام  فـي  ريـال  مليـار   11.6 حوالـي 
ولفـــت ســـعادة الوزيـــر إلـــى أن المملكـــة المتحـــدة تُعـــد 
تاســـع أكبـــر شـــريك تجـــاري لقطـــر حيـــث بلغـــت قيمـــة 
التجـــارة بيـــن البلديـــن نحـــو 11.6 مليـــار ريـــال فـــي العـــام 
2016، كمـــا أنهـــا تُعتبـــر شـــريكا اســـتثماريا مهمـــا لدولـــة 
قطـــر، وقـــد بلـــغ عـــدد الشـــركات البريطانيـــة العاملـــة 
فـــي الســـوق القطريـــة نحـــو 79 شـــركة وباجمالـــي رأس 

مـــال 8.1 مليـــار ريـــال.

اقتصاد

“إن ضريبة القيمة المضافة التي سنشهد تطبيقها 
في دولة قطر  هي إحدى طرق اإلصالح الجديدة 

التي ستساهم في توفير إيرادات جديدة والمساعدة 
في تقليل اعتماد االقتصاد القطري على عائدات 

النفط والغاز”.

يوسف محمد الجيدة

الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

اقتصاد

الحث على المزيد من االصالحات
لمؤتمـــر  السادســـة  النســـخة  فـــي  المتحدثـــون  أكـــد 
يورومونـــي قطـــر الـــذي انعقـــد فـــي ديســـمبر 2017 أن مـــن 
ــاد  ــات فـــي االقتصـ ــال المزيـــد مـــن اإلصالحـ ــأن إدخـ شـ
القطـــري أن يمهـــد الطريـــق أمـــام الشـــركات األجنبيـــة 
لالســـتثمار فـــي البـــالد. وأكـــدوا أن فتـــح القطاعـــات 
الهامـــة ســـيجتذب المســـتثمرين األجانـــب، ممـــا سيســـاعد 

بـــدوره فـــي تنويـــع االقتصـــاد.

التنفيـــذي  الرئيـــس  الجيـــدة،  محمـــد  يوســـف  قـــال 
لمركـــز قطـــر للمـــال، إن فتـــح بعـــض القطاعـــات مثـــل 
قطـــاع العقـــارات سيســـاعد فـــي جـــذب االســـتثمارات 
األجنبيـــة وســـيعزز نمـــوذج الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن 
العـــام والخـــاص، مضيفـــا: »إن ضريبـــة القيمـــة المضافـــة 
التـــي سنشـــهد تطبيقهـــا فـــي دولـــة قطـــر ابتـــداء مـــن ينايـــر 
2018 خـــالل العـــام المقبـــل هـــي إحـــدى طـــرق اإلصـــالح 
ــر إيـــرادات جديـــدة  ــاهم فـــي توفيـ ــدة التـــي ستسـ الجديـ
والمســـاعدة فـــي تقليـــل اعتمـــاد االقتصـــاد القطـــري علـــى 

ــاز«. عائـــدات النفـــط والغـ
ونـــوه الجيـــدة بمســـاهمة مركـــز قطـــر للمـــال، فـــي تطويـــر 
ـــة، ممـــا  التشـــريعات وتخفيـــف بعـــض الضوابـــط الضريبي
فتـــح  علـــى  واألجانـــب  المحلييـــن  المســـتثمرين  حفـــز 
شـــركاتهم فـــي المركـــز، مؤكـــدا أهميـــة مركـــز 
قطـــر للمـــال باعتبـــاره عنصـــرا مهمـــا فـــي إســـتراتيجية 
قطـــر لتنويـــع مواردهـــا االقتصاديـــة، مشـــيرا إلـــى أن 
المركـــز سيســـتمر فـــي جـــذب االســـتثمارات األجنبيـــة 
لتمكيـــن  تنافســـية  منصـــة  توفيـــر  عبـــر  المباشـــرة 

ــر.  ــي قطـ ــع فـ ــن التوسـ ــال مـ ــركات األعمـ شـ

نمو قوي
فـــي  واإلحصـــاء  التنمـــوي  التخطيـــط  وزارة  ذكـــرت 
تقريرهـــا المحـــدث »مســـح االســـتثمار األجنبـــي فـــي 
ــد  ــر قـ ــي قطـ ــة فـ ــتثمارات األجنبيـ ــر 2015« أن االسـ قطـ
نمـــت بنســـبة 11% علـــى أســـاس ســـنوي لتصـــل إلـــى 537.3 

ــال.  ــار ريـ مليـ
إلـــى  األجنبيـــة  االســـتثمارات  إجمالـــي  أصـــل  ومـــن 
ــرى  ــة األخـ ــتثمارات األجنبيـ ــة االسـ ــت قيمـ ــل، بلغـ الداخـ
)باســـتثناء المشـــتقات الماليـــة( 332.4 مليـــار ريـــال، وأمـــا 
االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر فقـــد بلغـــت قيمتـــه 133 
مليـــار ريـــال، فـــي حيـــن أن االســـتثمار فـــي المحافـــظ قـــد 

ــال . ــار ريـ ــى 71.9 مليـ ــل إلـ وصـ
وكان حوالـــي 90% مـــن االســـتثمار األجنبـــي إلـــى الداخـــل 
ـــه مـــن عمليـــات  فـــي مجـــال النفـــط والغـــاز ومـــا يرتبـــط ب
ـــل النقـــل والتســـويق.  ـــع وغيرهـــا مـــن األنشـــطة مث التصني
ومـــن حيـــث القيمـــة الدفتريـــة لالســـتثمارات فـــي نهايـــة 
العـــام 2015، شـــكلت أنشـــطة التصنيـــع مـــا نســـبته %56 
مـــن إجمالـــي قيمـــة االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر، يليهـــا 
ـــن واســـتغالل المحاجـــر )33%(، واألنشـــطة  قطـــاع التعدي
االســـتثمار  قيمـــة  وبلغـــت   .)%6( والتأمينيـــة  الماليـــة 
ريـــال،  مليـــار   74.5 التصنيـــع  فـــي  المباشـــر  األجنبـــي 
يليـــه قطـــاع التعديـــن واســـتغالل المحاجـــر )43.3 مليـــار 

ــال(. ــار ريـ ــن )7.5 مليـ ــل والتأميـ ــال(، والتمويـ ريـ
 وأمـــا بالنســـبة لتصنيـــف االســـتثمار األجنبـــي بحســـب 
االســـتثمار  قيمـــة  بلغـــت  فقـــد  الجغرافيـــة،  المنطقـــة 
الـــدول األميركيـــة األخـــرى  مـــن  المباشـــر  األجنبـــي 
ــاد  ــه االتحـ ــي(، يليـ ــن اإلجمالـ ــال )36% مـ ــار ريـ 47.5 مليـ
األوروبـــي 39 مليـــار ريـــال )29%(، والواليـــات المتحـــدة  

30.8 مليـــار ريـــال )23%(، وآســـيا )باســـتثناء دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي( 6.7 مليـــار ريـــال )%5(. 

للبـــالد  الخارجيـــة  االســـتثمارات  اجمالـــي  ازداد  وقـــد 
بحوالـــي 12% علـــى أســـاس ســـنوي ليصـــل إلـــى 378.3 
االســـتثمارات  قيمـــة  بلغـــت  حيـــن  فـــي  ريـــال،  مليـــار 
واالســـتثمار  ريـــال،  مليـــار    212.1 األخـــرى  األجنبيـــة 
واســـتثمارات  ريـــال،  مليـــار   130.8 المباشـــر  األجنبـــي 

ريـــال. مليـــار   35.4 األجنبيـــة  المحافـــظ 
المباشـــر  األجنبـــي  االســـتثمار  إجمالـــي  أصـــل  ومـــن 
البالـــغ 130.8  مليـــار ريـــال، بلغـــت قيمـــة قطـــاع التمويـــل 
والتأميـــن 47.5 مليـــار ريـــال )36% مـــن اإلجمالـــي(، تالهـــا 
النقـــل والتخزيـــن والمعلومـــات واالتصـــاالت 39.9 مليـــار 
ريـــال )31%(، والتعديـــن والمحاجـــر 35.7 مليـــار ريـــال 

.)%27(
أجنبيـــة  اســـتثمارات  لقطـــر  إلـــى  التقريـــر  وأشـــار   
مباشـــرة فـــي الخـــارج فـــي حوالـــي 80 دولـــة حيـــث وصلـــت 
حصـــة أكبـــر أربـــع مجموعـــات مـــن تلـــك الـــدول فـــي 
نهايـــة 2015 إلـــى 82%. وبلغـــت قيمـــة االســـتثمار األجنبـــي 
ريـــال  مليـــار   44.6 األوروبـــي  االتحـــاد  فـــي  المباشـــر 
)34% مـــن إجمالـــي االســـتثمار األجنبـــي المباشـــر إلـــى 
ــار  ــي 31.8 مليـ ــاون الخليجـ ــس التعـ ــه مجلـ ــارج(، يليـ الخـ
ـــال  ـــار ري ـــة األخـــرى 19.5 ملي ـــدول العربي ـــال )24%(، وال ري
)15%(، وآســـيا )باســـتثناء الخليـــج ودول عربيـــة أخـــرى( 

11.1 مليـــار ريـــال )%8(.
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المحافـــظ  المحليـــون وكذلـــك  المســـتثمرون  دخـــل 
األميركيـــة والبريطانيـــة الســـوق للشـــراء منهـــا، ممـــا 
زاد متوســـط   قيمـــة التـــداول اليومـــي مـــن 250 مليـــون 

ــا. ــال يوميـ ــون ريـ ــى 450 مليـ ــال إلـ ريـ
وكانـــت قيمـــة حجـــم المحافـــظ مـــن مجموعـــة دول 
الحصـــار الموجـــودة فـــي الســـوق القطريـــة أقـــل مـــن 6 
مليـــار ريـــال، وهـــو مبلـــغ ضئيـــل بالمقارنـــة مـــع القيمـــة 
الســـوقية لســـوق قطـــر لـــألوراق الماليـــة التـــي تقـــدر 

ــال. ــار ريـ ــو 500 مليـ بنحـ
والجديـــر بالذكـــر أنـــه تماشـــيا مـــع توجيهـــات حضـــرة 
ثانـــي  آل  حمـــد  بـــن  تميـــم  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
أميـــر البـــالد المفـــدى، يتمتـــع مواطنـــو دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي بنفـــس االمتيـــازات التـــي يتمتـــع بهـــا 
المواطنـــون القطريـــون فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمارات فـــي 

الشـــركات المدرجـــة فـــي البورصـــة.

البورصة تجتذب مستثمرين
قـــال المنصـــوري: “فـــي الواقـــع، تلقينـــا أكثـــر مـــن 140 
طلبـــا مـــن المســـتثمرين الجـــدد مـــن محافـــظ اســـتثمار 
أجنبيـــة جديـــدة ترغـــب فـــي دخـــول بورصـــة قطـــر، 
وقـــد شـــهدت الســـوق أيضـــا اهتمامـــا كبيـــرا مـــن قبـــل 
المســـتثمرين القطرييـــن ورجـــال األعمـــال الذيـــن دخلـــوا 

الســـوق للشـــراء أثنـــاء فتـــرة األزمـــة”.
وحـــول تأثيـــر محافـــظ دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
إلـــى  المنصـــوري  لفـــت  الســـوق،  مـــن  التـــي خرجـــت 
جميـــع  أمـــام  مفتوحـــة  كانـــت  قطـــر  بورصـــة  أن 
التمتـــع  فـــي  الراغبيـــن  الخليجييـــن  المســـتثمرين 
بامتيـــازات االســـتثمار اســـتنادا إلـــى األســـس القويـــة 
المدرجـــة،  الشـــركات  ومتانـــة  القطـــري،  لالقتصـــاد 

األربـــاح. معـــدالت  وارتفـــاع 
المحافـــظ  هـــذه  لخـــروج  يكـــون  “لـــن  وأضـــاف: 
ـــة بســـبب  ـــى الســـوق القطري ـــة تأثيـــر كبيـــر عل الخليجي
صغـــر نســـبتها الســـوقية واســـتعداد المحافـــظ المحليـــة 
والدوليـــة األخـــرى لدخـــول الســـوق بقـــوة لمـــا تتســـم 
بـــه هـــذه الســـوق مـــن فـــرص للشـــراء. وفيمـــا يتعلـــق 
بالحصـــار، ليســـت هنـــاك حاجـــة إلـــى أيـــة إجـــراءات 
مضـــادة. فنحـــن مســـتعدون جيـــدا ونتمتـــع ببنيـــة تحتيـــة 
متطـــورة وســـوق عادلـــة ومنظمـــة، وعالقـــات ســـليمة مـــع 
ــار  ــفافية، واإلطـ ــم بالشـ ــات تتسـ ــتثمرين، وممارسـ المسـ
التنظيمـــي القـــوي، إلـــى جانـــب اإلســـتراتيجية الواضحـــة 
طويلـــة األجـــل )خطـــة عمـــل لمـــدة خمـــس ســـنوات(. 
ـــى تطويـــر ســـوق  وتقـــوم هـــذه اإلســـتراتيجية أساســـا عل
االكتتـــاب علـــى األســـهم مـــن خـــالل إدراج المزيـــد مـــن 
الشـــركات مـــن أجـــل تعزيـــز الســـيولة فـــي الســـوق، 

فضـــال عـــن تنويـــع األدوات االســـتثمارية والخدمـــات 
المبتكـــرة”.

إلـــى أن  أكثـــر مـــن 100 محفظـــة اســـتثمار  ويشـــار 
أجنبيـــة قـــد فتحـــت حســـابات جديـــدة خـــالل أســـبوع 
واحـــد فقـــط للتـــداول بأســـهم الشـــركات المدرجـــة 
ــظ  ــذه المحافـ ــة هـ ــر ثقـ ــا يظهـ ــر، ممـ ــة قطـ ــي بورصـ فـ
بســـوق األســـهم القطريـــة. وعـــن ذلـــك قـــال المنصـــوري: 
“يعكـــس هـــذا التحـــول الكبيـــر مـــن قبـــل المحافـــظ 
وجاذبيـــة  قطـــر  القتصـــاد  القويـــة  األســـس  األجنبيـــة 
االســـتثمار فـــي بورصـــة قطـــر وشـــركاتها المدرجـــة”.
وتحـــدث المنصـــوري عـــن إدراج وشـــيك لصندوقيـــن 
مـــن صناديـــق االســـتثمار المتداولـــة بحلـــول نهايـــة العـــام، 
حيـــث ســـتبدأ بورصـــة قطـــر بالســـماح بتـــداول العقـــود 
اآلجلـــة ونظـــام البيـــع علـــى المكشـــوف فـــي بعـــض 
ـــا الحاليـــة إدخـــال  األســـهم. ومضـــى قائـــال: “مـــن خططن
نظـــام البيـــع علـــى المكشـــوف حيـــث ســـيبدأ ذلـــك مـــن 
خـــالل صناديـــق االســـتثمار المتداولـــة أوال ومـــن ثـــم 
ســـينتقل إلـــى بعـــض األســـهم األخـــرى. ونأمـــل ان يتـــم 

تنفيـــذ ذلـــك قريبـــًا”.

نتذكـــر جميعنـــا كيـــف انهـــارت فـــي 
القطريـــة  األســـهم  ســـوق   2014 مـــارس 
مجـــاورة  دول  ثـــالث  فرضـــت  عندمـــا 
قيـــودا مماثلـــة علـــى قطـــر لكنهـــا اســـتعادت عافيتهـــا 
فـــي غضـــون يـــوم واحـــد، ممـــا يشـــير إلـــى أن أثـــر مثـــل 
هـــذه التطـــورات علـــى الســـوق ضئيـــل للغايـــة. وتعـــد 
البورصـــة القطريـــة أكبـــر ســـوق ناشـــئة فـــي المنطقـــة، 
وثانـــي أكبـــر ســـوق فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

مـــن حيـــث القيمـــة الســـوقية.
قبـل  مـن  متزايـدا  اهتمامـا  أيضـا   2017 العـام  وشـهد 
الشـركات العائليـة فـي قطـر إلدراجهـا فـي البورصـة 
مـن   %60 القابضـة  اسـتثمار  مجموعـة  طرحـت  حيـث 
رأسـمالها لالكتتاب العام في شـهر أغسـطس. وتُعتبر 
فـي  عائليـة  شـركة  أول  القابضـة  اسـتثمار  مجموعـة 
قطـر تـدرج أسـهمها فـي البورصـة، ويقـال بـأن هنالـك 
10 شـركات عائليـة أخـرى فـي قطـر قد أبـدت اهتماما 
بطـرح أسـهمها لالكتتـاب العـام فـي السـنوات المقبلـة. 
وبذلـك يـزداد عـدد الشـركات المدرجـة فـي بورصـة 

قطـر إلـى 45 شـركة.
وحتى صندوق االستثمار المتداول الذي يدير أحدهما 
بنـك الدوحـة، والثانـي مصـرف الريـان، وهـو مصـرف 
التأسيسـية  المرحلـة  نهايـة  إلـى  وصـال  قـد  إسـالمي، 

ويتوقـع أن يتـم إدراجهمـا بحلـول شـهر ديسـمبر.

بنســـبة  للســـوق  الرأســـمالية  القيمـــة  انخفضـــت  وقـــد 
2.31% فـــي نهايـــة أكتوبـــر 2017  بنحـــو 444 مليـــار ريـــال 
مقارنـــة بــــ 454 مليـــار ريـــال فـــي نهايـــة ســـبتمبر 2017.

ووفقـــا لبيـــان أصدرتـــه بورصـــة قطـــر، فقـــد كشـــفت 44 
شـــركة مـــن أصـــل 45 شـــركة مدرجـــة فـــي البورصـــة 
مـــن  األولـــى  التســـعة  لألشـــهر  الماليـــة  بياناتهـــا  عـــن 
العـــام 2017، حيـــث بلـــغ صافـــي الربـــح المجمـــع لجميـــع 
الشـــركات فـــي 30 ســـبتمبر 2017 حوالـــي 29.3 مليـــار 
ريـــال مقارنـــة مـــع 31.1 مليـــار ريـــال عـــن نفـــس الفتـــرة 

مـــن العـــام الســـابق، بانخفـــاض قـــدره %6.

تداعيات الحصار
أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لبورصـــة قطـــر راشـــد بـــن 
علـــي المنصـــوري فـــي مقابلـــة معـــه أن البورصـــة قـــد 
الحصـــار  تداعيـــات  مواجهـــة  علـــى  قدرتهـــا  أثبتـــت 
الحالـــي، كمـــا أنهـــا قـــد أبـــرزت جاذبيتهـــا االســـتثمارية 

القائمـــة علـــى أســـس اقتصاديـــة قويـــة.
وأضـــاف أنـــه منـــذ بـــدء محـــاوالت فـــرض الحصـــار، 
واإلماراتيـــة  الســـعودية  المحافـــظ  بعـــض  حاولـــت 
صـــرف انتبـــاه المســـتثمرين عـــن الســـوق القطريـــة فـــي 
اليوميـــن األوليـــن مـــن األزمـــة مـــن خـــالل طـــرح كميـــات 
كبيـــرة مـــن األســـهم للبيـــع. إال أن هـــذه المحـــاوالت قـــد 
بـــاءت بالفشـــل، وقـــد صححـــت الســـوق نفســـها عندمـــا 

بورصة قطر تتخطى الحصار
الخليجي لعالقاتها  التعاون  التي عانت منها بورصة قطر بسبب قطع بعض دول مجلس  تبددت االضطرابات 
التجارية والدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017 وذلك في غضون 72 ساعة. فقد انخفضت سوق األسهم 

بنسبة 7.٦% فى اليوم األول )االثنين(، لكنها استعادت 3% من الخسائر خالل ثالثة أيام )يوم الخميس(.

“لن يكون لخروج هذه المحافظ الخليجية تأثير كبير 
على السوق القطرية بسبب صغر نسبتها السوقية 

واستعداد المحافظ المحلية والدولية األخرى لدخول 
السوق بقوة لما تتسم به هذه السوق من فرص 

للشراء”.

راشد بن علي المنصوري
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر

كما

اقتصاداقتصاد
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المحافـــظ  المحليـــون وكذلـــك  المســـتثمرون  دخـــل 
األميركيـــة والبريطانيـــة الســـوق للشـــراء منهـــا، ممـــا 
زاد متوســـط   قيمـــة التـــداول اليومـــي مـــن 250 مليـــون 

ــا. ــال يوميـ ــون ريـ ــى 450 مليـ ــال إلـ ريـ
وكانـــت قيمـــة حجـــم المحافـــظ مـــن مجموعـــة دول 
الحصـــار الموجـــودة فـــي الســـوق القطريـــة أقـــل مـــن 6 
مليـــار ريـــال، وهـــو مبلـــغ ضئيـــل بالمقارنـــة مـــع القيمـــة 
الســـوقية لســـوق قطـــر لـــألوراق الماليـــة التـــي تقـــدر 

ــال. ــار ريـ ــو 500 مليـ بنحـ
والجديـــر بالذكـــر أنـــه تماشـــيا مـــع توجيهـــات حضـــرة 
ثانـــي  آل  حمـــد  بـــن  تميـــم  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب 
أميـــر البـــالد المفـــدى، يتمتـــع مواطنـــو دول مجلـــس 
التعـــاون الخليجـــي بنفـــس االمتيـــازات التـــي يتمتـــع بهـــا 
المواطنـــون القطريـــون فيمـــا يتعلـــق باالســـتثمارات فـــي 

الشـــركات المدرجـــة فـــي البورصـــة.

البورصة تجتذب مستثمرين
قـــال المنصـــوري: “فـــي الواقـــع، تلقينـــا أكثـــر مـــن 140 
طلبـــا مـــن المســـتثمرين الجـــدد مـــن محافـــظ اســـتثمار 
أجنبيـــة جديـــدة ترغـــب فـــي دخـــول بورصـــة قطـــر، 
وقـــد شـــهدت الســـوق أيضـــا اهتمامـــا كبيـــرا مـــن قبـــل 
المســـتثمرين القطرييـــن ورجـــال األعمـــال الذيـــن دخلـــوا 

الســـوق للشـــراء أثنـــاء فتـــرة األزمـــة”.
وحـــول تأثيـــر محافـــظ دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
إلـــى  المنصـــوري  لفـــت  الســـوق،  مـــن  التـــي خرجـــت 
جميـــع  أمـــام  مفتوحـــة  كانـــت  قطـــر  بورصـــة  أن 
التمتـــع  فـــي  الراغبيـــن  الخليجييـــن  المســـتثمرين 
بامتيـــازات االســـتثمار اســـتنادا إلـــى األســـس القويـــة 
المدرجـــة،  الشـــركات  ومتانـــة  القطـــري،  لالقتصـــاد 

األربـــاح. معـــدالت  وارتفـــاع 
المحافـــظ  هـــذه  لخـــروج  يكـــون  “لـــن  وأضـــاف: 
ـــة بســـبب  ـــى الســـوق القطري ـــة تأثيـــر كبيـــر عل الخليجي
صغـــر نســـبتها الســـوقية واســـتعداد المحافـــظ المحليـــة 
والدوليـــة األخـــرى لدخـــول الســـوق بقـــوة لمـــا تتســـم 
بـــه هـــذه الســـوق مـــن فـــرص للشـــراء. وفيمـــا يتعلـــق 
بالحصـــار، ليســـت هنـــاك حاجـــة إلـــى أيـــة إجـــراءات 
مضـــادة. فنحـــن مســـتعدون جيـــدا ونتمتـــع ببنيـــة تحتيـــة 
متطـــورة وســـوق عادلـــة ومنظمـــة، وعالقـــات ســـليمة مـــع 
ــار  ــفافية، واإلطـ ــم بالشـ ــات تتسـ ــتثمرين، وممارسـ المسـ
التنظيمـــي القـــوي، إلـــى جانـــب اإلســـتراتيجية الواضحـــة 
طويلـــة األجـــل )خطـــة عمـــل لمـــدة خمـــس ســـنوات(. 
ـــى تطويـــر ســـوق  وتقـــوم هـــذه اإلســـتراتيجية أساســـا عل
االكتتـــاب علـــى األســـهم مـــن خـــالل إدراج المزيـــد مـــن 
الشـــركات مـــن أجـــل تعزيـــز الســـيولة فـــي الســـوق، 

فضـــال عـــن تنويـــع األدوات االســـتثمارية والخدمـــات 
المبتكـــرة”.

إلـــى أن  أكثـــر مـــن 100 محفظـــة اســـتثمار  ويشـــار 
أجنبيـــة قـــد فتحـــت حســـابات جديـــدة خـــالل أســـبوع 
واحـــد فقـــط للتـــداول بأســـهم الشـــركات المدرجـــة 
ــظ  ــذه المحافـ ــة هـ ــر ثقـ ــا يظهـ ــر، ممـ ــة قطـ ــي بورصـ فـ
بســـوق األســـهم القطريـــة. وعـــن ذلـــك قـــال المنصـــوري: 
“يعكـــس هـــذا التحـــول الكبيـــر مـــن قبـــل المحافـــظ 
وجاذبيـــة  قطـــر  القتصـــاد  القويـــة  األســـس  األجنبيـــة 
االســـتثمار فـــي بورصـــة قطـــر وشـــركاتها المدرجـــة”.

وتحـــدث المنصـــوري عـــن إدراج وشـــيك لصندوقيـــن 
مـــن صناديـــق االســـتثمار المتداولـــة بحلـــول نهايـــة العـــام، 
حيـــث ســـتبدأ بورصـــة قطـــر بالســـماح بتـــداول العقـــود 
اآلجلـــة ونظـــام البيـــع علـــى المكشـــوف فـــي بعـــض 
ـــا الحاليـــة إدخـــال  األســـهم. ومضـــى قائـــال: “مـــن خططن
نظـــام البيـــع علـــى المكشـــوف حيـــث ســـيبدأ ذلـــك مـــن 
خـــالل صناديـــق االســـتثمار المتداولـــة أوال ومـــن ثـــم 
ســـينتقل إلـــى بعـــض األســـهم األخـــرى. ونأمـــل ان يتـــم 

تنفيـــذ ذلـــك قريبـــًا”.

نتذكـــر جميعنـــا كيـــف انهـــارت فـــي 
القطريـــة  األســـهم  ســـوق   2014 مـــارس 
مجـــاورة  دول  ثـــالث  فرضـــت  عندمـــا 
قيـــودا مماثلـــة علـــى قطـــر لكنهـــا اســـتعادت عافيتهـــا 
فـــي غضـــون يـــوم واحـــد، ممـــا يشـــير إلـــى أن أثـــر مثـــل 
هـــذه التطـــورات علـــى الســـوق ضئيـــل للغايـــة. وتعـــد 
البورصـــة القطريـــة أكبـــر ســـوق ناشـــئة فـــي المنطقـــة، 
وثانـــي أكبـــر ســـوق فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

مـــن حيـــث القيمـــة الســـوقية.
قبـل  مـن  متزايـدا  اهتمامـا  أيضـا   2017 العـام  وشـهد 
الشـركات العائليـة فـي قطـر إلدراجهـا فـي البورصـة 
مـن   %60 القابضـة  اسـتثمار  مجموعـة  طرحـت  حيـث 
رأسـمالها لالكتتاب العام في شـهر أغسـطس. وتُعتبر 
فـي  عائليـة  شـركة  أول  القابضـة  اسـتثمار  مجموعـة 
قطـر تـدرج أسـهمها فـي البورصـة، ويقـال بـأن هنالـك 
10 شـركات عائليـة أخـرى فـي قطـر قد أبـدت اهتماما 
بطـرح أسـهمها لالكتتـاب العـام فـي السـنوات المقبلـة. 
وبذلـك يـزداد عـدد الشـركات المدرجـة فـي بورصـة 

قطـر إلـى 45 شـركة.
وحتى صندوق االستثمار المتداول الذي يدير أحدهما 
بنـك الدوحـة، والثانـي مصـرف الريـان، وهـو مصـرف 
التأسيسـية  المرحلـة  نهايـة  إلـى  وصـال  قـد  إسـالمي، 

ويتوقـع أن يتـم إدراجهمـا بحلـول شـهر ديسـمبر.

بنســـبة  للســـوق  الرأســـمالية  القيمـــة  انخفضـــت  وقـــد 
2.31% فـــي نهايـــة أكتوبـــر 2017  بنحـــو 444 مليـــار ريـــال 
مقارنـــة بــــ 454 مليـــار ريـــال فـــي نهايـــة ســـبتمبر 2017.

ووفقـــا لبيـــان أصدرتـــه بورصـــة قطـــر، فقـــد كشـــفت 44 
شـــركة مـــن أصـــل 45 شـــركة مدرجـــة فـــي البورصـــة 
مـــن  األولـــى  التســـعة  لألشـــهر  الماليـــة  بياناتهـــا  عـــن 
العـــام 2017، حيـــث بلـــغ صافـــي الربـــح المجمـــع لجميـــع 
الشـــركات فـــي 30 ســـبتمبر 2017 حوالـــي 29.3 مليـــار 
ريـــال مقارنـــة مـــع 31.1 مليـــار ريـــال عـــن نفـــس الفتـــرة 

مـــن العـــام الســـابق، بانخفـــاض قـــدره %6.

تداعيات الحصار
أكـــد الرئيـــس التنفيـــذي لبورصـــة قطـــر راشـــد بـــن 
علـــي المنصـــوري فـــي مقابلـــة معـــه أن البورصـــة قـــد 
الحصـــار  تداعيـــات  مواجهـــة  علـــى  قدرتهـــا  أثبتـــت 
الحالـــي، كمـــا أنهـــا قـــد أبـــرزت جاذبيتهـــا االســـتثمارية 

القائمـــة علـــى أســـس اقتصاديـــة قويـــة.
وأضـــاف أنـــه منـــذ بـــدء محـــاوالت فـــرض الحصـــار، 
واإلماراتيـــة  الســـعودية  المحافـــظ  بعـــض  حاولـــت 
صـــرف انتبـــاه المســـتثمرين عـــن الســـوق القطريـــة فـــي 
اليوميـــن األوليـــن مـــن األزمـــة مـــن خـــالل طـــرح كميـــات 
كبيـــرة مـــن األســـهم للبيـــع. إال أن هـــذه المحـــاوالت قـــد 
بـــاءت بالفشـــل، وقـــد صححـــت الســـوق نفســـها عندمـــا 

بورصة قطر تتخطى الحصار
الخليجي لعالقاتها  التعاون  التي عانت منها بورصة قطر بسبب قطع بعض دول مجلس  تبددت االضطرابات 
التجارية والدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو 2017 وذلك في غضون 72 ساعة. فقد انخفضت سوق األسهم 

بنسبة 7.٦% فى اليوم األول )االثنين(، لكنها استعادت 3% من الخسائر خالل ثالثة أيام )يوم الخميس(.

“لن يكون لخروج هذه المحافظ الخليجية تأثير كبير 
على السوق القطرية بسبب صغر نسبتها السوقية 

واستعداد المحافظ المحلية والدولية األخرى لدخول 
السوق بقوة لما تتسم به هذه السوق من فرص 

للشراء”.

راشد بن علي المنصوري
الرئيس التنفيذي لبورصة قطر

كما

اقتصاداقتصاد
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الثـــروة  صنـــدوق  هـــو  لالســـتثمار  قطـــر 
الســـيادية لدولـــة قطـــر، أسســـته الحكومـــة 
فـــي العـــام 2005 لتعزيـــز اقتصـــاد البـــالد 
جديـــدة  أصـــول  فئـــات  علـــى  االســـتحواذ  خـــالل  مـــن 
حـــول العالـــم. وتُقـــدَّر القيمـــة اإلجماليـــة لألصـــول التـــي 
ـــة ســـبتمبر 2017 بحوالـــي 1.2  يملكهـــا الجهـــاز حتـــى غاي

تريليـــون ريـــال )330 مليـــار دوالر(.
ويُعتبـــر جهـــاز قطـــر لالســـتثمار أحـــد أكبـــر 10 صناديـــق 
للثـــروة الســـيادية فـــي العالـــم، وهـــو يحتـــل المرتبـــة التاســـعة 
عالميـــا مـــن بيـــن صناديـــق الثـــروة الســـيادية فـــي العالـــم 
ـــم  يحســـب تصنيـــف معهـــد صناديـــق الثـــروة الســـيادية. ول
ـــار  ـــي 72.8 ملي يقـــم جهـــاز قطـــر لالســـتثمار بضـــخ حوال
ــد  ــة لتجديـ ــوك المحليـ ــي البنـ ــار دوالر( فـ ــال )20 مليـ ريـ
ــا عـــن خططـــه  ــاد قطـــر فحســـب، بـــل أعلـــن أيضـ اقتصـ
لتوســـيع حصتـــه فـــي مختلـــف البلـــدان، فقـــد أكـــد وزيـــر 
ــد  ــاز قـ ــادي أن الجهـ ــعادة علـــي شـــريف العمـ ــة سـ الماليـ
جلـــب أكثـــر مـــن 73 مليـــار ريـــال إلـــى البـــالد منـــذ 
بـــدء الحصـــار علـــى قطـــر فـــي يونيـــو، لكنـــه نفـــى قيـــام 

الجهـــاز ببيـــع أصولـــه لجلـــب الســـيولة.
وأضـــاف: »إننـــا ال نقـــوم بتصفيـــة أي شـــيء وإنمـــا جلبنـــا 
ــل،  ــى الداخـ ــارج إلـ ــن الخـ ــا مـ ــي لدينـ ــيولة التـ بعـــض السـ
عبـــر وزارة الماليـــة وصنـــدوق الثـــروة الســـيادية القطـــري، 
وهـــذا  الوضـــع.  هـــذا  فـــي  للغايـــة  أمـــر طبيعـــي  وهـــو 

ــتباقي ووقائـــي«. ــراء اسـ ــو اجـ ــراء هـ االجـ
ـــن ســـعود آل  ـــن محمـــد ب ـــداهلل ب وقـــال ســـعادة الشـــيخ عب
ثانـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لجهـــاز قطـــر لالســـتثمار، إنـــه 
ال توجـــد خطـــط لتصفيـــة األصـــول األجنبيـــة - كمـــا 
الصنـــدوق  أن  المســـتثمرين – كاشـــفا  بعـــض  توقـــع 

ـــدة. ـــرة جدي ـــة كبي ـــا عـــن اســـتثمارات دولي ســـيعلن قريب
خطط توسعية

لالســـتثمار  قطـــر  لجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أن العقوبـــات المفروضـــة علـــى قطـــر لـــم تؤثـــر علـــى 

انتهينـــا  »لقـــد  مضيفـــا:  االســـتثمارية،  إســـتراتيجيتها 
للتـــو مـــن جولـــة فـــي العديـــد مـــن دول العالـــم، وســـوف 
تســـمعون عـــن اســـتثمارات كبيـــرة فـــي وقـــت قريـــب«، 
ـــل بشـــأن خطـــط االســـتثمار  ـــم يقـــدم أي تفاصي ـــه ل لكن

تلـــك.
ووفقـــا لتقريـــر لوكالـــة رويتـــرز، فـــإن تعليقـــات الرئيـــس 
خبيـــر مصرفـــي  مـــع مالحظـــات  تتماشـــى  التنفيـــذي 
محلـــي علـــى درايـــة بعمليـــات جهـــاز قطـــر لالســـتثمار 
والـــذي أكـــد أنـــه لـــم يلحـــظ قيـــام الصنـــدوق بـــأي عمليـــة 
بيـــع كبـــرى خـــالل الشـــهرين الماضييـــن. وحتـــى لـــو بـــاع 
ــأن ذلـــك يأتـــي فـــي  ــول بـ ــه يقـ الصنـــدوق أي شـــيء، فإنـ
إطـــار إعـــادة التـــوازن العاديـــة لمحفظتـــه االســـتثمارية 
كمـــا حـــدث فـــي الماضـــي عندمـــا خفضـــت الحكومـــة 

القطريـــة مـــن حصتهـــا فـــي البنـــك الزراعـــي الصينـــي.
وعلـــى الرغـــم مـــن التغيـــرات السياســـية فـــي المملكـــة 
فـــي  الكبيـــر  والتغييـــر  )البريكســـيت(  المتحـــدة 
قطـــر  جهـــاز  أن  إال  المتحـــدة،  الواليـــات  سياســـات 
ـــن إذ  ـــه فـــي كال البلدي ـــادة عمليات ـــزم زي لالســـتثمار يعت
ــه  ــارات جنيـ ــال )5 مليـ ــار ريـ ــاز 23 مليـ ــتثمر الجهـ سيسـ
الســـنوات  فـــي  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  إســـترليني( 
فـــي  الثانـــي  مكتبـــه  ســـيفتتح  أنـــه  كمـــا  المقبلـــة، 
ســـان فرانسيســـكو بالواليـــات المتحـــدة، بعـــد مكتبـــه 
فـــي نيويـــورك، فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 2018، مـــع 
التركيـــز علـــى قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــا 

والعقـــارات. الصحيـــة  والرعايـــة 
ويســـتثمر جهـــاز قطـــر لالســـتثمار مبلـــغ 127 مليـــار ريـــال 
)35 مليـــار جنيـــه إســـترليني( فـــي المملكـــة المتحـــدة، 
فنـــدق  فـــي  مؤثـــرة  حصصـــًا  الصنـــدوق  يمتلـــك  إذ 

جهاز قطر لالستثمار
يقدم يد العون للبالد

عندما فرضت بعض دول مجلس التعاون الخليجي حظرا على التجارة والسفر على قطر في يونيو، كانت هنالك 
تكهنات بأن يقوم جهاز قطر لالستثمار، وهو شركة قابضة مملوكة للدولة تعنى باالستثمارات المحلية واألجنبية، 

ببيع بعضا من أهم أصوله لمساعدة البالد على التغلب على األزمة االقتصادية.

“إننا ال نقوم بتصفية أي شيء، وإنما جلبنا بعض 
السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة 

المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر 
طبيعي للغاية في هذا الوضع. وهذا االجراء هو اجراء 

استباقي ووقائي”.

سعادة علي شريف العمادي

وزير المالية

»ســـافوي«، وناطحـــة الســـحاب »شـــارد«، باإلضافـــة إلـــى 
متجـــر »هـــارودز«، وغيرهـــا. وقـــد أعلـــن الجهـــاز عـــن 
خطـــط الســـتثمار حوالـــي 164 مليـــار ريـــال )45 مليـــار 

دوالر( فـــي الواليـــات المتحـــدة بحلـــول العـــام 2020.
ــر  ــاز قطـ ــدأ جهـ ــاش، بـ ــعار النفـــط باالنتعـ ــدء أسـ ــع بـ ومـ
لالســـتثمار بشـــراء حصـــص فـــي أكبـــر شـــركة لإلنتـــاج 
الروســـية  النفـــط  وشـــركة  تركيـــا،  فـــي  الدواجـــن 
روزنيفـــت، وشـــبكة توزيـــع الغـــاز الوطنيـــة البريطانيـــة. 
ــغ 364  ــتثمارها مبلـ ــة اسـ ــا إمكانيـ ــر أيضـ ــدرس قطـ وتـ
مليـــار ريـــال )100 مليـــار دوالر( فـــي صنـــدوق تكنولوجيـــا 
عالمـــي تـــم تشـــكيله مـــن قبـــل مجموعـــة ســـوفت بنـــك 
كـــورب. لكـــن لـــم يتـــم اتخـــاذ أي قـــرار نهائـــي حتـــى 

اآلن بهـــذا الشـــأن.

االستثمارات المحلية
وتيـــرة  بزيـــادة  لالســـتثمار  قطـــر  جهـــاز  لـــم يكتـــف 
اســـتثماراته علـــى الصعيـــد العالمـــي، وإنمـــا يقـــوم أيضـــا 
مجموعـــة  مثـــل  محليـــة  شـــركات  فـــي  باالســـتثمار 
كتـــارا للتطويـــر العقـــاري والخطـــوط الجويـــة القطريـــة، 
إلـــى جانـــب بعـــض الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 

ــر. ــي قطـ فـ
ـــن ســـعود آل  ـــن محمـــد ب ـــداهلل ب وقـــال ســـعادة الشـــيخ عب
ــتثمار فـــي  ــاز قطـــر لالسـ ثانـــي الرئيـــس التنفيـــذي لجهـ
معـــرض تقديمـــه للتفاصيـــل إنـــه ســـيتم قريبـــا االســـتثمار 

فـــي مجموعـــة كتـــارا للتطويـــر العقـــاري، كمـــا أنـــه 
يمكـــن أن تكـــون الخطـــوط الجويـــة القطريـــة الوجهـــة 
التاليـــة للصنـــدوق، مضيفـــا خـــالل محاضـــرة ألقاهـــا فـــي 
جامعـــة جورجتـــاون بقطـــر: »نحـــن نتطلـــع الـــى االســـتثمار 
المتوســـط،  المـــدى  علـــى  الشـــركتين  هاتيـــن  فـــي 
ونحـــاول أن ننشـــئ محفظـــة اســـتثمارية جيـــدة معهمـــا«.

الرئيـــس  أكـــد  المحليـــة،  الشـــركات  دعـــم  وحـــول 
قـــد  الجهـــاز  أن  لالســـتثمار  قطـــر  لجهـــاز  التنفيـــذي 
الحاليـــة  األصـــول  لتقويـــة  إســـتراتيجية  بوضـــع  قـــام 
لبعـــض الشـــركات الوطنيـــة مثـــل كتـــارا والخطـــوط 
الجويـــة القطريـــة وغيرهمـــا وأن الجهـــاز ســـيقدم لهـــذه 
الشـــركات الدعـــم المالـــي والتنظيمـــي ورأس المـــال 
البشـــري. ومضـــى قائـــال: »ســـوف نأخـــذ 10 خريجيـــن 
مـــن المدينـــة التعليميـــة وســـندخلهم فـــي شـــركاتنا، وهـــم 

الذيـــن ســـيعملون علـــى األصـــول المســـتقبلية«.
لنقـــل  مناســـبة  إســـتراتيجية  الجهـــاز  اعتمـــد  وقـــد 
اســـتثماراته وتنويـــع مناطقهـــا الجغرافيـــة. وأردف قائـــال: 
»هـــذه كلهـــا هـــي جـــزء مـــن اإلســـتراتيجية الجديـــدة 
ــتراتيجية  ــا. ومـــن نقـــاط هـــذه اإلسـ التـــي أثبتـــت نجاحهـ
نقـــل أصولنـــا لمســـاعدتنا إمـــا علـــى مواجهـــة األزمـــات 
التـــي  كاألزمـــة الحاليـــة أو لالســـتفادة مـــن الفـــرص 
يمكـــن أن نحصـــل عليهـــا. وهـــذا مـــا ســـيتيح لنـــا نقـــل 

الســـيولة مـــن مـــكان إلـــى آخـــر«.

“لقد انتهينا للتو من جولة في العديد من دول العالم، 
وسوف تسمعون عن استثمارات كبيرة في وقت 

قريب”.

سعادة الشيخ عبداهلل بن محمد بن 
سعود آل ثاني

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار

جهاز

اقتصاداقتصاد
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الثـــروة  صنـــدوق  هـــو  لالســـتثمار  قطـــر 
الســـيادية لدولـــة قطـــر، أسســـته الحكومـــة 
فـــي العـــام 2005 لتعزيـــز اقتصـــاد البـــالد 
جديـــدة  أصـــول  فئـــات  علـــى  االســـتحواذ  خـــالل  مـــن 
حـــول العالـــم. وتُقـــدَّر القيمـــة اإلجماليـــة لألصـــول التـــي 
ـــة ســـبتمبر 2017 بحوالـــي 1.2  يملكهـــا الجهـــاز حتـــى غاي

تريليـــون ريـــال )330 مليـــار دوالر(.
ويُعتبـــر جهـــاز قطـــر لالســـتثمار أحـــد أكبـــر 10 صناديـــق 
للثـــروة الســـيادية فـــي العالـــم، وهـــو يحتـــل المرتبـــة التاســـعة 
عالميـــا مـــن بيـــن صناديـــق الثـــروة الســـيادية فـــي العالـــم 
ـــم  يحســـب تصنيـــف معهـــد صناديـــق الثـــروة الســـيادية. ول
ـــار  ـــي 72.8 ملي يقـــم جهـــاز قطـــر لالســـتثمار بضـــخ حوال
ــد  ــة لتجديـ ــوك المحليـ ــي البنـ ــار دوالر( فـ ــال )20 مليـ ريـ
ــا عـــن خططـــه  ــاد قطـــر فحســـب، بـــل أعلـــن أيضـ اقتصـ
لتوســـيع حصتـــه فـــي مختلـــف البلـــدان، فقـــد أكـــد وزيـــر 
ــد  ــاز قـ ــادي أن الجهـ ــعادة علـــي شـــريف العمـ ــة سـ الماليـ
جلـــب أكثـــر مـــن 73 مليـــار ريـــال إلـــى البـــالد منـــذ 
بـــدء الحصـــار علـــى قطـــر فـــي يونيـــو، لكنـــه نفـــى قيـــام 

الجهـــاز ببيـــع أصولـــه لجلـــب الســـيولة.
وأضـــاف: »إننـــا ال نقـــوم بتصفيـــة أي شـــيء وإنمـــا جلبنـــا 
ــل،  ــى الداخـ ــارج إلـ ــن الخـ ــا مـ ــي لدينـ ــيولة التـ بعـــض السـ
عبـــر وزارة الماليـــة وصنـــدوق الثـــروة الســـيادية القطـــري، 
وهـــذا  الوضـــع.  هـــذا  فـــي  للغايـــة  أمـــر طبيعـــي  وهـــو 

ــتباقي ووقائـــي«. ــراء اسـ ــو اجـ ــراء هـ االجـ
ـــن ســـعود آل  ـــن محمـــد ب ـــداهلل ب وقـــال ســـعادة الشـــيخ عب
ثانـــي، الرئيـــس التنفيـــذي لجهـــاز قطـــر لالســـتثمار، إنـــه 
ال توجـــد خطـــط لتصفيـــة األصـــول األجنبيـــة - كمـــا 
الصنـــدوق  أن  المســـتثمرين – كاشـــفا  بعـــض  توقـــع 

ـــدة. ـــرة جدي ـــة كبي ـــا عـــن اســـتثمارات دولي ســـيعلن قريب
خطط توسعية

لالســـتثمار  قطـــر  لجهـــاز  التنفيـــذي  الرئيـــس  أكـــد 
أن العقوبـــات المفروضـــة علـــى قطـــر لـــم تؤثـــر علـــى 

انتهينـــا  »لقـــد  مضيفـــا:  االســـتثمارية،  إســـتراتيجيتها 
ــوف  ــم، وسـ للتـــو مـــن جولـــة فـــي العديـــد مـــن دول العالـ
تســـمعون عـــن اســـتثمارات كبيـــرة فـــي وقـــت قريـــب«، 
ـــل بشـــأن خطـــط االســـتثمار  ـــم يقـــدم أي تفاصي ـــه ل لكن

تلـــك.
ووفقـــا لتقريـــر لوكالـــة رويتـــرز، فـــإن تعليقـــات الرئيـــس 
خبيـــر مصرفـــي  مـــع مالحظـــات  تتماشـــى  التنفيـــذي 
محلـــي علـــى درايـــة بعمليـــات جهـــاز قطـــر لالســـتثمار 
والـــذي أكـــد أنـــه لـــم يلحـــظ قيـــام الصنـــدوق بـــأي عمليـــة 
بيـــع كبـــرى خـــالل الشـــهرين الماضييـــن. وحتـــى لـــو بـــاع 
ــأن ذلـــك يأتـــي فـــي  ــول بـ ــه يقـ الصنـــدوق أي شـــيء، فإنـ
إطـــار إعـــادة التـــوازن العاديـــة لمحفظتـــه االســـتثمارية 
كمـــا حـــدث فـــي الماضـــي عندمـــا خفضـــت الحكومـــة 

القطريـــة مـــن حصتهـــا فـــي البنـــك الزراعـــي الصينـــي.
وعلـــى الرغـــم مـــن التغيـــرات السياســـية فـــي المملكـــة 
فـــي  الكبيـــر  والتغييـــر  )البريكســـيت(  المتحـــدة 
قطـــر  جهـــاز  أن  إال  المتحـــدة،  الواليـــات  سياســـات 
ـــن إذ  ـــه فـــي كال البلدي ـــادة عمليات ـــزم زي لالســـتثمار يعت
ــه  ــارات جنيـ ــال )5 مليـ ــار ريـ ــاز 23 مليـ ــتثمر الجهـ سيسـ
الســـنوات  فـــي  المتحـــدة  المملكـــة  فـــي  إســـترليني( 
فـــي  الثانـــي  مكتبـــه  ســـيفتتح  أنـــه  كمـــا  المقبلـــة، 
ســـان فرانسيســـكو بالواليـــات المتحـــدة، بعـــد مكتبـــه 
فـــي نيويـــورك، فـــي الربـــع األول مـــن العـــام 2018، مـــع 
التركيـــز علـــى قطاعـــات البنيـــة التحتيـــة والتكنولوجيـــا 

والعقـــارات. الصحيـــة  والرعايـــة 
ويســـتثمر جهـــاز قطـــر لالســـتثمار مبلـــغ 127 مليـــار ريـــال 
)35 مليـــار جنيـــه إســـترليني( فـــي المملكـــة المتحـــدة، 
فنـــدق  فـــي  مؤثـــرة  حصصـــًا  الصنـــدوق  يمتلـــك  إذ 

جهاز قطر لالستثمار
يقدم يد العون للبالد

عندما فرضت بعض دول مجلس التعاون الخليجي حظرا على التجارة والسفر على قطر في يونيو، كانت هنالك 
تكهنات بأن يقوم جهاز قطر لالستثمار، وهو شركة قابضة مملوكة للدولة تعنى باالستثمارات المحلية واألجنبية، 

ببيع بعضا من أهم أصوله لمساعدة البالد على التغلب على األزمة االقتصادية.

“إننا ال نقوم بتصفية أي شيء، وإنما جلبنا بعض 
السيولة التي لدينا من الخارج إلى الداخل، عبر وزارة 

المالية وصندوق الثروة السيادية القطري، وهو أمر 
طبيعي للغاية في هذا الوضع. وهذا االجراء هو اجراء 

استباقي ووقائي”.

سعادة علي شريف العمادي

وزير المالية

»ســـافوي«، وناطحـــة الســـحاب »شـــارد«، باإلضافـــة إلـــى 
متجـــر »هـــارودز«، وغيرهـــا. وقـــد أعلـــن الجهـــاز عـــن 
خطـــط الســـتثمار حوالـــي 164 مليـــار ريـــال )45 مليـــار 

دوالر( فـــي الواليـــات المتحـــدة بحلـــول العـــام 2020.
ــر  ــاز قطـ ــدأ جهـ ــاش، بـ ــعار النفـــط باالنتعـ ــدء أسـ ــع بـ ومـ
لالســـتثمار بشـــراء حصـــص فـــي أكبـــر شـــركة لإلنتـــاج 
الروســـية  النفـــط  وشـــركة  تركيـــا،  فـــي  الدواجـــن 
روزنيفـــت، وشـــبكة توزيـــع الغـــاز الوطنيـــة البريطانيـــة. 
ــغ 364  ــتثمارها مبلـ ــة اسـ ــا إمكانيـ ــر أيضـ ــدرس قطـ وتـ
مليـــار ريـــال )100 مليـــار دوالر( فـــي صنـــدوق تكنولوجيـــا 
عالمـــي تـــم تشـــكيله مـــن قبـــل مجموعـــة ســـوفت بنـــك 
كـــورب. لكـــن لـــم يتـــم اتخـــاذ أي قـــرار نهائـــي حتـــى 

اآلن بهـــذا الشـــأن.

االستثمارات المحلية
وتيـــرة  بزيـــادة  لالســـتثمار  قطـــر  جهـــاز  لـــم يكتـــف 
اســـتثماراته علـــى الصعيـــد العالمـــي، وإنمـــا يقـــوم أيضـــا 
مجموعـــة  مثـــل  محليـــة  شـــركات  فـــي  باالســـتثمار 
كتـــارا للتطويـــر العقـــاري والخطـــوط الجويـــة القطريـــة، 
إلـــى جانـــب بعـــض الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 

ــر. ــي قطـ فـ
ـــن ســـعود آل  ـــن محمـــد ب ـــداهلل ب وقـــال ســـعادة الشـــيخ عب
ــتثمار فـــي  ــاز قطـــر لالسـ ثانـــي الرئيـــس التنفيـــذي لجهـ
معـــرض تقديمـــه للتفاصيـــل إنـــه ســـيتم قريبـــا االســـتثمار 

فـــي مجموعـــة كتـــارا للتطويـــر العقـــاري، كمـــا أنـــه 
يمكـــن أن تكـــون الخطـــوط الجويـــة القطريـــة الوجهـــة 
التاليـــة للصنـــدوق، مضيفـــا خـــالل محاضـــرة ألقاهـــا فـــي 
جامعـــة جورجتـــاون بقطـــر: »نحـــن نتطلـــع الـــى االســـتثمار 
المتوســـط،  المـــدى  علـــى  الشـــركتين  هاتيـــن  فـــي 
ونحـــاول أن ننشـــئ محفظـــة اســـتثمارية جيـــدة معهمـــا«.
الرئيـــس  أكـــد  المحليـــة،  الشـــركات  دعـــم  وحـــول 
قـــد  الجهـــاز  أن  لالســـتثمار  قطـــر  لجهـــاز  التنفيـــذي 
الحاليـــة  األصـــول  لتقويـــة  إســـتراتيجية  بوضـــع  قـــام 
لبعـــض الشـــركات الوطنيـــة مثـــل كتـــارا والخطـــوط 
الجويـــة القطريـــة وغيرهمـــا وأن الجهـــاز ســـيقدم لهـــذه 
الشـــركات الدعـــم المالـــي والتنظيمـــي ورأس المـــال 
البشـــري. ومضـــى قائـــال: »ســـوف نأخـــذ 10 خريجيـــن 
مـــن المدينـــة التعليميـــة وســـندخلهم فـــي شـــركاتنا، وهـــم 

الذيـــن ســـيعملون علـــى األصـــول المســـتقبلية«.
لنقـــل  مناســـبة  إســـتراتيجية  الجهـــاز  اعتمـــد  وقـــد 
اســـتثماراته وتنويـــع مناطقهـــا الجغرافيـــة. وأردف قائـــال: 
»هـــذه كلهـــا هـــي جـــزء مـــن اإلســـتراتيجية الجديـــدة 
ــتراتيجية  ــا. ومـــن نقـــاط هـــذه اإلسـ التـــي أثبتـــت نجاحهـ
نقـــل أصولنـــا لمســـاعدتنا إمـــا علـــى مواجهـــة األزمـــات 
التـــي  كاألزمـــة الحاليـــة أو لالســـتفادة مـــن الفـــرص 
يمكـــن أن نحصـــل عليهـــا. وهـــذا مـــا ســـيتيح لنـــا نقـــل 

الســـيولة مـــن مـــكان إلـــى آخـــر«.

“لقد انتهينا للتو من جولة في العديد من دول العالم، 
وسوف تسمعون عن استثمارات كبيرة في وقت 

قريب”.

سعادة الشيخ عبداهلل بن محمد بن 
سعود آل ثاني

الرئيس التنفيذي لجهاز قطر لالستثمار

جهاز

اقتصاداقتصاد
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الحـــظ أن بقيـــة دول العالـــم، باســـتثناء 
فرصـــا  وفـــرت  قـــد  الحصـــار،  دول 
التـــي  التأميـــن  لشـــركات  كبيـــرة 
معظمهـــا  بـــدأ  حيـــث  لهـــا  مقـــرا  قطـــر  مـــن  تتخـــذ 
ــة  ــي المنطقـ ــس فـ ــواق، ليـ ــات األسـ ــتغالل إمكانيـ باسـ

فحســـب، وإنمـــا فـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن العالـــم.
وقــد قامــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي هــي مــن 
بيــن الــدول التــي أعلنــت المقاطعــة بتجديــد الرخصــة 
ــي  ــو ظب ــن فــي أب ــة لفــرع شــركة قطــر للتأمي التجاري
عــن  بيــان صــدر مؤخــرا  وقــال  أســابيع.  قبــل بضعــة 
الشــركة فــي موقــع بورصــة قطــر إن الفــرع ســيواصل 

قيامــه بأعمالــه االعتياديــة.
ويعمــل فــرع أبــو ظبــي لشــركة قطــر للتأميــن فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ العــام 2002  ويبلــغ 
 110 للشــركة  المكتتبــة  التأميــن  أقســاط  إجمالــي 
ــون دوالر( ســنويا، ممــا يشــير  ــال )30.2 ملي ــن ري ماليي
بوضــوح إلــى أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم تصــدر 
أي توجيهــات لشــركات التأميــن القطريــة أن توقــف 
المفروضــة  االقتصاديــة  القيــود  إطــار  فــي  عملياتهــا 

علــى البــالد منــذ 5 يونيــو.
شــركات  لجميــع  المجمعــة  اإليــرادات  ووصلــت 
التأميــن فــي البــالد فــي العــام 2016 إلــى حوالــي 11 مليــار 
ريــال )3 مليــارات دوالر(، أي 1.5% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي للبــالد. لكــن معــدل االنتشــار هــذا يُعتبــر 
منخفضــا للغايــة مقارنــة بالــدول األخــرى فــي منطقــة 
إلــى  يشــير  ممــا  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 

إمكانــات نمــو قويــة للتأميــن فــي قطــر.
وقــد أدى التوســع فــي التأميــن اإللزامــي وزيــادة تعرفــة 
التأميــن إلــى زيــادة نشــاط التأميــن فــي البــالد خــالل 

ــة الماضيــة. الســنوات القليل
ويعتبــر قطــاع التأميــن أكبــر قطــاع مالــي لمصــرف 
قطــر المركــزي فــي البــالد، وقــد لعــب دورا هاما على 
خلفيــة اإلنفــاق الحكومــي علــى المشــاريع المتعلقــة 
ــر  ــرادات غي ــادة اإلي ــى زي ــة، باإلضافــة إل ــة التحتي بالبني

الهيدروكربونيــة.

توسيع البصمة العالمية
لمــا كانــت العقوبــات تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن 
القطريــة  التأميــن  شــركات  فــإن  المنطقــة،  دول 
تســتطيع القيــام بأعمالهــا فــي مراكــز رئيســية أخــرى 
ــغ ولنــدن  ــات المتحــدة وهونــغ كون ــل عُمــان والوالي مث

. وإفريقيــا  وســنغافورة 
لــذا فــإن قطــر للتأميــن، وهــي أول شــركة محليــة فــي 
البــالد وأكبــر شــركة تأميــن فــي الشــرق األوســط 
مــن حيــث القيمــة الســوقية، تركــز علــى دول جديــدة 
لتعويــض الحظــر التجــاري الــذي تفرضــه الــدول التــي 

تقودهــا الســعودية.
خلــف  ســالم  للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
المناعــي، إن األزمــة السياســية قــد جعلــت الشــركة 
مضيفــا:  عُمــان،  مثــل  جديــدة  أســواقا  تستكشــف 
»خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة حصلنــا علــى أعمــال 
فقطــاع  ظبــي.  أبــو  فــي  أعمالنــا  تعــادل  عُمــان  فــي 
األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى 
الرغــم مــن كونــه ســوقا إســتراتيجيا للغايــة، إال أنــه 
يمثــل نســبة صغيــرة مــن إجمالــي أعمــال المجموعــة«.

للتأميــن،  القطريــة  العمانيــة  الشــركة  حققــت  وقــد 
وهــي شــركة تابعــة لشــركة قطــر للتأميــن ورائــدة 
عندطــرح  نجاحــا  عمــان،  فــي  التأميــن  مجــال  فــي 
أســهمها لالكتتــاب فــي عُمــان حيــث تجــاوزت قيمــة 
االكتتــاب العــام األولــي عتبــة الـــ 4 ماليين ريـــال عماني 
بفــارق مريــح جــاء نتيجــة للطلــب القــوي مــن جانــب 
المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات، ممــا يجعلــه 
واحــدا مــن أنجــح االكتتابــات العامــة األوليــة فــي العــام 

.2017
وتوقــع مركــز قطــر للمــال فــي النســخة الثانيــة مــن 

“توفر سوق التأمين اإلفريقية العديد من الفرص 
بفضل قوة إمكانيات النمو االقتصادي فيها مع 
اتساع حجم الطبقة الوسطى واالستثمارات في 

البنى التحتية. وهنالك تشابه كبير بين ديناميكية السوق 
اإلفريقية ومنطقة الشرق األوسط”.

هيثم السالمة
كبير المستشارين االقتصاديين في هيئة

مركز قطر للمال

التأمين لم يتأثر بالحصار
والبرية  والبحرية  والجوية  التجارية  القيود  السعودية  العربية  المملكة  بقيادة  المنطقة  في  الدول  بعض  فرضت  عندما 
وإعادة  التأمين  شركات  أذهان  إلى  تبادر  الذي  واألهم  األول  السؤال  كان   ،)2017( العام  هذا  من  يونيو  في  قطر  على 

التأمين هو كيف سيؤثر ذلك على عملياتها.

لحسن 

الــذي  إفريقيــا«،  فــي  التأميــن  إعــادة  »نبــض  تقريــر 
 Africa Re يصــدر بدعــم مــن المركــز، وشــركة
، وهــي مؤسســة إفريقيــة إلعــادة التأميــن، والشــركة 
إعــادة  ســوق  تحقــق  أن  التأميــن،  إلعــادة  التونســية 
ــغ 24.75  التأميــن فــي إفريقيــا التــي تقــدر قيمتهــا بمبل
مليــار ريــال )6.8 مليــار دوالر( انتعاشــا ملحوظــا فــي 

العــام 2018.
ففــي العــام 2016، انخفــض نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي 
فــي إفريقياإلــى 2.1%، أي أقــل مــن المتوســط   العالمــي 
البالــغ 3.2%، وانخفضــت أقســاط التأميــن بنســبة %15.3 
لتصــل إلــى 222.04 مليــار ريــال )61 مليــار دوالر(. غيــر 
أن هــذا التراجــع يرجــع أساســا إلــى انخفــاض قيمــة 
بعــض العمــالت اإلفريقيــة الرئيســية مقابــل الــدوالر 
األمريكــي. وبالنســبة للعــام 2018، يتوقــع قــادة قطاعــي 
ــج بشــكل  إعــادة التأميــن والوســاطة أن تتحســن النتائ
تــزال غيــر  الســوق ال  ملحــوظ، حيــث إن أساســيات 

متأثــرة إلــى حــد كبيــر باالنخفــاض الحالــي.
ــر المستشــارين  ــم الســالمة، كبي ــور هيث وقــال الدكت
االقتصادييــن فــي هيئــة مركــز قطــر للمــال: »توفــر 
ــد مــن الفــرص بفضــل  ــة العدي ســوق التأميــن األفريقي
اتســاع  مــع  االقتصــادي فيهــا  النمــو  قــوة إمكانيــات 
البنــى  فــي  واالســتثمارات  الوســطى  الطبقــة  حجــم 
التحتيــة. وهنالــك تشــابه كبيــر بين ديناميكية الســوق 
تقــود  حيــث  األوســط،  الشــرق  ومنطقــة  األفريقيــة 
المنطقتيــن مقومــات أساســية مثــل النمــو الســكاني، 
وتغيــر العــادات االســتهالكية، والتكنولوجيا الحديثة، 
وضــرورة التنويــع االقتصــادي بعيــدا عــن االعتمــاد علــى 
عــدد معيــن مــن الســلع المهيمنــة.  وبنــاء علــى ذلــك، 
تبــرز أهميــة كبيــرة لفهــم الحالــة اإلفريقيــة مــن قبــل 
متخــذي القــرار والشــركات التــي تبحــث عــن فــرص 

ــك المنطقــة«. فــي تل
واســتمرت معظــم أســواق التأميــن اإلفريقيــة بالنمــو 
لتلــك  المحليــة  بالعمــالت  مقومــة   2016 العــام  فــي 
الــدول. ومــن المتوقــع أن تســتفيد تلــك األســواق مــن 
أســعار  وانتعــاش  التأميــن،  انتشــار  معــدل  انخفــاض 
الســلع األساســية، وحاجــة القــارة للبنــى التحتيــة. وأفــاد 
التقريــر أن زيــادة عــدد الســكان مــن الشــباب ونمــو 
الطبقــة المتوســطة وزيــادة االبتــكارات التكنولوجيــة 
يُعتبــر مــن العوامــل التــي تغيــر عــادات المســتهلكين 
وتحفــز الطلــب وتخلــق فرصــا للمنتجــات فضــال عــن 

إيجــاد وســائل جديــدة للتوزيــع فــي إفريقيــا. 

تأثير محدود للحصار
بســت  إم  إيــه  العالميــة  التصنيــف  وكالــة  تــوقــعــــت 
A.M. Best أن يكــون تأثيــر أزمــة الخليــج الحاليــة 
علــى شــركات التأميــن ضئيــال، لكنهــا أعربــت عــن 
علــى  التأميــن  شــركات  انكشــاف  مــن  مخاوفهــا 
وأضافــت  قطــر.  فــي  والعقــارات  األســهم  أســواق 
ــزال تهيمــن  ــن فــي قطــر ال ت ــة أن ســوق التأمي الوكال
عليهــا شــركات التأميــن المحليــة. وباســتثناء شــركة 
قطر للتأمين، فإن هذه الشــركات في الغالب العبون 
منفــردون فــي الســوق غيــر منكشــفين كثيــرا علــى 
الخــارج. وبالمثــل، تركــز معظــم شــركات التأمين في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أســواقها المحليــة 
مــع انكشــاف محــدود علــى قطــر، علــى الرغــم مــن 
أن لــدى بعــض تلــك الشــركات أصــول مســتثمرة فــي 
البــالد. لكــن توقعــت الوكالــة أن يــزداد انكشــاف 
شــركات التأميــن وتركيزهــا علــى أســواق األســهم 
والعقــارات فــي قطــر، ممــا قــد يــؤدي إلــى تقلبــات فــي 
ــة حســب المخاطــر واألداء التشــغيلي،  الرســملة المعدل

وخاصــة علــى المــدى القصيــر. 
القيــود  تؤثــر  أن  المرجــح  مــن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
البريــة  والحــدود  الجــوي  المجــال  علــى  المفروضــة 
والنقــل البحــري علــى قطــاع التأميــن البحــري والجــوي 
والنقــل. ويمكــن أيضــا أن يــؤدي انخفــاض النشــاط 
علــى  التأميــن  أقســاط  انخفــاض  إلــى  االقتصــادي 

األعمــال.  عــن  والتوقــف  الممتلــكات 
لكــن الوكالــة أكــدت أن لــدى شــركات التأميــن 
القطريــة عمومــا ميزانيــات قويــة، مــع انخفــاض فــي 
رأس  فــي  فائــض  إلــى  إضافــة  االكتتــاب،  مخاطــر 
األســهم  أســواق  فــي  التقلبــات  الســتيعاب  المــال 
والعقــارات. وعلــى المــدى القصيــر، تتوقــع الوكالــة أن 
يكــون تأثيــر ذلــك محــدودا علــى الجــودة االئتمانيــة 
لشــركات التأميــن. لكــن إذا اســتمر الوضــع لفتــرة 
أطــول، فــإن اآلثــار االقتصاديــة علــى قطــر قــد تكــون 

أشــد، ممــا قــد يؤثــر علــى قطــاع التأميــن.
وعلــى الرغــم مــن أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
السياســية  االضطرابــات  علــى  اعتــادت  قــد  إفريقيــا 
قــد  الجيوسياســية  التوتــرات  أن  إال  واالجتماعيــة، 
وصلــت إلــى مســتويات جديــدة منــذ الخامــس مــن يونيــو. 

نمو األقساط المكتتبة
»إن  واإلحصــاء:  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  قالــت 
أقســاط التأميــن المكتتبــة قــد نمــت بنســبة 150% لتصــل 

قيمتهــا فــي العــام 2016 إلــى 13.45 مليــار ريــال مقارنــة بـــ 
5.3 مليــار ريــال فــي العــام 2012، كمــا أن عــدد بوالــص 
التأميــن قــد ارتفــع فــي العــام 2016 بنســبة 55% لتصــل 
إلــى أكثــر مــن 10 مالييــن مقارنــة بـــ 707840 فــي العــام 

 .»2012
وحــاز التأميــن علــى الســيارات علــى حصــة األســد حيث 
نمــا هــذا القطــاع فــي العــام 2016 بنســبة 62% ليصــل إلــى 
ــة مــع 593868 بوليصــة فــي  963 ألــف بوليصــة، مقارن

العــام 2012. 
زيــادة  فــي  ســاهمت  التــي  األخــرى  القطاعــات  وأمــا 
أقســاط التأميــن المكتتبــة فهــي التأميــن ضــد الحرائق 
والســرقة. فعلــى الرغــم مــن أن عــدد بوليصــات التأميــن 
ــع قــد وصلــت إلــى 25361 بوليصــة، إال أن  علــى البضائ
قطاعــي الحريــق والســرقة قــد أضافــا 8663 بوليصــة 

أخــرى.
ويوجــد فــي الوقــت الحالــي 18 شــركة تأميــن تعمــل 
فــي قطــر، وقــد توســع القطــاع بســرعة بســبب اإلنفــاق 
الحكومــي، والنمــو االقتصــادي، وزيــادة الوعــي لــدى 
وتزايــد  التأميــن،  مزايــا  بشــأن  القطرييــن  الســكان 

تدفــق المقيميــن. 
ووفقــا لتقريــر لوكالــة موديــز، فقــد نمــا قطــاع التأميــن 
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 21% بيــن العــام 2005 
ونهايــة العــام 2015، وأصبحــت قطــر ثالــث أكبــر ســوق 
تأميــن فــي المنطقــة، حيــث اســتحوذت علــى مــا نســبته 

10% مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي المنطقــة. 
وقــال مصــرف قطــر المركــزي فــي تقريــر منفصــل: 
»إن إجمالــي الميزانيــة العموميــة لشــركات التأميــن 
المحليــة فــي قطــر قــد ارتفــع بنســبة 13.3% ليصــل إلــى 
44.5 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام 2016، مقارنــة بـــ 39.3  
قطــر  مصــرف  وقــال   .»2015 العــام  فــي  ريــال  مليــار 
المركــزي فــي تقريــر: »االســتقرار المالــي الثامــن إن 
نمــو قطــاع التأميــن فــي العــام 2016 كان ســليما ويماثــل 
نمــو األصــول المصرفيــة. وفــي حالــة شــركات التأميــن 
القطريــة، كان هنــاك نمــو حــاد فــي النقــد واألصــول 

الســائلة«.
 %11.8 بنســبة  المكتتبــة  األقســاط  اجمالــي  وارتفــع 
ديســمبر  بنهايــة  ريــال  مليــار   12.6 وبلــغ  العــام  خــالل 
المحليــة  التأميــن  شــركات  مســاهمة  وبلغــت   ،2016
فــي قطــر12.3  مليــار ريــال، فــي حيــن بلغــت مســاهمة 

الدوليــة 0.3 مليــار ريــال. فروعهــا  

اقتصاداقتصاد

39 3٨



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

الحـــظ أن بقيـــة دول العالـــم، باســـتثناء 
فرصـــا  وفـــرت  قـــد  الحصـــار،  دول 
التـــي  التأميـــن  لشـــركات  كبيـــرة 
معظمهـــا  بـــدأ  حيـــث  لهـــا  مقـــرا  قطـــر  مـــن  تتخـــذ 
ــة  ــي المنطقـ ــس فـ ــواق، ليـ ــات األسـ ــتغالل إمكانيـ باسـ

فحســـب، وإنمـــا فـــي أجـــزاء أخـــرى مـــن العالـــم.
وقــد قامــت اإلمــارات العربيــة المتحــدة التــي هــي مــن 
بيــن الــدول التــي أعلنــت المقاطعــة بتجديــد الرخصــة 
ــي  ــو ظب ــن فــي أب ــة لفــرع شــركة قطــر للتأمي التجاري
عــن  بيــان صــدر مؤخــرا  وقــال  أســابيع.  قبــل بضعــة 
الشــركة فــي موقــع بورصــة قطــر إن الفــرع ســيواصل 

قيامــه بأعمالــه االعتياديــة.
ويعمــل فــرع أبــو ظبــي لشــركة قطــر للتأميــن فــي 
دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة منــذ العــام 2002  ويبلــغ 
 110 للشــركة  المكتتبــة  التأميــن  أقســاط  إجمالــي 
ــون دوالر( ســنويا، ممــا يشــير  ــال )30.2 ملي ــن ري ماليي
بوضــوح إلــى أن اإلمــارات العربيــة المتحــدة لــم تصــدر 
أي توجيهــات لشــركات التأميــن القطريــة أن توقــف 
المفروضــة  االقتصاديــة  القيــود  إطــار  فــي  عملياتهــا 

علــى البــالد منــذ 5 يونيــو.
شــركات  لجميــع  المجمعــة  اإليــرادات  ووصلــت 
التأميــن فــي البــالد فــي العــام 2016 إلــى حوالــي 11 مليــار 
ريــال )3 مليــارات دوالر(، أي 1.5% مــن الناتــج المحلــي 
اإلجمالــي للبــالد. لكــن معــدل االنتشــار هــذا يُعتبــر 
منخفضــا للغايــة مقارنــة بالــدول األخــرى فــي منطقــة 
إلــى  يشــير  ممــا  إفريقيــا،  وشــمال  األوســط  الشــرق 

إمكانــات نمــو قويــة للتأميــن فــي قطــر.
وقــد أدى التوســع فــي التأميــن اإللزامــي وزيــادة تعرفــة 
التأميــن إلــى زيــادة نشــاط التأميــن فــي البــالد خــالل 

ــة الماضيــة. الســنوات القليل
ويعتبــر قطــاع التأميــن أكبــر قطــاع مالــي لمصــرف 
قطــر المركــزي فــي البــالد، وقــد لعــب دورا هاما على 
خلفيــة اإلنفــاق الحكومــي علــى المشــاريع المتعلقــة 
ــر  ــرادات غي ــادة اإلي ــى زي ــة، باإلضافــة إل ــة التحتي بالبني

الهيدروكربونيــة.

توسيع البصمة العالمية
لمــا كانــت العقوبــات تقتصــر علــى عــدد قليــل مــن 
القطريــة  التأميــن  شــركات  فــإن  المنطقــة،  دول 
تســتطيع القيــام بأعمالهــا فــي مراكــز رئيســية أخــرى 
ــغ ولنــدن  ــات المتحــدة وهونــغ كون ــل عُمــان والوالي مث

. وإفريقيــا  وســنغافورة 
لــذا فــإن قطــر للتأميــن، وهــي أول شــركة محليــة فــي 
البــالد وأكبــر شــركة تأميــن فــي الشــرق األوســط 
مــن حيــث القيمــة الســوقية، تركــز علــى دول جديــدة 
لتعويــض الحظــر التجــاري الــذي تفرضــه الــدول التــي 

تقودهــا الســعودية.
خلــف  ســالم  للشــركة،  التنفيــذي  الرئيــس  وقــال 
المناعــي، إن األزمــة السياســية قــد جعلــت الشــركة 
مضيفــا:  عُمــان،  مثــل  جديــدة  أســواقا  تستكشــف 
»خــالل األشــهر الثالثــة الماضيــة حصلنــا علــى أعمــال 
فقطــاع  ظبــي.  أبــو  فــي  أعمالنــا  تعــادل  عُمــان  فــي 
األعمــال فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، علــى 
الرغــم مــن كونــه ســوقا إســتراتيجيا للغايــة، إال أنــه 
يمثــل نســبة صغيــرة مــن إجمالــي أعمــال المجموعــة«.
للتأميــن،  القطريــة  العمانيــة  الشــركة  حققــت  وقــد 
وهــي شــركة تابعــة لشــركة قطــر للتأميــن ورائــدة 
عندطــرح  نجاحــا  عمــان،  فــي  التأميــن  مجــال  فــي 
أســهمها لالكتتــاب فــي عُمــان حيــث تجــاوزت قيمــة 
االكتتــاب العــام األولــي عتبــة الـــ 4 ماليين ريـــال عماني 
بفــارق مريــح جــاء نتيجــة للطلــب القــوي مــن جانــب 
المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات، ممــا يجعلــه 
واحــدا مــن أنجــح االكتتابــات العامــة األوليــة فــي العــام 

.2017
وتوقــع مركــز قطــر للمــال فــي النســخة الثانيــة مــن 

“توفر سوق التأمين اإلفريقية العديد من الفرص 
بفضل قوة إمكانيات النمو االقتصادي فيها مع 
اتساع حجم الطبقة الوسطى واالستثمارات في 

البنى التحتية. وهنالك تشابه كبير بين ديناميكية السوق 
اإلفريقية ومنطقة الشرق األوسط”.

هيثم السالمة
كبير المستشارين االقتصاديين في هيئة

مركز قطر للمال

التأمين لم يتأثر بالحصار
والبرية  والبحرية  والجوية  التجارية  القيود  السعودية  العربية  المملكة  بقيادة  المنطقة  في  الدول  بعض  فرضت  عندما 
وإعادة  التأمين  شركات  أذهان  إلى  تبادر  الذي  واألهم  األول  السؤال  كان   ،)2017( العام  هذا  من  يونيو  في  قطر  على 

التأمين هو كيف سيؤثر ذلك على عملياتها.

لحسن 

الــذي  إفريقيــا«،  فــي  التأميــن  إعــادة  »نبــض  تقريــر 
 Africa Re يصــدر بدعــم مــن المركــز، وشــركة
، وهــي مؤسســة إفريقيــة إلعــادة التأميــن، والشــركة 
إعــادة  ســوق  تحقــق  أن  التأميــن،  إلعــادة  التونســية 
ــغ 24.75  التأميــن فــي إفريقيــا التــي تقــدر قيمتهــا بمبل
مليــار ريــال )6.8 مليــار دوالر( انتعاشــا ملحوظــا فــي 

العــام 2018.
ففــي العــام 2016، انخفــض نمــو الناتــج المحلي اإلجمالي 
فــي إفريقياإلــى 2.1%، أي أقــل مــن المتوســط   العالمــي 
البالــغ 3.2%، وانخفضــت أقســاط التأميــن بنســبة %15.3 
لتصــل إلــى 222.04 مليــار ريــال )61 مليــار دوالر(. غيــر 
أن هــذا التراجــع يرجــع أساســا إلــى انخفــاض قيمــة 
بعــض العمــالت اإلفريقيــة الرئيســية مقابــل الــدوالر 
األمريكــي. وبالنســبة للعــام 2018، يتوقــع قــادة قطاعــي 
ــج بشــكل  إعــادة التأميــن والوســاطة أن تتحســن النتائ
تــزال غيــر  الســوق ال  ملحــوظ، حيــث إن أساســيات 

متأثــرة إلــى حــد كبيــر باالنخفــاض الحالــي.
ــر المستشــارين  ــم الســالمة، كبي ــور هيث وقــال الدكت
االقتصادييــن فــي هيئــة مركــز قطــر للمــال: »توفــر 
ــد مــن الفــرص بفضــل  ــة العدي ســوق التأميــن األفريقي
اتســاع  مــع  االقتصــادي فيهــا  النمــو  قــوة إمكانيــات 
البنــى  فــي  واالســتثمارات  الوســطى  الطبقــة  حجــم 
التحتيــة. وهنالــك تشــابه كبيــر بين ديناميكية الســوق 
تقــود  حيــث  األوســط،  الشــرق  ومنطقــة  األفريقيــة 
المنطقتيــن مقومــات أساســية مثــل النمــو الســكاني، 
وتغيــر العــادات االســتهالكية، والتكنولوجيا الحديثة، 
وضــرورة التنويــع االقتصــادي بعيــدا عــن االعتمــاد علــى 
عــدد معيــن مــن الســلع المهيمنــة.  وبنــاء علــى ذلــك، 
تبــرز أهميــة كبيــرة لفهــم الحالــة اإلفريقيــة مــن قبــل 
متخــذي القــرار والشــركات التــي تبحــث عــن فــرص 

ــك المنطقــة«. فــي تل
واســتمرت معظــم أســواق التأميــن اإلفريقيــة بالنمــو 
لتلــك  المحليــة  بالعمــالت  مقومــة   2016 العــام  فــي 
الــدول. ومــن المتوقــع أن تســتفيد تلــك األســواق مــن 
أســعار  وانتعــاش  التأميــن،  انتشــار  معــدل  انخفــاض 
الســلع األساســية، وحاجــة القــارة للبنــى التحتيــة. وأفــاد 
التقريــر أن زيــادة عــدد الســكان مــن الشــباب ونمــو 
الطبقــة المتوســطة وزيــادة االبتــكارات التكنولوجيــة 
يُعتبــر مــن العوامــل التــي تغيــر عــادات المســتهلكين 
وتحفــز الطلــب وتخلــق فرصــا للمنتجــات فضــال عــن 

إيجــاد وســائل جديــدة للتوزيــع فــي إفريقيــا. 

تأثير محدود للحصار
بســت  إم  إيــه  العالميــة  التصنيــف  وكالــة  تــوقــعــــت 
A.M. Best أن يكــون تأثيــر أزمــة الخليــج الحاليــة 
علــى شــركات التأميــن ضئيــال، لكنهــا أعربــت عــن 
علــى  التأميــن  شــركات  انكشــاف  مــن  مخاوفهــا 
وأضافــت  قطــر.  فــي  والعقــارات  األســهم  أســواق 
ــزال تهيمــن  ــن فــي قطــر ال ت ــة أن ســوق التأمي الوكال
عليهــا شــركات التأميــن المحليــة. وباســتثناء شــركة 
قطر للتأمين، فإن هذه الشــركات في الغالب العبون 
منفــردون فــي الســوق غيــر منكشــفين كثيــرا علــى 
الخــارج. وبالمثــل، تركــز معظــم شــركات التأمين في 
دول مجلــس التعــاون الخليجــي علــى أســواقها المحليــة 
مــع انكشــاف محــدود علــى قطــر، علــى الرغــم مــن 
أن لــدى بعــض تلــك الشــركات أصــول مســتثمرة فــي 
البــالد. لكــن توقعــت الوكالــة أن يــزداد انكشــاف 
شــركات التأميــن وتركيزهــا علــى أســواق األســهم 
والعقــارات فــي قطــر، ممــا قــد يــؤدي إلــى تقلبــات فــي 
ــة حســب المخاطــر واألداء التشــغيلي،  الرســملة المعدل

وخاصــة علــى المــدى القصيــر. 
القيــود  تؤثــر  أن  المرجــح  مــن  ذلــك،  إلــى  إضافــة 
البريــة  والحــدود  الجــوي  المجــال  علــى  المفروضــة 
والنقــل البحــري علــى قطــاع التأميــن البحــري والجــوي 
والنقــل. ويمكــن أيضــا أن يــؤدي انخفــاض النشــاط 
علــى  التأميــن  أقســاط  انخفــاض  إلــى  االقتصــادي 

األعمــال.  عــن  والتوقــف  الممتلــكات 
لكــن الوكالــة أكــدت أن لــدى شــركات التأميــن 
القطريــة عمومــا ميزانيــات قويــة، مــع انخفــاض فــي 
رأس  فــي  فائــض  إلــى  إضافــة  االكتتــاب،  مخاطــر 
األســهم  أســواق  فــي  التقلبــات  الســتيعاب  المــال 
والعقــارات. وعلــى المــدى القصيــر، تتوقــع الوكالــة أن 
يكــون تأثيــر ذلــك محــدودا علــى الجــودة االئتمانيــة 
لشــركات التأميــن. لكــن إذا اســتمر الوضــع لفتــرة 
أطــول، فــإن اآلثــار االقتصاديــة علــى قطــر قــد تكــون 

أشــد، ممــا قــد يؤثــر علــى قطــاع التأميــن.
وعلــى الرغــم مــن أن منطقــة الشــرق األوســط وشــمال 
السياســية  االضطرابــات  علــى  اعتــادت  قــد  إفريقيــا 
قــد  الجيوسياســية  التوتــرات  أن  إال  واالجتماعيــة، 
وصلــت إلــى مســتويات جديــدة منــذ الخامــس مــن يونيــو. 

نمو األقساط المكتتبة
»إن  واإلحصــاء:  التنمــوي  التخطيــط  وزارة  قالــت 
أقســاط التأميــن المكتتبــة قــد نمــت بنســبة 150% لتصــل 

قيمتهــا فــي العــام 2016 إلــى 13.45 مليــار ريــال مقارنــة بـــ 
5.3 مليــار ريــال فــي العــام 2012، كمــا أن عــدد بوالــص 
التأميــن قــد ارتفــع فــي العــام 2016 بنســبة 55% لتصــل 
إلــى أكثــر مــن 10 مالييــن مقارنــة بـــ 707840 فــي العــام 

 .»2012
وحــاز التأميــن علــى الســيارات علــى حصــة األســد حيث 
نمــا هــذا القطــاع فــي العــام 2016 بنســبة 62% ليصــل إلــى 
ــة مــع 593868 بوليصــة فــي  963 ألــف بوليصــة، مقارن

العــام 2012. 
زيــادة  فــي  ســاهمت  التــي  األخــرى  القطاعــات  وأمــا 
أقســاط التأميــن المكتتبــة فهــي التأميــن ضــد الحرائق 
والســرقة. فعلــى الرغــم مــن أن عــدد بوليصــات التأميــن 
ــع قــد وصلــت إلــى 25361 بوليصــة، إال أن  علــى البضائ
قطاعــي الحريــق والســرقة قــد أضافــا 8663 بوليصــة 

أخــرى.
ويوجــد فــي الوقــت الحالــي 18 شــركة تأميــن تعمــل 
فــي قطــر، وقــد توســع القطــاع بســرعة بســبب اإلنفــاق 
الحكومــي، والنمــو االقتصــادي، وزيــادة الوعــي لــدى 
وتزايــد  التأميــن،  مزايــا  بشــأن  القطرييــن  الســكان 

تدفــق المقيميــن. 
ووفقــا لتقريــر لوكالــة موديــز، فقــد نمــا قطــاع التأميــن 
بمعــدل نمــو ســنوي مركــب بلــغ 21% بيــن العــام 2005 
ونهايــة العــام 2015، وأصبحــت قطــر ثالــث أكبــر ســوق 
تأميــن فــي المنطقــة، حيــث اســتحوذت علــى مــا نســبته 

10% مــن إجمالــي األقســاط المكتتبــة فــي المنطقــة. 
وقــال مصــرف قطــر المركــزي فــي تقريــر منفصــل: 
»إن إجمالــي الميزانيــة العموميــة لشــركات التأميــن 
المحليــة فــي قطــر قــد ارتفــع بنســبة 13.3% ليصــل إلــى 
44.5 مليــار ريــال فــي نهايــة العــام 2016، مقارنــة بـــ 39.3  
قطــر  مصــرف  وقــال   .»2015 العــام  فــي  ريــال  مليــار 
المركــزي فــي تقريــر: »االســتقرار المالــي الثامــن إن 
نمــو قطــاع التأميــن فــي العــام 2016 كان ســليما ويماثــل 
نمــو األصــول المصرفيــة. وفــي حالــة شــركات التأميــن 
القطريــة، كان هنــاك نمــو حــاد فــي النقــد واألصــول 

الســائلة«.
 %11.8 بنســبة  المكتتبــة  األقســاط  اجمالــي  وارتفــع 
ديســمبر  بنهايــة  ريــال  مليــار   12.6 وبلــغ  العــام  خــالل 
المحليــة  التأميــن  شــركات  مســاهمة  وبلغــت   ،2016
فــي قطــر12.3  مليــار ريــال، فــي حيــن بلغــت مســاهمة 

الدوليــة 0.3 مليــار ريــال. فروعهــا  

اقتصاداقتصاد
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ـــن أفضـــل عشـــرة دول فـــي  قطـــر بي
العالـــم مـــن حيـــث »أفضـــل نظـــام 
ـــل اإلســـالمي، وقـــد  متطـــور« للتموي
ُقـــدرت قيمـــة ســـوق تمويلهـــا اإلســـالمي فـــي العـــام 2015 
بحوالـــي265.62  مليـــار ريـــال )73 مليـــار دوالر(، كمـــا 
صُنِّفـــت البـــالد بأنهـــا »ســـوق إلنفـــاق الســـفر للمســـتهلك 
اإلســـالمي« حيـــث بلغـــت قيمـــة هـــذه الســـوق فـــي العـــام 

2015 حوالـــي 42.59 مليـــار ريـــال )11.7 مليـــار دوالر(.
ــي  ــالمي العالمـ ــاد اإلسـ ــة االقتصـ ــر حالـ ــب تقريـ وبحسـ
2017-2018 الـــذي أصـــدره مؤخـــرا مركـــز دبـــي لتنميـــة 
ــة تومســـون  ــاون مـــع مؤسسـ ــاد اإلســـالمي بالتعـ االقتصـ
رويتـــرز، مـــن المتوقـــع أن تـــزداد أصـــول قطـــاع التمويـــل 
اإلســـالمي، التـــي قـــدرت فـــي العـــام 2016 بأكثـــر مـــن 
7.28 تريليـــون ريـــال )2 تريليـــون دوالر(، لتصـــل إلـــى 
13.83 تريليـــون ريـــال )3.8 تريليـــون دوالر( بحلـــول 

ــام 2022. العـ
وكشـــف التقريـــر أن االقتصـــاد اإلســـالمي مســـتمر 
فـــي التطـــور، مدفوعـــا مـــن قبـــل الشـــباب المســـلمين 
الشـــركات  الذيـــن يتمســـكون بقيمهـــم، ويطالبـــون 
بتقديـــم منتجـــات وخدمـــات تلبـــي احتياجاتهـــم الدينيـــة.
ــي  ــرز فـ ــون رويتـ ــة تومسـ ــام لمؤسسـ ــر العـ ــال المديـ وقـ
نجـــار،  نديـــم  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
إن االقتصـــاد اإلســـالمي يمـــر بمرحلـــة نمـــو كبيـــر 
واعتـــراف بـــه علـــى نطـــاق واســـع، بعـــد أن اكتســـب 
ــن  ــى التديـ ــلمين علـ ــادة حـــرص المسـ ــبب زيـ ــا بسـ زخمـ
والتمســـك بالقيـــم التقليديـــة عنـــد اتخاذهـــم القـــرارات 
فـــي  آخـــذ  الحـــالل  بمفهـــوم  فالوعـــي  االقتصاديـــة. 
االزديـــاد، لـــذا فـــإن الشـــركات تســـتجيب الحتياجـــات 

لمســـتهلكين. ا

الوضـــع  بتقييـــم  االولـــى  للمـــرة  »قمنـــا  وأضـــاف: 
المســـتقبلي لالقتصـــاد اإلســـالمي مـــا يمكـــن أن يكـــون 
عليـــه بحلـــول العـــام 2030، الـــذي يمكـــن أن يشـــهد ظهـــور 
ـــم  ـــة المتطـــورة، إذا مـــا ت ـــد مـــن الشـــركات العالمي العدي

التصـــدي للتحديـــات األساســـية واغتنـــام الفـــرص«.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن قطـــاع الصكـــوك اإلســـالمية ال 
يـــزال ينضـــج مـــن خـــالل إصـــدار العديـــد مـــن الصكـــوك 
للمـــرة األولـــى خـــالل العـــام الماضـــي وخطـــط إصـــدار 
هـــذا  نمـــو  مـــن  عـــزز  وممـــا  قريبـــا.  منهـــا  المزيـــد 
 FinTech الماليـــة التكنولوجيـــا  اعتمـــاد  القطـــاع 
اإلســـالمية، ســـواء كان ذلـــك مـــن خـــالل أول شـــركة 
 robo-advisory firm اآلليـــة  لالستشـــارات 
المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية فـــي العالـــم 
ــريعة  ــع الشـ ــة مـ ــداول الذهـــب متوافقـ ــة لتـ أو أول منصـ
اإلســـالمية. وأفـــاد التقريـــر أن مثـــل هـــذه المســـاعي قـــد 

تحققـــت مـــن خـــالل اســـتخدام التمويـــل الجماعـــي.

النمو الصلب
دول  مؤشـــر  علـــى  التاســـع  المركـــز  قطـــر  احتلـــت 
التمويـــل اإلســـالمي فـــي تقريـــر التمويـــل اإلســـالمي 
إدبيـــز  شـــركة  تنشـــره  الـــذي   2017 للعـــام  العالمـــي 
لالستشـــارات الماليـــة اإلســـالمية ومقرهـــا لنـــدن، ممـــا 
ــر  ــي تتمتـــع بهـــا قطـ ــرة التـ ــدى القـــوة الكبيـ ـــر مـ يظه
فـــي قطـــاع التمويـــل اإلســـالمي. وقـــد حلـــت ماليزيـــا فـــي 
المركـــز االول فـــي المؤشـــر، تلتهـــا إيـــران والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت علـــى التوالـــي.

ويُعتبـــر هـــذا المؤشـــر األقـــدم واألكثـــر أهميـــة لتقييـــم 
ــة  ــة المصرفيـ ــا يتعلـــق بحالـ وضـــع مختلـــف الـــدول فيمـ
اإلســـالمية والتمويـــل المحلـــي حيـــث يتـــم قيـــاس ذلـــك 
بالمقارنـــة مـــع المســـتويات الدوليـــة. وقـــد تـــم إطـــالق 
ـــذاك 36  ـــام 2011 حيـــث كان يضـــم آن المؤشـــر فـــي الع

بلـــدا، لكنـــه بـــات يضـــم 48 دولـــة فـــي العـــام 2017.
ويشـــهد ترتيـــب قطـــر علـــى قـــوة قطـــاع صناعـــة التمويـــل 
البنـــوك  إلـــى  الـــذي يرتكـــز  اإلســـالمي فـــي قطـــر 

التمويل اإلسالمي ... نمو بال هوادة
من المتوقع أن تتم استعدادات قطر الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بسالسة ليس فقط 
أيضا  وإنما  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  المسال  الطبيعي  للغاز  تصديرها  بفضل  ضخمة  موارد  لديها  الحكومة  ألن 

بسبب ما تتمتع به من سوق تمويل إسالمي نابض بالحياة.

“قمنا للمرة االولى بتقييم الوضع المستقبلي 
لالقتصاد االسالمي ما يمكن أن يكون عليه بحلول 
العام 2030، الذي يمكن أن يشهد ظهور العديد 

من الشركات العالمية المتطورة، إذا ما تم التصدي 
للتحديات األساسية واغتنام الفرص”.

نديم نجار
المدير العام لمؤسسة تومسون رويترز في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

 جاءت

اإلســـالمية بالكامـــل وليســـت فروعـــا إســـالمية لبنـــوك 
تقليديـــة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المؤشـــر يـــدل علـــى »النقـــاء« 
الكبيـــر للتمويـــل اإلســـالمي فـــي قطـــر، إال أن البحريـــن 
ــذا  ــر لهـ ــى المؤشـ ــالد علـ ــا البـ ــد تجاوزتـ ــتان قـ وباكسـ
العـــام ألنهمـــا تســـمحان بنظـــام تمويـــل إســـالمي يشـــمل 
الفـــروع اإلســـالمية للبنـــوك التقليديـــة التـــي ال يمكـــن 
ــة  ــات التنظيميـ ــات مـــن الجهـ أن تحصـــل علـــى الموافقـ

فـــي قطـــر.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن الـــدول التـــي يعيـــش فيهـــا 
ــرك  ــي محـ ــلمين هـ ــن الســـكان المسـ ــر مـ ــدد كبيـ عـ
ــة والتمويـــل اإلســـالمي، وبالتالـــي  ــو فـــي المصرفيـ النمـ
المصرفيـــة  للمؤسســـات  المحتـــم  مـــن  ســـيكون 
شـــرق  وجنـــوب  األوســـط  الشـــرق  فـــي  اإلســـالمية 
آســـيا أن توســـع أعمالهـــا إلـــى هـــذه الـــدول التـــي تتمتـــع 

للنمـــو. بإمكانـــات كبيـــرة 

تمويل مشاريع البنية التحتية
البنـــك  ومجموعـــة  للتنميـــة  اإلســـالمي  البنـــك  حتـــى 
الدولـــي، اللـــذان نشـــرا معـــا تقريـــرا مشـــتركا، قـــد قـــاال 
إن األصـــول المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية قـــد 
شـــهدت نمـــوا هائـــال فـــي العقديـــن الماضييـــن حيـــث 
بلغـــت قيمتهـــا مـــا يقـــرب مـــن 6.91 تريليـــون ريـــال )1.9 
تريليـــون دوالر(، وهـــي موجـــودة فـــي 50 دولـــة إســـالمية 

ــم. ــاء العالـ ــر إســـالمية فـــي مختلـــف أنحـ وغيـ
لـــذا يمكـــن لبعـــض الـــدول التـــي لديهـــا مشـــاريع كبـــرى 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، مثـــل قطـــر، أن تستكشـــف 
إمكانيـــة االســـتفادة مـــن تلـــك األمـــوال فـــي مشـــاريعها.
ــتخدام  ــال اسـ ــي مجـ ــعة فـ ــرة واسـ ــا بخبـ ــع ماليزيـ وتتمتـ
البنيـــة  تطويـــر  لدعـــم  اإلســـالمية  الماليـــة  األدوات 
التحتيـــة حيـــث تظهـــر البيانـــات أن 61% مـــن صكـــوك 
ــا،  البنيـــة التحتيـــة فـــي العالـــم قـــد صـــدرت مـــن ماليزيـ
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  االســـتثمار  مؤشـــر  فـــإن  لـــذا 
العالميـــة للعـــام 2016 يصنـــف ماليزيـــا كثانـــي وجهـــة 
والخامســـة  آســـيا،  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  الســـتثمارات 
أصـــول  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  العالـــم.  نطـــاق  علـــى 
مـــن   %1 حوالـــي  ســـوى  تمثـــل  ال  اإلســـالمي  التمويـــل 
الســـوق الماليـــة العالميـــة، إال أنـــه يمكـــن لألســـواق 
الناشـــئة واالقتصـــادات الناميـــة أن تســـتفيد مـــن تلـــك 
التـــي تواجههـــا فـــي مجـــال  األمـــوال بســـبب الفجـــوة 
تمويـــل البنيـــة التحتيـــة والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا فـــي كل 
عـــام 1.64 تريليـــون ريـــال )452 مليـــار دوالر(. وينمـــو 
بنســـبة  حاليـــا  العالمـــي  اإلســـالمي  التمويـــل  قطـــاع 
تزيـــد عـــن 15% ســـنويا، ويعـــزى ذلـــك إلـــى زيـــادة عـــدد 

الســـكان المســـلمين )الـــذي يقـــدر بنحـــو 1.6 مليـــار 
نســـمة(، ونمـــو االقتصـــادات اإلســـالمية، والتكامـــل 
ــا أن 10  ــادات. الجديـــر بالذكـــر أيضـ العالمـــي لالقتصـ
ــوي  ــم تحـ ــي العالـ ــريع الــــ 24 فـ ــو السـ ــواق النمـ ــن أسـ مـ

عـــددا كبيـــرا مـــن الســـكان المســـلمين. 
وجاذبيـــة  الهائـــل  للنمـــو  الرئيســـية  األســـباب  ومـــن 
التمويـــل اإلســـالمي هـــي أن أداء مؤسســـات التمويـــل 
التـــي تتوافـــق مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية كان 
أفضـــل بكثيـــر مـــن نظيراتهـــا التقليديـــة خـــالل األزمـــة 
الماليـــة العالميـــة عـــام 2008. وتتميـــز هيـــاكل التمويـــل 
المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية بالمعامـــالت التـــي 
ترتكـــز أو تعتمـــد علـــى األصـــول، ممـــا يزيـــد مـــن 

فعاليـــة النظـــام المالـــي ويعـــزز مـــن شـــفافيته. 

التقنيات الجديدة
فـــي هيئـــة  المستشـــارين االقتصادييـــن  قـــال كبيـــر 
مركـــز قطـــر للمـــال، الدكتـــور هيثـــم الســـالمة، إن 
الســـوق المصرفيـــة والماليـــة المتوافقـــة مـــع الشـــريعة 
غيـــر  كبيـــرة  نمـــو  بإمكانـــات  تتمتـــع  اإلســـالمية 
مـــن  عـــدد كبيـــر  هنـــاك  يـــزال  ال  حيـــث  مســـتغلة، 
الســـكان المســـلمين الذيـــن ال يحصلـــون علـــى خدمـــات 

تمويـــل بـــدون فوائـــد.
وأكـــد الدكتـــور هيثـــم أن التمويـــل اإلســـالمي قـــد 
حقـــق معـــدالت نمـــو مـــن رقميـــن علـــى مـــدى العقـــد 
الماضـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي. ولمـــا أن الســـكان 
ال  نســـمة  مليـــار   1.6 عددهـــم  البالـــغ  المســـلمين 
يســـتطيعون الحصـــول علـــى الخدمـــات الماليـــة بالســـهولة 
ــرة  ــو كبيـ ــات نمـ ــر إمكانـ ــك يوفـ ــإن ذلـ ــة، فـ المطلوبـ

للقطـــاع .
وأضـــاف: »مـــن المتوقـــع أن تغيـــر التكنولوجيـــا الماليـــة 
هـــذه النمـــاذج التقليديـــة للخدمـــات الماليـــة اإلســـالمية، 
أدوات  إنشـــاء  خـــالل  مـــن  القطـــاع  نمـــو  تدعـــم  وأن 
جديـــدة، وزيـــادة الكفـــاءة، وخفـــض تكلفـــة العمليـــات، 
كمـــا أنهـــا ســـتعمل علـــى تحســـين فـــرص الوصـــول 
أصـــول  قاعـــدة  زيـــادة  وبالتالـــي  الماليـــة،  للخدمـــات 

القطـــاع«. 

توسيع البصمة العالمية
يقـــوم فرعـــان مصرفيـــان فـــي المملكـــة المتحـــدة تابعان 
لمصرفيـــن إســـالميين فـــي الدوحـــة بتوســـيع خدماتهـــا 
لتلبيـــة الطلـــب علـــى تمويـــل العقـــارات فـــي لنــــدن. فـقــــد 
 ،QIB UK قــــام الـمـصــــرف - الــمـــــملكة المتحـــدة
وهـــو جـــزء مـــن مجموعـــة بنـــك قطـــر اإلســـالمي، وبنـــك 
الريـــان، وهـــو فـــرع تابـــع لمصـــرف الريـــان فـــي قطـــر، 

بتوســـيع نطـــاق مكاتبهمـــا وخدماتهمـــا لتلبيـــة الطلـــب.
ــد بـــدأ مصـــرف  ــالم، فقـ ـــر وســـائل اإلعـ ووفقـــا لتقاري
المتحدة بتقديـــم  المملكـــة  فـــي  اإلســـالمي  قطـــر 
اإلســـالمية  للشـــريعة  مطابقـــة  مرابحـــة  تســـهيالت 
للعقـــارات التـــي يتـــم شـــراؤها بغـــرض الســـكن فيهـــا. 
وبموجـــب هـــذا المنتـــج الجديـــد يقـــوم QIB UK بتمويـــل 
العقـــارات التـــي يتـــم شـــراؤها للســـكن وكذلـــك إعـــادة 
ــدن.  ــي لنـ ــا العمـــالء فـ ــي يملكهـ ــارات التـ ــل العقـ تمويـ
زيـــادة  مـــع  األول  الثمـــن  بمثـــل  والمرابحة  هي بيـــع 
ـــح معلـــوم. وصفتهـــا  ـــرأس المـــال ورب ـــع ب ـــح، أو هي بي رب
أن يذكـــر البائـــع للمشـــتري الثمـــن الـــذي اشـــتري بـــه 

ــا. ــه ربحـ ــترط عليـ ــلعة ويشـ السـ
وبهـــذه المناســـبة قـــال الســـيد دانكـــن ســـتيل بودجـــر، 
الرئيـــس التنفيـــذي لــــ QIB UK : »يتيـــح لنـــا الدمـــج 
ــن معرفتنـــا بعمالئنـــا فـــي قطـــر خـــالل أكثـــر  مـــا بيـ
مـــن ثالثـــة عقـــود وخبرتنـــا فـــي الســـوق العقاريـــة أن 
نســـاعدهم فـــي العثـــور علـــى العقـــار المناســـب وتحقيـــق 

االســـتفادة القصـــوى مـــن اســـتثماراتهم«.
ويقـــدم QIB UK لعمالئـــه مجموعـــة مـــن الخدمـــات 
المصرفيـــة المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحســـابات الجاريـــة بالجنيـــه اإلســـترليني، 
ممـــا يســـمح بتســـوية مريحـــة لجميـــع العمليـــات الماليـــة 
التـــي تجـــرى فـــي المملكـــة المتحـــدة مـــن مدفوعـــات، 
وخصـــم  وخارجيـــة،  داخليـــة  وتحويـــالت  وشـــيكات، 
المباشـــر، وغيـــر ذلـــك. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يوفـــر 
البنـــك الوديعـــة ألجـــل ووديعـــة الوكالـــة بهوامـــش ربـــح 
تنافســـية وجميعهـــا متوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية.

افتتـــح  الـــذي  الريـــان  مصـــرف  إلـــى  بالنســـبة  وأمـــا 
مكتبـــه الجديـــد فـــي لنـــدن مؤخـــرا، فقـــد كان تمويـــل 
ــوا  ــات البنـــك نمـ ــة مـــن أســـرع عمليـ ــارات التجاريـ العقـ
فـــي العـــام 2016، حيـــث نمـــت هـــذه العمليـــات بنســـبة %44 
لتصـــل إلـــى 1938.79 مليـــون ريـــال )396.5 مليـــون جنيـــه 

ــترليني(. إسـ
ــارات  ــل العقـ ــم تمويـ ــس قسـ ــل، رئيـ ــم فيصـ ــال ميسـ وقـ
ـــاروا  ـــة لـــدى بنـــك الريـــان، إن عمـــالء البنـــك اخت التجاري
تمويـــل العقـــارات التجاريـــة مـــن خـــالل بنـــك الريـــان 
ألســـباب عديـــدة، فقـــد مـــول مشـــاريع تتـــراوح مـــا بيـــن 
مجمعـــات التجزئـــة، والمســـتودعات الصناعيـــة متعـــددة 
االســـتخدامات، والمســـاكن الطالبيـــة، كمـــا أنـــه قـــد 
ــا  ــات المشـــتركة، ممـ ــا عـــددا مـــن الصفقـ ــز أيضـ أنجـ
أتـــاح لـــه تمويـــل مشـــاريع أكبـــر مثـــل موقـــع القريـــة 

ــابقة فـــي شـــرق لنـــدن. األولمبيـــة السـ

اقتصاداقتصاد
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ـــن أفضـــل عشـــرة دول فـــي  قطـــر بي
العالـــم مـــن حيـــث »أفضـــل نظـــام 
ـــل اإلســـالمي، وقـــد  متطـــور« للتموي
ُقـــدرت قيمـــة ســـوق تمويلهـــا اإلســـالمي فـــي العـــام 2015 
بحوالـــي265.62  مليـــار ريـــال )73 مليـــار دوالر(، كمـــا 
صُنِّفـــت البـــالد بأنهـــا »ســـوق إلنفـــاق الســـفر للمســـتهلك 
اإلســـالمي« حيـــث بلغـــت قيمـــة هـــذه الســـوق فـــي العـــام 

2015 حوالـــي 42.59 مليـــار ريـــال )11.7 مليـــار دوالر(.
ــي  ــالمي العالمـ ــاد اإلسـ ــة االقتصـ ــر حالـ ــب تقريـ وبحسـ
2017-2018 الـــذي أصـــدره مؤخـــرا مركـــز دبـــي لتنميـــة 
ــة تومســـون  ــاون مـــع مؤسسـ ــاد اإلســـالمي بالتعـ االقتصـ
رويتـــرز، مـــن المتوقـــع أن تـــزداد أصـــول قطـــاع التمويـــل 
اإلســـالمي، التـــي قـــدرت فـــي العـــام 2016 بأكثـــر مـــن 
7.28 تريليـــون ريـــال )2 تريليـــون دوالر(، لتصـــل إلـــى 
13.83 تريليـــون ريـــال )3.8 تريليـــون دوالر( بحلـــول 

ــام 2022. العـ
وكشـــف التقريـــر أن االقتصـــاد اإلســـالمي مســـتمر 
فـــي التطـــور، مدفوعـــا مـــن قبـــل الشـــباب المســـلمين 
الشـــركات  الذيـــن يتمســـكون بقيمهـــم، ويطالبـــون 
بتقديـــم منتجـــات وخدمـــات تلبـــي احتياجاتهـــم الدينيـــة.
ــي  ــرز فـ ــون رويتـ ــة تومسـ ــام لمؤسسـ ــر العـ ــال المديـ وقـ
نجـــار،  نديـــم  إفريقيـــا،  وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
إن االقتصـــاد اإلســـالمي يمـــر بمرحلـــة نمـــو كبيـــر 
واعتـــراف بـــه علـــى نطـــاق واســـع، بعـــد أن اكتســـب 
ــن  ــى التديـ ــلمين علـ ــادة حـــرص المسـ ــبب زيـ ــا بسـ زخمـ
والتمســـك بالقيـــم التقليديـــة عنـــد اتخاذهـــم القـــرارات 
فـــي  آخـــذ  الحـــالل  بمفهـــوم  فالوعـــي  االقتصاديـــة. 
االزديـــاد، لـــذا فـــإن الشـــركات تســـتجيب الحتياجـــات 

لمســـتهلكين. ا

الوضـــع  بتقييـــم  االولـــى  للمـــرة  »قمنـــا  وأضـــاف: 
المســـتقبلي لالقتصـــاد اإلســـالمي مـــا يمكـــن أن يكـــون 
عليـــه بحلـــول العـــام 2030، الـــذي يمكـــن أن يشـــهد ظهـــور 
ـــم  ـــة المتطـــورة، إذا مـــا ت ـــد مـــن الشـــركات العالمي العدي

التصـــدي للتحديـــات األساســـية واغتنـــام الفـــرص«.

ولفـــت التقريـــر إلـــى أن قطـــاع الصكـــوك اإلســـالمية ال 
يـــزال ينضـــج مـــن خـــالل إصـــدار العديـــد مـــن الصكـــوك 
للمـــرة األولـــى خـــالل العـــام الماضـــي وخطـــط إصـــدار 
هـــذا  نمـــو  مـــن  عـــزز  وممـــا  قريبـــا.  منهـــا  المزيـــد 
 FinTech الماليـــة التكنولوجيـــا  اعتمـــاد  القطـــاع 
اإلســـالمية، ســـواء كان ذلـــك مـــن خـــالل أول شـــركة 
 robo-advisory firm اآلليـــة  لالستشـــارات 
المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية فـــي العالـــم 
ــريعة  ــع الشـ ــة مـ ــداول الذهـــب متوافقـ ــة لتـ أو أول منصـ
اإلســـالمية. وأفـــاد التقريـــر أن مثـــل هـــذه المســـاعي قـــد 

تحققـــت مـــن خـــالل اســـتخدام التمويـــل الجماعـــي.

النمو الصلب
دول  مؤشـــر  علـــى  التاســـع  المركـــز  قطـــر  احتلـــت 
التمويـــل اإلســـالمي فـــي تقريـــر التمويـــل اإلســـالمي 
إدبيـــز  شـــركة  تنشـــره  الـــذي   2017 للعـــام  العالمـــي 
لالستشـــارات الماليـــة اإلســـالمية ومقرهـــا لنـــدن، ممـــا 
ــر  ــي تتمتـــع بهـــا قطـ ــرة التـ ــوة الكبيـ ــدى القـ ـــر مـ يظه
فـــي قطـــاع التمويـــل اإلســـالمي. وقـــد حلـــت ماليزيـــا فـــي 
المركـــز االول فـــي المؤشـــر، تلتهـــا إيـــران والمملكـــة 
العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات والكويـــت علـــى التوالـــي.
ويُعتبـــر هـــذا المؤشـــر األقـــدم واألكثـــر أهميـــة لتقييـــم 
ــة  ــة المصرفيـ ــا يتعلـــق بحالـ وضـــع مختلـــف الـــدول فيمـ
اإلســـالمية والتمويـــل المحلـــي حيـــث يتـــم قيـــاس ذلـــك 
بالمقارنـــة مـــع المســـتويات الدوليـــة. وقـــد تـــم إطـــالق 
ـــذاك 36  ـــام 2011 حيـــث كان يضـــم آن المؤشـــر فـــي الع

بلـــدا، لكنـــه بـــات يضـــم 48 دولـــة فـــي العـــام 2017.
ويشـــهد ترتيـــب قطـــر علـــى قـــوة قطـــاع صناعـــة التمويـــل 
البنـــوك  إلـــى  الـــذي يرتكـــز  اإلســـالمي فـــي قطـــر 

التمويل اإلسالمي ... نمو بال هوادة
من المتوقع أن تتم استعدادات قطر الستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 بسالسة ليس فقط 
أيضا  وإنما  العالم،  أنحاء  جميع  إلى  المسال  الطبيعي  للغاز  تصديرها  بفضل  ضخمة  موارد  لديها  الحكومة  ألن 

بسبب ما تتمتع به من سوق تمويل إسالمي نابض بالحياة.

“قمنا للمرة االولى بتقييم الوضع المستقبلي 
لالقتصاد االسالمي ما يمكن أن يكون عليه بحلول 
العام 2030، الذي يمكن أن يشهد ظهور العديد 

من الشركات العالمية المتطورة، إذا ما تم التصدي 
للتحديات األساسية واغتنام الفرص”.

نديم نجار
المدير العام لمؤسسة تومسون رويترز في الشرق 

األوسط وشمال إفريقيا

 جاءت

اإلســـالمية بالكامـــل وليســـت فروعـــا إســـالمية لبنـــوك 
تقليديـــة.

وعلـــى الرغـــم مـــن أن هـــذا المؤشـــر يـــدل علـــى »النقـــاء« 
الكبيـــر للتمويـــل اإلســـالمي فـــي قطـــر، إال أن البحريـــن 
ــذا  ــر لهـ ــى المؤشـ ــالد علـ ــا البـ ــد تجاوزتـ ــتان قـ وباكسـ
العـــام ألنهمـــا تســـمحان بنظـــام تمويـــل إســـالمي يشـــمل 
الفـــروع اإلســـالمية للبنـــوك التقليديـــة التـــي ال يمكـــن 
ــة  ــات التنظيميـ ــات مـــن الجهـ أن تحصـــل علـــى الموافقـ

فـــي قطـــر.
وخلـــص التقريـــر إلـــى أن الـــدول التـــي يعيـــش فيهـــا 
ــرك  ــي محـ ــلمين هـ ــن الســـكان المسـ ــر مـ ــدد كبيـ عـ
ــة والتمويـــل اإلســـالمي، وبالتالـــي  ــو فـــي المصرفيـ النمـ
المصرفيـــة  للمؤسســـات  المحتـــم  مـــن  ســـيكون 
شـــرق  وجنـــوب  األوســـط  الشـــرق  فـــي  اإلســـالمية 
آســـيا أن توســـع أعمالهـــا إلـــى هـــذه الـــدول التـــي تتمتـــع 

للنمـــو. بإمكانـــات كبيـــرة 

تمويل مشاريع البنية التحتية
البنـــك  ومجموعـــة  للتنميـــة  اإلســـالمي  البنـــك  حتـــى 
الدولـــي، اللـــذان نشـــرا معـــا تقريـــرا مشـــتركا، قـــد قـــاال 
إن األصـــول المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية قـــد 
شـــهدت نمـــوا هائـــال فـــي العقديـــن الماضييـــن حيـــث 
بلغـــت قيمتهـــا مـــا يقـــرب مـــن 6.91 تريليـــون ريـــال )1.9 
تريليـــون دوالر(، وهـــي موجـــودة فـــي 50 دولـــة إســـالمية 

ــم. ــاء العالـ ــر إســـالمية فـــي مختلـــف أنحـ وغيـ
لـــذا يمكـــن لبعـــض الـــدول التـــي لديهـــا مشـــاريع كبـــرى 
لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة، مثـــل قطـــر، أن تستكشـــف 
إمكانيـــة االســـتفادة مـــن تلـــك األمـــوال فـــي مشـــاريعها.

ــتخدام  ــال اسـ ــي مجـ ــعة فـ ــرة واسـ ــا بخبـ ــع ماليزيـ وتتمتـ
البنيـــة  تطويـــر  لدعـــم  اإلســـالمية  الماليـــة  األدوات 
التحتيـــة حيـــث تظهـــر البيانـــات أن 61% مـــن صكـــوك 
ــا،  البنيـــة التحتيـــة فـــي العالـــم قـــد صـــدرت مـــن ماليزيـ
التحتيـــة  البنيـــة  فـــي  االســـتثمار  مؤشـــر  فـــإن  لـــذا 
العالميـــة للعـــام 2016 يصنـــف ماليزيـــا كثانـــي وجهـــة 
والخامســـة  آســـيا،  فـــي  التحتيـــة  البنيـــة  الســـتثمارات 
أصـــول  أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى  العالـــم.  نطـــاق  علـــى 
مـــن   %1 حوالـــي  ســـوى  تمثـــل  ال  اإلســـالمي  التمويـــل 
الســـوق الماليـــة العالميـــة، إال أنـــه يمكـــن لألســـواق 
الناشـــئة واالقتصـــادات الناميـــة أن تســـتفيد مـــن تلـــك 
التـــي تواجههـــا فـــي مجـــال  األمـــوال بســـبب الفجـــوة 
تمويـــل البنيـــة التحتيـــة والتـــي تبلـــغ قيمتهـــا فـــي كل 
عـــام 1.64 تريليـــون ريـــال )452 مليـــار دوالر(. وينمـــو 
بنســـبة  حاليـــا  العالمـــي  اإلســـالمي  التمويـــل  قطـــاع 
تزيـــد عـــن 15% ســـنويا، ويعـــزى ذلـــك إلـــى زيـــادة عـــدد 

الســـكان المســـلمين )الـــذي يقـــدر بنحـــو 1.6 مليـــار 
نســـمة(، ونمـــو االقتصـــادات اإلســـالمية، والتكامـــل 
ــا أن 10  ــادات. الجديـــر بالذكـــر أيضـ العالمـــي لالقتصـ
ــوي  ــم تحـ ــي العالـ ــريع الــــ 24 فـ ــو السـ ــواق النمـ ــن أسـ مـ

عـــددا كبيـــرا مـــن الســـكان المســـلمين. 
وجاذبيـــة  الهائـــل  للنمـــو  الرئيســـية  األســـباب  ومـــن 
التمويـــل اإلســـالمي هـــي أن أداء مؤسســـات التمويـــل 
التـــي تتوافـــق مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية كان 
أفضـــل بكثيـــر مـــن نظيراتهـــا التقليديـــة خـــالل األزمـــة 
الماليـــة العالميـــة عـــام 2008. وتتميـــز هيـــاكل التمويـــل 
المتوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية بالمعامـــالت التـــي 
ترتكـــز أو تعتمـــد علـــى األصـــول، ممـــا يزيـــد مـــن 

فعاليـــة النظـــام المالـــي ويعـــزز مـــن شـــفافيته. 

التقنيات الجديدة
فـــي هيئـــة  المستشـــارين االقتصادييـــن  قـــال كبيـــر 
مركـــز قطـــر للمـــال، الدكتـــور هيثـــم الســـالمة، إن 
الســـوق المصرفيـــة والماليـــة المتوافقـــة مـــع الشـــريعة 
غيـــر  كبيـــرة  نمـــو  بإمكانـــات  تتمتـــع  اإلســـالمية 
مـــن  عـــدد كبيـــر  هنـــاك  يـــزال  ال  حيـــث  مســـتغلة، 
الســـكان المســـلمين الذيـــن ال يحصلـــون علـــى خدمـــات 

تمويـــل بـــدون فوائـــد.
وأكـــد الدكتـــور هيثـــم أن التمويـــل اإلســـالمي قـــد 
حقـــق معـــدالت نمـــو مـــن رقميـــن علـــى مـــدى العقـــد 
الماضـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي. ولمـــا أن الســـكان 
ال  نســـمة  مليـــار   1.6 عددهـــم  البالـــغ  المســـلمين 
يســـتطيعون الحصـــول علـــى الخدمـــات الماليـــة بالســـهولة 
ــرة  ــو كبيـ ــات نمـ ــر إمكانـ ــك يوفـ ــإن ذلـ ــة، فـ المطلوبـ

للقطـــاع .
وأضـــاف: »مـــن المتوقـــع أن تغيـــر التكنولوجيـــا الماليـــة 
هـــذه النمـــاذج التقليديـــة للخدمـــات الماليـــة اإلســـالمية، 
أدوات  إنشـــاء  خـــالل  مـــن  القطـــاع  نمـــو  تدعـــم  وأن 
جديـــدة، وزيـــادة الكفـــاءة، وخفـــض تكلفـــة العمليـــات، 
كمـــا أنهـــا ســـتعمل علـــى تحســـين فـــرص الوصـــول 
أصـــول  قاعـــدة  زيـــادة  وبالتالـــي  الماليـــة،  للخدمـــات 

القطـــاع«. 

توسيع البصمة العالمية
يقـــوم فرعـــان مصرفيـــان فـــي المملكـــة المتحـــدة تابعان 
لمصرفيـــن إســـالميين فـــي الدوحـــة بتوســـيع خدماتهـــا 
لتلبيـــة الطلـــب علـــى تمويـــل العقـــارات فـــي لنــــدن. فـقــــد 
 ،QIB UK قــــام الـمـصــــرف - الــمـــــملكة المتحـــدة
وهـــو جـــزء مـــن مجموعـــة بنـــك قطـــر اإلســـالمي، وبنـــك 
الريـــان، وهـــو فـــرع تابـــع لمصـــرف الريـــان فـــي قطـــر، 

بتوســـيع نطـــاق مكاتبهمـــا وخدماتهمـــا لتلبيـــة الطلـــب.
ــد بـــدأ مصـــرف  ــالم، فقـ ووفقـــا لتقاريـــر وســـائل اإلعـ
المتحدة بتقديـــم  المملكـــة  فـــي  اإلســـالمي  قطـــر 
اإلســـالمية  للشـــريعة  مطابقـــة  مرابحـــة  تســـهيالت 
للعقـــارات التـــي يتـــم شـــراؤها بغـــرض الســـكن فيهـــا. 
وبموجـــب هـــذا المنتـــج الجديـــد يقـــوم QIB UK بتمويـــل 
العقـــارات التـــي يتـــم شـــراؤها للســـكن وكذلـــك إعـــادة 
ــدن.  ــي لنـ ــا العمـــالء فـ ــي يملكهـ ــارات التـ ــل العقـ تمويـ
زيـــادة  مـــع  األول  الثمـــن  بمثـــل  والمرابحة  هي بيـــع 
ـــح معلـــوم. وصفتهـــا  ـــرأس المـــال ورب ـــع ب ـــح، أو هي بي رب
أن يذكـــر البائـــع للمشـــتري الثمـــن الـــذي اشـــتري بـــه 

ــا. ــه ربحـ ــترط عليـ ــلعة ويشـ السـ
وبهـــذه المناســـبة قـــال الســـيد دانكـــن ســـتيل بودجـــر، 
الرئيـــس التنفيـــذي لــــ QIB UK : »يتيـــح لنـــا الدمـــج 
ــن معرفتنـــا بعمالئنـــا فـــي قطـــر خـــالل أكثـــر  مـــا بيـ
مـــن ثالثـــة عقـــود وخبرتنـــا فـــي الســـوق العقاريـــة أن 
نســـاعدهم فـــي العثـــور علـــى العقـــار المناســـب وتحقيـــق 

االســـتفادة القصـــوى مـــن اســـتثماراتهم«.
ويقـــدم QIB UK لعمالئـــه مجموعـــة مـــن الخدمـــات 
المصرفيـــة المتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة اإلســـالمية، 
بمـــا فـــي ذلـــك الحســـابات الجاريـــة بالجنيـــه اإلســـترليني، 
ممـــا يســـمح بتســـوية مريحـــة لجميـــع العمليـــات الماليـــة 
التـــي تجـــرى فـــي المملكـــة المتحـــدة مـــن مدفوعـــات، 
وخصـــم  وخارجيـــة،  داخليـــة  وتحويـــالت  وشـــيكات، 
المباشـــر، وغيـــر ذلـــك. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، يوفـــر 
البنـــك الوديعـــة ألجـــل ووديعـــة الوكالـــة بهوامـــش ربـــح 
تنافســـية وجميعهـــا متوافقـــة مـــع الشـــريعة اإلســـالمية.

افتتـــح  الـــذي  الريـــان  مصـــرف  إلـــى  بالنســـبة  وأمـــا 
مكتبـــه الجديـــد فـــي لنـــدن مؤخـــرا، فقـــد كان تمويـــل 
ــوا  ــات البنـــك نمـ ــة مـــن أســـرع عمليـ ــارات التجاريـ العقـ
فـــي العـــام 2016، حيـــث نمـــت هـــذه العمليـــات بنســـبة %44 
لتصـــل إلـــى 1938.79 مليـــون ريـــال )396.5 مليـــون جنيـــه 

ــترليني(. إسـ
ــارات  ــل العقـ ــم تمويـ ــس قسـ ــل، رئيـ ــم فيصـ ــال ميسـ وقـ
ـــاروا  ـــة لـــدى بنـــك الريـــان، إن عمـــالء البنـــك اخت التجاري
تمويـــل العقـــارات التجاريـــة مـــن خـــالل بنـــك الريـــان 
ألســـباب عديـــدة، فقـــد مـــول مشـــاريع تتـــراوح مـــا بيـــن 
مجمعـــات التجزئـــة، والمســـتودعات الصناعيـــة متعـــددة 
االســـتخدامات، والمســـاكن الطالبيـــة، كمـــا أنـــه قـــد 
ــا  ــات المشـــتركة، ممـ ــا عـــددا مـــن الصفقـ ــز أيضـ أنجـ
أتـــاح لـــه تمويـــل مشـــاريع أكبـــر مثـــل موقـــع القريـــة 

ــابقة فـــي شـــرق لنـــدن. األولمبيـــة السـ

اقتصاداقتصاد
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للمـــال،  قطـــر  مركـــز  هيئـــة 
تعنـــى  التـــي  المؤسســـة  وهـــي 
ـــة فـــي  بتســـجيل الشـــركات العالمي
المركـــز، زيـــادة فـــي عـــدد الشـــركات الجديـــدة بعـــد 
فـــرض الحصـــار علـــى قطـــر فـــي يونيـــو مـــن هـــذا العـــام.
وحتـــى فـــي فتـــرة مـــا قبـــل األزمـــة، حققـــت الحمـــالت 
الترويجيـــة التـــي نظمهـــا مركـــز قطـــر للمـــال فـــي آســـيا 
وأوروبـــا لجـــذب الشـــركات العالميـــة نجاحـــا كبيـــرا 
ـــدى قـــادة العديـــد مـــن القطاعـــات مـــن ألمانيـــا  ـــث أب حي
كونـــغ،  وهونـــغ  وســـنغافورة،  المتحـــدة،  والمملكـــة 
والصيـــن حرصهـــم علـــى التعـــاون مـــع نظرائهـــم فـــي 
ــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة مركـــز قطـــر  قطـــر. وقـ
للمـــال، يوســـف محمـــد الجيـــدة، إن 90 شـــركة جديـــدة، 
الجنســـيات،  ومتعـــددة  إقليميـــة  شـــركات  معظمهـــا 
أصبحـــت اآلن تعمـــل تحـــت مظلـــة مركـــز قطـــر للمـــال. 
وقـــد ازداد عـــدد الشـــركات الجديـــدة التـــي تســـجلت 
لـــدى هيئـــة تنظيـــم مركـــز قطـــر للمـــال خـــالل األشـــهر 
ــى  ــبة 41% علـ ــادة بنسـ ــام 2017 زيـ ــن العـ ــى مـ ــتة األولـ السـ

أســـاس ســـنوي.
قطـــر  مركـــز  فـــي  المســـجلة  الشـــركات  وتتمتـــع 
للمـــال بمزايـــا تنافســـية مثـــل العمـــل ضمـــن بيئـــة قانونيـــة 
مبنيـــة علـــى القانـــون اإلنجليـــزي، كمـــا أنـــه يجيـــز 
األربـــاح  وترحيـــل   ،%100 بنســـبة  األجنبيـــة  الملكيـــة 
ــة  ــي للضريبـ ــى المعـــدل التنافسـ ــة إلـ ــبة 100%، إضافـ بنسـ

علـــى الشـــركات بنســـبة 10% علـــى األربـــاح مـــن مصـــادر 
محليـــة، ويســـمح بالتعامـــل بأيـــة عملـــة كانـــت، عـــالوة 
علـــى الشـــبكة الشـــاملة مـــن معاهـــدات تجنـــب االزدواج 

ــدا. ــن 60 بلـ ــر مـ ــع أكثـ ــة مـ ــي المبرمـ الضريبـ
فـــي  صعوبـــات  الشـــركات  غالبيـــة  واجهـــت  وقـــد 
ــن  ــار. وعـ ــذ الحصـ ــة منـ ــوق القطريـ ــى السـ ــول إلـ الوصـ
ذلـــك قـــال الجيـــدة: »لقـــد أصبـــح الحصـــار االقتصـــادي 
ــل  ــي ظـ ــة فـ ــوق القطريـ ــى السـ ــول إلـ ــام الدخـ ــا أمـ عائقـ
كل هـــذه العقوبـــات االقتصاديـــة التـــي تحـــدث فـــي 
قـــد  الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  فـــان  لـــذا  المنطقـــة. 

أسســـت بالفعـــل وجـــودا لهـــا هنـــا فـــي قطـــر«.
ومـــع اعتـــزام مركـــز قطـــر للمـــال لالنتقـــال إلـــى المدينـــة 
ــر  ــي تُعتبـ ــام، والتـ ــن عـ ــل مـ ــدة خـــالل أقـ ــة الجديـ الماليـ
النســـخة القطريـــة مـــن حـــي »وول ســـتريت« المالـــي فـــي 
نيويـــورك، تـــم التخطيـــط الجتـــذاب 1000 شـــركة علـــى 
األقـــل وخلـــق 10 ألـــف وظيفـــة بحلـــول العـــام 2022، أي 
عندمـــا تســـتضيف قطـــر نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
ــول إلـــى  ــرر الوصـ ــن المقـ ــى جانـــب ذلـــك، مـ ــدم. إلـ القـ
ــن  ــة مـ ــول الشـــركات المرخصـ ــو فـــي أصـ تحقيـــق نمـ
قبـــل مركـــز قطـــر للمـــال بمقـــدار ثالثـــة أضعـــاف، 
واالســـتحواذ علـــى 5% مـــن القيمـــة الســـوقية لســـوق قطـــر 

لـــألوراق الماليـــة.
منطقـــة  فـــي  الجديـــد  المالـــي  المركـــز  وســـيغطي 
مشـــيرب بقلـــب الدوحـــة مســـاحة تصـــل إلـــى 300 ألـــف 

متـــر مربـــع وســـيكون مفتوحـــا أمـــام جميـــع الشـــركات 
الشـــركات  علـــى  يقتصـــر  ولـــن  والدوليـــة  المحليـــة 

المرخصـــة مـــن مقبـــل مركـــز قطـــر للمـــال.

المركز المالي الجديد
أكـــد الجيـــدة أن مركـــز قطـــر للمـــال حريـــص علـــى 
تشـــكيل تحالفـــات جديـــدة مـــع دول المنطقـــة كـــي 
يتمكـــن مـــن لعـــب دور بـــارز فـــي المنطقـــة ويصبـــح 
ــا آخـــر للمركـــز المالـــي الحالـــي فـــي  مركـــزا موازيـ

المنطقـــة.
ــي  ــبوقة تأتـ ــر المسـ ــات غيـ ــع التحديـ وأردف قائـــال: »مـ
ــر  ــددا أن قطـ ــد مجـ ــذا أؤكـ ــبوقة، لـ ــر مسـ فـــرص غيـ
أمـــام  مفتوحيـــن  يـــزاالن  ال  للمـــال  قطـــر  ومركـــز 
الشـــركات«، مضيفـــا أن الوضـــع الحالـــي قـــد قـــدم 
حوافـــز للمركـــز إلتبـــاع إســـتراتيجية طويلـــة األمـــد 

تهـــدف إلـــى متابعـــة التنويـــع االقتصـــادي.
ـــة عـــدم  ـــى الرغـــم مـــن أن حال ـــه عل ـــدة أن وكشـــف الجي
قـــد  المنطقـــة  فـــي  الســـائدة  الجيوسياســـية  اليقيـــن 
ــد  ــر قـ ــركات، إال أن قطـ ــبة للشـ ــيئة بالنسـ ــت سـ كانـ
عانـــت فـــي الســـابق مـــن ظـــروف اقتصاديـــة أســـوأ مـــن 
الظـــروف التـــي فرضهـــا جيرانهـــا عليهـــا اآلن. ومـــع 
ذلـــك، كانـــت األعمـــال تتـــم كالمعتـــاد بالنســـبة للبـــالد، 
لكنهـــا يمكـــن أن تكـــون أقـــل راحـــة بالنســـبة للبعـــض 
فـــي بقيـــة أنحـــاء المنطقـــة. وقـــال فـــى مقابلـــة أجرتهـــا 

مركز قطر للمال

يواصل القيام بأعماله كالمعتاد
 لم يكن للحصار االقتصادي الذي تفرضه بعض الدول المجاورة على دولة قطر أي تأثير يذكر 
على األنشطة المالية في البالد، بل على العكس فقد أبدت المزيد والمزيد من الشركات من 

جميع أنحاء العالم اهتماما بافتتاح مكاتب لها في قطر.

سجلت

“مع التحديات غير المسبوقة تأتي فرص غير مسبوقة، 

لذا أؤكد مجددا أن قطر ومركز قطر للمال ال يزاالن 

مفتوحين أمام الشركات”

يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

اقتصاداقتصاد

معـــه شـــبكة إن بـــي ســـي: »أعتقـــد أن المســـتثمرين 
الذيـــن افتتحـــوا مكاتـــب لهـــم فـــي دول مجـــاورة للقيـــام 
قـــد عانـــوا  العالـــم  مـــن  الجـــزء  فـــى هـــذا  بأعمالهـــم 

ــن العواقـــب«. ــر مـ الكثيـ
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه قـــد كان هنالـــك شـــعور أولـــي 
ــا بـــدأت األزمـــة فـــي بدايـــة يونيـــو، إال  بالصدمـــة عندمـ
أنـــه قـــد ســـبق لدولـــة قطـــر أن تعاملـــت مـــع أوضـــاع 
اقتصاديـــة أســـوأ كمـــا حـــدث فـــي العـــام 2008. وقـــد 
كانـــت هنالـــك الكثيـــر مـــن الشـــركات فـــي المنطقـــة 
التـــي تلتـــزم بهـــذا الجـــزء مـــن العالـــم، وقـــد طلـــب منهـــا 
عـــدم القيـــام بأعمـــال تجاريـــة مـــع قطـــر. لـــذا فقـــد 
ــي  ــا فـ ــروع لهـ ــح فـ ــى فتـ ــذه الشـــركات علـ ــرت هـ ُأجبـ

ــالد. ــاد البـ ــة اقتصـ ــى خدمـ ــادرة علـ ــون قـ ــر لتكـ قطـ
ــر  ــالها هـــى أن قطـ ــالة التـــى أود إرسـ ــاف: »الرسـ وأضـ
بعـــد األزمـــة ســـتصبح أقـــوى وأكثـــر انفتاحـــا وســـتتحول 

ـــة للشـــركات العالميـــة«. إلـــى وجهـــة مفضل

الدعم الحكومي
لفـــت الجيـــدة إلـــى أن الحكومـــة كانـــت مســـتعدة 
للتدخـــل فـــي ضـــخ األمـــوال إذا مـــا ســـحبت الشـــركات 
بســـبب  المحليـــة  البنـــوك  مـــن  ودائعهـــا  األجنبيـــة 
العقوبـــات التـــي فرضتهـــا مجموعـــة الـــدول التـــي تقودهـــا 
الســـعودية. ويوجـــد لـــدى الكيانـــات التابعـــة لهـــذه الـــدول 
ودائـــع فـــي البنـــوك القطريـــة تبلـــغ قيمتهـــا حوالـــي 65.52 

مليـــار ريـــال )18 مليـــار دوالر(. 
البنـــوك األخـــرى فـــي مركـــز قطـــر للمـــال  وحتـــى 
ماتـــزال تقـــدم إلـــى القطـــاع المصرفـــي فـــي قطـــر ودائـــع 
قصيـــرة األجـــل بالـــدوالر األميركـــي. فقـــد حدثـــت 
أزمـــة ماليـــة فـــي العـــام 2008 جعلـــت الحكومـــة تشـــتري 
المحافـــظ القـــروض والعقـــارات المتعثـــرة فـــي ذلـــك 
ــة  ــإن الحكومـ ــرر الســـيناريو، فـ ـــا تكـ ـــت. وإذا م الوق
أيضـــا مســـتعدة للعمـــل بتلـــك الطريقـــة. لكـــن ليـــس 
لـــدى مركـــز قطـــر للمـــال أي نيـــة التخـــاذ أيـــة إجـــراءات 
ضـــد الشـــركات األجنبيـــة المرخصـــة مـــن مركـــز 
ــال والتـــي تنتمـــي إلـــى البحريـــن والمملكـــة  قطـــر للمـ
العربيـــة الســـعودية كتدبيـــر انتقامـــي بســـبب العقوبـــات 
حاليـــا  فهنالـــك  حكوماتهـــا.  قبـــل  مـــن  المفروضـــة 
الدولتيـــن. وكشـــف  هاتيـــن  مـــن  شـــركات  خمـــس 
ــال  ــى أعمـ ــودا علـ ــرض قيـ ــد فـ ــار قـ ــدة أن الحصـ الجيـ
ــل فـــي  ــرة التـــي تعمـ بعـــض شـــركات الـــدول المحاصـ
ــا نحـــو 7.28  ــا أثـــر علـــى عقـــود تبلـــغ قيمتهـ قطـــر، ممـ
مليـــار ريـــال )2 مليـــار دوالر( لهـــذه الشـــركات فـــي 
العديـــد مـــن المجـــاالت مثـــل البنـــاء والخدمـــات المهنيـــة 

وتصديـــر المـــواد.

تغيير قواعد اللعبة
مـــن المتوقـــع أن تتســـبب خطـــط الحكومـــة الراميـــة 
إلصـــدار تشـــريع جديـــد يســـمى »قانـــون مركـــز قطـــر 
للمـــال« قريبـــا بتغييـــر قواعـــد اللعبـــة فـــي األســـواق 
الماليـــة اإلقليميـــة بمـــا فـــي ذلـــك دبـــي. فقـــد اســـتثمرت 

410 شـــركات مســـجلة لـــدى مركـــز قطـــر للمـــال حتـــى 
ـــال، ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد  ـــار ري اآلن حوالـــي 75  ملي
هـــذه الرقـــم ليصـــل إلـــى 200 مليـــار ريـــال فـــي الســـنوات 
الجديـــد  القانـــون  هـــذا  فـــإن  لـــذا  المقبلـــة.  الخمـــس 
سيشـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي تســـهيل دخـــول شـــركات 
مركـــز قطـــر للمـــال إلـــى الســـوق المحليـــة، وســـيدعم 
جهـــود قطـــر لتنويـــع مصـــادر الدخـــل، وسيســـاعد فـــي 
ومركـــز  الدوليـــة  قطـــر  محكمـــة  قـــدرات  تعزيـــز 
تســـوية النزاعـــات، ممـــا ســـيزيد مـــن جاذبيـــة منصـــة 
مركـــز قطـــر للمـــال للشـــركات المحليـــة الراغبـــة فـــي 
التوســـع عالميـــا والشـــركات األجنبيـــة الراغبـــة فـــي 

ــام. التوســـع فـــي البـــالد والمنطقـــة بشـــكل عـ
عـــن  اإلعـــالن  قريبـــا  ســـيتم  إنـــه  الجيـــدة  وقـــال 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة للمركـــز التـــي تهـــدف إلـــى 
ودوليـــة  إقليميـــة  منافســـة  منصـــة  المركـــز  جعـــل 
خـــارج منطقـــة الخليـــج، مـــع التوســـع فـــي جنـــوب شـــرق 
آســـيا وبعـــض الـــدول المختـــارة فـــي المنطقـــة، وتوفيـــر 
أســـواق أعمـــال جديـــدة للشـــركات القطريـــة الراغبـــة 
فـــي التوســـع فـــي أســـواق جغرافيـــة جديـــدة وغنيـــة. 
مبـــادرة  الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  »تمثـــل  وأضـــاف: 
لخلـــق بعـــض أنشـــطة األعمـــال وفـــرص االســـتثمار فـــي 
ــز دبـــي المالـــي.  ــع مركـ ــن الـــدول للتنافـــس مـ عـــدد مـ
الجديـــدة  المكاتـــب  إضافـــة  عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم 
وســـيتم تســـهيل االســـتفادة منهـــا مـــن خـــالل مركـــز 

قطـــر للمـــال«. 
ويهـــدف المركـــز مـــن خـــالل إســـتراتيجيته الجديـــدة 

إلـــى اجتـــذاب مكاتـــب إقليميـــة ودوليـــة متخصصـــة فـــي 
ــة أكثـــر مـــن ســـوق  ــة لخدمـ العديـــد مـــن دول المنطقـ
داخـــل البلـــد. وأشـــار الجيـــدة إلـــى أن اإلســـتراتيجية 
ستســـهل أيضـــا الوصـــول الـــى هـــذه الـــدول، وهـــي خمـــس 
وســـيتم  قريبـــا  عنهـــا  اإلعـــالن  ســـيتم  إقليميـــة  دول 
إجـــراء تحالـــف معهـــا علـــى المســـتوى الحكومـــي مـــن 
أجـــل تســـهيل وصـــول الشـــركات الدوليـــة إلـــى الســـوق 

ــة. القطريـ

نجاحات ترويجية
الحصـــار  بدايـــة  قبـــل  للمـــال  قطـــر  مركـــز  نظـــم 
ـــدول  ـــد مـــن ال ـــة فـــي العدي االقتصـــادي حمـــالت ترويجي
ـــة  ـــا الســـتقطاب االســـتثمارات األجنبي فـــي آســـيا وأوروب
ــرا  المباشـــرة وقـــد القـــت هـــذه الحمـــالت قبـــوال كبيـ
مـــن قبـــل الشـــركات األجنبيـــة التـــي أبـــدت اهتمامـــا 
بـــإدراج أســـهمها فـــي البورصـــة القطريـــة، كمـــا أن هـــذه 
األحـــداث ســـاعدت فـــي تعريـــف الجماهيـــر الدوليـــة 
بمركـــز قطـــر للمـــال. يقـــول الجيـــدة: »هنالـــك أدلـــة 
موثوقـــة تظهـــر أن مركـــز قطـــر للمـــال هـــو منصـــة 
أعمـــال مثاليـــة، ليـــس فقـــط بالنســـبة للشـــركات الدوليـــة 
التـــي ترغـــب فـــي توســـيع أنشـــطتها التجاريـــة إلـــى قطـــر 
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا وجنـــوب آســـيا، وإنمـــا أيضـــا 
للشـــركات المحليـــة تبحـــث للتوســـع إقليميـــا ودوليـــا«، 
ويتوقـــع مركـــز قطـــر للمـــال أن يحقـــق توســـعا بنســـبة 
160% فـــي عـــدد الشـــركات التـــي مـــن المتوقـــع أن يتـــم 
تســـجيلها فـــي العـــام 2017 منـــذ أن تمكنـــت البـــالد مـــن 
ــة  ــج الحاليـ ــة الخليـ ــن أزمـ ــئة عـ ــا الناشـ ــل تحدياتهـ تحويـ
إلـــى فـــرص. وال يوجـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر ســـوى 
شـــركة واحـــدة مرخصـــة مـــن مركـــز قطـــر للمـــال 
ومدرجـــة فـــي البورصـــة المحليـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 
هـــي بنـــك قطـــر األول. لـــذا يهـــدف مركـــز قطـــر للمـــال، 
فـــي خارطـــة طريقـــه الخمســـية، إلـــى الحصـــول علـــى %5 
ــة.  ــة المحليـ ــوقية للبورصـ ــة السـ ــن القيمـ ــل مـ ــى األقـ علـ
التـــي قـــام  وأكـــد الجيـــدة أن الحمـــالت الترويجيـــة 
ـــغ  ـــغ كون بهـــا المركـــز فـــي كل مـــن ســـنغافورة وهون
ــتثمرين والشـــركات  ــة للمسـ ــة مثاليـ ــد وفـــرت فرصـ قـ
اآلســـيوية لمناقشـــة الفـــرص االســـتثمارية فـــي قطـــر 
المركـــز  يقدمـــه  الـــذي  الدعـــم  علـــى  والتعـــرف 
للشـــركات القطريـــة للتوســـع عالميـــا. ففـــي ألمانيـــا، 
وفـــرت هـــذه الحملـــة الترويجيـــة للمشـــاركين، فرصـــة 
ــر  ــز قطـ ــال بمركـ ــر األعمـ ــق تطويـ ــع فريـ ــل مـ التواصـ
للمـــال وعـــدد مـــن المؤسســـات االقتصاديـــة والتجاريـــة، 
األلمانيـــة،  العربيـــة  والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  مثـــل 
للصناعـــة  المشـــترك  اإلماراتـــي  األلمانـــي  والمجلـــس 
والتجـــارة، وشـــركة المناطـــق االقتصاديـــة )مناطـــق(، 
والشـــركة األلمانيـــة العريقـــة رودل أنـــد بارتنـــر. وتعـــد 
ـــة قطـــر، حيـــث  ـــا الشـــريك التجـــاري رقـــم 12 لدول ألماني
تســـتحوذ علـــى نســـبة 2.4% مـــن إجمالـــي حجـــم التبـــادل 
التجـــاري العالمـــي لهـــا، إذ بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري 
بيـــن البلديـــن مـــا يناهـــز 9.5 مليـــار ريـــال فـــي العـــام 2016.
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للمـــال،  قطـــر  مركـــز  هيئـــة 
تعنـــى  التـــي  المؤسســـة  وهـــي 
ـــة فـــي  بتســـجيل الشـــركات العالمي
المركـــز، زيـــادة فـــي عـــدد الشـــركات الجديـــدة بعـــد 
فـــرض الحصـــار علـــى قطـــر فـــي يونيـــو مـــن هـــذا العـــام.
وحتـــى فـــي فتـــرة مـــا قبـــل األزمـــة، حققـــت الحمـــالت 
الترويجيـــة التـــي نظمهـــا مركـــز قطـــر للمـــال فـــي آســـيا 
وأوروبـــا لجـــذب الشـــركات العالميـــة نجاحـــا كبيـــرا 
ـــدى قـــادة العديـــد مـــن القطاعـــات مـــن ألمانيـــا  ـــث أب حي
كونـــغ،  وهونـــغ  وســـنغافورة،  المتحـــدة،  والمملكـــة 
والصيـــن حرصهـــم علـــى التعـــاون مـــع نظرائهـــم فـــي 
ــال الرئيـــس التنفيـــذي لهيئـــة مركـــز قطـــر  قطـــر. وقـ
للمـــال، يوســـف محمـــد الجيـــدة، إن 90 شـــركة جديـــدة، 
الجنســـيات،  ومتعـــددة  إقليميـــة  شـــركات  معظمهـــا 
أصبحـــت اآلن تعمـــل تحـــت مظلـــة مركـــز قطـــر للمـــال. 
وقـــد ازداد عـــدد الشـــركات الجديـــدة التـــي تســـجلت 
لـــدى هيئـــة تنظيـــم مركـــز قطـــر للمـــال خـــالل األشـــهر 
ــى  ــبة 41% علـ ــادة بنسـ ــام 2017 زيـ ــن العـ ــى مـ ــتة األولـ السـ

أســـاس ســـنوي.
قطـــر  مركـــز  فـــي  المســـجلة  الشـــركات  وتتمتـــع 
للمـــال بمزايـــا تنافســـية مثـــل العمـــل ضمـــن بيئـــة قانونيـــة 
مبنيـــة علـــى القانـــون اإلنجليـــزي، كمـــا أنـــه يجيـــز 
األربـــاح  وترحيـــل   ،%100 بنســـبة  األجنبيـــة  الملكيـــة 
ــة  ــي للضريبـ ــى المعـــدل التنافسـ ــة إلـ ــبة 100%، إضافـ بنسـ

علـــى الشـــركات بنســـبة 10% علـــى األربـــاح مـــن مصـــادر 
محليـــة، ويســـمح بالتعامـــل بأيـــة عملـــة كانـــت، عـــالوة 
علـــى الشـــبكة الشـــاملة مـــن معاهـــدات تجنـــب االزدواج 

ــدا. ــن 60 بلـ ــر مـ ــع أكثـ ــة مـ ــي المبرمـ الضريبـ
فـــي  صعوبـــات  الشـــركات  غالبيـــة  واجهـــت  وقـــد 
ــن  ــار. وعـ ــذ الحصـ ــة منـ ــوق القطريـ ــى السـ ــول إلـ الوصـ
ذلـــك قـــال الجيـــدة: »لقـــد أصبـــح الحصـــار االقتصـــادي 
ــل  ــي ظـ ــة فـ ــوق القطريـ ــى السـ ــول إلـ ــام الدخـ ــا أمـ عائقـ
كل هـــذه العقوبـــات االقتصاديـــة التـــي تحـــدث فـــي 
قـــد  الشـــركات  مـــن  الكثيـــر  فـــان  لـــذا  المنطقـــة. 

أسســـت بالفعـــل وجـــودا لهـــا هنـــا فـــي قطـــر«.
ومـــع اعتـــزام مركـــز قطـــر للمـــال لالنتقـــال إلـــى المدينـــة 
ــر  ــي تُعتبـ ــام، والتـ ــن عـ ــل مـ ــدة خـــالل أقـ ــة الجديـ الماليـ
النســـخة القطريـــة مـــن حـــي »وول ســـتريت« المالـــي فـــي 
نيويـــورك، تـــم التخطيـــط الجتـــذاب 1000 شـــركة علـــى 
األقـــل وخلـــق 10 ألـــف وظيفـــة بحلـــول العـــام 2022، أي 
عندمـــا تســـتضيف قطـــر نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
ــول إلـــى  ــرر الوصـ ــن المقـ ــى جانـــب ذلـــك، مـ ــدم. إلـ القـ
ــن  ــة مـ ــول الشـــركات المرخصـ ــو فـــي أصـ تحقيـــق نمـ
قبـــل مركـــز قطـــر للمـــال بمقـــدار ثالثـــة أضعـــاف، 
واالســـتحواذ علـــى 5% مـــن القيمـــة الســـوقية لســـوق قطـــر 

لـــألوراق الماليـــة.
منطقـــة  فـــي  الجديـــد  المالـــي  المركـــز  وســـيغطي 
مشـــيرب بقلـــب الدوحـــة مســـاحة تصـــل إلـــى 300 ألـــف 

متـــر مربـــع وســـيكون مفتوحـــا أمـــام جميـــع الشـــركات 
الشـــركات  علـــى  يقتصـــر  ولـــن  والدوليـــة  المحليـــة 

المرخصـــة مـــن مقبـــل مركـــز قطـــر للمـــال.

المركز المالي الجديد
أكـــد الجيـــدة أن مركـــز قطـــر للمـــال حريـــص علـــى 
تشـــكيل تحالفـــات جديـــدة مـــع دول المنطقـــة كـــي 
يتمكـــن مـــن لعـــب دور بـــارز فـــي المنطقـــة ويصبـــح 
ــا آخـــر للمركـــز المالـــي الحالـــي فـــي  مركـــزا موازيـ

المنطقـــة.
ــي  ــبوقة تأتـ ــر المسـ ــات غيـ ــع التحديـ وأردف قائـــال: »مـ
ــر  ــددا أن قطـ ــد مجـ ــذا أؤكـ ــبوقة، لـ ــر مسـ فـــرص غيـ
أمـــام  مفتوحيـــن  يـــزاالن  ال  للمـــال  قطـــر  ومركـــز 
الشـــركات«، مضيفـــا أن الوضـــع الحالـــي قـــد قـــدم 
حوافـــز للمركـــز إلتبـــاع إســـتراتيجية طويلـــة األمـــد 

تهـــدف إلـــى متابعـــة التنويـــع االقتصـــادي.
ـــة عـــدم  ـــى الرغـــم مـــن أن حال ـــه عل ـــدة أن وكشـــف الجي
قـــد  المنطقـــة  فـــي  الســـائدة  الجيوسياســـية  اليقيـــن 
ــد  ــر قـ ــركات، إال أن قطـ ــبة للشـ ــيئة بالنسـ ــت سـ كانـ
عانـــت فـــي الســـابق مـــن ظـــروف اقتصاديـــة أســـوأ مـــن 
الظـــروف التـــي فرضهـــا جيرانهـــا عليهـــا اآلن. ومـــع 
ذلـــك، كانـــت األعمـــال تتـــم كالمعتـــاد بالنســـبة للبـــالد، 
لكنهـــا يمكـــن أن تكـــون أقـــل راحـــة بالنســـبة للبعـــض 
فـــي بقيـــة أنحـــاء المنطقـــة. وقـــال فـــى مقابلـــة أجرتهـــا 

مركز قطر للمال

يواصل القيام بأعماله كالمعتاد
 لم يكن للحصار االقتصادي الذي تفرضه بعض الدول المجاورة على دولة قطر أي تأثير يذكر 
على األنشطة المالية في البالد، بل على العكس فقد أبدت المزيد والمزيد من الشركات من 

جميع أنحاء العالم اهتماما بافتتاح مكاتب لها في قطر.

سجلت

“مع التحديات غير المسبوقة تأتي فرص غير مسبوقة، 

لذا أؤكد مجددا أن قطر ومركز قطر للمال ال يزاالن 

مفتوحين أمام الشركات”

يوسف محمد الجيدة
الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال

اقتصاداقتصاد

معـــه شـــبكة إن بـــي ســـي: »أعتقـــد أن المســـتثمرين 
الذيـــن افتتحـــوا مكاتـــب لهـــم فـــي دول مجـــاورة للقيـــام 
قـــد عانـــوا  العالـــم  مـــن  الجـــزء  فـــى هـــذا  بأعمالهـــم 

ــن العواقـــب«. ــر مـ الكثيـ
وعلـــى الرغـــم مـــن أنـــه قـــد كان هنالـــك شـــعور أولـــي 
ــا بـــدأت األزمـــة فـــي بدايـــة يونيـــو، إال  بالصدمـــة عندمـ
أنـــه قـــد ســـبق لدولـــة قطـــر أن تعاملـــت مـــع أوضـــاع 
اقتصاديـــة أســـوأ كمـــا حـــدث فـــي العـــام 2008. وقـــد 
كانـــت هنالـــك الكثيـــر مـــن الشـــركات فـــي المنطقـــة 
التـــي تلتـــزم بهـــذا الجـــزء مـــن العالـــم، وقـــد طلـــب منهـــا 
عـــدم القيـــام بأعمـــال تجاريـــة مـــع قطـــر. لـــذا فقـــد 
ــي  ــا فـ ــروع لهـ ــح فـ ــى فتـ ــذه الشـــركات علـ ــرت هـ ُأجبـ

ــالد. ــاد البـ ــة اقتصـ ــى خدمـ ــادرة علـ ــون قـ ــر لتكـ قطـ
ــر  ــالها هـــى أن قطـ ــالة التـــى أود إرسـ ــاف: »الرسـ وأضـ
بعـــد األزمـــة ســـتصبح أقـــوى وأكثـــر انفتاحـــا وســـتتحول 

ـــة للشـــركات العالميـــة«. إلـــى وجهـــة مفضل

الدعم الحكومي
لفـــت الجيـــدة إلـــى أن الحكومـــة كانـــت مســـتعدة 
للتدخـــل فـــي ضـــخ األمـــوال إذا مـــا ســـحبت الشـــركات 
بســـبب  المحليـــة  البنـــوك  مـــن  ودائعهـــا  األجنبيـــة 
العقوبـــات التـــي فرضتهـــا مجموعـــة الـــدول التـــي تقودهـــا 
الســـعودية. ويوجـــد لـــدى الكيانـــات التابعـــة لهـــذه الـــدول 
ودائـــع فـــي البنـــوك القطريـــة تبلـــغ قيمتهـــا حوالـــي 65.52 

مليـــار ريـــال )18 مليـــار دوالر(. 
البنـــوك األخـــرى فـــي مركـــز قطـــر للمـــال  وحتـــى 
ماتـــزال تقـــدم إلـــى القطـــاع المصرفـــي فـــي قطـــر ودائـــع 
قصيـــرة األجـــل بالـــدوالر األميركـــي. فقـــد حدثـــت 
أزمـــة ماليـــة فـــي العـــام 2008 جعلـــت الحكومـــة تشـــتري 
المحافـــظ القـــروض والعقـــارات المتعثـــرة فـــي ذلـــك 
ــة  ــإن الحكومـ ــرر الســـيناريو، فـ ــا تكـ ـــت. وإذا مـ الوق
أيضـــا مســـتعدة للعمـــل بتلـــك الطريقـــة. لكـــن ليـــس 
لـــدى مركـــز قطـــر للمـــال أي نيـــة التخـــاذ أيـــة إجـــراءات 
ضـــد الشـــركات األجنبيـــة المرخصـــة مـــن مركـــز 
ــال والتـــي تنتمـــي إلـــى البحريـــن والمملكـــة  قطـــر للمـ
العربيـــة الســـعودية كتدبيـــر انتقامـــي بســـبب العقوبـــات 
حاليـــا  فهنالـــك  حكوماتهـــا.  قبـــل  مـــن  المفروضـــة 
الدولتيـــن. وكشـــف  هاتيـــن  مـــن  شـــركات  خمـــس 
ــال  ــى أعمـ ــودا علـ ــرض قيـ ــد فـ ــار قـ ــدة أن الحصـ الجيـ
ــل فـــي  ــرة التـــي تعمـ بعـــض شـــركات الـــدول المحاصـ
ــا نحـــو 7.28  ــا أثـــر علـــى عقـــود تبلـــغ قيمتهـ قطـــر، ممـ
مليـــار ريـــال )2 مليـــار دوالر( لهـــذه الشـــركات فـــي 
العديـــد مـــن المجـــاالت مثـــل البنـــاء والخدمـــات المهنيـــة 

وتصديـــر المـــواد.

تغيير قواعد اللعبة
مـــن المتوقـــع أن تتســـبب خطـــط الحكومـــة الراميـــة 
إلصـــدار تشـــريع جديـــد يســـمى »قانـــون مركـــز قطـــر 
للمـــال« قريبـــا بتغييـــر قواعـــد اللعبـــة فـــي األســـواق 
الماليـــة اإلقليميـــة بمـــا فـــي ذلـــك دبـــي. فقـــد اســـتثمرت 

410 شـــركات مســـجلة لـــدى مركـــز قطـــر للمـــال حتـــى 
ـــال، ومـــن المتوقـــع أن يـــزداد  ـــار ري اآلن حوالـــي 75  ملي
هـــذه الرقـــم ليصـــل إلـــى 200 مليـــار ريـــال فـــي الســـنوات 
الجديـــد  القانـــون  هـــذا  فـــإن  لـــذا  المقبلـــة.  الخمـــس 
سيشـــكل نقلـــة نوعيـــة فـــي تســـهيل دخـــول شـــركات 
مركـــز قطـــر للمـــال إلـــى الســـوق المحليـــة، وســـيدعم 
جهـــود قطـــر لتنويـــع مصـــادر الدخـــل، وسيســـاعد فـــي 
ومركـــز  الدوليـــة  قطـــر  محكمـــة  قـــدرات  تعزيـــز 
تســـوية النزاعـــات، ممـــا ســـيزيد مـــن جاذبيـــة منصـــة 
مركـــز قطـــر للمـــال للشـــركات المحليـــة الراغبـــة فـــي 
التوســـع عالميـــا والشـــركات األجنبيـــة الراغبـــة فـــي 

ــام. التوســـع فـــي البـــالد والمنطقـــة بشـــكل عـ
عـــن  اإلعـــالن  قريبـــا  ســـيتم  إنـــه  الجيـــدة  وقـــال 
اإلســـتراتيجية الجديـــدة للمركـــز التـــي تهـــدف إلـــى 
ودوليـــة  إقليميـــة  منافســـة  منصـــة  المركـــز  جعـــل 
خـــارج منطقـــة الخليـــج، مـــع التوســـع فـــي جنـــوب شـــرق 
آســـيا وبعـــض الـــدول المختـــارة فـــي المنطقـــة، وتوفيـــر 
أســـواق أعمـــال جديـــدة للشـــركات القطريـــة الراغبـــة 
فـــي التوســـع فـــي أســـواق جغرافيـــة جديـــدة وغنيـــة. 
مبـــادرة  الجديـــدة  اإلســـتراتيجية  »تمثـــل  وأضـــاف: 
لخلـــق بعـــض أنشـــطة األعمـــال وفـــرص االســـتثمار فـــي 
ــز دبـــي المالـــي.  ــع مركـ ــن الـــدول للتنافـــس مـ عـــدد مـ
الجديـــدة  المكاتـــب  إضافـــة  عـــن  اإلعـــالن  وســـيتم 
وســـيتم تســـهيل االســـتفادة منهـــا مـــن خـــالل مركـــز 

قطـــر للمـــال«. 
ويهـــدف المركـــز مـــن خـــالل إســـتراتيجيته الجديـــدة 

إلـــى اجتـــذاب مكاتـــب إقليميـــة ودوليـــة متخصصـــة فـــي 
ــة أكثـــر مـــن ســـوق  ــة لخدمـ العديـــد مـــن دول المنطقـ
داخـــل البلـــد. وأشـــار الجيـــدة إلـــى أن اإلســـتراتيجية 
ستســـهل أيضـــا الوصـــول الـــى هـــذه الـــدول، وهـــي خمـــس 
وســـيتم  قريبـــا  عنهـــا  اإلعـــالن  ســـيتم  إقليميـــة  دول 
إجـــراء تحالـــف معهـــا علـــى المســـتوى الحكومـــي مـــن 
أجـــل تســـهيل وصـــول الشـــركات الدوليـــة إلـــى الســـوق 

ــة. القطريـ

نجاحات ترويجية
الحصـــار  بدايـــة  قبـــل  للمـــال  قطـــر  مركـــز  نظـــم 
ـــد مـــن الـــدول  ـــة فـــي العدي االقتصـــادي حمـــالت ترويجي
ـــة  ـــا الســـتقطاب االســـتثمارات األجنبي فـــي آســـيا وأوروب
ــرا  المباشـــرة وقـــد القـــت هـــذه الحمـــالت قبـــوال كبيـ
مـــن قبـــل الشـــركات األجنبيـــة التـــي أبـــدت اهتمامـــا 
بـــإدراج أســـهمها فـــي البورصـــة القطريـــة، كمـــا أن هـــذه 
األحـــداث ســـاعدت فـــي تعريـــف الجماهيـــر الدوليـــة 
بمركـــز قطـــر للمـــال. يقـــول الجيـــدة: »هنالـــك أدلـــة 
موثوقـــة تظهـــر أن مركـــز قطـــر للمـــال هـــو منصـــة 
أعمـــال مثاليـــة، ليـــس فقـــط بالنســـبة للشـــركات الدوليـــة 
التـــي ترغـــب فـــي توســـيع أنشـــطتها التجاريـــة إلـــى قطـــر 
والشـــرق األوســـط وإفريقيـــا وجنـــوب آســـيا، وإنمـــا أيضـــا 
للشـــركات المحليـــة تبحـــث للتوســـع إقليميـــا ودوليـــا«، 
ويتوقـــع مركـــز قطـــر للمـــال أن يحقـــق توســـعا بنســـبة 
160% فـــي عـــدد الشـــركات التـــي مـــن المتوقـــع أن يتـــم 
تســـجيلها فـــي العـــام 2017 منـــذ أن تمكنـــت البـــالد مـــن 
ــة  ــج الحاليـ ــة الخليـ ــن أزمـ ــئة عـ ــا الناشـ ــل تحدياتهـ تحويـ
إلـــى فـــرص. وال يوجـــد فـــي الوقـــت الحاضـــر ســـوى 
شـــركة واحـــدة مرخصـــة مـــن مركـــز قطـــر للمـــال 
ومدرجـــة فـــي البورصـــة المحليـــة فـــي الوقـــت نفســـه، 
هـــي بنـــك قطـــر األول. لـــذا يهـــدف مركـــز قطـــر للمـــال، 
فـــي خارطـــة طريقـــه الخمســـية، إلـــى الحصـــول علـــى %5 
ــة.  ــة المحليـ ــوقية للبورصـ ــة السـ ــن القيمـ ــل مـ ــى األقـ علـ
التـــي قـــام  وأكـــد الجيـــدة أن الحمـــالت الترويجيـــة 
ـــغ  ـــغ كون بهـــا المركـــز فـــي كل مـــن ســـنغافورة وهون
ــتثمرين والشـــركات  ــة للمسـ ــة مثاليـ ــد وفـــرت فرصـ قـ
اآلســـيوية لمناقشـــة الفـــرص االســـتثمارية فـــي قطـــر 
المركـــز  يقدمـــه  الـــذي  الدعـــم  علـــى  والتعـــرف 
للشـــركات القطريـــة للتوســـع عالميـــا. ففـــي ألمانيـــا، 
وفـــرت هـــذه الحملـــة الترويجيـــة للمشـــاركين، فرصـــة 
ــر  ــز قطـ ــال بمركـ ــر األعمـ ــق تطويـ ــع فريـ ــل مـ التواصـ
للمـــال وعـــدد مـــن المؤسســـات االقتصاديـــة والتجاريـــة، 
األلمانيـــة،  العربيـــة  والصناعـــة  التجـــارة  غرفـــة  مثـــل 
للصناعـــة  المشـــترك  اإلماراتـــي  األلمانـــي  والمجلـــس 
والتجـــارة، وشـــركة المناطـــق االقتصاديـــة )مناطـــق(، 
والشـــركة األلمانيـــة العريقـــة رودل أنـــد بارتنـــر. وتعـــد 
ـــة قطـــر، حيـــث  ـــا الشـــريك التجـــاري رقـــم 12 لدول ألماني
تســـتحوذ علـــى نســـبة 2.4% مـــن إجمالـــي حجـــم التبـــادل 
التجـــاري العالمـــي لهـــا، إذ بلـــغ حجـــم التبـــادل التجـــاري 
بيـــن البلديـــن مـــا يناهـــز 9.5 مليـــار ريـــال فـــي العـــام 2016.
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الصعـــاب وذلـــك بالتعـــاون بيـــن كل الجهـــات الحكوميـــة 
والقطـــاع الخـــاص ورجـــال األعمـــال القطرييـــن.  

ومـــن التحديـــات كذلـــك الســـعي اليجـــاد بدائل االســـتيراد 
مـــن دول الحصـــار إلـــى االســـتيراد المباشـــر مـــن الـــدول 
المصـــدرة عوضـــًا عـــن مكاتبهـــا االقليميـــة فـــي دول 
الحصـــار ومعالجـــة مســـألة البريـــد الســـريع وايجـــاد طـــرق 

ـــة لتخطـــي العقبـــات التـــي نتجـــت عـــن الحصـــار. بديل

خطط المستقبل
الموجـــودة  المجـــاالت  فـــي  التوســـع  إلـــى   إضافـــة 
والمتعـــددة لقـــد وضعـــت الشـــركة فـــي ســـلم أولوياتهـــا 
بعـــد بـــدء الحصـــار عمليـــات التصنيـــع المحليـــة وخاصـــة 

الســـوق  حاجـــات  تســـد  التـــي  الخفيفـــة  الصناعـــات 
ـــاء الذاتـــي  المحلـــي وتشـــكل جـــزءًا مـــن خطـــة االكتف
التـــي تتشـــكل تدريجيـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت ومنهـــا 
ــة  ــا. باالضافـ ــة بهـ ــات المتعلقـ ــزارع والصناعـ ــاء المـ انشـ

ــياحة.  ــة بالسـ ــاريع المتعلقـ ــاالت المشـ لمجـ

باإلمتيـــازات  تاريـــخ حافـــل  الشـــركة 
ــة  ــات التجاريـ ــع العالمـ ــراكات مـ والشـ
الرائـــدة مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، مـــن 
خـــالل مجموعـــة متنوعـــة مـــن الشـــركات المتعـــددة 
األنشـــطة  مثـــل: اســـتيراد وتوزيـــع الســـلع اإلســـتهالكية، 
ــياحة،  ــفر والسـ ــة، والسـ ــة، والضيافـ والموضـــة، والفخامـ
الطبيـــة،  والخدمـــات  الفعاليـــات،  وتنظيـــم  والشـــحن، 
والطباعـــة،  واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
ـــت،  ـــارات، والـــســوبــرمـاركـ ـــاوالت وإدارة الـــعـقـ والمـقـ

والرياضـــة وأســـلوب الحيـــاة.
لعبـــت الشـــركة، علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة،  دورا 
رائـــدا فـــي المســـاهمة فـــي رؤيـــة قطـــر التنمويـــة، مـــن 
خـــالل  العديـــد مـــن المشـــاريع المتميـــزة فـــي محفظتهـــا.
وخـــالل العـــام 2017 قامـــت الشـــركة بنشـــاطات تجاريـــة 
متعـــددة وبإقامـــة عالقـــات تجاريـــة جديـــدة مـــع عـــدة 
مـــاركات عالميـــة فـــي مجـــال الســـاعات والمجوهـــرات 
وكذلـــك فـــي مجـــال المـــواد الغذائيـــة، حيـــث كان 
تفـــادي  فـــي  كبيـــر  دور  األخيـــرة  األنشـــطة  لهـــذه 
النقـــص فـــي الســـوق المحليـــة فـــي بعـــض المجـــاالت 
وخاصـــة فـــي المـــواد الغذائيـــة وخصوصـــًا عندمـــا حصـــل 

الحصـــار فـــي يونيـــو 2017.
وقـــد اســـتكملت الشـــركة فـــي 2017 األعمـــال فـــي 
كتـــارا بـــالزا »ومـــن ضمنـــه جاليـــري الفاييـــت وايفيـــان 
ســـبا« وذلـــك بســـرعة أكبـــر علـــى أمـــل االفتتـــاح فـــي 

ــام 2018. العـ
مجـــال  فـــي  الشـــركة  توســـعت  ذلـــك  جانـــب  إلـــى 
هايبرماركـــت  أكبـــر  بافتتـــاح  الســـوبرماركت 

مونوبـــري فـــي العالـــم فـــي دوحـــة فســـتيفال ســـيتي. هـــذا 
باإلضافـــة إلـــى األعمـــال المتقدمـــة فـــي مشـــروع مناطـــق 
حيـــث تنجـــز الشـــركة أهـــم مجمـــع مخـــازن وتوزيـــع 

ــر.  ــة قطـ ــي دولـ فـ
لقـــد تميـــزت علـــي بـــن علـــي القابضـــة ومنـــذ تأسيســـها 
ــى  ــا علـ ــي، بقدرتهـ ــي بـــن علـ ــه علـ ــور لـ ــد المغفـ ــى يـ علـ
إدراك األمـــور والمبـــادئ الهامـــة التـــي تســـاعدها علـــى 
تطويـــر أدائهـــا باســـتمرار وذلـــك لعمـــل كل مـــا يلـــزم 
إلرضـــاء الزبائـــن مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى المســـاهمة 
فـــي تحســـين وضـــع الســـوق القطـــري. وقامـــت لهـــذه 
الغايـــة بتطويـــر التقنيـــات التـــي تملكهـــا وباســـتخدام 
عمليـــات  إدارة  فـــي  تســـتخدم  متقدمـــة  تقنيـــات 
الشـــركة، إضافـــة إلـــى العناصـــر البشـــرية المؤهلـــة 

للمحافظـــة علـــى مســـتوى وجـــودة الخدمـــات.
علـــي  بـــن  علـــي  اشـــتهرت  ذلـــك  كل  جانـــب  إلـــى 
فـــي مجـــال خدمـــة  بمبادراتهـــا االســـتباقية  القابضـــة 
ــن  ــم وتأميـ ــة إلرضائهـ ــبل الكفيلـ ــاد السـ ــن وايجـ الزبائـ

لهـــم.  البضائـــع  وأجـــود  الخدمـــات  أحســـن 
تعـــد علـــي بـــن علـــي القابضـــة مقصـــدا ألهـــم المـــاركات 
العالميـــة لذلـــك فـــإن لـــدى الشـــركة دومـــًا وكاالت 
جديـــدة ومورديـــن جـــدد وهـــذه الســـنة ليســـت اســـتثناءًا 
كالعـــادة بنـــت الشـــركة عالقـــات جديـــدة مـــع عـــدة 
مـــاركات علـــى مســـتوى دولـــة قطـــر وعلـــى مســـتوى 

ــدة. ــاالت عديـ ــة فـــي مجـ المنطقـ
الســـاعات  مجـــال  فـــي  المثـــال:  ســـبيل  وعلـــى 
ـــاء ومجـــال اإللكترونيـــات  والمجوهـــرات ومجـــال األزي

الغذائيـــة.   والمـــواد  الذكيـــة  والهواتـــف 

تحدي الحصار 
إن  شـــركة علـــي بـــن علـــي القابضـــة مـــن الشـــركات 
الرائـــدة فـــي دولـــة قطـــر وإنطالقـــًا مـــن واجبهـــا الوطنـــي 
قامـــت بإســـتيراد كميـــة كبيـــرة مـــن كافـــة المنتجـــات 
الضروريـــة الالزمـــة لســـد حاجـــة الســـوق القطـــري لمـــدة 
منتـــج  أي  فـــي  نقـــص  وجـــود  لعـــدم  طويلـــة كافيـــة 
ـــج عـــن الحصـــار.  كمـــا قامـــت الشـــركة  ضـــروري نات
أيضـــًا بإتخـــاذ تدابيـــر ســـريعة لتجنـــب أي إنقطـــاع فـــي 
ـــة للمواطـــن والمقيـــم وقامـــت بتأميـــن  أي ســـلعة ضروري
بدائـــل جيـــدة. كمـــا قامـــت الشـــركة باســـتئجار عـــدة 
المســـتوردة  البضائـــع  إلســـتيعاب  إضافيـــة  مخـــازن 
خصيصـــًا لســـد حاجـــة الســـوق القطـــري. كمـــا قامـــت 
بعمـــل عقـــود جديـــدة مـــع وكاالت تجاريـــة جديـــدة 

ــا. ــتيراد بضائعهـ إلسـ

التحديات والتغلب عليها 
كان  الشـــركة  واجهتـــه  الـــذي  الكبيـــر  التحـــدي 
ــا  ــرا لطلبهـ ــع نظـ ــن البضائـ ــرة مـ ــة كبيـ ــال كميـ بإدخـ
فـــي فتـــرة وجيـــزة.  ولكـــن تـــم بحمـــد اهلل التغلـــب علـــى 
هـــذه العقبـــات بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات الحكوميـــة 
ذات الصلـــة لتخليـــص البضائـــع وإدخالهـــا إلـــى الســـوق 

المحلـــي مـــع الحفـــاظ علـــى جـــودة المنتـــج. 
كمـــا تـــم التعـــاون مـــع شـــركات مالحيـــة وجويـــة جديـــدة 
كبديـــل عـــن شـــركات دول الحصـــار ممـــا أدى إلـــى 
افشـــال الهـــدف الرئيســـي مـــن الحصـــار بخنـــق االقتصـــاد 
القطـــري الـــذي أثبـــت كفاءتـــه فـــي مواجهـــة كافـــة 

علي بن علي القابضة ...

تاريخ حافل باالنجازات
تعتبر علي بن علي القابضة، أحد أكبر شركات القطاع الخاص، وتعد من أعرق المجموعات االقتصادية 

الموثوق بها والعاملة في قطر والخليج على مدى العقود السبعة الماضية  منذ  1٩٤5.

اقتصاداقتصاد
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الصعـــاب وذلـــك بالتعـــاون بيـــن كل الجهـــات الحكوميـــة 
والقطـــاع الخـــاص ورجـــال األعمـــال القطرييـــن.  

ومـــن التحديـــات كذلـــك الســـعي اليجـــاد بدائل االســـتيراد 
مـــن دول الحصـــار إلـــى االســـتيراد المباشـــر مـــن الـــدول 
المصـــدرة عوضـــًا عـــن مكاتبهـــا االقليميـــة فـــي دول 
الحصـــار ومعالجـــة مســـألة البريـــد الســـريع وايجـــاد طـــرق 

ـــة لتخطـــي العقبـــات التـــي نتجـــت عـــن الحصـــار. بديل

خطط المستقبل
الموجـــودة  المجـــاالت  فـــي  التوســـع  إلـــى   إضافـــة 
والمتعـــددة لقـــد وضعـــت الشـــركة فـــي ســـلم أولوياتهـــا 
بعـــد بـــدء الحصـــار عمليـــات التصنيـــع المحليـــة وخاصـــة 

الســـوق  حاجـــات  تســـد  التـــي  الخفيفـــة  الصناعـــات 
ـــاء الذاتـــي  المحلـــي وتشـــكل جـــزءًا مـــن خطـــة االكتف
التـــي تتشـــكل تدريجيـــا فـــي مختلـــف المجـــاالت ومنهـــا 
ــة  ــا. باالضافـ ــة بهـ ــات المتعلقـ ــزارع والصناعـ ــاء المـ انشـ

ــياحة.  ــة بالسـ ــاريع المتعلقـ ــاالت المشـ لمجـ

باإلمتيـــازات  تاريـــخ حافـــل  الشـــركة 
ــة  ــات التجاريـ ــع العالمـ ــراكات مـ والشـ
الرائـــدة مـــن جميـــع أنحـــاء العالـــم، مـــن 
خـــالل مجموعـــة متنوعـــة مـــن الشـــركات المتعـــددة 
األنشـــطة  مثـــل: اســـتيراد وتوزيـــع الســـلع اإلســـتهالكية، 
ــياحة،  ــفر والسـ ــة، والسـ ــة، والضيافـ والموضـــة، والفخامـ
الطبيـــة،  والخدمـــات  الفعاليـــات،  وتنظيـــم  والشـــحن، 
والطباعـــة،  واالتصـــاالت،  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
ـــت،  ـــارات، والـــســوبــرمـاركـ ـــاوالت وإدارة الـــعـقـ والمـقـ

والرياضـــة وأســـلوب الحيـــاة.
لعبـــت الشـــركة، علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة،  دورا 
رائـــدا فـــي المســـاهمة فـــي رؤيـــة قطـــر التنمويـــة، مـــن 
خـــالل  العديـــد مـــن المشـــاريع المتميـــزة فـــي محفظتهـــا.
وخـــالل العـــام 2017 قامـــت الشـــركة بنشـــاطات تجاريـــة 
متعـــددة وبإقامـــة عالقـــات تجاريـــة جديـــدة مـــع عـــدة 
مـــاركات عالميـــة فـــي مجـــال الســـاعات والمجوهـــرات 
وكذلـــك فـــي مجـــال المـــواد الغذائيـــة، حيـــث كان 
تفـــادي  فـــي  كبيـــر  دور  األخيـــرة  األنشـــطة  لهـــذه 
النقـــص فـــي الســـوق المحليـــة فـــي بعـــض المجـــاالت 
وخاصـــة فـــي المـــواد الغذائيـــة وخصوصـــًا عندمـــا حصـــل 

الحصـــار فـــي يونيـــو 2017.
وقـــد اســـتكملت الشـــركة فـــي 2017 األعمـــال فـــي 
كتـــارا بـــالزا »ومـــن ضمنـــه جاليـــري الفاييـــت وايفيـــان 
ســـبا« وذلـــك بســـرعة أكبـــر علـــى أمـــل االفتتـــاح فـــي 

ــام 2018. العـ
مجـــال  فـــي  الشـــركة  توســـعت  ذلـــك  جانـــب  إلـــى 
هايبرماركـــت  أكبـــر  بافتتـــاح  الســـوبرماركت 

مونوبـــري فـــي العالـــم فـــي دوحـــة فســـتيفال ســـيتي. هـــذا 
باإلضافـــة إلـــى األعمـــال المتقدمـــة فـــي مشـــروع مناطـــق 
حيـــث تنجـــز الشـــركة أهـــم مجمـــع مخـــازن وتوزيـــع 

ــر.  ــة قطـ ــي دولـ فـ
لقـــد تميـــزت علـــي بـــن علـــي القابضـــة ومنـــذ تأسيســـها 
ــى  ــا علـ ــي، بقدرتهـ ــي بـــن علـ ــه علـ ــور لـ ــد المغفـ ــى يـ علـ
إدراك األمـــور والمبـــادئ الهامـــة التـــي تســـاعدها علـــى 
تطويـــر أدائهـــا باســـتمرار وذلـــك لعمـــل كل مـــا يلـــزم 
إلرضـــاء الزبائـــن مـــن جهـــة ومـــن جهـــة أخـــرى المســـاهمة 
فـــي تحســـين وضـــع الســـوق القطـــري. وقامـــت لهـــذه 
الغايـــة بتطويـــر التقنيـــات التـــي تملكهـــا وباســـتخدام 
عمليـــات  إدارة  فـــي  تســـتخدم  متقدمـــة  تقنيـــات 
الشـــركة، إضافـــة إلـــى العناصـــر البشـــرية المؤهلـــة 

للمحافظـــة علـــى مســـتوى وجـــودة الخدمـــات.
علـــي  بـــن  علـــي  اشـــتهرت  ذلـــك  كل  جانـــب  إلـــى 
فـــي مجـــال خدمـــة  بمبادراتهـــا االســـتباقية  القابضـــة 
ــن  ــم وتأميـ ــة إلرضائهـ ــبل الكفيلـ ــاد السـ ــن وايجـ الزبائـ

لهـــم.  البضائـــع  وأجـــود  الخدمـــات  أحســـن 
تعـــد علـــي بـــن علـــي القابضـــة مقصـــدا ألهـــم المـــاركات 
العالميـــة لذلـــك فـــإن لـــدى الشـــركة دومـــًا وكاالت 
جديـــدة ومورديـــن جـــدد وهـــذه الســـنة ليســـت اســـتثناءًا 
كالعـــادة بنـــت الشـــركة عالقـــات جديـــدة مـــع عـــدة 
مـــاركات علـــى مســـتوى دولـــة قطـــر وعلـــى مســـتوى 

ــدة. ــاالت عديـ ــة فـــي مجـ المنطقـ
الســـاعات  مجـــال  فـــي  المثـــال:  ســـبيل  وعلـــى 
ـــاء ومجـــال اإللكترونيـــات  والمجوهـــرات ومجـــال األزي

الغذائيـــة.   والمـــواد  الذكيـــة  والهواتـــف 

تحدي الحصار 
إن  شـــركة علـــي بـــن علـــي القابضـــة مـــن الشـــركات 
الرائـــدة فـــي دولـــة قطـــر وإنطالقـــًا مـــن واجبهـــا الوطنـــي 
قامـــت بإســـتيراد كميـــة كبيـــرة مـــن كافـــة المنتجـــات 
الضروريـــة الالزمـــة لســـد حاجـــة الســـوق القطـــري لمـــدة 
منتـــج  أي  فـــي  نقـــص  وجـــود  لعـــدم  طويلـــة كافيـــة 
ـــج عـــن الحصـــار.  كمـــا قامـــت الشـــركة  ضـــروري نات
أيضـــًا بإتخـــاذ تدابيـــر ســـريعة لتجنـــب أي إنقطـــاع فـــي 
ـــة للمواطـــن والمقيـــم وقامـــت بتأميـــن  أي ســـلعة ضروري
بدائـــل جيـــدة. كمـــا قامـــت الشـــركة باســـتئجار عـــدة 
المســـتوردة  البضائـــع  إلســـتيعاب  إضافيـــة  مخـــازن 
خصيصـــًا لســـد حاجـــة الســـوق القطـــري. كمـــا قامـــت 
بعمـــل عقـــود جديـــدة مـــع وكاالت تجاريـــة جديـــدة 

ــا. ــتيراد بضائعهـ إلسـ

التحديات والتغلب عليها 
كان  الشـــركة  واجهتـــه  الـــذي  الكبيـــر  التحـــدي 
ــا  ــرا لطلبهـ ــع نظـ ــن البضائـ ــرة مـ ــة كبيـ ــال كميـ بإدخـ
فـــي فتـــرة وجيـــزة.  ولكـــن تـــم بحمـــد اهلل التغلـــب علـــى 
هـــذه العقبـــات بالتعـــاون مـــع كافـــة الجهـــات الحكوميـــة 
ذات الصلـــة لتخليـــص البضائـــع وإدخالهـــا إلـــى الســـوق 

المحلـــي مـــع الحفـــاظ علـــى جـــودة المنتـــج. 
كمـــا تـــم التعـــاون مـــع شـــركات مالحيـــة وجويـــة جديـــدة 
كبديـــل عـــن شـــركات دول الحصـــار ممـــا أدى إلـــى 
افشـــال الهـــدف الرئيســـي مـــن الحصـــار بخنـــق االقتصـــاد 
القطـــري الـــذي أثبـــت كفاءتـــه فـــي مواجهـــة كافـــة 

علي بن علي القابضة ...

تاريخ حافل باالنجازات
تعتبر علي بن علي القابضة، أحد أكبر شركات القطاع الخاص، وتعد من أعرق المجموعات االقتصادية 

الموثوق بها والعاملة في قطر والخليج على مدى العقود السبعة الماضية  منذ  1٩٤5.

اقتصاداقتصاد
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إلـــى ارتفـــاع أســـعار النفـــط، مـــن 
وتيـــرة  زيـــادة  تـــؤدي  أن  المتوقـــع 
العالـــم  كأس  مشـــاريع  تنفيـــذ 
لكـــرة القـــدم إلـــى توفيـــر المزيـــد مـــن االحتياجـــات 
العاميـــن  خـــالل  العقـــارات  قطـــاع  لنمـــو  المطلوبـــة 
المقبليـــن حيـــث مـــن المتوقـــع أن ينمـــو هـــذا القطـــاع 

.2017 العـــام  نهايـــة  بحلـــول   %30 بنســـبة 
وقـــد لعـــب القطـــاع العقـــاري دورا هامـــا فـــي المســـاهمة 
أســـعار  انخفـــاض  لمواجهـــة  االقتصـــاد  تنويـــع  فـــي 
النفـــط. ففـــي الواقـــع، يُعتبـــر هـــذا القطـــاع الســـبب فـــي 
ــر  ــل قطـ ــى تحويـ ــة 2030 علـ ــر الوطنيـ ــة قطـ حـــرص رؤيـ
مـــن اقتصـــاد ناشـــئ إلـــى اقتصـــاد ينضـــج وينمـــو فـــي 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة. وقـــد صـــرح وزيـــر الماليـــة 
ــال  ــن األعمـ ــأن 65% مـ ــادي بـ ــريف العمـ ــي شـ ــعادة علـ سـ
المتعلقـــة بـــكأس العالـــم لكـــرة القـــدم قـــد أنجـــزت 
ــة  ــبة الــــ 35% المتبقيـ ــأن نسـ ــه بـ ــن ثقتـ ــا عـ ــل، معربـ بالفعـ

ستُســـتكمل قبـــل ذلـــك الوقـــت.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع شـــبكة ســـي إن بـــي ســـي 
األميركيـــة: »تســـير معظـــم مشـــاريعنا علـــى الطريـــق 
الصحيـــح، ولـــم نتراجـــع عـــن تنفيذهـــا. ونعتـــزم أن نجعـــل 
هـــذا الحـــدث يحقـــق نجاحـــا باهـــرا، ليـــس لدولـــة قطـــر 
فحســـب. فقـــد قلنـــا منـــذ اليـــوم األول إن كأس العالـــم 
هـــذا ليـــس ألجلنـــا فقـــط وإنمـــا هـــو للمنطقـــة وللعـــرب. 

إنـــه للجميـــع فـــي هـــذه المنطقـــة«.
وقـــال مصـــرف قطـــر المركـــزي إن البنـــوك التجاريـــة 
ــى  ــن علـ ــن رقميـ ــا مـ ــوا قويـ ــجلت نمـ ــد سـ ــالد قـ ــي البـ فـ
أســـاس ســـنوي مـــن خـــالل اإلقـــراض االئتمانـــي المحلـــي 
فـــي شـــهر أغســـطس مـــن هـــذا العـــام ويرجـــع ذلـــك إلـــى 
حـــد كبيـــر إلـــى القـــروض المقدمـــة للقطـــاع العقـــاري.  
ــزي أن  ــات للمصـــرف المركـ ــر بيانـ ــد أظهـــرت آخـ فقـ
العقـــاري قـــد شـــهد نمـــوا بأكثـــر  االئتمـــان للقطـــاع 
مـــن 10% ليصـــل إلـــى 187.01 مليـــار ريـــال، وهـــو مـــا يمثـــل 
23% مـــن إجمالـــي االئتمـــان فـــي أغســـطس 2017. وفـــي 
المقابـــل، ارتفـــع إجمالـــي االئتمـــان المحلـــي مـــن البنـــوك 
التجاريـــة بأكثـــر مـــن 14% ليصـــل إلـــى 805.17 ريـــال 
مليـــار دوالر فـــي أغســـطس مـــن هـــذا العـــام. وقالـــت 
مجموعـــة صـــك القابضـــة فـــي تقريرهـــا األخيـــر إن قطـــر 
قـــد عـــززت الســـيولة فـــي قطـــاع البنـــاء واإلنشـــاءات، 
العـــام  للقطـــاع  الرئيســـية  االســـتثمارات  فـــي  وزادت 
ــار. فقـــد خصصـــت  علـــى عكـــس توقعـــات دول الحصـ
الحكومـــة أكثـــر مـــن 91 مليـــار ريـــال )25 مليـــار دوالر( 
ــي  ــوال فـ ــت األمـ ــاريع، وضخـ ــن المشـ ــد مـ ــل العديـ لتمويـ
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الرئيســـية مثـــل متـــرو الدوحـــة، 
فضـــال عـــن المشـــاريع الســـكنية والصناعيـــة، لوقايتهـــا 
التقريـــر:  وأضـــاف  الضغوطـــات.  بســـبب  التعثـــر  مـــن 
»ينبـــع اهتمـــام الحكومـــة فـــي القطـــاع العقـــاري مـــن 

قطاع العقارات ... نمو بال توقف 
انتعش قطاع العقارات في البالد بسبب ارتفاع أسعار النفط، وليس ذلك فحسب، وإنما لم يتأثر 
أيضا بالعقوبات االقتصادية والتجارية التي فرضتها الدول العربية األربع بقيادة السعودية في 

يونيو الماضي.

“تسير معظم مشاريعنا على الطريق الصحيح، ولم 
نتراجع عن تنفيذها. ونعتزم أن نجعل هذا الحدث يحقق 

نجاحا باهرا، ليس لدولة قطر فحسب. فقد قلنا منذ 
اليوم األول إن كأس العالم هذا ليس ألجلنا فقط، 
وإنما هو للمنطقة وللعرب. إنه للجميع في هذه 

المنطقة”.

سعادة علي شريف العمادي

وزير المالية

إضافة

اقتصاد

مســـاهماته فـــي نمـــو مختلـــف القطاعـــات وتنميـــة االقتصـــاد القطـــري 
ــي  ــاع المالـ ــو القطـ ــي نمـ ــر فـ ــهامه الكبيـ ــى إسـ ــة إلـ ــام، إضافـ بشـــكل عـ
وتخفيـــض التضخـــم، والـــدور الحيـــوي الـــذي لعبـــه فـــي خطـــط التنميـــة فـــي 
إطـــار رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030 واالســـتعدادات الســـتضافة كأس العالـــم 

لكـــرة القـــدم 2022«.

األعمال تتواصل كالمعتاد
تواصـــل إبـــرام صفقـــات البيـــع والشـــراء فـــي القطـــاع العقـــاري كالمعتـــاد 
إذ تشـــير األرقـــام الرســـمية إلـــى أن القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــارات المباعـــة 
قـــد بلغـــت فـــي يونيـــو حوالـــي 3.6 مليـــار ريـــال، متجـــاوزة أرقـــام ينايـــر 
التـــي حلـــت فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث العقـــارات المباعـــة فـــي العـــام 
2017. فحســـب التقريـــر األســـبوعي الـــذي نشـــرته إدارة التســـجيل العقـــاري 
بـــوزارة العـــدل، بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــارات المباعـــة فـــي ينايـــر 3.4 
مليـــار ريـــال، وتراوحـــت قيمـــة العقـــارات المباعـــة فـــي الفتـــرة بيـــن فبرايـــر 
ومايـــو مـــا بيـــن 1.6 مليـــار و3 مليـــارات ريـــال. وبلـــغ عـــدد صفقـــات بيـــع 
العقـــارات التـــي تمـــت فـــي يوليـــو 2017 حوالـــي 215 صفقـــة، ووصلـــت قيمتهـــا 
مجتمعـــة نحـــو 1.8 مليـــار ريـــال، مســـجلة نمـــوا ملحوظـــا بنســـبة 50% مقارنـــة 

ـــام الســـابق. ـــرة مـــن الع ـــال فـــي نفـــس الفت ـــار ري مـــع 1.2 ملي
كمـــا بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة للصفقـــات خـــالل األســـبوع األول مـــن 
أغســـطس )مـــن 30 يوليـــو إلـــى 3 أغســـطس( 617 مليـــون ريـــال، وأمـــا 
ـــال، وفـــي  ـــون ري ـــغ 203  ملي ـــى 10 أغســـطس( فقـــد بل ـــي )6 إل األســـبوع الثان

األســـبوع الثالـــث )13 إلـــى 17 أغســـطس( 199 مليـــون ريـــال.
القيمـــة  ارتفعـــت  حيـــث  ملحوظـــا  انتعاشـــا  القطـــاع  هـــذا  شـــهد  وقـــد 
إلـــى 5 مليـــارات ريـــال فـــي  العقاريـــة الشـــهرية  اإلجماليـــة للمعامـــالت 
ــي  ــي ســـجلت فـ ــال التـ ــار ريـ ــع 2.8 مليـ ــة مـ ــادة 78.6% مقارنـ ــر بزيـ أكتوبـ

نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي.
وبلـــغ عـــدد الصفقـــات المبرمـــة 433 صفقـــة قيمتهـــا اإلجماليـــة 4979.1 
مليـــون ريـــال، مـــن بينهـــا 221 صفقـــة للعقـــارات الجاهـــزة مســـتحوذة علـــى 
نســـبة 51% مـــن إجمالـــي عـــدد الصفقـــات، و212 صفقـــة فـــي قطـــاع األراضـــي 
الفضـــاء والتـــي اســـتحوذت علـــى نســـبة 49% مـــن إجمالـــي عـــدد الصفقـــات 
المنفـــذة، وذلـــك وفقـــا للنشـــرة األســـبوعية الصـــادرة عـــن إدارة التســـجيل 

العقـــاري بـــوزارة العـــدل.
ويُعـــزى االنتعـــاش فـــي ســـوق العقـــارات إلـــى عـــودة الصفقـــات االســـتثنائية 

ـــال(. الكبـــرى )التـــي قيمتهـــا تزيـــد عـــن 100 مليـــون ري

المزيد من الوحدات العقارية
قالـــت شـــركة فالوســـترات، وهـــي مجموعـــة استشـــارية رائـــدة فـــي الشـــرق 
األوســـط تقـــدم خدمـــات استشـــارية وتقييميـــة وبحثيـــة، فـــي تقريرهـــا الـــذي 
أصدرتـــه بعنـــوان »مراجعـــة للربـــع الثالـــث لســـوق العقـــارات فـــي قطـــر« إنـــه 
قـــد تمـــت إضافـــة 1750 وحـــدة ســـكنية )شـــقق وفيـــالت(، ممـــا يرفـــع العـــدد 
اإلجمالـــي للوحـــدات العقاريـــة المعروضـــة فـــي نهايـــة  الربـــع إلـــى 283250 
ــة للتأجيـــر المعروضـــة  وحـــدة. ووصـــل إجمالـــي مســـاحة المكاتـــب القابلـ
فـــي قطـــر إلـــى 3.82 مليـــون متـــر بعـــد إضافـــة ســـبعة أبنيـــة فـــي لوســـيل 

المصدر : وزارة التخطيط والتنمية ، مشروع ميد  
فالوسترات

العرض السكني في قطر 2015 - 2018
(الوحدات 000')

قد تخضع لبعض التعديل تبعا لتأخير أعمال االنشاءات *

275 280
280

289

8.8

6.7

المعروضة

2015 2016 2017E 2018E

*متوقع االنتهاء

المصدر: فالوسترات

 مراكز التسوق وتجارة التجزئة
('000 sq m GLA)

24

145

591
890

157

421

22

الحي 
3k-10k sq m

اقليميا
30k-90k sq m

المجتمع
10k-30k sq m االمدادات المتوقعة

(till 2019)
Q3 2017 Stockاالقليمية 

>90k sq m

اقتصاد
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إلـــى ارتفـــاع أســـعار النفـــط، مـــن 
وتيـــرة  زيـــادة  تـــؤدي  أن  المتوقـــع 
العالـــم  كأس  مشـــاريع  تنفيـــذ 
لكـــرة القـــدم إلـــى توفيـــر المزيـــد مـــن االحتياجـــات 
العاميـــن  خـــالل  العقـــارات  قطـــاع  لنمـــو  المطلوبـــة 
المقبليـــن حيـــث مـــن المتوقـــع أن ينمـــو هـــذا القطـــاع 

.2017 العـــام  نهايـــة  بحلـــول   %30 بنســـبة 
وقـــد لعـــب القطـــاع العقـــاري دورا هامـــا فـــي المســـاهمة 
أســـعار  انخفـــاض  لمواجهـــة  االقتصـــاد  تنويـــع  فـــي 
النفـــط. ففـــي الواقـــع، يُعتبـــر هـــذا القطـــاع الســـبب فـــي 
ــر  ــل قطـ ــى تحويـ ــة 2030 علـ ــر الوطنيـ ــة قطـ حـــرص رؤيـ
مـــن اقتصـــاد ناشـــئ إلـــى اقتصـــاد ينضـــج وينمـــو فـــي 
الســـنوات الخمـــس الماضيـــة. وقـــد صـــرح وزيـــر الماليـــة 
ــال  ــن األعمـ ــأن 65% مـ ــادي بـ ــريف العمـ ــي شـ ــعادة علـ سـ
المتعلقـــة بـــكأس العالـــم لكـــرة القـــدم قـــد أنجـــزت 
ــة  ــبة الــــ 35% المتبقيـ ــأن نسـ ــه بـ ــن ثقتـ ــا عـ ــل، معربـ بالفعـ

ستُســـتكمل قبـــل ذلـــك الوقـــت.
وأضـــاف فـــي مقابلـــة مـــع شـــبكة ســـي إن بـــي ســـي 
األميركيـــة: »تســـير معظـــم مشـــاريعنا علـــى الطريـــق 
الصحيـــح، ولـــم نتراجـــع عـــن تنفيذهـــا. ونعتـــزم أن نجعـــل 
هـــذا الحـــدث يحقـــق نجاحـــا باهـــرا، ليـــس لدولـــة قطـــر 
فحســـب. فقـــد قلنـــا منـــذ اليـــوم األول إن كأس العالـــم 
هـــذا ليـــس ألجلنـــا فقـــط وإنمـــا هـــو للمنطقـــة وللعـــرب. 

إنـــه للجميـــع فـــي هـــذه المنطقـــة«.
وقـــال مصـــرف قطـــر المركـــزي إن البنـــوك التجاريـــة 
ــى  ــن علـ ــن رقميـ ــا مـ ــوا قويـ ــجلت نمـ ــد سـ ــالد قـ ــي البـ فـ
أســـاس ســـنوي مـــن خـــالل اإلقـــراض االئتمانـــي المحلـــي 
فـــي شـــهر أغســـطس مـــن هـــذا العـــام ويرجـــع ذلـــك إلـــى 
حـــد كبيـــر إلـــى القـــروض المقدمـــة للقطـــاع العقـــاري.  
ــزي أن  ــات للمصـــرف المركـ ــر بيانـ ــد أظهـــرت آخـ فقـ
العقـــاري قـــد شـــهد نمـــوا بأكثـــر  االئتمـــان للقطـــاع 
مـــن 10% ليصـــل إلـــى 187.01 مليـــار ريـــال، وهـــو مـــا يمثـــل 
23% مـــن إجمالـــي االئتمـــان فـــي أغســـطس 2017. وفـــي 
المقابـــل، ارتفـــع إجمالـــي االئتمـــان المحلـــي مـــن البنـــوك 
التجاريـــة بأكثـــر مـــن 14% ليصـــل إلـــى 805.17 ريـــال 
مليـــار دوالر فـــي أغســـطس مـــن هـــذا العـــام. وقالـــت 
مجموعـــة صـــك القابضـــة فـــي تقريرهـــا األخيـــر إن قطـــر 
قـــد عـــززت الســـيولة فـــي قطـــاع البنـــاء واإلنشـــاءات، 
العـــام  للقطـــاع  الرئيســـية  االســـتثمارات  فـــي  وزادت 
ــار. فقـــد خصصـــت  علـــى عكـــس توقعـــات دول الحصـ
الحكومـــة أكثـــر مـــن 91 مليـــار ريـــال )25 مليـــار دوالر( 
ــي  ــوال فـ ــت األمـ ــاريع، وضخـ ــن المشـ ــد مـ ــل العديـ لتمويـ
مشـــاريع البنيـــة التحتيـــة الرئيســـية مثـــل متـــرو الدوحـــة، 
فضـــال عـــن المشـــاريع الســـكنية والصناعيـــة، لوقايتهـــا 
التقريـــر:  وأضـــاف  الضغوطـــات.  بســـبب  التعثـــر  مـــن 
»ينبـــع اهتمـــام الحكومـــة فـــي القطـــاع العقـــاري مـــن 

قطاع العقارات ... نمو بال توقف 
انتعش قطاع العقارات في البالد بسبب ارتفاع أسعار النفط، وليس ذلك فحسب، وإنما لم يتأثر 
أيضا بالعقوبات االقتصادية والتجارية التي فرضتها الدول العربية األربع بقيادة السعودية في 

يونيو الماضي.

“تسير معظم مشاريعنا على الطريق الصحيح، ولم 
نتراجع عن تنفيذها. ونعتزم أن نجعل هذا الحدث يحقق 

نجاحا باهرا، ليس لدولة قطر فحسب. فقد قلنا منذ 
اليوم األول إن كأس العالم هذا ليس ألجلنا فقط، 
وإنما هو للمنطقة وللعرب. إنه للجميع في هذه 

المنطقة”.

سعادة علي شريف العمادي

وزير المالية

إضافة

اقتصاد

مســـاهماته فـــي نمـــو مختلـــف القطاعـــات وتنميـــة االقتصـــاد القطـــري 
ــي  ــاع المالـ ــو القطـ ــي نمـ ــر فـ ــهامه الكبيـ ــى إسـ ــة إلـ ــام، إضافـ بشـــكل عـ
وتخفيـــض التضخـــم، والـــدور الحيـــوي الـــذي لعبـــه فـــي خطـــط التنميـــة فـــي 
إطـــار رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030 واالســـتعدادات الســـتضافة كأس العالـــم 

لكـــرة القـــدم 2022«.

األعمال تتواصل كالمعتاد
تواصـــل إبـــرام صفقـــات البيـــع والشـــراء فـــي القطـــاع العقـــاري كالمعتـــاد 
إذ تشـــير األرقـــام الرســـمية إلـــى أن القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــارات المباعـــة 
قـــد بلغـــت فـــي يونيـــو حوالـــي 3.6 مليـــار ريـــال، متجـــاوزة أرقـــام ينايـــر 
التـــي حلـــت فـــي المرتبـــة الثانيـــة مـــن حيـــث العقـــارات المباعـــة فـــي العـــام 
2017. فحســـب التقريـــر األســـبوعي الـــذي نشـــرته إدارة التســـجيل العقـــاري 
بـــوزارة العـــدل، بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة للعقـــارات المباعـــة فـــي ينايـــر 3.4 
مليـــار ريـــال، وتراوحـــت قيمـــة العقـــارات المباعـــة فـــي الفتـــرة بيـــن فبرايـــر 
ومايـــو مـــا بيـــن 1.6 مليـــار و3 مليـــارات ريـــال. وبلـــغ عـــدد صفقـــات بيـــع 
العقـــارات التـــي تمـــت فـــي يوليـــو 2017 حوالـــي 215 صفقـــة، ووصلـــت قيمتهـــا 
مجتمعـــة نحـــو 1.8 مليـــار ريـــال، مســـجلة نمـــوا ملحوظـــا بنســـبة 50% مقارنـــة 

ـــام الســـابق. ـــرة مـــن الع ـــال فـــي نفـــس الفت ـــار ري مـــع 1.2 ملي
كمـــا بلغـــت القيمـــة اإلجماليـــة للصفقـــات خـــالل األســـبوع األول مـــن 
أغســـطس )مـــن 30 يوليـــو إلـــى 3 أغســـطس( 617 مليـــون ريـــال، وأمـــا 
ـــال، وفـــي  ـــون ري ـــغ 203  ملي ـــى 10 أغســـطس( فقـــد بل ـــي )6 إل األســـبوع الثان

األســـبوع الثالـــث )13 إلـــى 17 أغســـطس( 199 مليـــون ريـــال.
القيمـــة  ارتفعـــت  حيـــث  ملحوظـــا  انتعاشـــا  القطـــاع  هـــذا  شـــهد  وقـــد 
إلـــى 5 مليـــارات ريـــال فـــي  العقاريـــة الشـــهرية  اإلجماليـــة للمعامـــالت 
ــي  ــي ســـجلت فـ ــال التـ ــار ريـ ــع 2.8 مليـ ــة مـ ــادة 78.6% مقارنـ ــر بزيـ أكتوبـ

نفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي.
وبلـــغ عـــدد الصفقـــات المبرمـــة 433 صفقـــة قيمتهـــا اإلجماليـــة 4979.1 
مليـــون ريـــال، مـــن بينهـــا 221 صفقـــة للعقـــارات الجاهـــزة مســـتحوذة علـــى 
نســـبة 51% مـــن إجمالـــي عـــدد الصفقـــات، و212 صفقـــة فـــي قطـــاع األراضـــي 
الفضـــاء والتـــي اســـتحوذت علـــى نســـبة 49% مـــن إجمالـــي عـــدد الصفقـــات 
المنفـــذة، وذلـــك وفقـــا للنشـــرة األســـبوعية الصـــادرة عـــن إدارة التســـجيل 

العقـــاري بـــوزارة العـــدل.
ويُعـــزى االنتعـــاش فـــي ســـوق العقـــارات إلـــى عـــودة الصفقـــات االســـتثنائية 

ـــال(. الكبـــرى )التـــي قيمتهـــا تزيـــد عـــن 100 مليـــون ري

المزيد من الوحدات العقارية
قالـــت شـــركة فالوســـترات، وهـــي مجموعـــة استشـــارية رائـــدة فـــي الشـــرق 
األوســـط تقـــدم خدمـــات استشـــارية وتقييميـــة وبحثيـــة، فـــي تقريرهـــا الـــذي 
أصدرتـــه بعنـــوان »مراجعـــة للربـــع الثالـــث لســـوق العقـــارات فـــي قطـــر« إنـــه 
قـــد تمـــت إضافـــة 1750 وحـــدة ســـكنية )شـــقق وفيـــالت(، ممـــا يرفـــع العـــدد 
اإلجمالـــي للوحـــدات العقاريـــة المعروضـــة فـــي نهايـــة  الربـــع إلـــى 283250 
ــة للتأجيـــر المعروضـــة  وحـــدة. ووصـــل إجمالـــي مســـاحة المكاتـــب القابلـ
فـــي قطـــر إلـــى 3.82 مليـــون متـــر بعـــد إضافـــة ســـبعة أبنيـــة فـــي لوســـيل 

المصدر : وزارة التخطيط والتنمية ، مشروع ميد  
فالوسترات

العرض السكني في قطر 2015 - 2018
(الوحدات 000')

قد تخضع لبعض التعديل تبعا لتأخير أعمال االنشاءات *

275 280
280

289

8.8

6.7

المعروضة

2015 2016 2017E 2018E

*متوقع االنتهاء

المصدر: فالوسترات

 مراكز التسوق وتجارة التجزئة
('000 sq m GLA)

24

145

591
890

157

421

22

الحي 
3k-10k sq m

اقليميا
30k-90k sq m

المجتمع
10k-30k sq m االمدادات المتوقعة

(till 2019)
Q3 2017 Stockاالقليمية 

>90k sq m

اقتصاد
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

 معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس  الوزراء وزير الداخلية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وعـــالوة  والثمامـــة.  والوكـــرة  غويلينـــة  وأم  والنجمـــة 
ــغ  ــر تبلـ ــة للتأجيـ ــاحة قابلـ ــة مسـ ــك، تمـــت إضافـ ــى ذلـ علـ
44 ألـــف متـــر مربـــع بعـــد اســـتكمال إنشـــاء المســـاحات 
المكتبيـــة فـــي مـــول بوابـــة الشـــمال، كمـــا أنـــه قـــد 
ــا  28  ــة قدرهـ ــاحة مكتبيـ ــا هنالـــك مسـ أصبحـــت أيضـ
ألـــف متـــر مربـــع متاحـــة للتأجيـــر فـــي المرقـــاب مـــول. 

وأمـــا بالنســـبة لمســـاحات التجزئـــة، فقـــد بلغـــت المســـاحة 
اإلجماليـــة القابلـــة للتأجيـــر 1.65 مليـــون متـــر مربـــع مـــع 
اســـتكمال إنشـــاء مـــول بوابـــة الشـــمال. وقـــد بـــدأ مـــول 
الشـــمال، وهـــو مشـــروع متعـــدد االســـتخدامات  بوابـــة 
يضـــم مســـاحة تجزئـــة قابلـــة للتأجيـــر قدرهـــا 100 ألـــف متـــر 
مربـــع، بتســـليم المســـاحات للمســـتأجرين كـــي يبـــدؤوا 
ــه  ــع أن يتـــم افتتاحـ ــا لالســـتخدام ومـــن المتوقـ بتجهيزهـ
ــام 2018. وقـــد  ــع األول مـــن العـ ــة فـــي الربـ بصـــورة جزئيـ
أطلقـــت الشـــركة المتحـــدة للتنميـــة أيضـــا »04 مـــول« 
فـــي منطقـــة »ال بـــالج ســـاوث«  بجزيـــرة اللؤلـــؤة - قطـــر 
ــة  ــاحة تجزئـ ــذا المـــول مسـ ــع أن يضيـــف هـ ــن المتوقـ ومـ
قابلـــة للتأجيـــر قدرهـــا 40 ألـــف متـــر مربـــع عنـــد االنتهـــاء 
مـــن عمليـــات إنشـــائه بحلـــول نهايـــة العـــام 2018. وأضـــاف 

تقريـــر فالوســـترات: »اســـتنادا إلـــى تلـــك األرقـــام وعـــدد 
القابلـــة  التســـوق  مراكـــز  مســـاحات  فـــإن  الســـكان، 
ــف  ــع لـــكل ألـ ــر مربـ ــغ 674 متـ ــر تبلـ ــي قطـ ــر فـ للتأجيـ
نســـمة مقارنـــة بمتوســـط   دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

البالـــغ 550 متـــرا مربعـــا لـــكل ألـــف نســـمة«.

تفاؤل قطاع العقارات
ــدة  ــاريع جديـ ــن مشـ ــن الشـــركات عـ ــد مـ ــت العديـ أعلنـ
علـــى الرغـــم مـــن التقاريـــر التـــي تفيـــد بـــأن الظـــروف 
ـــى القطـــاع العقـــاري فـــي  ـــة الســـيئة ســـتؤثر عل االقتصادي
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وخاصـــة قطـــر. فقـــد 
األولـــى  المرحلـــة  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  افتتحـــت 
مـــن مشـــروع واحـــة إزدان، وهـــي المشـــروع األكبـــر فـــي 
تاريـــخ الشـــركة ويمتـــد علـــى مســـاحة مليـــون متـــر مربـــع 
ويضـــم أكثـــر مـــن 9 آالف وحـــدة ســـكنية. وتشـــمل 
ــكنية  ــدة سـ ــروع 1875 وحـ ــن المشـ ــى مـ ــة األولـ المرحلـ
مفروشـــة بالكامـــل، تتـــراوح بيـــن غرفـــة وغرفتـــي نـــوم، 
فضـــال عـــن 183 منفـــذا تجاريـــا لخدمـــة ســـكان المدينـــة 
والمقيميـــن فـــي المناطـــق المحيطـــة بهـــا. وتضـــم واحـــة 

ــة. ــة والخدميـ ــدات التجاريـ ــات الوحـ ــا مئـ إزدان أيضـ
وأعلنـــت الشـــركة المتحـــدة للتنميـــة، المطـــور الرئيســـي 
لجزيـــرة اللؤلـــؤة - قطـــر، عـــن توقيعهـــا التفاقيـــة بيـــع 
ــركات  ــة شـ ــع مجموعـ ــاوث« مـ ــالج سـ ــي »ال بـ أرض فـ
محمـــد الحمـــد المانـــع وذلـــك بغـــرض إنشـــاء مجمـــع 
تجـــاري يســـمى »04 مـــول«، ســـيُفتتح فـــي الربـــع الثالـــث 

ــام 2018.  ــن العـ مـ
لهـــا  تقريـــر  فـــي  للبحـــوث  شـــركة كيـــن  وتوقعـــت 
بعنـــوان »توقعـــات الســـوق العقاريـــة القطريـــة للعـــام 2021 
- التنـــوع االقتصـــادي ونهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم 2022 يدعمـــان تطويـــر البنيـــة التحتيـــة« أن تنمـــو 
الســـنوات  فـــي  فـــي قطـــر  العقـــارات  إيـــرادات ســـوق 
الخمـــس المقبلـــة حتـــى العـــام 2021 بمعـــدل نمـــو ســـنوي 

مركـــب قـــدره %20.1.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون ســـوق العقـــارات مرتبطـــة 
مـــن  لـــذا  القطـــري.  االقتصـــاد  بنمـــو  وثيقـــا  ارتباطـــا 
المتوقـــع أن يشـــهد القطـــاع العقـــاري مســـتقبال مشـــرقا 

فـــي الســـنوات المقبلـــة.

اقتصاد
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

 معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس  الوزراء وزير الداخلية

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

وعـــالوة  والثمامـــة.  والوكـــرة  غويلينـــة  وأم  والنجمـــة 
ــغ  ــر تبلـ ــة للتأجيـ ــاحة قابلـ ــة مسـ ــك، تمـــت إضافـ ــى ذلـ علـ
44 ألـــف متـــر مربـــع بعـــد اســـتكمال إنشـــاء المســـاحات 
المكتبيـــة فـــي مـــول بوابـــة الشـــمال، كمـــا أنـــه قـــد 
ــا  28  ــة قدرهـ ــاحة مكتبيـ ــا هنالـــك مسـ أصبحـــت أيضـ
ألـــف متـــر مربـــع متاحـــة للتأجيـــر فـــي المرقـــاب مـــول. 

وأمـــا بالنســـبة لمســـاحات التجزئـــة، فقـــد بلغـــت المســـاحة 
اإلجماليـــة القابلـــة للتأجيـــر 1.65 مليـــون متـــر مربـــع مـــع 
اســـتكمال إنشـــاء مـــول بوابـــة الشـــمال. وقـــد بـــدأ مـــول 
الشـــمال، وهـــو مشـــروع متعـــدد االســـتخدامات  بوابـــة 
يضـــم مســـاحة تجزئـــة قابلـــة للتأجيـــر قدرهـــا 100 ألـــف متـــر 
مربـــع، بتســـليم المســـاحات للمســـتأجرين كـــي يبـــدؤوا 
ــه  ــع أن يتـــم افتتاحـ ــا لالســـتخدام ومـــن المتوقـ بتجهيزهـ
ــام 2018. وقـــد  ــع األول مـــن العـ ــة فـــي الربـ بصـــورة جزئيـ
أطلقـــت الشـــركة المتحـــدة للتنميـــة أيضـــا »04 مـــول« 
فـــي منطقـــة »ال بـــالج ســـاوث«  بجزيـــرة اللؤلـــؤة - قطـــر 
ــة  ــاحة تجزئـ ــذا المـــول مسـ ــع أن يضيـــف هـ ــن المتوقـ ومـ
قابلـــة للتأجيـــر قدرهـــا 40 ألـــف متـــر مربـــع عنـــد االنتهـــاء 
مـــن عمليـــات إنشـــائه بحلـــول نهايـــة العـــام 2018. وأضـــاف 

تقريـــر فالوســـترات: »اســـتنادا إلـــى تلـــك األرقـــام وعـــدد 
القابلـــة  التســـوق  مراكـــز  مســـاحات  فـــإن  الســـكان، 
ــف  ــع لـــكل ألـ ــر مربـ ــغ 674 متـ ــر تبلـ ــي قطـ ــر فـ للتأجيـ
نســـمة مقارنـــة بمتوســـط   دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 

البالـــغ 550 متـــرا مربعـــا لـــكل ألـــف نســـمة«.

تفاؤل قطاع العقارات
ــدة  ــاريع جديـ ــن مشـ ــن الشـــركات عـ ــد مـ ــت العديـ أعلنـ
علـــى الرغـــم مـــن التقاريـــر التـــي تفيـــد بـــأن الظـــروف 
ـــى القطـــاع العقـــاري فـــي  ـــة الســـيئة ســـتؤثر عل االقتصادي
دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وخاصـــة قطـــر. فقـــد 
األولـــى  المرحلـــة  القابضـــة  إزدان  مجموعـــة  افتتحـــت 
مـــن مشـــروع واحـــة إزدان، وهـــي المشـــروع األكبـــر فـــي 
تاريـــخ الشـــركة ويمتـــد علـــى مســـاحة مليـــون متـــر مربـــع 
ويضـــم أكثـــر مـــن 9 آالف وحـــدة ســـكنية. وتشـــمل 
ــكنية  ــدة سـ ــروع 1875 وحـ ــن المشـ ــى مـ ــة األولـ المرحلـ
مفروشـــة بالكامـــل، تتـــراوح بيـــن غرفـــة وغرفتـــي نـــوم، 
فضـــال عـــن 183 منفـــذا تجاريـــا لخدمـــة ســـكان المدينـــة 
والمقيميـــن فـــي المناطـــق المحيطـــة بهـــا. وتضـــم واحـــة 

ــة. ــة والخدميـ ــدات التجاريـ ــات الوحـ ــا مئـ إزدان أيضـ
وأعلنـــت الشـــركة المتحـــدة للتنميـــة، المطـــور الرئيســـي 
لجزيـــرة اللؤلـــؤة - قطـــر، عـــن توقيعهـــا التفاقيـــة بيـــع 
ــركات  ــة شـ ــع مجموعـ ــاوث« مـ ــالج سـ ــي »ال بـ أرض فـ
محمـــد الحمـــد المانـــع وذلـــك بغـــرض إنشـــاء مجمـــع 
تجـــاري يســـمى »04 مـــول«، ســـيُفتتح فـــي الربـــع الثالـــث 

ــام 2018.  ــن العـ مـ
لهـــا  تقريـــر  فـــي  للبحـــوث  شـــركة كيـــن  وتوقعـــت 
بعنـــوان »توقعـــات الســـوق العقاريـــة القطريـــة للعـــام 2021 
- التنـــوع االقتصـــادي ونهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم 2022 يدعمـــان تطويـــر البنيـــة التحتيـــة« أن تنمـــو 
الســـنوات  فـــي  فـــي قطـــر  العقـــارات  إيـــرادات ســـوق 
الخمـــس المقبلـــة حتـــى العـــام 2021 بمعـــدل نمـــو ســـنوي 

مركـــب قـــدره %20.1.
ومـــن المرجـــح أن تكـــون ســـوق العقـــارات مرتبطـــة 
مـــن  لـــذا  القطـــري.  االقتصـــاد  بنمـــو  وثيقـــا  ارتباطـــا 
المتوقـــع أن يشـــهد القطـــاع العقـــاري مســـتقبال مشـــرقا 

فـــي الســـنوات المقبلـــة.

اقتصاد
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ثمـــاره  السياســـات  صانعـــي  قـــرار 
تكنولوجيـــا  قطـــاع  بـــات  حيـــث 
القطـــاع  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
فـــي  ديناميكيـــة  األكثـــر  الهيدروكربونـــي  غيـــر 
قطـــر إذا مـــا أخذنـــا بعيـــن االعتبـــار مـــدى انتشـــار 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  أجهـــزة 
ـــة الماضيـــة.  ـــة فـــي الســـنوات القليل واألنشـــطة ذات الصل
تقـــود  التـــي  المختلفـــة  األنشـــطة  مـــن  الواقـــع،  وفـــي 
المبـــادرات الرقميـــة فـــي قطـــر، هنالـــك أربعـــة برامـــج 
حاضنـــات  مركـــز  وهـــي  الرقمـــي  لالقتصـــاد  مهمـــة 
األعمـــال الرقميـــة، وبرنامـــج ســـمارت قطـــر )تســـمو(، 
الرقمـــي  والتحـــول  اإللكترونيـــة،  التجـــارة  وبرنامـــج 
للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، حيـــث تمثـــل هـــذه 
الـــوزارة للتحـــول  الـــذي تتبعـــه  البرامـــج عمـــاد النهـــج 
الرقمـــي والوصـــول إلـــى االقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة.

وقـــد أكـــد مســـؤولو تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت 
أن هـــذه البرامـــج تهـــدف إلـــى تعزيـــز االقتصـــاد الرقمـــي. 
األعمـــال  حاضنـــات  مركـــز  مشـــاركة  وتعكـــس 
الرقميـــة التزامهـــا بدعـــم رواد األعمـــال الشـــباب مـــن 
ـــة قطـــر  ـــز مكان ـــي وتعزي ـــر االقتصـــاد الوطن أجـــل تطوي
بيـــن االقتصـــادات الرقميـــة العالميـــة. وأضافـــوا: »صُمِّـــم 
لتســـريع  )تســـمو( خصيصـــا  الذكيـــة  قطـــر  برنامـــج 

ــة 2030«. ــر الوطنيـ ــة قطـ ــز رؤيـ ــع ركائـ ــق جميـ تحقيـ

قطر الذكية
يُعتبـــر برنامـــج قطـــر الذكيـــة )تســـمو( أحـــد التطـــورات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  الرئيســـية 
واالتصـــاالت فـــي قطـــر، وقـــد أطلقـــه معالـــي رئيـــس 
اهلل  عبـــد  الشـــيخ  ســـعادة  الداخليـــة،  ووزيـــر  الـــوزراء 
بـــن ناصـــر بـــن خليفـــة آل ثانـــي، خـــالل النســـخة الرابعـــة 
وتكنولوجيـــا  لالتصـــاالت  قطـــر  ومعـــرض  لمؤتمـــر 

المعلومـــات )كيتكـــوم 2017( فـــي مـــارس مـــن العـــام 
الماضـــي.

ويعتبـــر مؤتمـــر ومعـــرض كيتكـــوم الحـــدث الرقمـــي 
الدولـــة  مســـيرة  يدعـــم  وهـــو  قطـــر،  فـــي  األكبـــر 
نحـــو بنـــاء وتعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي بصفـــة عامـــة، 
واالقتصـــاد الرقمـــي المنشـــود بصفـــة خاصـــة، فـــي إطـــار 

ــة  ــرى للبنيـ ــاريع الكبـ ــن المشـ ــد مـ ــة للعديـ ــذ الدولـ تنفيـ
التحتيـــة عالميـــة المســـتوى.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال ســـعادته: »ســـوف يحقـــق برنامـــج 
المبـــادرات  جانـــب  إلـــى  )تســـمو(،  الذكيـــة  قطـــر 
الرقميـــة األخـــرى المخطـــط لهـــا مســـبقا، نحـــو 40 مليـــار 
الخمـــس  الســـنوات  القطـــري خـــالل  ريـــال لالقتصـــاد 
ــي  ــل فـ ــرص العمـ ــو فـ ــريع نمـ ــى تسـ ــة إلـ ــة، إضافـ المقبلـ
قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات بنســـبة %10 

ســـنويا«.
مشـــروع   100 مـــن  أكثـــر  »تســـمو«  برنامـــج  ويضـــم 
للشـــركات المحليـــة واألجنبيـــة، وســـوف يوفـــر بنـــك 
البرنامـــج.  لمشـــاريع  الـــالزم  التمويـــل  للتنميـــة  قطـــر 
وتتنـــاول هـــذه المشـــاريع جميـــع جوانـــب تنميـــة البـــالد 
والحيـــاة اليوميـــة لمواطنيهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة 
الطاقـــة،  واســـتهالك  والنقـــل،  والرياضـــة،  الصحيـــة، 

الغذائـــي. واألمـــن 
قطـــر  واحـــة  إنشـــاء  يتـــم  »ســـوف  ســـعادته:  وأضـــاف 
الرقميـــة التـــي ســـوف تشـــكل ركيـــزة أساســـية لدفـــع 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات،  بيـــن  التعـــاون  آفـــاق 
ــئة والصغيـــرة والمتوســـطة ومعاهـــد  والشـــركات الناشـ

البحـــوث«.
القيـــادة  تحـــت  الحكومـــة  أن  معاليـــه  أكـــد  كمـــا 
تميـــم  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  لحضـــرة  الحكيمـــة 
بـــن حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى قـــد قطعـــت 
األساســـية  المقومـــات  تعزيـــز  فـــي  متقدمـــة  خطـــوات 
لتنميـــة قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن 

خـــالل توفيـــر بيئـــة تنظيميـــة وتشـــريعية مالئمـــة.
بـــن ســـيف الســـليطي وزيـــر  وتحـــدث ســـعادة جاســـم 
المواصـــالت واالتصـــاالت، خـــالل ذلـــك الحـــدث قائـــال: 
ــا  ــاع تكنولوجيـ ــر قطـ ــي تطويـ ــوة فـ ــر بقـ ــارك قطـ »تشـ
المســـتقبل  لبنـــاء  الحيـــوي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

االنتقال نحو المستقبل الذكي
بعد عقدين من انفتاح قطاع االتصاالت في البالد، تتسارع وتيرة إقامة قطر لشراكات مع 

أسماء كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

“في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
قطعت الحكومة خطوات متقدمة في تعزيز 
المقومات األساسية لتنمية قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات من خالل توفير بيئة تنظيمية 
وتشريعية مالئمة”.

معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

آتى

الذكـــي الـــذي نريـــده، وقـــد حـــددت الـــوزارة أكثـــر مـــن 
100 حـــال تكنولوجيـــا ذكيـــا لبرنامـــج »تســـمو««.

وشـــرّف حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى معـــرض كيتكـــوم 2017 
الـــذي نظمتـــه وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت تحـــت 
شـــعار »قطـــر نحـــو مســـتقبل ذكـــي« بزيارتـــه، وتجـــول 
ـــة التـــي طرحـــت برنامـــج قطـــر  ـــة قطـــر الذكي فـــي مدين
والتحـــول  بالتطـــور  يعنـــى  الـــذي  »تســـمو«  الذكيـــة 
التكنولوجـــي للقطاعـــات الرئيســـية فـــي الدولـــة مثـــل 
المواصـــالت، والخدمـــات اللوجســـتية، والبيئـــة، والصحـــة، 
الحلـــول  آخـــر  علـــى  ســـموه  اطلـــع  والرياضـــة، كمـــا 
مشـــاريع  علـــى  وتعـــرّف  القطاعـــات،  لهـــذه  الذكيـــة 

حكومـــة قطـــر الذكيـــة.
ودشـــن ســـموه مشـــروع »ســـديم« وهـــو منصـــة الســـتضافة 
مـــن  العديـــد  علـــى  واطلـــع  الحكوميـــة،  الخدمـــات 
االبتـــكارات والبرمجيـــات الجديـــدة والتـــي تعـــرض ألول 

مـــرة فـــي المعـــرض. 
مـــن  العديـــد  أجنحـــة  بزيـــارة  أيضـــا  ســـموه  وقـــام 
إلـــى  واســـتمع  المشـــاركة،  والجهـــات  الشـــركات 
شـــرح حـــول أبـــرز البرامـــج والمبـــادرات التـــي يعتمدهـــا 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  المعـــرض 

ورقميـــة. حديثـــة  أنظمـــة  مـــن  المعلومـــات 

ابرام العديد من االتفاقيات
مذكـــرة  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  وّقعـــت 
تفاهـــم مـــع العديـــد مـــن الالعبيـــن المحلييـــن والدولييـــن 
مثـــل بورصـــة قطـــر، ومركـــز األبحـــاث الدولـــي للمـــدن 
الذكيـــة فـــي بكيـــن، إضافـــة إلـــى هـــواوي، وأكاديميـــة 
ومختبـــرات  إســـتونيا،  فـــي  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
فـــي  ديجيتـــال«  »ســـيتي  عـــن  بالنيابـــة   »UI Labs«
أن  الذكيّـــة  قطـــر  برنامـــج  شـــأن  ومـــن  شـــيكاغو. 
ـــة قطـــر فـــي أن تصبـــح مـــن مصـــاف  يحقـــق أهـــداف دول
الـــدول الرائـــدة فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا المـــدن الذكيـــة 

واالتصـــاالت. المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
كمـــا وقعـــت الـــوزارة أيضـــا مذّكرتـــي تعـــاون إضافيّتيـــن 
هـــواوي  شـــركة  مـــع  الســـيبراني  األمـــن  مجـــال  فـــي 
غيـــر  أميركيّـــة  منّظمـــة  وهـــي   ،MITRE ومنظمـــة 
ـــة تتعـــاون مـــع الحكومـــات فـــي كّل أنحـــاء العالـــم  ربحيّ

لحـــّل المشـــاكل المعّقـــدة وتعزيـــز األمـــن.
وبموجـــب االتفاقيـــة مـــع هـــواوي تلتـــزم وزارة المواصـــالت 
واالتصـــاالت بالتعـــاون مـــع هـــواوي فـــي خمســـة مجـــاالت 
االســـتخباريّة  المعلومـــات  تبـــادل  هـــي:  رئيســـيّة 
وتطويـــر  المشـــترك،  االبتـــكار  وجهـــود  الســـيبرانيّة، 
الـــدورات التدريبيّـــة، وتطويـــر الحـــسّ األمنـــي الســـيبراني، 
إضافـــة إلـــى تطويـــر مختبـــر لتقييـــم األمـــن الســـيبراني 

لمنتجـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت.

ووقعـــت وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت أيضـــا خـــالل 
الشـــركة  مـــع   2017 كيتكـــوم  ومؤتمـــر  معـــرض 
المهنيـــة  والخدمـــات  اإلداريـــة  لالستشـــارات  العالميـــة 
إدارة  قـــدرات  لتطويـــر  تفاهـــم  أكسنتشـــر مذكـــرة 
تكنولوجيـــة  حلـــول  وتطبيـــق  طـــرح  عبـــر  االبتـــكار 
رقميـــة واجتماعيـــة وذلـــك فـــي إطـــار دعـــم تنفيـــذ برنامـــج 

قطـــر الذكيـــة »تســـمو«.
وتســـعى قطـــر جاهـــدة لتعزيـــز تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــي  ــج فـ ــن البرامـ ــد مـ ــت العديـ ــث أطلقـ ــاالت حيـ واالتصـ
هـــذا اإلطـــار مثـــل برامـــج تدريـــب مطـــوري المواقـــع 
تصبـــح  كـــي  وغيرهـــا  والمصمميـــن  اإللكترونيـــة 
قطـــاع  فـــي  المنطقـــة  فـــي  الرائـــدة  الـــدول  إحـــدى 

واالتصـــاالت. المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وفـــي التقريـــر العالمـــي لتقنيـــة المعلومـــات 2016، الصـــادر 
عـــن المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، احتلـــت قطـــر المرتبـــة 
تفوقـــت  وقـــد  الشـــبكية.  الجاهزيـــة  فـــي مؤشـــر   27
البـــالد فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت مـــن أهمهـــا اســـتخدام 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  الحكومـــة 
والمهـــارات الوطنيـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــا  ــة عالميـ ــة الخامسـ ــت المرتبـ ــث احتلـ ــاالت، حيـ واالتصـ

فـــي كليهمـــا.

سوق الحوسبة السحابية
الســـنوي  النمـــو  معـــدل  يكـــون  أن  المتوقـــع  مـــن 
المركـــب لســـوق الحوســـبة الســـحابية فـــي قطـــر األعلـــى 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط بأكملهـــا فـــي الفتـــرة مـــن 
العـــام 2016 حتـــى العـــام 2021 حيـــث ســـتبلغ تلـــك النســـبة 
57%. ويعـــزى ذلـــك إلـــى االســـتثمار الحكومـــي، والنمـــو 
علـــى  المؤسســـات  مختلـــف  وتشـــجيع  االقتصـــادي، 
توســـيع نطـــاق عملياتهـــا فـــي المنطقـــة ورقمنـــة خدماتهـــا. 
ــوق  ــو سـ ــاعد علـــى نمـ ــل األخـــرى التـــي تسـ ــن العوامـ ومـ
الحوســـبة الســـحابية سياســـات البـــالد ومبادراتهـــا فـــي 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، إضافـــة 

ــة. ــة التحتيـ ــف البنيـ ــن تكاليـ ــل مـ ــى التقليـ إلـ
وقـــد أعلنـــت شـــركة ســـاب، وهـــي شـــركة عمالقـــة 
فـــي مجـــال البرمجيـــات وواحـــدة مـــن أكبـــر مـــزودي 
معـــرض  فـــي  العالـــم،  فـــي  الشـــركات  برمجيـــات 
كيتكـــوم 2017 أنهـــا ســـتطلق مركـــز بيانـــات ســـحابي 
خـــاص فـــي قطـــر بكلفـــة 10.92 مليـــار ريـــال )3 مليـــارات 
التحـــول  مجـــال  فـــي  البـــالد  برامـــج  لتســـريع  دوالر( 
الرقمـــي وكـــي يتمكـــن العمـــالء فـــي قطـــر ومـــا حولهـــا 
مـــن اســـتخدام نظـــام ســـاب هانـــا، وهـــو نظـــام إلدارة 
ــركة.  ــات الشـ ــم منتجـ ــن أهـ ــر مـ ــات يُعتبـ ــد البيانـ قواعـ
لشـــركة  اإلقليمـــي  المديـــر  عبـــود،  جرجـــي  ولفـــت 
ســـاب فـــي الخليـــج وشـــمال إفريقيـــا وباكســـتان وبـــالد 
ـــر  ـــة يُعتب ـــى أن معالجـــة المعلومـــات بصـــورة آني الشـــام، إل
حجـــر األســـاس للمؤسســـات فـــي قطـــر إلنجـــاز التحـــول 
الرقمـــي وتحقيـــق أهـــداف التنافســـية االقتصاديـــة لرؤيـــة 
قطـــر الوطنيـــة 2030، مضيفـــا: »باســـتخدام أحـــدث حلـــول 
الحوســـبة الســـحابية، يمكـــن للمؤسســـات فـــي قطـــر أن 
تحـــد مـــن تكاليفهـــا، وتزيـــد كفاءتهـــا، وأن تصبـــح 
العمـــالء،  واحتياجـــات  للمواطنيـــن  اســـتجابة  أكثـــر 
فضـــال عـــن اعتمـــاد نمـــاذج أعمـــال جديـــدة ومبتكـــرة«.

قطـــر  فـــي  البيانـــات  مركـــز  عـــن  اإلعـــالن  وجـــاء 
ــا  ــيع منصتهـ ــن توسـ ــركة عـ ــالن الشـ ــن إعـ ــام مـ ــد أيـ بعـ
الســـحابية كخدمـــة )PaaS( لتشـــمل اليابـــان والصيـــن 
مـــع افتتـــاح مركـــزي بيانـــات فـــي شـــنغهاي وطوكيـــو. 
وتشـــغّل الشـــركة حاليـــا 23 مركـــز بيانـــات فـــي جميـــع 
وبعـــض  حلولهـــا.  اســـتضافة  أجـــل  مـــن  العالـــم  أنحـــاء 
هـــذه المراكـــز ماتـــزال قيـــد اإلنشـــاء، وهـــي تتـــوزع 
ـــان،  ـــدا، والياب ـــل، وكن ـــات المتحـــدة، والبرازي ـــى الوالي عل

وأســـتراليا، وفرنســـا، وغيرهـــا مـــن المواقـــع.

“باستخدام أحدث حلول الحوسبة السحابية، يمكن 
للمؤسسات في قطر أن تحد من تكاليفها، وتزيد 

كفاءتها، وأن تصبح أكثر استجابة للمواطنين 
واحتياجات العمالء، فضال عن اعتماد نماذج أعمال 

جديدة ومبتكرة”.

جرجي عبود
المدير اإلقليمي لشركة ساب في الخليج وشمال 

إفريقيا وباكستان وبالد الشام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

5١ 5٠



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ثمـــاره  السياســـات  صانعـــي  قـــرار 
تكنولوجيـــا  قطـــاع  بـــات  حيـــث 
القطـــاع  واالتصـــاالت  المعلومـــات 
فـــي  ديناميكيـــة  األكثـــر  الهيدروكربونـــي  غيـــر 
قطـــر إذا مـــا أخذنـــا بعيـــن االعتبـــار مـــدى انتشـــار 
واالتصـــاالت  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  أجهـــزة 
ـــة الماضيـــة.  ـــة فـــي الســـنوات القليل واألنشـــطة ذات الصل
تقـــود  التـــي  المختلفـــة  األنشـــطة  مـــن  الواقـــع،  وفـــي 
المبـــادرات الرقميـــة فـــي قطـــر، هنالـــك أربعـــة برامـــج 
حاضنـــات  مركـــز  وهـــي  الرقمـــي  لالقتصـــاد  مهمـــة 
األعمـــال الرقميـــة، وبرنامـــج ســـمارت قطـــر )تســـمو(، 
الرقمـــي  والتحـــول  اإللكترونيـــة،  التجـــارة  وبرنامـــج 
للشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، حيـــث تمثـــل هـــذه 
الـــوزارة للتحـــول  الـــذي تتبعـــه  البرامـــج عمـــاد النهـــج 
الرقمـــي والوصـــول إلـــى االقتصـــاد القائـــم علـــى المعرفـــة.
وقـــد أكـــد مســـؤولو تكنولوجيا المعلومـــات واالتصاالت 
أن هـــذه البرامـــج تهـــدف إلـــى تعزيـــز االقتصـــاد الرقمـــي. 
األعمـــال  حاضنـــات  مركـــز  مشـــاركة  وتعكـــس 
الرقميـــة التزامهـــا بدعـــم رواد األعمـــال الشـــباب مـــن 
ـــة قطـــر  ـــز مكان ـــي وتعزي ـــر االقتصـــاد الوطن أجـــل تطوي
بيـــن االقتصـــادات الرقميـــة العالميـــة. وأضافـــوا: »صُمِّـــم 
لتســـريع  )تســـمو( خصيصـــا  الذكيـــة  قطـــر  برنامـــج 

ــة 2030«. ــر الوطنيـ ــة قطـ ــز رؤيـ ــع ركائـ ــق جميـ تحقيـ

قطر الذكية
يُعتبـــر برنامـــج قطـــر الذكيـــة )تســـمو( أحـــد التطـــورات 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  قطـــاع  فـــي  الرئيســـية 
واالتصـــاالت فـــي قطـــر، وقـــد أطلقـــه معالـــي رئيـــس 
اهلل  عبـــد  الشـــيخ  ســـعادة  الداخليـــة،  ووزيـــر  الـــوزراء 
بـــن ناصـــر بـــن خليفـــة آل ثانـــي، خـــالل النســـخة الرابعـــة 
وتكنولوجيـــا  لالتصـــاالت  قطـــر  ومعـــرض  لمؤتمـــر 

المعلومـــات )كيتكـــوم 2017( فـــي مـــارس مـــن العـــام 
الماضـــي.

ويعتبـــر مؤتمـــر ومعـــرض كيتكـــوم الحـــدث الرقمـــي 
الدولـــة  مســـيرة  يدعـــم  وهـــو  قطـــر،  فـــي  األكبـــر 
نحـــو بنـــاء وتعزيـــز االقتصـــاد الوطنـــي بصفـــة عامـــة، 
واالقتصـــاد الرقمـــي المنشـــود بصفـــة خاصـــة، فـــي إطـــار 

ــة  ــرى للبنيـ ــاريع الكبـ ــن المشـ ــد مـ ــة للعديـ ــذ الدولـ تنفيـ
التحتيـــة عالميـــة المســـتوى.

وبهـــذه المناســـبة، قـــال ســـعادته: »ســـوف يحقـــق برنامـــج 
المبـــادرات  جانـــب  إلـــى  )تســـمو(،  الذكيـــة  قطـــر 
الرقميـــة األخـــرى المخطـــط لهـــا مســـبقا، نحـــو 40 مليـــار 
الخمـــس  الســـنوات  القطـــري خـــالل  ريـــال لالقتصـــاد 
ــي  ــل فـ ــرص العمـ ــو فـ ــريع نمـ ــى تسـ ــة إلـ ــة، إضافـ المقبلـ
قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات بنســـبة %10 

ســـنويا«.
مشـــروع   100 مـــن  أكثـــر  »تســـمو«  برنامـــج  ويضـــم 
للشـــركات المحليـــة واألجنبيـــة، وســـوف يوفـــر بنـــك 
البرنامـــج.  لمشـــاريع  الـــالزم  التمويـــل  للتنميـــة  قطـــر 
وتتنـــاول هـــذه المشـــاريع جميـــع جوانـــب تنميـــة البـــالد 
والحيـــاة اليوميـــة لمواطنيهـــا، بمـــا فـــي ذلـــك الرعايـــة 
الطاقـــة،  واســـتهالك  والنقـــل،  والرياضـــة،  الصحيـــة، 

الغذائـــي. واألمـــن 
قطـــر  واحـــة  إنشـــاء  يتـــم  »ســـوف  ســـعادته:  وأضـــاف 
الرقميـــة التـــي ســـوف تشـــكل ركيـــزة أساســـية لدفـــع 
الشـــركات متعـــددة الجنســـيات،  بيـــن  التعـــاون  آفـــاق 
ــئة والصغيـــرة والمتوســـطة ومعاهـــد  والشـــركات الناشـ

البحـــوث«.
القيـــادة  تحـــت  الحكومـــة  أن  معاليـــه  أكـــد  كمـــا 
تميـــم  الشـــيخ  الســـمو  صاحـــب  لحضـــرة  الحكيمـــة 
بـــن حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى قـــد قطعـــت 
األساســـية  المقومـــات  تعزيـــز  فـــي  متقدمـــة  خطـــوات 
لتنميـــة قطـــاع االتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات مـــن 

خـــالل توفيـــر بيئـــة تنظيميـــة وتشـــريعية مالئمـــة.
بـــن ســـيف الســـليطي وزيـــر  وتحـــدث ســـعادة جاســـم 
المواصـــالت واالتصـــاالت، خـــالل ذلـــك الحـــدث قائـــال: 
ــا  ــاع تكنولوجيـ ــر قطـ ــي تطويـ ــوة فـ ــر بقـ ــارك قطـ »تشـ
المســـتقبل  لبنـــاء  الحيـــوي  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

االنتقال نحو المستقبل الذكي
بعد عقدين من انفتاح قطاع االتصاالت في البالد، تتسارع وتيرة إقامة قطر لشراكات مع 

أسماء كبيرة في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

“في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى، 
قطعت الحكومة خطوات متقدمة في تعزيز 
المقومات األساسية لتنمية قطاع االتصاالت 

وتكنولوجيا المعلومات من خالل توفير بيئة تنظيمية 
وتشريعية مالئمة”.

معالي الشيخ عبد اهلل بن ناصر بن خليفة آل ثاني
رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية

آتى

الذكـــي الـــذي نريـــده، وقـــد حـــددت الـــوزارة أكثـــر مـــن 
100 حـــال تكنولوجيـــا ذكيـــا لبرنامـــج »تســـمو««.

وشـــرّف حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى معـــرض كيتكـــوم 2017 
الـــذي نظمتـــه وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت تحـــت 
شـــعار »قطـــر نحـــو مســـتقبل ذكـــي« بزيارتـــه، وتجـــول 
ـــة التـــي طرحـــت برنامـــج قطـــر  ـــة قطـــر الذكي فـــي مدين
والتحـــول  بالتطـــور  يعنـــى  الـــذي  »تســـمو«  الذكيـــة 
التكنولوجـــي للقطاعـــات الرئيســـية فـــي الدولـــة مثـــل 
المواصـــالت، والخدمـــات اللوجســـتية، والبيئـــة، والصحـــة، 
الحلـــول  آخـــر  علـــى  ســـموه  اطلـــع  والرياضـــة، كمـــا 
مشـــاريع  علـــى  وتعـــرّف  القطاعـــات،  لهـــذه  الذكيـــة 

حكومـــة قطـــر الذكيـــة.
ودشـــن ســـموه مشـــروع »ســـديم« وهـــو منصـــة الســـتضافة 
مـــن  العديـــد  علـــى  واطلـــع  الحكوميـــة،  الخدمـــات 
االبتـــكارات والبرمجيـــات الجديـــدة والتـــي تعـــرض ألول 

مـــرة فـــي المعـــرض. 
مـــن  العديـــد  أجنحـــة  بزيـــارة  أيضـــا  ســـموه  وقـــام 
إلـــى  واســـتمع  المشـــاركة،  والجهـــات  الشـــركات 
شـــرح حـــول أبـــرز البرامـــج والمبـــادرات التـــي يعتمدهـــا 
وتكنولوجيـــا  االتصـــاالت  قطـــاع  فـــي  المعـــرض 

ورقميـــة. حديثـــة  أنظمـــة  مـــن  المعلومـــات 

ابرام العديد من االتفاقيات
مذكـــرة  واالتصـــاالت  المواصـــالت  وزارة  وّقعـــت 
تفاهـــم مـــع العديـــد مـــن الالعبيـــن المحلييـــن والدولييـــن 
مثـــل بورصـــة قطـــر، ومركـــز األبحـــاث الدولـــي للمـــدن 
الذكيـــة فـــي بكيـــن، إضافـــة إلـــى هـــواوي، وأكاديميـــة 
ومختبـــرات  إســـتونيا،  فـــي  اإللكترونيـــة  الحكومـــة 
فـــي  ديجيتـــال«  »ســـيتي  عـــن  بالنيابـــة   »UI Labs«
أن  الذكيّـــة  قطـــر  برنامـــج  شـــأن  ومـــن  شـــيكاغو. 
ـــة قطـــر فـــي أن تصبـــح مـــن مصـــاف  يحقـــق أهـــداف دول
الـــدول الرائـــدة فـــي قطـــاع تكنولوجيـــا المـــدن الذكيـــة 

واالتصـــاالت. المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
كمـــا وقعـــت الـــوزارة أيضـــا مذّكرتـــي تعـــاون إضافيّتيـــن 
هـــواوي  شـــركة  مـــع  الســـيبراني  األمـــن  مجـــال  فـــي 
غيـــر  أميركيّـــة  منّظمـــة  وهـــي   ،MITRE ومنظمـــة 
ـــة تتعـــاون مـــع الحكومـــات فـــي كّل أنحـــاء العالـــم  ربحيّ

لحـــّل المشـــاكل المعّقـــدة وتعزيـــز األمـــن.
وبموجـــب االتفاقيـــة مـــع هـــواوي تلتـــزم وزارة المواصـــالت 
واالتصـــاالت بالتعـــاون مـــع هـــواوي فـــي خمســـة مجـــاالت 
االســـتخباريّة  المعلومـــات  تبـــادل  هـــي:  رئيســـيّة 
وتطويـــر  المشـــترك،  االبتـــكار  وجهـــود  الســـيبرانيّة، 
الـــدورات التدريبيّـــة، وتطويـــر الحـــسّ األمنـــي الســـيبراني، 
إضافـــة إلـــى تطويـــر مختبـــر لتقييـــم األمـــن الســـيبراني 

لمنتجـــات تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت.

ووقعـــت وزارة المواصـــالت واالتصـــاالت أيضـــا خـــالل 
الشـــركة  مـــع   2017 كيتكـــوم  ومؤتمـــر  معـــرض 
المهنيـــة  والخدمـــات  اإلداريـــة  لالستشـــارات  العالميـــة 
إدارة  قـــدرات  لتطويـــر  تفاهـــم  أكسنتشـــر مذكـــرة 
تكنولوجيـــة  حلـــول  وتطبيـــق  طـــرح  عبـــر  االبتـــكار 
رقميـــة واجتماعيـــة وذلـــك فـــي إطـــار دعـــم تنفيـــذ برنامـــج 

قطـــر الذكيـــة »تســـمو«.
وتســـعى قطـــر جاهـــدة لتعزيـــز تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــي  ــج فـ ــن البرامـ ــد مـ ــت العديـ ــث أطلقـ ــاالت حيـ واالتصـ
هـــذا اإلطـــار مثـــل برامـــج تدريـــب مطـــوري المواقـــع 
تصبـــح  كـــي  وغيرهـــا  والمصمميـــن  اإللكترونيـــة 
قطـــاع  فـــي  المنطقـــة  فـــي  الرائـــدة  الـــدول  إحـــدى 

واالتصـــاالت. المعلومـــات  تكنولوجيـــا 
وفـــي التقريـــر العالمـــي لتقنيـــة المعلومـــات 2016، الصـــادر 
عـــن المنتـــدى االقتصـــادي العالمـــي، احتلـــت قطـــر المرتبـــة 
تفوقـــت  وقـــد  الشـــبكية.  الجاهزيـــة  فـــي مؤشـــر   27
البـــالد فـــي العديـــد مـــن المجـــاالت مـــن أهمهـــا اســـتخدام 
واالتصـــاالت،  المعلومـــات  لتكنولوجيـــا  الحكومـــة 
والمهـــارات الوطنيـــة فـــي مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات 
ــا  ــة عالميـ ــة الخامسـ ــت المرتبـ ــث احتلـ ــاالت، حيـ واالتصـ

فـــي كليهمـــا.

سوق الحوسبة السحابية
الســـنوي  النمـــو  معـــدل  يكـــون  أن  المتوقـــع  مـــن 
المركـــب لســـوق الحوســـبة الســـحابية فـــي قطـــر األعلـــى 
فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط بأكملهـــا فـــي الفتـــرة مـــن 
العـــام 2016 حتـــى العـــام 2021 حيـــث ســـتبلغ تلـــك النســـبة 
57%. ويعـــزى ذلـــك إلـــى االســـتثمار الحكومـــي، والنمـــو 
علـــى  المؤسســـات  مختلـــف  وتشـــجيع  االقتصـــادي، 
توســـيع نطـــاق عملياتهـــا فـــي المنطقـــة ورقمنـــة خدماتهـــا. 
ــوق  ــو سـ ــاعد علـــى نمـ ــل األخـــرى التـــي تسـ ــن العوامـ ومـ
الحوســـبة الســـحابية سياســـات البـــالد ومبادراتهـــا فـــي 
مجـــال تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، إضافـــة 

ــة. ــة التحتيـ ــف البنيـ ــن تكاليـ ــل مـ ــى التقليـ إلـ
وقـــد أعلنـــت شـــركة ســـاب، وهـــي شـــركة عمالقـــة 
فـــي مجـــال البرمجيـــات وواحـــدة مـــن أكبـــر مـــزودي 
معـــرض  فـــي  العالـــم،  فـــي  الشـــركات  برمجيـــات 
كيتكـــوم 2017 أنهـــا ســـتطلق مركـــز بيانـــات ســـحابي 
خـــاص فـــي قطـــر بكلفـــة 10.92 مليـــار ريـــال )3 مليـــارات 
التحـــول  مجـــال  فـــي  البـــالد  برامـــج  لتســـريع  دوالر( 
الرقمـــي وكـــي يتمكـــن العمـــالء فـــي قطـــر ومـــا حولهـــا 
مـــن اســـتخدام نظـــام ســـاب هانـــا، وهـــو نظـــام إلدارة 
ــركة.  ــات الشـ ــم منتجـ ــن أهـ ــر مـ ــات يُعتبـ ــد البيانـ قواعـ
لشـــركة  اإلقليمـــي  المديـــر  عبـــود،  جرجـــي  ولفـــت 
ســـاب فـــي الخليـــج وشـــمال إفريقيـــا وباكســـتان وبـــالد 
ـــر  ـــة يُعتب ـــى أن معالجـــة المعلومـــات بصـــورة آني الشـــام، إل
حجـــر األســـاس للمؤسســـات فـــي قطـــر إلنجـــاز التحـــول 
الرقمـــي وتحقيـــق أهـــداف التنافســـية االقتصاديـــة لرؤيـــة 
قطـــر الوطنيـــة 2030، مضيفـــا: »باســـتخدام أحـــدث حلـــول 
الحوســـبة الســـحابية، يمكـــن للمؤسســـات فـــي قطـــر أن 
تحـــد مـــن تكاليفهـــا، وتزيـــد كفاءتهـــا، وأن تصبـــح 
العمـــالء،  واحتياجـــات  للمواطنيـــن  اســـتجابة  أكثـــر 
فضـــال عـــن اعتمـــاد نمـــاذج أعمـــال جديـــدة ومبتكـــرة«.
قطـــر  فـــي  البيانـــات  مركـــز  عـــن  اإلعـــالن  وجـــاء 
ــا  ــيع منصتهـ ــن توسـ ــركة عـ ــالن الشـ ــن إعـ ــام مـ ــد أيـ بعـ
الســـحابية كخدمـــة )PaaS( لتشـــمل اليابـــان والصيـــن 
مـــع افتتـــاح مركـــزي بيانـــات فـــي شـــنغهاي وطوكيـــو. 
وتشـــغّل الشـــركة حاليـــا 23 مركـــز بيانـــات فـــي جميـــع 
وبعـــض  حلولهـــا.  اســـتضافة  أجـــل  مـــن  العالـــم  أنحـــاء 
هـــذه المراكـــز ماتـــزال قيـــد اإلنشـــاء، وهـــي تتـــوزع 
ـــان،  ـــدا، والياب ـــل، وكن ـــات المتحـــدة، والبرازي ـــى الوالي عل

وأســـتراليا، وفرنســـا، وغيرهـــا مـــن المواقـــع.

“باستخدام أحدث حلول الحوسبة السحابية، يمكن 
للمؤسسات في قطر أن تحد من تكاليفها، وتزيد 

كفاءتها، وأن تصبح أكثر استجابة للمواطنين 
واحتياجات العمالء، فضال عن اعتماد نماذج أعمال 

جديدة ومبتكرة”.

جرجي عبود
المدير اإلقليمي لشركة ساب في الخليج وشمال 

إفريقيا وباكستان وبالد الشام

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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ريادة االبتكار

مقابلة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مـــع عبـــد اهلل الرويلـــي، نائـــب رئيـــس 
المنتـــدب  والعضـــو  اإلدارة  محلـــس 
لشـــركة جلـــف بريـــدج إنترناشـــونال 
ــة،  ــة ثاقبـ ــان يتمتـــع برؤيـ )جـــي بـــي آي GBI(، وهـــو إنسـ
قـــاد تحويـــل جـــي بـــي آي إلـــى مـــزود عالمـــي للحوســـبة 
الســـحابية ومـــزود للشـــبكات، ممـــا ســـاهم فـــي جعـــل 
قطـــر تحتـــل مكانـــة تكنولوجيـــة رائـــدة فـــي المنطقـــة.

)جـــي  إنترناشـــونال  بريـــدج  جلـــف  شـــركة  يملـــك 
بـــي آي GBI( العديـــد مـــن المســـاهمين المتنوعيـــن. 
ـــة فـــي مجـــال الحوســـبة الســـحابية  وهـــي شـــركة عالمي
والشـــبكات تتيـــح للشـــركات والمجتمعـــات والشـــعوب 
ـــم الرقمـــي كـــي تصبـــح جـــزءا مـــن إحـــدى  دخـــول العال

ــم. ــا فـــي العالـ الشـــبكات األكثـــر تقدمـ

ــا جـــي  ــية التـــي حققتهـ ــور الرئيسـ ــم التطـ ــا هـــي معالـ مـ
مجـــال  علـــى  انعكســـت  وكيـــف   ،  GBI آي  بـــي 

الخليجـــي؟ التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  االتصـــاالت 

عبـــر  التراســــل  تطبيقـــات  حركـــة  اعتمدنـــا  لقـــد 
لـعـــــــــــبارة اخـتـصــــــــــــارًا  وهـــــــي   OTT اإلنتـــرنــــــت 
ـــا علـــى االبتـــكار منـــذ   )Over-the -top(، وحرصن
ــدة  ــا الفريـ ــاهمت مهاراتنـ ــد سـ ــة الشـــركة. وقـ انطالقـ
تفكيرنـــا  أن  كمـــا  تعلمنـــا،  وتيـــرة  تســـريع  فـــي 
ومنتجاتنـــا  ألعمالنـــا  الموجّـــه  كان  االستشـــرافي 
وحلولنـــا المتنوعـــة التـــي تقـــدم تجربـــة جديـــدة تمامـــا 
لشـــركائنا، وعمالئنـــا، والمســـتخدمين. ومنـــذ تدشـــين 
شـــركة جـــي بـــي آي GBI قبـــل 10 ســـنوات، وبـــدء 
عملياتهـــا بعـــد ذلـــك بأربـــع ســـنوات، أصبحنـــا مـــزود 
االتصـــاالت المفضـــل لمشـــغلي االتصـــاالت، ومؤسســـة 
ــة  ــل المنطقـ ــة لتحويـ ــة مخصصـ ــدارة عالميـ ــات مـ خدمـ

إلـــى مركـــز اتصـــال عالمـــي.
تقـــدم  قطـــر،  فـــي  مركزنـــا  مـــن  انطالقـــا  واليـــوم، 
جـــي بـــي آي GBI مســـارات للســـعات بســـرعات عاليـــة 
ــا الشـــبكة  ــا يجعلهـ ــا الشـــمالي، ممـ مـــن خـــالل طريقنـ
األكثـــر تميـــزا وتطـــورا فـــي الشـــرق األوســـط  ودولـــة 

ــا. ــو أوروبـ ــع نحـ ــر، وهـــي تتوسـ قطـ

ــا الـــذي يجعـــل جـــي بـــي آي GBI تحتـــل الصـــدارة  مـ
فـــي هـــذا المجـــال فـــي المنطقـــة؟

أحـــد  قـــال  فقـــد  ثـــورة،  نحـــدث  أن  اخترنـــا  لقـــد 
هـــو  الثابـــت  الوحيـــد  »الشـــيء  العظـــام:  الفالســـفة 
التغييـــر«. وقـــد اســـتكملت جـــي بـــي آي GBI مؤخـــرا 
تحولهـــا مـــن شـــبكة بســـيطة، إلـــى شـــبكة خدمـــات 
مـــدارة بشـــكل كامـــل، ومـــن ثـــم إلـــى داعـــم للحوســـبة 
نقـــدم  ونحـــن  والمحتـــوى.  واالتصـــاالت  الســـحابية 
إلـــى  لعمالئنـــا خدمـــات مـــدارة وبالجملـــة. باإلضافـــة 
ـــى قطـــاع أعمـــال المؤسســـات،  ـــا بالدخـــول إل ـــك، بدأن ذل
فقـــد اندمجنـــا مـــع مراكـــز البيانـــات ونقـــاط تبـــادل 
اإلنترنـــت Internet Exchanges علـــى الصعيـــد 
العالمـــي، وقمنـــا بتحديـــث محفظـــة خدماتنـــا. وســـوف 
ـــب  ـــرة والمكات ـــب الصغي نقـــوم الحقـــا بخدمـــة المكات
المنزلية SOHO، والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 
والمؤسســـات الكبيـــرة. واألكثـــر أهميـــة مـــن ذلـــك أن 
المســـتقبل يبعـــث علـــى المزيـــد مـــن التفـــاؤل ألن تطويـــر 
شـــبكتنا ســـيتيح لنـــا تقديـــم خدمـــات ذكيـــة للمؤسســـات 

لالقتصادات  الرقمي  التحول  تمكين  على   GBI آي  بي  جي  إنترناشونال  بريدج  جلف  شركة  تعمل   
والمجتمعات والناس.

السحابية  الخدمات  مزودي  مع  إستراتيجية  شراكات  أقمنا 
اإلنترنت                                      تبادل  ونقاط  البيانات  مراكز  ودخلنا  والشركاء،  والمحتوى 
االتصاالت  ومراكز  العالم،  أنحاء  جميع  في   Internet Exchanges

الذكية،وجلبنا المحتوى إلى ما يقارب من 150 مليون مستخدم ».

عبد اهلل الرويلي

بريدج  جلف  لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   
GBI إنترناشونال جي بي آي

 إعــالنية

5٢



AD

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ريادة االبتكار

مقابلة

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

مـــع عبـــد اهلل الرويلـــي، نائـــب رئيـــس 
المنتـــدب  والعضـــو  اإلدارة  محلـــس 
لشـــركة جلـــف بريـــدج إنترناشـــونال 
ــة،  ــة ثاقبـ ــان يتمتـــع برؤيـ )جـــي بـــي آي GBI(، وهـــو إنسـ
قـــاد تحويـــل جـــي بـــي آي إلـــى مـــزود عالمـــي للحوســـبة 
الســـحابية ومـــزود للشـــبكات، ممـــا ســـاهم فـــي جعـــل 
قطـــر تحتـــل مكانـــة تكنولوجيـــة رائـــدة فـــي المنطقـــة.

)جـــي  إنترناشـــونال  بريـــدج  جلـــف  شـــركة  يملـــك 
بـــي آي GBI( العديـــد مـــن المســـاهمين المتنوعيـــن. 
ـــة فـــي مجـــال الحوســـبة الســـحابية  وهـــي شـــركة عالمي
والشـــبكات تتيـــح للشـــركات والمجتمعـــات والشـــعوب 
ـــم الرقمـــي كـــي تصبـــح جـــزءا مـــن إحـــدى  دخـــول العال

ــم. ــا فـــي العالـ الشـــبكات األكثـــر تقدمـ

ــا جـــي  ــية التـــي حققتهـ ــور الرئيسـ ــم التطـ ــا هـــي معالـ مـ
مجـــال  علـــى  انعكســـت  وكيـــف   ،  GBI آي  بـــي 

الخليجـــي؟ التعـــاون  مجلـــس  دول  فـــي  االتصـــاالت 

عبـــر  التراســــل  تطبيقـــات  حركـــة  اعتمدنـــا  لقـــد 
لـعـــــــــــبارة اخـتـصــــــــــــارًا  وهـــــــي   OTT اإلنتـــرنــــــت 
ـــا علـــى االبتـــكار منـــذ   )Over-the -top(، وحرصن
ــدة  ــا الفريـ ــاهمت مهاراتنـ ــد سـ ــة الشـــركة. وقـ انطالقـ
تفكيرنـــا  أن  كمـــا  تعلمنـــا،  وتيـــرة  تســـريع  فـــي 
ومنتجاتنـــا  ألعمالنـــا  الموجّـــه  كان  االستشـــرافي 
وحلولنـــا المتنوعـــة التـــي تقـــدم تجربـــة جديـــدة تمامـــا 
لشـــركائنا، وعمالئنـــا، والمســـتخدمين. ومنـــذ تدشـــين 
شـــركة جـــي بـــي آي GBI قبـــل 10 ســـنوات، وبـــدء 
عملياتهـــا بعـــد ذلـــك بأربـــع ســـنوات، أصبحنـــا مـــزود 
االتصـــاالت المفضـــل لمشـــغلي االتصـــاالت، ومؤسســـة 
ــة  ــل المنطقـ ــة لتحويـ ــة مخصصـ ــدارة عالميـ ــات مـ خدمـ

إلـــى مركـــز اتصـــال عالمـــي.
تقـــدم  قطـــر،  فـــي  مركزنـــا  مـــن  انطالقـــا  واليـــوم، 
جـــي بـــي آي GBI مســـارات للســـعات بســـرعات عاليـــة 
ــا الشـــبكة  ــا يجعلهـ ــا الشـــمالي، ممـ مـــن خـــالل طريقنـ
األكثـــر تميـــزا وتطـــورا فـــي الشـــرق األوســـط  ودولـــة 

ــا. ــو أوروبـ ــع نحـ ــر، وهـــي تتوسـ قطـ

ــا الـــذي يجعـــل جـــي بـــي آي GBI تحتـــل الصـــدارة  مـ
فـــي هـــذا المجـــال فـــي المنطقـــة؟

أحـــد  قـــال  فقـــد  ثـــورة،  نحـــدث  أن  اخترنـــا  لقـــد 
هـــو  الثابـــت  الوحيـــد  »الشـــيء  العظـــام:  الفالســـفة 
التغييـــر«. وقـــد اســـتكملت جـــي بـــي آي GBI مؤخـــرا 
تحولهـــا مـــن شـــبكة بســـيطة، إلـــى شـــبكة خدمـــات 
مـــدارة بشـــكل كامـــل، ومـــن ثـــم إلـــى داعـــم للحوســـبة 
نقـــدم  ونحـــن  والمحتـــوى.  واالتصـــاالت  الســـحابية 
إلـــى  لعمالئنـــا خدمـــات مـــدارة وبالجملـــة. باإلضافـــة 
ـــى قطـــاع أعمـــال المؤسســـات،  ـــا بالدخـــول إل ـــك، بدأن ذل
فقـــد اندمجنـــا مـــع مراكـــز البيانـــات ونقـــاط تبـــادل 
اإلنترنـــت Internet Exchanges علـــى الصعيـــد 
العالمـــي، وقمنـــا بتحديـــث محفظـــة خدماتنـــا. وســـوف 
ـــب  ـــرة والمكات ـــب الصغي نقـــوم الحقـــا بخدمـــة المكات
المنزلية SOHO، والشـــركات الصغيرة والمتوســـطة، 
والمؤسســـات الكبيـــرة. واألكثـــر أهميـــة مـــن ذلـــك أن 
المســـتقبل يبعـــث علـــى المزيـــد مـــن التفـــاؤل ألن تطويـــر 
شـــبكتنا ســـيتيح لنـــا تقديـــم خدمـــات ذكيـــة للمؤسســـات 

لالقتصادات  الرقمي  التحول  تمكين  على   GBI آي  بي  جي  إنترناشونال  بريدج  جلف  شركة  تعمل   
والمجتمعات والناس.

السحابية  الخدمات  مزودي  مع  إستراتيجية  شراكات  أقمنا 
اإلنترنت                                      تبادل  ونقاط  البيانات  مراكز  ودخلنا  والشركاء،  والمحتوى 
االتصاالت  ومراكز  العالم،  أنحاء  جميع  في   Internet Exchanges

الذكية،وجلبنا المحتوى إلى ما يقارب من 150 مليون مستخدم ».

عبد اهلل الرويلي

بريدج  جلف  لشركة  المنتدب  والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس  نائب   
GBI إنترناشونال جي بي آي

 إعــالنية
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العديـــدة  بإنجازاتهـــا  قطـــر  دولـــة 
قائـــم  مجتمـــع  بتطويـــر  والمتعلقـــة 
ــا تشـــغل اليـــوم  علـــى المعرفـــة، كمـ
موقعـــًا مميـــزًا يمكنهـــا مـــن االســـتفادة مـــن الفـــرص 
التـــي تتيحهـــا تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، 
لقطـــاع  العالميـــة  للخارطـــة  المتعمـــق  وبالتحليـــل 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت نـــرى أن تطـــور 
البنـــى التحتيـــة لالتصـــاالت فـــي دولـــة قطـــر يســـير 
الدخـــل  ذات  الـــدول  مـــع  مقارنـــة  جنـــب  إلـــى  جنبـــًا 
المرتفـــع فـــي هـــذا المجـــال، وأن ســـكان دولـــة قطـــر 
ــرعة  ــة وبسـ ــل تكلفـ ــاالت أقـ ــات اتصـ ــون بخدمـ يتمتعـ
ــة باألســـواق  ــة بشـــبكة اإلنترنـــت، مقارنـ ــال عاليـ اتصـ

األخـــرى. والعربيـــة  الخليجيـــة 
وبشـــكل عـــام، اســـتمر قطـــاع االتصـــاالت فـــي العـــام 
ــة فـــي  ــاهمته القيمـ ــال ومسـ 2017 فـــي لعـــب دوره الفعـ

ــي. ــاد الوطنـ االقتصـ
حيـــث شـــهدنا مســـتوى جديـــد للنضـــوج فـــي ســـوق 
حيـــوي  تطـــور  وكذلـــك  القطريـــة،  االتصـــاالت 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وقطـــاع  الرقمـــي  لإلعـــالم 

واالتصـــاالت. 

تنظيم متكامل
االتصـــاالت  قطـــاع  يتطـــور  العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات بســـرعة، ومـــن أجـــل مواكبـــة 
تتجـــه هيئـــة  التنظيميـــة،  الناحيـــة  مـــن  التغييـــر  هـــذا 
ولوائـــح  قوانيـــن  إعتمـــاد  إلـــى  االتصـــاالت  تنظيـــم 
اســـتيعاب  علـــى  وقـــدرة  مرونـــة  أكثـــر  تنظيميـــة 
التغيـــرات التكنولوجيـــة المســـتقبلية وديناميكيـــات 

الســـوق المتعلقـــة بهـــا.
ــة  ــة متكاملـ ــة تنظيميـ ــية لعمليـ ــر الرئيسـ ــن العناصـ ومـ
هـــو التواصـــل بشـــكل مباشـــر مـــع جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة واألطـــراف المعنيـــة فـــي قطـــاع االتصـــاالت 
ورش  فـــي  وإشـــراكهم  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
حـــول  الهيئـــة  تطرحهـــا  التـــي  واالستشـــارات  العمـــل 
إلـــى  باإلضافـــة  التنظيميـــة،  اللوائـــح  فـــي  تغييـــر  أي 
التواصـــل مـــع جهـــات تنظيميـــة أخـــرى مـــن جميـــع أنحـــاء 
ــأنها  العالـــم لتبـــادل األفـــكار والخبـــرات التـــي مـــن شـ

المســـاهمة فـــي تطويـــر القطـــاع.

إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة
ضمـــان  االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  صالحيـــات  مـــن 

النـــادرة  الوطنيـــة  للمـــوارد  فعـــال  وتخصيـــص  إدارة 
مثـــل الطيـــف التـــرددي، والترقيـــم، وأســـماء نطاقـــات 
اإلنترنـــت. وأحـــرزت الهيئـــة فـــي العـــام 2017 وبدايـــة 
إدارة  عمليـــة  فـــي  ملحوظـــا  تقدمـــا   2018 العـــام 
كافـــة  تلبيـــة  مثـــل  التـــرددي،  الطيـــف  وتخصيـــص 
االحتياجـــات الخاصـــة باالتصـــاالت الراديويـــة لثـــالث 
مـــن أهـــم الفعاليـــات الرئيســـية التـــي أقيمـــت فـــي دولـــة 
قطـــر عـــام 2017، بمـــا فـــي ذلـــك فعاليـــات اليـــوم الوطنـــي، 
والجولـــة األخيـــرة مـــن بطولـــة العالـــم للســـوبر بايـــك، 

الســـياحية.  للســـيارات  العالـــم  وبطولـــة 
أخـــذت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت فـــي بدايـــة العـــام 2017 
زمـــام المبـــادرة علـــى مســـتوى المنطقـــة، مـــن خـــالل 
عقـــد العديـــد مـــن المشـــاورات مـــع مقدمـــي خدمـــات 
احتياجاتهـــم  علـــى  للتعـــرف  الدولـــة  فـــي  االتصـــاالت 
المســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق بنطاقـــات التـــردد المطلوبـــة 

لنشـــر تكنولوجيـــا الجيـــل الخامـــس فـــي الدولـــة.
وفـــي بدايـــة العـــام 2018، أنهـــت الهيئـــة التحضيـــرات 
بتكنولوجيـــا  الخاصـــة  التـــردد  لنطاقـــات  الالزمـــة 
المتنقلـــة.  االتصـــاالت  لخدمـــات  الخامـــس  الجيـــل 
ـــي يمكـــن  ـــرددات الت ـــة للت وقامـــت بإعـــداد خطـــط أولي

هيئة تنظيم االتصاالت:
تعزيز الشفافية والمنافسة
واالتصال في دولة قطـر

هيئة  تواصل  ومتصل،  ذكي  رقمي  اقتصاد  نحو  التحول  إلى  قطر  دولة  تسعى  فيما 
تنظيم االتصاالت إسهاماتها المتعددة في هذا الجانب، وواصلت الهيئة في العام 2017 

إحراز التقدم نحو هذا الهدف.

عرفت
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والمســـتهلكين وهـــم فـــي مكاتبهـــم أو منازلهـــم. وبفضـــل تنـــوع طـــرق شـــبكاتنا، فـــإن 
ذلـــك ســـيجعلها قابلـــة للتوســـع وســـهلة الوصـــول إليهـــا، كمـــا أنهـــا ســـتوفر خيـــارات أكثـــر 

ـــع القطاعـــات. تنوعـــا لجمي

كيـــف تقيّمـــون المشـــاريع اإلســـتراتيجية للشـــركة، واســـتثماراتها، ونموهـــا، وتحـــوّل 
ــن؟ ــن الماضييـ ــالل العاميـ ــبكة خـ الشـ

لقـــد مـــرت خمـــس ســـنوات علـــى انطالقـــة شـــبكة جـــي بـــي آي GBI ، ونحـــن نـــزود 
حاليـــا 25% مـــن إنترنـــت برتوكـــول آي بـــي )IP( فـــي الخليـــج. وبنفـــس القـــدر مـــن 
األهميـــة، كان العـــام 2017 حافـــال للغايـــة باإلنجـــازات بالنســـبة لنـــا. فقـــد أكملـــت جـــي 
بـــي آي GBI تحولهـــا إلـــى مـــزود خدمـــة عالمـــي متكامـــل يدعـــم شـــبكات اإليثرنـــت 
المؤشـــرات  باســـتخدام  البروتوكـــول  متعـــدد  التبديـــل  وشـــبكات   ،Ethernet
التعريفيـــة )MPLS(، وشـــبكات بروتوكـــول اإلنترنـــت )IP(. وقـــد أقمنـــا شـــراكات 
ــا ذكـــرتُ  ــات الســـحابية والمحتـــوى، وكمـ ــع مـــزودي الخدمـ ــتراتيجية مـ أكثـــر إسـ
آنفـــا، دخلنـــا مراكـــز البيانـــات ونقـــاط تبـــادل اإلنترنـــت Internet Exchanges فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد جلبنـــا المحتـــوى إلـــى مـــا يقـــارب مـــن 150 مليـــون مســـتخدم.
وقـــد أصبحـــت جـــي بـــي آي GBI اآلن شـــريكا مباشـــرا لشـــركات ميكروســـوفت، 
وأمـــازون، وأي بـــي أم ســـوفتالير IBM Softlayer فـــي الشـــرق األوســـط، حيـــث 
ــا هـــذه الشـــراكات أن نصبـــح المـــزود العالمـــي للخدمـــات الســـحابية فـــي  أتاحـــت لنـ
منطقـــة الشـــرق األوســـط. وبمـــا أننـــا قـــد أصبحنـــا شـــريك اتصـــال مباشـــر لمـــزودي 
خدمـــات الحوســـبة الســـحابية، فعندمـــا نتحـــدث عـــن البرودبانـــد واإلنترنـــت، فـــإن 

الحـــدود والتحديـــات الجغرافيـــة تتالشـــى.

فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي، أقامـــت جـــي بـــي آي GBI شـــراكة مـــع 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي مـــن أجـــل »تحقيـــق تواصـــل 
أفضـــل وأســـرع«. مـــا هـــو أثـــر هـــذه المبـــادرة علـــى قطـــر ودول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي؟
ـــك لـــذا فـــإن ســـرعة الحصـــول علـــى المعلومـــات هـــي أمـــر  يُعتبـــر المحتـــوى بمثابـــة المَلِ
بالـــغ األهميـــة. فـــإذا مـــا تقاعســـنا عـــن مواكبـــة النمـــو الهائـــل للمحتـــوى علـــى الصعيـــد 
العالمـــي، فـــإن النظـــام ســـيواجه مخاطـــر أن يصبـــح قديمـــا. وقـــد أدركـــت جـــي بـــي 
ــع  ــة بجميـ ــي المنطقـ ــا فـ ــى عمالئهـ ــرب إلـ ــوى أقـ ــل المحتـ ــى جعـ ــة إلـ آي GBI الحاجـ
قطاعاتهـــم، ابتـــداء مـــن المكاتـــب الصغيـــرة والمكاتـــب المنزليـــة SOHO، مـــرورا 
بالشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، وانتهـــاء بالمؤسســـات. وتتنامـــى الحاجـــة فـــي 
عمـــوم المنطقـــة الســـتضافة المحتـــوى اإلقليمـــي وخدمـــات التوزيـــع، وخاصـــة مـــن 
خـــالل اســـتضافتها بقطـــر. ولمـــا كنـــا نـــدرك هـــذا الطلـــب، فإننـــا نســـتضيف حاليـــا 
المحتـــوى فـــي مركـــز رئيســـي للمحتـــوى فـــي الدوحـــة. وقـــد صرنـــا اليـــوم أحـــد مـــزودي 

الشـــبكات فـــي قطـــر والعالـــم.

مـــا هـــي خطـــط جـــي بـــي آي GBI للنمـــو والتوســـع وتحقيـــق المزيـــد مـــن التحـــول؟ ومـــا 
هـــي خططكـــم قصيـــرة األجـــل وطويلـــة األجـــل؟

نحـــن نؤمـــن بالنمـــو داخـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وخارجهـــا. لـــذا ســـنواصل 
مســـارنا المرتكـــز علـــى نهجنـــا والحلـــول المبتكـــرة التـــي نقدمهـــا لسلســـلة القيمـــة 

ــاد المشـــترك ككل. ــا ولالقتصـ بأكملهـ

من نحن:
واالتصـــال،  العالميـــة،  للســـحابة  داعمـــة  شـــركة  هـــي   GBI آي  بـــي  جـــي 
والمحتـــوى، وهـــي تملـــك وتديـــر شـــبكة خدمـــات ذكيـــة مـــدارة بالكامـــل. 
والمتشـــابكة  والبحريـــة  األرضيـــة  الطبقـــات  متعـــددة  شـــبكتنا  وتربـــط 
الشـــركات،  تمّكـــن  وهـــي  األوســـط،  الشـــرق  عبـــر  الغـــرب  مـــع  الشـــرق 
ـــى اقتصـــادات  ـــن المجتمعـــات، وتســـاهم فـــي تحـــوّل المنطقـــة إل وتربـــط مـــا بي
قائمـــة علـــى المعرفـــة. وبفضـــل مرونتنـــا، وابتكاراتنـــا فـــي مجـــال األعمـــال، 
لشـــركات  المفضـــل  الشـــريك  أصبحنـــا  المتنوعـــة،  خدماتنـــا  ومحفظـــة 
العيـــش  والحكومات،ونظـــام  اإلنترنـــت،  خدمـــات  ومـــزودي  االتصـــاالت، 

الذكـــي.
ــات  ــزود خدمـ ــاالت، ومـ ــغلي االتصـ ــل لمشـ ــاالت المفضـ ــزود االتصـ ــن مـ ونحـ
عالميـــة للمؤسســـات، وهدفنـــا تحويـــل المنطقـــة إلـــى مركـــز اتصـــال عالمـــي. 

:GBI لمحـــة عـــن جـــي بي آي
• تملـــك جـــي بـــي آي GBI وتديـــر الشـــبكة األكثـــر تميـــزا وتطـــورا فـــي 
ـــة المتحـــدة،  ـــة قطـــر واإلمـــارات العربي الشـــرق األوســـط مـــع كيانـــات فـــي دول

وهـــي تتوســـع غربـــا نحـــو أوروبـــا. 
مـــزودي خدمـــات  مـــن أكبـــر خمســـة  واحـــدة  هـــي   GBI آي  بـــي  جـــي   •

الخليـــج. فـــي   )IP( بـــي  آي  اإلنترنـــت  بروتوكـــول 
• تســـتحوذ جي بي آي GBI على 25% من ســـوق االتصاالت في المنطقة.

 Microsoft Azure ExpressRoute هـــي شـــريك لــــ GBI جـــي بـــي آي •
فـــي المنطقـــة.

ــريع  ــدا سـ ــرا فريـ ــركة جـــي بـــي آي GBI ممـ ــق الشـــمالي لشـ ــر طريـ • يُعتبـ
ــر. ــو قطـ ــي هـ ــزه الرئيسـ ــا، مركـ ــى أوروبـ ــتجابة إلـ االسـ

• تدعم جي بي آي GBI شـــبكات مقدمي المحتوى في الشـــرق األوســـط. 
•  تســـهم جـــي بـــي آي GBI فـــي النمـــو االقتصادي.

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مشـــهد  بتمكيـــن   GBI آي  بـــي  جـــي  تقـــوم   •
واالتصـــاالت.
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 إعــالنية

العديـــدة  بإنجازاتهـــا  قطـــر  دولـــة 
قائـــم  مجتمـــع  بتطويـــر  والمتعلقـــة 
ــا تشـــغل اليـــوم  علـــى المعرفـــة، كمـ
موقعـــًا مميـــزًا يمكنهـــا مـــن االســـتفادة مـــن الفـــرص 
التـــي تتيحهـــا تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت، 
لقطـــاع  العالميـــة  للخارطـــة  المتعمـــق  وبالتحليـــل 
تكنولوجيـــا المعلومـــات واالتصـــاالت نـــرى أن تطـــور 
البنـــى التحتيـــة لالتصـــاالت فـــي دولـــة قطـــر يســـير 
الدخـــل  ذات  الـــدول  مـــع  مقارنـــة  جنـــب  إلـــى  جنبـــًا 
المرتفـــع فـــي هـــذا المجـــال، وأن ســـكان دولـــة قطـــر 
ــرعة  ــة وبسـ ــل تكلفـ ــاالت أقـ ــات اتصـ ــون بخدمـ يتمتعـ
ــة باألســـواق  ــة بشـــبكة اإلنترنـــت، مقارنـ ــال عاليـ اتصـ

األخـــرى. والعربيـــة  الخليجيـــة 
وبشـــكل عـــام، اســـتمر قطـــاع االتصـــاالت فـــي العـــام 
ــة فـــي  ــاهمته القيمـ ــال ومسـ 2017 فـــي لعـــب دوره الفعـ

ــي. ــاد الوطنـ االقتصـ
حيـــث شـــهدنا مســـتوى جديـــد للنضـــوج فـــي ســـوق 
حيـــوي  تطـــور  وكذلـــك  القطريـــة،  االتصـــاالت 
المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وقطـــاع  الرقمـــي  لإلعـــالم 

واالتصـــاالت. 

تنظيم متكامل
االتصـــاالت  قطـــاع  يتطـــور  العالمـــي،  الصعيـــد  علـــى 
وتكنولوجيـــا المعلومـــات بســـرعة، ومـــن أجـــل مواكبـــة 
تتجـــه هيئـــة  التنظيميـــة،  الناحيـــة  مـــن  التغييـــر  هـــذا 
ولوائـــح  قوانيـــن  إعتمـــاد  إلـــى  االتصـــاالت  تنظيـــم 
اســـتيعاب  علـــى  وقـــدرة  مرونـــة  أكثـــر  تنظيميـــة 
التغيـــرات التكنولوجيـــة المســـتقبلية وديناميكيـــات 

الســـوق المتعلقـــة بهـــا.
ــة  ــة متكاملـ ــة تنظيميـ ــية لعمليـ ــر الرئيسـ ــن العناصـ ومـ
هـــو التواصـــل بشـــكل مباشـــر مـــع جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة واألطـــراف المعنيـــة فـــي قطـــاع االتصـــاالت 
ورش  فـــي  وإشـــراكهم  المعلومـــات  وتكنولوجيـــا 
حـــول  الهيئـــة  تطرحهـــا  التـــي  واالستشـــارات  العمـــل 
إلـــى  باإلضافـــة  التنظيميـــة،  اللوائـــح  فـــي  تغييـــر  أي 
التواصـــل مـــع جهـــات تنظيميـــة أخـــرى مـــن جميـــع أنحـــاء 
ــأنها  العالـــم لتبـــادل األفـــكار والخبـــرات التـــي مـــن شـ

المســـاهمة فـــي تطويـــر القطـــاع.

إدارة وتخصيص الموارد الوطنية النادرة
ضمـــان  االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  صالحيـــات  مـــن 

النـــادرة  الوطنيـــة  للمـــوارد  فعـــال  وتخصيـــص  إدارة 
مثـــل الطيـــف التـــرددي، والترقيـــم، وأســـماء نطاقـــات 
اإلنترنـــت. وأحـــرزت الهيئـــة فـــي العـــام 2017 وبدايـــة 
إدارة  عمليـــة  فـــي  ملحوظـــا  تقدمـــا   2018 العـــام 
كافـــة  تلبيـــة  مثـــل  التـــرددي،  الطيـــف  وتخصيـــص 
االحتياجـــات الخاصـــة باالتصـــاالت الراديويـــة لثـــالث 
مـــن أهـــم الفعاليـــات الرئيســـية التـــي أقيمـــت فـــي دولـــة 
قطـــر عـــام 2017، بمـــا فـــي ذلـــك فعاليـــات اليـــوم الوطنـــي، 
والجولـــة األخيـــرة مـــن بطولـــة العالـــم للســـوبر بايـــك، 

الســـياحية.  للســـيارات  العالـــم  وبطولـــة 
أخـــذت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت فـــي بدايـــة العـــام 2017 
زمـــام المبـــادرة علـــى مســـتوى المنطقـــة، مـــن خـــالل 
عقـــد العديـــد مـــن المشـــاورات مـــع مقدمـــي خدمـــات 
احتياجاتهـــم  علـــى  للتعـــرف  الدولـــة  فـــي  االتصـــاالت 
المســـتقبلية فيمـــا يتعلـــق بنطاقـــات التـــردد المطلوبـــة 

لنشـــر تكنولوجيـــا الجيـــل الخامـــس فـــي الدولـــة.
وفـــي بدايـــة العـــام 2018، أنهـــت الهيئـــة التحضيـــرات 
بتكنولوجيـــا  الخاصـــة  التـــردد  لنطاقـــات  الالزمـــة 
المتنقلـــة.  االتصـــاالت  لخدمـــات  الخامـــس  الجيـــل 
ـــي يمكـــن  ـــرددات الت ـــة للت وقامـــت بإعـــداد خطـــط أولي

هيئة تنظيم االتصاالت:
تعزيز الشفافية والمنافسة
واالتصال في دولة قطـر

هيئة  تواصل  ومتصل،  ذكي  رقمي  اقتصاد  نحو  التحول  إلى  قطر  دولة  تسعى  فيما 
تنظيم االتصاالت إسهاماتها المتعددة في هذا الجانب، وواصلت الهيئة في العام 2017 

إحراز التقدم نحو هذا الهدف.

عرفت

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

والمســـتهلكين وهـــم فـــي مكاتبهـــم أو منازلهـــم. وبفضـــل تنـــوع طـــرق شـــبكاتنا، فـــإن 
ذلـــك ســـيجعلها قابلـــة للتوســـع وســـهلة الوصـــول إليهـــا، كمـــا أنهـــا ســـتوفر خيـــارات أكثـــر 

ـــع القطاعـــات. تنوعـــا لجمي

كيـــف تقيّمـــون المشـــاريع اإلســـتراتيجية للشـــركة، واســـتثماراتها، ونموهـــا، وتحـــوّل 
ــن؟ ــن الماضييـ ــالل العاميـ ــبكة خـ الشـ

لقـــد مـــرت خمـــس ســـنوات علـــى انطالقـــة شـــبكة جـــي بـــي آي GBI ، ونحـــن نـــزود 
حاليـــا 25% مـــن إنترنـــت برتوكـــول آي بـــي )IP( فـــي الخليـــج. وبنفـــس القـــدر مـــن 
األهميـــة، كان العـــام 2017 حافـــال للغايـــة باإلنجـــازات بالنســـبة لنـــا. فقـــد أكملـــت جـــي 
بـــي آي GBI تحولهـــا إلـــى مـــزود خدمـــة عالمـــي متكامـــل يدعـــم شـــبكات اإليثرنـــت 
المؤشـــرات  باســـتخدام  البروتوكـــول  متعـــدد  التبديـــل  وشـــبكات   ،Ethernet
التعريفيـــة )MPLS(، وشـــبكات بروتوكـــول اإلنترنـــت )IP(. وقـــد أقمنـــا شـــراكات 
ــا ذكـــرتُ  ــات الســـحابية والمحتـــوى، وكمـ ــع مـــزودي الخدمـ ــتراتيجية مـ أكثـــر إسـ
آنفـــا، دخلنـــا مراكـــز البيانـــات ونقـــاط تبـــادل اإلنترنـــت Internet Exchanges فـــي 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. وقـــد جلبنـــا المحتـــوى إلـــى مـــا يقـــارب مـــن 150 مليـــون مســـتخدم.

وقـــد أصبحـــت جـــي بـــي آي GBI اآلن شـــريكا مباشـــرا لشـــركات ميكروســـوفت، 
وأمـــازون، وأي بـــي أم ســـوفتالير IBM Softlayer فـــي الشـــرق األوســـط، حيـــث 
ــا هـــذه الشـــراكات أن نصبـــح المـــزود العالمـــي للخدمـــات الســـحابية فـــي  أتاحـــت لنـ
منطقـــة الشـــرق األوســـط. وبمـــا أننـــا قـــد أصبحنـــا شـــريك اتصـــال مباشـــر لمـــزودي 
خدمـــات الحوســـبة الســـحابية، فعندمـــا نتحـــدث عـــن البرودبانـــد واإلنترنـــت، فـــإن 

الحـــدود والتحديـــات الجغرافيـــة تتالشـــى.

فـــي شـــهر أكتوبـــر مـــن العـــام الماضـــي، أقامـــت جـــي بـــي آي GBI شـــراكة مـــع 
شـــبكات التواصـــل االجتماعـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي مـــن أجـــل »تحقيـــق تواصـــل 
أفضـــل وأســـرع«. مـــا هـــو أثـــر هـــذه المبـــادرة علـــى قطـــر ودول مجلـــس التعـــاون 

الخليجـــي؟
ـــك لـــذا فـــإن ســـرعة الحصـــول علـــى المعلومـــات هـــي أمـــر  يُعتبـــر المحتـــوى بمثابـــة المَلِ
بالـــغ األهميـــة. فـــإذا مـــا تقاعســـنا عـــن مواكبـــة النمـــو الهائـــل للمحتـــوى علـــى الصعيـــد 
العالمـــي، فـــإن النظـــام ســـيواجه مخاطـــر أن يصبـــح قديمـــا. وقـــد أدركـــت جـــي بـــي 
ــع  ــة بجميـ ــي المنطقـ ــا فـ ــى عمالئهـ ــرب إلـ ــوى أقـ ــل المحتـ ــى جعـ ــة إلـ آي GBI الحاجـ
قطاعاتهـــم، ابتـــداء مـــن المكاتـــب الصغيـــرة والمكاتـــب المنزليـــة SOHO، مـــرورا 
بالشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة، وانتهـــاء بالمؤسســـات. وتتنامـــى الحاجـــة فـــي 
عمـــوم المنطقـــة الســـتضافة المحتـــوى اإلقليمـــي وخدمـــات التوزيـــع، وخاصـــة مـــن 
خـــالل اســـتضافتها بقطـــر. ولمـــا كنـــا نـــدرك هـــذا الطلـــب، فإننـــا نســـتضيف حاليـــا 
المحتـــوى فـــي مركـــز رئيســـي للمحتـــوى فـــي الدوحـــة. وقـــد صرنـــا اليـــوم أحـــد مـــزودي 

الشـــبكات فـــي قطـــر والعالـــم.

مـــا هـــي خطـــط جـــي بـــي آي GBI للنمـــو والتوســـع وتحقيـــق المزيـــد مـــن التحـــول؟ ومـــا 
هـــي خططكـــم قصيـــرة األجـــل وطويلـــة األجـــل؟

نحـــن نؤمـــن بالنمـــو داخـــل دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي وخارجهـــا. لـــذا ســـنواصل 
مســـارنا المرتكـــز علـــى نهجنـــا والحلـــول المبتكـــرة التـــي نقدمهـــا لسلســـلة القيمـــة 

ــاد المشـــترك ككل. ــا ولالقتصـ بأكملهـ

من نحن:
واالتصـــال،  العالميـــة،  للســـحابة  داعمـــة  شـــركة  هـــي   GBI آي  بـــي  جـــي 
والمحتـــوى، وهـــي تملـــك وتديـــر شـــبكة خدمـــات ذكيـــة مـــدارة بالكامـــل. 
والمتشـــابكة  والبحريـــة  األرضيـــة  الطبقـــات  متعـــددة  شـــبكتنا  وتربـــط 
الشـــركات،  تمّكـــن  وهـــي  األوســـط،  الشـــرق  عبـــر  الغـــرب  مـــع  الشـــرق 
ـــى اقتصـــادات  ـــن المجتمعـــات، وتســـاهم فـــي تحـــوّل المنطقـــة إل وتربـــط مـــا بي
قائمـــة علـــى المعرفـــة. وبفضـــل مرونتنـــا، وابتكاراتنـــا فـــي مجـــال األعمـــال، 
لشـــركات  المفضـــل  الشـــريك  أصبحنـــا  المتنوعـــة،  خدماتنـــا  ومحفظـــة 
العيـــش  والحكومات،ونظـــام  اإلنترنـــت،  خدمـــات  ومـــزودي  االتصـــاالت، 

الذكـــي.
ــات  ــزود خدمـ ــاالت، ومـ ــغلي االتصـ ــل لمشـ ــاالت المفضـ ــزود االتصـ ــن مـ ونحـ
عالميـــة للمؤسســـات، وهدفنـــا تحويـــل المنطقـــة إلـــى مركـــز اتصـــال عالمـــي. 

:GBI لمحـــة عـــن جـــي بي آي
• تملـــك جـــي بـــي آي GBI وتديـــر الشـــبكة األكثـــر تميـــزا وتطـــورا فـــي 
ـــة المتحـــدة،  ـــة قطـــر واإلمـــارات العربي الشـــرق األوســـط مـــع كيانـــات فـــي دول

وهـــي تتوســـع غربـــا نحـــو أوروبـــا. 
مـــزودي خدمـــات  مـــن أكبـــر خمســـة  واحـــدة  هـــي   GBI آي  بـــي  جـــي   •

الخليـــج. فـــي   )IP( بـــي  آي  اإلنترنـــت  بروتوكـــول 
• تســـتحوذ جي بي آي GBI على 25% من ســـوق االتصاالت في المنطقة.

 Microsoft Azure ExpressRoute هـــي شـــريك لــــ GBI جـــي بـــي آي •
فـــي المنطقـــة.

ــريع  ــدا سـ ــرا فريـ ـــي آي GBI ممـ ــركة جـــي ب ــق الشـــمالي لشـ ــر طريـ • يُعتبـ
ــر. ــو قطـ ــي هـ ــزه الرئيسـ ــا، مركـ ــى أوروبـ ــتجابة إلـ االسـ

• تدعم جي بي آي GBI شـــبكات مقدمي المحتوى في الشـــرق األوســـط. 
•  تســـهم جـــي بـــي آي GBI فـــي النمـــو االقتصادي.

المعلومـــات  تكنولوجيـــا  مشـــهد  بتمكيـــن   GBI آي  بـــي  جـــي  تقـــوم   •
واالتصـــاالت.
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احتياجـــات  اســـتيعاب  خاللهـــا  مـــن 
مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت فـــي دولـــة 
ــية  ــات الرئيسـ ــي النطاقـ ــر، وذلـــك فـ قطـ
تكنولوجيـــا  المرشـــحة الســـتخدامات 

الخامـــس. الجيـــل 
اعتمـــاد  إلـــى  الهيئـــة  خلصـــت  وقـــد 
نطاقـــات التـــردد 700 ميجاهرتـــز و 3.5 
حيـــث  جيجاهرتـــز،   26 و  جيجاهرتـــز 
ســـيتم تخصيـــص عـــرض نطـــاق تـــرددي 
النطاقـــات  فـــي  خدمـــة  مقـــدم  لـــكل 
المذكـــورة وفقـــًا للخطـــط األوليـــة التـــي 
ــي  ــيتيح ذلـــك لمقدمـ ــا، وسـ ــم اعتمادهـ تـ
األوليـــة  بالتجـــارب  البـــدء  الخدمـــة 
هـــذا  القياســـية  قبـــل  مـــا  للشـــبكات 
الشـــبكات  نشـــر  إلـــى  وصـــواًل  العـــام 
القياســـية التجاريـــة أواخـــر العـــام 2018 

.2019 العـــام  وبدايـــة 
وفيمـــا يتعلـــق بأســـماء نطاقـــات اإلنترنـــت، نجحـــت هيئـــة 
تنظيـــم االتصـــاالت فـــي التشـــجيع علـــى تســـجيل المواقـــع 
ــي  ــددة والتـ ــات “qa.” المتعـ ــت نطاقـ ــة تحـ اإللكترونيـ
ــة اســـم موثـــوق بـــه وســـهل  تضمـــن للشـــركات المحليـ
الوصـــول إليـــه علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، وتســـاعدهم 
علـــى عكـــس هويتهـــم القطريـــة عنـــد تقديـــم خدماتهـــم 
للجمهـــور المحلـــي والعالمـــي. وفـــي العـــام 2017، ســـجّلت 
الهيئـــة 3.272 نطاقـــًا قطريـــًا جديـــدًا )بنســـبة زيـــادة 
ـــم  ـــي ت ـــة بعـــدد النطاقـــات الت ـــا، مقارن تُقـــدر بــــ 10% تقريب
تســـجيلها عـــام 2016 والتـــي وصلـــت إلـــى 2981 نطاقـــا(، 
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى حقيقـــة أن النطاقـــات القطريـــة 

تخـــدم الســـوق القطـــري والمجتمـــع بشـــكل جيـــد.
 ووصـــل إجمالـــي عـــدد نطاقـــات اإلنترنـــت القطريـــة 

إلـــى20.253 نطاقـــًا. المســـجلة 
وفـــي العـــام 2017 خصصـــت الهيئـــة 100.000 رقـــم هاتـــف 
لمقدمـــي  ثابـــت  هاتـــف  رقـــم  و10.000  جديـــد  متنقـــل 
خدمـــات االتصـــاالت. علمـــًا بأنـــه حتى تاريخ 31 ديســـمبر 
2017 وصـــل عـــدد األرقـــام التـــي تـــم تخصيصهـــا إلـــى 8.1 
ــم هاتـــف  ــون رقـ ــل و1.46 مليـ ــم هاتـــف متنقـ ــون رقـ مليـ
ثابـــت. كذلـــك خـــالل العـــام تـــم نقـــل 29.466 رقـــم هاتـــف 

متنقـــل مـــن خـــالل خدمـــة نقـــل أرقـــام الهاتـــف المتنقـــل، 
وتـــم نقـــل 5.914 رقـــم بشـــكل عكســـي لمقـــدم الخدمـــة 
ــف  ــام الهواتـ ــى تخصيـــص أرقـ ــة إلـ ــي. وباإلضافـ األصلـ
رقمـــًا   15 الهيئـــة  فقـــد خصصـــت  والمتنقلـــة،  الثابتـــة 
للخدمـــات األخـــرى ويشـــمل ذلـــك األرقـــام المســـتخدمة 
لخدمـــات الطـــوارئ، والخدمـــات العامـــة، والخدمـــات 
الخاصـــة بالمشـــغلين المرخـــص لهـــم، كمـــا تقـــوم الهيئـــة 
ـــع األرقـــام  بالعمـــل علـــى تحديـــث سياســـة وجـــدول توزي
الوطنيـــة والتـــي ســـيتم إصدارهـــا فـــي العـــام 2018، وذلـــك 
حتـــى تواكـــب الخطـــة الوطنيـــة للترقيـــم التطـــورات 
التكنولوجيـــة العالميـــة مثـــل ظهـــور خدمـــات ومنتجـــات 
جديـــدة متعلقـــة بتقنيـــات مـــن آلـــة إلـــى آلـــة وإنترنـــت 

األشـــياء. 
ـــة فإنهـــا تقـــوم بضمـــان اإلدارة  ووفقـــا لصالحيـــات الهيئ
الفعالـــة واالســـتخدام األمثـــل للمواقـــع الحاليـــة والجديـــدة 

الخاصـــة بتغطيـــة شـــبكة االتصـــاالت المتنقلـــة. 
وتشـــهد دولـــة قطـــر حاليـــًا زيـــادة عاليـــة فـــي الطلبـــات 
ـــدة  ـــاء مواقـــع جدي ـــات لبن ـــى أذون المقدمـــة للحصـــول عل
للهاتـــف المتنقـــل، والتـــي قامـــت الهيئـــة بتلبيتهـــا بفعاليـــة، 
ــي الـــذي  ــدور الرئيسـ ــى الـ ــوء علـ ــلط الضـ ــا يسـ ــو مـ وهـ
تقـــوم بـــه الهيئـــة لضمـــان نمـــو ســـريع لقطـــاع االتصـــاالت 

 2017 العـــام  فـــي  قطـــر.  دولـــة  فـــي 
أصـــدرت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 127 
موافقـــة علـــى طلبـــات للحصـــول علـــى 
اذونـــات لبنـــاء مواقـــع جديـــدة للهاتـــف 
 2016 العـــام  مـــع  وبالمقارنـــة  المتنقـــل، 
 %138 قدرهـــا  زيـــادة  الهيئـــة  شـــهدت 
فـــي الطلبـــات التـــي تلقتهـــا وذلـــك قبـــل 
الحكوميـــة  الجهـــات  إلـــى  إرســـالها 
ذات الصلـــة للحصـــول علـــى الموافقـــة 

النهائيـــة.

تحســـين تجربـــة مســـتهلكي 
خدمـــات االتصـــاالت

االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  تحـــرص 
حقـــوق  بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  علـــى 
مقدمـــي  واحتياجـــات  المســـتهلكين 
وســـلطاتها  أدواتهـــا  اســـتخدام  وعلـــى  الخدمـــات 
التنظيميـــة الكاملـــة لتشـــجيع ودعـــم قطـــاع اتصـــاالت 
األفـــراد  حصـــول  ولضمـــان  وتنافســـي،  مفتـــوح 
والشـــركات واألجهـــزة الحكوميـــة علـــى مجموعـــة 
واســـعة مـــن خدمـــات االتصـــاالت المبتكـــرة وبأســـعار 
مناســـبة للجميـــع. نجحـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
فـــي تســـوية 95% مـــن شـــكاوى مســـتهلكي خدمـــات 
االتصـــاالت التـــي تلقتهـــا خـــالل العـــام 2017، مقارنـــة بــــ 

.2016 العـــام  فـــي   %94
وقـــد تواصلـــت الهيئـــة مـــع مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت 
لمعالجـــة ومناقشـــة الحلـــول الالزمـــة لجميـــع الشـــكاوى 
التـــي تلقتهـــا الهيئـــة والمتعلقـــة بالفواتيـــر، والرســـائل 
النصيـــة للخدمـــات ذات القيمـــة المضافـــة، وانقطـــاع 
كمـــا  وتفعيلهـــا.  تركيبهـــا  فـــي  والتأخـــر  الخدمـــة 
احتفلـــت الهيئـــة باليـــوم العالمـــي لحقـــوق المســـتهلك 
مـــن خـــالل إقامـــة فعاليـــة توعويـــة لمســـتهلكي خدمـــات 
ــة المســـتهلكين لحقوقهـــم  ــان معرفـ االتصـــاالت لضمـ
للهيئـــة  يمكـــن  بكيـــف  ومعرفتهـــم  ومســـؤولياتهم، 
بخدمـــات  المتعلقـــة  المســـائل  فـــي  تســـاعدهم  أن 
تحســـين  علـــى  العمـــل  الهيئـــة  وتواصـــل  االتصـــاالت. 
فـــي دولـــة  تجربـــة مســـتهلكي خدمـــات االتصـــاالت 

سعادة السيد محمد علي المناعي
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

من خالل الخط الساخن يمكنك االتصال بالهيئة 
على مدار الساعة لتقديم شكوى حول خدمات 

االتصاالت أو لمعرفة المزيد عن الخدمات التي 
تقدمها الهيئة للجمهور

البوابة اإللكترونية لخدمات الطيف الترددي
من خالل البوابة اإللكترونية يمكنك تقديم 

طلبات للحصول على تراخيص الترددات

استخدم تطبيق “أرسل” لتقديم 
شكوى، وللتحقق من تغطية الشبكة 

وسرعة اإلنترنت

تسجيل النطاقات القطرية
 .qa سجل موقعك اإللكتروني على
وتميز بهويتك القطرية على اإلنترنت

cra.gov.qa

رسالتنا تعزيز 
المنافسة 

المستدامة 
وتحسين تجربة 

المستهلكين
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

احتياجـــات  اســـتيعاب  خاللهـــا  مـــن 
مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت فـــي دولـــة 
ــية  ــات الرئيسـ ــي النطاقـ ــر، وذلـــك فـ قطـ
تكنولوجيـــا  المرشـــحة الســـتخدامات 

الخامـــس. الجيـــل 
اعتمـــاد  إلـــى  الهيئـــة  خلصـــت  وقـــد 
نطاقـــات التـــردد 700 ميجاهرتـــز و 3.5 
حيـــث  جيجاهرتـــز،   26 و  جيجاهرتـــز 
ســـيتم تخصيـــص عـــرض نطـــاق تـــرددي 
النطاقـــات  فـــي  خدمـــة  مقـــدم  لـــكل 
المذكـــورة وفقـــًا للخطـــط األوليـــة التـــي 
ــي  ــيتيح ذلـــك لمقدمـ ــا، وسـ ــم اعتمادهـ تـ
األوليـــة  بالتجـــارب  البـــدء  الخدمـــة 
هـــذا  القياســـية  قبـــل  مـــا  للشـــبكات 
الشـــبكات  نشـــر  إلـــى  وصـــواًل  العـــام 
القياســـية التجاريـــة أواخـــر العـــام 2018 

.2019 العـــام  وبدايـــة 
وفيمـــا يتعلـــق بأســـماء نطاقـــات اإلنترنـــت، نجحـــت هيئـــة 
تنظيـــم االتصـــاالت فـــي التشـــجيع علـــى تســـجيل المواقـــع 
ــي  ــددة والتـ ــات “qa.” المتعـ ــت نطاقـ ــة تحـ اإللكترونيـ
ــة اســـم موثـــوق بـــه وســـهل  تضمـــن للشـــركات المحليـ
الوصـــول إليـــه علـــى شـــبكة اإلنترنـــت، وتســـاعدهم 
علـــى عكـــس هويتهـــم القطريـــة عنـــد تقديـــم خدماتهـــم 
للجمهـــور المحلـــي والعالمـــي. وفـــي العـــام 2017، ســـجّلت 
الهيئـــة 3.272 نطاقـــًا قطريـــًا جديـــدًا )بنســـبة زيـــادة 
ـــم  ـــي ت ـــة بعـــدد النطاقـــات الت ـــا، مقارن تُقـــدر بــــ 10% تقريب
تســـجيلها عـــام 2016 والتـــي وصلـــت إلـــى 2981 نطاقـــا(، 
وهـــو مـــا يشـــير إلـــى حقيقـــة أن النطاقـــات القطريـــة 

تخـــدم الســـوق القطـــري والمجتمـــع بشـــكل جيـــد.
 ووصـــل إجمالـــي عـــدد نطاقـــات اإلنترنـــت القطريـــة 

إلـــى20.253 نطاقـــًا. المســـجلة 
وفـــي العـــام 2017 خصصـــت الهيئـــة 100.000 رقـــم هاتـــف 
لمقدمـــي  ثابـــت  هاتـــف  رقـــم  و10.000  جديـــد  متنقـــل 
خدمـــات االتصـــاالت. علمـــًا بأنـــه حتى تاريخ 31 ديســـمبر 
2017 وصـــل عـــدد األرقـــام التـــي تـــم تخصيصهـــا إلـــى 8.1 
ــم هاتـــف  ــون رقـ ــل و1.46 مليـ ــم هاتـــف متنقـ ــون رقـ مليـ
ثابـــت. كذلـــك خـــالل العـــام تـــم نقـــل 29.466 رقـــم هاتـــف 

متنقـــل مـــن خـــالل خدمـــة نقـــل أرقـــام الهاتـــف المتنقـــل، 
وتـــم نقـــل 5.914 رقـــم بشـــكل عكســـي لمقـــدم الخدمـــة 
ــف  ــام الهواتـ ــى تخصيـــص أرقـ ــة إلـ ــي. وباإلضافـ األصلـ
رقمـــًا   15 الهيئـــة  فقـــد خصصـــت  والمتنقلـــة،  الثابتـــة 
للخدمـــات األخـــرى ويشـــمل ذلـــك األرقـــام المســـتخدمة 
لخدمـــات الطـــوارئ، والخدمـــات العامـــة، والخدمـــات 
الخاصـــة بالمشـــغلين المرخـــص لهـــم، كمـــا تقـــوم الهيئـــة 
ـــع األرقـــام  بالعمـــل علـــى تحديـــث سياســـة وجـــدول توزي
الوطنيـــة والتـــي ســـيتم إصدارهـــا فـــي العـــام 2018، وذلـــك 
حتـــى تواكـــب الخطـــة الوطنيـــة للترقيـــم التطـــورات 
التكنولوجيـــة العالميـــة مثـــل ظهـــور خدمـــات ومنتجـــات 
جديـــدة متعلقـــة بتقنيـــات مـــن آلـــة إلـــى آلـــة وإنترنـــت 

األشـــياء. 
ـــة فإنهـــا تقـــوم بضمـــان اإلدارة  ووفقـــا لصالحيـــات الهيئ
الفعالـــة واالســـتخدام األمثـــل للمواقـــع الحاليـــة والجديـــدة 

الخاصـــة بتغطيـــة شـــبكة االتصـــاالت المتنقلـــة. 
وتشـــهد دولـــة قطـــر حاليـــًا زيـــادة عاليـــة فـــي الطلبـــات 
ـــدة  ـــاء مواقـــع جدي ـــات لبن ـــى أذون المقدمـــة للحصـــول عل
للهاتـــف المتنقـــل، والتـــي قامـــت الهيئـــة بتلبيتهـــا بفعاليـــة، 
ــي الـــذي  ــدور الرئيسـ ــى الـ ــوء علـ ــلط الضـ ــا يسـ ــو مـ وهـ
تقـــوم بـــه الهيئـــة لضمـــان نمـــو ســـريع لقطـــاع االتصـــاالت 

 2017 العـــام  فـــي  قطـــر.  دولـــة  فـــي 
أصـــدرت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 127 
موافقـــة علـــى طلبـــات للحصـــول علـــى 
اذونـــات لبنـــاء مواقـــع جديـــدة للهاتـــف 
 2016 العـــام  مـــع  وبالمقارنـــة  المتنقـــل، 
 %138 قدرهـــا  زيـــادة  الهيئـــة  شـــهدت 
فـــي الطلبـــات التـــي تلقتهـــا وذلـــك قبـــل 
الحكوميـــة  الجهـــات  إلـــى  إرســـالها 
ذات الصلـــة للحصـــول علـــى الموافقـــة 

النهائيـــة.

تحســـين تجربـــة مســـتهلكي 
خدمـــات االتصـــاالت

االتصـــاالت  تنظيـــم  هيئـــة  تحـــرص 
حقـــوق  بيـــن  التـــوازن  تحقيـــق  علـــى 
مقدمـــي  واحتياجـــات  المســـتهلكين 
وســـلطاتها  أدواتهـــا  اســـتخدام  وعلـــى  الخدمـــات 
التنظيميـــة الكاملـــة لتشـــجيع ودعـــم قطـــاع اتصـــاالت 
األفـــراد  حصـــول  ولضمـــان  وتنافســـي،  مفتـــوح 
والشـــركات واألجهـــزة الحكوميـــة علـــى مجموعـــة 
واســـعة مـــن خدمـــات االتصـــاالت المبتكـــرة وبأســـعار 
مناســـبة للجميـــع. نجحـــت هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت 
فـــي تســـوية 95% مـــن شـــكاوى مســـتهلكي خدمـــات 
االتصـــاالت التـــي تلقتهـــا خـــالل العـــام 2017، مقارنـــة بــــ 

.2016 العـــام  فـــي   %94
وقـــد تواصلـــت الهيئـــة مـــع مقدمـــي خدمـــات االتصـــاالت 
لمعالجـــة ومناقشـــة الحلـــول الالزمـــة لجميـــع الشـــكاوى 
التـــي تلقتهـــا الهيئـــة والمتعلقـــة بالفواتيـــر، والرســـائل 
النصيـــة للخدمـــات ذات القيمـــة المضافـــة، وانقطـــاع 
كمـــا  وتفعيلهـــا.  تركيبهـــا  فـــي  والتأخـــر  الخدمـــة 
احتفلـــت الهيئـــة باليـــوم العالمـــي لحقـــوق المســـتهلك 
مـــن خـــالل إقامـــة فعاليـــة توعويـــة لمســـتهلكي خدمـــات 
ــة المســـتهلكين لحقوقهـــم  ــان معرفـ االتصـــاالت لضمـ
للهيئـــة  يمكـــن  بكيـــف  ومعرفتهـــم  ومســـؤولياتهم، 
بخدمـــات  المتعلقـــة  المســـائل  فـــي  تســـاعدهم  أن 
تحســـين  علـــى  العمـــل  الهيئـــة  وتواصـــل  االتصـــاالت. 
فـــي دولـــة  تجربـــة مســـتهلكي خدمـــات االتصـــاالت 

سعادة السيد محمد علي المناعي
رئيس هيئة تنظيم االتصاالت
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قطـــر وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة لهـــم، وتحقيقـــًا لهـــذه 
الغايـــة، أجـــرت الهيئـــة العديـــد مـــن الحمـــالت والفعاليـــات 
للتواصـــل مـــع  للهيئـــة  تعـــد فرصـــة  التوعويـــة، والتـــي 
المســـتهلكين للتعـــرف علـــى آرائهـــم حـــول خدمـــات 
االتصـــاالت، وتقديـــم نصائـــح للمســـتهلكين لتعريفهـــم 
بحقوقهـــم ومســـؤولياتهم بشـــكل أفضـــل، باإلضافـــة 
ذات  أخـــرى  بمواضيـــع  المســـتهلكين  توعيـــة  إلـــى 
غيـــر  النصيـــة  والرســـائل  الدولـــي،  بالتجـــوال  صلـــة 

االحتياليـــة. والمكالمـــات  فيهـــا  المرغـــوب 
شـــراء  مـــن  المســـتهلكين  حمايـــة  أجـــل  ومـــن 
وأجهـــزة  اتصـــاالت  ومعـــدات  أجهـــزة  واســـتخدام 
مفتشـــو  أجـــرى  قانونيـــة،  غيـــر  بصـــورة  راديويـــة 
محـــل   546 علـــى  تفتيـــش  حملتـــي  الفنييـــن  الهيئـــة 
راديويـــة  وأجهـــزة  اتصـــاالت  أجهـــزة  لبيـــع  تجـــاري 
عـــدد  مـــع  مقارنـــة   %180 بــــ  تقـــدر  زيـــادة  )بنســـبة 
التفتيشـــية  الحمـــالت  تضمنتهـــا  التـــي  المحـــال 
خـــالل العـــام 2016 والتـــي وصلـــت إلـــى 195 محـــال(، 
وحـــررت 257 إشـــعار مخالفـــة للمحـــال التـــي تبيـــع 
التراخيـــص  أجهـــزة ومعـــدات دون الحصـــول علـــى 
تطويـــر  فـــي  الهيئـــة  تســـتمر  كذلـــك،  المطلوبـــة.  
التـــرددي  الطيـــف  لخدمـــات  اإللكترونيـــة  البوابـــة 
التـــي تتيـــح للمســـتخدمين تقديـــم طلبـــات الحصـــول 
علـــى رخـــص التـــرددات إلكترونيـــًا. وتعـــد البوابـــة 
اإللكترونيـــة التـــي تـــم إطالقهـــا فـــي شـــهر ينايـــر 
الطيـــف  إدارة  لنظـــام  الرئيســـية  الواجهـــة   2017
الطيـــف  لمســـتخدمي  تتيـــح  حيـــث  التـــرددي، 
ـــل طلباتهـــم،  ـــدة أو تعدي ـــات جدي ـــم طلب ـــردّدي تقدي الت
بهـــم. الخاصـــة  التـــرددات  لرخـــص  إلغـــاء  أو طلـــب 
التميـــز  »جائـــزة  علـــى  الهيئـــة  حصلـــت  وقـــد  هـــذا 

مـــن أكاديميـــة  العربيـــة«  الحكوميـــة  لإلنجـــازات 
جوائـــز التميـــز فـــي المنطقـــة العربيـــة، وذلـــك عـــن 
التـــرددي. البوابـــة اإللكترونيـــة لخدمـــات الطيـــف 

اللوائح التنظيمية واالستشارات
انطالقـــا مـــن حـــرص الهيئـــة علـــى ضمـــان توفـــر عمليـــة 
تنظيميـــة شـــفافة ومفتوحـــة، أطلقـــت الهيئـــة عـــددًا مـــن 
االستشـــارات العامـــة واســـتضافت ورش عمـــل حـــول 
ــات  ــة لفهـــم احتياجـ التعديـــالت علـــى اللوائـــح التنظيميـ
جميـــع األطـــراف المعنيـــة، وأخذهـــا فـــي عيـــن االعتبـــار 
ــرت  ــام 2017، أجـ ــي العـ ــّفافة.  وفـ ــة وشـ ــة منّظمـ بطريقـ
هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت عمليـــة مراجعـــة علـــى الالئحـــة 
ــم  ــي تـ ــا والتـ ــوب فيهـ ــر المرغـ ــائل غيـ ــة للرسـ التنظيميـ
إصدارهـــا فـــي ديســـمبر 2016، وأدخلـــت تعديـــالت عليهـــا 
لجعلهـــا أكثـــر تماشـــيا مـــع قانـــون حمايـــة خصوصيـــة 
ــالت  ــن وزارة المواصـ ــادر عـ ــخصية الصـ ــات الشـ البيانـ
الالئحـــة  وتهـــدف   .2016 ديســـمبر  فـــي  واالتصـــاالت 
التنظيميـــة المُنّقحـــة إلـــى تحســـين تجربـــة مســـتهلكي 
خدمـــات االتصـــاالت فـــي دولـــة قطـــر، وتقليـــل عـــدد 
خدمـــات  ولمقدّمـــي  للهيئـــة  تُقـــدّم  التـــي  الشـــكاوى 
ـــا  ـــر المرغـــوب فيه االتصـــاالت والمتعلقـــة بالرســـائل غي

ــيبرانية. ــم السـ ــر والجرائـ ــويق المباشـ والتسـ
االلتزامـــات  المعدّلـــة  التنظيميـــة  الالئحـــة  وتحـــدد 
المحـــدّدة علـــى مقدمـــي الخدمـــات، ومُرسِـــلي و/ أو 
ألغـــراض  اإللكترونيـــة،  االتصـــاالت  مســـتخدمي 
ــا يتعلـــق بخصوصيـــات  التســـويق المباشـــر، وذلـــك فيمـ
المســـتهلكين والبيانات الشخصية والجرائم الســـيبرانية، 
ــة المعمـــول  ــة ذات الصلـ ــا لألطـــر التنظيميـ وذلـــك وفًقـ
بهـــا فـــي دولـــة قطـــر.  كذلـــك طرحـــت الهيئـــة استشـــارة 

عامـــة بشـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى الترخيـــص 
الفئـــوي الحالـــي لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى. وســـتضمن 
ــة  ــاب المصلحـ ــة ألصحـ ــن الهيئـ ــذه التعديـــالت تمكيـ هـ
مـــن تقديـــم تقنيـــات وأجهـــزة جديـــدة فـــي الســـوق ومـــن 
االســـتعداد بشـــكل أفضـــل للمتطلبـــات المســـتقبلية. 
كمـــا تهـــدف هـــذه التعديـــالت إلـــى مواكبـــة التطـــوّرات 
التقنيـــة التـــي تطـــرأ علـــى أجهـــزة االتصـــاالت الراديويـــة 
وتطبيقاتهـــا، باإلضافـــة إلـــى ادراج نطاقـــات تردديـــة جديـــدة 
لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى. وتتنـــاول التغييـــرات المقترحـــة 
الملحـــق رقـــم )2( بصفـــة خاصـــة، كمـــا تـــم اقتـــراح إضافـــة 
نطاقـــات تردديـــة جديـــدة لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى، مثـــل 
مجموعـــة واســـعة مـــن تطبيقـــات آلـــة إلـــى آلـــة وإنترنـــت 

األشـــياء.
ـــة فـــي العـــام 2017 استشـــارة عامـــة  كذلـــك طرحـــت الهيئ
بشـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى الترخيـــص الفئـــوي 
لتقديـــم خدمـــات االتصـــاالت العامـــة علـــى متـــن الطائـــرات، 
ـــة االتصـــال باإلنترنـــت  مـــن أجـــل الســـماح باســـتخدام تقني
الالســـلكي علـــى متـــن الطائـــرات مـــن بوابـــة الصعـــود إلـــى 

ـــة المغـــادرة فـــي جهـــة الوصـــول. الطائـــرة حتـــى بواب

الملخص
ـــة تقدمـــاً كبيـــراً نحـــو دعـــم  بشـــكل عـــام، حققـــت الهيئ
انتقـــال دولـــة قطـــر إلـــى اقتصـــاد رقمـــي متصـــل، وتخطـــط 
الهيئـــة للبنـــاء علـــى التقـــدم القـــوي الـــذي حققتـــه فـــي 
ــي  ــتمرار فـ ــن خـــالل االسـ ــة مـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ السـ
فتـــح األبـــواب لالســـتثمار ولالبتـــكارات ولنمـــاذج األعمـــال 

الجديـــدة فـــي الســـوق.

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Ooredoo تجربـــة رائـــدة فـــي مجـــال 
ــعة  ــة واسـ ــالل مجموعـ ــن خـ ــات مـ البيانـ
مـــن الخدمـــات فـــي مجـــال المحتـــوى 
قيمـــة  لتصـــل  والثابـــت،  الجـــوال  الهاتـــف  وشـــبكات 
 3( ريـــال  مليـــار   10.92 عـــن  يزيـــد  مـــا  إلـــى  أســـهمها 

دوالر(. مليـــارات 
طـــورت  الواســـعة،  العالميـــة  خبراتهـــا  خـــالل  ومـــن 
الشـــركة شـــبكة االتصـــاالت فـــي العـــراق مـــن خـــالل 
آسياســـيل، وحصلـــت بنجـــاح علـــى حصـــة فـــي إندوســـات 
فـــي وجـــه  قـــد صمـــدت  أنهـــا  اندونيســـيا كمـــا  مـــن 
علـــى  الحصـــول  مـــن  وتمكنـــت  العالميـــة  المنافســـة 

ترخيـــص للعمـــل فـــي ميانمـــار.
 ،Ooredoo وتحـــدث رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة
ســـعادة الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن محمـــد بـــن ســـعود آل ثانـــي، 
خـــالل محاضرتـــه التـــي ألقاهـــا أمـــام طـــالب جامعـــة 
جورجتـــاون فـــى قطـــر وشـــرح فيهـــا االجـــراءات التـــى 
اتخذتهـــا قطـــر لتحقيـــق نجاحهـــا فـــى الماضـــي وفـــى 
الســـنوات القادمـــة، مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد اكتســـبت 
خبـــرات واســـعة مـــن خـــالل كل خطـــوة خطتهـــا فـــي 
ســـوق االتصـــاالت العالميـــة. وأضـــاف قائـــال: »لـــو بقينـــا 
ــل  ــخص، فهـ ــي شـ ــا مليونـ ــا، وخدمنـ ــدود بالدنـ ــل حـ داخـ
كنـــا قـــد تمكنـــا مـــن اكتســـاب هـــذه الخبـــرة العميقـــة 
ـــا هـــذه العالقـــات القويـــة عبـــر األســـواق العالميـــة؟  وأقمن
لـــذا فـــإن رغبـــة قطـــر فـــي الخـــروج مـــن مناطـــق شـــعورها 
بالراحـــة واألمـــان تشـــكل عنصـــرا أساســـيا مـــن عناصـــر 

نجاحنـــا«.

األداء المالي الرائع
إلـــى   2017 ســـبتمبر  فـــي  الشـــركة  عائـــدات  وصلـــت 
التـــي  القويـــة  المســـاهمات  بفضـــل  ريـــال  مليـــار   24.5
والكويـــت  وعُمـــان  إندونيســـيا  مـــن  عليهـــا  حصلـــت 
والعـــراق والمالديـــف. وباســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل العمـــالت 
األجنبيـــة، فـــإن اإليـــرادات ســـتزداد بنســـبة 2% بالمقارنـــة 

مـــع الزيـــادة المســـجلة فـــي اإليـــرادات بنســـبة %1.
واســـتقرت إيـــرادات المجموعـــة قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة 
والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن عنـــد 10.5 مليـــار 
ريـــال مـــع زيـــادة فـــي هامـــش إيراداتهـــا قبـــل اقتطـــاع 
الفائـــدة والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن ليصـــل 
إلـــى 43%، ممـــا يشـــير إلـــى تحســـن فـــي األداء التشـــغيلي 
مـــن ســـبتمبر 2016 )42%(. وعنـــد اســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل 
ـــرادات  ـــة، فمـــن المتوقـــع أن ترتفـــع اإلي العمـــالت األجنبي
ــاء  ــتهالك وإطفـ ــة واالسـ ــدة والضريبـ ــاع الفائـ ــل اقتطـ قبـ

الديـــن بنســـبة 4% مقارنـــة بالعـــام الماضـــي.
المخصّصـــة   Ooredoo أربـــاح  صافـــي  وانخفـــض 
للمســـاهمين بنســـبة 15% ليصـــل إلـــى 1.6 مليـــار ريـــال. 
وعنـــد اســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل العمـــالت األجنبيـــة، فـــإن 
 Ooredoo المـــوزع علـــى مســـاهمي الربـــح  صافـــي 
ســـينخفض   بنســـبة 8%. ومـــن المتوقـــع أن يتأثـــر صافـــي 
اإلضافيـــة  الحكوميـــة  بالرســـوم  عـــة  و المجم أربـــاح 
المفروضـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان، وتحديـــات الســـوق فـــي 
قطـــر، وانخفـــاض معـــدالت التحويـــل القطـــع األجنبـــي 

ــس. ــي تونـ فـ
مـــن  البيانـــات  إيـــرادات  فـــي  القـــوي  النمـــو  واســـتمر 
عمـــالء الشـــركة مـــن األفـــراد والشـــركات ليصـــل إلـــى 
45% مـــن إيـــرادات المجموعـــة حيـــث ســـاهمت إيـــرادات 
البيانـــات بمبلـــغ 11.1 مليـــار ريـــال فـــي األشـــهر التســـعة 

ــام 2017. ــن العـ ــى مـ األولـ
150 مليـــون  إلـــى  المجموعـــة  ووصلـــت قاعـــدة عمـــالء 
عميـــل، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 13%، مدفوعـــة بنمـــو 
قـــوي فـــي إندونيســـيا والعـــراق والجزائـــر وتونـــس وعُمـــان 
ريادتهـــا   Ooredoo وواصلـــت  والمالديـــف.  وقطـــر 
ــع إطـــالق شـــبكة 4G فـــي عـــدد  ــات مـ ــات البيانـ لخدمـ
مـــن األســـواق، وبذلـــك تصبـــح شـــبكات 4G متوفـــرة 
اآلن فـــي ثمـــان مـــن األســـواق العشـــرة التـــي تعمـــل فيهـــا 

الشـــركة.
وأكملـــت الشـــركة أيضـــا عمليـــة إلغـــاء إدراج شـــهادات 
إيـــداع Ooredoo الدوليـــة مـــن ســـوق لنـــدن لـــألوراق 
الماليـــة ابتـــداء مـــن يـــوم 31 أغســـطس 2017. وقـــد تـــم 
اتخـــاذ هـــذا القـــرار بشـــكل أساســـي إلتاحـــة المجـــال 
 Ooredoo أســـهم  لشـــراء  الدولييـــن  للمســـتثمرين 

ــرة. ــر مباشـ ــة قطـ ــن بورصـ ــهولة مـ بسـ
فـــي  أســـهمها  إدراج  المالديـــف   Ooredoo وأنهـــت 
ســـوق المالديـــف لـــألوراق الماليـــة فـــي أغســـطس 2017. 
وقد باعت Ooredoo حوالي 10% من أســـهم الشـــركة 
ووصلـــت عائـــدات االكتتـــاب إلـــى 100 مليـــون ريـــال، ممـــا 

“إن تزايد عدد العمالء هو دليل على تركيز الشركة 
الدؤوب على توفير بنية تحتية عالمية ومنتجات 

مبتكرة”.

سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد
بن سعود آل ثاني

Ooredoo رئيس مجلس إدارة

أوريدو

الربط مع العالم
 قطعت Ooredoo شوطا طويال في العقد الماضي، من مشغل اتصاالت في دولة واحدة لديه أقل 
من مليوني عميل في العام 2005 لتصبح قاعدة عمالئها اليوم تزيد عن 150 مليون في ما يقرب من 12 

دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى جانب آسيا.

توفر
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قطـــر وجـــودة الخدمـــات المقدمـــة لهـــم، وتحقيقـــًا لهـــذه 
الغايـــة، أجـــرت الهيئـــة العديـــد مـــن الحمـــالت والفعاليـــات 
للتواصـــل مـــع  للهيئـــة  تعـــد فرصـــة  التوعويـــة، والتـــي 
المســـتهلكين للتعـــرف علـــى آرائهـــم حـــول خدمـــات 
االتصـــاالت، وتقديـــم نصائـــح للمســـتهلكين لتعريفهـــم 
بحقوقهـــم ومســـؤولياتهم بشـــكل أفضـــل، باإلضافـــة 
ذات  أخـــرى  بمواضيـــع  المســـتهلكين  توعيـــة  إلـــى 
غيـــر  النصيـــة  والرســـائل  الدولـــي،  بالتجـــوال  صلـــة 

االحتياليـــة. والمكالمـــات  فيهـــا  المرغـــوب 
شـــراء  مـــن  المســـتهلكين  حمايـــة  أجـــل  ومـــن 
وأجهـــزة  اتصـــاالت  ومعـــدات  أجهـــزة  واســـتخدام 
مفتشـــو  أجـــرى  قانونيـــة،  غيـــر  بصـــورة  راديويـــة 
محـــل   546 علـــى  تفتيـــش  حملتـــي  الفنييـــن  الهيئـــة 
راديويـــة  وأجهـــزة  اتصـــاالت  أجهـــزة  لبيـــع  تجـــاري 
عـــدد  مـــع  مقارنـــة   %180 بــــ  تقـــدر  زيـــادة  )بنســـبة 
التفتيشـــية  الحمـــالت  تضمنتهـــا  التـــي  المحـــال 
خـــالل العـــام 2016 والتـــي وصلـــت إلـــى 195 محـــال(، 
وحـــررت 257 إشـــعار مخالفـــة للمحـــال التـــي تبيـــع 
التراخيـــص  أجهـــزة ومعـــدات دون الحصـــول علـــى 
تطويـــر  فـــي  الهيئـــة  تســـتمر  كذلـــك،  المطلوبـــة.  
التـــرددي  الطيـــف  لخدمـــات  اإللكترونيـــة  البوابـــة 
التـــي تتيـــح للمســـتخدمين تقديـــم طلبـــات الحصـــول 
علـــى رخـــص التـــرددات إلكترونيـــًا. وتعـــد البوابـــة 
اإللكترونيـــة التـــي تـــم إطالقهـــا فـــي شـــهر ينايـــر 
الطيـــف  إدارة  لنظـــام  الرئيســـية  الواجهـــة   2017
الطيـــف  لمســـتخدمي  تتيـــح  حيـــث  التـــرددي، 
ـــل طلباتهـــم،  ـــدة أو تعدي ـــات جدي ـــم طلب ـــردّدي تقدي الت
بهـــم. الخاصـــة  التـــرددات  لرخـــص  إلغـــاء  أو طلـــب 
التميـــز  »جائـــزة  علـــى  الهيئـــة  حصلـــت  وقـــد  هـــذا 

مـــن أكاديميـــة  العربيـــة«  الحكوميـــة  لإلنجـــازات 
جوائـــز التميـــز فـــي المنطقـــة العربيـــة، وذلـــك عـــن 
التـــرددي. البوابـــة اإللكترونيـــة لخدمـــات الطيـــف 

اللوائح التنظيمية واالستشارات
انطالقـــا مـــن حـــرص الهيئـــة علـــى ضمـــان توفـــر عمليـــة 
تنظيميـــة شـــفافة ومفتوحـــة، أطلقـــت الهيئـــة عـــددًا مـــن 
االستشـــارات العامـــة واســـتضافت ورش عمـــل حـــول 
ــات  ــة لفهـــم احتياجـ التعديـــالت علـــى اللوائـــح التنظيميـ
جميـــع األطـــراف المعنيـــة، وأخذهـــا فـــي عيـــن االعتبـــار 
ــرت  ــام 2017، أجـ ــي العـ ــّفافة.  وفـ ــة وشـ ــة منّظمـ بطريقـ
هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت عمليـــة مراجعـــة علـــى الالئحـــة 
ــم  ــي تـ ــا والتـ ــوب فيهـ ــر المرغـ ــائل غيـ ــة للرسـ التنظيميـ
إصدارهـــا فـــي ديســـمبر 2016، وأدخلـــت تعديـــالت عليهـــا 
لجعلهـــا أكثـــر تماشـــيا مـــع قانـــون حمايـــة خصوصيـــة 
ــالت  ــن وزارة المواصـ ــادر عـ ــخصية الصـ ــات الشـ البيانـ
الالئحـــة  وتهـــدف   .2016 ديســـمبر  فـــي  واالتصـــاالت 
التنظيميـــة المُنّقحـــة إلـــى تحســـين تجربـــة مســـتهلكي 
خدمـــات االتصـــاالت فـــي دولـــة قطـــر، وتقليـــل عـــدد 
خدمـــات  ولمقدّمـــي  للهيئـــة  تُقـــدّم  التـــي  الشـــكاوى 
ـــا  ـــر المرغـــوب فيه االتصـــاالت والمتعلقـــة بالرســـائل غي

ــيبرانية. ــم السـ ــر والجرائـ ــويق المباشـ والتسـ
االلتزامـــات  المعدّلـــة  التنظيميـــة  الالئحـــة  وتحـــدد 
المحـــدّدة علـــى مقدمـــي الخدمـــات، ومُرسِـــلي و/ أو 
ألغـــراض  اإللكترونيـــة،  االتصـــاالت  مســـتخدمي 
ــا يتعلـــق بخصوصيـــات  التســـويق المباشـــر، وذلـــك فيمـ
المســـتهلكين والبيانات الشخصية والجرائم الســـيبرانية، 
ــة المعمـــول  ــة ذات الصلـ ــا لألطـــر التنظيميـ وذلـــك وفًقـ
بهـــا فـــي دولـــة قطـــر.  كذلـــك طرحـــت الهيئـــة استشـــارة 

عامـــة بشـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى الترخيـــص 
الفئـــوي الحالـــي لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى. وســـتضمن 
ــة  ــاب المصلحـ ــة ألصحـ ــن الهيئـ ــذه التعديـــالت تمكيـ هـ
مـــن تقديـــم تقنيـــات وأجهـــزة جديـــدة فـــي الســـوق ومـــن 
االســـتعداد بشـــكل أفضـــل للمتطلبـــات المســـتقبلية. 
كمـــا تهـــدف هـــذه التعديـــالت إلـــى مواكبـــة التطـــوّرات 
التقنيـــة التـــي تطـــرأ علـــى أجهـــزة االتصـــاالت الراديويـــة 
وتطبيقاتهـــا، باإلضافـــة إلـــى ادراج نطاقـــات تردديـــة جديـــدة 
لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى. وتتنـــاول التغييـــرات المقترحـــة 
الملحـــق رقـــم )2( بصفـــة خاصـــة، كمـــا تـــم اقتـــراح إضافـــة 
نطاقـــات تردديـــة جديـــدة لألجهـــزة قصيـــرة المـــدى، مثـــل 
مجموعـــة واســـعة مـــن تطبيقـــات آلـــة إلـــى آلـــة وإنترنـــت 

األشـــياء.
ـــة فـــي العـــام 2017 استشـــارة عامـــة  كذلـــك طرحـــت الهيئ
بشـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى الترخيـــص الفئـــوي 
لتقديـــم خدمـــات االتصـــاالت العامـــة علـــى متـــن الطائـــرات، 
ـــة االتصـــال باإلنترنـــت  مـــن أجـــل الســـماح باســـتخدام تقني
الالســـلكي علـــى متـــن الطائـــرات مـــن بوابـــة الصعـــود إلـــى 

ـــة المغـــادرة فـــي جهـــة الوصـــول. الطائـــرة حتـــى بواب

الملخص
ـــة تقدمـــاً كبيـــراً نحـــو دعـــم  بشـــكل عـــام، حققـــت الهيئ
انتقـــال دولـــة قطـــر إلـــى اقتصـــاد رقمـــي متصـــل، وتخطـــط 
الهيئـــة للبنـــاء علـــى التقـــدم القـــوي الـــذي حققتـــه فـــي 
ــي  ــتمرار فـ ــن خـــالل االسـ ــة مـ ــة الماضيـ ــنوات القليلـ السـ
فتـــح األبـــواب لالســـتثمار ولالبتـــكارات ولنمـــاذج األعمـــال 

الجديـــدة فـــي الســـوق.

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

Ooredoo تجربـــة رائـــدة فـــي مجـــال 
ــعة  ــة واسـ ــالل مجموعـ ــن خـ ــات مـ البيانـ
مـــن الخدمـــات فـــي مجـــال المحتـــوى 
قيمـــة  لتصـــل  والثابـــت،  الجـــوال  الهاتـــف  وشـــبكات 
 3( ريـــال  مليـــار   10.92 عـــن  يزيـــد  مـــا  إلـــى  أســـهمها 

دوالر(. مليـــارات 
طـــورت  الواســـعة،  العالميـــة  خبراتهـــا  خـــالل  ومـــن 
الشـــركة شـــبكة االتصـــاالت فـــي العـــراق مـــن خـــالل 
آسياســـيل، وحصلـــت بنجـــاح علـــى حصـــة فـــي إندوســـات 
فـــي وجـــه  قـــد صمـــدت  أنهـــا  اندونيســـيا كمـــا  مـــن 
علـــى  الحصـــول  مـــن  وتمكنـــت  العالميـــة  المنافســـة 

ترخيـــص للعمـــل فـــي ميانمـــار.
 ،Ooredoo وتحـــدث رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة
ســـعادة الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن محمـــد بـــن ســـعود آل ثانـــي، 
خـــالل محاضرتـــه التـــي ألقاهـــا أمـــام طـــالب جامعـــة 
جورجتـــاون فـــى قطـــر وشـــرح فيهـــا االجـــراءات التـــى 
اتخذتهـــا قطـــر لتحقيـــق نجاحهـــا فـــى الماضـــي وفـــى 
الســـنوات القادمـــة، مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد اكتســـبت 
خبـــرات واســـعة مـــن خـــالل كل خطـــوة خطتهـــا فـــي 
ســـوق االتصـــاالت العالميـــة. وأضـــاف قائـــال: »لـــو بقينـــا 
ــل  ــخص، فهـ ــي شـ ــا مليونـ ــا، وخدمنـ ــدود بالدنـ ــل حـ داخـ
كنـــا قـــد تمكنـــا مـــن اكتســـاب هـــذه الخبـــرة العميقـــة 
ـــا هـــذه العالقـــات القويـــة عبـــر األســـواق العالميـــة؟  وأقمن
لـــذا فـــإن رغبـــة قطـــر فـــي الخـــروج مـــن مناطـــق شـــعورها 
بالراحـــة واألمـــان تشـــكل عنصـــرا أساســـيا مـــن عناصـــر 

نجاحنـــا«.

األداء المالي الرائع
إلـــى   2017 ســـبتمبر  فـــي  الشـــركة  عائـــدات  وصلـــت 
التـــي  القويـــة  المســـاهمات  بفضـــل  ريـــال  مليـــار   24.5
والكويـــت  وعُمـــان  إندونيســـيا  مـــن  عليهـــا  حصلـــت 
والعـــراق والمالديـــف. وباســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل العمـــالت 
األجنبيـــة، فـــإن اإليـــرادات ســـتزداد بنســـبة 2% بالمقارنـــة 

مـــع الزيـــادة المســـجلة فـــي اإليـــرادات بنســـبة %1.
واســـتقرت إيـــرادات المجموعـــة قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة 
والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن عنـــد 10.5 مليـــار 
ريـــال مـــع زيـــادة فـــي هامـــش إيراداتهـــا قبـــل اقتطـــاع 
الفائـــدة والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن ليصـــل 
إلـــى 43%، ممـــا يشـــير إلـــى تحســـن فـــي األداء التشـــغيلي 
مـــن ســـبتمبر 2016 )42%(. وعنـــد اســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل 
ـــرادات  ـــة، فمـــن المتوقـــع أن ترتفـــع اإلي العمـــالت األجنبي
ــاء  ــتهالك وإطفـ ــة واالسـ ــدة والضريبـ ــاع الفائـ ــل اقتطـ قبـ

الديـــن بنســـبة 4% مقارنـــة بالعـــام الماضـــي.
المخصّصـــة   Ooredoo أربـــاح  صافـــي  وانخفـــض 
للمســـاهمين بنســـبة 15% ليصـــل إلـــى 1.6 مليـــار ريـــال. 
وعنـــد اســـتبعاد تأثيـــر تحويـــل العمـــالت األجنبيـــة، فـــإن 
 Ooredoo المـــوزع علـــى مســـاهمي الربـــح  صافـــي 
ســـينخفض   بنســـبة 8%. ومـــن المتوقـــع أن يتأثـــر صافـــي 
اإلضافيـــة  الحكوميـــة  بالرســـوم  عـــة  و المجم أربـــاح 
المفروضـــة فـــي ســـلطنة عُمـــان، وتحديـــات الســـوق فـــي 
قطـــر، وانخفـــاض معـــدالت التحويـــل القطـــع األجنبـــي 

ــس. ــي تونـ فـ
مـــن  البيانـــات  إيـــرادات  فـــي  القـــوي  النمـــو  واســـتمر 
عمـــالء الشـــركة مـــن األفـــراد والشـــركات ليصـــل إلـــى 
45% مـــن إيـــرادات المجموعـــة حيـــث ســـاهمت إيـــرادات 
البيانـــات بمبلـــغ 11.1 مليـــار ريـــال فـــي األشـــهر التســـعة 

ــام 2017. ــن العـ ــى مـ األولـ
150 مليـــون  إلـــى  المجموعـــة  ووصلـــت قاعـــدة عمـــالء 
عميـــل، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 13%، مدفوعـــة بنمـــو 
قـــوي فـــي إندونيســـيا والعـــراق والجزائـــر وتونـــس وعُمـــان 
ريادتهـــا   Ooredoo وواصلـــت  والمالديـــف.  وقطـــر 
ــع إطـــالق شـــبكة 4G فـــي عـــدد  ــات مـ ــات البيانـ لخدمـ
مـــن األســـواق، وبذلـــك تصبـــح شـــبكات 4G متوفـــرة 
اآلن فـــي ثمـــان مـــن األســـواق العشـــرة التـــي تعمـــل فيهـــا 

الشـــركة.
وأكملـــت الشـــركة أيضـــا عمليـــة إلغـــاء إدراج شـــهادات 
إيـــداع Ooredoo الدوليـــة مـــن ســـوق لنـــدن لـــألوراق 
الماليـــة ابتـــداء مـــن يـــوم 31 أغســـطس 2017. وقـــد تـــم 
اتخـــاذ هـــذا القـــرار بشـــكل أساســـي إلتاحـــة المجـــال 
 Ooredoo أســـهم  لشـــراء  الدولييـــن  للمســـتثمرين 

ــرة. ــر مباشـ ــة قطـ ــن بورصـ ــهولة مـ بسـ
فـــي  أســـهمها  إدراج  المالديـــف   Ooredoo وأنهـــت 
ســـوق المالديـــف لـــألوراق الماليـــة فـــي أغســـطس 2017. 
وقد باعت Ooredoo حوالي 10% من أســـهم الشـــركة 
ووصلـــت عائـــدات االكتتـــاب إلـــى 100 مليـــون ريـــال، ممـــا 

“إن تزايد عدد العمالء هو دليل على تركيز الشركة 
الدؤوب على توفير بنية تحتية عالمية ومنتجات 

مبتكرة”.

سعادة الشيخ عبد اهلل بن محمد
بن سعود آل ثاني

Ooredoo رئيس مجلس إدارة

أوريدو

الربط مع العالم
 قطعت Ooredoo شوطا طويال في العقد الماضي، من مشغل اتصاالت في دولة واحدة لديه أقل 
من مليوني عميل في العام 2005 لتصبح قاعدة عمالئها اليوم تزيد عن 150 مليون في ما يقرب من 12 

دولة في الشرق األوسط وشمال إفريقيا إلى جانب آسيا.

توفر
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جعله االكتتاب األكثر نجاحا في المالديف.
 Ooredoo ـــارزة األخـــرى إطـــالق ومـــن اإلنجـــازات الب
ــة موبايـــل فـــي غـــزة فـــي 24 أكتوبـــر.  لشـــركة الوطنيـ

وتشـــكل غـــزة نحـــو 40% مـــن الســـوق الفلســـطينية.
ــاه عـــن أداء  ــعادة الشـــيخ عبـــد اهلل عـــن رضـ وأعـــرب سـ
الشـــركة خـــالل األربـــاع الثالثـــة األولـــى مـــن العـــام 2017، 
مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد حققـــت نمـــوا فـــي إيراداتهـــا 
ــاء  ــتهالك وإطفـ ــة واالسـ ــدة والضريبـ ــاع الفائـ ــل اقتطـ قبـ
الديـــن وأن عـــدد عمالئهـــا قـــد وصـــل إلـــى 150  مليـــون.

ومضـــى قائـــال: »إن تزايـــد عـــدد العمـــالء هـــو دليـــل علـــى 
تركيـــز الشـــركة الـــدؤوب علـــى توفيـــر بنيـــة تحتيـــة 

عالميـــة ومنتجـــات مبتكـــرة«.
ولفـــت إلـــى أن الشـــركة قـــد كانـــت »ســـعيدة ومتحمســـة 
للغايـــة« إلطـــالق خدماتهـــا فـــي غـــزة فـــي إطـــار جهودهـــا 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة  لتصبـــح 
فلســـطين،  فـــي  المتكاملـــة  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

وهـــو مـــا اســـتغرق وقتـــا طويـــال.
وأضـــاف: »إننـــا نحافـــظ علـــى ريادتنـــا والتزامنـــا بتوفيـــر 

االقتصـــادات  مواطنـــي  وتطويـــر  التواصـــل 
الناشـــئة التـــي نعمـــل فيهـــا، ونحـــن فخـــورون 
هـــذا  فـــي  جيـــدا  تقدمـــا  بتحقيقنـــا  للغايـــة 

المجـــال«.
ناصـــر  بـــن  ســـعود  الشـــيخ  ســـعادة  وقـــال 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثانـــي،  آل 
ظـــل  المالـــي  أداءهـــا  إن   ،Ooredoo
التســـعة  األشـــهر  مـــدى  علـــى  مســـتقرا 
الماضيـــة، حيـــث بلغـــت إيـــرادات المجموعـــة 
أربـــاح  صافـــي  ووصـــل  ريـــال،  مليـــار   24
المجموعـــة المخصصـــة للمســـاهمين إلـــى 1.6  

ريـــال.  مليـــار 
الراميـــة  إســـتراتيجيتنا  »بفضـــل  وأضـــاف: 
عملياتنـــا،  فـــي  الكفـــاءة  تحســـين  إلـــى 
تمكنـــا مـــن تحقيـــق نمـــو بنســـبة 3% فـــي 
إيـــرادات المجموعـــة قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة 
الديـــن  وإطفـــاء  واالســـتهالك  والضريبـــة 

ــي هامـــش  ــن فـ ــع تحسّـ ــال، مـ ــار ريـ ــى 10.5 مليـ ــل إلـ لتصـ
.»%43 إلـــى  ليصـــل  االقتطاعـــات  قبـــل  األربـــاح 

وأكـــد أن Ooredoo فـــي قطـــر قـــد واصلـــت زيـــادة 
قاعـــدة عمالئهـــا وإيـــرادات خدماتهـــا فـــي مجـــال البيانـــات. 
وفـــي أندونيســـيا حققـــت الشـــركة إيـــرادات إيجابيـــة 
ـــادة  ـــل االقتطاعـــات نتيجـــة لنمـــو العمـــالء وبرنامـــج زي قب
الكفـــاءة مـــن حيـــث التكلفـــة الـــذي تتبعـــه الشـــركة. 

الــــــكــــويــــــت   Ooredoo »حققـــت  قائـــال:  وأردف 
واكتســـبت  أعلـــى.  عائـــدات  عُمـــان   Ooredooو
فـــي  األعمـــال  مـــن  المزيـــد  العـــراق  فـــي  آسياســـيل 
الرائـــدة  مكانتهـــا  عـــزز  ممـــا  المحـــررة،  المناطـــق 
لشـــركة  الماليـــة  النتائـــج  وأظهـــرت  الســـوق.  فـــي 
ــغيلي،  ــا التشـ ــي أدائهـ ــنا فـ ــر تحسـ Ooredoo الجزائـ

فـــي حيـــن قامـــت Ooredoo تونـــس بتطويـــر أعمالهـــا 
بالعملـــة المحليـــة. وأعلنـــت Ooredoo ميانمـــار عـــن 
ـــاح إيجابيـــة للربـــع الثالـــث علـــى التوالـــي قبـــل اقتطـــاع  أرب

الفوائـــد والضرائـــب واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن«. 
وواصلـــت Ooredoo قطـــر ريادتهـــا الواضحـــة فـــي 
الســـوق حيـــث ازداد عـــدد عمالئهـــا بنســـبة 3% علـــى 
أســـاس ســـنوي، ليصـــل إلـــى 3.5 مليـــون. وانخفضـــت 
ريـــال،  مليـــار   5.9 إلـــى  لتصـــل   %2 بنســـبة  إيراداتهـــا 
والضرائـــب  الفوائـــد  اقتطـــاع  قبـــل  أرباحهـــا  وازدادت 
واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن بنســـبة 3% لتصـــل إلـــى 3 

مليـــار ريـــال. 
 :Ooredoo لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
»تأثـــرت اإليـــرادات بانخفـــاض اإليـــرادات مـــن خدمـــات 
الجـــوال الصوتيـــة والمشـــاريع الضخمـــة، كمـــا انخفضـــت 
إيـــرادات التجـــوال خـــالل شـــهر إجـــازة العيـــد. وقابـــل 
ذلـــك جزئيـــا زيـــادة فـــي اإليـــرادات مـــن خدمـــات الترفيـــه 
الرقمـــي Ooredoo TV. ويتواصـــل برنامـــج شـــبكة 
األليـــاف الضوئيـــة فـــي قطـــر حيـــث بلـــغ عـــدد المنـــازل 

ــف  ــن 347 ألـ ــر مـ ــبكة اآلن أكثـ ــذه الشـ ــة بهـ المرتبطـ
منـــزل«. 

المبـــادرات  مـــن  العديـــد  فـــي  الشـــركة  وشـــاركت 
ـــا خـــالل هـــذه  ـــا مـــع البـــالد وقيادته ـــر عـــن تضامنه للتعبي
الفتـــرة، ممـــا عـــزز مـــن ارتباطهـــا القـــوي بالمجتمـــع فـــي 

دولـــة قطـــر. 

نمو إيرادات البيانات في العام 2016 
ســـلط ســـعادة الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن محمـــد بـــن ســـعود 
آل ثانـــي، رئيـــس مجلـــس اإلدارة، الضـــوء علـــى نجـــاح 
إســـتراتيجية الشـــركة الهادفـــة إلـــى ترســـيخ ريادتهـــا 
لخدمـــات البيانـــات فـــي مختلـــف أســـواقها، األمـــر الـــذي 
الشـــرق األوســـط  فـــي  قـــوة شـــبكاتها  يؤكـــد علـــى 

وشـــمال إفريقيـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا، ويعـــدُ أيضـــا داللـــة 
علـــى النمـــو الملحـــوظ فـــي إيـــرادات البيانـــات خـــالل 2016.
ــام  ــات خـــالل العـ ــات البيانـ ــرادات خدمـ ــت إيـ ــد ارتفعـ فقـ
2016 إلـــى 40% مـــن إيـــرادات المجموعـــة، مـــا يعتبـــر رقمـــًا 
قياســـيًا جديـــدًا للشـــركة وإشـــارة مهمـــة إلـــى مســـاهمة 
حقيقيـــة  عوائـــد  توفيـــر  فـــي  الشـــركة  اســـتراتيجية 

ومســـتدامة ألصحـــاب المصلحـــة.
وكشـــف الشـــيخ عبـــد اهلل أن أهـــم مـــا تحقـــق فـــي 2016 
إضافـــة 22 مليـــون عميـــل جديـــد ليصـــل العـــدد اإلجمالـــي 
للعمـــالء إلـــى 138 مليـــون عميـــل، مـــا يمثـــل نمـــوًا بنســـبة 
بنســـبة   2016 فـــي  المجموعـــة  إيـــرادات  وارتفعـــت   .%19
ــو  ــة بنمـ ــال، مدعومـ ــون ريـ ــى 32  مليـ ــل إلـ ــة لتصـ 1 بالمائـ
إيجابـــي لإليـــرادات بالعملـــة المحليـــة. وارتفعـــت األربـــاح 
قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء 
الديـــن بنســـبة 3% ووصلـــت إلـــى 13،379 مليـــون ريـــال، 
وأمـــا هامـــش األربـــاح قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة والضريبـــة 
واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن فقـــد ارتفـــع إلـــى 41%. ووصـــل 
صافـــي األربـــاح المخصصـــة لمســـاهمي Ooredoo فـــي 

ــال. ــون ريـ ــى 2193 مليـ 2016 إلـ
وأوضـــح ســـعادته أن العامـــل المشـــترك فـــي 
جميـــع تلـــك األســـواق هـــو الطلـــب المرتفـــع 
ســـجلت  حيـــث  البيانـــات،  خدمـــات  علـــى 
إيـــرادات البيانـــات نمـــوا بوتيـــرة تفـــوق وتيـــرة 

نمـــو االقتصـــاد بشـــكل عـــام.
علـــى  العمـــالء  طلـــب  »يواصـــل  وأضـــاف: 
ــاج  ــرد، وتحتـ ــه بشـــكل مطـ ــات ارتفاعـ البيانـ
مـــن  كال  نوفـــر  أن  إلـــى  الشـــركات 
هـــذا  تلبـــي  أن  يمكـــن  التـــي  الشـــبكات 
ــق  ــا تحقيـ ــح لهـ ــي تتيـ ــات التـ ــب، والعمليـ الطلـ
فـــإن  لـــذا  الشـــبكات«.  تلـــك  مـــن  أربـــاح 
Ooredoo تســـعى إلـــى أن تكـــون رائـــدة 

البيانـــات.  مجـــال  فـــي 
ومضـــى قائـــال: »إننـــا نقـــدم تجربـــة رائـــدة 
فـــي مجـــال الشـــبكات، وتطبيقـــات رائعـــة، 

لإلعجـــاب«. مثيـــر  ومحتـــوى 

Ooredoo  تحصد ثالث جوائز
فـــازت Ooredoo  بثـــالث جوائـــز مـــن حفـــل جوائـــز 
جمعيـــة الشـــرق األوســـط لعالقـــات المســـتثمرين »ميـــرا« 
وذلـــك تكريمـــا للشـــركة علـــى التزامهـــا طويـــل األمـــد 
باإلفصـــاح العـــادل والمســـتمر فـــي الوقـــت المحـــدد إضافـــة 

ـــادئ الشـــفافية. ـــق مب ـــى تشـــجيعها لتطبي إل
فقـــد فـــازت مجموعـــة Ooredoo فـــي الحفـــل الـــذي 
أقيـــم يـــوم 20 ســـبتمبر 2017 بجائـــزة »أفضـــل شـــركة فـــي 
مجـــال عالقـــات المســـتثمرين« وبجائـــزة »أفضـــل موظـــف 
قطـــر   Ooredoo وأمـــا  المســـتثمرين«،  عالقـــات 
فقـــد فـــازت بجائـــزة المركـــز الثانـــي »أفضـــل موقـــع 

إلكترونـــي لعالقـــات المســـتثمرين«.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 2030 الوطنيـــة  قطـــر  رؤيـــة  رؤيـــة 
علـــى ركائـــز اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
ــم  ــة تهـــدف إلـــى رسـ ــرية وبيئيـ وبشـ
مالمـــح تقـــدم البـــالد خـــالل العقـــود المقبلـــة، بحيـــث 

تكـــون شـــاملة وتحقـــق الفائـــدة لجميـــع ســـكانها.
وتوفـــر الشـــركة خدمـــات االتصـــاالت الخلويـــة المتنقلـــة 
وخدمـــات الخطـــوط الثابتـــة فـــي قطـــر منـــذ مـــا يقـــرب 
مـــن عقـــد مـــن الزمـــان، وهـــي تـــرى أن ثمـــة أســـباب 
وجيهـــة تدعـــو إلـــى التفـــاؤل بشـــأن المســـتقبل، فقـــد بـــدأت 
االبتـــكارات الناشـــئة فـــي مجـــال العلـــم والتكنولوجيـــا 

تؤثـــر تأثيـــرا إيجابيـــا وعميقـــا علـــى المجتمـــع.
جديـــدة  تكنولوجيـــات  فوادفـــون  جلبـــت  ولطالمـــا 
ـــم لســـنوات  ـــع أنحـــاء العال ـــاس فـــي جمي ـــن مـــن الن للماليي
عديـــدة لتعزيـــز نوعيـــة الحيـــاة وتطويـــر مـــكان العمـــل، 
أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى  قطـــر  تســـاعد  فهـــي  لـــذا 
االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة فـــي جميـــع عملياتهـــا.
وقـــد ســـخّرت الشـــركة قـــوة التكنولوجيـــا للمشـــاركة 
فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع الكبـــرى مثـــل نهائيـــات 
ومشـــروع   ،2022 قطـــر  القـــدم  لكـــرة  العالـــم  كأس 
مشـــيرب قلـــب الدوحـــة، كمـــا أنهـــا تدعـــم مستشـــفى 
الســـدرة بأحـــدث التقنيـــات، إضافـــة إلـــى مشـــاركتها 
فـــي الكثيـــر مـــن المشـــاريع الوطنيـــة الكبيـــرة األخـــرى 
مـــن  واألفـــراد  والشـــركات  الحكومـــات  لتمكيـــن 

تحقيـــق مســـتقبل مثيـــر.

انقطاع الشبكة 
توقفـــت جميـــع خدمـــات الصـــوت والبيانـــات التـــي تقدمهـــا 
الشـــركة لشـــبكة الجيـــل الثالـــث 3G والجيـــل الرابـــع 
بـــالس  4G+  فـــي 17 يوليـــو 2017 بســـبب تعطـــل مســـجل 
التجهيـــزات  مـــن  وهـــو   ،)HLR( األصلـــي  الموقـــع 

الرئيســـية لشـــبكتها األساســـية. وقـــد حـــدث هـــذا الخلـــل 
خـــالل إجـــراء عمليـــة تحديـــث للشـــبكة وامتـــد ليشـــمل 

النظـــم الداعمـــة واالحتياطيـــة. 
وقـــد عمـــل فريـــق فودافـــون قطـــر، بمســـاعدة خبـــراء 
ــاعة  ــدار السـ ــة، علـــى مـ ــون العالميـ ــة فودافـ مـــن مجموعـ

الســـتعادة جميـــع خدمـــات االتصـــال عبـــر الشـــبكة.

وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا: »ســـتتخذ فودافـــون 
شـــبكتها  مرونـــة  لتعزيـــز  اإلجـــراءات  مـــن  المزيـــد 
التـــي  الجديـــدة  والبرمجيـــات  األجهـــزة  باســـتخدام 

االتصـــاالت«. قطـــاع  معاييـــر  تتخطـــى 
التـــي  الفنيـــة  المشـــاكل  لهـــذه  فودافـــون  حـــل  وبعـــد 
ــا  عطلـــت شـــبكتها، كشـــفت الشـــركة عـــن برنامجهـ
التقديـــري للعمـــالء »أنـــت أوال« الـــذي يمنـــح عمـــالء 
 18 والشـــركات  األفـــراد  مـــن  الشـــهري  االشـــتراك 
 6 اســـتخدام  المجاني، يتـــم  من اإلنترنـــت  غيغابايـــت 
غيغابايـــت منهـــا شـــهريا علـــى مـــدى األشـــهر الثالثـــة التـــي 
تلـــت هـــذا العطـــل الفنـــي، وكذلـــك خصـــم 30% مـــن قيمـــة 

باقتهـــم الشـــهرية علـــى فاتورتهـــم المقبلـــة.
الشـــهري  االشـــتراك  عمـــالء  جميـــع  أيضـــا  واســـتفاد 
الجـــدد الذيـــن أصبحـــوا مـــن عمـــالء الشـــركة  قبـــل 
15 أغســـطس 2017 مـــن خصـــم 30% مـــن قيمـــة باقتهـــم 
إلـــى  الشـــهرية علـــى فاتـــورة الشـــهر األول. باإلضافـــة 
ـــي انتهـــت  ـــع أرصـــدة العمـــالء الت ـــك، تمـــت إعـــادة جمي ذل

صالحيتهـــا بتاريـــخ 17 يوليـــو بالكامـــل.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لفودافـــون قطـــر، إيـــان جـــراي: 
»تســـعى الشـــركة دائمـــا إلـــى تزويـــد عمالئهـــا بخدمـــات 
انقطـــاع  فـــإن   لـــذا  يـــوم،  كل  عالميـــة  ســـوية  ذات 
شـــبكتنا هـــو مخيـــب لآلمـــال بالنســـبة لنـــا ولعمالئنـــا. 
لكـــن الطريـــق إلـــى التقـــدم محفوفـــة بالتحديـــات، وعلـــى 
الرغـــم ممـــا حـــدث، اســـتطعنا أن نســـتمد القـــوة مـــن روح 
بلدنـــا قطـــر ومـــن عزيمـــة فريقنـــا المتفانـــي. ونريـــد أن 
نؤكـــد للعمـــالء أننـــا قـــد صرنـــا اآلن أقـــوى بعـــد نجاحنـــا 
فـــي تخطـــي تلـــك المصاعـــب. إننـــا نشـــكر عمالئنـــا علـــى 
والئهـــم لنـــا. ولمـــا كان األســـف لوحـــده ال يكفـــي، فقـــد 
أطلقنـــا برنامـــج »أنـــت أوال« كـــي نعـــرب عـــن تقديرنـــا 

لصبـــر عمالئنـــا«.

فودافون

شريك في التقدم
تماشيا مع طموحات البالد المتمثلة برؤية قطر الوطنية 2030، لعبت فودافون قطر دورها في أن 

تكون شريكا دائما لدولة قطر.

»الطريق إلى التقدم محفوفة بالتحديات، وعلى 
الرغم مما حدث، استطعنا أن نستمد القوة من روح 

بلدنا قطر ومن عزيمة فريقنا المتفاني«.

إيان جراي

الرئيس التنفيذي لفودافون قطر

تشتمل

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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جعله االكتتاب األكثر نجاحا في المالديف.
 Ooredoo ـــارزة األخـــرى إطـــالق ومـــن اإلنجـــازات الب
ــة موبايـــل فـــي غـــزة فـــي 24 أكتوبـــر.  لشـــركة الوطنيـ

وتشـــكل غـــزة نحـــو 40% مـــن الســـوق الفلســـطينية.
ــاه عـــن أداء  ــعادة الشـــيخ عبـــد اهلل عـــن رضـ وأعـــرب سـ
الشـــركة خـــالل األربـــاع الثالثـــة األولـــى مـــن العـــام 2017، 
مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد حققـــت نمـــوا فـــي إيراداتهـــا 
ــاء  ــتهالك وإطفـ ــة واالسـ ــدة والضريبـ ــاع الفائـ ــل اقتطـ قبـ
الديـــن وأن عـــدد عمالئهـــا قـــد وصـــل إلـــى 150  مليـــون.

ومضـــى قائـــال: »إن تزايـــد عـــدد العمـــالء هـــو دليـــل علـــى 
تركيـــز الشـــركة الـــدؤوب علـــى توفيـــر بنيـــة تحتيـــة 

عالميـــة ومنتجـــات مبتكـــرة«.
ولفـــت إلـــى أن الشـــركة قـــد كانـــت »ســـعيدة ومتحمســـة 
للغايـــة« إلطـــالق خدماتهـــا فـــي غـــزة فـــي إطـــار جهودهـــا 
تكنولوجيـــا  مجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركة  لتصبـــح 
فلســـطين،  فـــي  المتكاملـــة  واالتصـــاالت  المعلومـــات 

وهـــو مـــا اســـتغرق وقتـــا طويـــال.
وأضـــاف: »إننـــا نحافـــظ علـــى ريادتنـــا والتزامنـــا بتوفيـــر 

االقتصـــادات  مواطنـــي  وتطويـــر  التواصـــل 
الناشـــئة التـــي نعمـــل فيهـــا، ونحـــن فخـــورون 
هـــذا  فـــي  جيـــدا  تقدمـــا  بتحقيقنـــا  للغايـــة 

المجـــال«.
ناصـــر  بـــن  ســـعود  الشـــيخ  ســـعادة  وقـــال 
لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  ثانـــي،  آل 
ظـــل  المالـــي  أداءهـــا  إن   ،Ooredoo
التســـعة  األشـــهر  مـــدى  علـــى  مســـتقرا 
الماضيـــة، حيـــث بلغـــت إيـــرادات المجموعـــة 
أربـــاح  صافـــي  ووصـــل  ريـــال،  مليـــار   24
المجموعـــة المخصصـــة للمســـاهمين إلـــى 1.6  

ريـــال.  مليـــار 
الراميـــة  إســـتراتيجيتنا  »بفضـــل  وأضـــاف: 
عملياتنـــا،  فـــي  الكفـــاءة  تحســـين  إلـــى 
تمكنـــا مـــن تحقيـــق نمـــو بنســـبة 3% فـــي 
إيـــرادات المجموعـــة قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة 
الديـــن  وإطفـــاء  واالســـتهالك  والضريبـــة 

ــي هامـــش  ــن فـ ــع تحسّـ ــال، مـ ــار ريـ ــى 10.5 مليـ ــل إلـ لتصـ
.»%43 إلـــى  ليصـــل  االقتطاعـــات  قبـــل  األربـــاح 

وأكـــد أن Ooredoo فـــي قطـــر قـــد واصلـــت زيـــادة 
قاعـــدة عمالئهـــا وإيـــرادات خدماتهـــا فـــي مجـــال البيانـــات. 
وفـــي أندونيســـيا حققـــت الشـــركة إيـــرادات إيجابيـــة 
ـــادة  ـــل االقتطاعـــات نتيجـــة لنمـــو العمـــالء وبرنامـــج زي قب
الكفـــاءة مـــن حيـــث التكلفـــة الـــذي تتبعـــه الشـــركة. 

الــــــكــــويــــــت   Ooredoo »حققـــت  قائـــال:  وأردف 
واكتســـبت  أعلـــى.  عائـــدات  عُمـــان   Ooredooو
فـــي  األعمـــال  مـــن  المزيـــد  العـــراق  فـــي  آسياســـيل 
الرائـــدة  مكانتهـــا  عـــزز  ممـــا  المحـــررة،  المناطـــق 
لشـــركة  الماليـــة  النتائـــج  وأظهـــرت  الســـوق.  فـــي 
ــغيلي،  ــا التشـ ــي أدائهـ ــنا فـ ــر تحسـ Ooredoo الجزائـ

فـــي حيـــن قامـــت Ooredoo تونـــس بتطويـــر أعمالهـــا 
بالعملـــة المحليـــة. وأعلنـــت Ooredoo ميانمـــار عـــن 
ـــاح إيجابيـــة للربـــع الثالـــث علـــى التوالـــي قبـــل اقتطـــاع  أرب

الفوائـــد والضرائـــب واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن«. 
وواصلـــت Ooredoo قطـــر ريادتهـــا الواضحـــة فـــي 
الســـوق حيـــث ازداد عـــدد عمالئهـــا بنســـبة 3% علـــى 
أســـاس ســـنوي، ليصـــل إلـــى 3.5 مليـــون. وانخفضـــت 
ريـــال،  مليـــار   5.9 إلـــى  لتصـــل   %2 بنســـبة  إيراداتهـــا 
والضرائـــب  الفوائـــد  اقتطـــاع  قبـــل  أرباحهـــا  وازدادت 
واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن بنســـبة 3% لتصـــل إلـــى 3 

مليـــار ريـــال. 
 :Ooredoo لمجموعـــة  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
»تأثـــرت اإليـــرادات بانخفـــاض اإليـــرادات مـــن خدمـــات 
الجـــوال الصوتيـــة والمشـــاريع الضخمـــة، كمـــا انخفضـــت 
إيـــرادات التجـــوال خـــالل شـــهر إجـــازة العيـــد. وقابـــل 
ذلـــك جزئيـــا زيـــادة فـــي اإليـــرادات مـــن خدمـــات الترفيـــه 
الرقمـــي Ooredoo TV. ويتواصـــل برنامـــج شـــبكة 
األليـــاف الضوئيـــة فـــي قطـــر حيـــث بلـــغ عـــدد المنـــازل 

ــف  ــن 347 ألـ ــر مـ ــبكة اآلن أكثـ ــذه الشـ ــة بهـ المرتبطـ
منـــزل«. 

المبـــادرات  مـــن  العديـــد  فـــي  الشـــركة  وشـــاركت 
ـــا خـــالل هـــذه  ـــا مـــع البـــالد وقيادته ـــر عـــن تضامنه للتعبي
الفتـــرة، ممـــا عـــزز مـــن ارتباطهـــا القـــوي بالمجتمـــع فـــي 

دولـــة قطـــر. 

نمو إيرادات البيانات في العام 2016 
ســـلط ســـعادة الشـــيخ عبـــد اهلل بـــن محمـــد بـــن ســـعود 
آل ثانـــي، رئيـــس مجلـــس اإلدارة، الضـــوء علـــى نجـــاح 
إســـتراتيجية الشـــركة الهادفـــة إلـــى ترســـيخ ريادتهـــا 
لخدمـــات البيانـــات فـــي مختلـــف أســـواقها، األمـــر الـــذي 
الشـــرق األوســـط  فـــي  قـــوة شـــبكاتها  يؤكـــد علـــى 

وشـــمال إفريقيـــا وجنـــوب شـــرق آســـيا، ويعـــدُ أيضـــا داللـــة 
علـــى النمـــو الملحـــوظ فـــي إيـــرادات البيانـــات خـــالل 2016.
ــام  ــات خـــالل العـ ــات البيانـ ــرادات خدمـ ــت إيـ ــد ارتفعـ فقـ
2016 إلـــى 40% مـــن إيـــرادات المجموعـــة، مـــا يعتبـــر رقمـــًا 
قياســـيًا جديـــدًا للشـــركة وإشـــارة مهمـــة إلـــى مســـاهمة 
حقيقيـــة  عوائـــد  توفيـــر  فـــي  الشـــركة  اســـتراتيجية 

ومســـتدامة ألصحـــاب المصلحـــة.
وكشـــف الشـــيخ عبـــد اهلل أن أهـــم مـــا تحقـــق فـــي 2016 
إضافـــة 22 مليـــون عميـــل جديـــد ليصـــل العـــدد اإلجمالـــي 
للعمـــالء إلـــى 138 مليـــون عميـــل، مـــا يمثـــل نمـــوًا بنســـبة 
بنســـبة   2016 فـــي  المجموعـــة  إيـــرادات  وارتفعـــت   .%19
ــو  ــة بنمـ ــال، مدعومـ ــون ريـ ــى 32  مليـ ــل إلـ ــة لتصـ 1 بالمائـ
إيجابـــي لإليـــرادات بالعملـــة المحليـــة. وارتفعـــت األربـــاح 
قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة والضريبـــة واالســـتهالك وإطفـــاء 
الديـــن بنســـبة 3% ووصلـــت إلـــى 13،379 مليـــون ريـــال، 
وأمـــا هامـــش األربـــاح قبـــل اقتطـــاع الفائـــدة والضريبـــة 
واالســـتهالك وإطفـــاء الديـــن فقـــد ارتفـــع إلـــى 41%. ووصـــل 
صافـــي األربـــاح المخصصـــة لمســـاهمي Ooredoo فـــي 

ــال. ــون ريـ ــى 2193 مليـ 2016 إلـ
ــترك فـــي  وأوضـــح ســـعادته أن العامـــل المشـ
جميـــع تلـــك األســـواق هـــو الطلـــب المرتفـــع 
ســـجلت  حيـــث  البيانـــات،  خدمـــات  علـــى 
إيـــرادات البيانـــات نمـــوا بوتيـــرة تفـــوق وتيـــرة 

نمـــو االقتصـــاد بشـــكل عـــام.
علـــى  العمـــالء  طلـــب  »يواصـــل  وأضـــاف: 
ــاج  ــرد، وتحتـ ــه بشـــكل مطـ ــات ارتفاعـ البيانـ
مـــن  كال  نوفـــر  أن  إلـــى  الشـــركات 
هـــذا  تلبـــي  أن  يمكـــن  التـــي  الشـــبكات 
ــق  ــا تحقيـ ــح لهـ ــي تتيـ ــات التـ ــب، والعمليـ الطلـ
فـــإن  لـــذا  الشـــبكات«.  تلـــك  مـــن  أربـــاح 
Ooredoo تســـعى إلـــى أن تكـــون رائـــدة 

البيانـــات.  مجـــال  فـــي 
ومضـــى قائـــال: »إننـــا نقـــدم تجربـــة رائـــدة 
فـــي مجـــال الشـــبكات، وتطبيقـــات رائعـــة، 

لإلعجـــاب«. مثيـــر  ومحتـــوى 

Ooredoo  تحصد ثالث جوائز
فـــازت Ooredoo  بثـــالث جوائـــز مـــن حفـــل جوائـــز 
جمعيـــة الشـــرق األوســـط لعالقـــات المســـتثمرين »ميـــرا« 
وذلـــك تكريمـــا للشـــركة علـــى التزامهـــا طويـــل األمـــد 
باإلفصـــاح العـــادل والمســـتمر فـــي الوقـــت المحـــدد إضافـــة 

ـــادئ الشـــفافية. ـــق مب ـــى تشـــجيعها لتطبي إل
فقـــد فـــازت مجموعـــة Ooredoo فـــي الحفـــل الـــذي 
أقيـــم يـــوم 20 ســـبتمبر 2017 بجائـــزة »أفضـــل شـــركة فـــي 
مجـــال عالقـــات المســـتثمرين« وبجائـــزة »أفضـــل موظـــف 
قطـــر   Ooredoo وأمـــا  المســـتثمرين«،  عالقـــات 
فقـــد فـــازت بجائـــزة المركـــز الثانـــي »أفضـــل موقـــع 

إلكترونـــي لعالقـــات المســـتثمرين«.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 2030 الوطنيـــة  قطـــر  رؤيـــة  رؤيـــة 
علـــى ركائـــز اقتصاديـــة واجتماعيـــة 
ــم  ــة تهـــدف إلـــى رسـ ــرية وبيئيـ وبشـ
مالمـــح تقـــدم البـــالد خـــالل العقـــود المقبلـــة، بحيـــث 

تكـــون شـــاملة وتحقـــق الفائـــدة لجميـــع ســـكانها.
وتوفـــر الشـــركة خدمـــات االتصـــاالت الخلويـــة المتنقلـــة 
وخدمـــات الخطـــوط الثابتـــة فـــي قطـــر منـــذ مـــا يقـــرب 
مـــن عقـــد مـــن الزمـــان، وهـــي تـــرى أن ثمـــة أســـباب 
وجيهـــة تدعـــو إلـــى التفـــاؤل بشـــأن المســـتقبل، فقـــد بـــدأت 
االبتـــكارات الناشـــئة فـــي مجـــال العلـــم والتكنولوجيـــا 

تؤثـــر تأثيـــرا إيجابيـــا وعميقـــا علـــى المجتمـــع.
جديـــدة  تكنولوجيـــات  فوادفـــون  جلبـــت  ولطالمـــا 
ـــم لســـنوات  ـــع أنحـــاء العال ـــاس فـــي جمي ـــن مـــن الن للماليي
عديـــدة لتعزيـــز نوعيـــة الحيـــاة وتطويـــر مـــكان العمـــل، 
أهدافهـــا  تحقيـــق  علـــى  قطـــر  تســـاعد  فهـــي  لـــذا 
االقتصاديـــة والبيئيـــة واالجتماعيـــة فـــي جميـــع عملياتهـــا.

وقـــد ســـخّرت الشـــركة قـــوة التكنولوجيـــا للمشـــاركة 
فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع الكبـــرى مثـــل نهائيـــات 
ومشـــروع   ،2022 قطـــر  القـــدم  لكـــرة  العالـــم  كأس 
مشـــيرب قلـــب الدوحـــة، كمـــا أنهـــا تدعـــم مستشـــفى 
الســـدرة بأحـــدث التقنيـــات، إضافـــة إلـــى مشـــاركتها 
فـــي الكثيـــر مـــن المشـــاريع الوطنيـــة الكبيـــرة األخـــرى 
مـــن  واألفـــراد  والشـــركات  الحكومـــات  لتمكيـــن 

تحقيـــق مســـتقبل مثيـــر.

انقطاع الشبكة 
توقفـــت جميـــع خدمـــات الصـــوت والبيانـــات التـــي تقدمهـــا 
الشـــركة لشـــبكة الجيـــل الثالـــث 3G والجيـــل الرابـــع 
بـــالس  4G+  فـــي 17 يوليـــو 2017 بســـبب تعطـــل مســـجل 
التجهيـــزات  مـــن  وهـــو   ،)HLR( األصلـــي  الموقـــع 

الرئيســـية لشـــبكتها األساســـية. وقـــد حـــدث هـــذا الخلـــل 
خـــالل إجـــراء عمليـــة تحديـــث للشـــبكة وامتـــد ليشـــمل 

النظـــم الداعمـــة واالحتياطيـــة. 
وقـــد عمـــل فريـــق فودافـــون قطـــر، بمســـاعدة خبـــراء 
ــاعة  ــدار السـ ــة، علـــى مـ ــون العالميـ ــة فودافـ مـــن مجموعـ

الســـتعادة جميـــع خدمـــات االتصـــال عبـــر الشـــبكة.

وقالـــت الشـــركة فـــي بيـــان لهـــا: »ســـتتخذ فودافـــون 
شـــبكتها  مرونـــة  لتعزيـــز  اإلجـــراءات  مـــن  المزيـــد 
التـــي  الجديـــدة  والبرمجيـــات  األجهـــزة  باســـتخدام 

االتصـــاالت«. قطـــاع  معاييـــر  تتخطـــى 
التـــي  الفنيـــة  المشـــاكل  لهـــذه  فودافـــون  حـــل  وبعـــد 
ــا  عطلـــت شـــبكتها، كشـــفت الشـــركة عـــن برنامجهـ
التقديـــري للعمـــالء »أنـــت أوال« الـــذي يمنـــح عمـــالء 
 18 والشـــركات  األفـــراد  مـــن  الشـــهري  االشـــتراك 
 6 اســـتخدام  المجاني، يتـــم  من اإلنترنـــت  غيغابايـــت 
غيغابايـــت منهـــا شـــهريا علـــى مـــدى األشـــهر الثالثـــة التـــي 
تلـــت هـــذا العطـــل الفنـــي، وكذلـــك خصـــم 30% مـــن قيمـــة 

باقتهـــم الشـــهرية علـــى فاتورتهـــم المقبلـــة.
الشـــهري  االشـــتراك  عمـــالء  جميـــع  أيضـــا  واســـتفاد 
الجـــدد الذيـــن أصبحـــوا مـــن عمـــالء الشـــركة  قبـــل 
15 أغســـطس 2017 مـــن خصـــم 30% مـــن قيمـــة باقتهـــم 
إلـــى  الشـــهرية علـــى فاتـــورة الشـــهر األول. باإلضافـــة 
ـــي انتهـــت  ـــع أرصـــدة العمـــالء الت ـــك، تمـــت إعـــادة جمي ذل

صالحيتهـــا بتاريـــخ 17 يوليـــو بالكامـــل.
وقـــال الرئيـــس التنفيـــذي لفودافـــون قطـــر، إيـــان جـــراي: 
»تســـعى الشـــركة دائمـــا إلـــى تزويـــد عمالئهـــا بخدمـــات 
انقطـــاع  فـــإن   لـــذا  يـــوم،  كل  عالميـــة  ســـوية  ذات 
شـــبكتنا هـــو مخيـــب لآلمـــال بالنســـبة لنـــا ولعمالئنـــا. 
لكـــن الطريـــق إلـــى التقـــدم محفوفـــة بالتحديـــات، وعلـــى 
الرغـــم ممـــا حـــدث، اســـتطعنا أن نســـتمد القـــوة مـــن روح 
بلدنـــا قطـــر ومـــن عزيمـــة فريقنـــا المتفانـــي. ونريـــد أن 
نؤكـــد للعمـــالء أننـــا قـــد صرنـــا اآلن أقـــوى بعـــد نجاحنـــا 
فـــي تخطـــي تلـــك المصاعـــب. إننـــا نشـــكر عمالئنـــا علـــى 
والئهـــم لنـــا. ولمـــا كان األســـف لوحـــده ال يكفـــي، فقـــد 
أطلقنـــا برنامـــج »أنـــت أوال« كـــي نعـــرب عـــن تقديرنـــا 

لصبـــر عمالئنـــا«.

فودافون

شريك في التقدم
تماشيا مع طموحات البالد المتمثلة برؤية قطر الوطنية 2030، لعبت فودافون قطر دورها في أن 

تكون شريكا دائما لدولة قطر.

»الطريق إلى التقدم محفوفة بالتحديات، وعلى 
الرغم مما حدث، استطعنا أن نستمد القوة من روح 

بلدنا قطر ومن عزيمة فريقنا المتفاني«.

إيان جراي

الرئيس التنفيذي لفودافون قطر

تشتمل

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

أداء جيد
ــهر  ــة لألشـ ــا الماليـ ــن نتائجهـ ــر عـ ــون قطـ ــت فودافـ أعلنـ
الســـتة المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2017 حيـــث بلـــغ صافـــي 
الربـــح باســـتثناء اإلطفـــاء خـــالل األشـــهر الســـتة األولـــى 
مـــن الســـنة 47.8 مليـــون ريـــال، أي مـــا يمثـــل نمـــوا بنســـبة 

26.4% مدفوعـــا باالســـتهالك الكامـــل لألصـــول.
وعلـــى الرغـــم مـــن انقطـــاع خدمـــات شـــبكة فودافـــون 
قطـــر فـــي يوليـــو، بلغـــت أربـــاح الشـــركة قبـــل اإليـــرادات 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويليـــة  والتكاليـــف 
واإلطفـــاء 236 مليـــون ريـــال لألشـــهر الســـتة المنتهيـــة 
فـــي 30 ســـبتمبر 2017. كمـــا تحســـن هامـــش الربـــح 
والضرائـــب  التمويليـــة  والتكاليـــف  اإليـــرادات  قبـــل 

واالســـتهالك واإلطفـــاء فـــي النصـــف األول 
مقابـــل   %25 إلـــى  ليصـــل   2018 العـــام  مـــن 
الســـنة  مـــن  ذاتهـــا  الفتـــرة  خـــالل   %23.7
ـــادة قدرهـــا 1.3  ـــة، وهـــو مـــا يمثـــل زي الماضي
ـــى أســـاس ســـنوي مدعومـــة  ـــة عل نقطـــة مئوي
بتوفيـــر مجموعـــة مـــن المنتجـــات األكثـــر 
ربحيـــة، ووقـــف تحويـــل مخصصـــات لـــم تعـــد 

مطلوبـــة بقيمـــة 18 مليـــون ريـــال.
اإليـــرادات  إجمالـــي  انخفـــض  كمـــا 
األول  النصـــف  فـــي  الخدمـــات  وإيـــرادات 
مـــن الســـنة الماليـــة 2018 إلـــى 945 مليـــون 
التوالـــي  علـــى  ريـــال  مليـــون  و899  ريـــال 
الشـــبكة  انقطـــاع  بـــه  لمـــا تســـبب  نظـــرا 
وبيئـــة التســـعير المحتدمـــة. واســـتمر صافـــي 
 626 إلـــى  ليصـــل  التحســـن  فـــي  التمويـــل 
ـــع الثانـــي مـــن  ـــال قطـــري فـــي الرب مليـــون ري

.2018 الماليـــة  الســـنة 
ومـــع نهايـــة ســـبتمبر 2017، انخفـــض إجمالـــي 

عـــدد العمـــالء إلـــى 1.389.000، أي أقـــل بــــ 68.000 عميـــل 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن الســـنة الســـابقة بســـبب تأثيـــر 
انقطـــاع الشـــبكة، وتباطـــؤ وتيـــرة النمـــو االقتصـــادي، 
وتوقيـــت العطـــالت. ومـــع ذلـــك، نمـــت قاعـــدة عمـــالء 
خدمات االشـــتراك الشـــهري بنســـبة 20.8% بســـبب انتشـــار 
ـــر »فليكـــس«  باقـــات »فليكـــس« مـــن فودافـــون. وتُعتب
منتجـــا مبتكـــرا يؤمـــن للعمـــالء الحريـــة والمرونـــة فـــي 
االتصـــاالت  وتبـــادل  البيانـــات  مـــن  المزيـــد  اســـتخدام 
ـــا وذلـــك عبـــر  ـــا ودولي ـــة القصيـــرة محلي والرســـائل النصي
باقـــة واحـــدة مـــن الرصيـــد دون تحديـــد الحصـــة مســـبقا.

وتعليقـــا علـــى هـــذه النتائـــج، قـــال إيـــان جـــراي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة فودافـــون قطـــر: »رغـــم التراجـــع 
تـــزال  ال  يوليـــو،  شـــهر  فـــي  شـــهدناه  الـــذي  الكبيـــر 
خططنـــا المقـــررة للنمـــو والتطويـــر جاريـــة علـــى قـــدم 
العالمـــة  شـــعار  عـــن  مؤخـــرا  أعلنـــا  كمـــا  وســـاق. 

أفضـــل...Ready؟«  »المســـتقبل  الجديـــد  التجاريـــة 
الـــذي نســـعى مـــن خاللـــه إلـــى ترســـيخ التزامنـــا تجـــاه 
دولـــة قطـــر والتأكيـــد لعمالئنـــا بـــأن عالمـــة فودافـــون 
ــم  ــدم لهـ ــذي يقـ ــل الـ ــي األمثـ ــريكهم الرقمـ ــتبقى شـ سـ

العالميـــة«. والتكنولوجيـــا  االبتـــكارات  أهـــم 

تغيير نهاية السنة المالية
ــة  ــنتها الماليـ ــة سـ ــر نهايـ ــون قطـ ــركة فودافـ ــت شـ عدّلـ
مـــن 1 أبريـــل إلـــى 1 ينايـــر. وقـــد وافـــق المســـاهمون علـــى 
ذلـــك فـــي اجتمـــاع جمعيتهـــا العامـــة غيـــر العاديـــة فـــي 
18 أكتوبـــر 2017، حيـــث ســـيصبح هـــذا القـــرار نافـــذا 
بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــات الالزمـــة مـــن الجهـــات 

ــة.  ــمية المختصـ الرسـ
ناصـــر  وبحضـــور  جـــراي،  إيـــان  االجتمـــاع  وتـــرأس 
المـــري، عضـــو مجلـــس اإلدارة، وبـــرت خوشـــن، المديـــر 
ـــه أمـــام  التنفيـــذي المالـــي. وقـــال إيـــان جـــراي فـــي كلمت
المســـاهمين: »مـــن شـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى 
علـــى  الشـــركة  تســـاعد  أن  األساســـي  النظـــام  مـــواد 
الشـــركات  مـــع  أكبـــر  بشـــكل  أوضاعهـــا  توفيـــق 
األخـــرى المدرجـــة فـــي قطـــر، وأن تســـمح لنـــا بدمـــج 
القانونيـــة  والكيانـــات  الشـــركات  حوكمـــة  نظـــام 
ــن  ــرا عـ ــادر مؤخـ ــية الصـ ــوق الرئيسـ ــي السـ ــة فـ المدرجـ
هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة، وســـيمّكننا ذلـــك أيضـــا 

مـــن تحضيـــر الشـــركة للنمـــو مســـتقبال«.
وتنـــاول االجتمـــاع أيضـــا موضـــوع تعديـــل نهايـــة الســـنة 
الماليـــة للشـــركة لتبـــدأ فـــي 1 ينايـــر وتنتهـــي فـــي 31 
ديســـمبر، مـــا يضمـــن مواءمـــة إعالنـــات النتائـــج الماليـــة 

الســـوق  مـــع  األخـــرى  التقاريـــر  للشـــركة ومتطلبـــات 
المحليـــة.

خيـــارات  تـــدرس  بأنهـــا  قطـــر  فودافـــون  وأوضحـــت 
لنمـــو  الـــالزم  اإلضافـــي  التمويـــل  لتأميـــن  متنوعـــة 
خـــالل  األخـــرى  المقترحـــات  وتضمنـــت  الشـــركة. 
ـــالك أي مســـاهم حصـــة تتجـــاوز %5  االجتمـــاع حظـــر امت
مـــن أســـهم الشـــركة، وهـــو الحـــد األعلـــى للتصويـــت فـــي 
الجمعيـــة العموميـــة. ويســـتثنى مـــن ذلـــك المســـاهمون 
المؤسســـون، ومجموعـــة فودافـــون جـــروب بـــي إل ســـي، 
وتنـــاول  المعنيـــة.  القطريـــة  والمؤسســـات الحكوميـــة 
مجلـــس  رئيـــس  انتخـــاب  إجـــراءات  أيضـــا  االجتمـــاع 
مجلـــس  لعضويـــة  جديـــدة  شـــروط  وإضافـــة  اإلدارة، 

اإلدارة.

إطالق آيفون 10
طرحـــت فودافـــون قطـــر هاتـــف آيفـــون 10 
عقـــب موجـــة طلـــب غيـــر مســـبوقة أثمـــرت 
عـــن نفـــاد الجهـــاز فـــي غضـــون أقـــل مـــن 
ســـاعتين بعـــد فتـــح بـــاب الحجـــز المســـبق 

عليـــه يـــوم 27 أكتوبـــر.
وقـــد أطلقـــت الشـــركة هـــذا الهاتـــف يـــوم 
3 نوفمبـــر بالتزامـــن مـــع إطالقـــه رســـميا 
فـــي مدينـــة لـــوس أنجلـــوس. وحـــرص فريـــق 
عمـــل فودافـــون علـــى أن يكـــون عمالؤهـــا 
هـــذا  علـــى  يحصلـــون  الذيـــن  أوائـــل  مـــن 
الهاتـــف األكثـــر ترقبـــا لهـــذا العـــام، وذلـــك 
عبـــر إيصالـــه شـــخصيا إلـــى كل مـــن تقـــدم 

ــا. ــه إلكترونيـ ــبقا بطلبـ مسـ
وفاجـــأ ســـفيرا عالمـــة فودافـــون التجاريـــة، 
ســـعود المعاضيـــد وراشـــد الكـــواري، أول 
عميـــل طلـــب الهاتـــف إلكترونيـــا، حيـــث أوصـــال هاتـــف 

آيفـــون 10 إلـــى منزلـــه.
كمـــا أقامـــت الشـــركة بهـــذه المناســـبة فعاليـــة مميـــزة 
اســـتقطبت أكثـــر مـــن 300 شـــخص فـــي متجرهـــا ضمـــن 
ــاس  ــواء الحمـ ــع أجـ ــول ونقلـــت جميـ ــو مـ ــع فيالجيـ مجمـ
قنـــوات  عبـــر  اليـــوم  هـــذا  تخللـــت  التـــي  والتشـــويق 

فودافـــون علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
فودافـــون  أطلقـــت   ،10 آيفـــون  طـــرح  مـــع  وبالتزامـــن 
عروضـــا رائعـــة علـــى اإلنترنـــت لعمـــالء الدفـــع المســـبق 
ــد،  ــاز الجديـ ــتروا الجهـ ــن اشـ ــتراك الشـــهري الذيـ واالشـ
حيـــث سيســـتمتع عمـــالء االشـــتراك الشـــهري الحالييـــن 
والجـــدد بــــ 8 جيجابايـــت شـــهريا مـــن اإلنترنـــت المحلـــي 
أيفـــون  الجديـــدة  عبـــر هواتفهـــم  أشـــهر  ثالثـــة  لمـــدة 
10، فيمـــا ســـيحصل عمـــالء الدفـــع المســـبق علـــى 8 

جيجابايـــت مـــن اإلنترنـــت المحلـــي لمـــدة 90 يومـــا.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سعادة صالح بن غانم العلي
وزير الثقافة والرياضة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

أداء جيد
ــهر  ــة لألشـ ــا الماليـ ــن نتائجهـ ــر عـ ــون قطـ ــت فودافـ أعلنـ
الســـتة المنتهيـــة فـــي 30 ســـبتمبر 2017 حيـــث بلـــغ صافـــي 
الربـــح باســـتثناء اإلطفـــاء خـــالل األشـــهر الســـتة األولـــى 
مـــن الســـنة 47.8 مليـــون ريـــال، أي مـــا يمثـــل نمـــوا بنســـبة 

26.4% مدفوعـــا باالســـتهالك الكامـــل لألصـــول.
وعلـــى الرغـــم مـــن انقطـــاع خدمـــات شـــبكة فودافـــون 
قطـــر فـــي يوليـــو، بلغـــت أربـــاح الشـــركة قبـــل اإليـــرادات 
واالســـتهالك  والضرائـــب  التمويليـــة  والتكاليـــف 
واإلطفـــاء 236 مليـــون ريـــال لألشـــهر الســـتة المنتهيـــة 
فـــي 30 ســـبتمبر 2017. كمـــا تحســـن هامـــش الربـــح 
والضرائـــب  التمويليـــة  والتكاليـــف  اإليـــرادات  قبـــل 

واالســـتهالك واإلطفـــاء فـــي النصـــف األول 
مقابـــل   %25 إلـــى  ليصـــل   2018 العـــام  مـــن 
الســـنة  مـــن  ذاتهـــا  الفتـــرة  خـــالل   %23.7
ـــادة قدرهـــا 1.3  ـــة، وهـــو مـــا يمثـــل زي الماضي
ـــى أســـاس ســـنوي مدعومـــة  ـــة عل نقطـــة مئوي
بتوفيـــر مجموعـــة مـــن المنتجـــات األكثـــر 
ربحيـــة، ووقـــف تحويـــل مخصصـــات لـــم تعـــد 

مطلوبـــة بقيمـــة 18 مليـــون ريـــال.
اإليـــرادات  إجمالـــي  انخفـــض  كمـــا 
األول  النصـــف  فـــي  الخدمـــات  وإيـــرادات 
مـــن الســـنة الماليـــة 2018 إلـــى 945 مليـــون 
التوالـــي  علـــى  ريـــال  مليـــون  و899  ريـــال 
الشـــبكة  انقطـــاع  بـــه  لمـــا تســـبب  نظـــرا 
وبيئـــة التســـعير المحتدمـــة. واســـتمر صافـــي 
 626 إلـــى  ليصـــل  التحســـن  فـــي  التمويـــل 
ـــع الثانـــي مـــن  ـــال قطـــري فـــي الرب مليـــون ري

.2018 الماليـــة  الســـنة 
ومـــع نهايـــة ســـبتمبر 2017، انخفـــض إجمالـــي 

عـــدد العمـــالء إلـــى 1.389.000، أي أقـــل بــــ 68.000 عميـــل 
مقارنـــة بالفتـــرة نفســـها مـــن الســـنة الســـابقة بســـبب تأثيـــر 
انقطـــاع الشـــبكة، وتباطـــؤ وتيـــرة النمـــو االقتصـــادي، 
وتوقيـــت العطـــالت. ومـــع ذلـــك، نمـــت قاعـــدة عمـــالء 
خدمات االشـــتراك الشـــهري بنســـبة 20.8% بســـبب انتشـــار 
ـــر »فليكـــس«  باقـــات »فليكـــس« مـــن فودافـــون. وتُعتب
منتجـــا مبتكـــرا يؤمـــن للعمـــالء الحريـــة والمرونـــة فـــي 
االتصـــاالت  وتبـــادل  البيانـــات  مـــن  المزيـــد  اســـتخدام 
ـــا وذلـــك عبـــر  ـــا ودولي ـــة القصيـــرة محلي والرســـائل النصي
باقـــة واحـــدة مـــن الرصيـــد دون تحديـــد الحصـــة مســـبقا.
وتعليقـــا علـــى هـــذه النتائـــج، قـــال إيـــان جـــراي، الرئيـــس 
التنفيـــذي لشـــركة فودافـــون قطـــر: »رغـــم التراجـــع 
تـــزال  ال  يوليـــو،  شـــهر  فـــي  شـــهدناه  الـــذي  الكبيـــر 
خططنـــا المقـــررة للنمـــو والتطويـــر جاريـــة علـــى قـــدم 
العالمـــة  شـــعار  عـــن  مؤخـــرا  أعلنـــا  كمـــا  وســـاق. 

أفضـــل...Ready؟«  »المســـتقبل  الجديـــد  التجاريـــة 
الـــذي نســـعى مـــن خاللـــه إلـــى ترســـيخ التزامنـــا تجـــاه 
دولـــة قطـــر والتأكيـــد لعمالئنـــا بـــأن عالمـــة فودافـــون 
ــم  ــدم لهـ ــذي يقـ ــل الـ ــي األمثـ ــريكهم الرقمـ ــتبقى شـ سـ

العالميـــة«. والتكنولوجيـــا  االبتـــكارات  أهـــم 

تغيير نهاية السنة المالية
ــة  ــنتها الماليـ ــة سـ ــر نهايـ ــون قطـ ــركة فودافـ ــت شـ عدّلـ
مـــن 1 أبريـــل إلـــى 1 ينايـــر. وقـــد وافـــق المســـاهمون علـــى 
ذلـــك فـــي اجتمـــاع جمعيتهـــا العامـــة غيـــر العاديـــة فـــي 
18 أكتوبـــر 2017، حيـــث ســـيصبح هـــذا القـــرار نافـــذا 
بعـــد الحصـــول علـــى الموافقـــات الالزمـــة مـــن الجهـــات 

ــة.  ــمية المختصـ الرسـ
ناصـــر  وبحضـــور  جـــراي،  إيـــان  االجتمـــاع  وتـــرأس 
المـــري، عضـــو مجلـــس اإلدارة، وبـــرت خوشـــن، المديـــر 
ـــه أمـــام  التنفيـــذي المالـــي. وقـــال إيـــان جـــراي فـــي كلمت
المســـاهمين: »مـــن شـــأن التعديـــالت المقترحـــة علـــى 
علـــى  الشـــركة  تســـاعد  أن  األساســـي  النظـــام  مـــواد 
الشـــركات  مـــع  أكبـــر  بشـــكل  أوضاعهـــا  توفيـــق 
األخـــرى المدرجـــة فـــي قطـــر، وأن تســـمح لنـــا بدمـــج 
القانونيـــة  والكيانـــات  الشـــركات  حوكمـــة  نظـــام 
ــن  ــرا عـ ــادر مؤخـ ــية الصـ ــوق الرئيسـ ــي السـ ــة فـ المدرجـ
هيئـــة قطـــر لألســـواق الماليـــة، وســـيمّكننا ذلـــك أيضـــا 

مـــن تحضيـــر الشـــركة للنمـــو مســـتقبال«.
وتنـــاول االجتمـــاع أيضـــا موضـــوع تعديـــل نهايـــة الســـنة 
الماليـــة للشـــركة لتبـــدأ فـــي 1 ينايـــر وتنتهـــي فـــي 31 
ديســـمبر، مـــا يضمـــن مواءمـــة إعالنـــات النتائـــج الماليـــة 

الســـوق  مـــع  األخـــرى  التقاريـــر  للشـــركة ومتطلبـــات 
المحليـــة.

خيـــارات  تـــدرس  بأنهـــا  قطـــر  فودافـــون  وأوضحـــت 
لنمـــو  الـــالزم  اإلضافـــي  التمويـــل  لتأميـــن  متنوعـــة 
خـــالل  األخـــرى  المقترحـــات  وتضمنـــت  الشـــركة. 
ـــالك أي مســـاهم حصـــة تتجـــاوز %5  االجتمـــاع حظـــر امت
مـــن أســـهم الشـــركة، وهـــو الحـــد األعلـــى للتصويـــت فـــي 
الجمعيـــة العموميـــة. ويســـتثنى مـــن ذلـــك المســـاهمون 
المؤسســـون، ومجموعـــة فودافـــون جـــروب بـــي إل ســـي، 
وتنـــاول  المعنيـــة.  القطريـــة  والمؤسســـات الحكوميـــة 
مجلـــس  رئيـــس  انتخـــاب  إجـــراءات  أيضـــا  االجتمـــاع 
مجلـــس  لعضويـــة  جديـــدة  شـــروط  وإضافـــة  اإلدارة، 

اإلدارة.

إطالق آيفون 10
طرحـــت فودافـــون قطـــر هاتـــف آيفـــون 10 
عقـــب موجـــة طلـــب غيـــر مســـبوقة أثمـــرت 
عـــن نفـــاد الجهـــاز فـــي غضـــون أقـــل مـــن 
ســـاعتين بعـــد فتـــح بـــاب الحجـــز المســـبق 

عليـــه يـــوم 27 أكتوبـــر.
وقـــد أطلقـــت الشـــركة هـــذا الهاتـــف يـــوم 
3 نوفمبـــر بالتزامـــن مـــع إطالقـــه رســـميا 
فـــي مدينـــة لـــوس أنجلـــوس. وحـــرص فريـــق 
عمـــل فودافـــون علـــى أن يكـــون عمالؤهـــا 
هـــذا  علـــى  يحصلـــون  الذيـــن  أوائـــل  مـــن 
الهاتـــف األكثـــر ترقبـــا لهـــذا العـــام، وذلـــك 
عبـــر إيصالـــه شـــخصيا إلـــى كل مـــن تقـــدم 

ــا. ــه إلكترونيـ ــبقا بطلبـ مسـ
وفاجـــأ ســـفيرا عالمـــة فودافـــون التجاريـــة، 
ســـعود المعاضيـــد وراشـــد الكـــواري، أول 
عميـــل طلـــب الهاتـــف إلكترونيـــا، حيـــث أوصـــال هاتـــف 

آيفـــون 10 إلـــى منزلـــه.
كمـــا أقامـــت الشـــركة بهـــذه المناســـبة فعاليـــة مميـــزة 
اســـتقطبت أكثـــر مـــن 300 شـــخص فـــي متجرهـــا ضمـــن 
ــاس  ــواء الحمـ ــع أجـ ــول ونقلـــت جميـ ــو مـ ــع فيالجيـ مجمـ
قنـــوات  عبـــر  اليـــوم  هـــذا  تخللـــت  التـــي  والتشـــويق 

فودافـــون علـــى مواقـــع التواصـــل االجتماعـــي.
فودافـــون  أطلقـــت   ،10 آيفـــون  طـــرح  مـــع  وبالتزامـــن 
عروضـــا رائعـــة علـــى اإلنترنـــت لعمـــالء الدفـــع المســـبق 
ــد،  ــاز الجديـ ــتروا الجهـ ــن اشـ ــتراك الشـــهري الذيـ واالشـ
حيـــث سيســـتمتع عمـــالء االشـــتراك الشـــهري الحالييـــن 
والجـــدد بــــ 8 جيجابايـــت شـــهريا مـــن اإلنترنـــت المحلـــي 
أيفـــون  الجديـــدة  عبـــر هواتفهـــم  أشـــهر  ثالثـــة  لمـــدة 
10، فيمـــا ســـيحصل عمـــالء الدفـــع المســـبق علـــى 8 

جيجابايـــت مـــن اإلنترنـــت المحلـــي لمـــدة 90 يومـــا.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

 سعادة صالح بن غانم العلي
وزير الثقافة والرياضة
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العوامـــل مجتمعـــة شـــقت األســـلحة طريقهـــا إلـــى أيـــدي 
ــع. ــة المجتمـ ــادة ونخبـ ــار القـ ــوك والســـالطين وكبـ الملـ
ــذا  ــة فـــي قطـــر هـ وكان مـــن أبـــرز المعـــارض المرتقبـ
العـــام معـــرض “فتيـــات التزّلـــج مـــن كابـــول” للمصـــورة 
جيســـيكا فولفـــورد، الحائـــزة علـــى عـــدة جوائـــز عالميـــة. 
ـــات وهـــن  ـــات أفغاني ـــة لفتي وضـــم المعـــرض صـــورا مذهل
يركبـــن ألـــواح التزلـــج. ويرجـــع الفضـــل فـــي تنفيـــذ هـــذا 
التـــي  األفغانيـــة  “سكاتيســـتان”  لمنظمـــة  المشـــروع 
توفـــر ســـاحات للتزلـــج أمـــام األطفـــال المهمّشـــين فـــي 
أفغانســـتان لترغيبهـــم فـــي العـــودة إلـــى مقاعـــد الدراســـة 
مجـــددا. وقـــد أقيـــم المعـــرض مـــن 20 يوليـــو إلـــى 21 

ــارا. أكتوبـــر 2017 فـــي جاليـــري متاحـــف قطـــر بكتـ
وبعـــد ذلـــك بوقـــت قصيـــر، دشـــنت ســـمو الشـــيخة مـــوزا 
بنـــت ناصـــر، رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة مشـــيرب 
فـــي  الحيـــاة«،  نـــواة  إلـــى  »رحلـــة  معـــرض  العقاريـــة، 
أكتوبـــر 2017 فـــي بيـــت بـــن جلمـــود، وهـــو أحـــد متاحـــف 
مشـــيرب. وجـــاء المعـــرض كثمـــرة تعـــاون بيـــن كل مـــن 
متاحـــف مشـــيرب ومعهـــد قطـــر لبحـــوث الطـــب الحيـــوي، 
متمثـــال فـــي برنامـــج »قطـــر جينـــوم« و»قطـــر بيوبنـــك« 

ثقافة ورياضة

قطـــر ســـنويا مجموعـــة متنوعـــة 
مـــن المعـــارض الفنيـــة المحليـــة 
والعالميـــة. وقـــد كانـــت ســـنة 
ابتـــداء  والثقافيـــة،  الفنيـــة  بالمعـــارض  حافلـــة   2017
بالمعـــارض اإلســـالمية، وانتهـــاء بالعـــام الثقافـــي قطـــر- 
ألمانيـــا 2017. وبطبيعـــة الحـــال، ضمـــت المعـــارض الفنيـــة 
أعمـــاال للفنانيـــن للقطرييـــن والمقيميـــن مســـتوحاة مـــن 

ــر. ــار علـــى قطـ الحصـ

المعارض
مـــن أكبـــر المعـــارض التـــي افتتحـــت هـــذا العـــام معـــرض 
“نســـيج اإلمبرطوريـــات: زخـــارف وحرفيـــون بيـــن تركيـــا 
وإيـــران والهنـــد” الـــذي افتُتـــح فـــي 15 مـــارس 2017 فـــي 
متحـــف الفـــن اإلســـالمي، وأضـــاف هـــذا المعـــرض بعـــدا 
جديـــدا إلـــى مجموعـــة مقتنيـــات متحـــف الفـــن اإلســـالمي 
مـــن خـــالل إظهـــار العالقـــة التـــي ربطـــت بيـــن الســـالالت 
الثـــالث الرئيســـية التـــي واكبـــت المرحلـــة األولـــى مـــن 
عصـــر الفـــن اإلســـالمي الحديـــث. فمـــن خـــالل التفاعـــل 
بيـــن الســـالالت العثمانيـــة والصفويـــة والمغوليـــة انبثقـــت 
مجموعـــة مميـــزة جديـــدة مـــن الرســـوم والعناصـــر الفنيـــة 
التـــي ارتكـــزت فـــي أسســـها علـــى التقاليـــد اإلســـالمية 
ــح  ــا نجـ ــة، كمـ ــة الغربيـ ــرات الفنيـ ــى المؤثـ ــى وعلـ األولـ
التبـــادل  هـــذا  تشـــكيل  فـــي  معـــا  والفنانـــون  الرعـــاة 

والبراعـــة  الكريمـــة  الرعايـــة  خـــالل  مـــن  الثقافـــي 
بالدرجـــة  الســـجاد  علـــى  المعـــرض  وركـــز  الفنيـــة. 
األولـــى، لكنـــه ضـــم أيضـــا المخطوطـــات والمشـــغوالت 
ــا مـــن الفنـــون التـــي تضـــيء  ــة والخـــزف وغيرهـ المعدنيـ

علـــى الســـياقين التاريخـــي والفنـــي لتلـــك الفتـــرة.
“البـــارود  معـــرض  أقيـــم  المعـــرض،  ذلـــك  وبعـــد 
فاضـــل  مقتنيـــات  مـــن  اســـالمية  أســـلحة  والجوهـــر: 
متحـــف  فـــي   2017 أغســـطس   27 فـــي  المنصـــوري” 
الفـــن اإلســـالمي وســـوف يســـتمر حتـــى 12 مايـــو 2018. 
ويقـــدم هـــذا المعـــرض أســـلحة إســـالمية مـــن المجموعـــة 
الخاصـــة لجامـــع التحـــف القطـــري فاضـــل المنصـــوري. 
وتشـــمل المجموعـــة األســـلحة البيضـــاء واألســـلحة الناريـــة 
المصنوعـــة فـــي تركيـــا وإيـــران والهنـــد بشـــكل رئيســـي 
والتـــي تغطـــي فتـــرة زمنيـــة تمتـــد مـــن القـــرن الســـابع عشـــر 
إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر الميالدييـــن. ويتنـــاول معـــرض 
التـــي  اليدويـــة  الحـــرف  فنـــون  والجوهـــر”  “البـــارود 
ـــر مســـبوقة مـــن البراعـــة فـــي  ـــى مســـتويات غي ـــت إل وصل
ــة.  ــة والمغوليـ ــة والصفويـ ــات العثمانيـ ــد اإلمبراطوريـ عهـ
ــب،  ــلحة فحسـ ــع كأسـ ــذه القطـ ــرض هـ ــدم المعـ وال يقـ
ـــى الحرفيـــة  ـــل يلقـــي الضـــوء أيضـــا علـــى جماليتهـــا وعل ب
الفنيـــة المســـتخدمة فـــي صناعتهـــا. فقـــد كانـــت صناعـــة 
األســـلحة فـــي العالـــم اإلســـالمي فنـــا قائمـــا بذاتـــه، دون 
ـــة. وألجـــل هـــذه  ـــا الوظيفي ـــك مـــن فاعليته أن ينتقـــص ذل

عام من الفن
والثقافة وحب الوطن 

تطمح دولة قطر إلى أن تصبح واحدة من أكبر عواصم الفن في العالم، لذا فهي تواصل 
السعي لجعل البالد وجهة لألعمال الفنية المحلية والعالمية.

تستضيف

ثقافة ورياضة

»عكست فعالية مسيرة الصداقة حالة من التكاتف 
المجتمعي بين المواطنين والمقيمين في دولة 

قطر، وأن ذلك ليس بجديد على المجتمع القطري، بل 
هو متجّذر في بنيته االجتماعية، انطالقًا من وحدة 

النسيج المجتمعي وترابطه، وهو ما زاده الحصار 
تماسكًا وتكاتفًا« .

سعادة صالح بن غانم العلي
وزير الثقافة والرياضة
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العوامـــل مجتمعـــة شـــقت األســـلحة طريقهـــا إلـــى أيـــدي 
ــع. ــة المجتمـ ــادة ونخبـ ــار القـ ــوك والســـالطين وكبـ الملـ

ــذا  ــة فـــي قطـــر هـ وكان مـــن أبـــرز المعـــارض المرتقبـ
العـــام معـــرض “فتيـــات التزّلـــج مـــن كابـــول” للمصـــورة 
جيســـيكا فولفـــورد، الحائـــزة علـــى عـــدة جوائـــز عالميـــة. 
ـــات وهـــن  ـــات أفغاني ـــة لفتي وضـــم المعـــرض صـــورا مذهل
يركبـــن ألـــواح التزلـــج. ويرجـــع الفضـــل فـــي تنفيـــذ هـــذا 
التـــي  األفغانيـــة  “سكاتيســـتان”  لمنظمـــة  المشـــروع 
توفـــر ســـاحات للتزلـــج أمـــام األطفـــال المهمّشـــين فـــي 
أفغانســـتان لترغيبهـــم فـــي العـــودة إلـــى مقاعـــد الدراســـة 
مجـــددا. وقـــد أقيـــم المعـــرض مـــن 20 يوليـــو إلـــى 21 

ــارا. أكتوبـــر 2017 فـــي جاليـــري متاحـــف قطـــر بكتـ
وبعـــد ذلـــك بوقـــت قصيـــر، دشـــنت ســـمو الشـــيخة مـــوزا 
بنـــت ناصـــر، رئيـــس مجلـــس إدارة شـــركة مشـــيرب 
فـــي  الحيـــاة«،  نـــواة  إلـــى  »رحلـــة  معـــرض  العقاريـــة، 
أكتوبـــر 2017 فـــي بيـــت بـــن جلمـــود، وهـــو أحـــد متاحـــف 
مشـــيرب. وجـــاء المعـــرض كثمـــرة تعـــاون بيـــن كل مـــن 
متاحـــف مشـــيرب ومعهـــد قطـــر لبحـــوث الطـــب الحيـــوي، 
متمثـــال فـــي برنامـــج »قطـــر جينـــوم« و»قطـــر بيوبنـــك« 

ثقافة ورياضة

قطـــر ســـنويا مجموعـــة متنوعـــة 
مـــن المعـــارض الفنيـــة المحليـــة 
والعالميـــة. وقـــد كانـــت ســـنة 
ابتـــداء  والثقافيـــة،  الفنيـــة  بالمعـــارض  حافلـــة   2017
بالمعـــارض اإلســـالمية، وانتهـــاء بالعـــام الثقافـــي قطـــر- 
ألمانيـــا 2017. وبطبيعـــة الحـــال، ضمـــت المعـــارض الفنيـــة 
أعمـــاال للفنانيـــن للقطرييـــن والمقيميـــن مســـتوحاة مـــن 

ــر. ــار علـــى قطـ الحصـ

المعارض
مـــن أكبـــر المعـــارض التـــي افتتحـــت هـــذا العـــام معـــرض 
“نســـيج اإلمبرطوريـــات: زخـــارف وحرفيـــون بيـــن تركيـــا 
وإيـــران والهنـــد” الـــذي افتُتـــح فـــي 15 مـــارس 2017 فـــي 
متحـــف الفـــن اإلســـالمي، وأضـــاف هـــذا المعـــرض بعـــدا 
جديـــدا إلـــى مجموعـــة مقتنيـــات متحـــف الفـــن اإلســـالمي 
مـــن خـــالل إظهـــار العالقـــة التـــي ربطـــت بيـــن الســـالالت 
الثـــالث الرئيســـية التـــي واكبـــت المرحلـــة األولـــى مـــن 
عصـــر الفـــن اإلســـالمي الحديـــث. فمـــن خـــالل التفاعـــل 
بيـــن الســـالالت العثمانيـــة والصفويـــة والمغوليـــة انبثقـــت 
مجموعـــة مميـــزة جديـــدة مـــن الرســـوم والعناصـــر الفنيـــة 
التـــي ارتكـــزت فـــي أسســـها علـــى التقاليـــد اإلســـالمية 
ــح  ــا نجـ ــة، كمـ ــة الغربيـ ــرات الفنيـ ــى المؤثـ ــى وعلـ األولـ
التبـــادل  هـــذا  تشـــكيل  فـــي  معـــا  والفنانـــون  الرعـــاة 

والبراعـــة  الكريمـــة  الرعايـــة  خـــالل  مـــن  الثقافـــي 
بالدرجـــة  الســـجاد  علـــى  المعـــرض  وركـــز  الفنيـــة. 
األولـــى، لكنـــه ضـــم أيضـــا المخطوطـــات والمشـــغوالت 
ــا مـــن الفنـــون التـــي تضـــيء  ــة والخـــزف وغيرهـ المعدنيـ

علـــى الســـياقين التاريخـــي والفنـــي لتلـــك الفتـــرة.
“البـــارود  معـــرض  أقيـــم  المعـــرض،  ذلـــك  وبعـــد 
فاضـــل  مقتنيـــات  مـــن  اســـالمية  أســـلحة  والجوهـــر: 
متحـــف  فـــي   2017 أغســـطس   27 فـــي  المنصـــوري” 
الفـــن اإلســـالمي وســـوف يســـتمر حتـــى 12 مايـــو 2018. 
ويقـــدم هـــذا المعـــرض أســـلحة إســـالمية مـــن المجموعـــة 
الخاصـــة لجامـــع التحـــف القطـــري فاضـــل المنصـــوري. 
وتشـــمل المجموعـــة األســـلحة البيضـــاء واألســـلحة الناريـــة 
المصنوعـــة فـــي تركيـــا وإيـــران والهنـــد بشـــكل رئيســـي 
والتـــي تغطـــي فتـــرة زمنيـــة تمتـــد مـــن القـــرن الســـابع عشـــر 
إلـــى القـــرن التاســـع عشـــر الميالدييـــن. ويتنـــاول معـــرض 
التـــي  اليدويـــة  الحـــرف  فنـــون  والجوهـــر”  “البـــارود 
ـــر مســـبوقة مـــن البراعـــة فـــي  ـــى مســـتويات غي ـــت إل وصل
ــة.  ــة والمغوليـ ــة والصفويـ ــات العثمانيـ ــد اإلمبراطوريـ عهـ
ــب،  ــلحة فحسـ ــع كأسـ ــذه القطـ ــرض هـ ــدم المعـ وال يقـ
ـــى الحرفيـــة  ـــل يلقـــي الضـــوء أيضـــا علـــى جماليتهـــا وعل ب
الفنيـــة المســـتخدمة فـــي صناعتهـــا. فقـــد كانـــت صناعـــة 
األســـلحة فـــي العالـــم اإلســـالمي فنـــا قائمـــا بذاتـــه، دون 
ـــة. وألجـــل هـــذه  ـــا الوظيفي ـــك مـــن فاعليته أن ينتقـــص ذل

عام من الفن
والثقافة وحب الوطن 

تطمح دولة قطر إلى أن تصبح واحدة من أكبر عواصم الفن في العالم، لذا فهي تواصل 
السعي لجعل البالد وجهة لألعمال الفنية المحلية والعالمية.

تستضيف

ثقافة ورياضة

»عكست فعالية مسيرة الصداقة حالة من التكاتف 
المجتمعي بين المواطنين والمقيمين في دولة 

قطر، وأن ذلك ليس بجديد على المجتمع القطري، بل 
هو متجّذر في بنيته االجتماعية، انطالقًا من وحدة 

النسيج المجتمعي وترابطه، وهو ما زاده الحصار 
تماسكًا وتكاتفًا« .

سعادة صالح بن غانم العلي
وزير الثقافة والرياضة
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الفن وأزمة الخليج
متاحـــف قطـــر هـــي مؤسســـة تعنـــى بالمتاحـــف فـــي قطـــر 
تـــرأس مجلـــس أمنائهـــا الشـــيخة المياســـة بنـــت حمـــد 
بـــن خليفـــة آل ثانـــي، وقـــد خطـــت المؤسســـة خطـــوات 
واســـعة إلنشـــاء مركـــز فنـــي وثقافـــي عـــام فـــي البـــالد. 
النحـــت  مـــن  فنيـــة  قطعـــا  قطـــر  متاحـــف  وتعـــرض 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي األماكـــن العامـــة غيـــر 
الرســـمية وغالبـــا فـــي الهـــواء الطلـــق، مثـــل مطـــار حمـــد 
الدولـــي، ومركـــز قطـــر الوطنـــي للمؤتمـــرات، ونفـــق 
طريـــق ســـلوى، وحديقـــة أســـباير، آخرهـــا مطافـــئ: مقـــر 
الفنانيـــن. وقـــد أطلقـــت متاحـــف قطـــر فـــي 12 ســـبتمبر 
2017 أولـــى فعاليـــات مشـــروعها الفنـــي الضخـــم »100 يـــوم 
علـــى الحصـــار« بتدشـــين مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة 
لخمســـة فنانيـــن قطرييـــن ومقيميـــن، فـــي مقـــر مطافـــئ: 
مقـــر الفنانيـــن. وتعبـــر األعمـــال التـــي تُزيّـــن واجهـــات 
مـــن  للحصـــار  الفنانيـــن  رؤيـــة  عـــن  مطافـــئ  مبنـــى 
منظورهـــم الشـــخصي، متخذيـــن مـــن فـــن الجرافيتـــي 
وســـيلة إبداعيـــة لتوثيـــق مشـــاعرهم وانفعاالتهـــم تجـــاه 

ــر.  ــة قطـ ــها دولـ ــي تعيشـ ــرة التـ ــداث األخيـ األحـ
ويلتقـــط كل فنـــان مـــن الفنانيـــن الخمســـة، وهـــم مبـــارك 
بوجرســـكي  وديمنتـــري  الكـــواري،  وعلـــي  المالـــك، 
وأصيـــل ديـــاب، وثامـــر الدوســـري، فـــي عملـــه الفنـــي 
ويرصـــد  عندهـــا،  توّقـــف  التـــي  الحصـــار  تفاصيـــل 
ــم هـــذه  ــه، لترسـ ــا التـــي اســـترعت انتباهـ أبـــرز مالمحهـ
األعمـــال مجتمعـــة لوحـــة فنيـــة مبهـــرة تـــروي للجمهـــور 

فصـــول قصـــة الحصـــار علـــى نحـــو إبداعـــي. 
وتُعـــد هـــذه األعمـــال المرحلـــة األولـــى ضمـــن مشـــروع 
الحصـــار«  يـــوم علـــى   100« بعنـــوان  جرافيتـــي كبيـــر 
أطلقتـــه متاحـــف قطـــر تحـــت رعايـــة ســـعادة الشـــيخة 

المياســـة بنـــت حمـــد بـــن خليفـــة آل ثانـــي، إلتاحـــة الفرصـــة 
أمـــام جميـــع الفنانيـــن القطرييـــن والمقيميـــن فـــي الدولـــة 
إلطـــالق طاقاتهـــم اإلبداعيـــة فـــي التعبيـــر عـــن تفاعلهـــم 
تلّقـــت  الثانيـــة  المرحلـــة  إطـــار  وفـــي  الحصـــار.  مـــع 
متاحـــف قطـــر مقترحـــات الفنانيـــن الذيـــن وجّهـــت لهـــم 
الدعـــوة لتقديـــم مقترحاتهـــم الفنيـــة إلبـــداع جداريـــات 
علـــى الجســـور واألنفـــاق والجـــدران تعبيـــرا عـــن حبّهـــم 

ــن. للوطـ
“تميـــم  الجرافيتـــي  فـــن  معـــرض  افتتـــاح  أيضـــا  وتـــم 
الفـــن اإلســـالمي الذي  المجـــد” فـــي حديقـــة متحـــف 
ضـــم مـــا يزيـــد علـــى 40 جداريـــة مـــن إبـــداع فئـــات الشـــعب 
المختلفـــة للتعبيـــر عـــن تأييدهـــم ألميـــر البـــالد المفـــدى، 
بمختلـــف التصاميـــم واألحجـــام جمعـــت مـــن مختلـــف 
ــة المتحـــف اإلســـالمي  ــا بحديقـ ــة لعرضهـ أركان الدولـ
لتعطـــي الجمهـــور فرصـــة االطـــالع عـــن قـــرب علـــى 
رســـائل التشـــجيع والتكاتـــف مـــن أطيـــاف المجتمـــع 
ـــات جميعهـــا فـــي أنهـــا تحمـــل  كافـــة. وتشـــترك الجداري
ــدى   ــالد المفـ ــر البـ ــمو أميـ ــب السـ ــرة صاحـ ــورة حضـ صـ
الشـــهيرة مـــن إبـــداع الفنـــان القطـــري أحمـــد بـــن ماجـــد 
الدوحـــة  أرجـــاء  فـــي  انتشـــرت  والتـــي  المعاضيـــد، 
فـــي أجـــواء غيـــر مســـبوقة مـــن التأييـــد لقيـــادة البـــالد 

الرشـــيدة وخاصـــة بعـــد انتشـــارها عبـــر انســـتغرام.
الصـــورة  صاحـــب  المعاضيـــد،  أحمـــد  الفنـــان  وأقـــام 
األكثـــر انتشـــارا وشـــهرة والمعنونـــة “تميـــم المجـــد” 
جاليـــري”   29 “آرت  فـــي  لـــه  شـــخصي  معـــرض  أول 
بفنـــدق دبليـــو الدوحـــة مـــن 1 يوليـــو إلـــى 10 ســـبتمبر2017. 
وقـــد تبـــع ذلـــك العديـــد مـــن المعـــارض مســـتوحاة مـــن 
الحصـــار علـــى قطـــر مثـــل معـــرض الفنـــان القطـــري 
الشـــهير عبدالحميـــد الصديقـــي الـــذي أقيـــم بالتعـــاون 

مـــع شـــركة رولز-رويـــس موتـــور كارز الدوحـــة. 

واخـــــتُــــــتـــــم الـــعــــام 2017 بــــمــــــعـــرض لـــو بــلــوكــــاد
 Le Blockade، وهـــو معـــرض متعـــدد الوســـائط 
ـــاء حصـــار قطـــر.  ـــم إنجازهـــا أثن ـــي ت ـــة الت لألعمـــال الفني
 4 إلـــى  نوفمبـــر   29 مـــن  المعـــرض  هـــذا  أقيـــم  وقـــد 
ديســـمبر 2017 فـــي الحـــي الثقافـــي كتـــارا فـــي إطـــار 

مهرجـــان أجيـــال الســـينمائي 2017. 

الفن في مطار حمد الدولي
أعلنـــت متاحـــف قطـــر والشـــيخة المياســـة بنـــت حمـــد بـــن 
خليفـــة آل ثانـــي فـــي أكتوبـــر 2017 أن العمـــل الفنـــي 
ـــي والرســـام  ـــان الجرافيت ـــرة” لفن ـــة صغي العمـــالق “كذب
 KAWS والنحـــات والمصمـــم وصانـــع األلعـــاب، كاوس
ســـينضم قريبـــا إلـــى األعمـــال الفنيـــة المعروضـــة فـــي 
مطـــار حمـــد الدولـــي. وفـــي إطـــار سلســـلة الجـــوالت 
المســـتمرة للتعـــرف علـــى عـــدد مـــن المعالـــم الثقافيـــة 
متاحـــف  تعاونـــت  قطـــر،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الهامـــة 
قطـــر مـــع مطـــار حمـــد الدولـــي لتنظيـــم جولـــة خاصـــة 
فـــي مطـــار حمـــد الدولـــي ألعضـــاء »بطاقتـــك للثقافـــة« 
تهـــدف لمشـــاهدة بعـــض أعمـــال الفـــن العـــام المتواجـــدة 
بمطـــار حمـــد الدولـــي، ســـواء بمنطقـــة المطـــار العامـــة أو 

بمنطقـــة المســـافرين. 
الفنانيـــن  مـــن  فنية للعديـــد  بالمطار أعمـــال  وتُعـــرض 
منهـــم عـــادل عبـــد الصمـــد، وضيـــاء العـــزاوي، وأحمـــد 
هارينـــغ  وكيـــث  كاتـــالن،  وموريزيـــو  البحرانـــي، 
أوترنـــس  وتـــوم  هولـــزر،  وجينـــي  هيرســـت،  وداميـــان 
ومـــارك كويـــن، وآنســـيلم ريـــل، ورودولـــف ســـتينغل 

وبيـــل فيـــوال.

ثقافة ورياضة

للبحـــوث الطبيـــة ومركـــز الســـدرة للطـــب والبحـــوث 
ــة »وايـــل كورنيـــل« للطـــب. وكذلـــك كليـ

وقـــال حافـــظ علـــي، رئيـــس متاحـــف مشـــيرب: “معـــرض 
الجديـــدة  اإلضافـــة  هـــو  الحيـــاة«  نـــواة  إلـــى  »رحلـــة 
لمجموعـــة معارضنـــا المميـــزة فـــي متاحـــف مشـــيرب. 
فهـــذا المعـــرض يُعتبـــر اســـتكماال لمـــا تعرضـــه البيـــوت 
التراثيـــة األربعـــة التـــي صُممـــت بعنايـــة لتســـرد تاريـــخ 
وطننـــا وشـــعبنا ومســـيرة قطـــر حتـــى يومنـــا الحاضـــر. 
وسيســـتمتع زوار هـــذا المعـــرض العلمـــي والتاريخـــي 
بتجـــارب تفاعليـــة حيويـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا تمامـــا 
كتجاربهـــم الســـابقة مـــن خـــالل زيـــارة متاحفنـــا األخـــرى. 
ويهـــدف هـــذا المعـــرض إلـــى توفيـــر معـــارف وفهـــم 
أفضـــل حـــول أصـــول الشـــعوب فـــي وطننـــا وكيـــف 
تســـاعد  أن  البشـــري  التطـــور  مســـيرة  لتتبـــع  يمكـــن 

الســـكان فـــي وقتنـــا الحاضـــر وفـــي المســـتقبل”.
ويشـــكل موضـــوع شـــفرة الحمـــض النـــووي المحـــور 
ــام،  ــتة أقسـ ــى سـ ــتمل علـ ــذي يشـ ــرض الـ ــي للمعـ الرئيسـ
ـــات  ـــوارث الجين ـــى مســـار ت ـــزوار عل ـــع مـــن خاللهـــا ال يّطل
ــذ  ــان منـ ــا اإلنسـ ــام بهـ ــرة التـــي قـ ــخ الهجـ ــرية وتاريـ البشـ
فرصـــة  للضيـــوف  المعـــرض  يقـــدم  كمـــا  القـــدم.  
للتعـــرف علـــى نتائـــج التقـــدم الكبيـــر، الـــذي حققـــه 
علـــى  وقدرتهمـــا  الجينـــوم  وعلـــم  الحديـــث  الطـــب 
اكتشـــاف األمـــراض بصـــورة مبكـــرة وتوفيـــر العـــالج 
المقـــرر  المعـــرض  مـــرض. وســـيتيح  بـــكل  الخـــاص 
تنظيمـــه بصـــورة دائمـــة للـــزوار عروضـــا تفاعليـــة ســـمعية 
وبصريـــة وفرصـــة للخـــوض فـــي رحلـــة مميـــزة تهـــدف 
ــم  ــة وعلـ ــة الوراثيـ ــتخدام الهندسـ ــة اسـ ــم كيفيـ ــى فهـ إلـ
الجينـــوم. ويوثـــق معـــرض »رحلـــة إلـــى نـــواة الحيـــاة« 
وكيفيـــة  الجينـــوم  وعلـــم  الوراثيـــة  الهندســـة  أهميـــة 
قصـــة  يســـرد  البشـــرية، كمـــا  تاريـــخ  علـــى  تأثيرهـــا 
الهجـــرة والتداخـــل بيـــن الســـكان فـــي مختلـــف أرجـــاء 
العالـــم، ويؤكـــد علـــى أن اســـتخدام المعرفـــة يســـاهم 
فـــي تعزيـــز المجتمعـــات واألفـــراد. ويفتـــح المعـــرض 
أبوابـــه مـــن االثنيـــن إلـــى الخميـــس مـــن الســـاعة 9 صباحـــا 
إلـــى 5 مســـاء، والجمعـــة مـــن 3 مســـاء إلـــى 9 مســـاء، 

والســـبت مـــن 9 صباحـــا إلـــى 9 مســـاء.
وفـــي إطـــار فعاليـــات العـــام الثقافـــي “قطـــر - ألمانيـــا 
2017” الـــذي يقـــام بالتعـــاون بيـــن متاحـــف قطـــر ومعهـــد 
جوتـــه فـــي منطقـــة الخليـــج والســـفارة األلمانيـــة فـــي 
الدوحـــة، افتتحـــت متاحـــف قطـــر فـــي 3 أكتوبـــر 2017 
معرضيـــن، األول بجاليـــري متاحـــف قطـــر الـــرواق بعنـــوان 
“التصميـــم األلمانـــي عنـــوان اإلبـــداع” ، والثانـــي تحـــت 
عنـــوان “رؤى ألمانيـــة - روائـــع معاصـــرة مـــن مجموعـــة 
ــي  ــم األلمانـ ــتمر معـــرض “التصميـ ــه بنـــك”. واسـ دويتشـ
عنـــوان اإلبـــداع”  حتـــى 14 ينايـــر 2018، وقـــد أشـــرف علـــى 
تصميمـــه البروفيســـور مارتـــن روث، المديـــر الســـابق 
لمتحـــف فيكتوريـــا وألبيـــرت فـــي لنـــدن قبـــل وفاتـــه 
مؤخـــرا. وتنتمـــي مقتنيـــات المعـــرض لمجموعـــات فنيـــة 
ــا لعـــدد مـــن أبـــرز المؤسســـات الثقافيـــة  تعـــود ملكيتهـ
األلمانيـــة مثـــل متحـــف فيتـــرا للتصميـــم، ومتحـــف نيـــو 

ســـاملونج، ومتحـــف بـــورش، ومتحـــف الفنـــون التطبيقيـــة 
فـــي فرانكفـــورت. ويرصـــد المعـــرض تطـــور التصميـــم 
األلمانـــي علـــى مـــدى أكثـــر مـــن ســـتة عقـــود، مـــن العـــام 

1950 إلـــى اليـــوم، ويقـــدم لمحـــة عـــن المســـتقبل.
وأمـــا معـــرض “رؤى ألمانيـــة - روائـــع معاصـــرة مـــن 
مجموعـــة دويتشـــه بنـــك” فهـــو يُعـــد مـــن أبـــرز فعاليـــات 
العـــام الثقافـــي قطـــر- ألمانيـــا 2017، ويضـــم مقتنيـــات 
مـــن مجموعـــة “دويتشـــه بنـــك” التـــي تُعتبـــر مـــن أهـــم 
لمؤسســـة  المملوكـــة  المعاصـــر  الفـــن  مجموعـــات 
تجاريـــة علـــى مســـتوى العالـــم. وتزيـــد محتويـــات هـــذا 
المعـــرض عـــن مائـــة قطعـــة فنيـــة فريـــدة تتنـــوع بيـــن 
ويقـــدم  فنانـــا.   27 أبدعهـــا  التـــي  واللوحـــات  الصـــور 
الفـــن  تطـــور  عـــن  عامـــة  فكـــرة  لزائريـــه  المعـــرض 

عبـــر  األلمانـــي  التاريـــخ  بذلـــك  مســـتعرضا  األلمانـــي، 
عدســـة الفـــن منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي وحتـــى 
وراقيـــة  مختـــارة  مجموعـــة  المعـــرض  ويضـــم  اآلن. 
مـــن أعمـــال الفـــن المعاصـــر لجوزيـــف بويـــس وعـــدد 
مقدمتهـــم  فـــي  الجُـــدد  التعبيريـــن  الفنانيـــن  مـــن 
ومصوّريـــن  لوبيرتـــز،  وماركـــوس  بازلتـــز،  جـــورج 
ينتمـــون لمدرســـة دوســـلدورف مـــن بينهـــم أندريـــاس 
غورســـكي، وكانديـــدا هوفـــر، وتومـــاس روف، وفنانـــي 
مـــا بعـــد المفاهيميـــة مـــن بينهـــم جينزكيـــن، وروزمـــاري 
تـــروكل، ومارتـــن كيبنبرغـــر. كمـــا يضـــم أعمـــاال 
جانـــب  إلـــى  روش،  نيـــو  الشـــهير   الرمـــزي  للرسّـــام 
ــم  ــن بينهـ ــن مـ ــن المميزيـ ــن المعاصريـ ــن الفنانيـ ــدد مـ عـ

أنيـــت كيلـــم. والمصـــوّرة  غـــروس  كاثارينـــا 
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الفن وأزمة الخليج
متاحـــف قطـــر هـــي مؤسســـة تعنـــى بالمتاحـــف فـــي قطـــر 
تـــرأس مجلـــس أمنائهـــا الشـــيخة المياســـة بنـــت حمـــد 
بـــن خليفـــة آل ثانـــي، وقـــد خطـــت المؤسســـة خطـــوات 
واســـعة إلنشـــاء مركـــز فنـــي وثقافـــي عـــام فـــي البـــالد. 
النحـــت  مـــن  فنيـــة  قطعـــا  قطـــر  متاحـــف  وتعـــرض 
والتصويـــر الفوتوغرافـــي فـــي األماكـــن العامـــة غيـــر 
الرســـمية وغالبـــا فـــي الهـــواء الطلـــق، مثـــل مطـــار حمـــد 
الدولـــي، ومركـــز قطـــر الوطنـــي للمؤتمـــرات، ونفـــق 
طريـــق ســـلوى، وحديقـــة أســـباير، آخرهـــا مطافـــئ: مقـــر 
الفنانيـــن. وقـــد أطلقـــت متاحـــف قطـــر فـــي 12 ســـبتمبر 
2017 أولـــى فعاليـــات مشـــروعها الفنـــي الضخـــم »100 يـــوم 
علـــى الحصـــار« بتدشـــين مجموعـــة مـــن األعمـــال الفنيـــة 
لخمســـة فنانيـــن قطرييـــن ومقيميـــن، فـــي مقـــر مطافـــئ: 
مقـــر الفنانيـــن. وتعبـــر األعمـــال التـــي تُزيّـــن واجهـــات 
مـــن  للحصـــار  الفنانيـــن  رؤيـــة  عـــن  مطافـــئ  مبنـــى 
منظورهـــم الشـــخصي، متخذيـــن مـــن فـــن الجرافيتـــي 
وســـيلة إبداعيـــة لتوثيـــق مشـــاعرهم وانفعاالتهـــم تجـــاه 

ــر.  ــة قطـ ــها دولـ ــي تعيشـ ــرة التـ ــداث األخيـ األحـ
ويلتقـــط كل فنـــان مـــن الفنانيـــن الخمســـة، وهـــم مبـــارك 
بوجرســـكي  وديمنتـــري  الكـــواري،  وعلـــي  المالـــك، 
وأصيـــل ديـــاب، وثامـــر الدوســـري، فـــي عملـــه الفنـــي 
ويرصـــد  عندهـــا،  توّقـــف  التـــي  الحصـــار  تفاصيـــل 
ــم هـــذه  ــه، لترسـ ــا التـــي اســـترعت انتباهـ أبـــرز مالمحهـ
األعمـــال مجتمعـــة لوحـــة فنيـــة مبهـــرة تـــروي للجمهـــور 

فصـــول قصـــة الحصـــار علـــى نحـــو إبداعـــي. 
وتُعـــد هـــذه األعمـــال المرحلـــة األولـــى ضمـــن مشـــروع 
الحصـــار«  يـــوم علـــى   100« بعنـــوان  جرافيتـــي كبيـــر 
أطلقتـــه متاحـــف قطـــر تحـــت رعايـــة ســـعادة الشـــيخة 

المياســـة بنـــت حمـــد بـــن خليفـــة آل ثانـــي، إلتاحـــة الفرصـــة 
أمـــام جميـــع الفنانيـــن القطرييـــن والمقيميـــن فـــي الدولـــة 
إلطـــالق طاقاتهـــم اإلبداعيـــة فـــي التعبيـــر عـــن تفاعلهـــم 
تلّقـــت  الثانيـــة  المرحلـــة  إطـــار  وفـــي  الحصـــار.  مـــع 
متاحـــف قطـــر مقترحـــات الفنانيـــن الذيـــن وجّهـــت لهـــم 
الدعـــوة لتقديـــم مقترحاتهـــم الفنيـــة إلبـــداع جداريـــات 
علـــى الجســـور واألنفـــاق والجـــدران تعبيـــرا عـــن حبّهـــم 

ــن. للوطـ
“تميـــم  الجرافيتـــي  فـــن  معـــرض  افتتـــاح  أيضـــا  وتـــم 
الفـــن اإلســـالمي الذي  المجـــد” فـــي حديقـــة متحـــف 
ضـــم مـــا يزيـــد علـــى 40 جداريـــة مـــن إبـــداع فئـــات الشـــعب 
المختلفـــة للتعبيـــر عـــن تأييدهـــم ألميـــر البـــالد المفـــدى، 
بمختلـــف التصاميـــم واألحجـــام جمعـــت مـــن مختلـــف 
ــة المتحـــف اإلســـالمي  ــا بحديقـ ــة لعرضهـ أركان الدولـ
لتعطـــي الجمهـــور فرصـــة االطـــالع عـــن قـــرب علـــى 
رســـائل التشـــجيع والتكاتـــف مـــن أطيـــاف المجتمـــع 
ـــات جميعهـــا فـــي أنهـــا تحمـــل  كافـــة. وتشـــترك الجداري
ــدى   ــالد المفـ ــر البـ ــمو أميـ ــب السـ ــرة صاحـ ــورة حضـ صـ
الشـــهيرة مـــن إبـــداع الفنـــان القطـــري أحمـــد بـــن ماجـــد 
الدوحـــة  أرجـــاء  فـــي  انتشـــرت  والتـــي  المعاضيـــد، 
فـــي أجـــواء غيـــر مســـبوقة مـــن التأييـــد لقيـــادة البـــالد 

الرشـــيدة وخاصـــة بعـــد انتشـــارها عبـــر انســـتغرام.
الصـــورة  صاحـــب  المعاضيـــد،  أحمـــد  الفنـــان  وأقـــام 
األكثـــر انتشـــارا وشـــهرة والمعنونـــة “تميـــم المجـــد” 
جاليـــري”   29 “آرت  فـــي  لـــه  شـــخصي  معـــرض  أول 
بفنـــدق دبليـــو الدوحـــة مـــن 1 يوليـــو إلـــى 10 ســـبتمبر2017. 
وقـــد تبـــع ذلـــك العديـــد مـــن المعـــارض مســـتوحاة مـــن 
الحصـــار علـــى قطـــر مثـــل معـــرض الفنـــان القطـــري 
الشـــهير عبدالحميـــد الصديقـــي الـــذي أقيـــم بالتعـــاون 

مـــع شـــركة رولز-رويـــس موتـــور كارز الدوحـــة. 

واخـــــتُــــــتـــــم الـــعــــام 2017 بــــمــــــعـــرض لـــو بــلــوكــــاد
 Le Blockade، وهـــو معـــرض متعـــدد الوســـائط 
ـــاء حصـــار قطـــر.  ـــم إنجازهـــا أثن ـــي ت ـــة الت لألعمـــال الفني
 4 إلـــى  نوفمبـــر   29 مـــن  المعـــرض  هـــذا  أقيـــم  وقـــد 
ديســـمبر 2017 فـــي الحـــي الثقافـــي كتـــارا فـــي إطـــار 

مهرجـــان أجيـــال الســـينمائي 2017. 

الفن في مطار حمد الدولي
أعلنـــت متاحـــف قطـــر والشـــيخة المياســـة بنـــت حمـــد بـــن 
خليفـــة آل ثانـــي فـــي أكتوبـــر 2017 أن العمـــل الفنـــي 
ـــي والرســـام  ـــان الجرافيت ـــرة” لفن ـــة صغي العمـــالق “كذب
 KAWS والنحـــات والمصمـــم وصانـــع األلعـــاب، كاوس
ســـينضم قريبـــا إلـــى األعمـــال الفنيـــة المعروضـــة فـــي 
مطـــار حمـــد الدولـــي. وفـــي إطـــار سلســـلة الجـــوالت 
المســـتمرة للتعـــرف علـــى عـــدد مـــن المعالـــم الثقافيـــة 
متاحـــف  تعاونـــت  قطـــر،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  الهامـــة 
قطـــر مـــع مطـــار حمـــد الدولـــي لتنظيـــم جولـــة خاصـــة 
فـــي مطـــار حمـــد الدولـــي ألعضـــاء »بطاقتـــك للثقافـــة« 
تهـــدف لمشـــاهدة بعـــض أعمـــال الفـــن العـــام المتواجـــدة 
بمطـــار حمـــد الدولـــي، ســـواء بمنطقـــة المطـــار العامـــة أو 

بمنطقـــة المســـافرين. 
الفنانيـــن  مـــن  فنية للعديـــد  بالمطار أعمـــال  وتُعـــرض 
منهـــم عـــادل عبـــد الصمـــد، وضيـــاء العـــزاوي، وأحمـــد 
هارينـــغ  وكيـــث  كاتـــالن،  وموريزيـــو  البحرانـــي، 
أوترنـــس  وتـــوم  هولـــزر،  وجينـــي  هيرســـت،  وداميـــان 
ومـــارك كويـــن، وآنســـيلم ريـــل، ورودولـــف ســـتينغل 

وبيـــل فيـــوال.
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للبحـــوث الطبيـــة ومركـــز الســـدرة للطـــب والبحـــوث 
ــة »وايـــل كورنيـــل« للطـــب. وكذلـــك كليـ

وقـــال حافـــظ علـــي، رئيـــس متاحـــف مشـــيرب: “معـــرض 
الجديـــدة  اإلضافـــة  هـــو  الحيـــاة«  نـــواة  إلـــى  »رحلـــة 
لمجموعـــة معارضنـــا المميـــزة فـــي متاحـــف مشـــيرب. 
فهـــذا المعـــرض يُعتبـــر اســـتكماال لمـــا تعرضـــه البيـــوت 
التراثيـــة األربعـــة التـــي صُممـــت بعنايـــة لتســـرد تاريـــخ 
وطننـــا وشـــعبنا ومســـيرة قطـــر حتـــى يومنـــا الحاضـــر. 
وسيســـتمتع زوار هـــذا المعـــرض العلمـــي والتاريخـــي 
بتجـــارب تفاعليـــة حيويـــة وفريـــدة مـــن نوعهـــا تمامـــا 
كتجاربهـــم الســـابقة مـــن خـــالل زيـــارة متاحفنـــا األخـــرى. 
ويهـــدف هـــذا المعـــرض إلـــى توفيـــر معـــارف وفهـــم 
أفضـــل حـــول أصـــول الشـــعوب فـــي وطننـــا وكيـــف 
تســـاعد  أن  البشـــري  التطـــور  مســـيرة  لتتبـــع  يمكـــن 

الســـكان فـــي وقتنـــا الحاضـــر وفـــي المســـتقبل”.
ويشـــكل موضـــوع شـــفرة الحمـــض النـــووي المحـــور 
ــام،  ــتة أقسـ ــى سـ ــتمل علـ ــذي يشـ ــرض الـ ــي للمعـ الرئيسـ
ـــات  ـــوارث الجين ـــى مســـار ت ـــزوار عل ـــع مـــن خاللهـــا ال يّطل
ــذ  ــان منـ ــا اإلنسـ ــام بهـ ــرة التـــي قـ ــخ الهجـ ــرية وتاريـ البشـ
فرصـــة  للضيـــوف  المعـــرض  يقـــدم  كمـــا  القـــدم.  
للتعـــرف علـــى نتائـــج التقـــدم الكبيـــر، الـــذي حققـــه 
علـــى  وقدرتهمـــا  الجينـــوم  وعلـــم  الحديـــث  الطـــب 
اكتشـــاف األمـــراض بصـــورة مبكـــرة وتوفيـــر العـــالج 
المقـــرر  المعـــرض  مـــرض. وســـيتيح  بـــكل  الخـــاص 
تنظيمـــه بصـــورة دائمـــة للـــزوار عروضـــا تفاعليـــة ســـمعية 
وبصريـــة وفرصـــة للخـــوض فـــي رحلـــة مميـــزة تهـــدف 
ــم  ــة وعلـ ــة الوراثيـ ــتخدام الهندسـ ــة اسـ ــم كيفيـ ــى فهـ إلـ
الجينـــوم. ويوثـــق معـــرض »رحلـــة إلـــى نـــواة الحيـــاة« 
وكيفيـــة  الجينـــوم  وعلـــم  الوراثيـــة  الهندســـة  أهميـــة 
قصـــة  يســـرد  البشـــرية، كمـــا  تاريـــخ  علـــى  تأثيرهـــا 
الهجـــرة والتداخـــل بيـــن الســـكان فـــي مختلـــف أرجـــاء 
العالـــم، ويؤكـــد علـــى أن اســـتخدام المعرفـــة يســـاهم 
فـــي تعزيـــز المجتمعـــات واألفـــراد. ويفتـــح المعـــرض 
أبوابـــه مـــن االثنيـــن إلـــى الخميـــس مـــن الســـاعة 9 صباحـــا 
إلـــى 5 مســـاء، والجمعـــة مـــن 3 مســـاء إلـــى 9 مســـاء، 

والســـبت مـــن 9 صباحـــا إلـــى 9 مســـاء.
وفـــي إطـــار فعاليـــات العـــام الثقافـــي “قطـــر - ألمانيـــا 
2017” الـــذي يقـــام بالتعـــاون بيـــن متاحـــف قطـــر ومعهـــد 
جوتـــه فـــي منطقـــة الخليـــج والســـفارة األلمانيـــة فـــي 
الدوحـــة، افتتحـــت متاحـــف قطـــر فـــي 3 أكتوبـــر 2017 
معرضيـــن، األول بجاليـــري متاحـــف قطـــر الـــرواق بعنـــوان 
“التصميـــم األلمانـــي عنـــوان اإلبـــداع” ، والثانـــي تحـــت 
عنـــوان “رؤى ألمانيـــة - روائـــع معاصـــرة مـــن مجموعـــة 
ــي  ــم األلمانـ ــتمر معـــرض “التصميـ ــه بنـــك”. واسـ دويتشـ
عنـــوان اإلبـــداع”  حتـــى 14 ينايـــر 2018، وقـــد أشـــرف علـــى 
تصميمـــه البروفيســـور مارتـــن روث، المديـــر الســـابق 
لمتحـــف فيكتوريـــا وألبيـــرت فـــي لنـــدن قبـــل وفاتـــه 
مؤخـــرا. وتنتمـــي مقتنيـــات المعـــرض لمجموعـــات فنيـــة 
ــا لعـــدد مـــن أبـــرز المؤسســـات الثقافيـــة  تعـــود ملكيتهـ
األلمانيـــة مثـــل متحـــف فيتـــرا للتصميـــم، ومتحـــف نيـــو 

ســـاملونج، ومتحـــف بـــورش، ومتحـــف الفنـــون التطبيقيـــة 
فـــي فرانكفـــورت. ويرصـــد المعـــرض تطـــور التصميـــم 
األلمانـــي علـــى مـــدى أكثـــر مـــن ســـتة عقـــود، مـــن العـــام 

1950 إلـــى اليـــوم، ويقـــدم لمحـــة عـــن المســـتقبل.
وأمـــا معـــرض “رؤى ألمانيـــة - روائـــع معاصـــرة مـــن 
مجموعـــة دويتشـــه بنـــك” فهـــو يُعـــد مـــن أبـــرز فعاليـــات 
العـــام الثقافـــي قطـــر- ألمانيـــا 2017، ويضـــم مقتنيـــات 
مـــن مجموعـــة “دويتشـــه بنـــك” التـــي تُعتبـــر مـــن أهـــم 
لمؤسســـة  المملوكـــة  المعاصـــر  الفـــن  مجموعـــات 
تجاريـــة علـــى مســـتوى العالـــم. وتزيـــد محتويـــات هـــذا 
المعـــرض عـــن مائـــة قطعـــة فنيـــة فريـــدة تتنـــوع بيـــن 
ويقـــدم  فنانـــا.   27 أبدعهـــا  التـــي  واللوحـــات  الصـــور 
الفـــن  تطـــور  عـــن  عامـــة  فكـــرة  لزائريـــه  المعـــرض 

عبـــر  األلمانـــي  التاريـــخ  بذلـــك  مســـتعرضا  األلمانـــي، 
عدســـة الفـــن منـــذ ســـتينيات القـــرن الماضـــي وحتـــى 
وراقيـــة  مختـــارة  مجموعـــة  المعـــرض  ويضـــم  اآلن. 
مـــن أعمـــال الفـــن المعاصـــر لجوزيـــف بويـــس وعـــدد 
مقدمتهـــم  فـــي  الجُـــدد  التعبيريـــن  الفنانيـــن  مـــن 
ومصوّريـــن  لوبيرتـــز،  وماركـــوس  بازلتـــز،  جـــورج 
ينتمـــون لمدرســـة دوســـلدورف مـــن بينهـــم أندريـــاس 
غورســـكي، وكانديـــدا هوفـــر، وتومـــاس روف، وفنانـــي 
مـــا بعـــد المفاهيميـــة مـــن بينهـــم جينزكيـــن، وروزمـــاري 
تـــروكل، ومارتـــن كيبنبرغـــر. كمـــا يضـــم أعمـــاال 
جانـــب  إلـــى  روش،  نيـــو  الشـــهير   الرمـــزي  للرسّـــام 
ــم  ــن بينهـ ــن مـ ــن المميزيـ ــن المعاصريـ ــن الفنانيـ ــدد مـ عـ

أنيـــت كيلـــم. والمصـــوّرة  غـــروس  كاثارينـــا 
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المتقدمـــة. ففـــي شـــهر مايـــو الماضـــي، أصبحـــت الراميـــة 
منتخبنـــا  فـــي  العبـــة  أول  المبـــارك  الدانـــة  القطريـــة 
تحـــرز الميداليـــة الذهبيـــة فـــي دورة ألعـــاب التضامـــن 
اإلســـالمي 2017، حيـــث أحـــرزت المركـــز األول فـــي 
الرمايـــة بالمســـدس )25 متـــر(، بينمـــا حققـــت زميلتهـــا 
خلـــود الخلـــف الميداليـــة البرونزيـــة فـــي رمايـــة التـــراب 
)فـــرق - مختلـــط(، مـــا يعكـــس مـــدى قـــوة الفريـــق 

واإلمكانـــات المســـتقبلية للفتـــاة القطريـــة.
بطـــال  ســـنة،   19 إبراهيـــم،  فـــارس  تُـــوج  يونيـــو،  وفـــي 
ليضيـــف  للناشـــئين،  األثقـــال  رفـــع  فـــي  العالـــم  علـــى 
اآلســـيوية  األلعـــاب  بطـــل  لقـــب  إلـــى  اإلنجـــاز  هـــذا 
2016، وإلـــى المركـــز الســـابع الـــذي حققـــه فـــي دورة 
األلعـــاب األولمبيـــة ريـــو 2016. ومضـــى رافـــع األثقـــال 
الشـــاب فـــي إنجازاتـــه قدمـــا ليحـــرز الميداليـــة الفضيـــة 
ــي  ــار فـ ــم للكبـ ــة العالـ ــي بطولـ ــر فـ ــات النتـ ــي منافسـ فـ
أوائـــل ديســـمبر2017، حيـــث كان المتنافـــس األصغـــر 
مجـــددا جدارتـــه كأحـــد  يُثبـــت  ممـــا  البطولـــة،  فـــي 
أهـــم رافعـــي األثقـــال الواعديـــن للمنافســـة فـــي أولمبيـــاد 

.2020 طوكيـــو 

وفـــي يوليـــو، دخـــل بطـــال رياضـــات ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة التاريـــخ الرياضـــي مـــرة أخـــرى بمـــا أنجـــزاه 
فـــي بطولـــة العالـــم أللعـــاب القـــوى لـــذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة فـــي لنـــدن2017، حيـــث أصبـــح عبـــد الرحمـــن 
ذوي  رياضـــة  فـــي  قطـــري  العـــب  أول  القـــادر  عبـــد 
االحتياجـــات الخاصـــة يفـــوز ببطولـــة عالميـــة وذلـــك حيـــن 
 ،)T34( أحـــرز الميداليـــة الذهبيـــة فـــي رمـــي الجلـــة
كمـــا حققـــت ســـارة مســـعود الميداليـــة الفضيـــة فـــي 
التـــي  الفضيـــة  إلـــى  لتضيفهـــا   ،)T34( الجلـــة  رمـــي 
فـــازت بهـــا فـــي أولمبيـــاد ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
ريـــو 2016 والتـــي جعلتهـــا أول امـــرأة فـــي قطـــر تفـــوز 
بميداليـــة عالميـــة. ثـــم بعدهـــا بأســـابيع قليلـــة، وفـــي نفـــس 
المـــكان “اســـتاد لنـــدن”، حقـــق عبـــد اإللـــه هـــارون، 20 
ســـنة، نجاحـــا رائعـــا بفـــوزه بالميداليـــة البرونزيـــة فـــي 
ــر،  ــباق ال 400 متـ ــي سـ ــي نهائـ ــار فـ ــم للكبـ ــة العالـ بطولـ
وفـــي   .2016 للشـــباب  العالـــم  بطولـــة  لذهبيـــة  ليضيفـــه 
ــة  ــنا الشـــاب حمـــد العطيـ ــية، لمـــع فارسـ ميـــدان الفروسـ
ــيوية داخـــل الصـــاالت والفنـــون  فـــي دورة األلعـــاب اآلسـ
القتاليـــة 2017 التـــي اســـتضافتها “عشـــق آبـــاد” فـــي شـــهر 

الذهبيـــة  الميداليـــة  بإحـــرازه  وذلـــك   ،2017 ســـبتمبر 
القطريـــة األولـــى فـــي قفـــز الحواجـــز )فـــردي(، ليضيفهـــا 
إلـــى جملـــة االنتصـــارات التـــي حققهـــا الفريـــق القطـــري 

مؤخـــرا. 
وســـّطر بطـــل الوثـــب العالـــي معتـــز برشـــم فـــي هـــذا 
العـــام أفضـــل اإلنجـــازات علـــى اإلطـــالق، فقـــد تربـــع 
بطـــال علـــى العالـــم فـــي ألعـــاب القـــوى، وفـــاز ببطولـــة 
الـــدوري الماســـي ليصبـــح أول العـــب وثـــب عالـــي منـــذ 
2004 يفـــوز بجميـــع جـــوالت الـــدوري دون أيـــة هزيمـــة، 
وحقـــق قفـــزة تاريخيـــة بارتفـــاع 2.40 متـــرا للعـــام الخامـــس 
علـــى التوالـــي، واختيـــر مـــن قبـــل اتحـــاد اللجـــان األولمبيـــة 
الدوليـــة كأفضـــل رياضـــي فـــي قـــارة آســـيا، ثـــم اختتـــم 
ــم”  ــي العالـ ــي فـ ــل رياضـ ــزة “أفضـ ــوزه بجائـ ــم بفـ الموسـ
ــي  ــاد الدولـ ــنوي لالتحـ ــال السـ ــالل االحتفـ ــام 2017 خـ للعـ
ـــاج مـــن البطـــل  أللعـــاب القـــوى )IAAF(، لينتـــزع هـــذا الت
مـــن  العـــب  أول  ويصبـــح  بولـــت،  يوســـين  األســـطورة 

ــب. ــذا اللقـ ــق هـ ــرق األوســـط يحقـ ــة الشـ منطقـ
لقـــد اســـتحق بطلنـــا برشـــم هـــذه اإلنجـــازات عـــن جـــدارة، 
ونفتخـــر بـــه كثيـــرا ألنـــه يمثـــل نمـــوذج رائـــع لمـــا يمكـــن 

 معتز برشم وهو يقّبل الميدالية
 الذهبية التي فاز بها في بطولة
العالم أللعاب القوى بلندن ٢٠١٧
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ـــرة، شـــعرت  خـــالل األشـــهر األخي
بتواضـــع ال يوصـــف عندمـــا رأيـــت 
توحـــد أمتنـــا مـــن خـــالل فخرهـــا 
وحبهـــا لقطـــر. إننـــا دولـــة طموحـــة ومتفائلـــة، يدفعنـــا 
ــا  ــق كل مـ ــى تحقيـ ــه علـ ــعبنا وقدرتـ ــوة شـ ــا وقـ تضامننـ
هـــو أفضـــل لبلدنـــا. وبالنســـبة لـــي، فـــإن الرياضـــة تتجـــاوز 
كل مـــا جســـدته احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي لهـــذا العـــام، 
ــة تحتـــل موقعـــا  وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل الرياضـ
ــا.  ــتقبلية ألمتنـ ــة المسـ ــم خطـــط التنميـ ــي صميـ ــا فـ مهمـ
وتلهـــم  اإلنســـانية  فـــي  مـــا  أفضـــل  تُخـــِرج  فالرياضـــة 
تلهمنـــا  إنهـــا  لهـــا.  تجســـيد  أفضـــل  لتقديـــم  البشـــرية 
جميعـــا كـــي نتخطـــى إمكانياتنـــا، ونكســـر الحواجـــز، 
الثقافـــات  بيـــن  مـــا  تجمـــع  وهـــي  بأهدافنـــا،  ونرتقـــي 
الشـــمول  وتعـــزز  المختلفـــة،  والمعتقـــدات  والخلفيـــات 
ــورة  ــة بصـ ــي أداة قويـ ــة هـ ــرام. والرياضـ ــوع واالحتـ والتنـ
وآمـــال وأحـــالم شـــبابنا.  لتوجيـــه تطلعـــات  ال تصـــدّق 
وهـــذا هـــو ســـبب حبـــي الشـــديد للرياضـــة، وهـــذا أيضـــا 

هـــو الســـبب الـــذي جعلنـــا فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا 
ـــة  ـــة القطري ـــة األولمبي ـــدة للجن ـــة الجدي ـــق الهوي العـــام نطل
تجســـيدا  الجديـــدة  واســـتراتيجيتنا  األدعـــم”  “فريـــق 
يســـعى  يـــوم  كل  وفـــي  ألمتنـــا.  المشـــتركة  للقيـــم 
رياضيونـــا جاهديـــن لتحســـين أنفســـهم وجعـــل قطـــر 
ــالل  ــن خـ ــه مـ ــن تحقيقـ ــا يمكـ ــار مـ ــم وإلظهـ ــر بهـ تفخـ
ــة،  ــاد والتصميـــم، واإليمـــان بالقـــدرات الذاتيـ العمـــل الجـ
واللعـــب النزيـــه. وال توجـــد نمـــاذج أفضـــل مـــن ذلـــك 
ــا الجديـــدة، نحـــن عازمـــون  ــبابنا، ومـــن خـــالل هويتنـ لشـ
علـــى زيـــادة التركيـــز علـــى أبطالنـــا، وقـــص قصصهـــم، 
وعـــرض مســـيرتهم، وإلهـــام أمتنـــا مـــن خـــالل إنجازاتهـــم 
الرائعـــة. فرياضيونـــا يرفعـــون علـــم دولـــة قطـــر عاليـــا 
باســـتمرار وهـــم طموحنـــا لتوحيـــد أمتنـــا تحـــت رايـــة 
األدعـــم. ومـــن خـــالل هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة، تـــم تنظيـــم 
العـــام، والتـــي  اليـــوم الوطنـــي لهـــذا  جولـــة العلـــم فـــي 
شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 400 رياضـــي، وأطفـــال المـــدارس 
ومحبـــو الرياضـــة، وغيرهـــم مـــن أفـــراد المجتمـــع، والتـــي 

الـــذي  والثقافـــي  المجتمعـــي  التنـــوع  مـــدى  عكســـت 
تتميـــز بـــه دولـــة قطـــر، وحمـــل المشـــاركون فيهـــا العلـــم 
لمســـافة 200 كلـــم عبـــر الدولـــة، حيـــث مـــروا بجانـــب 
ــة  ــوه مـــن يـــد ليـــد عبـــر مجموعـ ــا، وتناقلـ أشـــهر معالمهـ
واســـعة مـــن الرياضـــات المختلفـــة التـــي تضمنـــت الجـــري 
والدراجـــات الهوائيـــة والتجديـــف والشـــراع، والتســـابق 
بالكراســـي المتحركـــة وغيرهـــا، ليصـــل إلـــى وجهتـــه 
باليـــوم  االحتفـــاالت  قلـــب  الســـاعي”،  األخيـــرة، “درب 
ـــي لقطـــر. وقـــد كان الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه  الوطن
ــا  ــا فـــي قطـــر وأفضـــل مـ ــار أفضـــل مـ ــة هـــو إظهـ الجولـ
فـــي الرياضـــة، مـــن خـــالل احتفـــال مشـــترك، يعبّـــر عـــن 
والصداقـــة  الســـالم  رســـالة  وينشـــر  األولمبيـــة،  القيـــم 

ــم.  ــق األدعـ ــالل فريـ ــن خـ ــن مـ والتضامـ
العـــام  هـــذا  فـــي  الوطنـــي  اليـــوم  فعاليـــات  واحتفـــت 
باإلنجـــازات الالفتـــة التـــي حققهـــا أبطالنـــا عالميـــا خـــالل 
العـــام الماضـــي، وأكثـــر مـــا يدعـــو للفخـــر هـــو تنـــوع 
ـــات واأللقـــاب والمراكـــز  هـــذه اإلنجـــازات مـــن الميدالي

قوة الرياضة في توحيد الجميع 
يقول سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية إن اليوم الوطني  
يوفر  لدولة قطر في كل عام فرصة رائعة لالحتفال بإنجازات شعبنا وروحهم الملهمة وبالدنا.
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المتقدمـــة. ففـــي شـــهر مايـــو الماضـــي، أصبحـــت الراميـــة 
منتخبنـــا  فـــي  العبـــة  أول  المبـــارك  الدانـــة  القطريـــة 
تحـــرز الميداليـــة الذهبيـــة فـــي دورة ألعـــاب التضامـــن 
اإلســـالمي 2017، حيـــث أحـــرزت المركـــز األول فـــي 
الرمايـــة بالمســـدس )25 متـــر(، بينمـــا حققـــت زميلتهـــا 
خلـــود الخلـــف الميداليـــة البرونزيـــة فـــي رمايـــة التـــراب 
)فـــرق - مختلـــط(، مـــا يعكـــس مـــدى قـــوة الفريـــق 

واإلمكانـــات المســـتقبلية للفتـــاة القطريـــة.
بطـــال  ســـنة،   19 إبراهيـــم،  فـــارس  تُـــوج  يونيـــو،  وفـــي 
ليضيـــف  للناشـــئين،  األثقـــال  رفـــع  فـــي  العالـــم  علـــى 
اآلســـيوية  األلعـــاب  بطـــل  لقـــب  إلـــى  اإلنجـــاز  هـــذا 
2016، وإلـــى المركـــز الســـابع الـــذي حققـــه فـــي دورة 
األلعـــاب األولمبيـــة ريـــو 2016. ومضـــى رافـــع األثقـــال 
الشـــاب فـــي إنجازاتـــه قدمـــا ليحـــرز الميداليـــة الفضيـــة 
ــي  ــار فـ ــم للكبـ ــة العالـ ــي بطولـ ــر فـ ــات النتـ ــي منافسـ فـ
أوائـــل ديســـمبر2017، حيـــث كان المتنافـــس األصغـــر 
مجـــددا جدارتـــه كأحـــد  يُثبـــت  ممـــا  البطولـــة،  فـــي 
أهـــم رافعـــي األثقـــال الواعديـــن للمنافســـة فـــي أولمبيـــاد 

.2020 طوكيـــو 

وفـــي يوليـــو، دخـــل بطـــال رياضـــات ذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة التاريـــخ الرياضـــي مـــرة أخـــرى بمـــا أنجـــزاه 
فـــي بطولـــة العالـــم أللعـــاب القـــوى لـــذوي االحتياجـــات 
الخاصـــة فـــي لنـــدن2017، حيـــث أصبـــح عبـــد الرحمـــن 
ذوي  رياضـــة  فـــي  قطـــري  العـــب  أول  القـــادر  عبـــد 
االحتياجـــات الخاصـــة يفـــوز ببطولـــة عالميـــة وذلـــك حيـــن 
 ،)T34( أحـــرز الميداليـــة الذهبيـــة فـــي رمـــي الجلـــة
كمـــا حققـــت ســـارة مســـعود الميداليـــة الفضيـــة فـــي 
التـــي  الفضيـــة  إلـــى  لتضيفهـــا   ،)T34( الجلـــة  رمـــي 
فـــازت بهـــا فـــي أولمبيـــاد ذوي االحتياجـــات الخاصـــة 
ريـــو 2016 والتـــي جعلتهـــا أول امـــرأة فـــي قطـــر تفـــوز 
بميداليـــة عالميـــة. ثـــم بعدهـــا بأســـابيع قليلـــة، وفـــي نفـــس 
المـــكان “اســـتاد لنـــدن”، حقـــق عبـــد اإللـــه هـــارون، 20 
ســـنة، نجاحـــا رائعـــا بفـــوزه بالميداليـــة البرونزيـــة فـــي 
ــر،  ــباق ال 400 متـ ــي سـ ــي نهائـ ــار فـ ــم للكبـ ــة العالـ بطولـ
وفـــي   .2016 للشـــباب  العالـــم  بطولـــة  لذهبيـــة  ليضيفـــه 
ــة  ــنا الشـــاب حمـــد العطيـ ــية، لمـــع فارسـ ميـــدان الفروسـ
ــيوية داخـــل الصـــاالت والفنـــون  فـــي دورة األلعـــاب اآلسـ
القتاليـــة 2017 التـــي اســـتضافتها “عشـــق آبـــاد” فـــي شـــهر 

الذهبيـــة  الميداليـــة  بإحـــرازه  وذلـــك   ،2017 ســـبتمبر 
القطريـــة األولـــى فـــي قفـــز الحواجـــز )فـــردي(، ليضيفهـــا 
إلـــى جملـــة االنتصـــارات التـــي حققهـــا الفريـــق القطـــري 

مؤخـــرا. 
وســـّطر بطـــل الوثـــب العالـــي معتـــز برشـــم فـــي هـــذا 
العـــام أفضـــل اإلنجـــازات علـــى اإلطـــالق، فقـــد تربـــع 
بطـــال علـــى العالـــم فـــي ألعـــاب القـــوى، وفـــاز ببطولـــة 
الـــدوري الماســـي ليصبـــح أول العـــب وثـــب عالـــي منـــذ 
2004 يفـــوز بجميـــع جـــوالت الـــدوري دون أيـــة هزيمـــة، 
وحقـــق قفـــزة تاريخيـــة بارتفـــاع 2.40 متـــرا للعـــام الخامـــس 
علـــى التوالـــي، واختيـــر مـــن قبـــل اتحـــاد اللجـــان األولمبيـــة 
الدوليـــة كأفضـــل رياضـــي فـــي قـــارة آســـيا، ثـــم اختتـــم 
ــم”  ــي العالـ ــي فـ ــل رياضـ ــزة “أفضـ ــوزه بجائـ ــم بفـ الموسـ
ــي  ــاد الدولـ ــنوي لالتحـ ــال السـ ــالل االحتفـ ــام 2017 خـ للعـ
ـــاج مـــن البطـــل  أللعـــاب القـــوى )IAAF(، لينتـــزع هـــذا الت
مـــن  العـــب  أول  ويصبـــح  بولـــت،  يوســـين  األســـطورة 

ــب. ــذا اللقـ ــق هـ ــرق األوســـط يحقـ ــة الشـ منطقـ
لقـــد اســـتحق بطلنـــا برشـــم هـــذه اإلنجـــازات عـــن جـــدارة، 
ونفتخـــر بـــه كثيـــرا ألنـــه يمثـــل نمـــوذج رائـــع لمـــا يمكـــن 

 معتز برشم وهو يقّبل الميدالية
 الذهبية التي فاز بها في بطولة
العالم أللعاب القوى بلندن ٢٠١٧
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ـــرة، شـــعرت  خـــالل األشـــهر األخي
بتواضـــع ال يوصـــف عندمـــا رأيـــت 
توحـــد أمتنـــا مـــن خـــالل فخرهـــا 
وحبهـــا لقطـــر. إننـــا دولـــة طموحـــة ومتفائلـــة، يدفعنـــا 
ــا  ــق كل مـ ــى تحقيـ ــه علـ ــعبنا وقدرتـ ــوة شـ ــا وقـ تضامننـ
هـــو أفضـــل لبلدنـــا. وبالنســـبة لـــي، فـــإن الرياضـــة تتجـــاوز 
كل مـــا جســـدته احتفـــاالت اليـــوم الوطنـــي لهـــذا العـــام، 
ــة تحتـــل موقعـــا  وهـــذا هـــو الســـبب الـــذي جعـــل الرياضـ
ــا.  ــتقبلية ألمتنـ ــة المسـ ــم خطـــط التنميـ ــي صميـ ــا فـ مهمـ
وتلهـــم  اإلنســـانية  فـــي  مـــا  أفضـــل  تُخـــِرج  فالرياضـــة 
تلهمنـــا  إنهـــا  لهـــا.  تجســـيد  أفضـــل  لتقديـــم  البشـــرية 
جميعـــا كـــي نتخطـــى إمكانياتنـــا، ونكســـر الحواجـــز، 
الثقافـــات  بيـــن  مـــا  تجمـــع  وهـــي  بأهدافنـــا،  ونرتقـــي 
الشـــمول  وتعـــزز  المختلفـــة،  والمعتقـــدات  والخلفيـــات 
ــورة  ــة بصـ ــي أداة قويـ ــة هـ ــرام. والرياضـ ــوع واالحتـ والتنـ
وآمـــال وأحـــالم شـــبابنا.  لتوجيـــه تطلعـــات  ال تصـــدّق 
وهـــذا هـــو ســـبب حبـــي الشـــديد للرياضـــة، وهـــذا أيضـــا 

هـــو الســـبب الـــذي جعلنـــا فـــي وقـــت ســـابق مـــن هـــذا 
ـــة  ـــة القطري ـــة األولمبي ـــدة للجن ـــة الجدي ـــق الهوي العـــام نطل
تجســـيدا  الجديـــدة  واســـتراتيجيتنا  األدعـــم”  “فريـــق 
يســـعى  يـــوم  كل  وفـــي  ألمتنـــا.  المشـــتركة  للقيـــم 
رياضيونـــا جاهديـــن لتحســـين أنفســـهم وجعـــل قطـــر 
ــالل  ــن خـ ــه مـ ــن تحقيقـ ــا يمكـ ــار مـ ــم وإلظهـ ــر بهـ تفخـ
ــة،  ــاد والتصميـــم، واإليمـــان بالقـــدرات الذاتيـ العمـــل الجـ
واللعـــب النزيـــه. وال توجـــد نمـــاذج أفضـــل مـــن ذلـــك 
ــا الجديـــدة، نحـــن عازمـــون  ــبابنا، ومـــن خـــالل هويتنـ لشـ
علـــى زيـــادة التركيـــز علـــى أبطالنـــا، وقـــص قصصهـــم، 
وعـــرض مســـيرتهم، وإلهـــام أمتنـــا مـــن خـــالل إنجازاتهـــم 
الرائعـــة. فرياضيونـــا يرفعـــون علـــم دولـــة قطـــر عاليـــا 
باســـتمرار وهـــم طموحنـــا لتوحيـــد أمتنـــا تحـــت رايـــة 
األدعـــم. ومـــن خـــالل هـــذه الرؤيـــة الجديـــدة، تـــم تنظيـــم 
العـــام، والتـــي  اليـــوم الوطنـــي لهـــذا  جولـــة العلـــم فـــي 
شـــارك فيهـــا أكثـــر مـــن 400 رياضـــي، وأطفـــال المـــدارس 
ومحبـــو الرياضـــة، وغيرهـــم مـــن أفـــراد المجتمـــع، والتـــي 

الـــذي  والثقافـــي  المجتمعـــي  التنـــوع  مـــدى  عكســـت 
تتميـــز بـــه دولـــة قطـــر، وحمـــل المشـــاركون فيهـــا العلـــم 
لمســـافة 200 كلـــم عبـــر الدولـــة، حيـــث مـــروا بجانـــب 
ــة  ــوه مـــن يـــد ليـــد عبـــر مجموعـ ــا، وتناقلـ أشـــهر معالمهـ
واســـعة مـــن الرياضـــات المختلفـــة التـــي تضمنـــت الجـــري 
والدراجـــات الهوائيـــة والتجديـــف والشـــراع، والتســـابق 
بالكراســـي المتحركـــة وغيرهـــا، ليصـــل إلـــى وجهتـــه 
باليـــوم  االحتفـــاالت  قلـــب  الســـاعي”،  األخيـــرة، “درب 
ـــي لقطـــر. وقـــد كان الهـــدف الرئيســـي مـــن هـــذه  الوطن
ــا  ــا فـــي قطـــر وأفضـــل مـ ــار أفضـــل مـ ــة هـــو إظهـ الجولـ
فـــي الرياضـــة، مـــن خـــالل احتفـــال مشـــترك، يعبّـــر عـــن 
والصداقـــة  الســـالم  رســـالة  وينشـــر  األولمبيـــة،  القيـــم 

ــم.  ــق األدعـ ــالل فريـ ــن خـ ــن مـ والتضامـ
العـــام  هـــذا  فـــي  الوطنـــي  اليـــوم  فعاليـــات  واحتفـــت 
باإلنجـــازات الالفتـــة التـــي حققهـــا أبطالنـــا عالميـــا خـــالل 
العـــام الماضـــي، وأكثـــر مـــا يدعـــو للفخـــر هـــو تنـــوع 
ـــات واأللقـــاب والمراكـــز  هـــذه اإلنجـــازات مـــن الميدالي

قوة الرياضة في توحيد الجميع 
يقول سعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة األولمبية القطرية إن اليوم الوطني  
يوفر  لدولة قطر في كل عام فرصة رائعة لالحتفال بإنجازات شعبنا وروحهم الملهمة وبالدنا.
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سعادة جاسم بن سيف السليطي
وزير المواصالت واالتصاالت

بنية تحتية

ولحرصـــه  والتصميـــم،  اإلرادة  خـــالل  مـــن  تحقيقـــه 
الدائـــم علـــى بـــذل أقصـــى مـــا لديـــه لتشـــريف قطـــر 

ــة.  ــة العالميـ فـــي المحافـــل الرياضيـ
ــاد،  ــع، والجـ ــب المتواضـ ــي للالعـ ــال حـ ــو مثـ ــز هـ فمعتـ
وحـــول  قطـــر  فـــي  لشـــبابنا  القـــدوة  إنـــه  والمثابـــر. 

العالـــم.
ــتفادة مـــن  ــة باالسـ ــة ملتزمـ ــة القطريـ ــة األولمبيـ واللجنـ
هـــذه اإلنجـــازات وتوظيفهـــا لتحقيـــق المزيـــد واالرتقـــاء 
بالرياضـــة إلـــى أعلـــى المســـتويات الممكنـــة وهـــو أمـــرٌ 
ثابـــتٌ ال يتغيـــر، فالعمـــل علـــى بنـــاء وإعـــداد أجيـــال 
رياضيـــة قطريـــة هـــو أحـــد أهـــم أهدافهـــا، ومـــن أجـــل 
ذلـــك أطلقنـــا فـــي شـــهر أكتوبـــر العـــام 2017 المرحلـــة 
رياضـــي”،  “كـــن  برنامـــج  مشـــروع  مـــن  األولـــى 
وهـــو مشـــروع نمـــوذج مســـار بنـــاء الرياضييـــن الـــذي 
يهـــدف إلـــى اكتشـــاف وإعـــداد وتطويـــر المواهـــب 
الواعـــدة فـــي جميـــع المراحـــل فـــي مشـــوار الرياضـــي 

المحتـــرف.

وتركـــز المرحلـــة األولـــى علـــى تطويـــر الرياضييـــن فـــي 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة )مـــن ســـنة إلـــى 7 ســـنوات( 
حيـــث تشـــجع علـــى اللعـــب النوعـــي واالستكشـــاف، 
وبالتالـــي تســـاهم فـــي تطويـــر المهـــارات الحركيـــة 
مســـتقبل  فـــي  فعّـــاال  دورا  ســـتلعب  بدورهـــا  التـــي 
منقطـــع  نجاحـــا  التدشـــين  شـــهد  وقـــد  الرياضـــي. 
األطفـــال  اســـتمتاع  مـــدى  رؤيـــة  وأســـعدني  النظيـــر، 
ــة  ــال رياضيـ ــور أجيـ ــة، ونتمنـــى ظهـ باألنشـــطة الرياضيـ

واعـــدة مـــن خـــالل هـــذا البرنامـــج.
فـــي  المســـتقبل  أبطـــال  لتشـــجيع  مســـاعينا  وضمـــن 
قطـــر مـــن خـــالل البطـــوالت العالميـــة القادمـــة التـــي 
سنســـتضيفها فـــي دولتنـــا الحبيبـــة، كان لنـــا الشـــرف 
هـــذا العـــام فـــي تســـلم علمـــي كل مـــن بطولـــة العالـــم 
للجمبـــاز الفنـــي 2018، وبطولـــة العالـــم أللعـــاب القـــوى 
2019، حيـــث ســـيتم تنظيـــم البطولتيـــن ألول مـــرة فـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، ولهـــذا فهمـــا تمثـــالن فرصـــة 
ال تعـــوض لتقديـــم رياضـــة الجمبـــاز ورياضـــات ألعـــاب 

القـــوى لشـــريحة جديـــدة مـــن الجمهـــور، وجـــذب اهتمـــام 
أطفالنـــا  وتشـــجيع  الرياضييـــن،  مـــن  جديـــدة  أجيـــال 
وشـــبابنا علـــى دخـــول مضمـــار الرياضـــة. ونحـــن نشـــعر 
بالفخـــر واإلثـــارة الشـــديدين الســـتضافة هاتين البطولتين، 
والتحضيـــرات لهمـــا جاريـــة علـــى قـــدم وســـاق دون تأثـــر 

ـــة.  ـــة السياســـية الراهن بالحال
نحـــن حريصـــون على اســـتضافة هذه البطـــوالت الكبرى 
علـــى أعلـــى مســـتوى ممكـــن ليـــرى العالم إمكانـــات دولة 
قطـــر مـــن حيـــث تنظيـــم األحـــداث  الرياضيـــة االســـتثنائية 
التـــي تُخلَّـــد فـــي ذاكـــرة جميـــع مـــن يشـــارك فيهـــا 
مـــن الجماهيـــر والرياضييـــن والمدربيـــن والمســـؤولين 
واإلعالمييـــن والمتطوعيـــن وغيرهـــم، واألهـــم مـــن ذلـــك 
كلـــه، ألننـــا نؤمـــن إيمانـــا راســـخا بقـــوة الرياضـــة فـــي جمـــع 
الشـــعوب تحـــت رايـــة واحـــدة وبقـــوة تأثيرهـــا فـــي تغييـــر 
ــم.  ــول العالـ ــر وحـ ــل فـــي قطـ ــو األفضـ ــراد نحـ ــاة األفـ حيـ
وهـــذا هـــو بالضبـــط جوهـــر الـــروح األولمبيـــة، وهـــذه هـــي 

الـــروح األساســـية لفريـــق األدعـــم.

فارس إبراهيم يفوز بميدالية فضية في رفعة النتر في بطولة العالم لرفع األثقال 2017.

من اليمين سعادة صالح بن غانم العلي، وسعادة الشيخ خليفةبن حمد آل ثاني، 
وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ، وناصر العطية خالل حفل رفع العلم.

سعادة الشيخ خليفة ومعتز برشم يجريان بالعلم القطري.

ثقافة ورياضة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

سعادة جاسم بن سيف السليطي
وزير المواصالت واالتصاالت

بنية تحتية

ولحرصـــه  والتصميـــم،  اإلرادة  خـــالل  مـــن  تحقيقـــه 
الدائـــم علـــى بـــذل أقصـــى مـــا لديـــه لتشـــريف قطـــر 

ــة.  ــة العالميـ فـــي المحافـــل الرياضيـ
ــاد،  ــع، والجـ ــب المتواضـ ــي للالعـ ــال حـ ــو مثـ ــز هـ فمعتـ
وحـــول  قطـــر  فـــي  لشـــبابنا  القـــدوة  إنـــه  والمثابـــر. 

العالـــم.
ــتفادة مـــن  ــة باالسـ ــة ملتزمـ ــة القطريـ ــة األولمبيـ واللجنـ
هـــذه اإلنجـــازات وتوظيفهـــا لتحقيـــق المزيـــد واالرتقـــاء 
بالرياضـــة إلـــى أعلـــى المســـتويات الممكنـــة وهـــو أمـــرٌ 
ثابـــتٌ ال يتغيـــر، فالعمـــل علـــى بنـــاء وإعـــداد أجيـــال 
رياضيـــة قطريـــة هـــو أحـــد أهـــم أهدافهـــا، ومـــن أجـــل 
ذلـــك أطلقنـــا فـــي شـــهر أكتوبـــر العـــام 2017 المرحلـــة 
رياضـــي”،  “كـــن  برنامـــج  مشـــروع  مـــن  األولـــى 
وهـــو مشـــروع نمـــوذج مســـار بنـــاء الرياضييـــن الـــذي 
يهـــدف إلـــى اكتشـــاف وإعـــداد وتطويـــر المواهـــب 
الواعـــدة فـــي جميـــع المراحـــل فـــي مشـــوار الرياضـــي 

المحتـــرف.

وتركـــز المرحلـــة األولـــى علـــى تطويـــر الرياضييـــن فـــي 
مرحلـــة الطفولـــة المبكـــرة )مـــن ســـنة إلـــى 7 ســـنوات( 
حيـــث تشـــجع علـــى اللعـــب النوعـــي واالستكشـــاف، 
وبالتالـــي تســـاهم فـــي تطويـــر المهـــارات الحركيـــة 
مســـتقبل  فـــي  فعّـــاال  دورا  ســـتلعب  بدورهـــا  التـــي 
منقطـــع  نجاحـــا  التدشـــين  شـــهد  وقـــد  الرياضـــي. 
األطفـــال  اســـتمتاع  مـــدى  رؤيـــة  وأســـعدني  النظيـــر، 
ــة  ــال رياضيـ ــور أجيـ ــة، ونتمنـــى ظهـ باألنشـــطة الرياضيـ

واعـــدة مـــن خـــالل هـــذا البرنامـــج.
فـــي  المســـتقبل  أبطـــال  لتشـــجيع  مســـاعينا  وضمـــن 
قطـــر مـــن خـــالل البطـــوالت العالميـــة القادمـــة التـــي 
سنســـتضيفها فـــي دولتنـــا الحبيبـــة، كان لنـــا الشـــرف 
هـــذا العـــام فـــي تســـلم علمـــي كل مـــن بطولـــة العالـــم 
للجمبـــاز الفنـــي 2018، وبطولـــة العالـــم أللعـــاب القـــوى 
2019، حيـــث ســـيتم تنظيـــم البطولتيـــن ألول مـــرة فـــي 
منطقـــة الشـــرق األوســـط، ولهـــذا فهمـــا تمثـــالن فرصـــة 
ال تعـــوض لتقديـــم رياضـــة الجمبـــاز ورياضـــات ألعـــاب 

القـــوى لشـــريحة جديـــدة مـــن الجمهـــور، وجـــذب اهتمـــام 
أطفالنـــا  وتشـــجيع  الرياضييـــن،  مـــن  جديـــدة  أجيـــال 
وشـــبابنا علـــى دخـــول مضمـــار الرياضـــة. ونحـــن نشـــعر 
بالفخـــر واإلثـــارة الشـــديدين الســـتضافة هاتين البطولتين، 
والتحضيـــرات لهمـــا جاريـــة علـــى قـــدم وســـاق دون تأثـــر 

ـــة.  ـــة السياســـية الراهن بالحال
نحـــن حريصـــون على اســـتضافة هذه البطـــوالت الكبرى 
علـــى أعلـــى مســـتوى ممكـــن ليـــرى العالم إمكانـــات دولة 
قطـــر مـــن حيـــث تنظيـــم األحـــداث  الرياضيـــة االســـتثنائية 
التـــي تُخلَّـــد فـــي ذاكـــرة جميـــع مـــن يشـــارك فيهـــا 
مـــن الجماهيـــر والرياضييـــن والمدربيـــن والمســـؤولين 
واإلعالمييـــن والمتطوعيـــن وغيرهـــم، واألهـــم مـــن ذلـــك 
كلـــه، ألننـــا نؤمـــن إيمانـــا راســـخا بقـــوة الرياضـــة فـــي جمـــع 
الشـــعوب تحـــت رايـــة واحـــدة وبقـــوة تأثيرهـــا فـــي تغييـــر 
ــم.  ــول العالـ ــر وحـ ــل فـــي قطـ ــو األفضـ ــراد نحـ ــاة األفـ حيـ
وهـــذا هـــو بالضبـــط جوهـــر الـــروح األولمبيـــة، وهـــذه هـــي 

الـــروح األساســـية لفريـــق األدعـــم.

فارس إبراهيم يفوز بميدالية فضية في رفعة النتر في بطولة العالم لرفع األثقال 2017.

من اليمين سعادة صالح بن غانم العلي، وسعادة الشيخ خليفةبن حمد آل ثاني، 
وسعادة الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني ، وناصر العطية خالل حفل رفع العلم.

سعادة الشيخ خليفة ومعتز برشم يجريان بالعلم القطري.
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شـــركة  قامـــت  المؤســـفة،  للتطـــورات  واســـتجابة 
جميـــع  بتعبئـــة  التابعـــة  وشـــركاتها  للبتـــرول  قطـــر 
اســـتمرارية  خطـــط  وتنشـــيط  المتاحـــة،  المـــوارد 
أعمالهـــا للتخفيـــف مـــن أثـــر أي عمـــل مـــن شـــأنه أن 
يعـــوق جهودهـــا لضمـــان إمداداتهـــا مـــن الطاقـــة اآلمنـــة 
والموثـــوق بهـــا لجميـــع عمالئهـــا فـــي مختلـــف أنحـــاء 

العالـــم.
ــد  ــوم برصـ ــا تقـ ــركة أنهـ ــم الشـ ــدث باسـ ــد متحـ وأكـ
وتقييـــم كافـــة التطـــورات عـــن كثـــب، وإنهـــا علـــى 
ـــر الالزمـــة، إذا مـــا  اســـتعداد التخـــاذ القـــرارات والتدابي
ـــع  دعـــت الضـــرورة لذلـــك للوفـــاء بالتزاماتهـــا تجـــاه جمي

ــا. ــا ودوليـ ــا وإقليميـ العمـــالء والشـــركاء محليـ
العضـــو  الكعبـــي،  شـــريده  ســـعد  المهنـــدس  وقـــال 
المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لقطـــر للبتـــرول ورئيـــس 
الحصـــار  إن  غـــاز،  قطـــر  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
قطـــر،  دولـــة  فـــي  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  يســـتهدف 

ـــى وقـــف  ــدف أساســـا إل ــر دول الحصـــار تهـ وإن تدابيـ
ــة  ــة طريقـ ــات بأيـ ــن الهيدروكربونـ ــر مـ ــادرات قطـ صـ
ــة  ــة واضحـ ــا بطريقـ ــة لكـــن البـــالد ردت عليهـ ممكنـ

وحاســـمة.
ومجموعـــة  للبتـــرول  قطـــر  »تمكنـــت  وأضـــاف: 
لتلـــك  األولـــي  التأثيـــر  اســـتيعاب  مـــن  شـــركاتها 
التشـــغيل  عمليـــات  وواصلـــت  فـــورا،  اإلجـــراءات 
فـــي  انقطـــاع  أي  بشـــكل طبيعـــي ودون  والتصديـــر 

والغـــاز«. النفـــط  مرافـــق  جميـــع 
ـــى ســـمعتها  ـــرول بالحفـــاظ عل ـــزام قطـــر للبت وأكـــد الت
ـــوق  ـــج ومـــورد للطاقـــة آمـــن وموث ـــا كمنت ـــة عالمي الطيب
بـــه قائـــال: »نســـير قدمـــا فـــي استكشـــاف الفـــرص، 
وتعزيـــز شـــراكاتنا الدوليـــة، وتعزيـــز مكانـــة قطـــر 
قطـــاع  فـــي  العالـــم  فـــي  رئيســـي  الرائـــدة كالعـــب 
ــزداد  ــدد يـ ــم المتجـ ــذا التصميـ ــع هـ ــاز. ومـ ــط والغـ النفـ
عالقاتنـــا  علـــى  المحافظـــة  علـــى  ليـــس  تصميمنـــا 

ــا فـــي اليابـــان فحســـب، وإنمـــا  التاريخيـــة مـــع أصدقائنـ
أيضـــا علـــى مواصلـــة تطويـــر هـــذه العالقـــات«.

االندماجات والشراكات
 تـــم دمـــج شـــركتين رئيســـيتين مملوكتيـــن للحكومـــة 
همـــا قطـــر غـــاز وراس غـــاز فـــي ديســـمبر 2016  تحـــت 
مظلـــة كيـــان واحـــد اســـمه »قطـــر غـــاز« بدايـــة ينايـــر 

 .2018
وكان قـــد تـــم ضـــم شـــركة قطـــر للفينيـــل المحـــدودة  
إلـــى شـــركة قطـــر للبتروكيماويـــات »قابكـــو« )التـــي 
تديـــر أيضـــا عمليـــات شـــركة قاتوفيـــن( فـــي فبرايـــر 
ــي  ــية واألداء المالـ ــدرة التنافسـ ــز القـ 2017 بهـــدف تعزيـ
ـــة الشـــركتين مـــن خـــالل إنشـــاء مُشـــغٍّل عالمـــي  ومرون
واحـــد للبتروكيماويـــات يحقـــق التـــآزر فـــي الحجـــم 

والخدمـــة والموثوقيـــة.
التنفيـــذي لقطـــر  المنتـــدب والرئيـــس  العضـــو  وقـــال 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وهو يفتتح مشروع راس لفان 2 في فبراير 2017.

أهـــم األحـــداث التـــي شـــهدتها الشـــركات 
افتتـــاح  الماضـــي  العـــام  فـــي  القطريـــة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن 
حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى لمصفـــاة لفـــان 2 

فـــي بدايـــة العـــام 2017.
للتوســـع  تتويجـــا   2 لفـــان  مصفـــاة  افتتـــاح  وجـــاء 
اإلســـتراتيجي لمرافـــق قطـــر غـــاز فـــي مدينـــة راس 
لفـــان الصناعيـــة، ممـــا ضاعـــف الطاقـــة التكريريـــة 
ــل  ــل إلـــى 292 ألـــف برميـ ــر لتصـ ــات فـــي قطـ للمكثفـ

يوميـــا.
وتمثـــل مصفـــاة لفـــان 2 خطـــوة جديـــدة وهامـــة فـــي 
تطويـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي قطـــر نظـــرا لدورهـــا 
اإلســـتراتيجي فـــي تنويـــع مزيـــج الطاقـــة فـــي قطـــر. 
إســـهاما   2 لفـــان  مصفـــاة  تســـهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
كبيـــرا فـــي التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة لدولـــة 
قطـــر مـــن خـــالل تحســـين اســـتثمار البـــالد لمواردهـــا 

الطبيعيـــة لعـــدة أجيـــال قادمـــة.
ـــة  ـــر البيئي ـــى المعايي ـــزم مصفـــاة لفـــان 2 أيضـــا بأعل وتلت
ـــم إشـــعال  ـــا، وال يت ـــات منه حيـــث تـــكاد تنعـــدم االنبعاث
الغـــاز علـــى اإلطـــالق أثنـــاء التشـــغيل العـــادي، كمـــا أنـــه 
ال يتـــم تصريـــف أي ميـــاه عادمـــة مـــن المصفـــاة إلـــى 

البحـــر.

المكثفـــات  بتحويـــل  الجديـــدة  المصفـــاة  وتقـــوم 
إلـــى منتجـــات عاليـــة الجـــودة تدعـــم قطاعـــي الطاقـــة 
الطاقـــة  مصـــادر  توفيـــر  خـــالل  مـــن  والصناعـــة 
النافثـــا،  هـــي  المنتجـــات  وهـــذه  الخـــام،  والمـــواد 
ـــزل، وغـــاز  ـــوع A-1(، والدي ـــرات )مـــن ن ووقـــود الطائ
وبيوتـــان،  بروبـــان  شـــكل  علـــى  المســـال  البتـــرول 
مـــن  جديـــدة  اقتصاديـــة  فرصـــا  تخلـــق  أنهـــا  كمـــا 
خـــالل تعزيـــز القـــدرة التصديريـــة للبـــالد، وبالتالـــي 
تحســـين قدرتهـــا علـــى تلبيـــة الطلـــب الدولـــي علـــى 

الطاقـــة.
بورصـــة  فـــي  المدرجـــة  للشـــركات  بالنســـبة  وأمـــا 
قطـــر، فقـــد بلـــغ صافـــي الربـــح المجمـــع لــــ 44 مـــن 
 29.3 البورصـــة  فـــي  مدرجـــة  شـــركة    45 أصـــل 
ــة  ــاع الثالثـ ــبتمبر 2017 )األربـ ــي 30 سـ ــال فـ ــار ريـ مليـ
األولـــى( مقابـــل 31.1 مليـــار ريـــال للفتـــرة المناظـــرة 

مـــن العـــام 2016، ممـــا يعنـــي انخفاضـــا بنســـبة %6.

ــالن  ــك اإلعـ ــي ذلـ ــر فـ ــون قطـ ــم إدراج فودافـ ــم يتـ ولـ
عـــن النتائـــج ألن ســـنتها الماليـــة تبـــدأ مـــن 1 أبريـــل 
ــد  ــا قـ ــام، لكنهـ ــارس مـــن كل عـ ــي 31 مـ ــي فـ وتنتهـ
ــر إلـــى  ــة مـــن 1 ينايـ ــنتها الماليـ أعلنـــت عـــن تغييـــر سـ

31 ديســـمبر ابتـــداء مـــن العـــام 2018 فصاعـــدا.

إعادة رسم األولويات
تســـبب الحصـــار االقتصـــادي الـــذي تفرضـــه علـــى قطـــر 
مجموعـــة الـــدول التـــي تقودهـــا الســـعودية، بصدمـــة فـــي 
شـــركات القطاعيـــن العـــام والخـــاص، لكنهـــا ســـرعان 

مـــا تمكنـــت مـــن إعـــادة رســـم أولوياتهـــا.
فقـــد اتخـــذت بعـــض الشـــركات مثـــل قطـــر للبتـــرول 
تدابيـــر كافيـــة للحـــد مـــن تأثيـــر الحظـــر، كمـــا أن 
العديـــد مـــن شـــركات المحامـــاة المحليـــة والدوليـــة 
الحـــاالت  مـــن  عـــدد كبيـــر  بمراجعـــة  حاليـــا  تقـــوم 
للمطالبـــة بالتعويضـــات لعشـــرات الشـــركات ومئـــات 
بـــه  األفـــراد المتضرريـــن وذلـــك بحســـب مـــا صـــرح 
تلـــك  علـــى  المطلعيـــن  القانونييـــن  الخبـــراء  بعـــض 
الحـــاالت للصحيفـــة المحليـــة اليوميـــة الناطقـــة باللغـــة 

.The Peninsula بنينســـوال  اإلنجليزيـــة 
وقـــد رفعـــت األطـــراف المتضـــررة قضايـــا فـــي عـــدد مـــن 
المحاكـــم فـــي قطـــر، واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
ـــة الســـعودية، وسويســـرا، والمملكـــة  والمملكـــة العربي
الصحيفـــة  وقالـــت  المتحـــدة.  والواليـــات  المتحـــدة، 
الخســـائر  أنـــواع  كافـــة  عـــن  التعويـــض  قضايـــا  إن 
والمؤسســـات  بالشـــركات  لحقـــت  التـــى  واألضـــرار 
واألفـــراد بســـبب الحصـــار االقتصـــادي والدبلوماســـي 

غيـــر القانونـــي هـــى قضايـــا قويـــة للغايـــة.

تعافي الشركات القطرية
افتتاح  أهمها  من  التطورات  من  العديد   2017 العام  قطر  في  الشركات  قطاع  شهد 
المصفاة الجديدة في راس لفان، واندماج العديد من الشركات، فضال عن الدخول في 

شراكات جديدة لمواجهة تداعيات الحصار المفروض على البالد.

من
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شـــركة  قامـــت  المؤســـفة،  للتطـــورات  واســـتجابة 
جميـــع  بتعبئـــة  التابعـــة  وشـــركاتها  للبتـــرول  قطـــر 
اســـتمرارية  خطـــط  وتنشـــيط  المتاحـــة،  المـــوارد 
أعمالهـــا للتخفيـــف مـــن أثـــر أي عمـــل مـــن شـــأنه أن 
يعـــوق جهودهـــا لضمـــان إمداداتهـــا مـــن الطاقـــة اآلمنـــة 
والموثـــوق بهـــا لجميـــع عمالئهـــا فـــي مختلـــف أنحـــاء 

العالـــم.
ــد  ــوم برصـ ــا تقـ ــركة أنهـ ــم الشـ ــدث باسـ ــد متحـ وأكـ
وتقييـــم كافـــة التطـــورات عـــن كثـــب، وإنهـــا علـــى 
ـــر الالزمـــة، إذا مـــا  اســـتعداد التخـــاذ القـــرارات والتدابي
ـــع  دعـــت الضـــرورة لذلـــك للوفـــاء بالتزاماتهـــا تجـــاه جمي

ــا. ــا ودوليـ ــا وإقليميـ العمـــالء والشـــركاء محليـ
العضـــو  الكعبـــي،  شـــريده  ســـعد  المهنـــدس  وقـــال 
المنتـــدب والرئيـــس التنفيـــذي لقطـــر للبتـــرول ورئيـــس 
الحصـــار  إن  غـــاز،  قطـــر  شـــركة  إدارة  مجلـــس 
قطـــر،  دولـــة  فـــي  والغـــاز  النفـــط  قطـــاع  يســـتهدف 

ـــى وقـــف  ــدف أساســـا إل ــر دول الحصـــار تهـ وإن تدابيـ
ــة  ــة طريقـ ــات بأيـ ــن الهيدروكربونـ ــر مـ ــادرات قطـ صـ
ــة  ــة واضحـ ــا بطريقـ ــة لكـــن البـــالد ردت عليهـ ممكنـ

وحاســـمة.
ومجموعـــة  للبتـــرول  قطـــر  »تمكنـــت  وأضـــاف: 
لتلـــك  األولـــي  التأثيـــر  اســـتيعاب  مـــن  شـــركاتها 
التشـــغيل  عمليـــات  وواصلـــت  فـــورا،  اإلجـــراءات 
فـــي  انقطـــاع  أي  بشـــكل طبيعـــي ودون  والتصديـــر 

والغـــاز«. النفـــط  مرافـــق  جميـــع 
ـــى ســـمعتها  ـــرول بالحفـــاظ عل ـــزام قطـــر للبت وأكـــد الت
ـــوق  ـــج ومـــورد للطاقـــة آمـــن وموث ـــا كمنت ـــة عالمي الطيب
بـــه قائـــال: »نســـير قدمـــا فـــي استكشـــاف الفـــرص، 
وتعزيـــز شـــراكاتنا الدوليـــة، وتعزيـــز مكانـــة قطـــر 
قطـــاع  فـــي  العالـــم  فـــي  رئيســـي  الرائـــدة كالعـــب 
ــزداد  ــدد يـ ــم المتجـ ــذا التصميـ ــع هـ ــاز. ومـ ــط والغـ النفـ
عالقاتنـــا  علـــى  المحافظـــة  علـــى  ليـــس  تصميمنـــا 

ــا فـــي اليابـــان فحســـب، وإنمـــا  التاريخيـــة مـــع أصدقائنـ
أيضـــا علـــى مواصلـــة تطويـــر هـــذه العالقـــات«.

االندماجات والشراكات
 تـــم دمـــج شـــركتين رئيســـيتين مملوكتيـــن للحكومـــة 
همـــا قطـــر غـــاز وراس غـــاز فـــي ديســـمبر 2016  تحـــت 
مظلـــة كيـــان واحـــد اســـمه »قطـــر غـــاز« بدايـــة ينايـــر 

 .2018
وكان قـــد تـــم ضـــم شـــركة قطـــر للفينيـــل المحـــدودة  
إلـــى شـــركة قطـــر للبتروكيماويـــات »قابكـــو« )التـــي 
تديـــر أيضـــا عمليـــات شـــركة قاتوفيـــن( فـــي فبرايـــر 
ــي  ــية واألداء المالـ ــدرة التنافسـ ــز القـ 2017 بهـــدف تعزيـ
ـــة الشـــركتين مـــن خـــالل إنشـــاء مُشـــغٍّل عالمـــي  ومرون
واحـــد للبتروكيماويـــات يحقـــق التـــآزر فـــي الحجـــم 

والخدمـــة والموثوقيـــة.
التنفيـــذي لقطـــر  المنتـــدب والرئيـــس  العضـــو  وقـــال 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البالد المفدى وهو يفتتح مشروع راس لفان 2 في فبراير 2017.

أهـــم األحـــداث التـــي شـــهدتها الشـــركات 
افتتـــاح  الماضـــي  العـــام  فـــي  القطريـــة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن 
حمـــد آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى لمصفـــاة لفـــان 2 

فـــي بدايـــة العـــام 2017.
للتوســـع  تتويجـــا   2 لفـــان  مصفـــاة  افتتـــاح  وجـــاء 
اإلســـتراتيجي لمرافـــق قطـــر غـــاز فـــي مدينـــة راس 
لفـــان الصناعيـــة، ممـــا ضاعـــف الطاقـــة التكريريـــة 
ــل  ــل إلـــى 292 ألـــف برميـ ــر لتصـ ــات فـــي قطـ للمكثفـ

يوميـــا.
وتمثـــل مصفـــاة لفـــان 2 خطـــوة جديـــدة وهامـــة فـــي 
تطويـــر قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي قطـــر نظـــرا لدورهـــا 
اإلســـتراتيجي فـــي تنويـــع مزيـــج الطاقـــة فـــي قطـــر. 
إســـهاما   2 لفـــان  مصفـــاة  تســـهم  أن  المتوقـــع  ومـــن 
كبيـــرا فـــي التنميـــة االقتصاديـــة المســـتدامة لدولـــة 
قطـــر مـــن خـــالل تحســـين اســـتثمار البـــالد لمواردهـــا 

الطبيعيـــة لعـــدة أجيـــال قادمـــة.
ـــة  ـــر البيئي ـــى المعايي ـــزم مصفـــاة لفـــان 2 أيضـــا بأعل وتلت
ـــم إشـــعال  ـــا، وال يت ـــات منه حيـــث تـــكاد تنعـــدم االنبعاث
الغـــاز علـــى اإلطـــالق أثنـــاء التشـــغيل العـــادي، كمـــا أنـــه 
ال يتـــم تصريـــف أي ميـــاه عادمـــة مـــن المصفـــاة إلـــى 

البحـــر.

المكثفـــات  بتحويـــل  الجديـــدة  المصفـــاة  وتقـــوم 
إلـــى منتجـــات عاليـــة الجـــودة تدعـــم قطاعـــي الطاقـــة 
الطاقـــة  مصـــادر  توفيـــر  خـــالل  مـــن  والصناعـــة 
النافثـــا،  هـــي  المنتجـــات  وهـــذه  الخـــام،  والمـــواد 
ـــزل، وغـــاز  ـــوع A-1(، والدي ـــرات )مـــن ن ووقـــود الطائ
وبيوتـــان،  بروبـــان  شـــكل  علـــى  المســـال  البتـــرول 
مـــن  جديـــدة  اقتصاديـــة  فرصـــا  تخلـــق  أنهـــا  كمـــا 
خـــالل تعزيـــز القـــدرة التصديريـــة للبـــالد، وبالتالـــي 
تحســـين قدرتهـــا علـــى تلبيـــة الطلـــب الدولـــي علـــى 

الطاقـــة.
بورصـــة  فـــي  المدرجـــة  للشـــركات  بالنســـبة  وأمـــا 
قطـــر، فقـــد بلـــغ صافـــي الربـــح المجمـــع لــــ 44 مـــن 
 29.3 البورصـــة  فـــي  مدرجـــة  شـــركة    45 أصـــل 
ــة  ــاع الثالثـ ــبتمبر 2017 )األربـ ــي 30 سـ ــال فـ ــار ريـ مليـ
األولـــى( مقابـــل 31.1 مليـــار ريـــال للفتـــرة المناظـــرة 

مـــن العـــام 2016، ممـــا يعنـــي انخفاضـــا بنســـبة %6.

ــالن  ــك اإلعـ ــي ذلـ ــر فـ ــون قطـ ــم إدراج فودافـ ــم يتـ ولـ
عـــن النتائـــج ألن ســـنتها الماليـــة تبـــدأ مـــن 1 أبريـــل 
ــد  ــا قـ ــام، لكنهـ ــارس مـــن كل عـ ــي 31 مـ ــي فـ وتنتهـ
ــر إلـــى  ــة مـــن 1 ينايـ ــنتها الماليـ أعلنـــت عـــن تغييـــر سـ

31 ديســـمبر ابتـــداء مـــن العـــام 2018 فصاعـــدا.

إعادة رسم األولويات
تســـبب الحصـــار االقتصـــادي الـــذي تفرضـــه علـــى قطـــر 
مجموعـــة الـــدول التـــي تقودهـــا الســـعودية، بصدمـــة فـــي 
شـــركات القطاعيـــن العـــام والخـــاص، لكنهـــا ســـرعان 

مـــا تمكنـــت مـــن إعـــادة رســـم أولوياتهـــا.
فقـــد اتخـــذت بعـــض الشـــركات مثـــل قطـــر للبتـــرول 
تدابيـــر كافيـــة للحـــد مـــن تأثيـــر الحظـــر، كمـــا أن 
العديـــد مـــن شـــركات المحامـــاة المحليـــة والدوليـــة 
الحـــاالت  مـــن  عـــدد كبيـــر  بمراجعـــة  حاليـــا  تقـــوم 
للمطالبـــة بالتعويضـــات لعشـــرات الشـــركات ومئـــات 
بـــه  األفـــراد المتضرريـــن وذلـــك بحســـب مـــا صـــرح 
تلـــك  علـــى  المطلعيـــن  القانونييـــن  الخبـــراء  بعـــض 
الحـــاالت للصحيفـــة المحليـــة اليوميـــة الناطقـــة باللغـــة 

.The Peninsula بنينســـوال  اإلنجليزيـــة 
وقـــد رفعـــت األطـــراف المتضـــررة قضايـــا فـــي عـــدد مـــن 
المحاكـــم فـــي قطـــر، واإلمـــارات العربيـــة المتحـــدة، 
ـــة الســـعودية، وسويســـرا، والمملكـــة  والمملكـــة العربي
الصحيفـــة  وقالـــت  المتحـــدة.  والواليـــات  المتحـــدة، 
الخســـائر  أنـــواع  كافـــة  عـــن  التعويـــض  قضايـــا  إن 
والمؤسســـات  بالشـــركات  لحقـــت  التـــى  واألضـــرار 
واألفـــراد بســـبب الحصـــار االقتصـــادي والدبلوماســـي 

غيـــر القانونـــي هـــى قضايـــا قويـــة للغايـــة.

تعافي الشركات القطرية
افتتاح  أهمها  من  التطورات  من  العديد   2017 العام  قطر  في  الشركات  قطاع  شهد 
المصفاة الجديدة في راس لفان، واندماج العديد من الشركات، فضال عن الدخول في 

شراكات جديدة لمواجهة تداعيات الحصار المفروض على البالد.
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للبتـــرول: »إن هـــذا التكامـــل الناجـــح هـــو دليـــل آخـــر 
علـــى التزامنـــا بزيـــادة كفـــاءة وفعاليـــة وتنافســـية جميـــع 
ـــة المـــوارد  ـــأن حصيل ـــى ثقـــة تامـــة ب عملياتنـــا، وإننـــي عل
والقـــدرات المتميـــزة للشـــركات الثـــالث ســـتعمل علـــى 
تعزيـــز القيمـــة لجميـــع عمالئهـــا ولجميـــع مســـاهميها«.
كمـــا أبرمـــت قطـــر للبتـــرول وشـــركة شـــل للغـــاز 
والطاقـــة اتفاقـــا لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مواقـــع 
إســـتراتيجية فـــي مختلـــف أرجـــاء العالـــم الســـتخدام 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال كوقـــود للشـــحن البحـــري. 
وســـيوفر الغـــاز الطبيعـــي المســـال وقـــودا بديـــال لقطـــاع 
ـــق أهـــداف القطـــاع  ـــى تحقي النقـــل البحـــري يســـاعد عل

البيئيـــة واالقتصاديـــة.
وجـــاءت هـــذه االتفاقيـــة فـــي أعقـــاب مذكرتـــي التفاهـــم 
اللتيـــن وقعتهمـــا شـــل وقطـــر غـــاز مـــع شـــركاء مـــن 
القطـــاع فـــي العـــام 2016 مـــن أجـــل استكشـــاف فـــرص 
اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي المســـال كوقـــود للســـفن 

فـــي الشـــرق األوســـط.
ومشـــغّلي  مالكـــي  عـــدد  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
الســـفن الذيـــن باتـــوا يفضلـــون الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
علـــى الوقـــود البحـــري التقليـــدي، اســـتجابة للقوانيـــن 
ــة للحـــد مـــن انبعاثـــات أكســـيدي الكبريـــت  الصارمـ
والنيتروجيـــن، قـــد ازداد زيـــادة كبيـــرة، فقـــد حـــددت 
المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة فـــي أكتوبـــر 2016 الحـــد 
األقصـــى النبعاثـــات الكبريـــت بنســـبة 0.5% مـــن محتـــوى 

ــام 2020. ــارا مـــن العـ الوقـــود اعتبـ
وأضـــاف المهنـــدس الكعبـــي: »تشـــير التوقعـــات إلـــى 
المســـال كوقـــود  الطبيعـــي  الغـــاز  الطلـــب علـــى  أن 
بشـــكل  ســـيزداد  المقبلـــة  الســـنوات  خـــالل  بحـــري 
الفـــت، ونعتقـــد أن هنـــاك إمكانيـــة حقيقيـــة ألن يصـــل 
حجـــم الطلـــب عليـــه إلـــى 50 مليـــون طـــن ســـنويا بحلـــول 
العـــام 2030. ومـــن الواضـــح أن ذلـــك يتطلـــب اســـتثمارات 
مركـــزة ونمـــاذج شـــراكات مناســـبة، مثـــل االتفاقيـــة 

التـــي نوقعهـــا اليـــوم«.

تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال
تشـــير التقاريـــر إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الطلـــب 
علـــى الغـــاز الطبيعـــي المســـال بنحـــو خمـــس نقـــاط 
مئويـــة ســـنويا وســـطيا إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 500 مليـــون 

ــام 2030. ــول العـ ــنويا بحلـ ــن سـ طـ
ومـــن العوامـــل التـــي تزيـــد هـــذا الطلـــب: النمـــو الســـكاني 
ــاع  ــتمرار ارتفـ ــة، واسـ ــادات الناميـ ــع فـــي االقتصـ المتوقـ
معـــدالت النهـــوض العمرانـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي، 
البيئـــة،  علـــى  المحافظـــة  بضـــرورة  الوعـــي  وزيـــادة 

ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن قوانيـــن متعلقـــة باعتمـــاد أنـــواع 
ــالوة  ــواء. وعـ ــة الهـ ــين نوعيـ ــود لتحسـ ــن الوقـ ــف مـ أنظـ
علـــى ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن ينمـــو اســـتخدام الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال كوقـــود للســـيارات والســـفن زيـــادة 
كبيـــرة إذا مـــا تـــم تفعيـــل السياســـات التـــي تُجـــرى 
ــتوى الوطنـــي أو اإلقليمـــي  ــتها علـــى المسـ ــا دراسـ حاليـ

أو العالمـــي.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، قـــررت قطـــر زيـــادة إنتاجهـــا مـــن 
ــود النظيـــف مـــن 77 مليـــون إلـــى 100 مليـــون طـــن  الوقـ
ســـنويا فـــي الســـنوات الخمـــس إلـــى الســـبع المقبلـــة 
حيـــث ســـيتم تأميـــن الكميـــات اإلضافيـــة الجديـــدة 
مـــن خـــالل مضاعفـــة حجـــم مشـــروع الغـــاز الجديـــد فـــي 
القطـــاع الجنوبـــي مـــن حقـــل الشـــمال الـــذي أعلنـــت عنـــه 
قطـــر للبتـــرول فـــي أبريـــل الماضـــي. وســـيؤدي ذلـــك 
ــي  ــاز الطبيعـ ــن الغـ ــمال مـ ــل الشـ ــاج حقـ ــادة إنتـ ــى زيـ إلـ
بـــه  المرتبطـــة  األخـــرى  والمنتجـــات  والمكثفـــات 

بمقـــدار مليـــون برميـــل نفـــط مكافـــئ 0يوميـــا. 
وقـــال ســـعد شـــريده الكعبـــي: »أعلنّـــا فـــي أبريـــل 

ــاز جديـــد فـــي  ــا تطويـــر مشـــروع غـ الماضـــي عـــن نيتنـ
أن  يمكـــن  الشـــمال  حقـــل  مـــن  الجنوبـــي  القطـــاع 
يســـتهدف التصديـــر. ومـــع انتهـــاء الدراســـات الفنيـــة 
اإلضافيـــة، قررنـــا أن الخيـــار األفضـــل هـــو مضاعفـــة 
حجـــم المشـــروع إلـــى 4 مليـــارات قـــدم مكعـــب مـــن 
الغـــاز يوميـــا، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 20% عـــن 
حوالـــي  أو  الشـــمال،  لحقـــل  الحالـــي  اإلنتـــاج  معـــدل 

مليـــون برميـــل نفـــط مكافـــئ يوميـــا«.
ــروع  ــذا المشـ ــر هـ ــة لتطويـ ــل طريقـ وكشـــف أن أفضـ
الغـــاز  وتصديـــر  بإنتـــاج  تخصيصـــه  هـــي  الضخـــم 
الطبيعـــي المســـال، وبالتالـــي زيـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة 
لدولـــة قطـــر مـــن 77 مليـــون طـــن إلـــى 100 مليـــون طـــن 
 .%30 بنســـبة  اإلنتـــاج  زيـــادة  يعنـــي  مـــا  وهـــو  ســـنويا، 
مكانتنـــا  مـــن  المشـــروع  هـــذا  »ســـيعزز  وأضـــاف: 
كأكبـــر منتـــج ومصـــدر للغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي 
العالـــم بمـــا يتماشـــى مـــع خطـــة النمـــو اإلســـتراتيجية 
ــا الراميـــة لتصبـــح واحـــدة مـــن  لقطـــر للبتـــرول ورؤيتهـ
أفضـــل شـــركات النفـــط الوطنيـــة فـــي العالـــم، بجـــذور 
عميقـــة فـــي قطـــر وحضـــور عالمـــي متميـــز. وســـيزيد 
ـــى نحـــو  ـــة قطـــر إل ـــاج دول هـــذا المشـــروع مـــن حجـــم إنت

6 مالييـــن برميـــل نفـــط مكافـــئ يوميـــا«.

انخفاض أرباح شركة ناقالت
المحـــدودة  الغـــاز  لنقـــل  قطـــر  شـــركة  أعلنـــت 
ــداد  ــلة إمـ ــي لسلسـ ــط األساسـ ــي  الرابـ ــالت«، وهـ »ناقـ
الغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي دولـــة قطـــر، عـــن انخفـــاض 
أرباحهـــا فـــي نهايـــة الربـــع الثالـــث )30 ســـبتمبر( مـــن 
 607 الشـــركة  ربـــح  بلـــغ صافـــي  حيـــث   2017 العـــام 
ــن نفـــس  ــال عـ ــون ريـ ــة بــــ 749 مليـ ــال مقارنـ ــون ريـ مليـ

الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق 2016.
ـــاح بصـــورة أساســـية إلـــى تأثيـــر  ويرجـــع انخفـــاض األرب
إعـــادة التقييـــم الدوريـــة للقيمـــة المقـــدرة فـــي نهايـــة 
العمـــر االفتراضـــي للســـفن وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة 
للمحاســـبة، باإلضافـــة إلـــى انخفـــاض إيـــرادات الســـفن 
المؤجـــرة نظـــرا الختـــالف عـــدد األيـــام بيـــن الفتـــرة 
الحاليـــة مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي 

)حيـــث كانـــت ســـنة 2016 ســـنة كبيســـة(.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، حافظـــت الشـــركة علـــى ثبـــات 
ـــف  ــر فـــي مصاري ــغيلية، والتوفيـ ـــات التشـ ــدل النفق معـ
التمويـــل مـــن خـــالل اســـتمرار الشـــركة فـــي ســـداد 
األقســـاط المســـتحقة مـــن القـــروض بصـــورة دوريـــة.

“تمكنت قطر للبترول ومجموعة شركاتها من 
استيعاب التأثير األولي لتلك اإلجراءات فورا، وواصلت 

عمليات التشغيل والتصدير بشكل طبيعي ودون أي 
انقطاع في جميع مرافق النفط والغاز”.

المهندس سعد شريده الكعبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
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للبتـــرول: »إن هـــذا التكامـــل الناجـــح هـــو دليـــل آخـــر 
علـــى التزامنـــا بزيـــادة كفـــاءة وفعاليـــة وتنافســـية جميـــع 
ـــة المـــوارد  ـــأن حصيل ـــى ثقـــة تامـــة ب عملياتنـــا، وإننـــي عل
والقـــدرات المتميـــزة للشـــركات الثـــالث ســـتعمل علـــى 
تعزيـــز القيمـــة لجميـــع عمالئهـــا ولجميـــع مســـاهميها«.
كمـــا أبرمـــت قطـــر للبتـــرول وشـــركة شـــل للغـــاز 
والطاقـــة اتفاقـــا لتطويـــر البنيـــة التحتيـــة فـــي مواقـــع 
إســـتراتيجية فـــي مختلـــف أرجـــاء العالـــم الســـتخدام 
الغـــاز الطبيعـــي المســـال كوقـــود للشـــحن البحـــري. 
وســـيوفر الغـــاز الطبيعـــي المســـال وقـــودا بديـــال لقطـــاع 
ـــق أهـــداف القطـــاع  ـــى تحقي النقـــل البحـــري يســـاعد عل

البيئيـــة واالقتصاديـــة.
وجـــاءت هـــذه االتفاقيـــة فـــي أعقـــاب مذكرتـــي التفاهـــم 
اللتيـــن وقعتهمـــا شـــل وقطـــر غـــاز مـــع شـــركاء مـــن 
القطـــاع فـــي العـــام 2016 مـــن أجـــل استكشـــاف فـــرص 
اســـتخدام الغـــاز الطبيعـــي المســـال كوقـــود للســـفن 

فـــي الشـــرق األوســـط.
ومشـــغّلي  مالكـــي  عـــدد  أن  إلـــى  اإلشـــارة  وتجـــدر 
الســـفن الذيـــن باتـــوا يفضلـــون الغـــاز الطبيعـــي المســـال 
علـــى الوقـــود البحـــري التقليـــدي، اســـتجابة للقوانيـــن 
ــة للحـــد مـــن انبعاثـــات أكســـيدي الكبريـــت  الصارمـ
والنيتروجيـــن، قـــد ازداد زيـــادة كبيـــرة، فقـــد حـــددت 
المنظمـــة البحريـــة الدوليـــة فـــي أكتوبـــر 2016 الحـــد 
األقصـــى النبعاثـــات الكبريـــت بنســـبة 0.5% مـــن محتـــوى 

ــام 2020. ــارا مـــن العـ الوقـــود اعتبـ
وأضـــاف المهنـــدس الكعبـــي: »تشـــير التوقعـــات إلـــى 
المســـال كوقـــود  الطبيعـــي  الغـــاز  الطلـــب علـــى  أن 
بشـــكل  ســـيزداد  المقبلـــة  الســـنوات  خـــالل  بحـــري 
الفـــت، ونعتقـــد أن هنـــاك إمكانيـــة حقيقيـــة ألن يصـــل 
حجـــم الطلـــب عليـــه إلـــى 50 مليـــون طـــن ســـنويا بحلـــول 
العـــام 2030. ومـــن الواضـــح أن ذلـــك يتطلـــب اســـتثمارات 
مركـــزة ونمـــاذج شـــراكات مناســـبة، مثـــل االتفاقيـــة 

التـــي نوقعهـــا اليـــوم«.

تزايد الطلب على الغاز الطبيعي المسال
تشـــير التقاريـــر إلـــى أنـــه مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الطلـــب 
علـــى الغـــاز الطبيعـــي المســـال بنحـــو خمـــس نقـــاط 
مئويـــة ســـنويا وســـطيا إلـــى مـــا يقـــرب مـــن 500 مليـــون 

ــام 2030. ــول العـ ــنويا بحلـ ــن سـ طـ
ومـــن العوامـــل التـــي تزيـــد هـــذا الطلـــب: النمـــو الســـكاني 
ــاع  ــتمرار ارتفـ ــة، واسـ ــادات الناميـ ــع فـــي االقتصـ المتوقـ
معـــدالت النهـــوض العمرانـــي علـــى الصعيـــد العالمـــي، 
البيئـــة،  علـــى  المحافظـــة  بضـــرورة  الوعـــي  وزيـــادة 

ومـــا يرافـــق ذلـــك مـــن قوانيـــن متعلقـــة باعتمـــاد أنـــواع 
ــالوة  ــواء. وعـ ــة الهـ ــين نوعيـ ــود لتحسـ ــن الوقـ ــف مـ أنظـ
علـــى ذلـــك، مـــن المتوقـــع أن ينمـــو اســـتخدام الغـــاز 
الطبيعـــي المســـال كوقـــود للســـيارات والســـفن زيـــادة 
كبيـــرة إذا مـــا تـــم تفعيـــل السياســـات التـــي تُجـــرى 
ــتوى الوطنـــي أو اإلقليمـــي  ــتها علـــى المسـ ــا دراسـ حاليـ

أو العالمـــي.
وفـــي ضـــوء ذلـــك، قـــررت قطـــر زيـــادة إنتاجهـــا مـــن 
ــود النظيـــف مـــن 77 مليـــون إلـــى 100 مليـــون طـــن  الوقـ
ســـنويا فـــي الســـنوات الخمـــس إلـــى الســـبع المقبلـــة 
حيـــث ســـيتم تأميـــن الكميـــات اإلضافيـــة الجديـــدة 
مـــن خـــالل مضاعفـــة حجـــم مشـــروع الغـــاز الجديـــد فـــي 
القطـــاع الجنوبـــي مـــن حقـــل الشـــمال الـــذي أعلنـــت عنـــه 
قطـــر للبتـــرول فـــي أبريـــل الماضـــي. وســـيؤدي ذلـــك 
ــي  ــاز الطبيعـ ــن الغـ ــمال مـ ــل الشـ ــاج حقـ ــادة إنتـ ــى زيـ إلـ
بـــه  المرتبطـــة  األخـــرى  والمنتجـــات  والمكثفـــات 

بمقـــدار مليـــون برميـــل نفـــط مكافـــئ 0يوميـــا. 
وقـــال ســـعد شـــريده الكعبـــي: »أعلنّـــا فـــي أبريـــل 

ــاز جديـــد فـــي  ــا تطويـــر مشـــروع غـ الماضـــي عـــن نيتنـ
أن  يمكـــن  الشـــمال  حقـــل  مـــن  الجنوبـــي  القطـــاع 
يســـتهدف التصديـــر. ومـــع انتهـــاء الدراســـات الفنيـــة 
اإلضافيـــة، قررنـــا أن الخيـــار األفضـــل هـــو مضاعفـــة 
حجـــم المشـــروع إلـــى 4 مليـــارات قـــدم مكعـــب مـــن 
الغـــاز يوميـــا، وهـــو مـــا يمثـــل زيـــادة بنســـبة 20% عـــن 
حوالـــي  أو  الشـــمال،  لحقـــل  الحالـــي  اإلنتـــاج  معـــدل 

مليـــون برميـــل نفـــط مكافـــئ يوميـــا«.
ــروع  ــذا المشـ ــر هـ ــة لتطويـ ــل طريقـ وكشـــف أن أفضـ
الغـــاز  وتصديـــر  بإنتـــاج  تخصيصـــه  هـــي  الضخـــم 
الطبيعـــي المســـال، وبالتالـــي زيـــادة الطاقـــة اإلنتاجيـــة 
لدولـــة قطـــر مـــن 77 مليـــون طـــن إلـــى 100 مليـــون طـــن 
 .%30 بنســـبة  اإلنتـــاج  زيـــادة  يعنـــي  مـــا  وهـــو  ســـنويا، 
مكانتنـــا  مـــن  المشـــروع  هـــذا  »ســـيعزز  وأضـــاف: 
كأكبـــر منتـــج ومصـــدر للغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي 
العالـــم بمـــا يتماشـــى مـــع خطـــة النمـــو اإلســـتراتيجية 
ــا الراميـــة لتصبـــح واحـــدة مـــن  لقطـــر للبتـــرول ورؤيتهـ
أفضـــل شـــركات النفـــط الوطنيـــة فـــي العالـــم، بجـــذور 
عميقـــة فـــي قطـــر وحضـــور عالمـــي متميـــز. وســـيزيد 
ـــى نحـــو  ـــة قطـــر إل ـــاج دول هـــذا المشـــروع مـــن حجـــم إنت

6 مالييـــن برميـــل نفـــط مكافـــئ يوميـــا«.

انخفاض أرباح شركة ناقالت
المحـــدودة  الغـــاز  لنقـــل  قطـــر  شـــركة  أعلنـــت 
ــداد  ــلة إمـ ــي لسلسـ ــط األساسـ ــي  الرابـ ــالت«، وهـ »ناقـ
الغـــاز الطبيعـــي المســـال فـــي دولـــة قطـــر، عـــن انخفـــاض 
أرباحهـــا فـــي نهايـــة الربـــع الثالـــث )30 ســـبتمبر( مـــن 
 607 الشـــركة  ربـــح  بلـــغ صافـــي  حيـــث   2017 العـــام 
ــن نفـــس  ــال عـ ــون ريـ ــة بــــ 749 مليـ ــال مقارنـ ــون ريـ مليـ

الفتـــرة مـــن العـــام الســـابق 2016.
ـــاح بصـــورة أساســـية إلـــى تأثيـــر  ويرجـــع انخفـــاض األرب
إعـــادة التقييـــم الدوريـــة للقيمـــة المقـــدرة فـــي نهايـــة 
العمـــر االفتراضـــي للســـفن وفقـــا للمعاييـــر الدوليـــة 
للمحاســـبة، باإلضافـــة إلـــى انخفـــاض إيـــرادات الســـفن 
المؤجـــرة نظـــرا الختـــالف عـــدد األيـــام بيـــن الفتـــرة 
الحاليـــة مقارنـــة بنفـــس الفتـــرة مـــن العـــام الماضـــي 

)حيـــث كانـــت ســـنة 2016 ســـنة كبيســـة(.
ومـــن ناحيـــة أخـــرى، حافظـــت الشـــركة علـــى ثبـــات 
ـــف  ــر فـــي مصاري ــغيلية، والتوفيـ ــات التشـ ــدل النفقـ معـ
التمويـــل مـــن خـــالل اســـتمرار الشـــركة فـــي ســـداد 
األقســـاط المســـتحقة مـــن القـــروض بصـــورة دوريـــة.

“تمكنت قطر للبترول ومجموعة شركاتها من 
استيعاب التأثير األولي لتلك اإلجراءات فورا، وواصلت 

عمليات التشغيل والتصدير بشكل طبيعي ودون أي 
انقطاع في جميع مرافق النفط والغاز”.

المهندس سعد شريده الكعبي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول
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الشركـــــة تميـــــــــــزًا 
وكانـــت  واضـحـــــــــا 
فـي ريـادة الشـركات 
االبتكــــار  تعتــــمد  والتــــي  قـطــــر  فـــي 
فــــي كافـــة  األخــــالقية  والممــــارسات 

العمـــالء. مـــع  التجاريـــة  أنشـــطتها 

القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  تكـــرس 
جهودهـــا لتحقيـــق التنميـــة فـــي قطـــر 
مســـتقبل  إيجـــاد  فـــي  والمســـاهمة 
مشـــرق وواعـــد. تقـــوم الشـــركة علـــى 
والشـــفافية  االبتـــكار  تعتمـــد  فلســـفة 
ــق  ــا يتعلـ ــرة، فيمـ ــاد والمثابـ ــل الجـ والعمـ
المصلحـــة  أصحـــاب  مـــع  بالعالقـــة 
تعـــزو  حيـــث  والدولييـــن.  المحلييـــن 
المجموعـــة نجاحاتهـــا إلـــى فريـــق عملهـــا 
يســـاهم  والـــذي  العاليـــة  الكفـــاءة  ذو 
بفعاليـــة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة 
الخاصـــة والعامـــة الكبـــرى فـــي البـــالد، 
بـــن  ناصـــر  رؤيـــة  جعـــل  الـــذي  األمـــر 
ــائها،  ــذ إنشـ ــة. منـ ــة ملموسـ ــد حقيقـ خالـ
القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  حققـــت 
المبهـــرة.  النجاحـــات  مـــن  الكثيـــر 
واليـــوم، تحقـــق مســـتويات غيـــر مســـبوقة 
مـــن المصداقيـــة والثقـــة بيـــن عمالئهـــا 
تمتلـــك  حيـــث  وخارجهـــا،  قطـــر  فـــي 
مـــع  مميـــزة  إســـتراتيجية  شـــراكات 
ـــة شـــهيرة.  شـــركات ومؤسســـات عالمي

ـــر مـــن خمســـة عقـــود،  ـــى مـــدى أكث وعل
حافظـــت ناصـــر بـــن خالـــد القابضـــة علـــى 
وعدهـــا فـــي بنـــاء دولـــة قطـــر المزدهـــرة، 
وذلـــك مـــن خـــالل االرتقـــاء المســـتمر 
والتزامهـــــــا  والخـــدمــــــات  باألعمــــــال 

المجتمعـــي.

وعلـــى مـــر الســـنين، قامـــت ناصـــر بـــن 
خالـــد القابضـــة بتوســـيع مظلـــة أعمالهـــا 
لتشـــمل العديـــد مـــن الشـــركات الجديدة 
مـــع  وبالتعـــاون  والمختلفـــة،  المعروفـــة 
وتشـــمل  الدوليـــة.  الشـــركات  أهـــم 
القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  أنشـــطة 
مجـــاالت الســـيارات، والبنـــاء، والنفـــط 
ـــاء  ـــاز، والزراعـــة، والعقـــارات، واألزي والغ
المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا  والضيافـــة، 
كمـــا تمثـــل ناصـــر بـــن خالـــد القابضـــة 
العالميـــة  الشـــركات  مـــن  العديـــد 
التـــي تقـــدم عالمـــات تجاريـــة مرموقـــة 
وميتسوبيشـــي  مرســـيدس-بنز،  مثـــل 
موتـــورز، وميتسوبيشـــي فوســـو، وهارلـــي 
جـــي،  وإم  وماكســـوس،  ديفيدســـون، 
وبيـــك، وميشـــالن علـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصـــر.

وفيمـــا يتعلـــق بصناعـــة الســـيارات، تعـــدّ 
مجـــال  فـــي  رائـــدة  خالـــد  بـــن  ناصـــر 
توفيـــر المنتجـــات والخدمـــات الدوليـــة 

ناصر بن خالد القابضة
رائـدة الشركات في قطر

تأسست شركة ناصر بن خالد آل ثاني القابضة والتي تعد من أكبر الشركات العائلية الرائدة في قطاع 
تكون  أن  األولى  مراحلها  منذ  والتزمت  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات  أواخر  في  بقطر  األعمال 

شركة عالمية المستوى بكافة المقاييس.

الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني

حققت

بنية تحتية

 إعــالنية

المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  الممتـــازة 
وتقديـــر  ثقـــة  علـــى  باســـتمرار. وحصلـــت  المتزايـــدة 
الســـوق المحليـــة مـــن خـــالل تقديـــم منتجـــات عاليـــة 
أســـواق  أبـــرز  مـــن  واحـــدة  قطـــر  جعلـــت  الجـــودة 
وخارجهـــا.  المنطقـــة  فـــي  المنافســـة  الســـيارات 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أسســـت ناصـــر بـــن خالـــد قســـما 
للمعـــدات الثقيلـــة، وتوليـــد الطاقـــة، ومعالجـــة المـــواد 
والنقـــل، وذلـــك لتوفيـــر هـــذه المنتجـــات للشـــركات 
ـــازة وشـــاملة.  ـــة وتزويـــد المواطنيـــن بخدمـــات ممت النامي
وباعتبارهـــا أحـــد أبـــرز الشـــركات المحليـــة، تهـــدف 
ناصـــر بـــن خالـــد إلـــى مواصلـــة دعـــم مكانـــة قطـــر 
ـــك  ـــوم، وكذل ـــة الي ـــة العالمي ـــزة فـــي مجـــال الطاق الممي
مجـــال البيئـــة والزراعـــة، فضـــال عـــن الرعايـــة المنزليـــة 

والرعايـــة الصحيـــة الرئيســـية فـــي المنطقـــة.

ومـــع التحـــول مـــن االقتصـــاد الكربونـــي البحـــت إلـــى 
الصحيـــة مكانـــة  الرعايـــة  احتلـــت  متنـــوع،  اقتصـــاد 
تعهـــدت  حيـــث  الوطنيـــة  قطـــر  أجنـــدة  فـــي  عاليـــة 
ــة للرعايـــة الصحيـــة  الدولـــة بإنشـــاء مراكـــز متكاملـ
ونظـــام متميـــز يتيـــح خدمـــات صحيـــة وغذائيـــة أفضـــل 
ويقـــدم رعايـــة لقطـــر والمنطقـــة. وقـــد أسســـت ناصـــر 
بـــن خالـــد قســـما للمعـــدات الطبيـــة يضـــم العديـــد مـــن 
العالمـــات التجاريـــة الرائـــدة فـــي المجـــال والتـــي تـــزود 

المستشـــفيات، وصالـــة األلعـــاب الرياضيـــة والمعـــدات 
واإلســـعافات  واألنابيـــب  الطبيـــة  والغـــازات  الصحيـــة 
األوليـــة ومعـــدات الطـــوارئ ومرافـــق العـــالج الطبـــي 

وغيرهـــا.

بـــن  ناصـــر  شـــركة  واكبـــت  ذلـــك،  علـــى  وعـــالوة 
ــي  ــت فـ ــي حصلـ ــة التـ ــورات الهامـ ــة التطـ ــد العقاريـ خالـ
قطـــر فأنشـــأت صالـــة عـــرض مرســـيدس-بنز، ومبنـــى 
البنـــك المركـــزي القطـــري، ومبنـــى الســـالم بـــالزا 
ومركـــز  ســـيلين،  ومنتجـــع  الغربـــي،  الخليـــج  فـــي 
ويســـت كورنـــر، باإلضافـــة إلـــى مختلـــف المـــدارس 
مـــن  والعديـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ومشـــاريع 
مـــن  عامـــا   30 خـــالل  األخـــرى  المرموقـــة  المشـــاريع 
الخبـــرة والتميـــز. كمـــا اســـتخدمت الشـــركة خبراتهـــا 
فـــي المبانـــي العامـــة والمجمعـــات الســـكنية والفلـــل 
ــل،  ــع وورش العمـ ــخ والمصانـ ــات الضـ ــرة، ومحطـ الفاخـ
والموانـــئ البحريـــة. كمـــا كانـــت المجموعـــة مرتبطـــة 
ارتباطـــا وثيقـــا بـــأول نمـــط حيـــاة مجتمعـــي حقيقـــي فـــي 

ــر. ــب فـــي قطـ مدينـــة الوعـ

المحليـــة  الخبـــرات  مـــن  مزيـــج  جلـــب  خـــالل  ومـــن 
والدوليـــة المعروفـــة فـــي مجـــال العقـــارات إلـــى الســـوق، 
الجـــودة  بأعلـــى مســـتويات  بـــن خالـــد  ناصـــر  تتميـــز 

ــي  ــت فـ ــد قامـ ــة. وقـ ــفافية والمهنيـ ــتراتيجية والشـ اإلسـ
إطـــار مهمتهـــا الراميـــة إلـــى تعزيـــز البيئـــة الحضريـــة 
واالجتماعيـــة فـــي دولـــة قطـــر، بشـــراء العقـــارات وبيعهـــا 
والحفـــاظ عليهـــا، فضـــال عـــن تنســـيق إدارة الممتلـــكات 
للمبانـــي الصناعيـــة والتجاريـــة والســـكنية باإلضافـــة 
إلـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن اســـتثمارات الشـــركات 
وعمليـــات البيـــع بالتجزئـــة، مـــع توســـيع نطـــاق الخدمـــات 
لتصـــل إلـــى تطويـــر المشـــاريع، وتصميمهـــا واإلشـــراف 
الميزانيـــات  وإعـــداد  الجـــدوى،  ودراســـات  عليهـــا، 

الســـنوية.

ومـــع اســـتمرار قطـــر بالتقـــدم والتطـــور، تتجلـــى رؤيـــة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد المفـــدّى علـــى 
شـــكل إنجـــازات رائعـــة. وقـــد لعـــب نجـــاح ناصـــر بـــن 
ــاملة فـــي  ــريعة الشـ ــة السـ ــدا فـــي التنميـ ــد دورا رائـ خالـ

ــع. ــاد والمجتمـ ــو االقتصـ ــاهم فـــي نمـ ــا سـ ــر، ممـ قطـ

ناصـــر  تســـتعد  للمســـتقبل،  برؤيتهـــا  واسترشـــادا 
الســـوق  قيـــادة  فـــي  القابضـــة لالســـتمرار  بـــن خالـــد 
القطـــري بمختلـــف الخدمـــات وخطـــوط اإلنتـــاج، التـــي 
المبتكـــرة  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط  ضمـــن  تقـــع 
والنظـــرة المســـتقبلية التـــي تلبـــي االحتياجـــات المتنوعـــة 
والمتغيـــرة باســـتمرار فـــي الســـوق المحلـــي والعالمـــي.

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
بنية تحتية
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الشركـــــة تميـــــــــــزًا 
وكانـــت  واضـحـــــــــا 
فـي ريـادة الشـركات 
االبتكــــار  تعتــــمد  والتــــي  قـطــــر  فـــي 
فــــي كافـــة  األخــــالقية  والممــــارسات 

العمـــالء. مـــع  التجاريـــة  أنشـــطتها 

القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  تكـــرس 
جهودهـــا لتحقيـــق التنميـــة فـــي قطـــر 
مســـتقبل  إيجـــاد  فـــي  والمســـاهمة 
مشـــرق وواعـــد. تقـــوم الشـــركة علـــى 
والشـــفافية  االبتـــكار  تعتمـــد  فلســـفة 
ــق  ــا يتعلـ ــرة، فيمـ ــاد والمثابـ ــل الجـ والعمـ
المصلحـــة  أصحـــاب  مـــع  بالعالقـــة 
تعـــزو  حيـــث  والدولييـــن.  المحلييـــن 
المجموعـــة نجاحاتهـــا إلـــى فريـــق عملهـــا 
يســـاهم  والـــذي  العاليـــة  الكفـــاءة  ذو 
بفعاليـــة فـــي تنفيـــذ المشـــاريع التنمويـــة 
الخاصـــة والعامـــة الكبـــرى فـــي البـــالد، 
بـــن  ناصـــر  رؤيـــة  جعـــل  الـــذي  األمـــر 
ــائها،  ــذ إنشـ ــة. منـ ــة ملموسـ ــد حقيقـ خالـ
القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  حققـــت 
المبهـــرة.  النجاحـــات  مـــن  الكثيـــر 
واليـــوم، تحقـــق مســـتويات غيـــر مســـبوقة 
مـــن المصداقيـــة والثقـــة بيـــن عمالئهـــا 
تمتلـــك  حيـــث  وخارجهـــا،  قطـــر  فـــي 
مـــع  مميـــزة  إســـتراتيجية  شـــراكات 
ـــة شـــهيرة.  شـــركات ومؤسســـات عالمي

ـــر مـــن خمســـة عقـــود،  ـــى مـــدى أكث وعل
حافظـــت ناصـــر بـــن خالـــد القابضـــة علـــى 
وعدهـــا فـــي بنـــاء دولـــة قطـــر المزدهـــرة، 
وذلـــك مـــن خـــالل االرتقـــاء المســـتمر 
والتزامهـــــــا  والخـــدمــــــات  باألعمــــــال 

المجتمعـــي.

وعلـــى مـــر الســـنين، قامـــت ناصـــر بـــن 
خالـــد القابضـــة بتوســـيع مظلـــة أعمالهـــا 
لتشـــمل العديـــد مـــن الشـــركات الجديدة 
مـــع  وبالتعـــاون  والمختلفـــة،  المعروفـــة 
وتشـــمل  الدوليـــة.  الشـــركات  أهـــم 
القابضـــة  خالـــد  بـــن  ناصـــر  أنشـــطة 
مجـــاالت الســـيارات، والبنـــاء، والنفـــط 
ـــاء  ـــاز، والزراعـــة، والعقـــارات، واألزي والغ
المعلومـــات.  وتكنولوجيـــا  والضيافـــة، 
كمـــا تمثـــل ناصـــر بـــن خالـــد القابضـــة 
العالميـــة  الشـــركات  مـــن  العديـــد 
التـــي تقـــدم عالمـــات تجاريـــة مرموقـــة 
وميتسوبيشـــي  مرســـيدس-بنز،  مثـــل 
موتـــورز، وميتسوبيشـــي فوســـو، وهارلـــي 
جـــي،  وإم  وماكســـوس،  ديفيدســـون، 
وبيـــك، وميشـــالن علـــى ســـبيل المثـــال ال 

الحصـــر.

وفيمـــا يتعلـــق بصناعـــة الســـيارات، تعـــدّ 
مجـــال  فـــي  رائـــدة  خالـــد  بـــن  ناصـــر 
توفيـــر المنتجـــات والخدمـــات الدوليـــة 

ناصر بن خالد القابضة
رائـدة الشركات في قطر

تأسست شركة ناصر بن خالد آل ثاني القابضة والتي تعد من أكبر الشركات العائلية الرائدة في قطاع 
تكون  أن  األولى  مراحلها  منذ  والتزمت  الماضي،  القرن  من  الخمسينيات  أواخر  في  بقطر  األعمال 

شركة عالمية المستوى بكافة المقاييس.

الشيخ ناصر بن خالد آل ثاني

حققت

بنية تحتية

 إعــالنية

المحليـــة  الســـوق  احتياجـــات  تلبـــي  التـــي  الممتـــازة 
وتقديـــر  ثقـــة  علـــى  باســـتمرار. وحصلـــت  المتزايـــدة 
الســـوق المحليـــة مـــن خـــالل تقديـــم منتجـــات عاليـــة 
أســـواق  أبـــرز  مـــن  واحـــدة  قطـــر  جعلـــت  الجـــودة 
وخارجهـــا.  المنطقـــة  فـــي  المنافســـة  الســـيارات 
باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، أسســـت ناصـــر بـــن خالـــد قســـما 
للمعـــدات الثقيلـــة، وتوليـــد الطاقـــة، ومعالجـــة المـــواد 
والنقـــل، وذلـــك لتوفيـــر هـــذه المنتجـــات للشـــركات 
ـــازة وشـــاملة.  ـــة وتزويـــد المواطنيـــن بخدمـــات ممت النامي
وباعتبارهـــا أحـــد أبـــرز الشـــركات المحليـــة، تهـــدف 
ناصـــر بـــن خالـــد إلـــى مواصلـــة دعـــم مكانـــة قطـــر 
ـــك  ـــوم، وكذل ـــة الي ـــة العالمي ـــزة فـــي مجـــال الطاق الممي
مجـــال البيئـــة والزراعـــة، فضـــال عـــن الرعايـــة المنزليـــة 

والرعايـــة الصحيـــة الرئيســـية فـــي المنطقـــة.

ومـــع التحـــول مـــن االقتصـــاد الكربونـــي البحـــت إلـــى 
الصحيـــة مكانـــة  الرعايـــة  احتلـــت  متنـــوع،  اقتصـــاد 
تعهـــدت  حيـــث  الوطنيـــة  قطـــر  أجنـــدة  فـــي  عاليـــة 
ـــة  ــة للرعايـــة الصحي الدولـــة بإنشـــاء مراكـــز متكاملـ
ونظـــام متميـــز يتيـــح خدمـــات صحيـــة وغذائيـــة أفضـــل 
ويقـــدم رعايـــة لقطـــر والمنطقـــة. وقـــد أسســـت ناصـــر 
بـــن خالـــد قســـما للمعـــدات الطبيـــة يضـــم العديـــد مـــن 
العالمـــات التجاريـــة الرائـــدة فـــي المجـــال والتـــي تـــزود 

المستشـــفيات، وصالـــة األلعـــاب الرياضيـــة والمعـــدات 
واإلســـعافات  واألنابيـــب  الطبيـــة  والغـــازات  الصحيـــة 
األوليـــة ومعـــدات الطـــوارئ ومرافـــق العـــالج الطبـــي 

وغيرهـــا.

بـــن  ناصـــر  شـــركة  واكبـــت  ذلـــك،  علـــى  وعـــالوة 
ــي  ــت فـ ــي حصلـ ــة التـ ــورات الهامـ ــة التطـ ــد العقاريـ خالـ
قطـــر فأنشـــأت صالـــة عـــرض مرســـيدس-بنز، ومبنـــى 
البنـــك المركـــزي القطـــري، ومبنـــى الســـالم بـــالزا 
ومركـــز  ســـيلين،  ومنتجـــع  الغربـــي،  الخليـــج  فـــي 
ويســـت كورنـــر، باإلضافـــة إلـــى مختلـــف المـــدارس 
مـــن  والعديـــد  والتعليـــم  التربيـــة  وزارة  ومشـــاريع 
مـــن  عامـــا   30 خـــالل  األخـــرى  المرموقـــة  المشـــاريع 
الخبـــرة والتميـــز. كمـــا اســـتخدمت الشـــركة خبراتهـــا 
فـــي المبانـــي العامـــة والمجمعـــات الســـكنية والفلـــل 
ــل،  ــع وورش العمـ ــخ والمصانـ ــات الضـ ــرة، ومحطـ الفاخـ
والموانـــئ البحريـــة. كمـــا كانـــت المجموعـــة مرتبطـــة 
ارتباطـــا وثيقـــا بـــأول نمـــط حيـــاة مجتمعـــي حقيقـــي فـــي 

ــر. ــب فـــي قطـ مدينـــة الوعـ

المحليـــة  الخبـــرات  مـــن  مزيـــج  جلـــب  خـــالل  ومـــن 
والدوليـــة المعروفـــة فـــي مجـــال العقـــارات إلـــى الســـوق، 
الجـــودة  بأعلـــى مســـتويات  بـــن خالـــد  ناصـــر  تتميـــز 

ــي  ــت فـ ــد قامـ ــة. وقـ ــفافية والمهنيـ ــتراتيجية والشـ اإلسـ
إطـــار مهمتهـــا الراميـــة إلـــى تعزيـــز البيئـــة الحضريـــة 
واالجتماعيـــة فـــي دولـــة قطـــر، بشـــراء العقـــارات وبيعهـــا 
والحفـــاظ عليهـــا، فضـــال عـــن تنســـيق إدارة الممتلـــكات 
للمبانـــي الصناعيـــة والتجاريـــة والســـكنية باإلضافـــة 
إلـــى مجموعـــة متنوعـــة مـــن اســـتثمارات الشـــركات 
وعمليـــات البيـــع بالتجزئـــة، مـــع توســـيع نطـــاق الخدمـــات 
لتصـــل إلـــى تطويـــر المشـــاريع، وتصميمهـــا واإلشـــراف 
الميزانيـــات  وإعـــداد  الجـــدوى،  ودراســـات  عليهـــا، 

الســـنوية.

ومـــع اســـتمرار قطـــر بالتقـــدم والتطـــور، تتجلـــى رؤيـــة 
حضـــرة صاحـــب الســـمو أميـــر البـــالد المفـــدّى علـــى 
شـــكل إنجـــازات رائعـــة. وقـــد لعـــب نجـــاح ناصـــر بـــن 
ــاملة فـــي  ــريعة الشـ ــة السـ ــدا فـــي التنميـ ــد دورا رائـ خالـ

ــع. ــاد والمجتمـ ــو االقتصـ ــاهم فـــي نمـ ــا سـ ــر، ممـ قطـ

ناصـــر  تســـتعد  للمســـتقبل،  برؤيتهـــا  واسترشـــادا 
الســـوق  قيـــادة  فـــي  القابضـــة لالســـتمرار  بـــن خالـــد 
القطـــري بمختلـــف الخدمـــات وخطـــوط اإلنتـــاج، التـــي 
المبتكـــرة  واإلســـتراتيجيات  الخطـــط  ضمـــن  تقـــع 
والنظـــرة المســـتقبلية التـــي تلبـــي االحتياجـــات المتنوعـــة 
والمتغيـــرة باســـتمرار فـــي الســـوق المحلـــي والعالمـــي.

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
بنية تحتية
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التطـــورات الســـريعة التـــي شـــهدتها قطـــر 
المينـــاء  يعـــد  لـــم  العقـــد،  بدايـــة  منـــذ 
القديـــم الواقـــع فـــي وســـط الدوحـــة قـــادرا 
علـــى تلبيـــة احتياجـــات تلـــك األنشـــطة. لـــذا فقـــد قـــررت 
الحكومـــة إنشـــاء مينـــاء جديـــد لتخفيـــف الضغـــط عليـــه. 
وقـــد بُـــدئ بتشـــغيل مينـــاء حمـــد بشـــكل جزئـــي منـــذ 
ــتقبال ســـفن الثـــروة  ــدأ باسـ ــا بـ ــام 2015، عندمـ ــر العـ أواخـ
الحيوانيـــة والمعـــدات الثقيلـــة. لكـــن المينـــاء قـــد بـــات 
اليـــوم قـــادرا علـــى اســـتقبال أكبـــر ســـفن للحاويـــات 
للمـــرة األولـــى، ومـــن المقـــرر اســـتكمال إنشـــائه فـــي 
العـــام 2020. ويُعتبـــر المينـــاء الجديـــد أكبـــر مينـــاء بحـــري 
لقطـــر، وهـــو بوابـــة تصـــل البـــالد مـــع أكثـــر مـــن 150 
وجهـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، وتوفـــر لهـــا االســـتقالل 
الكامـــل فـــي اســـتيراد وتصديـــر البضائـــع إلـــى مختلـــف 
القـــارات. والمينـــاء هـــو األحـــدث بيـــن الموانـــئ الســـتة التـــي 
تمتـــد علـــى طـــول ســـواحل البـــالد وهـــي موانـــئ الدوحـــة، 
ــا أنـــه  ومســـيعيد، وحالـــول، وراس لفـــان، والرويـــس، كمـ
ــاء بحـــري  ــر مينـ ــرق األوســـط، وأكبـ ــي الشـ ــر فـ األكبـ
أخضـــر فـــي العالـــم، وهـــو قـــادر علـــى اســـتقبال جميـــع 
أنـــواع ســـفن الحاويـــات مـــن مختلـــف األحجـــام واألوزان. 
ويمتـــد مينـــاء حمـــد علـــى مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 28.5 
ــار  ــة 7.4 مليـ ــه اإلجماليـ ــغ تكلفتـ ــع، وتبلـ ــر مربـ كيلومتـ
إلـــى 7.5 مليـــون  دوالر، وســـتصل قدرتـــه االســـتيعابية 
ــم  ــه. ويضـ ــع مراحلـ ــاء جميـ ــد انتهـ ــنة عنـ ــي السـ ــة فـ حاويـ

المينـــاء محطـــة للبضائـــع العامـــة بطاقـــة تصـــل إلـــى 

ــغ  ــة تبلـ ــوب بطاقـ ــة للحبـ ــنويا، ومحطـ ــن سـ ــون طـ 1.7 مليـ
الســـتقبال  محطـــة  عـــن  فضـــال  ســـنويا،  طـــن  مليـــون 
ـــف ســـيارة ســـنويا، ومحطـــة  ـــغ 500 أل ـــة تبل الســـيارات بطاق
الســـتقبال المواشـــي، ومحطـــة للدعـــم واإلســـناد البحـــري، 
ومحطـــة لســـفن أمـــن الســـواحل، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 
منطقـــة للتفتيـــش الجمركـــي، وبـــرج للمراقبـــة بطـــول 
الســـفن، ومرافـــق بحريـــة  لتفتيـــش  أمتـــار ومنصـــة   110
ــرى،  ــق األخـ ــن المرافـ ــدد مـ ــة، وعـ ــان إداريـ ــددة، ومبـ متعـ
مثـــل المســـتودعات، والمســـاجد، واالســـتراحات، وكذلـــك 
المبانـــي  علـــى  المينـــاء  يحتـــوي  منشـــأة طبيـــة، كمـــا 

اإلداريـــة الالزمـــة لتشـــغيل المينـــاء.
وقـــد زُوّد المينـــاء بأحـــدث األجهـــزة والمعـــدات حيـــث 
تتميـــز وتيـــرة تحميـــل الشـــاحنات والمناولـــة فيـــه بالســـرعة 
الفائقـــة، نظـــرا ألن تفريـــغ الحاويـــة وتســـليمها للمســـتورد 
ـــغ  يســـتغرق 20 دقيقـــة فقـــط، بمتوســـط تفريـــغ للســـفن يبل

30 حاويـــة فـــي الســـاعة.

تحفيز الصادرات
يُعتبـــر المينـــاء الجديـــد اســـتثمارا مهمـــا فـــي مســـتقبل 
التنـــوع  تحقيـــق  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يمثـــل  وهـــو  قطـــر، 
االقتصـــادي، وتحســـين القـــدرة التنافســـية للبـــالد، بمـــا 
يتواكـــب مـــع أهـــداف رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030، كمـــا 
ـــة المحفـــز لتطويـــر قطـــاع التصديـــر. أنـــه ســـيكون بمثاب
جديـــدة  قاعـــدة  الجديـــد  حمـــد  مينـــاء  يضـــم  وســـوف 
للقـــوات البحريـــة األميريـــة القطريـــة ســـتوفر مراســـي 
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قطر تفتح بوابة بحرية جديدة
افتتحت قطر رسميا مشروع الميناء الجديد، الذي يسمى أيضا بميناء حمد، في منطقة 
االقتصادي  للحصار  ضربة  في   ،2017 سبتمبر  في  الدوحة  جنوب  الواقعة  الحول  أم 

المفروض على قطر من قبل الدول الخليجية التي تقودها السعودية.

“سيحقق افتتاح الميناء المزيد من األمن الغذائي بما 
يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو مشروع 

يهدف إلى تعزيز التنويع االقتصادي للبالد”.

سعادة جاسم بن سيف السليطي
وزير المواصالت واالتصاالت

للبحريـــة القطريـــة والـــزوارق البحريـــة الزائـــرة مـــن جميـــع 
أنحـــاء العالـــم. وســـتقدم القاعـــدة الدعـــم التقنـــي، والمرافـــق 

اللوجســـتية الشـــاملة، والخدمـــات الترفيهيـــة.
مـــن  بالقـــرب   3 االقتصاديـــة  قطـــر  منطقـــة  وتوجـــد 
المينـــاء الجديـــد، وهـــي مشـــروع قائـــم بذاتـــه يضـــم مرافـــق 
صناعيـــة وســـكنية. ويضـــم المينـــاء التســـهيالت التـــي 
تقدمهـــا الجهـــات المعاونـــة مـــن جمـــارك وغيرهـــا لجمهـــور 
اإلجماليـــة  االســـتيعابية  الطاقـــة  وتصـــل  المســـتوردين. 
للمينـــاء إلـــى نحـــو 7.6 مليـــون حاويـــة، منهـــا مليونـــا حاويـــة 

ــاء.  ــغيل المينـ ــة األولـــى مـــن تشـ ــن المرحلـ ــنويا ضمـ سـ
وقـــد اســـتقبلت موانـــئ قطـــر خـــالل النصـــف األول مـــن 
ــع  ــن البضائـ ــن مـ ــى 470 ألـــف طـ ــل إلـ ــا يصـ ــام مـ ــذا العـ هـ
ــة،  ــروة الحيوانيـ ــن الثـ ــف رأس مـ ــي 407 ألـ ــة، وحوالـ العامـ
و449 ألـــف طـــن مـــن مـــواد البنـــاء المتنوعـــة ، وأكثـــر 
مـــن 400 ألـــف طـــن مـــن المعـــدات والمركبـــات. وتربـــط 
الخطـــوط الجديـــدة الموانـــئ القطريـــة بـــكل مـــن مينائـــي 
صحـــار وصاللـــة بســـلطنة عُمـــان، ومينـــاء الشـــويخ فـــي 
باكســـتان،  فـــي  كراتشـــي  ومينـــاء  الكويـــت،  دولـــة 
ومينـــاء إزميـــر فـــي تركيـــا، ومينائـــي مونـــدرا ونافـــا شـــيفا 

فـــي الهنـــد.
وتأكيـــدا علـــى األهميـــة االقتصاديـــة لمينـــاء حمـــد، تـــم 
توقيـــع عقـــد لتصميـــم وبنـــاء مرافـــق مبانـــي ومخـــازن 
األمـــن الغذائـــي فـــي المينـــاء، بتكلفـــة تصـــل إلـــى 1.6 مليـــار 
ــروع  ــق المشـ ــييد مرافـ ــر وتشـ ــيتم تطويـ ــث سـ ــال، حيـ ريـ

على مساحة تبلغ 53 هكتارا تقريبا.

األمن الغذائي
وزيـــر  الســـليطي،  ســـيف  بـــن  جاســـم  ســـعادة  قـــال 
المواصـــالت واالتصـــاالت، إن مشـــروع مخـــازن األمـــن 
الغذائـــي فـــي مينـــاء حمـــد ســـيوفر مخزونـــا لثالثـــة مالييـــن 
ــا  ــم تصنيعهـ ــي يتـ ــلع التـ ــكل السـ ــن لـ ــدة عاميـ ــمة لمـ نسـ
وتخزينهـــا، ولفـــت ســـعادته إلـــى أن العقـــد الـــذي تـــم توقيعـــه 
ــي  ــهرا، فـ ــتغرق 26 شـ ــي تسـ ــى التـ ــة األولـ ــق بالمرحلـ يتعلـ
حيـــن ســـتكون المرحلـــة الثانيـــة التـــي ال تقـــل أهميـــة 
وهـــي مرحلـــة التشـــغيل مـــن خـــالل طـــرح مناقصـــات 
للقطـــاع الخـــاص، ومراحـــل أخـــرى تتعلـــق باألمـــن الغذائـــي. 
وســـتقوم الشـــركات القطريـــة بإنشـــاء مصانـــع لهـــا فـــي 
دول مـــن بينهـــا تركيـــا وأذربيجـــان وباكســـتان، ممـــا 
يدفـــع بصـــورة أكبـــر لتحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي ســـريعا.

وتحـــدث الوزيـــر إلـــى وســـائل اإلعـــالم عقـــب مراســـم 
المزيـــد  المينـــاء  افتتـــاح  »ســـيحقق  قائـــال:  االفتتـــاح 
قطـــر  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الغذائـــي  األمـــن  مـــن 
الوطنيـــة 2030، وهـــو مشـــروع يهـــدف إلـــى تعزيـــز التنويـــع 

للبـــالد«. االقتصـــادي 
ـــه  ـــح ل ـــز بموقـــع إســـتراتيجي يتي ـــاء يتمي وأضـــاف أن المين
مواكبـــة التوســـع فـــي التجـــارة فـــي الخليـــج وغيـــره مـــن 
الـــدول. وقـــد زُوّد المينـــاء بأحـــدث األجهـــزة والمعـــدات 
الســـتيعاب جميع البضائع والســـفن بســـهولة وســـرعة تفوق 

جميـــع الموانـــئ الموجـــودة فـــي المنطقـــة. ويعتمـــد المينـــاء 
إســـتراتيجيات حمايـــة البيئـــة، مثـــل االســـتخدام المســـتدام 
االســـتدامة  لمعاييـــر  وتبنيّـــه  النفايـــات  وإدارة  للمـــوارد 
فـــي منشـــآته المتعـــددة بمســـتويات مختلفـــة، ممـــا يضمـــن 
تحقيـــق تـــوازن مســـتدام بيـــن النمـــو االقتصـــادي والتنميـــة 

االجتماعيـــة وحمايـــة البيئـــة.

تخفيض التكاليف
مـــن المثيـــر لالهتمـــام أن تكاليـــف الشـــحن قـــد انخفضت 
بنســـبة 31% بعـــد بـــدء المينـــاء عملياتـــه مـــن 6188 ريـــال 
)1700 دوالر( للحاويـــة بحجـــم 40 قدمـــا فـــي فتـــرة مـــا قبـــل 

الحصـــار إلـــى 4732 ريـــال )1300 دوالر(.
وقـــد دشـــنت قطـــر فـــور بـــدء الحصـــار طرقـــا بحريـــة 
جديـــدة بيـــن مينـــاء حمـــد وموانـــئ مختلفـــة فـــي العديـــد 
ــا ودول أخـــرى كثيـــرة  ــان وتركيـ مـــن الـــدول مثـــل عُمـ
فـــي شـــرق آســـيا لتعزيـــز واردات قطـــر مـــن جميـــع أنحـــاء 

العالـــم.
وقـــد حقـــق المينـــاء إنجـــازات مهمـــة علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة للغايـــة حيـــث 
لعـــب دورا رئيســـيا فـــي كســـر الحصـــار مـــن خـــالل 
البضائـــع  مـــن  طنـــا  و80275  حاويـــة،  اســـتقبال 48873 
ـــروة  ـــة، و74148 رأســـا مـــن الث ـــة وآلي العامـــة، و4922 مركب
الحيوانيـــة، و7897 طنـــا مـــن مـــواد البنـــاء، فـــي يوليـــو 
الماضـــي. وقـــد تـــم افتتـــاح أول خدمـــة مباشـــرة بيـــن مينـــاء 
حمـــد ومينـــاء صحـــار فـــي ســـلطنة عُمـــان فـــي 11 يونيـــو، 
ــو.  ــة فـــي 23 يونيـ ــاء صاللـ ــع مينـ ــر مـ ــا ربـــط مباشـ تالهـ
وقـــال نيفيـــل بيســـيت، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة كيـــو 
ترمينالـــز التـــي تشـــغّل مينـــاء حمـــد، فـــي مقابلـــة مـــع 
صحيفـــة جلـــف تايمـــز اليوميـــة الناطقـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة، 
إن العديـــد مـــن مشـــغلي الخطـــوط المالحيـــة الرئيســـية، 
ــا  ــدوا اهتمامـ ــم أبـ ــي العالـ ــر شـــركات الشـــحن فـ وأكبـ
ببـــدء خدمـــات مباشـــرة إلـــى مينـــاء حمـــد، فـــي حيـــن بـــدأت 
الشـــركات التـــي تســـير خطوطـــا مالحيـــة مـــع المينـــاء 

بتوســـيع مســـاراتها الحاليـــة.

وأضـــاف: »تشـــمل المســـارات الجديـــدة خدمـــات إضافيـــة 
مـــن الصيـــن والشـــرق األقصـــى وبنجالديـــش، فضـــال عـــن 
تعزيـــز الخدمـــات علـــى المســـارات الحاليـــة مـــن الهنـــد 

وباكســـتان وعُمـــان والبحـــر األبيـــض المتوســـط«.
ــع  ــي رفـ ــا فـ ــاهم حاليـ ــي تسـ ــات التـ ــف أن القطاعـ وكشـ
كميـــات البضائـــع فـــي المينـــاء هـــي اآلالت ومـــواد البنـــاء 
والســـلع الكهربائيـــة الكبيـــرة والســـيارات والمعـــدات 

اإللكترونيـــة.

مع
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التطـــورات الســـريعة التـــي شـــهدتها قطـــر 
المينـــاء  يعـــد  لـــم  العقـــد،  بدايـــة  منـــذ 
القديـــم الواقـــع فـــي وســـط الدوحـــة قـــادرا 
علـــى تلبيـــة احتياجـــات تلـــك األنشـــطة. لـــذا فقـــد قـــررت 
الحكومـــة إنشـــاء مينـــاء جديـــد لتخفيـــف الضغـــط عليـــه. 
وقـــد بُـــدئ بتشـــغيل مينـــاء حمـــد بشـــكل جزئـــي منـــذ 
ــتقبال ســـفن الثـــروة  ــدأ باسـ ــا بـ ــام 2015، عندمـ ــر العـ أواخـ
الحيوانيـــة والمعـــدات الثقيلـــة. لكـــن المينـــاء قـــد بـــات 
اليـــوم قـــادرا علـــى اســـتقبال أكبـــر ســـفن للحاويـــات 
للمـــرة األولـــى، ومـــن المقـــرر اســـتكمال إنشـــائه فـــي 
العـــام 2020. ويُعتبـــر المينـــاء الجديـــد أكبـــر مينـــاء بحـــري 
لقطـــر، وهـــو بوابـــة تصـــل البـــالد مـــع أكثـــر مـــن 150 
وجهـــة فـــي مختلـــف أنحـــاء العالـــم، وتوفـــر لهـــا االســـتقالل 
الكامـــل فـــي اســـتيراد وتصديـــر البضائـــع إلـــى مختلـــف 
القـــارات. والمينـــاء هـــو األحـــدث بيـــن الموانـــئ الســـتة التـــي 
تمتـــد علـــى طـــول ســـواحل البـــالد وهـــي موانـــئ الدوحـــة، 
ــا أنـــه  ومســـيعيد، وحالـــول، وراس لفـــان، والرويـــس، كمـ
ــاء بحـــري  ــر مينـ ــرق األوســـط، وأكبـ ــي الشـ ــر فـ األكبـ
أخضـــر فـــي العالـــم، وهـــو قـــادر علـــى اســـتقبال جميـــع 
أنـــواع ســـفن الحاويـــات مـــن مختلـــف األحجـــام واألوزان. 
ويمتـــد مينـــاء حمـــد علـــى مســـاحة إجماليـــة تبلـــغ 28.5 
ــار  ــة 7.4 مليـ ــه اإلجماليـ ــغ تكلفتـ ــع، وتبلـ ــر مربـ كيلومتـ
إلـــى 7.5 مليـــون  دوالر، وســـتصل قدرتـــه االســـتيعابية 
ــم  ــه. ويضـ ــع مراحلـ ــاء جميـ ــد انتهـ ــنة عنـ ــي السـ ــة فـ حاويـ

المينـــاء محطـــة للبضائـــع العامـــة بطاقـــة تصـــل إلـــى 

ــغ  ــة تبلـ ــوب بطاقـ ــة للحبـ ــنويا، ومحطـ ــن سـ ــون طـ 1.7 مليـ
الســـتقبال  محطـــة  عـــن  فضـــال  ســـنويا،  طـــن  مليـــون 
ـــف ســـيارة ســـنويا، ومحطـــة  ـــغ 500 أل ـــة تبل الســـيارات بطاق
الســـتقبال المواشـــي، ومحطـــة للدعـــم واإلســـناد البحـــري، 
ومحطـــة لســـفن أمـــن الســـواحل، هـــذا باإلضافـــة إلـــى 
منطقـــة للتفتيـــش الجمركـــي، وبـــرج للمراقبـــة بطـــول 
الســـفن، ومرافـــق بحريـــة  لتفتيـــش  أمتـــار ومنصـــة   110
ــرى،  ــق األخـ ــن المرافـ ــدد مـ ــة، وعـ ــان إداريـ ــددة، ومبـ متعـ
مثـــل المســـتودعات، والمســـاجد، واالســـتراحات، وكذلـــك 
المبانـــي  علـــى  المينـــاء  يحتـــوي  منشـــأة طبيـــة، كمـــا 

اإلداريـــة الالزمـــة لتشـــغيل المينـــاء.
وقـــد زُوّد المينـــاء بأحـــدث األجهـــزة والمعـــدات حيـــث 
تتميـــز وتيـــرة تحميـــل الشـــاحنات والمناولـــة فيـــه بالســـرعة 
الفائقـــة، نظـــرا ألن تفريـــغ الحاويـــة وتســـليمها للمســـتورد 
ـــغ  يســـتغرق 20 دقيقـــة فقـــط، بمتوســـط تفريـــغ للســـفن يبل

30 حاويـــة فـــي الســـاعة.

تحفيز الصادرات
يُعتبـــر المينـــاء الجديـــد اســـتثمارا مهمـــا فـــي مســـتقبل 
التنـــوع  تحقيـــق  فـــي  نوعيـــة  نقلـــة  يمثـــل  وهـــو  قطـــر، 
االقتصـــادي، وتحســـين القـــدرة التنافســـية للبـــالد، بمـــا 
يتواكـــب مـــع أهـــداف رؤيـــة قطـــر الوطنيـــة 2030، كمـــا 
ـــة المحفـــز لتطويـــر قطـــاع التصديـــر. أنـــه ســـيكون بمثاب
جديـــدة  قاعـــدة  الجديـــد  حمـــد  مينـــاء  يضـــم  وســـوف 
للقـــوات البحريـــة األميريـــة القطريـــة ســـتوفر مراســـي 

بنية تحتية بنية تحتية

قطر تفتح بوابة بحرية جديدة
افتتحت قطر رسميا مشروع الميناء الجديد، الذي يسمى أيضا بميناء حمد، في منطقة 
االقتصادي  للحصار  ضربة  في   ،2017 سبتمبر  في  الدوحة  جنوب  الواقعة  الحول  أم 

المفروض على قطر من قبل الدول الخليجية التي تقودها السعودية.

“سيحقق افتتاح الميناء المزيد من األمن الغذائي بما 
يتماشى مع رؤية قطر الوطنية 2030، وهو مشروع 

يهدف إلى تعزيز التنويع االقتصادي للبالد”.

سعادة جاسم بن سيف السليطي
وزير المواصالت واالتصاالت

للبحريـــة القطريـــة والـــزوارق البحريـــة الزائـــرة مـــن جميـــع 
أنحـــاء العالـــم. وســـتقدم القاعـــدة الدعـــم التقنـــي، والمرافـــق 

اللوجســـتية الشـــاملة، والخدمـــات الترفيهيـــة.
مـــن  بالقـــرب   3 االقتصاديـــة  قطـــر  منطقـــة  وتوجـــد 
المينـــاء الجديـــد، وهـــي مشـــروع قائـــم بذاتـــه يضـــم مرافـــق 
صناعيـــة وســـكنية. ويضـــم المينـــاء التســـهيالت التـــي 
تقدمهـــا الجهـــات المعاونـــة مـــن جمـــارك وغيرهـــا لجمهـــور 
اإلجماليـــة  االســـتيعابية  الطاقـــة  وتصـــل  المســـتوردين. 
للمينـــاء إلـــى نحـــو 7.6 مليـــون حاويـــة، منهـــا مليونـــا حاويـــة 

ــاء.  ــغيل المينـ ــة األولـــى مـــن تشـ ــن المرحلـ ــنويا ضمـ سـ
وقـــد اســـتقبلت موانـــئ قطـــر خـــالل النصـــف األول مـــن 
ــع  ــن البضائـ ــن مـ ــى 470 ألـــف طـ ــل إلـ ــا يصـ ــام مـ ــذا العـ هـ
ــة،  ــروة الحيوانيـ ــن الثـ ــف رأس مـ ــي 407 ألـ ــة، وحوالـ العامـ
و449 ألـــف طـــن مـــن مـــواد البنـــاء المتنوعـــة ، وأكثـــر 
مـــن 400 ألـــف طـــن مـــن المعـــدات والمركبـــات. وتربـــط 
الخطـــوط الجديـــدة الموانـــئ القطريـــة بـــكل مـــن مينائـــي 
صحـــار وصاللـــة بســـلطنة عُمـــان، ومينـــاء الشـــويخ فـــي 
باكســـتان،  فـــي  كراتشـــي  ومينـــاء  الكويـــت،  دولـــة 
ومينـــاء إزميـــر فـــي تركيـــا، ومينائـــي مونـــدرا ونافـــا شـــيفا 

فـــي الهنـــد.
وتأكيـــدا علـــى األهميـــة االقتصاديـــة لمينـــاء حمـــد، تـــم 
توقيـــع عقـــد لتصميـــم وبنـــاء مرافـــق مبانـــي ومخـــازن 
األمـــن الغذائـــي فـــي المينـــاء، بتكلفـــة تصـــل إلـــى 1.6 مليـــار 
ــروع  ــق المشـ ــييد مرافـ ــر وتشـ ــيتم تطويـ ــث سـ ــال، حيـ ريـ

على مساحة تبلغ 53 هكتارا تقريبا.

األمن الغذائي
وزيـــر  الســـليطي،  ســـيف  بـــن  جاســـم  ســـعادة  قـــال 
المواصـــالت واالتصـــاالت، إن مشـــروع مخـــازن األمـــن 
الغذائـــي فـــي مينـــاء حمـــد ســـيوفر مخزونـــا لثالثـــة مالييـــن 
ــا  ــم تصنيعهـ ــي يتـ ــلع التـ ــكل السـ ــن لـ ــدة عاميـ ــمة لمـ نسـ
وتخزينهـــا، ولفـــت ســـعادته إلـــى أن العقـــد الـــذي تـــم توقيعـــه 
ــي  ــهرا، فـ ــتغرق 26 شـ ــي تسـ ــى التـ ــة األولـ ــق بالمرحلـ يتعلـ
حيـــن ســـتكون المرحلـــة الثانيـــة التـــي ال تقـــل أهميـــة 
وهـــي مرحلـــة التشـــغيل مـــن خـــالل طـــرح مناقصـــات 
للقطـــاع الخـــاص، ومراحـــل أخـــرى تتعلـــق باألمـــن الغذائـــي. 
وســـتقوم الشـــركات القطريـــة بإنشـــاء مصانـــع لهـــا فـــي 
دول مـــن بينهـــا تركيـــا وأذربيجـــان وباكســـتان، ممـــا 
يدفـــع بصـــورة أكبـــر لتحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي ســـريعا.
وتحـــدث الوزيـــر إلـــى وســـائل اإلعـــالم عقـــب مراســـم 
المزيـــد  المينـــاء  افتتـــاح  »ســـيحقق  قائـــال:  االفتتـــاح 
قطـــر  رؤيـــة  مـــع  يتماشـــى  بمـــا  الغذائـــي  األمـــن  مـــن 
الوطنيـــة 2030، وهـــو مشـــروع يهـــدف إلـــى تعزيـــز التنويـــع 

للبـــالد«. االقتصـــادي 
ـــه  ـــح ل ـــز بموقـــع إســـتراتيجي يتي ـــاء يتمي وأضـــاف أن المين
مواكبـــة التوســـع فـــي التجـــارة فـــي الخليـــج وغيـــره مـــن 
الـــدول. وقـــد زُوّد المينـــاء بأحـــدث األجهـــزة والمعـــدات 
الســـتيعاب جميع البضائع والســـفن بســـهولة وســـرعة تفوق 

جميـــع الموانـــئ الموجـــودة فـــي المنطقـــة. ويعتمـــد المينـــاء 
إســـتراتيجيات حمايـــة البيئـــة، مثـــل االســـتخدام المســـتدام 
االســـتدامة  لمعاييـــر  وتبنيّـــه  النفايـــات  وإدارة  للمـــوارد 
فـــي منشـــآته المتعـــددة بمســـتويات مختلفـــة، ممـــا يضمـــن 
تحقيـــق تـــوازن مســـتدام بيـــن النمـــو االقتصـــادي والتنميـــة 

االجتماعيـــة وحمايـــة البيئـــة.

تخفيض التكاليف
مـــن المثيـــر لالهتمـــام أن تكاليـــف الشـــحن قـــد انخفضت 
بنســـبة 31% بعـــد بـــدء المينـــاء عملياتـــه مـــن 6188 ريـــال 
)1700 دوالر( للحاويـــة بحجـــم 40 قدمـــا فـــي فتـــرة مـــا قبـــل 

الحصـــار إلـــى 4732 ريـــال )1300 دوالر(.
وقـــد دشـــنت قطـــر فـــور بـــدء الحصـــار طرقـــا بحريـــة 
جديـــدة بيـــن مينـــاء حمـــد وموانـــئ مختلفـــة فـــي العديـــد 
ــا ودول أخـــرى كثيـــرة  ــان وتركيـ مـــن الـــدول مثـــل عُمـ
فـــي شـــرق آســـيا لتعزيـــز واردات قطـــر مـــن جميـــع أنحـــاء 

العالـــم.
وقـــد حقـــق المينـــاء إنجـــازات مهمـــة علـــى الصعيديـــن 
اإلقليمـــي والدولـــي فـــي فتـــرة زمنيـــة قصيـــرة للغايـــة حيـــث 
لعـــب دورا رئيســـيا فـــي كســـر الحصـــار مـــن خـــالل 
البضائـــع  مـــن  طنـــا  و80275  حاويـــة،  اســـتقبال 48873 
ـــروة  ـــة، و74148 رأســـا مـــن الث ـــة وآلي العامـــة، و4922 مركب
الحيوانيـــة، و7897 طنـــا مـــن مـــواد البنـــاء، فـــي يوليـــو 
الماضـــي. وقـــد تـــم افتتـــاح أول خدمـــة مباشـــرة بيـــن مينـــاء 
حمـــد ومينـــاء صحـــار فـــي ســـلطنة عُمـــان فـــي 11 يونيـــو، 
ــو.  ــة فـــي 23 يونيـ ــاء صاللـ ــع مينـ ــر مـ ــا ربـــط مباشـ تالهـ
وقـــال نيفيـــل بيســـيت، الرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة كيـــو 
ترمينالـــز التـــي تشـــغّل مينـــاء حمـــد، فـــي مقابلـــة مـــع 
صحيفـــة جلـــف تايمـــز اليوميـــة الناطقـــة باللغـــة اإلنجليزيـــة، 
إن العديـــد مـــن مشـــغلي الخطـــوط المالحيـــة الرئيســـية، 
ــا  ــدوا اهتمامـ ــم أبـ ــي العالـ ــر شـــركات الشـــحن فـ وأكبـ
ببـــدء خدمـــات مباشـــرة إلـــى مينـــاء حمـــد، فـــي حيـــن بـــدأت 
الشـــركات التـــي تســـير خطوطـــا مالحيـــة مـــع المينـــاء 

بتوســـيع مســـاراتها الحاليـــة.

وأضـــاف: »تشـــمل المســـارات الجديـــدة خدمـــات إضافيـــة 
مـــن الصيـــن والشـــرق األقصـــى وبنجالديـــش، فضـــال عـــن 
تعزيـــز الخدمـــات علـــى المســـارات الحاليـــة مـــن الهنـــد 

وباكســـتان وعُمـــان والبحـــر األبيـــض المتوســـط«.
ــع  ــي رفـ ــا فـ ــاهم حاليـ ــي تسـ ــات التـ ــف أن القطاعـ وكشـ
كميـــات البضائـــع فـــي المينـــاء هـــي اآلالت ومـــواد البنـــاء 
والســـلع الكهربائيـــة الكبيـــرة والســـيارات والمعـــدات 

اإللكترونيـــة.

مع
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صدمتهـــا  فـــي  الدولـــة   GWC
الجائـــر  الحصـــار  عـــن  الناجمـــة 
الـــذي تعرضـــت لـــه، والـــذي وجّـــه 
التوجيهـــات  تحـــت  ولكننـــا  لهويتنـــا.  مباشـــر  تحـــدٍ 
الرشـــيدة لصاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى، حوّلنـــا األزمـــة إلـــى 
فرصـــة لنؤكـــد مـــن جديـــد قـــوة مجتمعنـــا وتضامننـــا 

أنفســـنا. علـــى  االعتمـــاد  علـــى  وقدرتنـــا 
األمـــن  تؤمـــن  الغذائيـــة  الشـــركات  شـــهدنا  فقـــد 
خـــالل  مـــن  وضحاهـــا  ليلـــة  بيـــن  للدولـــة  الغذائـــي 
ســـاهمت  والتـــي  جـــوًا،  التموينيـــة  المـــواد  اســـتيراد 
بالخدمـــات  القيـــام  عبـــر  عملياتهـــا  بإنجـــاح   GWC
حلـــول  وتقديـــم  الجمركـــي  للتخليـــص  األساســـية 

الالزمتيـــن. والتوزيـــع  التخزيـــن 
كافـــة  علـــى  ذلـــك  لتحقيـــق  الشـــركة  واعتمـــدت 
مراكـــز قوتهـــا، بـــدءًا مـــن مرافقهـــا اللوجســـتية التـــي 
تبلـــغ مســـاحتها حوالـــي 2.5 مليـــون متـــر مربـــع موزعـــة 
الدولـــة،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  إســـتراتيجي  بشـــكل 
للشـــحن  شـــبكتين  بأكبـــر  صلتهـــا  علـــى  وعطفـــًا 

ـــد الســـريع، مـــن خـــالل شـــراكتها مـــع أجيليتـــي  والبري
يـــو  وبصفتهـــا مـــزود الخدمـــات المفـــوّض لشـــركة 
بـــي إس فـــي دولـــة قطـــر، باإلضافـــة إلـــى اســـتخدامها 
المثالـــي ألكبـــر أســـطول للنقـــل فـــي قطـــر، ووصـــواًل 
واألنظمـــة  األصـــول  مـــن  شـــاملة  مجموعـــة  إلـــى 
المخصصـــة والمصممـــة لتوفيـــر النطـــاق الكامـــل مـــن 
حلـــول شـــبكات اإلمـــداد، فـــكان للشـــركة الـــدور 
ــتية  ــات اللوجسـ ــتمرار العمليـ ــم اسـ ــي دعـ ــوري فـ المحـ
فرضـــت  فقـــد  ذلـــك،  مـــع  وبالتزامـــن  الدولـــة،  فـــي 
إلدارة  التحســـين  مبـــادرات  مـــن  عـــددًا  الشـــركة 
المـــوارد البشـــرية وألصـــول تكنولوجيـــا المعلومـــات 
وألنظمـــة الجـــودة والصحـــة والســـالمة والبيئـــة، لكـــي 
مـــن  بامتيـــاز  القومـــي  واجبهـــا  بتلبيـــة   GWC تقـــوم
خـــالل تقديمهـــا الدعـــم األساســـي للعمـــالء أثنـــاء أزمـــة 
ـــي، حيـــث نفـــذت أقســـام الشـــركة  إدارة األمـــن الغذائ
مـــن  عـــدد  والنقليـــات  والشـــحن  والتوزيـــع  للتخزيـــن 
مئـــات  اســـتالم  عمليـــات  إلدارة  الطارئـــة  العقـــود 
الشـــحنات الجويـــة للمـــواد الغذائيـــة بـــدءًا مـــن فصـــل 

الصيـــف وخـــالل بقيـــة العـــام.

أسس صلبة
للشـــركة تاريـــخ حافـــل لدعـــم الدولـــة فـــي تحقيـــق 
 .2030 الوطنيـــة  الرؤيـــة  لتحقيـــق  الراميـــة  أهدافهـــا 
ففـــي ينايـــر 2017 قامـــت الشـــركة بتشـــغيل مشـــروع 
منطقـــة GWC بوصلبـــة للتخزيـــن، ممثـــاًل أولـــى ثمـــار 
الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص فـــي 
قطـــر، حيـــث توّفـــر المنطقـــة أفضـــل البنـــى التحتيـــة 
القطـــاع  لخدمـــة  خصيصـــًا  المصممـــة  اللوجســـتية 
المتنامـــي للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الدولـــة، 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي الـــذي يدعـــم تحقيـــق التنـــوع 
االقتصـــادي الـــالزم لتعزيـــز االقتصـــاد المحلـــي، وقامـــت 
GWC بدورهـــا فـــي دعـــم هـــذا القطـــاع مـــن خـــالل 
ــوق  ــي السـ ــا فـ ــي كوّنتهـ ــات التـ ــن العالقـ ــتفادتها مـ اسـ
ــق  ــي تحقـ ــالء لكـ ــن العمـ ــد مـ ــا للعديـ ــي وجذبهـ المحلـ
نســـبة تشـــغيل للمنطقـــة بمعـــدل كبيـــر منـــذ افتتـــاح 

منطقـــة التخزيـــن فـــي بدايـــة العـــام المنصـــرم.
مواقعهـــا  وتعزيـــز  بتوســـيع  الشـــركة  قامـــت  كمـــا 
ـــة  ـــات إكمـــال المرحل األخـــرى، ومـــن أهـــم هـــذه العملي
قطـــر،  اللوجســـتية  القريـــة  فـــي  الخامســـة  التوســـعية 

روح التضامن
هذا العام، ثبتت GWC مكانتها كثروة وطنية أصيلة، وعندما جمعت كافة قدراتها وصالحياتها ورّكزتها 
المعتمدة في إدارة  الماسة لها، وفّعلت كافة مهاراتها  بشكل سلس وفّعال لخدمة الوطن عند حاجته 
نفسها  وكّرست  للتجاوب،  وقابلية  مهارة  ذلك  خالل  وأبدت  العمالة،  وتخصيص  الحلول  وإبداع  العمليات 

لمنفعة الدولة وشعبها خالل هذه التجربة الحاسمة.

الشيخ عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جـبر  آل ثاني
رئيس مجلس إدارة  شركة الخليج للمخازن

شاركت

بنية تحتية

 إعــالنية

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ــة  ــي دولـ ــة فـ ــتية متكاملـ ــة لوجسـ ــر محطـ ــي أكبـ وهـ
 GWC منطقـــة  نجـــاح  ونمـــوذج  والمنطقـــة،  قطـــر 
بوصلبـــة للتخزيـــن، ومنـــذ إكمـــال عمليـــات اإلنشـــاء 
الشـــركة  حققـــت  التوســـعية  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
نســـبة تشـــغيل للمرحلـــة بمعـــدل شـــبه كامـــل لهـــذه 
ـــة التوســـعية. أمـــا بالنســـبة للمرافـــق اللوجســـتية  المرحل
المتخصصـــة، تـــم توســـيع مرافـــق الشـــركة فـــي مدينـــة 
رأس لفـــان الصناعيـــة – منطقـــة الخدمـــات الغربيـــة 
ـــع مـــن خـــالل إنشـــاء  وإضافـــة مســـاحة 125.000 متـــر مرب
محطـــة لوجســـتية لعمليـــات أحـــد أكبـــر العمـــالء فـــي 
قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي وقـــت قياســـي. ومـــع ضمانهـــا 
ـــادة  ـــى زي ـــة، حـــازت الشـــركة عل ـــر بناهـــا التحتي لتطوي
فـــي أعمالهـــا مـــع عـــدد مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة مـــن 
بينهـــا تجـــارة المـــواد الغذائيـــة واالســـتهالكية والنفـــط 
والغـــاز، كمـــا شـــهد قســـم التخزيـــن والتوزيـــع نجاحـــًا 
فـــي توســـيع عملياتـــه كمـــزود للخدمـــات اللوجســـتية 
ـــة، نظـــرًا إلبرامـــه اتفاقيتيـــن  كطـــرف رابـــع فـــي الدول
القســـم  يقـــوم  للنفـــط  شـــركتين حكوميتيـــن  مـــع 
بموجبهمـــا بتزويـــد أنظمـــة اإلدارة والعمالـــة الالزمـــة 
ــع  ــن. وكذلـــك وسـ ــازن العميليـ ــددًا مـــن مخـ إلدارة عـ
القطاعـــات  مـــن  عـــدد  مـــع  نفـــوذه  الشـــحن  قســـم 
ــاع النفـــط  االقتصاديـــة مـــع تركيـــز خـــاص علـــى قطـ
ـــة،  ـــاح وتوســـيع موانـــئ الدول والغـــاز، مســـتفيدًا مـــن افتت
الشـــحن  وتعـــاون قســـمي  مـــن اهلل وجهـــود  وبفضـــل 
أســـطول  اســـغالل  تـــم  الشـــركة،  فـــي  والنقليـــات 
النقليـــات الضخـــم فـــي الشـــركة لخدمـــة المجتمـــع 
االقتصـــادي والعمـــالء علـــى أفضـــل وجـــه، وقيـــام قســـم 
النقليـــات بتنفيـــذ أكبـــر عـــدد مـــن رحـــالت شـــحن 
ــابقة  ــنوات السـ ــة بالسـ ــام 2017 مقارنـ ــي العـ ــع فـ البضائـ
القســـم أكبـــر مســـتوى ربحيـــة  نتـــج عنـــه تســـجيل 

لعملياتـــه فـــي تاريـــخ الشـــركة.

قاعـــدة  يوســـع  الســـجالت  إدارة  قســـم  يـــزال  وال 
بينهـــا  مـــن  العقـــود،  مـــن  العديـــد  ويبـــرم  عمـــالءه 
بشـــكل خـــاص العقـــود فـــي القطـــاع الحكومـــي، مـــع 
تركيـــز عـــال علـــى تقديـــم خدمـــات المســـح الضوئـــي 
والتخزيـــن الرقمـــي لزيـــادة القيمـــة المقدمـــة للعمـــالء. 
المتخصصـــة  للخدمـــات  الشـــركة  أقســـام  وتعمـــل 
الحلـــول  وقســـم  الفنيـــة  األعمـــال  نقـــل  قســـم  مثـــل 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  وقســـم  للفروســـية  اللوجســـتية 
جاهـــدًة لتطويـــر أعمالهـــم وجـــذب العقـــود للشـــركة. 
وفيمـــا يتعلـــق بأعمالنـــا كمـــزود الخدمـــات المفـــوّض 
لشـــركة يـــو بـــي إس فـــي قطـــر، فإننـــا ســـعينا وراء 
فـــي  النفـــوذ  وتوســـيع  المتصاعـــدة  التنميـــة  درب 
كانـــت  اإلســـتراتيجية  وهـــذه  المحليـــة،  األســـواق 
ــر  ــد قطـ ــع بريـ ــة مـ ــا إتفاقيـ ــي إبرامنـ ــًا فـ ــرًا هامـ عنصـ
لدعـــم خدمـــة »الدولـــي العاجـــل« مـــن خـــالل تواصلنـــا 

مـــع شـــبكة يـــو بـــي إس العالميـــة.

االمتياز من الباطن
ولكـــي نضمـــن تزويـــد العمـــالء بأفضـــل الخدمـــات 
قيمـــًة، مـــع حرصنـــا علـــى مصالـــح الشـــركة، قامـــت 
علـــى  الشـــركة  فـــي  المســـتمر  التطويـــر  إدارة 
فـــي  ســـيجما  ســـيكس  ليـــن  مفاهيـــم  تكريـــس 
اإلســـراف،  مـــن  والحـــد  العوائـــد  لزيـــادة  الشـــركة 
المســـتمر  التطويـــر  إدارة  جهـــود  تضافـــرت  حيـــث 
برنامـــج  فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وإدارة 
إدارة  نظـــام  لتقديـــم  للشـــركة  الرقمـــي  التحويـــل 
عالقـــات العمـــالء )CRM( ممـــا يزيـــد مـــن ســـرعة 
تجاوبنـــا مـــع العمـــالء باإلضافـــة إلـــى زيـــادة الشـــفافية 
ـــم  ـــا، ويت وتحســـين تواصلهـــم مـــع عملياتهـــم فـــي مواقعن
اســـتخدام هـــذا النظـــام فـــي عمليـــات قســـمي التخزيـــن 
والتوزيـــع والشـــحن، ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تطبيـــق 
هـــذا النظـــام فـــي كافـــة أقســـام الشـــركة ووحداتهـــا 
التجاريـــة لتقديـــم القـــدرة للعمـــالء علـــى متابعـــة كافـــة 

وآنـــي. بشـــكل مباشـــر وشـــفاف  عملياتهـــم 
إن تركيـــز الشـــركة علـــى مبـــادئ ليـــن والمبـــادرات 
الخاصـــة بتقليـــل ســـاعات العمـــل اإلضافيـــة أكـــدت 
ــات العمـــالء فـــي أقـــل وقـــت ممكـــن،  ــا لمتطلبـ تلبيتنـ
للعميـــل  المقدمـــة  الخدمـــة  قيمـــة  مـــن  يزيـــد  ممـــا 
باإلضافـــة إلـــى تحســـين التـــوازن بيـــن حيـــاة الموظفيـــن 
المـــوارد  إدارة  العمليـــة واالجتماعيـــة، حيـــث قامـــت 
البشـــرية فـــي الشـــركة بتطبيـــق عـــدد مـــن الـــدورات 
التدريبيـــة وأنشـــطة تنميـــة روح الفريـــق والفعاليـــات 
المهنيـــة  الموظفيـــن  قـــدرات  لتعزيـــز  االجتماعيـــة 
والشـــخصية، وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، تقـــوم إدارة الجـــودة 
ــر  ــق معاييـ ــة بضمـــان تطبيـ ــالمة والبيئـ ــة والسـ والصحـ

عـــدد  تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــًة  الشـــركة،  فـــي  األيـــزو 
مـــن مبـــادرات اســـتمرار األعمـــال الالزمـــة لتأكيـــد 
اســـتمرار عمليـــات الشـــركة فـــي أي وضـــع وتحـــت 

أي ظـــرف.

المستقبلية الرؤية 
إن أعمـــال الشـــركة تتناغـــم مـــع متطلبـــات واهتمامـــات 
دولـــة قطـــر، حيـــث اجتمـــع كافـــة موظفـــي الشـــركة 
أن  حيـــث  االقتصـــادي،  والمجتمـــع  الدولـــة  لدعـــم 
الشـــركة تســـتمر فـــي تطبيـــق إســـتراتيجياتها طويلـــة 
المـــدى والبحـــث عـــن الفـــرص واألســـواق الجديـــدة 
داخـــل وخـــارج قطـــر، حيـــث أن ثقـــة الشـــركة فـــي 
إســـتراتيجياتها وفـــي األســـواق أدت إلـــى زيـــادة فـــي 
االســـتقدام، حيـــث ازداد عـــدد موظفـــي الشـــركة مـــن 
2000 موظـــف فـــي نهايـــة 2015 إلـــى 2200 فـــي نهايـــة 2017.

ــى  ــًة إلـ ــوق، إضافـ ــي السـ ــة الشـــركة فـ ــًا لثقـ انعكاسـ
 GWC ثقـــة الســـوق فـــي قـــدرات الشـــركة، قامـــت
واألصمـــخ للتطويـــر العقـــاري بتوقيـــع اتفاقيـــة إدارة 
األصمـــخ  منطقـــة  بـــإدارة   GWC بموجبهـــا  تقـــوم 
اللوجســـتية لمـــدة 22 عامـــًا خـــالل الفتـــرة مـــن 2018 
ــة األصمـــخ  ــاء مشـــروع منطقـ ــم إنشـ ــد تـ إلـــى 2040، وقـ
ضواحـــي  فـــي  إســـتراتيجي  موقـــع  فـــي  اللوجســـتية 
المنطقـــة  المتناميـــة، وتقـــدم  الدوحـــة  شـــمال مدينـــة 
عـــددًا مـــن الميـــزات تـــم تصميمهـــا خصيصـــًا لتلبيـــة 
متطلبـــات قطـــاع الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 
ــي  ــات فـ ــي GWC إدارة العمليـ ــع توّلـ ــة، ومـ ــي الدولـ فـ
المنطقـــة، ســـوف يســـتفيد مجتمـــع األعمـــال تلقائيـــًا 
ـــم الدعـــم اللوجســـتي لمـــا  ـــرة GWC فـــي تقدي مـــن خب

ــان. ــن الزمـ ــد مـ ــى عقـ ــو علـ يربـ
الشـــركة  وثقـــة  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  هـــذه 
أحـــدث  همـــا  المحلـــي  الســـوق  فـــي  المســـتمرة 
أمثلـــة أظهرتهمـــا الشـــركة  عبـــر الســـنين لوالئهـــا 
باســـتمرار  دعمهـــا  خـــالل  مـــن  للدولـــة  وإخالصهـــا 
لمتطلباتهـــا واحتياجاتهـــا المتبدلـــة، وعبـــر تأسيســـها 
مـــع  تتناغـــم  التـــي  واإلســـتراتيجيات  التحتيـــة  للبنـــى 
تدعمهـــا  والتـــي  األجـــل،  طويلـــة  الوطنيـــة  الرؤيـــة 
جاهزيـــة الشـــركة للصمـــود بوجـــه أي وضـــع أو متغيـــر 
والتعامـــل معـــه، فإنـــه مـــن خـــالل تركيزنـــا المســـتمر 
وتعزيـــز  للعمـــالء  المقدمـــة  الخدمـــة  تحســـين  علـــى 
مبادراتهـــا  فـــي  الدولـــة  ودعـــم  العمليـــات  فعاليـــة 
اإلســـتراتيجية، وهكـــذا نكـــون قـــد حققنـــا غايتنـــا 
فـــي العمـــل نحـــو اقتصـــاد وطنـــي متنـــوع ومســـتدام 

لمســـاهمينا. العوائـــد  أفضـــل  وضمـــان 

بنية تحتية
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صدمتهـــا  فـــي  الدولـــة   GWC
الجائـــر  الحصـــار  عـــن  الناجمـــة 
الـــذي تعرضـــت لـــه، والـــذي وجّـــه 
التوجيهـــات  تحـــت  ولكننـــا  لهويتنـــا.  مباشـــر  تحـــدٍ 
الرشـــيدة لصاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى، حوّلنـــا األزمـــة إلـــى 
فرصـــة لنؤكـــد مـــن جديـــد قـــوة مجتمعنـــا وتضامننـــا 

أنفســـنا. علـــى  االعتمـــاد  علـــى  وقدرتنـــا 
األمـــن  تؤمـــن  الغذائيـــة  الشـــركات  شـــهدنا  فقـــد 
خـــالل  مـــن  وضحاهـــا  ليلـــة  بيـــن  للدولـــة  الغذائـــي 
ســـاهمت  والتـــي  جـــوًا،  التموينيـــة  المـــواد  اســـتيراد 
بالخدمـــات  القيـــام  عبـــر  عملياتهـــا  بإنجـــاح   GWC
حلـــول  وتقديـــم  الجمركـــي  للتخليـــص  األساســـية 

الالزمتيـــن. والتوزيـــع  التخزيـــن 
كافـــة  علـــى  ذلـــك  لتحقيـــق  الشـــركة  واعتمـــدت 
مراكـــز قوتهـــا، بـــدءًا مـــن مرافقهـــا اللوجســـتية التـــي 
تبلـــغ مســـاحتها حوالـــي 2.5 مليـــون متـــر مربـــع موزعـــة 
الدولـــة،  أنحـــاء  جميـــع  فـــي  إســـتراتيجي  بشـــكل 
للشـــحن  شـــبكتين  بأكبـــر  صلتهـــا  علـــى  وعطفـــًا 

ـــد الســـريع، مـــن خـــالل شـــراكتها مـــع أجيليتـــي  والبري
يـــو  وبصفتهـــا مـــزود الخدمـــات المفـــوّض لشـــركة 
بـــي إس فـــي دولـــة قطـــر، باإلضافـــة إلـــى اســـتخدامها 
المثالـــي ألكبـــر أســـطول للنقـــل فـــي قطـــر، ووصـــواًل 
واألنظمـــة  األصـــول  مـــن  شـــاملة  مجموعـــة  إلـــى 
المخصصـــة والمصممـــة لتوفيـــر النطـــاق الكامـــل مـــن 
حلـــول شـــبكات اإلمـــداد، فـــكان للشـــركة الـــدور 
ــتية  ــات اللوجسـ ــتمرار العمليـ ــم اسـ ــي دعـ ــوري فـ المحـ
فرضـــت  فقـــد  ذلـــك،  مـــع  وبالتزامـــن  الدولـــة،  فـــي 
إلدارة  التحســـين  مبـــادرات  مـــن  عـــددًا  الشـــركة 
المـــوارد البشـــرية وألصـــول تكنولوجيـــا المعلومـــات 
وألنظمـــة الجـــودة والصحـــة والســـالمة والبيئـــة، لكـــي 
مـــن  بامتيـــاز  القومـــي  واجبهـــا  بتلبيـــة   GWC تقـــوم
خـــالل تقديمهـــا الدعـــم األساســـي للعمـــالء أثنـــاء أزمـــة 
ـــي، حيـــث نفـــذت أقســـام الشـــركة  إدارة األمـــن الغذائ
مـــن  عـــدد  والنقليـــات  والشـــحن  والتوزيـــع  للتخزيـــن 
مئـــات  اســـتالم  عمليـــات  إلدارة  الطارئـــة  العقـــود 
الشـــحنات الجويـــة للمـــواد الغذائيـــة بـــدءًا مـــن فصـــل 

الصيـــف وخـــالل بقيـــة العـــام.

أسس صلبة
للشـــركة تاريـــخ حافـــل لدعـــم الدولـــة فـــي تحقيـــق 
 .2030 الوطنيـــة  الرؤيـــة  لتحقيـــق  الراميـــة  أهدافهـــا 
ففـــي ينايـــر 2017 قامـــت الشـــركة بتشـــغيل مشـــروع 
منطقـــة GWC بوصلبـــة للتخزيـــن، ممثـــاًل أولـــى ثمـــار 
الشـــراكة بيـــن القطاعيـــن الحكومـــي والخـــاص فـــي 
قطـــر، حيـــث توّفـــر المنطقـــة أفضـــل البنـــى التحتيـــة 
القطـــاع  لخدمـــة  خصيصـــًا  المصممـــة  اللوجســـتية 
المتنامـــي للمشـــاريع الصغيـــرة والمتوســـطة فـــي الدولـــة، 
هـــذا القطـــاع الحيـــوي الـــذي يدعـــم تحقيـــق التنـــوع 
االقتصـــادي الـــالزم لتعزيـــز االقتصـــاد المحلـــي، وقامـــت 
GWC بدورهـــا فـــي دعـــم هـــذا القطـــاع مـــن خـــالل 
ــوق  ــي السـ ــا فـ ــي كوّنتهـ ــات التـ ــن العالقـ ــتفادتها مـ اسـ
ــق  ــي تحقـ ــالء لكـ ــن العمـ ــد مـ ــا للعديـ ــي وجذبهـ المحلـ
نســـبة تشـــغيل للمنطقـــة بمعـــدل كبيـــر منـــذ افتتـــاح 

منطقـــة التخزيـــن فـــي بدايـــة العـــام المنصـــرم.
مواقعهـــا  وتعزيـــز  بتوســـيع  الشـــركة  قامـــت  كمـــا 
ـــة  ـــات إكمـــال المرحل األخـــرى، ومـــن أهـــم هـــذه العملي
قطـــر،  اللوجســـتية  القريـــة  فـــي  الخامســـة  التوســـعية 

روح التضامن
هذا العام، ثبتت GWC مكانتها كثروة وطنية أصيلة، وعندما جمعت كافة قدراتها وصالحياتها ورّكزتها 
المعتمدة في إدارة  الماسة لها، وفّعلت كافة مهاراتها  بشكل سلس وفّعال لخدمة الوطن عند حاجته 
نفسها  وكّرست  للتجاوب،  وقابلية  مهارة  ذلك  خالل  وأبدت  العمالة،  وتخصيص  الحلول  وإبداع  العمليات 

لمنفعة الدولة وشعبها خالل هذه التجربة الحاسمة.

الشيخ عبداهلل بن فهد بن جاسم بن جـبر  آل ثاني
رئيس مجلس إدارة  شركة الخليج للمخازن

شاركت

بنية تحتية

 إعــالنية

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ــة  ــي دولـ ــة فـ ــتية متكاملـ ــة لوجسـ ــر محطـ ــي أكبـ وهـ
 GWC منطقـــة  نجـــاح  ونمـــوذج  والمنطقـــة،  قطـــر 
بوصلبـــة للتخزيـــن، ومنـــذ إكمـــال عمليـــات اإلنشـــاء 
الشـــركة  حققـــت  التوســـعية  المرحلـــة  هـــذه  فـــي 
نســـبة تشـــغيل للمرحلـــة بمعـــدل شـــبه كامـــل لهـــذه 
ـــة التوســـعية. أمـــا بالنســـبة للمرافـــق اللوجســـتية  المرحل
المتخصصـــة، تـــم توســـيع مرافـــق الشـــركة فـــي مدينـــة 
رأس لفـــان الصناعيـــة – منطقـــة الخدمـــات الغربيـــة 
ـــع مـــن خـــالل إنشـــاء  وإضافـــة مســـاحة 125.000 متـــر مرب
محطـــة لوجســـتية لعمليـــات أحـــد أكبـــر العمـــالء فـــي 
قطـــاع النفـــط والغـــاز فـــي وقـــت قياســـي. ومـــع ضمانهـــا 
ـــادة  ـــى زي ـــة، حـــازت الشـــركة عل ـــر بناهـــا التحتي لتطوي
فـــي أعمالهـــا مـــع عـــدد مـــن القطاعـــات االقتصاديـــة مـــن 
بينهـــا تجـــارة المـــواد الغذائيـــة واالســـتهالكية والنفـــط 
والغـــاز، كمـــا شـــهد قســـم التخزيـــن والتوزيـــع نجاحـــًا 
فـــي توســـيع عملياتـــه كمـــزود للخدمـــات اللوجســـتية 
ـــة، نظـــرًا إلبرامـــه اتفاقيتيـــن  كطـــرف رابـــع فـــي الدول
القســـم  يقـــوم  للنفـــط  شـــركتين حكوميتيـــن  مـــع 
بموجبهمـــا بتزويـــد أنظمـــة اإلدارة والعمالـــة الالزمـــة 
ــع  ــن. وكذلـــك وسـ ــازن العميليـ ــددًا مـــن مخـ إلدارة عـ
القطاعـــات  مـــن  عـــدد  مـــع  نفـــوذه  الشـــحن  قســـم 
ــاع النفـــط  االقتصاديـــة مـــع تركيـــز خـــاص علـــى قطـ
ـــة،  ـــاح وتوســـيع موانـــئ الدول والغـــاز، مســـتفيدًا مـــن افتت
الشـــحن  وتعـــاون قســـمي  مـــن اهلل وجهـــود  وبفضـــل 
أســـطول  اســـغالل  تـــم  الشـــركة،  فـــي  والنقليـــات 
النقليـــات الضخـــم فـــي الشـــركة لخدمـــة المجتمـــع 
االقتصـــادي والعمـــالء علـــى أفضـــل وجـــه، وقيـــام قســـم 
النقليـــات بتنفيـــذ أكبـــر عـــدد مـــن رحـــالت شـــحن 
ــابقة  ــنوات السـ ــة بالسـ ــام 2017 مقارنـ ــي العـ ــع فـ البضائـ
القســـم أكبـــر مســـتوى ربحيـــة  نتـــج عنـــه تســـجيل 

لعملياتـــه فـــي تاريـــخ الشـــركة.

قاعـــدة  يوســـع  الســـجالت  إدارة  قســـم  يـــزال  وال 
بينهـــا  مـــن  العقـــود،  مـــن  العديـــد  ويبـــرم  عمـــالءه 
بشـــكل خـــاص العقـــود فـــي القطـــاع الحكومـــي، مـــع 
تركيـــز عـــال علـــى تقديـــم خدمـــات المســـح الضوئـــي 
والتخزيـــن الرقمـــي لزيـــادة القيمـــة المقدمـــة للعمـــالء. 
المتخصصـــة  للخدمـــات  الشـــركة  أقســـام  وتعمـــل 
الحلـــول  وقســـم  الفنيـــة  األعمـــال  نقـــل  قســـم  مثـــل 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  وقســـم  للفروســـية  اللوجســـتية 
جاهـــدًة لتطويـــر أعمالهـــم وجـــذب العقـــود للشـــركة. 
وفيمـــا يتعلـــق بأعمالنـــا كمـــزود الخدمـــات المفـــوّض 
لشـــركة يـــو بـــي إس فـــي قطـــر، فإننـــا ســـعينا وراء 
فـــي  النفـــوذ  وتوســـيع  المتصاعـــدة  التنميـــة  درب 
كانـــت  اإلســـتراتيجية  وهـــذه  المحليـــة،  األســـواق 
ــر  ــد قطـ ــع بريـ ــة مـ ــا إتفاقيـ ــي إبرامنـ ــًا فـ ــرًا هامـ عنصـ
لدعـــم خدمـــة »الدولـــي العاجـــل« مـــن خـــالل تواصلنـــا 

مـــع شـــبكة يـــو بـــي إس العالميـــة.

االمتياز من الباطن
ولكـــي نضمـــن تزويـــد العمـــالء بأفضـــل الخدمـــات 
قيمـــًة، مـــع حرصنـــا علـــى مصالـــح الشـــركة، قامـــت 
علـــى  الشـــركة  فـــي  المســـتمر  التطويـــر  إدارة 
فـــي  ســـيجما  ســـيكس  ليـــن  مفاهيـــم  تكريـــس 
اإلســـراف،  مـــن  والحـــد  العوائـــد  لزيـــادة  الشـــركة 
المســـتمر  التطويـــر  إدارة  جهـــود  تضافـــرت  حيـــث 
برنامـــج  فـــي  المعلومـــات  تكنولوجيـــا  وإدارة 
إدارة  نظـــام  لتقديـــم  للشـــركة  الرقمـــي  التحويـــل 
عالقـــات العمـــالء )CRM( ممـــا يزيـــد مـــن ســـرعة 
تجاوبنـــا مـــع العمـــالء باإلضافـــة إلـــى زيـــادة الشـــفافية 
ـــم  ـــا، ويت وتحســـين تواصلهـــم مـــع عملياتهـــم فـــي مواقعن
اســـتخدام هـــذا النظـــام فـــي عمليـــات قســـمي التخزيـــن 
والتوزيـــع والشـــحن، ويهـــدف البرنامـــج إلـــى تطبيـــق 
هـــذا النظـــام فـــي كافـــة أقســـام الشـــركة ووحداتهـــا 
التجاريـــة لتقديـــم القـــدرة للعمـــالء علـــى متابعـــة كافـــة 

وآنـــي. بشـــكل مباشـــر وشـــفاف  عملياتهـــم 
إن تركيـــز الشـــركة علـــى مبـــادئ ليـــن والمبـــادرات 
الخاصـــة بتقليـــل ســـاعات العمـــل اإلضافيـــة أكـــدت 
ــات العمـــالء فـــي أقـــل وقـــت ممكـــن،  ــا لمتطلبـ تلبيتنـ
للعميـــل  المقدمـــة  الخدمـــة  قيمـــة  مـــن  يزيـــد  ممـــا 
باإلضافـــة إلـــى تحســـين التـــوازن بيـــن حيـــاة الموظفيـــن 
المـــوارد  إدارة  العمليـــة واالجتماعيـــة، حيـــث قامـــت 
البشـــرية فـــي الشـــركة بتطبيـــق عـــدد مـــن الـــدورات 
التدريبيـــة وأنشـــطة تنميـــة روح الفريـــق والفعاليـــات 
المهنيـــة  الموظفيـــن  قـــدرات  لتعزيـــز  االجتماعيـــة 
والشـــخصية، وبالتزامـــن مـــع ذلـــك، تقـــوم إدارة الجـــودة 
ــر  ــق معاييـ ــة بضمـــان تطبيـ ــالمة والبيئـ ــة والسـ والصحـ

عـــدد  تنفيـــذ  إلـــى  إضافـــًة  الشـــركة،  فـــي  األيـــزو 
مـــن مبـــادرات اســـتمرار األعمـــال الالزمـــة لتأكيـــد 
اســـتمرار عمليـــات الشـــركة فـــي أي وضـــع وتحـــت 

أي ظـــرف.

المستقبلية الرؤية 
إن أعمـــال الشـــركة تتناغـــم مـــع متطلبـــات واهتمامـــات 
دولـــة قطـــر، حيـــث اجتمـــع كافـــة موظفـــي الشـــركة 
أن  حيـــث  االقتصـــادي،  والمجتمـــع  الدولـــة  لدعـــم 
الشـــركة تســـتمر فـــي تطبيـــق إســـتراتيجياتها طويلـــة 
المـــدى والبحـــث عـــن الفـــرص واألســـواق الجديـــدة 
داخـــل وخـــارج قطـــر، حيـــث أن ثقـــة الشـــركة فـــي 
إســـتراتيجياتها وفـــي األســـواق أدت إلـــى زيـــادة فـــي 
االســـتقدام، حيـــث ازداد عـــدد موظفـــي الشـــركة مـــن 
2000 موظـــف فـــي نهايـــة 2015 إلـــى 2200 فـــي نهايـــة 2017.

ــى  ــًة إلـ ــوق، إضافـ ــي السـ ــة الشـــركة فـ ــًا لثقـ انعكاسـ
 GWC ثقـــة الســـوق فـــي قـــدرات الشـــركة، قامـــت
واألصمـــخ للتطويـــر العقـــاري بتوقيـــع اتفاقيـــة إدارة 
األصمـــخ  منطقـــة  بـــإدارة   GWC بموجبهـــا  تقـــوم 
اللوجســـتية لمـــدة 22 عامـــًا خـــالل الفتـــرة مـــن 2018 
ــة األصمـــخ  ــاء مشـــروع منطقـ ــم إنشـ ــد تـ إلـــى 2040، وقـ
ضواحـــي  فـــي  إســـتراتيجي  موقـــع  فـــي  اللوجســـتية 
المنطقـــة  المتناميـــة، وتقـــدم  الدوحـــة  شـــمال مدينـــة 
عـــددًا مـــن الميـــزات تـــم تصميمهـــا خصيصـــًا لتلبيـــة 
متطلبـــات قطـــاع الشـــركات الصغيـــرة والمتوســـطة 
ــي  ــات فـ ــي GWC إدارة العمليـ ــع توّلـ ــة، ومـ ــي الدولـ فـ
المنطقـــة، ســـوف يســـتفيد مجتمـــع األعمـــال تلقائيـــًا 
ـــم الدعـــم اللوجســـتي لمـــا  ـــرة GWC فـــي تقدي مـــن خب

ــان. ــن الزمـ ــد مـ ــى عقـ ــو علـ يربـ
الشـــركة  وثقـــة  اإلســـتراتيجية  الشـــراكة  هـــذه 
أحـــدث  همـــا  المحلـــي  الســـوق  فـــي  المســـتمرة 
أمثلـــة أظهرتهمـــا الشـــركة  عبـــر الســـنين لوالئهـــا 
باســـتمرار  دعمهـــا  خـــالل  مـــن  للدولـــة  وإخالصهـــا 
لمتطلباتهـــا واحتياجاتهـــا المتبدلـــة، وعبـــر تأسيســـها 
مـــع  تتناغـــم  التـــي  واإلســـتراتيجيات  التحتيـــة  للبنـــى 
تدعمهـــا  والتـــي  األجـــل،  طويلـــة  الوطنيـــة  الرؤيـــة 
جاهزيـــة الشـــركة للصمـــود بوجـــه أي وضـــع أو متغيـــر 
والتعامـــل معـــه، فإنـــه مـــن خـــالل تركيزنـــا المســـتمر 
وتعزيـــز  للعمـــالء  المقدمـــة  الخدمـــة  تحســـين  علـــى 
مبادراتهـــا  فـــي  الدولـــة  ودعـــم  العمليـــات  فعاليـــة 
اإلســـتراتيجية، وهكـــذا نكـــون قـــد حققنـــا غايتنـــا 
فـــي العمـــل نحـــو اقتصـــاد وطنـــي متنـــوع ومســـتدام 

لمســـاهمينا. العوائـــد  أفضـــل  وضمـــان 
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وســيتم اآلن توســيع العــرض ليشــمل المســافرين الذيــن 
يحجــزون تذاكــر ســفرهم عــن طريــق أحــد منظمــي 
الرحــالت الســياحية، ممــا يفســح المجــال أمــام المزيــد 
مــن المســافرين لالســتفادة مــن اإلقامــة المجانيــة لليلــة 
واحــدة فــي أحــد الفنــادق فــي قطــر، أو اإلقامــة ليلتيــن 
بســعر مخفض هو 100 دوالر أميركي. وباإلضافة إلى 
اإلقامــة فــي فنــدق فخــم، تقــدم هيئــة الســياحة القطريــة 
والخطــوط الجويــة القطريــة لهــؤالء المســافرين جولــة 
ســياحية مجانيــة فــي الدوحــة، يمكــن حجزهــا لــدى 

وصولهــم إلــى مطــار حمــد الدولــي.
جديــدا  نظامــا  البــالد  اعتمــدت   ،2017 نوفمبــر  وفــي 
مــن جميــع  العابريــن من الدوحــة  للمســافرين  يســمح 
الجنســيات الذيــن يقضــون خمــس ســاعات علــى األقــل 

كوقــت عبــور فــي مطــار حمــد الدولــي بالبقــاء فــي 
قطــر أربعــة أيــام دون التقــدم بطلــب مســبق للحصــول 

علــى تأشــيرة دخــول.
وشــهد نوفمبــر أيضــا إبــرام الخطــوط الجويــة القطريــة 
اتفاقيــة لشــراء أســهم لخطــوط كاثــي باســيفيك الجوية 
المحــدودة تمثــل مــا نســبته 9.61% مــن إجمالــي رأس 

المــال المعلــن عنــه للشــركة.
ــدء الخطــوط  ــى ب واآلن وبعــد مــرور عشــرين عامــا عل
الجويــة القطريــة لعملياتهــا، بــات لديهــا أســطول حديــث 
مــن أكثــر مــن 200 طائــرة تطيــر إلــى وجهــات األعمــال 
والترفيــه فــي ســت قــارات. وقــد حصــدت الشــركة 
مثــل  العــام  هــذا  فــي  المرموقــة  الجوائــز  مــن  عــددا 
جائــزة  »شــركة الطيــران للعــام« لســنة 2017 مــن قبــل 

مجموعــة تصنيفــات النقــل الجــوي الدولــي »ســكاي 
تراكــس« خــالل حفــل توزيــع الجوائــز الــذي أقيــم فــي 
معــرض باريــس الجــوي.  وهــذه هــي الجائــزة الرابعــة 
التــي تحرزهــا القطريــة علــى مــدار الســنوات العشــر 

الماضيــة.  
وباإلضافــة إلــى فــوز الخطــوط الجويــة القطريــة بجائــزة 
»أفضــل شــركة طيــران فــي العالــم« نتيجــة لتصويــت 
المســافرين مــن جميــع أنحــاء العالــم عليهــا، فقــد فــازت 
الشــركة أيضــا بسلســلة مــن الجوائــز الكبرى األخرى 
فــي الحفــل، منهــا »أفضــل شــركة طيــران فــي الشــرق 
األوســط«، و»أفضــل درجــة رجــال أعمــال فــي العالــم«، 

و»أفضــل صالــة درجــة أولــى فــي العالــم«.

بنية تحتية

بالنســبة  بالتحديــات  مليئــا   2017 العــام 
للخطــوط الجويــة القطريــة، وهــي الناقــل 
لفــرض  نتيجــة  قطــر،  الوطني لدولــة 
تــم  حيــث   2017 يونيــو   5 فــي  البــالد  علــى  الحصــار 
إيقــاف جميــع الرحــالت الجويــة المتجهــة إلــى قطــر 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن 
الخطــوط  وقــد حــذت  والبحريــن ومصــر.  الســعودية 
ــدول مــن خــالل إيقــاف  ــك ال ــة حــذو تل ــة القطري الجوي
ومصــر  واإلمــارات  الســعودية  إلــى  رحالتهــا  جميــع 

والبحريــن.
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  بقليــل،  التاريــخ  ذلــك  وبعــد 
القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة والخطــوط الجويــة 
القطريــة فــي 9 أغســطس 2017 أن قطــر ســوف تســمح 
لمواطنــي 80 دولــة بالدخــول إلــى أراضيهــا دون الحاجــة 
لتأشــيرة دخــول حيــث لــن يتعيــن علــى مواطنــي تلــك 
البلــدان ممــن يرغبــون فــي زيــارة قطــر التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى تأشــيرة دخــول أو ســداد رســوم، بــل 
لــدى  التأشــيرة  مــن  إعفــاء  مجانــا  يُمنحــون  ســوف 
وصولهــم إلــى منفــذ الدخــول وتقديمهــم جــواز ســفٍر 
ســاٍر ال تقــل صالحيتــه عــن ســتة أشــهر وتذكــرة ســفر 
مؤكــدة لمتابعــة الرحلــة أو تذكــرة ذهــاب وعــودة.

وحســب جنســية الزائــر، ســوف يكــون اإلعفــاء مــن 
ــخ اإلصــدار،  التأشــيرة ســاريا لمــدة 180 يومــا مــن تاري
قطــر  فــي  يومــا   90 بقضــاء  للزائــر  بموجبــه  ويُســمح 
»إعفــاء متعــدد الدخــول«، أو ســيكون ســاريا لمــدة 30 
يومــا مــن تاريــخ اإلصــدار، ويمنــح الزائــر الحــق فــي 
قضــاء مــدة ال تتجــاوز 30 يومــا فــي قطــر مــع إمكانيــة 
التقــدم بطلــب لتمديــد اإلعفــاء 30 يومــا إضافيــا. وتأتــي 
التــي  التدابيــر  مــن  سلســلة  ضمــن  التطــورات  هــذه 

ــا.  ــى أراضيه ــزوار إل اتخذتهــا قطــر لتســهيل وصــول ال
الخطــوط  بيــن  المشــتركة  الجهــود  مــن  وكجــزء 
الجويــة القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة الراميــة إلــى 
تعزيــز الســياحة فــي البــالد، ســرعت الشــركة الحائــزة 
علــى العديــد مــن الجوائــز خطــط توســعها العالمــي مــن 
خــالل إطــالق عــدد مــن الوجهــات الجديــدة، إضافــة إلــى 
شــبكة كييــف وأوكرانيــا وبــراغ. وأطلقت الخطوط 
الجويــة القطريــة أيضــا مؤخــرا خدمــة مباشــرة إلــى 
صحــار )عمــان(، وأضنــة )تركيــا(، ودبلــن )جمهوريــة 
)ســراييفو(،  وســكوبي  )فرنســا(،  ونيــس  أيرلنــدا(، 
إلــى  المبــادرات  هــذه  وتهــدف  والهرســك.  والبوســنة 
األماكــن،  مــن  بالمزيــد  النــاس  مــن  المزيــد  ربــط 
 31 وفــي  قطــر.  زيــارة  المســافرين  علــى  والتســهيل 
القطريــة  الجويــة  الخطــوط  حققــت   ،2017 أكتوبــر 
إنجــازا جديــدا حيــث أصبحــت أول شــركة طيــران 
تشــغّل طائــرة ايربــاص A350 إلــى جــزر المالديــف إذ 
قامــت الشــركة بترقيــة طائراتهــا طــراز A330  التــي 
تســافر حاليــا إلــى المالدليــف بواقــع رحلتــان يوميــا إلــى 
طــراز  مــن  طائــرة  أول  بــدأت  حيــث   ،A350 طــراز
A350 عملياتهــا فــي 31 أكتوبــر، وانضمــت الطائــرة 
بوقــت قصيــر  ذلــك  بعــد   A350 طــراز مــن  الثانيــة 
فــي 3 نوفمبــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت الخطــوط 
عــدد  وزيــادة  طائراتهــا  بترقيــة  القطريــة  الجويــة 
رحالتهــا إلــى كاتمانــدو )نيبــال(، وباتايــا )تايالنــد(، 
وبينانــغ )ماليزيــا(، وسيشــيل، وأوروبــا الشــرقية، والــدول 

االســكندينافية.
وســـتواصل الخطـــوط الجويـــة القطريـــة، التـــي تُعتبـــر 
إحـــدى أســـرع شـــركات الطيـــران نمـــوا فـــي تاريـــخ 
الطيـــران، توســـيع شـــبكتها العالميـــة خـــالل العـــام  2018 

مـــن خـــالل إضافـــة رحـــالت إلـــى كانبيـــرا )أســـتراليا(، 
)المملكـــة  وكارديـــف  )تايالنـــد(،  مـــاي  وشـــيانغ 

ــر. ــال ال الحصـ ــبيل المثـ ــى سـ ــك علـ ــدة(، وذلـ المتحـ
وفـــي ســـبتمبر 2017، أطلقـــت قطـــر خدمـــة إلكترونيـــة 

للتأشـــيرات مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي:
 www.qatarvisaservice.com حيـــث تتيـــح هـــذه 
الخدمـــة للمســـافرين مـــن جميـــع الجنســـيات الراغبيـــن 
بالســـفر إلـــى دولـــة قطـــر التقـــدم مباشـــرة للحصـــول 

علـــى التأشـــيرات الســـياحية.
العامة للسـياحة،  الهيئـة  أعلنـت   ،2017 أكتوبـر  وفـي 
والخطـوط الجويـة القطريـة، عـن تمديـد عـرض باقـة 
العابريـن  للمسـافرين  الدوحـة  فـي  المجانيـة  التوقـف 
فـي  وذلـك   ،2017 العـام  نهايـة  حتـى  »الترانزيـت« 
ضوء النتائج التـي حققهـا العـرض فـي مرحلتـه األولـى. 
تهـدف  التـي  قطـر«   +« حملـة  ضمـن  العـرض  ويأتـي 
إلـى تشجيع المسـافرين العابرين علـى إضافـة الدوحـة 
لبرامـج عطالتهـم عبـر التوقـف فـي الدوحـة، مـا يمنـح 
ومعالمهـا  قطـر  الستكشـاف  فرصـة  المسـافرين 
السـياحية واالسـتمتاع بإقامـة مجانيـة فـي أحـد الفنـادق 
والحصـول على تأشـيرة عبور مجانيـة. وقـد كان مـن 
المقـرر أن يسـتمر هـذا العـرض مـن 1 مايـو 2017 حتـى 
نهايـة الصيـف لكنـه قـد تمـدد حتـى 30 ديسـمبر 2017.

وقــد أدت هــذه التدابيــر إلــى جانــب تكثيــف التســويق 
الســياحي الدولــي لدولــة قطــر، إلــى زيــادة عــدد زوار 
التوقــف فــي الدوحــة بنســبة 39% خــالل األشــهر الســتة 
األولــى مــن العــام 2017، مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن 
خــالل  العبــور  ركاب  عــدد  زاد  كمــا   ،2016 العــام 
الفتــرة االبتدائيــة بنســبة 34% مقارنــة مــع الفتــرة نفســها 

مــن العــام 2016.

فتح أبواب قطر أمام الزوار
العالمي، من خالل إطالقها عددا  سّرعت الخطوط الجوية القطرية من وتيرة خطط توسعها 

من الوجهات الجديدة، وتعاونها مع هيئة السياحة القطرية لتعزيز السياحة في البالد.

كان

بنية تحتية
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وســيتم اآلن توســيع العــرض ليشــمل المســافرين الذيــن 
يحجــزون تذاكــر ســفرهم عــن طريــق أحــد منظمــي 
الرحــالت الســياحية، ممــا يفســح المجــال أمــام المزيــد 
مــن المســافرين لالســتفادة مــن اإلقامــة المجانيــة لليلــة 
واحــدة فــي أحــد الفنــادق فــي قطــر، أو اإلقامــة ليلتيــن 
بســعر مخفض هو 100 دوالر أميركي. وباإلضافة إلى 
اإلقامــة فــي فنــدق فخــم، تقــدم هيئــة الســياحة القطريــة 
والخطــوط الجويــة القطريــة لهــؤالء المســافرين جولــة 
ســياحية مجانيــة فــي الدوحــة، يمكــن حجزهــا لــدى 

وصولهــم إلــى مطــار حمــد الدولــي.
جديــدا  نظامــا  البــالد  اعتمــدت   ،2017 نوفمبــر  وفــي 
مــن جميــع  العابريــن من الدوحــة  للمســافرين  يســمح 
الجنســيات الذيــن يقضــون خمــس ســاعات علــى األقــل 

كوقــت عبــور فــي مطــار حمــد الدولــي بالبقــاء فــي 
قطــر أربعــة أيــام دون التقــدم بطلــب مســبق للحصــول 

علــى تأشــيرة دخــول.
وشــهد نوفمبــر أيضــا إبــرام الخطــوط الجويــة القطريــة 
اتفاقيــة لشــراء أســهم لخطــوط كاثــي باســيفيك الجوية 
المحــدودة تمثــل مــا نســبته 9.61% مــن إجمالــي رأس 

المــال المعلــن عنــه للشــركة.
ــدء الخطــوط  ــى ب واآلن وبعــد مــرور عشــرين عامــا عل
الجويــة القطريــة لعملياتهــا، بــات لديهــا أســطول حديــث 
مــن أكثــر مــن 200 طائــرة تطيــر إلــى وجهــات األعمــال 
والترفيــه فــي ســت قــارات. وقــد حصــدت الشــركة 
مثــل  العــام  هــذا  فــي  المرموقــة  الجوائــز  مــن  عــددا 
جائــزة  »شــركة الطيــران للعــام« لســنة 2017 مــن قبــل 

مجموعــة تصنيفــات النقــل الجــوي الدولــي »ســكاي 
تراكــس« خــالل حفــل توزيــع الجوائــز الــذي أقيــم فــي 
معــرض باريــس الجــوي.  وهــذه هــي الجائــزة الرابعــة 
التــي تحرزهــا القطريــة علــى مــدار الســنوات العشــر 

الماضيــة.  
وباإلضافــة إلــى فــوز الخطــوط الجويــة القطريــة بجائــزة 
»أفضــل شــركة طيــران فــي العالــم« نتيجــة لتصويــت 
المســافرين مــن جميــع أنحــاء العالــم عليهــا، فقــد فــازت 
الشــركة أيضــا بسلســلة مــن الجوائــز الكبرى األخرى 
فــي الحفــل، منهــا »أفضــل شــركة طيــران فــي الشــرق 
األوســط«، و»أفضــل درجــة رجــال أعمــال فــي العالــم«، 

و»أفضــل صالــة درجــة أولــى فــي العالــم«.

بنية تحتية

بالنســبة  بالتحديــات  مليئــا   2017 العــام 
للخطــوط الجويــة القطريــة، وهــي الناقــل 
لفــرض  نتيجــة  قطــر،  الوطني لدولــة 
تــم  حيــث   2017 يونيــو   5 فــي  البــالد  علــى  الحصــار 
إيقــاف جميــع الرحــالت الجويــة المتجهــة إلــى قطــر 
العربيــة  والمملكــة  المتحــدة  العربيــة  اإلمــارات  مــن 
الخطــوط  وقــد حــذت  والبحريــن ومصــر.  الســعودية 
ــدول مــن خــالل إيقــاف  ــك ال ــة حــذو تل ــة القطري الجوي
ومصــر  واإلمــارات  الســعودية  إلــى  رحالتهــا  جميــع 

والبحريــن.
الداخليــة  وزارة  أعلنــت  بقليــل،  التاريــخ  ذلــك  وبعــد 
القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة والخطــوط الجويــة 
القطريــة فــي 9 أغســطس 2017 أن قطــر ســوف تســمح 
لمواطنــي 80 دولــة بالدخــول إلــى أراضيهــا دون الحاجــة 
لتأشــيرة دخــول حيــث لــن يتعيــن علــى مواطنــي تلــك 
البلــدان ممــن يرغبــون فــي زيــارة قطــر التقــدم بطلــب 
للحصــول علــى تأشــيرة دخــول أو ســداد رســوم، بــل 
لــدى  التأشــيرة  مــن  إعفــاء  مجانــا  يُمنحــون  ســوف 
وصولهــم إلــى منفــذ الدخــول وتقديمهــم جــواز ســفٍر 
ســاٍر ال تقــل صالحيتــه عــن ســتة أشــهر وتذكــرة ســفر 
مؤكــدة لمتابعــة الرحلــة أو تذكــرة ذهــاب وعــودة.

وحســب جنســية الزائــر، ســوف يكــون اإلعفــاء مــن 
ــخ اإلصــدار،  التأشــيرة ســاريا لمــدة 180 يومــا مــن تاري
قطــر  فــي  يومــا   90 بقضــاء  للزائــر  بموجبــه  ويُســمح 
»إعفــاء متعــدد الدخــول«، أو ســيكون ســاريا لمــدة 30 
يومــا مــن تاريــخ اإلصــدار، ويمنــح الزائــر الحــق فــي 
قضــاء مــدة ال تتجــاوز 30 يومــا فــي قطــر مــع إمكانيــة 
التقــدم بطلــب لتمديــد اإلعفــاء 30 يومــا إضافيــا. وتأتــي 
التــي  التدابيــر  مــن  سلســلة  ضمــن  التطــورات  هــذه 

ــا.  ــى أراضيه ــزوار إل اتخذتهــا قطــر لتســهيل وصــول ال
الخطــوط  بيــن  المشــتركة  الجهــود  مــن  وكجــزء 
الجويــة القطريــة والهيئــة العامــة للســياحة الراميــة إلــى 
تعزيــز الســياحة فــي البــالد، ســرعت الشــركة الحائــزة 
علــى العديــد مــن الجوائــز خطــط توســعها العالمــي مــن 
خــالل إطــالق عــدد مــن الوجهــات الجديــدة، إضافــة إلــى 
شــبكة كييــف وأوكرانيــا وبــراغ. وأطلقت الخطوط 
الجويــة القطريــة أيضــا مؤخــرا خدمــة مباشــرة إلــى 
صحــار )عمــان(، وأضنــة )تركيــا(، ودبلــن )جمهوريــة 
)ســراييفو(،  وســكوبي  )فرنســا(،  ونيــس  أيرلنــدا(، 
إلــى  المبــادرات  هــذه  وتهــدف  والهرســك.  والبوســنة 
األماكــن،  مــن  بالمزيــد  النــاس  مــن  المزيــد  ربــط 
 31 وفــي  قطــر.  زيــارة  المســافرين  علــى  والتســهيل 
القطريــة  الجويــة  الخطــوط  حققــت   ،2017 أكتوبــر 
إنجــازا جديــدا حيــث أصبحــت أول شــركة طيــران 
تشــغّل طائــرة ايربــاص A350 إلــى جــزر المالديــف إذ 
قامــت الشــركة بترقيــة طائراتهــا طــراز A330  التــي 
تســافر حاليــا إلــى المالدليــف بواقــع رحلتــان يوميــا إلــى 
طــراز  مــن  طائــرة  أول  بــدأت  حيــث   ،A350 طــراز
A350 عملياتهــا فــي 31 أكتوبــر، وانضمــت الطائــرة 
بوقــت قصيــر  ذلــك  بعــد   A350 طــراز مــن  الثانيــة 
فــي 3 نوفمبــر. باإلضافــة إلــى ذلــك، قامــت الخطــوط 
عــدد  وزيــادة  طائراتهــا  بترقيــة  القطريــة  الجويــة 
رحالتهــا إلــى كاتمانــدو )نيبــال(، وباتايــا )تايالنــد(، 
وبينانــغ )ماليزيــا(، وسيشــيل، وأوروبــا الشــرقية، والــدول 

االســكندينافية.
وســـتواصل الخطـــوط الجويـــة القطريـــة، التـــي تُعتبـــر 
إحـــدى أســـرع شـــركات الطيـــران نمـــوا فـــي تاريـــخ 
الطيـــران، توســـيع شـــبكتها العالميـــة خـــالل العـــام  2018 

مـــن خـــالل إضافـــة رحـــالت إلـــى كانبيـــرا )أســـتراليا(، 
)المملكـــة  وكارديـــف  )تايالنـــد(،  مـــاي  وشـــيانغ 

ــر. ــال ال الحصـ ــبيل المثـ ــى سـ ــك علـ ــدة(، وذلـ المتحـ
وفـــي ســـبتمبر 2017، أطلقـــت قطـــر خدمـــة إلكترونيـــة 

للتأشـــيرات مـــن خـــالل الموقـــع اإللكترونـــي:
 www.qatarvisaservice.com حيـــث تتيـــح هـــذه 
الخدمـــة للمســـافرين مـــن جميـــع الجنســـيات الراغبيـــن 
بالســـفر إلـــى دولـــة قطـــر التقـــدم مباشـــرة للحصـــول 

علـــى التأشـــيرات الســـياحية.
العامة للسـياحة،  الهيئـة  أعلنـت   ،2017 أكتوبـر  وفـي 
والخطـوط الجويـة القطريـة، عـن تمديـد عـرض باقـة 
العابريـن  للمسـافرين  الدوحـة  فـي  المجانيـة  التوقـف 
فـي  وذلـك   ،2017 العـام  نهايـة  حتـى  »الترانزيـت« 
ضوء النتائج التـي حققهـا العـرض فـي مرحلتـه األولـى. 
تهـدف  التـي  قطـر«   +« حملـة  ضمـن  العـرض  ويأتـي 
إلـى تشجيع المسـافرين العابرين علـى إضافـة الدوحـة 
لبرامـج عطالتهـم عبـر التوقـف فـي الدوحـة، مـا يمنـح 
ومعالمهـا  قطـر  الستكشـاف  فرصـة  المسـافرين 
السـياحية واالسـتمتاع بإقامـة مجانيـة فـي أحـد الفنـادق 
والحصـول على تأشـيرة عبور مجانيـة. وقـد كان مـن 
المقـرر أن يسـتمر هـذا العـرض مـن 1 مايـو 2017 حتـى 
نهايـة الصيـف لكنـه قـد تمـدد حتـى 30 ديسـمبر 2017.
وقــد أدت هــذه التدابيــر إلــى جانــب تكثيــف التســويق 
الســياحي الدولــي لدولــة قطــر، إلــى زيــادة عــدد زوار 
التوقــف فــي الدوحــة بنســبة 39% خــالل األشــهر الســتة 
األولــى مــن العــام 2017، مقارنــة مــع نفــس الفتــرة مــن 
خــالل  العبــور  ركاب  عــدد  زاد  كمــا   ،2016 العــام 
الفتــرة االبتدائيــة بنســبة 34% مقارنــة مــع الفتــرة نفســها 

مــن العــام 2016.

فتح أبواب قطر أمام الزوار
العالمي، من خالل إطالقها عددا  سّرعت الخطوط الجوية القطرية من وتيرة خطط توسعها 

من الوجهات الجديدة، وتعاونها مع هيئة السياحة القطرية لتعزيز السياحة في البالد.

كان
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 إعــالنية

افتتاحـــه فـــي العـــام 2014 وحتـــى نهايـــة 
حمـــد  مطـــار  اســـتقبل   ،2017 العـــام 
الدولـــي 120 مليـــون مســـافرا، وهـــو مـــا 
يعتبـــر إنجـــازا قويـــا لمطـــار حديـــث العهـــد، كمـــا أنـــه 
يُعـــدّ ثالـــث أكبـــر مشـــغل للشـــحن الجـــوي الدولـــي فـــي 
العالـــم )اســـتنادا إلـــى تصنيـــف الشـــحن الجـــوي الصـــادر 
عـــن االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي(، حيـــث وصلـــت 
طاقتـــه االســـتيعابية للشـــحن الجـــوي فـــي العـــام 2017 
إلـــى 1.9 مليـــون طـــن مـــن البضائـــع، بزيـــادة بنســـبة %14.52 

ــتيعابية. ــه االسـ ــي إجمالـــي طاقتـ فـ

أحد أفضل المطارات في العالم
بانضباطـــــــه  الدولـــــــي  حمــــــــد  مطـــــــار  اشتهــــــر 
بالمواعيـــد، وقـــد حـــل فـــي المركـــز الثانـــي مـــن حيـــث 
االلتزام بمواعيد الرحـــالت ضمـــن قائمـــة المطـــارات 
ــبة  ــي األداء بنسـ ــة فـ ــم مســـجال دقـ ــي العالـ ــية فـ الرئيسـ
ــرته شـــركة  ــذي نشـ ــر الـ ــب التقريـ 85.41% وذلـــك حسـ

العـــام 2017. فـــي  الطيـــران  OAG الستشـــارات 

دعم الرياضة والثقافة في قطر
ــق  ــة لفريـ ــه البالتينيـ ــي رعايتـ ــد الدولـ ــار حمـ ــزز مطـ عـ
كـــرة القـــدم األلمانـــي بايـــرن ميونـــخ، مؤكـــدا دور 
قطـــر الريـــادي عالميـــا فـــي مجـــال الرياضـــة، كمـــا 
تعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث فـــي تنظيـــم 
جولـــة حصريـــة لفريـــق مـــن الشـــباب فـــي أهـــم مرافقـــه. 

فقـــد اختـــارت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث مجموعـــة 
مـــن طـــالب المـــدارس الثانويـــة والجامعـــات المحليـــة 
كأس  لبطولـــة  التحضيـــر  فـــي  دور  لهـــم  ليكـــون 
دولـــة  تســـتضيفها  التـــي   2022 القـــدم  لكـــرة  العالـــم 
قطـــر. وتهـــدف هـــذه الزيـــارة إلـــى التعريـــف بكافـــة 
مرافـــق وخدمـــات المطـــار التـــي ستســـتقبل مشـــجعي 
كـــرة القـــدم مـــن مختلـــف أرجـــاء العالـــم لحضـــور هـــذا 

ــام. ــدث الهـ الحـ

استضافة أهم أحداث الطيران 
تحـــت رعايـــة ســـعادة الســـيد جاســـم بـــن ســـيف الســـليطي، 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، اســـتضاف مطـــار حمـــد 
الدولـــي المؤتمـــر والمعـــرض اإلقليمـــي الثانـــي عشـــر 
للمجلـــس الدولـــي للمطـــارات بآســـيا والمحيـــط الهـــادئ. 
وقـــد شـــارك فـــي الحـــدث 400 عضـــوا مـــن 175 منظمـــة 

ـــة.  مـــن 54 دول
وقـــد تـــم تعييـــن المهنـــدس بـــدر محمـــد الميـــر، الرئيـــس 
التنفيـــذي للعمليـــات بمطـــار حمـــد الدولـــي، باإلجمـــاع 
ــط  ــيا والمحيـ ــس آسـ ــة لمجلـ ــة التنفيذيـ ــل اللجنـ ــن قبـ مـ
الهـــادئ التابعـــة للمجلـــس، مستشـــارا خاصـــا لمجلـــس 
إدارة المجلـــس الدولـــي للمطـــارات بآســـيا والمحيـــط 
الهـــادئ. والجديـــر بالذكـــر أن هـــذا المنصـــب المرمـــوق 
ال يُمنـــح إال لمســـؤولي المطـــارات الذيـــن أثبتـــوا قدرتهـــم 
علـــى القيـــادة والتوجيـــه بشـــأن السياســـات والشـــؤون 

اإلداريـــة والماليـــة.

قبلة للفنون
للفنـــون  البوابـــة  الدولـــي بمثابـــة  يُعتبـــر مطـــار حمـــد 
والثقافـــة، تماشـــيا مـــع رؤيـــة ســـعادة الشـــيخة المياســـة 
ــن  ــة والفـ ــأن »الثقافـ ــي بـ ــة آل ثانـ ــن خليفـ ــد بـ ــت حمـ بنـ
تدعمـــان تحقيـــق رؤيتنـــا الوطنيـــة«. ويشـــكل الفـــن 
مصـــدر إلهـــام لمالييـــن الزائريـــن والمقيميـــن الذيـــن 
بالفـــن  ويســـتمتعون  الدولـــي  حمـــد  مطـــار  يرتـــادون 
ـــام 2017، أقـــام  ـــة. وفـــي الع خـــارج إطـــار المعـــارض الفني
ــلة  المطـــار شـــراكة مـــع متاحـــف قطـــر لتنظيـــم سلسـ
ـــة داخـــل المطـــار الستكشـــاف  مـــن الجـــوالت الحصري
التـــي  الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  مختـــارة  مجموعـــة 
يضمهـــا بصحبـــة خبـــراء مـــن متاحـــف قطـــر إلطـــالع 
المشـــاركين علـــى تفاصيـــل األعمـــال الفنيـــة والفنانيـــن 
المحلييـــن والعالمييـــن الذيـــن أبدعوهـــا،  وذلـــك تماشـــيا 
مـــع جهـــود الدولـــة لبنـــاء مشـــهد ســـياحي وثقافـــي قـــوي. 
ــج  ــاء برنامـ ــع أعضـ ــة لجميـ ــوالت مفتوحـ ــذه الجـ وأن هـ
قطـــر  لمتاحـــف  التابعيـــن  الثقافـــة«  إلـــى  »بطاقتـــك 

وســـوف تتواصـــل طـــوال العـــام 2018.

أحد أفضل المطارات في العالم
يُعتبـــر مطـــار حمـــد الدولـــي مـــن أكثـــر المطـــارات 
أمانـــا فـــي العالـــم فهـــو يضـــع ســـالمة الـــركاب وأمنهـــم 
علـــى رأس أولوياتـــه. وقـــد أنجـــز المطـــار بنجـــاح ثالثـــة 
تدريبـــات حـــول إجـــراءات الطـــوارئ هـــي »تشـــارلي 
أوريكـــس«  وإيكـــو  أوريكـــس  ودلتـــا  أوريكـــس، 

مـطار حـمد الدولي
فـخــــر قـطـــر

حقق مطار حمد الدولي العديد من اإلنجازات المذهلة، ولديه خطط طموحة للمستقبل.

منذ
وذلـــك وفقـــا للمتطلبـــات التـــي وضعتهـــا منظمـــة الطيـــران 
ـــى  ـــات، فـــإن عل ـــي. فحســـب هـــذه المتطلب ـــي الدول المدن
ــى  ــب علـ ــام بالتدريـ ــم القيـ ــي العالـ ــارات فـ ــع المطـ جميـ
الوفـــاء  أجـــل  مـــن  عاميـــن  كل  الطـــوارئ  حـــاالت 
بمتطلبـــات الترخيـــص. وقـــد أظهـــر المطـــار اســـتعداده 
لحـــاالت الطـــوارئ بالتنســـيق مـــع أكثـــر مـــن 28 جهـــة 
حكوميـــة وعـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة والشـــركاء، 
مـــن ضمنهـــم وزارة الداخليـــة، ووزارة الدفـــاع، ووزارة 
الصحـــة العامـــة، ومجموعـــة الخطـــوط الجويـــة القطريـــة، 
والهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي، وشـــركة هليكوبتـــر 

ــا. ــج، وغيرهـ الخليـ

شـــراكات إســـتراتيجية لدعـــم رؤيـــة »المطـــار 
الذكـــي«

شـــهد العـــام 2017 أيضـــا إبـــرام اتفاقيتيـــن إســـتراتيجيتين 
رئيســـيتين فـــي إطـــار رؤيـــة »المطـــار الذكـــي« لمطـــار 
حمـــد الدولـــي، فقـــد وقـــع المطـــار مذكـــرة تفاهـــم 
ــي  ــول الرقمـ ــيرة التحـ ــع مسـ ــواوي لدفـ ــركة هـ ــع شـ مـ
مـــع  أخـــرى  تفاهـــم  إلـــى مذكـــرة  للمطـــار، إضافـــة 
خدمـــات  تزويـــد  فـــي  المتخصصـــة  ســـيتا  شـــركة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات. والمطـــار عضـــو فـــي نـــادي 
ـــذي يضـــم 400 عضـــو فـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي  ســـيتا ال
لتقديـــم  إطـــارا  مـــع ســـيتا  االتفـــاق  العالمـــي. ويوفـــر 
حلـــول مبتكـــرة لمعالجـــة بيانـــات المســـافرين وتحديـــد 
المســـافرين  خدمـــات  نقـــاط  جميـــع  فـــي  هويتهـــم 

توفيـــر  عـــن  الحيويـــة، فضـــال  القياســـات  باســـتخدام 
خدمـــات التســـجيل الذاتـــي وتســـليم األمتعـــة بصـــورة 
 62 وتدشـــين  بتزويـــد  ســـيتا  تقـــوم  وســـوف  ذاتيـــة. 
كشـــكا مـــن أكشـــاك الجيـــل التالـــي لالســـتخدام 
العـــام، إضافـــة إلـــى قـــدرة طباعـــة بطاقـــات األمتعـــة، ممـــا 
ســـيعزز تجربـــة التســـجيل الذاتـــي للمســـافرين، ويســـمح 
األمتعـــة  تســـجيل  خدمـــة  اســـتخدام  عمليـــة  بتطويـــر 

الذاتـــي.
الدولـــي  حمـــد  مطـــار  بيـــن  التعـــاون  مذكـــرة  وأمـــا 
وشـــركة هـــواوي فتهـــدف إلـــى توحيـــد جهـــود العمـــل 
المشـــترك لطـــرح مفاهيـــم مبتكـــرة ونمـــاذج أوليـــة 
تقنيـــات  أحـــدث  علـــى  باالعتمـــاد  جديـــدة  وحلـــول 
المعلومـــات واالتصـــاالت، الســـيما فـــي مجـــاالت اآلالت 
ذاتيـــة العمـــل، بمـــا يوفـــر الحلـــول المناســـبة للتحديـــات 

التـــي تواجههـــا األعمـــال.

شبكة متنامية
رحـــب مطـــار حمـــد الدولـــي بعـــدة خطـــوط طيـــران 
لتباشـــر عملياتهـــا فـــي قطـــر فـــي العـــام 2017، بمـــا فـــي 
ذلـــك شـــركة طيـــران الســـالم العُمانيـــة، وشـــركتا 
الكويتيتـــان،  الجزيـــرة  وطيـــران  الوطنيـــة  طيـــران 
وشـــركتا طيـــران يـــو إس بنغـــال وطيـــران ريجينـــت 
وهـــي  إنديغـــو،  طيـــران  وشـــركة  البنغالديشـــيتان، 
وأســـرعها  االقتصـــادي  الطيـــران  شـــركات  أكبـــر 

نمـــوا فـــي الهنـــد.

التميز البيئي
لمطـــار  أخضـــرا  عامـــا  كذلـــك   2017 العـــام  كان 
ــتراتيجيته  ــى إسـ ــزة علـ ــال جائـ ــث نـ ــي، حيـ ــد الدولـ حمـ
المســـتوى  البيئـــة، وبلوغـــه بنجـــاح  المتميـــزة لحمايـــة 
الثالـــث مـــن برنامـــج اعتمـــاد االنبعاثـــات الكربونيـــة 
للمطـــارات.  الدولـــي  للمجلـــس  التابـــع  للمطـــارات 
ويلتـــزم المطـــار بتقليـــل اســـتهالك المـــوارد الطبيعيـــة، 
والتحكـــم فـــي انبعاثاتـــه، وإدارة نفاياتـــه بعنايـــة. ويُعتبـــر 
تحقيـــق المســـتوى 3 فـــي برنامـــج اعتمـــاد االنبعاثـــات 
وأمـــا  االلتـــزام.  بهـــذا  اعتـــراف  بمثابـــة  الكربونيـــة 
ــال تعديـــالت  ــم إدخـ ــد تـ ــة، فقـ ــاءة الطاقـ ــبة لكفـ بالنسـ
ـــة وأنظمـــة التبريـــد، مـــا  ـــة والتهوي علـــى اإلضـــاءة والتدفئ
أتـــاح للمطـــار توفيـــر نحـــو 4 مالييـــن و462 ألفـــا و600 
النمـــو  الطاقـــة ســـنويا. ومـــع  مـــن  كيلـــوواط ســـاعة 
ـــادة حركـــة المســـافرين، تمكـــن  الســـريع للمطـــار وزي
المطـــار مـــن تحســـين متوســـط   كفـــاءة ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون لـــكل راكـــب بنســـبة 4%، ولـــكل حركـــة 
طائـــرة بنســـبة 1.2% خـــالل العـــام 2015، مقارنـــة مـــع العـــام 

2014 الـــذي شـــهد بـــدء عملياتـــه.

جوائز مرموقة
العديـــد  مـــن  جوائـــز  الدولـــي  حمـــد  مطـــار  حصـــد 
مـــن المؤسســـات التـــي تعمـــل فـــي مجـــاالت الســـفر، 
التجزئـــة،  وتجـــارة  والنظافـــة،  والســـالمة،  والترفيـــه، 
النهـــج  إلـــى  يشـــير  ممـــا  وغيرهـــا،  والتكنولوجيـــا، 
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

 إعــالنية

افتتاحـــه فـــي العـــام 2014 وحتـــى نهايـــة 
حمـــد  مطـــار  اســـتقبل   ،2017 العـــام 
الدولـــي 120 مليـــون مســـافرا، وهـــو مـــا 
يعتبـــر إنجـــازا قويـــا لمطـــار حديـــث العهـــد، كمـــا أنـــه 
يُعـــدّ ثالـــث أكبـــر مشـــغل للشـــحن الجـــوي الدولـــي فـــي 
العالـــم )اســـتنادا إلـــى تصنيـــف الشـــحن الجـــوي الصـــادر 
عـــن االتحـــاد الدولـــي للنقـــل الجـــوي(، حيـــث وصلـــت 
طاقتـــه االســـتيعابية للشـــحن الجـــوي فـــي العـــام 2017 
إلـــى 1.9 مليـــون طـــن مـــن البضائـــع، بزيـــادة بنســـبة %14.52 

ــتيعابية. ــه االسـ ــي إجمالـــي طاقتـ فـ

أحد أفضل المطارات في العالم
بانضباطـــــــه  الدولـــــــي  حمــــــــد  مطـــــــار  اشتهــــــر 
بالمواعيـــد، وقـــد حـــل فـــي المركـــز الثانـــي مـــن حيـــث 
االلتزام بمواعيد الرحـــالت ضمـــن قائمـــة المطـــارات 
ــبة  ــي األداء بنسـ ــة فـ ــم مســـجال دقـ ــي العالـ ــية فـ الرئيسـ
ــرته شـــركة  ــذي نشـ ــر الـ ــب التقريـ 85.41% وذلـــك حسـ

العـــام 2017. فـــي  الطيـــران  OAG الستشـــارات 

دعم الرياضة والثقافة في قطر
ــق  ــة لفريـ ــه البالتينيـ ــي رعايتـ ــد الدولـ ــار حمـ ــزز مطـ عـ
كـــرة القـــدم األلمانـــي بايـــرن ميونـــخ، مؤكـــدا دور 
قطـــر الريـــادي عالميـــا فـــي مجـــال الرياضـــة، كمـــا 
تعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث فـــي تنظيـــم 
جولـــة حصريـــة لفريـــق مـــن الشـــباب فـــي أهـــم مرافقـــه. 

فقـــد اختـــارت اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث مجموعـــة 
مـــن طـــالب المـــدارس الثانويـــة والجامعـــات المحليـــة 
كأس  لبطولـــة  التحضيـــر  فـــي  دور  لهـــم  ليكـــون 
دولـــة  تســـتضيفها  التـــي   2022 القـــدم  لكـــرة  العالـــم 
قطـــر. وتهـــدف هـــذه الزيـــارة إلـــى التعريـــف بكافـــة 
مرافـــق وخدمـــات المطـــار التـــي ستســـتقبل مشـــجعي 
كـــرة القـــدم مـــن مختلـــف أرجـــاء العالـــم لحضـــور هـــذا 

ــام. ــدث الهـ الحـ

استضافة أهم أحداث الطيران 
تحـــت رعايـــة ســـعادة الســـيد جاســـم بـــن ســـيف الســـليطي، 
وزيـــر المواصـــالت واالتصـــاالت، اســـتضاف مطـــار حمـــد 
الدولـــي المؤتمـــر والمعـــرض اإلقليمـــي الثانـــي عشـــر 
للمجلـــس الدولـــي للمطـــارات بآســـيا والمحيـــط الهـــادئ. 
وقـــد شـــارك فـــي الحـــدث 400 عضـــوا مـــن 175 منظمـــة 

ـــة.  مـــن 54 دول
وقـــد تـــم تعييـــن المهنـــدس بـــدر محمـــد الميـــر، الرئيـــس 
التنفيـــذي للعمليـــات بمطـــار حمـــد الدولـــي، باإلجمـــاع 
ــط  ــيا والمحيـ ــس آسـ ــة لمجلـ ــة التنفيذيـ ــل اللجنـ ــن قبـ مـ
الهـــادئ التابعـــة للمجلـــس، مستشـــارا خاصـــا لمجلـــس 
إدارة المجلـــس الدولـــي للمطـــارات بآســـيا والمحيـــط 
الهـــادئ. والجديـــر بالذكـــر أن هـــذا المنصـــب المرمـــوق 
ال يُمنـــح إال لمســـؤولي المطـــارات الذيـــن أثبتـــوا قدرتهـــم 
علـــى القيـــادة والتوجيـــه بشـــأن السياســـات والشـــؤون 

اإلداريـــة والماليـــة.

قبلة للفنون
للفنـــون  البوابـــة  الدولـــي بمثابـــة  يُعتبـــر مطـــار حمـــد 
والثقافـــة، تماشـــيا مـــع رؤيـــة ســـعادة الشـــيخة المياســـة 
ــن  ــة والفـ ــأن »الثقافـ ــي بـ ــة آل ثانـ ــن خليفـ ــد بـ ــت حمـ بنـ
تدعمـــان تحقيـــق رؤيتنـــا الوطنيـــة«. ويشـــكل الفـــن 
مصـــدر إلهـــام لمالييـــن الزائريـــن والمقيميـــن الذيـــن 
بالفـــن  ويســـتمتعون  الدولـــي  حمـــد  مطـــار  يرتـــادون 
ـــام 2017، أقـــام  ـــة. وفـــي الع خـــارج إطـــار المعـــارض الفني
ــلة  المطـــار شـــراكة مـــع متاحـــف قطـــر لتنظيـــم سلسـ
ـــة داخـــل المطـــار الستكشـــاف  مـــن الجـــوالت الحصري
التـــي  الفنيـــة  األعمـــال  مـــن  مختـــارة  مجموعـــة 
يضمهـــا بصحبـــة خبـــراء مـــن متاحـــف قطـــر إلطـــالع 
المشـــاركين علـــى تفاصيـــل األعمـــال الفنيـــة والفنانيـــن 
المحلييـــن والعالمييـــن الذيـــن أبدعوهـــا،  وذلـــك تماشـــيا 
مـــع جهـــود الدولـــة لبنـــاء مشـــهد ســـياحي وثقافـــي قـــوي. 
ــج  ــاء برنامـ ــع أعضـ ــة لجميـ ــوالت مفتوحـ ــذه الجـ وأن هـ
قطـــر  لمتاحـــف  التابعيـــن  الثقافـــة«  إلـــى  »بطاقتـــك 

وســـوف تتواصـــل طـــوال العـــام 2018.

أحد أفضل المطارات في العالم
يُعتبـــر مطـــار حمـــد الدولـــي مـــن أكثـــر المطـــارات 
أمانـــا فـــي العالـــم فهـــو يضـــع ســـالمة الـــركاب وأمنهـــم 
علـــى رأس أولوياتـــه. وقـــد أنجـــز المطـــار بنجـــاح ثالثـــة 
تدريبـــات حـــول إجـــراءات الطـــوارئ هـــي »تشـــارلي 
أوريكـــس«  وإيكـــو  أوريكـــس  ودلتـــا  أوريكـــس، 

مـطار حـمد الدولي
فـخــــر قـطـــر

حقق مطار حمد الدولي العديد من اإلنجازات المذهلة، ولديه خطط طموحة للمستقبل.

منذ
وذلـــك وفقـــا للمتطلبـــات التـــي وضعتهـــا منظمـــة الطيـــران 
ـــى  ـــات، فـــإن عل ـــي. فحســـب هـــذه المتطلب ـــي الدول المدن
ــى  ــب علـ ــام بالتدريـ ــم القيـ ــي العالـ ــارات فـ ــع المطـ جميـ
الوفـــاء  أجـــل  مـــن  عاميـــن  كل  الطـــوارئ  حـــاالت 
بمتطلبـــات الترخيـــص. وقـــد أظهـــر المطـــار اســـتعداده 
لحـــاالت الطـــوارئ بالتنســـيق مـــع أكثـــر مـــن 28 جهـــة 
حكوميـــة وعـــدد مـــن الجهـــات المعنيـــة والشـــركاء، 
مـــن ضمنهـــم وزارة الداخليـــة، ووزارة الدفـــاع، ووزارة 
الصحـــة العامـــة، ومجموعـــة الخطـــوط الجويـــة القطريـــة، 
والهيئـــة العامـــة للطيـــران المدنـــي، وشـــركة هليكوبتـــر 

ــا. ــج، وغيرهـ الخليـ

شـــراكات إســـتراتيجية لدعـــم رؤيـــة »المطـــار 
الذكـــي«

شـــهد العـــام 2017 أيضـــا إبـــرام اتفاقيتيـــن إســـتراتيجيتين 
رئيســـيتين فـــي إطـــار رؤيـــة »المطـــار الذكـــي« لمطـــار 
حمـــد الدولـــي، فقـــد وقـــع المطـــار مذكـــرة تفاهـــم 
ــي  ــول الرقمـ ــيرة التحـ ــع مسـ ــواوي لدفـ ــركة هـ ــع شـ مـ
مـــع  أخـــرى  تفاهـــم  إلـــى مذكـــرة  للمطـــار، إضافـــة 
خدمـــات  تزويـــد  فـــي  المتخصصـــة  ســـيتا  شـــركة 
تكنولوجيـــا المعلومـــات. والمطـــار عضـــو فـــي نـــادي 
ـــذي يضـــم 400 عضـــو فـــي قطـــاع النقـــل الجـــوي  ســـيتا ال
لتقديـــم  إطـــارا  مـــع ســـيتا  االتفـــاق  العالمـــي. ويوفـــر 
حلـــول مبتكـــرة لمعالجـــة بيانـــات المســـافرين وتحديـــد 
المســـافرين  خدمـــات  نقـــاط  جميـــع  فـــي  هويتهـــم 

توفيـــر  عـــن  الحيويـــة، فضـــال  القياســـات  باســـتخدام 
خدمـــات التســـجيل الذاتـــي وتســـليم األمتعـــة بصـــورة 
 62 وتدشـــين  بتزويـــد  ســـيتا  تقـــوم  وســـوف  ذاتيـــة. 
كشـــكا مـــن أكشـــاك الجيـــل التالـــي لالســـتخدام 
العـــام، إضافـــة إلـــى قـــدرة طباعـــة بطاقـــات األمتعـــة، ممـــا 
ســـيعزز تجربـــة التســـجيل الذاتـــي للمســـافرين، ويســـمح 
األمتعـــة  تســـجيل  خدمـــة  اســـتخدام  عمليـــة  بتطويـــر 

الذاتـــي.
الدولـــي  حمـــد  مطـــار  بيـــن  التعـــاون  مذكـــرة  وأمـــا 
وشـــركة هـــواوي فتهـــدف إلـــى توحيـــد جهـــود العمـــل 
المشـــترك لطـــرح مفاهيـــم مبتكـــرة ونمـــاذج أوليـــة 
تقنيـــات  أحـــدث  علـــى  باالعتمـــاد  جديـــدة  وحلـــول 
المعلومـــات واالتصـــاالت، الســـيما فـــي مجـــاالت اآلالت 
ذاتيـــة العمـــل، بمـــا يوفـــر الحلـــول المناســـبة للتحديـــات 

التـــي تواجههـــا األعمـــال.

شبكة متنامية
رحـــب مطـــار حمـــد الدولـــي بعـــدة خطـــوط طيـــران 
لتباشـــر عملياتهـــا فـــي قطـــر فـــي العـــام 2017، بمـــا فـــي 
ذلـــك شـــركة طيـــران الســـالم العُمانيـــة، وشـــركتا 
الكويتيتـــان،  الجزيـــرة  وطيـــران  الوطنيـــة  طيـــران 
وشـــركتا طيـــران يـــو إس بنغـــال وطيـــران ريجينـــت 
وهـــي  إنديغـــو،  طيـــران  وشـــركة  البنغالديشـــيتان، 
وأســـرعها  االقتصـــادي  الطيـــران  شـــركات  أكبـــر 

نمـــوا فـــي الهنـــد.

التميز البيئي
لمطـــار  أخضـــرا  عامـــا  كذلـــك   2017 العـــام  كان 
ــتراتيجيته  ــى إسـ ــزة علـ ــال جائـ ــث نـ ــي، حيـ ــد الدولـ حمـ
المســـتوى  البيئـــة، وبلوغـــه بنجـــاح  المتميـــزة لحمايـــة 
الثالـــث مـــن برنامـــج اعتمـــاد االنبعاثـــات الكربونيـــة 
للمطـــارات.  الدولـــي  للمجلـــس  التابـــع  للمطـــارات 
ويلتـــزم المطـــار بتقليـــل اســـتهالك المـــوارد الطبيعيـــة، 
والتحكـــم فـــي انبعاثاتـــه، وإدارة نفاياتـــه بعنايـــة. ويُعتبـــر 
تحقيـــق المســـتوى 3 فـــي برنامـــج اعتمـــاد االنبعاثـــات 
وأمـــا  االلتـــزام.  بهـــذا  اعتـــراف  بمثابـــة  الكربونيـــة 
ــال تعديـــالت  ــم إدخـ ــد تـ ــة، فقـ ــاءة الطاقـ ــبة لكفـ بالنسـ
ـــة وأنظمـــة التبريـــد، مـــا  ـــة والتهوي علـــى اإلضـــاءة والتدفئ
أتـــاح للمطـــار توفيـــر نحـــو 4 مالييـــن و462 ألفـــا و600 
النمـــو  الطاقـــة ســـنويا. ومـــع  مـــن  كيلـــوواط ســـاعة 
ـــادة حركـــة المســـافرين، تمكـــن  الســـريع للمطـــار وزي
المطـــار مـــن تحســـين متوســـط   كفـــاءة ثانـــي أكســـيد 
الكربـــون لـــكل راكـــب بنســـبة 4%، ولـــكل حركـــة 
طائـــرة بنســـبة 1.2% خـــالل العـــام 2015، مقارنـــة مـــع العـــام 

2014 الـــذي شـــهد بـــدء عملياتـــه.

جوائز مرموقة
العديـــد  مـــن  جوائـــز  الدولـــي  حمـــد  مطـــار  حصـــد 
مـــن المؤسســـات التـــي تعمـــل فـــي مجـــاالت الســـفر، 
التجزئـــة،  وتجـــارة  والنظافـــة،  والســـالمة،  والترفيـــه، 
النهـــج  إلـــى  يشـــير  ممـــا  وغيرهـــا،  والتكنولوجيـــا، 
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انجــــاز األعمـــال المدنيـــة بالكامـــل  تـــم 
العمـــل  بـــدأ  وقـــد   2017 العـــام  فـــي 
المعماريـــة  التشـــطيبات  نحـــو  يتركـــز 
تقـــدم  بلـــغ  وقـــد  هـــذا  والكهروميكانيكيـــة، 
التشـــطيبات الكهروميكانيكيـــة نســـبة 56% وتمـــت 
ـــارات التجريبيـــة فـــي الخـــط األحمـــر  المباشـــرة باالختب
مـــن  االنتهـــاء  وتـــم  القصـــار.  محطـــة  إلـــى  وصـــواًل 
تركيـــب الواجهـــات الزجاجيـــة فـــي  المحطـــات العلويـــة 
للخـــط األحمـــر ، كمـــا تواصلـــت أعمـــال التشـــطيبات 

الداخليـــة.
كمـــا شـــهد العـــام المنصـــرم إتمـــام تركيـــب مســـارات 
الســـكك الحديديـــة فـــي المســـتودع الرئيســـي وإتمـــام 
األحمـــر  )الخـــط  األول  القســـم  فـــي  األعمـــال  هـــذه 
وصـــواًل لمحطـــة القصـــار( وجميـــع األقســـام العلويـــة فـــي 
الخـــط األخضـــر. وقـــد تـــم تركيـــب مـــا يقـــارب علـــى 106 
كـــم مـــن المســـارات فـــي العـــام 2017. كمـــا تـــم إمـــداد 
المســـار فـــي مســـتودع صيانـــة القطـــارات واألقســـام 
األولـــى مـــن الخـــط الرئيســـي بالطاقـــة الكهربائيـــة، 
وتشـــهد األقســـام األولـــى مـــن الخـــط األحمـــر حاليـــًا 
اختبـــارات تجريبيـــة واختبـــارات بـــدء التشـــغيل. وقـــد 
ــن اختبـــارات  تـــم القيـــام بمـــا مجموعـــه 25.000 كـــم مـ
التحمـــل للقطـــارات واختبـــارات الكوابـــل ذات الفولتيـــة 
الرئيســـي  المســـار  مـــن  األول  للقســـم  المنخفضـــة 
ومســـتودع الصيانـــة الرئيســـي. وقـــد خضعـــت أبـــواب 
أرصفـــة القطـــارات أحـــد أهـــم ســـمات الســـالمة فـــي 
محطـــات متـــرو الدوحـــة الختبـــارات تحمـــل تجـــاوزت 

المليـــون دورة.
هـــذا وقـــد تـــم وصـــول أول أربعـــة قطـــارات فـــي 19 
لتســـليمها.  المحـــدد  الموعـــد  قبـــل   2017 أغســـطس، 
وهـــذا االنجـــاز الهـــام مـــا هـــو إال رمـــز لقـــدرة شـــركة 
الريـــل علـــى تجـــاوز التحديـــات وخيـــر دليـــل علـــى أن 
هـــذا المشـــروع يواصـــل إحـــراز المزيـــد مـــن التقـــدم 
برغـــم كل التحديـــات. وقـــد تـــم وصـــول 16 قطـــار عقـــب 
ــًا  ــة وفقـ ــارات التجريبيـ ــدأت االختبـ ــد بـ ــذا وقـ ــك. هـ ذلـ
ــارات  ــة القطـ ــة رؤيـ ــا المحـــدد ويمكـــن للعامـ لموعدهـ
اثنـــاء االختبـــارات التجريبيـــة فـــي الجســـور العلويـــة مـــن 

ــة. ــرو الدوحـ ــروع متـ مشـ

سجل سالمة بمستوى العالمي
فـــي العـــام 2017، تعـــدى عـــدد الكـــوادر العاملـــة فـــي 
مشـــاريع شـــركة الرّيـــل 73 ألـــف عامـــل،  بزيـــادة ـ23 
ألـــف عامـــل عـــن العـــام الـــذي يســـبقه. كمـــا تجـــاوز 
عـــدد ســـاعات العمـــل التـــي تمـــت  فـــي المشـــروع 432 
القـــوة  تلـــك  مليـــون ســـاعة عمـــل. وفـــي ظـــل وجـــود 
العاملـــة الهائلـــة، حرصـــت شـــركة الرّيـــل أن تتصـــدر 
الســـالمة قائمـــة أولوياتهـــا باإلضافـــة إلـــى التـــزام اإلدارة 
ــا  ــر الســـالمة ممـ ــى معاييـ ــق أعلـ ــخ بتحقيـ ــا الراسـ العليـ
أدى إلـــى خلـــق ثقافـــة حقيقيـــة للســـالمة فـــي الشـــركة. 
وقـــد حقـــق مشـــروعي متـــرو الدوحـــة وتـــرام لوســـيل 
ــتوى العالمـــي حيـــث  معاييـــر ســـالمة ترقـــى إلـــى المسـ
الحـــوادث  لتواتـــر  معـــدل  أدنـــى  المشـــروعان  حقـــق 
ــتهلت  ــد اسـ ــم. وقـ ــول العالـ ــة حـ ــاريع الضخمـ ــي المشـ فـ
شـــركة الرّيـــل العـــام بتســـجيل معـــدل منخفـــض وصـــل 
إلـــى 0.036 ومـــن خـــالل الجهـــود الجبـــارة التـــي بذلتهـــا، 
انخفـــض هـــذا المعـــدل أكثـــر ليصـــل إلـــى 0.026 بنهايـــة 
العـــام الماضـــي. هـــذا وقـــد حـــازت المشـــاريع أيضـــًا 
بالعديـــد مـــن الجوائـــز المرموقـــة فـــي مجـــال الســـالمة. 
فقـــد حـــاز مشـــروع تـــرام لوســـيل بالجائـــزة الذهبيـــة 
ــام الثانـــي  ــوادث للعـ ــع الحـ ــة لمنـ ــة الملكيـ مـــن الجمعيـ
علـــى التوالـــي، كمـــا حـــاز خطـــا متـــرو الدوحـــة الذهبـــي 
واألخضـــر علـــى الجائـــزة الفضيـــة والمحطـــات الرئيســـية 
علـــى جائـــزة »جارديـــان إنجيـــل« للســـالمة مـــن الجمعيـــة 
وتحـــث  الشـــركة جهـــودًا مســـتمرة  وتبـــذل  نفســـها. 
جميـــع شـــركائها علـــى االلتـــزام بتكثيـــف جهودهـــم 
نحـــو تعزيـــز أداء القـــوى العاملـــة وتدريبهـــا وتثقيفهـــا 

ــر. ــرافها المباشـ ــت اشـ ــالمة تحـ ــراءات السـ ــول إجـ حـ

تميز على المستوى الدولي
وعلـــى الصعيـــد الدولـــي،  حصلـــت شـــركة الريـــل علـــى 
جائـــزة ITA العالميـــة  فـــي مجـــال مشـــاريع األنفـــاق 
والمنشـــآت الكبـــرى تحـــت األرض للعـــام 2017 وذلـــك 
عـــن فئـــة »المشـــاريع الكبـــرى التـــي تتجـــاوز تكلفتهـــا 
500 مليـــون يـــورو«. وقـــد حصـــد مشـــروع متـــرو الدوحـــة 
ــة  ــة النهائيـ ــن القائمـ ــيحه ضمـ ــم ترشـ ــا تـ ــزة بعدمـ الجائـ
والتـــي ضمـــت مشـــاريع كبـــرى مـــن حـــول العالـــم مثـــل 

 »Confederation« مشـــروع نظـــام النقـــل الخفيـــف
ـــد،  ـــرو دلهـــي مـــن الهن ـــدا، ومشـــروع توســـعة مت مـــن كن
إيـــران. وتعـــد  فـــي  ومشـــروع توســـعة متـــرو طهـــران 
مشـــاريع  مجـــال  فـــي  عالميـــًا  األرفـــع   ITA جوائـــز 
األرض.  ســـطح  مســـتوى  تحـــت  والمنشـــآت  األنفـــاق 
ويتـــم منـــح الجائـــزة مـــن قبـــل لجنـــة دوليـــة تتكـــون مـــن 
نخبـــة مـــن الخبـــراء الدولييـــن مـــن ذوي االختصـــاص.  
وتعـــد هـــذه الجائـــزة خيـــر شـــاهدًا علـــى اإلنجـــازات 
التـــي حققتهـــا شـــركة الرّيـــل والتزامهـــا التـــام بتســـليم 

ــة. ــر الدوليـ ــى المعاييـ ــًا ألعلـ ــاريعها طبقـ مشـ

مشاريع عدة ...فريق واحد
تعـــد تلـــك اإلنجـــازات الضخمـــة نتيجـــة للمجهـــودات 
وااللتـــزام  الرّيـــل  شـــركة  تبذلهـــا  التـــي  الضخمـــة 
واستشـــارييها  موظفيهـــا  بـــه  يتميـــز  الـــذي  الراســـخ 
ومقاوليهـــا ومورديهـــا، فجميعهـــم ملتزمـــون التزامـــًا تامـــًا 
بالنجـــاح فـــي تســـليم المشـــروع والوفـــاء بالوعـــد لالنجـــاز 
فـــي الوقـــت المحـــدد. وبفضـــل تضافـــر الجهـــود بيـــن 
الجميـــع تمكنـــت الشـــركة مـــن تحقيـــق أداء رفيـــع 
المســـتوى حتـــى اآلن. ويتـــم التواصـــل المتكامـــل بيـــن 
جميـــع فـــرق تســـليم المشـــروع حاليـــًا مـــن خـــالل مبـــادرة 
غـــرف التحكـــم المشـــتركة فـــي جميـــع مواقـــع العمـــل 
وقامـــت  الرّيـــل.  شـــركة  تقودهـــا  والتـــي  الرئيســـية، 
شـــركة الرّيـــل أيضـــًا بتجربـــة العديـــد مـــن األنظمـــة 
والعمليـــات فـــي ثـــالث محطـــات نموذجيـــة لمشـــاركة 
نتائجهـــا والـــدروس المســـتفادة منهـــا عبـــر المشـــروع 
بأكملـــه. ومـــن خـــالل تلـــك المجهـــودات الجبـــارة، 
إلـــى  المشـــاريع  لتقـــدم  اإلجمالـــي  المعـــدل  وصـــل 
ــبة  ــا زادت نسـ ــام  2017. كمـ ــة عـ الضعـــف منـــذ بدايـ
التقـــدم فـــي عـــدد مـــن األنظمـــة الرئيســـية بشـــكل 
مؤخـــرا  األعمـــال  وتيـــرة  زادت   حيـــث  كبيـــر، 
فـــي أنظمـــة االتصـــاالت بحوالـــي 200%، بينمـــا زادت 
عنـــد  وذلـــك   %500 بحوالـــي  اإلشـــارات  أنظمـــة  فـــي 
مقارنتهـــا بوتيـــرة األعمـــال فـــي بدايـــة العـــام 2017 .
الســـنوي  اجتماعهـــا  الرّيـــل  شـــركة  عقـــدت  وقـــد 
الرابـــع بموظفيهـــا والـــذي كان فـــي نســـخه الســـابقة 
يقتصـــر علـــى موظفـــي شـــركة الرّيـــل فقـــط. أمـــا 

إنجازات قهرت المستحيل
شهد العام 2017 تحقيق شركة الَريل إلنجازات هامة. فقد بلغ إجمالي تقدم األعمال اإلنشائية حتى اآلن 
حوالي 73% لمشروع مترو الدوحة و 71% لمشروع ترام لوسيل، واستمرت هذه اإلنجازات والنجاحات التي 

حققتها شركة الّريل بالرغم من ظروف الحصار.

قد

 إعــالنية

ــة  ــف تجربـ ــادة تعريـ ــار إلعـ ــه المطـ ــذي اتبعـ ــامل الـ الشـ
ــفر. السـ

وقـــد فـــاز مطـــار حمـــد الدولـــي بجائـــزة »أفضـــل حـــل 
قطـــر  ومعـــرض  مؤتمـــر  فـــي    »2017 للعـــام  ذكـــي 
لالتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات  »كيتكـــوم 

 .»2017

جوائز 2017 تتحدث عن نفسها:
ــى تصنيـــف  ــام إلـ ــي العـ ــي فـ ــد الدولـ ــار حمـ ــم مطـ انضـ
مطـــار  فئـــة »الخمـــس نجـــوم« الـــذي تنظمـــه شـــركة 
ســـكاي تراكـــس المتخصصـــة بتصنيـــف خطـــوط 
الطيـــران. ولـــم يحصـــل علـــى هـــذا التصنيـــف المرمـــوق 
ســـوى خمســـة مطـــارات أخـــرى فقـــط علـــى مســـتوى 

العالـــم. 

صُنّـــف كســـادس أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم • 
ــام 2016. ــا بأربـــع مراتـــب عـــن العـ متقدمـ

أفضـــل مطـــار فـــي الشـــرق األوســـط مـــن قبـــل • 
مجلـــة جلوبـــال ترافيلـــر.

أفضـــل مطـــار فـــي غـــرب آســـيا 2017 مـــن قبـــل • 
فيوتشـــر ترافيـــل إكســـبيرينس - آســـيا.

أفضـــل مطـــار فـــي جائـــزة الشـــرق األوســـط • 
2017 للســـنة الثالثـــة علـــى التوالـــي.

أفضـــل موظفـــي مطـــار فـــي الشـــرق األوســـط • 
ـــي. ـــى التوال ـــة عل 2017 للســـنة الثاني

المرتبـــة الثانيـــة كأفضـــل مطـــار فـــي العالـــم • 
 Travel +(مـــن مجلـــة ترافـــل بـــالس ليجـــر

.)Leisure

جوائز األفضل في العالم 2017:
أفضـــل المطـــارات: 30-  40 مليـــون مســـافر • 

)المرتبـــة األولـــى(.
العالـــم •  فـــي  تطويـــرا  المطـــارات  أفضـــل 

الثانيـــة(. )المرتبـــة 
ــم •  ــي العالـ ــارات فـ ــه مطـ ــق ترفيـ ــل مرافـ أفضـ

)المرتبـــة الثالثـــة(.
الطعـــام •  لتنـــاول  العالـــم  فـــي  مطـــار  أفضـــل 

الخامســـة(. )المرتبـــة 
ــة •  ــوق )المرتبـ ــم للتسـ ــي العالـ ــار فـ ــل مطـ أفضـ

الخامســـة(.
أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم لـــركاب الترانزيـــت • 

)المرتبـــة السادســـة(.
)المرتبـــة •  العالـــم  فـــي  المطـــارات  أنظـــف 

العاشـــرة(.
حاليـــا قـــد رشـــحت ســـكاي تراكـــس مطـــار حمـــد 

الدولـــي لجائـــزة »أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم 2018«.

عمليات التوسع في المطار 
يعمـــل مطـــار حمـــد الدولـــي حاليـــا علـــى توســـيع منشـــآته 
لزيـــادة قدرتـــه االســـتيعابية للمســـافرين مـــن 30 مليـــون 
مســـافرا إلـــى أكثـــر مـــن 50 مليـــون مســـافر ســـنويا. 
ولمـــا كانـــت البـــالد تســـتعد الســـتقبال آالف الـــزوار 
خـــالل نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم فـــي 2022، 
تعزيـــز  فـــإن  األولـــى،  للمـــرة  قطـــر  يـــزور  معظمهـــم 
القـــدرة االســـتيعابية للمطـــار أمـــر ضـــروري. لـــذا فـــإن 
المطـــار يتعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث 
كـــي يتمكـــن مـــن اســـتقبال مـــا يقـــرب مـــن 96 ألـــف 

ــم. ــات كأس العالـ ــا خـــالل نهائيـ ــافر يوميـ مسـ

وتعزيـــز  للمطـــار  البيئـــي  األداء  تحســـين  وســـيظل 
مســـاهمته الفعالـــة فـــي التصـــدي لتغيـــر المنـــاخ علـــى 
رأس قائمـــة أولوياتـــه، لـــذا فقـــد أدرج المطـــار المعاييـــر 
البيئيـــة العالميـــة فـــي خطـــط توســـعه، وهـــو يســـعى إلـــى 
ـــون لـــكل مســـافر بنســـبة %30  تحســـين كفـــاءة الكرب
بحلـــول العـــام 2030 مقارنـــة مـــع العـــام 2015. ومـــن هـــذا 
ـــة  ـــق، ســـوف يلتـــزم المطـــار مـــع الخطـــوط الجوي المنطل
التمويـــن،  وخدمـــات  الطيـــران،  وخدمـــات  القطريـــة، 
ومنافـــذ البيـــع بالتجزئـــة، والفنـــادق، بتخفيـــض انبعاثـــات 
الحـــد  الحـــراري للمســـاعدة فـــي  غـــازات االحتبـــاس 
مـــن تغيـــرات المنـــاخ ، والحـــد مـــن النفايـــات وإعـــادة 
الضوضـــاء،  وإدارة  تدويرهـــا،  وإعـــادة  اســـتخدامها 
الهـــواء والميـــاه للحـــد مـــن  والتحكـــم فـــي ملوثـــات 
تأثيرهـــا علـــى البيئـــة المحليـــة، ودعـــم ترشـــيد اســـتهالك 
الطاقـــة والميـــاه والمـــواد للمســـاعدة فـــي حمايـــة المـــوارد 

الطبيعيـــة.
ــار  ــعى مطـ ــي«، يسـ ــار الذكـ ــة »المطـ ــار رؤيـ ــي إطـ وفـ
حمـــد الدولـــي إلـــى اســـتخدام أفضـــل التكنولوجيـــات 
والحلـــول المبتكـــرة. فمـــن شـــأن إدخـــال العمليـــات 
اآلليـــة والخدمـــة الذاتيـــة فـــي كل نقطـــة تمـــاس مـــع 
المســـافرين أن يزيـــد مـــن ســـهولة وســـرعة حركـــة 
المســـافرين داخـــل المطـــار، مـــع االمتثـــال ألعلـــى معاييـــر 
لجـــودة الخدمـــة واألمـــن والســـالمة. وتتمثـــل األولويـــة 
الرئيســـية للمطـــار فـــي تقليـــص وقـــت االنتظـــار فـــي 
جميـــع نقـــاط تمـــاس المســـافرين مـــع مرافـــق المطـــار، 
وذلـــك باســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة واألتمتـــة 
مـــن خـــالل الشـــراكات اإلســـتراتيجية التـــي يقيمهـــا 

المطـــار مـــع شـــركات التكنولوجيـــا.
تحســـين  يُعتبـــر  والفنـــي،  الثقافـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
المجموعـــة الفنيـــة للمطـــار أولويـــة رئيســـية بالنســـبة 
إليـــه. لـــذا تتعـــاون هيئـــة متاحـــف قطـــر مـــع مطـــار حمـــد 
ـــة  الدولـــي علـــى نصـــب عمـــل فنـــي تحـــت عنـــوان »كذب
صغيـــرة« للفنـــان الشـــهير KAWS مـــن نيوجيرســـي 
التـــي  الحاليـــة  الفنيـــة  األعمـــال  مجموعـــة  لتوســـيع 

يضمهـــا المطـــار.
وحســـب أحـــدث األرقـــام الصـــادرة عـــن االتحـــاد الدولـــي 
للنقـــل الجـــوي )إياتـــا(، فـــإن ســـوق الطيـــران فـــي الشـــرق 
األوســـط ســـوف تنمـــو بنســـبة 5%، وستشـــهد زيـــادة عـــدد 
المســـافرين مـــن وإلـــى المنطقـــة بحلـــول العـــام 2035 
ــع  ــنويا. وتتمتـ ــي سـ ــافر إضافـ ــون مسـ ــدار 258 مليـ بمقـ
ــبة %4.7،  ــا بنسـ ــوا قويـ ــق نمـ ــا تحقـ ــا تجعلهـ ــر بمزايـ قطـ
ــتثمار  ــتمر باالسـ ــد الدولـــي يسـ ــار حمـ ــا يجعـــل مطـ ممـ
واالبتـــكار للوصـــول إلـــى هدفـــه وهـــو اســـتيعاب 50 

مليـــون مســـافر.
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انجــــاز األعمـــال المدنيـــة بالكامـــل  تـــم 
العمـــل  بـــدأ  وقـــد   2017 العـــام  فـــي 
المعماريـــة  التشـــطيبات  نحـــو  يتركـــز 
تقـــدم  بلـــغ  وقـــد  هـــذا  والكهروميكانيكيـــة، 
التشـــطيبات الكهروميكانيكيـــة نســـبة 56% وتمـــت 
ـــارات التجريبيـــة فـــي الخـــط األحمـــر  المباشـــرة باالختب
مـــن  االنتهـــاء  وتـــم  القصـــار.  محطـــة  إلـــى  وصـــواًل 
تركيـــب الواجهـــات الزجاجيـــة فـــي  المحطـــات العلويـــة 
للخـــط األحمـــر ، كمـــا تواصلـــت أعمـــال التشـــطيبات 

الداخليـــة.
كمـــا شـــهد العـــام المنصـــرم إتمـــام تركيـــب مســـارات 
الســـكك الحديديـــة فـــي المســـتودع الرئيســـي وإتمـــام 
األحمـــر  )الخـــط  األول  القســـم  فـــي  األعمـــال  هـــذه 
وصـــواًل لمحطـــة القصـــار( وجميـــع األقســـام العلويـــة فـــي 
الخـــط األخضـــر. وقـــد تـــم تركيـــب مـــا يقـــارب علـــى 106 
كـــم مـــن المســـارات فـــي العـــام 2017. كمـــا تـــم إمـــداد 
المســـار فـــي مســـتودع صيانـــة القطـــارات واألقســـام 
األولـــى مـــن الخـــط الرئيســـي بالطاقـــة الكهربائيـــة، 
وتشـــهد األقســـام األولـــى مـــن الخـــط األحمـــر حاليـــًا 
اختبـــارات تجريبيـــة واختبـــارات بـــدء التشـــغيل. وقـــد 
ــن اختبـــارات  تـــم القيـــام بمـــا مجموعـــه 25.000 كـــم مـ
التحمـــل للقطـــارات واختبـــارات الكوابـــل ذات الفولتيـــة 
الرئيســـي  المســـار  مـــن  األول  للقســـم  المنخفضـــة 
ومســـتودع الصيانـــة الرئيســـي. وقـــد خضعـــت أبـــواب 
أرصفـــة القطـــارات أحـــد أهـــم ســـمات الســـالمة فـــي 
محطـــات متـــرو الدوحـــة الختبـــارات تحمـــل تجـــاوزت 

المليـــون دورة.
هـــذا وقـــد تـــم وصـــول أول أربعـــة قطـــارات فـــي 19 
لتســـليمها.  المحـــدد  الموعـــد  قبـــل   2017 أغســـطس، 
وهـــذا االنجـــاز الهـــام مـــا هـــو إال رمـــز لقـــدرة شـــركة 
الريـــل علـــى تجـــاوز التحديـــات وخيـــر دليـــل علـــى أن 
هـــذا المشـــروع يواصـــل إحـــراز المزيـــد مـــن التقـــدم 
برغـــم كل التحديـــات. وقـــد تـــم وصـــول 16 قطـــار عقـــب 
ــًا  ــة وفقـ ــارات التجريبيـ ــدأت االختبـ ــد بـ ــذا وقـ ــك. هـ ذلـ
ــارات  ــة القطـ ــة رؤيـ ــا المحـــدد ويمكـــن للعامـ لموعدهـ
اثنـــاء االختبـــارات التجريبيـــة فـــي الجســـور العلويـــة مـــن 

ــة. ــرو الدوحـ ــروع متـ مشـ

سجل سالمة بمستوى العالمي
فـــي العـــام 2017، تعـــدى عـــدد الكـــوادر العاملـــة فـــي 
مشـــاريع شـــركة الرّيـــل 73 ألـــف عامـــل،  بزيـــادة ـ23 
ألـــف عامـــل عـــن العـــام الـــذي يســـبقه. كمـــا تجـــاوز 
عـــدد ســـاعات العمـــل التـــي تمـــت  فـــي المشـــروع 432 
القـــوة  تلـــك  مليـــون ســـاعة عمـــل. وفـــي ظـــل وجـــود 
العاملـــة الهائلـــة، حرصـــت شـــركة الرّيـــل أن تتصـــدر 
الســـالمة قائمـــة أولوياتهـــا باإلضافـــة إلـــى التـــزام اإلدارة 
ــا  ــر الســـالمة ممـ ــى معاييـ ــق أعلـ ــخ بتحقيـ ــا الراسـ العليـ
أدى إلـــى خلـــق ثقافـــة حقيقيـــة للســـالمة فـــي الشـــركة. 
وقـــد حقـــق مشـــروعي متـــرو الدوحـــة وتـــرام لوســـيل 
ــتوى العالمـــي حيـــث  معاييـــر ســـالمة ترقـــى إلـــى المسـ
الحـــوادث  لتواتـــر  معـــدل  أدنـــى  المشـــروعان  حقـــق 
ــتهلت  ــد اسـ ــم. وقـ ــول العالـ ــة حـ ــاريع الضخمـ ــي المشـ فـ
شـــركة الرّيـــل العـــام بتســـجيل معـــدل منخفـــض وصـــل 
إلـــى 0.036 ومـــن خـــالل الجهـــود الجبـــارة التـــي بذلتهـــا، 
انخفـــض هـــذا المعـــدل أكثـــر ليصـــل إلـــى 0.026 بنهايـــة 
العـــام الماضـــي. هـــذا وقـــد حـــازت المشـــاريع أيضـــًا 
بالعديـــد مـــن الجوائـــز المرموقـــة فـــي مجـــال الســـالمة. 
فقـــد حـــاز مشـــروع تـــرام لوســـيل بالجائـــزة الذهبيـــة 
ــام الثانـــي  ــوادث للعـ ــع الحـ ــة لمنـ ــة الملكيـ مـــن الجمعيـ
علـــى التوالـــي، كمـــا حـــاز خطـــا متـــرو الدوحـــة الذهبـــي 
واألخضـــر علـــى الجائـــزة الفضيـــة والمحطـــات الرئيســـية 
علـــى جائـــزة »جارديـــان إنجيـــل« للســـالمة مـــن الجمعيـــة 
وتحـــث  الشـــركة جهـــودًا مســـتمرة  وتبـــذل  نفســـها. 
جميـــع شـــركائها علـــى االلتـــزام بتكثيـــف جهودهـــم 
نحـــو تعزيـــز أداء القـــوى العاملـــة وتدريبهـــا وتثقيفهـــا 

ــر. ــرافها المباشـ ــت اشـ ــالمة تحـ ــراءات السـ ــول إجـ حـ

تميز على المستوى الدولي
وعلـــى الصعيـــد الدولـــي،  حصلـــت شـــركة الريـــل علـــى 
جائـــزة ITA العالميـــة  فـــي مجـــال مشـــاريع األنفـــاق 
والمنشـــآت الكبـــرى تحـــت األرض للعـــام 2017 وذلـــك 
عـــن فئـــة »المشـــاريع الكبـــرى التـــي تتجـــاوز تكلفتهـــا 
500 مليـــون يـــورو«. وقـــد حصـــد مشـــروع متـــرو الدوحـــة 
ــة  ــة النهائيـ ــن القائمـ ــيحه ضمـ ــم ترشـ ــا تـ ــزة بعدمـ الجائـ
والتـــي ضمـــت مشـــاريع كبـــرى مـــن حـــول العالـــم مثـــل 

 »Confederation« مشـــروع نظـــام النقـــل الخفيـــف
ـــد،  ـــرو دلهـــي مـــن الهن ـــدا، ومشـــروع توســـعة مت مـــن كن
إيـــران. وتعـــد  فـــي  ومشـــروع توســـعة متـــرو طهـــران 
مشـــاريع  مجـــال  فـــي  عالميـــًا  األرفـــع   ITA جوائـــز 
األرض.  ســـطح  مســـتوى  تحـــت  والمنشـــآت  األنفـــاق 
ويتـــم منـــح الجائـــزة مـــن قبـــل لجنـــة دوليـــة تتكـــون مـــن 
نخبـــة مـــن الخبـــراء الدولييـــن مـــن ذوي االختصـــاص.  
وتعـــد هـــذه الجائـــزة خيـــر شـــاهدًا علـــى اإلنجـــازات 
التـــي حققتهـــا شـــركة الرّيـــل والتزامهـــا التـــام بتســـليم 

ــة. ــر الدوليـ ــى المعاييـ ــًا ألعلـ ــاريعها طبقـ مشـ

مشاريع عدة ...فريق واحد
تعـــد تلـــك اإلنجـــازات الضخمـــة نتيجـــة للمجهـــودات 
وااللتـــزام  الرّيـــل  شـــركة  تبذلهـــا  التـــي  الضخمـــة 
واستشـــارييها  موظفيهـــا  بـــه  يتميـــز  الـــذي  الراســـخ 
ومقاوليهـــا ومورديهـــا، فجميعهـــم ملتزمـــون التزامـــًا تامـــًا 
بالنجـــاح فـــي تســـليم المشـــروع والوفـــاء بالوعـــد لالنجـــاز 
فـــي الوقـــت المحـــدد. وبفضـــل تضافـــر الجهـــود بيـــن 
الجميـــع تمكنـــت الشـــركة مـــن تحقيـــق أداء رفيـــع 
المســـتوى حتـــى اآلن. ويتـــم التواصـــل المتكامـــل بيـــن 
جميـــع فـــرق تســـليم المشـــروع حاليـــًا مـــن خـــالل مبـــادرة 
غـــرف التحكـــم المشـــتركة فـــي جميـــع مواقـــع العمـــل 
وقامـــت  الرّيـــل.  شـــركة  تقودهـــا  والتـــي  الرئيســـية، 
شـــركة الرّيـــل أيضـــًا بتجربـــة العديـــد مـــن األنظمـــة 
والعمليـــات فـــي ثـــالث محطـــات نموذجيـــة لمشـــاركة 
نتائجهـــا والـــدروس المســـتفادة منهـــا عبـــر المشـــروع 
بأكملـــه. ومـــن خـــالل تلـــك المجهـــودات الجبـــارة، 
إلـــى  المشـــاريع  لتقـــدم  اإلجمالـــي  المعـــدل  وصـــل 
ــبة  ــا زادت نسـ ــام  2017. كمـ ــة عـ الضعـــف منـــذ بدايـ
التقـــدم فـــي عـــدد مـــن األنظمـــة الرئيســـية بشـــكل 
مؤخـــرا  األعمـــال  وتيـــرة  زادت   حيـــث  كبيـــر، 
فـــي أنظمـــة االتصـــاالت بحوالـــي 200%، بينمـــا زادت 
عنـــد  وذلـــك   %500 بحوالـــي  اإلشـــارات  أنظمـــة  فـــي 
مقارنتهـــا بوتيـــرة األعمـــال فـــي بدايـــة العـــام 2017 .

الســـنوي  اجتماعهـــا  الرّيـــل  شـــركة  عقـــدت  وقـــد 
الرابـــع بموظفيهـــا والـــذي كان فـــي نســـخه الســـابقة 
يقتصـــر علـــى موظفـــي شـــركة الرّيـــل فقـــط. أمـــا 

إنجازات قهرت المستحيل
شهد العام 2017 تحقيق شركة الَريل إلنجازات هامة. فقد بلغ إجمالي تقدم األعمال اإلنشائية حتى اآلن 
حوالي 73% لمشروع مترو الدوحة و 71% لمشروع ترام لوسيل، واستمرت هذه اإلنجازات والنجاحات التي 

حققتها شركة الّريل بالرغم من ظروف الحصار.

قد

 إعــالنية

ــة  ــف تجربـ ــادة تعريـ ــار إلعـ ــه المطـ ــذي اتبعـ ــامل الـ الشـ
ــفر. السـ

وقـــد فـــاز مطـــار حمـــد الدولـــي بجائـــزة »أفضـــل حـــل 
قطـــر  ومعـــرض  مؤتمـــر  فـــي    »2017 للعـــام  ذكـــي 
لالتصـــاالت وتكنولوجيـــا المعلومـــات  »كيتكـــوم 

 .»2017

جوائز 2017 تتحدث عن نفسها:
ــى تصنيـــف  ــام إلـ ــي العـ ــي فـ ــد الدولـ ــار حمـ ــم مطـ انضـ
مطـــار  فئـــة »الخمـــس نجـــوم« الـــذي تنظمـــه شـــركة 
ســـكاي تراكـــس المتخصصـــة بتصنيـــف خطـــوط 
الطيـــران. ولـــم يحصـــل علـــى هـــذا التصنيـــف المرمـــوق 
ســـوى خمســـة مطـــارات أخـــرى فقـــط علـــى مســـتوى 

العالـــم. 

صُنّـــف كســـادس أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم • 
ــام 2016. ــا بأربـــع مراتـــب عـــن العـ متقدمـ

أفضـــل مطـــار فـــي الشـــرق األوســـط مـــن قبـــل • 
مجلـــة جلوبـــال ترافيلـــر.

أفضـــل مطـــار فـــي غـــرب آســـيا 2017 مـــن قبـــل • 
فيوتشـــر ترافيـــل إكســـبيرينس - آســـيا.

أفضـــل مطـــار فـــي جائـــزة الشـــرق األوســـط • 
2017 للســـنة الثالثـــة علـــى التوالـــي.

أفضـــل موظفـــي مطـــار فـــي الشـــرق األوســـط • 
ـــي. ـــى التوال ـــة عل 2017 للســـنة الثاني

المرتبـــة الثانيـــة كأفضـــل مطـــار فـــي العالـــم • 
 Travel +(مـــن مجلـــة ترافـــل بـــالس ليجـــر

.)Leisure

جوائز األفضل في العالم 2017:
أفضـــل المطـــارات: 30-  40 مليـــون مســـافر • 

)المرتبـــة األولـــى(.
العالـــم •  فـــي  تطويـــرا  المطـــارات  أفضـــل 

الثانيـــة(. )المرتبـــة 
ــم •  ــي العالـ ــارات فـ ــه مطـ ــق ترفيـ ــل مرافـ أفضـ

)المرتبـــة الثالثـــة(.
الطعـــام •  لتنـــاول  العالـــم  فـــي  مطـــار  أفضـــل 

الخامســـة(. )المرتبـــة 
ــة •  ــوق )المرتبـ ــم للتسـ ــي العالـ ــار فـ ــل مطـ أفضـ

الخامســـة(.
أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم لـــركاب الترانزيـــت • 

)المرتبـــة السادســـة(.
)المرتبـــة •  العالـــم  فـــي  المطـــارات  أنظـــف 

العاشـــرة(.
حاليـــا قـــد رشـــحت ســـكاي تراكـــس مطـــار حمـــد 

الدولـــي لجائـــزة »أفضـــل مطـــار فـــي العالـــم 2018«.

عمليات التوسع في المطار 
يعمـــل مطـــار حمـــد الدولـــي حاليـــا علـــى توســـيع منشـــآته 
لزيـــادة قدرتـــه االســـتيعابية للمســـافرين مـــن 30 مليـــون 
مســـافرا إلـــى أكثـــر مـــن 50 مليـــون مســـافر ســـنويا. 
ولمـــا كانـــت البـــالد تســـتعد الســـتقبال آالف الـــزوار 
خـــالل نهائيـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم فـــي 2022، 
تعزيـــز  فـــإن  األولـــى،  للمـــرة  قطـــر  يـــزور  معظمهـــم 
القـــدرة االســـتيعابية للمطـــار أمـــر ضـــروري. لـــذا فـــإن 
المطـــار يتعـــاون مـــع اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث 
كـــي يتمكـــن مـــن اســـتقبال مـــا يقـــرب مـــن 96 ألـــف 

ــم. ــات كأس العالـ ــا خـــالل نهائيـ ــافر يوميـ مسـ

وتعزيـــز  للمطـــار  البيئـــي  األداء  تحســـين  وســـيظل 
مســـاهمته الفعالـــة فـــي التصـــدي لتغيـــر المنـــاخ علـــى 
رأس قائمـــة أولوياتـــه، لـــذا فقـــد أدرج المطـــار المعاييـــر 
البيئيـــة العالميـــة فـــي خطـــط توســـعه، وهـــو يســـعى إلـــى 
ـــون لـــكل مســـافر بنســـبة %30  تحســـين كفـــاءة الكرب
بحلـــول العـــام 2030 مقارنـــة مـــع العـــام 2015. ومـــن هـــذا 
ـــة  ـــق، ســـوف يلتـــزم المطـــار مـــع الخطـــوط الجوي المنطل
التمويـــن،  وخدمـــات  الطيـــران،  وخدمـــات  القطريـــة، 
ومنافـــذ البيـــع بالتجزئـــة، والفنـــادق، بتخفيـــض انبعاثـــات 
الحـــد  الحـــراري للمســـاعدة فـــي  غـــازات االحتبـــاس 
مـــن تغيـــرات المنـــاخ ، والحـــد مـــن النفايـــات وإعـــادة 
الضوضـــاء،  وإدارة  تدويرهـــا،  وإعـــادة  اســـتخدامها 
الهـــواء والميـــاه للحـــد مـــن  والتحكـــم فـــي ملوثـــات 
تأثيرهـــا علـــى البيئـــة المحليـــة، ودعـــم ترشـــيد اســـتهالك 
الطاقـــة والميـــاه والمـــواد للمســـاعدة فـــي حمايـــة المـــوارد 

الطبيعيـــة.
ــار  ــعى مطـ ــي«، يسـ ــار الذكـ ــة »المطـ ــار رؤيـ ــي إطـ وفـ
حمـــد الدولـــي إلـــى اســـتخدام أفضـــل التكنولوجيـــات 
والحلـــول المبتكـــرة. فمـــن شـــأن إدخـــال العمليـــات 
اآلليـــة والخدمـــة الذاتيـــة فـــي كل نقطـــة تمـــاس مـــع 
المســـافرين أن يزيـــد مـــن ســـهولة وســـرعة حركـــة 
المســـافرين داخـــل المطـــار، مـــع االمتثـــال ألعلـــى معاييـــر 
لجـــودة الخدمـــة واألمـــن والســـالمة. وتتمثـــل األولويـــة 
الرئيســـية للمطـــار فـــي تقليـــص وقـــت االنتظـــار فـــي 
جميـــع نقـــاط تمـــاس المســـافرين مـــع مرافـــق المطـــار، 
وذلـــك باســـتخدام التكنولوجيـــا المتطـــورة واألتمتـــة 
مـــن خـــالل الشـــراكات اإلســـتراتيجية التـــي يقيمهـــا 

المطـــار مـــع شـــركات التكنولوجيـــا.
تحســـين  يُعتبـــر  والفنـــي،  الثقافـــي  الصعيـــد  وعلـــى 
المجموعـــة الفنيـــة للمطـــار أولويـــة رئيســـية بالنســـبة 
إليـــه. لـــذا تتعـــاون هيئـــة متاحـــف قطـــر مـــع مطـــار حمـــد 
ـــة  الدولـــي علـــى نصـــب عمـــل فنـــي تحـــت عنـــوان »كذب
صغيـــرة« للفنـــان الشـــهير KAWS مـــن نيوجيرســـي 
التـــي  الحاليـــة  الفنيـــة  األعمـــال  مجموعـــة  لتوســـيع 

يضمهـــا المطـــار.
وحســـب أحـــدث األرقـــام الصـــادرة عـــن االتحـــاد الدولـــي 
للنقـــل الجـــوي )إياتـــا(، فـــإن ســـوق الطيـــران فـــي الشـــرق 
األوســـط ســـوف تنمـــو بنســـبة 5%، وستشـــهد زيـــادة عـــدد 
المســـافرين مـــن وإلـــى المنطقـــة بحلـــول العـــام 2035 
ــع  ــنويا. وتتمتـ ــي سـ ــافر إضافـ ــون مسـ ــدار 258 مليـ بمقـ
ــبة %4.7،  ــا بنسـ ــوا قويـ ــق نمـ ــا تحقـ ــا تجعلهـ ــر بمزايـ قطـ
ــتثمار  ــتمر باالسـ ــد الدولـــي يسـ ــار حمـ ــا يجعـــل مطـ ممـ
واالبتـــكار للوصـــول إلـــى هدفـــه وهـــو اســـتيعاب 50 

مليـــون مســـافر.

بنية تحتية

٨٧ ٨6



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
بنية تحتية

التـــي  الجهـــود  ألهميـــة  وبالنظـــر   ،2017 العـــام  فـــي 
تقديرهـــا،  وضـــرورة  الشـــركاء  جميـــع  يكرســـها 
واالستشـــاريين  المقاوليـــن  جميـــع  دعـــوة  تقـــرر 
االجتمـــاع  أثنـــاء  تـــم  وقـــد  االجتمـــاع.  لحضـــور 
ـــي حققتهـــا شـــركة  ـــع اإلنجـــازات الت اســـتعراض جمي
للمشـــاريع،  تقـــدم  مـــن   2017 العـــام  خـــالل  الرّيـــل 
والتحديـــات التـــي واجهتهـــا الشـــركة، باإلضافـــة إلـــى 
واألهـــداف  واإلســـتراتيجيات  المســـتقبلية  الخطـــط 

.2018 العـــام  فـــي  تحقيقهـــا  المرجـــو 

النجاح في التغلب على آثار  الحصار
الحصـــار  آثـــار  لمواجهـــة  الرّيـــل  شـــركة  اســـتجابت 
بشـــكل ســـريع واســـتباقي فقـــد تـــم تحديـــد اآلثـــار 
المترتبـــة وتحركـــت اإلدارة بشـــكل ســـريع للتغلـــب 
ـــة عمـــل   ـــى تلـــك التحديـــات مـــن خـــالل تشـــكيل لجن عل
تعمـــل جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع مورديهـــا والجهـــات المعنيـــة 
األخـــرى للتغلـــب علـــى التأثيـــرات المحتملـــة وتحديـــد 

المخاطـــر وتفاديهـــا قبـــل حدوثهـــا.
وقـــد قامـــت شـــركة الرّيـــل بدعـــم مورديهـــا مـــن خـــالل 
االتفـــاق مـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى تســـهيل أعمـــال 
ويتـــم  للشـــحنات.  الجمركـــي  التخليـــص  و  المناولـــة 
ـــًا تســـريع تســـليم الشـــحنات والتغلـــب علـــى العوائـــق  حالي

الروتينيـــة  فـــي ضـــوء العـــدد المتزايـــد للشـــحنات التـــي 
تصـــل إلـــى الدوحـــة عـــن طريـــق البحـــر. وقامـــت شـــركة 
الرّيـــل بتأميـــن الشـــحن مـــن خـــالل خطـــوط مباشـــرة 
للشـــحن. وقـــد تـــم تســـليم حوالـــي 82 ألـــف طـــن مـــن 
المـــواد الخاصـــة بالمشـــروع إلـــى دولـــة قطـــر فـــي الفتـــرة 
ــو إلـــى 30 نوفمبـــر 2017. وشـــهد المشـــروع  مـــن 5 يونيـ

للمـــواد  الجـــوي  للشـــحن  متزايـــداً  اســـتخداماً  أيضـــاً 
الرئيســـية والهامـــة، وقـــد كان ذلـــك أمـــراً جوهريـــاً إلتمـــام 

العمـــل بنجـــاح فـــي المحطـــات النموذجيـــة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تـــم نقـــل عـــدد مـــن أنشـــطة التصنيـــع 
والتجميـــع إلـــى دولـــة قطـــر، ممـــا يتضمـــن تصنيـــع ألـــواح 
األليـــاف الزجاجيـــة لألســـقف، وتجميـــع لوحـــات التحكـــم 
ـــل  ـــى تقلي ـــد ممـــا أدى إل ـــع الحدي ـــي بالمرافـــق، وتصني اآلل
الفتـــرة الزمنيـــة والحـــد مـــن مخاطـــر الشـــحن، و قـــد ســـاعد 

ذلـــك علـــى دعـــم وتطويـــر الصناعـــة المحليـــة.
وبفضـــل االســـتجابة الســـريعة لشـــركة الرّيـــل تـــم بالفعـــل 
التعامـــل مـــع جميـــع التأثيـــرات المحتملـــة والتحديـــات التـــي 
واجهتهـــا. وبـــل علـــى النقيـــض تمامـــا، أدى تضافـــر الجهـــود 
ــاز. وتعـــد  ــبيا مـــن االنجـ الـــى تحقيـــق مســـتوى عالـــي نسـ
إنجـــازات الشـــركة فـــي العـــام 2017 خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك، 
خاصـــة فـــي الســـبعة أشـــهر األخيـــرة منـــذ بـــدء الحصـــار. 

ولـــم تكـــن الشـــركة لتتمكـــن مـــن تحقيـــق ذلـــك لـــوال  
العمل المتفاني لشركائها من المقاولين واالستشاريين 

الرائديـــن علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي.

التـــزام شـــركة الّريـــل نحـــو الصناعـــة المحليـــة
ــة  ــًا راســـخًا بتحقيـــق رؤيـ تلتـــزم شـــركة الرّيـــل التزامـ
قطـــر الوطنيـــة 2030 باإلضافـــة إلـــى المبـــادرات والجهـــود 
الحكوميـــة لتشـــجيع القطـــاع الخـــاص المحلـــي. فقـــد 
تـــم منـــح 84% مـــن العقـــود مـــن الباطـــن حتـــى اآلن إلـــى 
الشـــركات  تمثيـــل  يتـــم  كمـــا  قطريـــة،  شـــركات 
الرفيعـــة  الدوليـــة  التحالفـــات  جميـــع  فـــي  المحليـــة 
الخدمـــات  وتتضمـــن  الرّيـــل.  بشـــركة  المســـتوى 
والمـــواد التـــي وفرتهـــا الشـــركات المحليـــة أعمـــال 
الحفـــر والنقـــل ل 11 مليـــون متـــر مكعـــب مـــن ناتـــج 
الحفـــر، و  3.6مليـــون متـــر مكعـــب مـــن الخرســـانة، 
و600 ألـــف متـــر مربـــع مـــن أعمـــال التمديـــدات، و8000 
قطعـــة مـــن مفاتيـــح التحكـــم بالتيـــار الكهربائـــي. 

وتســـتمر شـــركة الرّيـــل فـــي دعـــم الشـــركات المحليـــة 
وطـــرح الفـــرص لهـــا واســـتحداث طـــرق جديـــدة لتعزيـــز 
مشـــاركتها، ليـــس فقـــط فـــي بنـــاء المشـــروع بـــل فـــي 

تشـــغيله أيضـــًا.

بنية تحتية

مســـتوى األداء الفنـــي لشـــبكات نقـــل 
وتوزيـــع الكهربـــاء ســـجلت مؤشـــرات 
مســـتويات  للشـــبكات  الفنـــي  األداء 
مرتفعـــة، حيـــث شـــهد مؤشـــر األداء الفنـــي لعـــدد دقائـــق 
فقـــد الكهربـــاء فـــي شـــبكات النقـــل الكهربائـــي 
 0.10 ســـجل  إذ  الثالـــث  الربـــع  فـــي  ملحوظـــًا  تحســـنا 
دقيقـــة، وحافـــظ مؤشـــر األداء )SAIFI( لعـــدد مـــرات 
انقطـــاع التيـــار عـــن المســـتهلك علـــى أدائـــه المرتفـــع 
 )SAIDI( بمعـــدل 0.09 مـــرة، وكذلـــك مؤشـــر األداء
لمتوســـط قطـــع التيـــار عـــن المســـتهلك بمعـــدل 7.65 
دقيقـــة فـــي الربـــع الثالـــث. أمـــا علـــى صعيـــد جـــودة ميـــاه 
الشـــرب فقـــد فـــاق المؤشـــر العـــام لجـــودة الميـــاه مؤشـــر 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، كمـــا شـــهد هامـــش تخزيـــن 
الميـــاه ارتفاعـــا كبيـــرًا حيـــث تجـــاوز 14% نتيجـــة دخـــول 
ـــاج محطـــة )أم الحـــول( الشـــبكة، وانخفـــض معـــدل  إنت
ـــغ %3.9  التســـريب فـــي الشـــبكة بشـــكل ملمـــوس إذ بل
ــتجابة  ــع الثالـــث 2017. وقـــد شـــهد وقـــت االسـ فـــي الربـ
لشـــكاوى المشـــتركين تحســـنا كبيـــرًا بنســـبة %10 

ــع. ــد المواقـ ــة تحديـ ــتخدام أنظمـ ــة اسـ نتيجـ
للمؤسســـة  المالـــي  األداء  شـــهد  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
بالتحصيـــل  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما  كبيـــرًا  تحســـنًا 
الدعـــم  نســـبة  قلـــت  وبالتالـــي  اإليـــرادات،  وزيـــادة 
الحكومـــي بمـــا يعـــزز ســـعي كهرمـــاء نحـــو تحقيـــق 

الماليـــة. االســـتدامة 

ــاء  ــية قامـــت كهرمـ ــاريع الرئيسـ ــق بالمشـ ــا يتعلـ  وفيمـ
ــاء  ــة كهربـ ــى محطـ ــاح مبنـ ــث بافتتـ ــع الثالـ خـــالل الربـ
ــيارات،  ــدة ومواقـــف السـ ــر الجديـ ــد الكبيـ ــارع حمـ شـ
والـــذي يتكـــون مـــن محطـــة نقـــل كهربـــاء جهـــد 66 / 
11 ك.ف، و6 طوابـــق لمواقـــف الســـيارات تتســـع لحوالـــي 
270 ســـيارة بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 155 مليـــون ريـــال 
ـــي تقدمهـــا كهرمـــاء فـــي  ـــول الت قطـــري، كأحـــد الحل
المناطـــق كثيفـــة األحمـــال وذات الكثافـــة المروريـــة 
العاليـــة، ومســـاهمة فـــي المســـاعدة علـــى إيجـــاد حـــل 
إنتـــاج  بلـــغ  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي  المواقـــف  ألزمـــة 
محطـــة أم الحـــول مـــن الميـــاه 60 مليـــون جالـــون يوميـــًا 
يتـــم ضخهـــا فـــي الشـــبكة، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة الســـعة 
ـــاه بنســـبة 15%، وهـــو مـــا يعـــد إضافـــة  ـــة مـــن المي اإلنتاجي
نوعيـــة علـــى مســـتوى تأميـــن األمـــن المائـــي لدولـــة قطـــر 
بمـــا يعـــزز مـــن قـــدرة كهرمـــاء علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا 

نحـــو توفيـــر خدمـــة مســـتدامة وذات جـــودة عاليـــة.
الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  توصيـــل شـــبكة  تـــم  وقـــد 
المعالجـــة إلـــى 6 محطـــات تبريـــد مركـــزي للمناطـــق 
ــهم  ــا سيسـ ــو مـ ــرب وهـ ــة للشـ ــاه الصالحـ ــل للميـ كبديـ
فـــي توفيـــر حوالـــي 4.7 مليـــون متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه 
الصالحـــة للشـــرب، بمـــا قيمتـــه حوالـــي 38 مليـــون ريـــال 
قطـــري، ليرتفـــع عـــدد المحطـــات التـــي تســـتخدم ميـــاه 
 13 إلـــى   2017 العـــام  نهايـــة  فـــي  المعالجـــة  الصـــرف 
محطـــة، ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي التوفيـــر فـــي 

تلبية احتياجات البالد
القطرية  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  للمؤسسة  المؤسسي  األداء  ارتفاع  المؤشرات  أظهرت  لقد 
الرئيسية، حيث نجحت كهرماء في  الثالث من العام 2017 بوجه عام، السيما اإلدارات  الربع  “كهرماء” في 

المحافظة على استدامة توفير احتياجات الدولة من الكهرباء والماء على مدار الساعة.

“لقد حققت المؤسسة  العديد من اإلنجازات والتقدم 
الكبير في األعمال والمشاريع خالل الربع الثالث 2017، 

السيما في ظل الظروف الحالية من خالل اتباع 
إستراتيجيات وآليات ابتكارية بفضل جهود كافة 
العاملين في المؤسسة الذين أسهموا بشكل 

أساسي في هذا التقدم الذي تشهده كهرماء في 
مختلف المجاالت”

سعادة المهندس عيسى بن هالل الكواري
رئيس المؤسسة القطرية  للكهرباء والماء )كهرماء(

على
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التـــي  الجهـــود  ألهميـــة  وبالنظـــر   ،2017 العـــام  فـــي 
تقديرهـــا،  وضـــرورة  الشـــركاء  جميـــع  يكرســـها 
واالستشـــاريين  المقاوليـــن  جميـــع  دعـــوة  تقـــرر 
االجتمـــاع  أثنـــاء  تـــم  وقـــد  االجتمـــاع.  لحضـــور 
ـــي حققتهـــا شـــركة  ـــع اإلنجـــازات الت اســـتعراض جمي
للمشـــاريع،  تقـــدم  مـــن   2017 العـــام  خـــالل  الرّيـــل 
والتحديـــات التـــي واجهتهـــا الشـــركة، باإلضافـــة إلـــى 
واألهـــداف  واإلســـتراتيجيات  المســـتقبلية  الخطـــط 

.2018 العـــام  فـــي  تحقيقهـــا  المرجـــو 

النجاح في التغلب على آثار  الحصار
الحصـــار  آثـــار  لمواجهـــة  الرّيـــل  شـــركة  اســـتجابت 
بشـــكل ســـريع واســـتباقي فقـــد تـــم تحديـــد اآلثـــار 
المترتبـــة وتحركـــت اإلدارة بشـــكل ســـريع للتغلـــب 
ـــة عمـــل   ـــى تلـــك التحديـــات مـــن خـــالل تشـــكيل لجن عل
تعمـــل جنبـــًا إلـــى جنـــب مـــع مورديهـــا والجهـــات المعنيـــة 
األخـــرى للتغلـــب علـــى التأثيـــرات المحتملـــة وتحديـــد 

المخاطـــر وتفاديهـــا قبـــل حدوثهـــا.
وقـــد قامـــت شـــركة الرّيـــل بدعـــم مورديهـــا مـــن خـــالل 
االتفـــاق مـــع الجهـــات المعنيـــة علـــى تســـهيل أعمـــال 
ويتـــم  للشـــحنات.  الجمركـــي  التخليـــص  و  المناولـــة 
ـــًا تســـريع تســـليم الشـــحنات والتغلـــب علـــى العوائـــق  حالي

الروتينيـــة  فـــي ضـــوء العـــدد المتزايـــد للشـــحنات التـــي 
تصـــل إلـــى الدوحـــة عـــن طريـــق البحـــر. وقامـــت شـــركة 
الرّيـــل بتأميـــن الشـــحن مـــن خـــالل خطـــوط مباشـــرة 
للشـــحن. وقـــد تـــم تســـليم حوالـــي 82 ألـــف طـــن مـــن 
المـــواد الخاصـــة بالمشـــروع إلـــى دولـــة قطـــر فـــي الفتـــرة 
ــو إلـــى 30 نوفمبـــر 2017. وشـــهد المشـــروع  مـــن 5 يونيـ

للمـــواد  الجـــوي  للشـــحن  متزايـــداً  اســـتخداماً  أيضـــاً 
الرئيســـية والهامـــة، وقـــد كان ذلـــك أمـــراً جوهريـــاً إلتمـــام 

العمـــل بنجـــاح فـــي المحطـــات النموذجيـــة.
وباإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تـــم نقـــل عـــدد مـــن أنشـــطة التصنيـــع 
والتجميـــع إلـــى دولـــة قطـــر، ممـــا يتضمـــن تصنيـــع ألـــواح 
األليـــاف الزجاجيـــة لألســـقف، وتجميـــع لوحـــات التحكـــم 
ـــل  ـــى تقلي ـــد ممـــا أدى إل ـــع الحدي ـــي بالمرافـــق، وتصني اآلل
الفتـــرة الزمنيـــة والحـــد مـــن مخاطـــر الشـــحن، و قـــد ســـاعد 

ذلـــك علـــى دعـــم وتطويـــر الصناعـــة المحليـــة.
وبفضـــل االســـتجابة الســـريعة لشـــركة الرّيـــل تـــم بالفعـــل 
التعامـــل مـــع جميـــع التأثيـــرات المحتملـــة والتحديـــات التـــي 
واجهتهـــا. وبـــل علـــى النقيـــض تمامـــا، أدى تضافـــر الجهـــود 
ــاز. وتعـــد  ــبيا مـــن االنجـ الـــى تحقيـــق مســـتوى عالـــي نسـ
إنجـــازات الشـــركة فـــي العـــام 2017 خيـــر دليـــل علـــى ذلـــك، 
خاصـــة فـــي الســـبعة أشـــهر األخيـــرة منـــذ بـــدء الحصـــار. 

ولـــم تكـــن الشـــركة لتتمكـــن مـــن تحقيـــق ذلـــك لـــوال  
العمل المتفاني لشركائها من المقاولين واالستشاريين 

الرائديـــن علـــى المســـتويين المحلـــي والدولـــي.

التـــزام شـــركة الّريـــل نحـــو الصناعـــة المحليـــة
ــة  ــًا راســـخًا بتحقيـــق رؤيـ تلتـــزم شـــركة الرّيـــل التزامـ
قطـــر الوطنيـــة 2030 باإلضافـــة إلـــى المبـــادرات والجهـــود 
الحكوميـــة لتشـــجيع القطـــاع الخـــاص المحلـــي. فقـــد 
تـــم منـــح 84% مـــن العقـــود مـــن الباطـــن حتـــى اآلن إلـــى 
الشـــركات  تمثيـــل  يتـــم  كمـــا  قطريـــة،  شـــركات 
الرفيعـــة  الدوليـــة  التحالفـــات  جميـــع  فـــي  المحليـــة 
الخدمـــات  وتتضمـــن  الرّيـــل.  بشـــركة  المســـتوى 
والمـــواد التـــي وفرتهـــا الشـــركات المحليـــة أعمـــال 
الحفـــر والنقـــل ل 11 مليـــون متـــر مكعـــب مـــن ناتـــج 
الحفـــر، و  3.6مليـــون متـــر مكعـــب مـــن الخرســـانة، 
و600 ألـــف متـــر مربـــع مـــن أعمـــال التمديـــدات، و8000 
قطعـــة مـــن مفاتيـــح التحكـــم بالتيـــار الكهربائـــي. 

وتســـتمر شـــركة الرّيـــل فـــي دعـــم الشـــركات المحليـــة 
وطـــرح الفـــرص لهـــا واســـتحداث طـــرق جديـــدة لتعزيـــز 
مشـــاركتها، ليـــس فقـــط فـــي بنـــاء المشـــروع بـــل فـــي 

تشـــغيله أيضـــًا.

بنية تحتية

مســـتوى األداء الفنـــي لشـــبكات نقـــل 
وتوزيـــع الكهربـــاء ســـجلت مؤشـــرات 
مســـتويات  للشـــبكات  الفنـــي  األداء 
مرتفعـــة، حيـــث شـــهد مؤشـــر األداء الفنـــي لعـــدد دقائـــق 
فقـــد الكهربـــاء فـــي شـــبكات النقـــل الكهربائـــي 
 0.10 ســـجل  إذ  الثالـــث  الربـــع  فـــي  ملحوظـــًا  تحســـنا 
دقيقـــة، وحافـــظ مؤشـــر األداء )SAIFI( لعـــدد مـــرات 
انقطـــاع التيـــار عـــن المســـتهلك علـــى أدائـــه المرتفـــع 
 )SAIDI( بمعـــدل 0.09 مـــرة، وكذلـــك مؤشـــر األداء
لمتوســـط قطـــع التيـــار عـــن المســـتهلك بمعـــدل 7.65 
دقيقـــة فـــي الربـــع الثالـــث. أمـــا علـــى صعيـــد جـــودة ميـــاه 
الشـــرب فقـــد فـــاق المؤشـــر العـــام لجـــودة الميـــاه مؤشـــر 
منظمـــة الصحـــة العالميـــة، كمـــا شـــهد هامـــش تخزيـــن 
الميـــاه ارتفاعـــا كبيـــرًا حيـــث تجـــاوز 14% نتيجـــة دخـــول 
ـــاج محطـــة )أم الحـــول( الشـــبكة، وانخفـــض معـــدل  إنت
ـــغ %3.9  التســـريب فـــي الشـــبكة بشـــكل ملمـــوس إذ بل
ــتجابة  ــع الثالـــث 2017. وقـــد شـــهد وقـــت االسـ فـــي الربـ
لشـــكاوى المشـــتركين تحســـنا كبيـــرًا بنســـبة %10 

ــع. ــد المواقـ ــة تحديـ ــتخدام أنظمـ ــة اسـ نتيجـ
للمؤسســـة  المالـــي  األداء  شـــهد  أخـــرى  ناحيـــة  مـــن 
بالتحصيـــل  يتعلـــق  فيمـــا  الســـيما  كبيـــرًا  تحســـنًا 
الدعـــم  نســـبة  قلـــت  وبالتالـــي  اإليـــرادات،  وزيـــادة 
الحكومـــي بمـــا يعـــزز ســـعي كهرمـــاء نحـــو تحقيـــق 

الماليـــة. االســـتدامة 

ــاء  ــية قامـــت كهرمـ ــاريع الرئيسـ ــق بالمشـ ــا يتعلـ  وفيمـ
ــاء  ــة كهربـ ــى محطـ ــاح مبنـ ــث بافتتـ ــع الثالـ خـــالل الربـ
ــيارات،  ــدة ومواقـــف السـ ــر الجديـ ــد الكبيـ ــارع حمـ شـ
والـــذي يتكـــون مـــن محطـــة نقـــل كهربـــاء جهـــد 66 / 
11 ك.ف، و6 طوابـــق لمواقـــف الســـيارات تتســـع لحوالـــي 
270 ســـيارة بتكلفـــة إجماليـــة بلغـــت 155 مليـــون ريـــال 
ـــي تقدمهـــا كهرمـــاء فـــي  ـــول الت قطـــري، كأحـــد الحل
المناطـــق كثيفـــة األحمـــال وذات الكثافـــة المروريـــة 
العاليـــة، ومســـاهمة فـــي المســـاعدة علـــى إيجـــاد حـــل 
إنتـــاج  بلـــغ  كمـــا  المنطقـــة.  فـــي  المواقـــف  ألزمـــة 
محطـــة أم الحـــول مـــن الميـــاه 60 مليـــون جالـــون يوميـــًا 
يتـــم ضخهـــا فـــي الشـــبكة، ممـــا أدى إلـــى زيـــادة الســـعة 
ـــاه بنســـبة 15%، وهـــو مـــا يعـــد إضافـــة  ـــة مـــن المي اإلنتاجي
نوعيـــة علـــى مســـتوى تأميـــن األمـــن المائـــي لدولـــة قطـــر 
بمـــا يعـــزز مـــن قـــدرة كهرمـــاء علـــى الوفـــاء بالتزاماتهـــا 

نحـــو توفيـــر خدمـــة مســـتدامة وذات جـــودة عاليـــة.
الصحـــي  الصـــرف  ميـــاه  توصيـــل شـــبكة  تـــم  وقـــد 
المعالجـــة إلـــى 6 محطـــات تبريـــد مركـــزي للمناطـــق 
ــهم  ــا سيسـ ــو مـ ــرب وهـ ــة للشـ ــاه الصالحـ ــل للميـ كبديـ
فـــي توفيـــر حوالـــي 4.7 مليـــون متـــر مكعـــب مـــن الميـــاه 
الصالحـــة للشـــرب، بمـــا قيمتـــه حوالـــي 38 مليـــون ريـــال 
قطـــري، ليرتفـــع عـــدد المحطـــات التـــي تســـتخدم ميـــاه 
 13 إلـــى   2017 العـــام  نهايـــة  فـــي  المعالجـــة  الصـــرف 
محطـــة، ومـــن المتوقـــع أن يبلـــغ إجمالـــي التوفيـــر فـــي 

تلبية احتياجات البالد
القطرية  والماء  للكهرباء  القطرية  العامة  للمؤسسة  المؤسسي  األداء  ارتفاع  المؤشرات  أظهرت  لقد 
الرئيسية، حيث نجحت كهرماء في  الثالث من العام 2017 بوجه عام، السيما اإلدارات  الربع  “كهرماء” في 

المحافظة على استدامة توفير احتياجات الدولة من الكهرباء والماء على مدار الساعة.

“لقد حققت المؤسسة  العديد من اإلنجازات والتقدم 
الكبير في األعمال والمشاريع خالل الربع الثالث 2017، 

السيما في ظل الظروف الحالية من خالل اتباع 
إستراتيجيات وآليات ابتكارية بفضل جهود كافة 
العاملين في المؤسسة الذين أسهموا بشكل 

أساسي في هذا التقدم الذي تشهده كهرماء في 
مختلف المجاالت”

سعادة المهندس عيسى بن هالل الكواري
رئيس المؤسسة القطرية  للكهرباء والماء )كهرماء(

على
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األشـــهر  خـــالل  كثيـــرا  قطـــر  إصـــرار 
القليلـــة الماضيـــة علـــى مواجهـــة الحصـــار 
علـــى  المفروضـــة  والقيـــود  االقتصـــادي 
الســـفر التـــي فرضتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات 
ـــى البـــالد فـــي يونيـــو مـــن هـــذا  العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن عل
ــة  ــة التحتيـ ــام. وتتســـارع وتيـــرة العمـــل علـــى مشـــاريع البنيـ العـ
لدرجـــة أنـــه لـــن يكـــون مـــن المســـتغرب أن تصبـــح قطـــر 
ــدء  ــد بـ ــن موعـ ــهر مـ ــل أشـ ــال قبـ ــتضافة المونديـ ــزة السـ جاهـ

المباريـــات.
وســـتقام مباريـــات كأس العالـــم فـــي ثمانيـــة أماكـــن مختلفـــة، 
منهـــا اســـتاد خليفـــة الدولـــي الـــذي تـــم افتتاحـــه فـــي مايـــو 2017 
وحظـــي بثنـــاء الخبـــراء بســـبب تكنولوجيـــا التبريـــد الفريـــدة 

التـــي يســـتخدمها.
وقـــد وصـــل العمـــل فـــي ســـتة مالعـــب أخـــرى إلـــى مراحـــل 
مختلفـــة مـــن التقـــدم إذ يتـــم تنفيـــذ جميـــع مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة المتعلقـــة بـــكأس العالـــم فـــي إطـــار زمنـــي محـــدد 
حيـــث ســـيكون هنـــاك ملعبـــان جاهـــزان بحلـــول نهايـــة العـــام 

2018 والباقـــي بحلـــول العـــام 2020.
فـــي ديســـمبر 2015، حقـــق المكتـــب العربـــي للشـــئون الهندســـية 
الـــذي  الثمامـــة  اســـتاد  بعقـــد تصميـــم  بفـــوزه  آخـــر  إنجـــازا 
سيســـتضيف مباريـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 حتـــى 
ربـــع النهائـــي بعـــد مـــا يزيـــد قليـــال علـــى خمـــس ســـنوات مـــن اآلن. 
ومـــن أبـــرز خصائـــص اســـتاد الثمامـــة تصميمـــه المســـتوحى مـــن 
»القحفيـــة«، وهـــي القبّعـــة التقليديـــة التـــي يرتديهـــا الرجـــال 

والصبيـــان فـــي قطـــر والعالميـــن العربـــي واإلســـالمي.

وعلـــق إبراهيـــم محمـــد الجيـــدة، كبيـــر المهندســـين والرئيـــس 
ــوز  ــى فـ ــية، علـ ــئون الهندسـ ــي للشـ التنفيـــذي للمكتـــب العربـ
ــم  ــأن يتـ ــن بـ ــا محظوظيـ ــال: »كنـ ــد قائـ ــذا العقـ ــركة بهـ الشـ
اســـتدعاؤنا للتنافـــس مـــع أكبـــر مصممـــي االســـتادات مـــن 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. ومثـــل جميـــع االســـتادات فـــي قطـــر، 
ــا الثقافيـــة بطريقـــة مباشـــرة  ــا أن نحاكـــي هويتنـ كان علينـ
أو غيـــر مباشـــرة وأن نعكـــس شـــيئا تقليديـــا، لكـــن بطريقـــة 
أكثـــر وضوحـــا. لـــذا فقـــد اختـــرت التصميـــم المســـتوحى مـــن 
»القحفيـــة« ألنـــه يميـــل نحـــو االندمـــاج بـــدال مـــن التجريـــد، 
كمـــا أننـــي شـــعرت أن »القحفيـــة« كانـــت خيـــارا جيـــدا 

ألنهـــا تغطـــي وتحمـــي«.
ــب  ــة، وذهـ ــا مكثفـ ــرى أبحاثـ ــد أجـ ــه قـ ــدة أنـ ــف الجيـ وكشـ
إلـــى مختلـــف األســـواق فـــي قطـــر لشـــراء أنـــواع مختلفـــة مـــن 
القحفيـــات حتـــى وقـــع االختيـــار علـــى القحفيـــة المعروفـــة 
ــا فـــي دولـــة قطـــر باســـم »أم نيـــرة«. واســـتطرد قائـــال:  قديمـ
»إضافـــة إلـــى االمتثـــال لمتطلبـــات التصميـــم، قمنـــا بتعييـــن 
متخصصيـــن دولييـــن فـــي بعـــض جوانـــب تســـليم المشـــروع. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، كان وجـــود أخصائيـــي العشـــب ضروريـــا 
ــة  ــعة الشـــمس المطلوبـ ــدار أشـ ــا أن نراقـــب مقـ إذ كان علينـ
ــك المزيـــد  ــذا هنالـ ـــي. لـ ـــل العشـــب ينمـــو بشـــكل طبيع لجع
مـــن الفتحـــات فـــي أجـــزاء معينـــة مـــن ســـقف الملعـــب لضمـــان 
اليـــوم  طـــوال  الشـــمس  ألشـــعة  للعشـــب  الســـليم  التعـــرض 
والســـنة. واســـتخدمنا فنييـــن مـــن ألمانيـــا لتصميـــم المبنـــى، 
ومـــن المملكـــة المتحـــدة لتنســـيق المناظـــر الطبيعيـــة، ومـــن 
إســـبانيا للهندســـة المعماريـــة الرياضيـــة. وبذلـــك فقـــد تشـــكل 

ازداد

التحضيرات للمونديال مستمرة
 ما يزال أمام قطر أقل من خمس سنوات قبل استضافة نهائيات كأس العالم في العام 2022 والمنظمون 
ال يدخرون جهدا لضمان أن يصبح هذا الحدث، الذي يقام للمرة األولى في الشرق األوسط، من أكثر األحداث 

إثارة في تاريخ البطولة.

“مثل جميع االستادات في قطر، كان علينا أن نحاكي 
هويتنا الثقافية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن 
نعكس شيئا تقليديا، لكن بطريقة أكثر وضوحا. لذا 

فقد اخترت التصميم المستوحى من »القحفية« ألنه 
يميل نحو االندماج بدال من التجريد، كما أنني شعرت أن 

»القحفية« كانت خيارا جيدا ألنها تغطي وتحمي” 

إبراهيم محمد الجيدة
 كبير المهندسين والرئيس التنفيذي للمكتب العربي 

للشئون الهندسية

بنية تحتية

الميـــاه المحـــالة 56.88 مليـــون متـــر مكعـــب بحلـــول 
ــال. ــون ريـ ــادل 452 مليـ ــا يعـ ــام 2022، أي مـ العـ

 مـــن ناحيـــة أخـــرى شـــهد الربـــع الثالـــث مـــن  2017 
خفـــض 12.6 مليـــون وحـــدة حراريـــة مـــن اســـتهالك الغـــاز 
ــة  ــري( نتيجـ ــال قطـ ــون ريـ ــي 130 مليـ ــادل حوالـ ــا يعـ )مـ
ــا  ــغيلية، كمـ ــة التشـ ــض التكلفـ ــج خفـ العتمـــاد برنامـ
ـــع  ـــة لشـــبكتي النقـــل والتوزي ـــة الحال نجـــح نظـــام مراقب
فـــي تحقيـــق وفـــر فـــي التكلفـــة يقـــدر بحوالـــي 45 

مليـــون ريــــال قطـــري.
 وقـــد أظهـــرت المؤشـــرات أداء عاليـــًا علـــى مســـتوى 
الصحـــة واألمـــن والســـالمة والبيئـــة خـــالل الربـــع الثالـــث 
مـــن 2017، حيـــث وصلـــت ســـاعات العمـــل بـــدون إصابـــات 
الكبـــرى  اإلســـتراتيجية  الخزانـــات  مشـــروع  فـــي 
لتأميـــن الميـــاه 91 مليـــون ســـاعة. كمـــا تـــم خـــالل الربـــع 
الثالـــث تنظيـــم عـــدد مـــن الحمـــالت الصحيـــة لموظفـــي 
كهرمـــاء بمـــا يضمـــن توفيـــر بيئـــة عمـــل آمنـــة وصحيـــة.
هـــالل  بـــن  عيســـى  المهنـــدس  ســـعادة  أعـــرب  وقـــد 
الكـــواري، رئيـــس المؤسســـة عـــن ســـعادته وتقديـــره 
لإلنجـــازات والتقـــدم الكبيـــر فـــي األعمـــال والمشـــاريع 
التـــي حققتهـــا المؤسســـة خـــالل الربـــع الثالـــث 2017، 
الســـيما فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة مـــن خـــالل اتبـــاع 
إســـتراتيجيات وآليـــات ابتكاريـــة، كمـــا أشـــاد بجهـــود 
كافـــة العامليـــن فـــي المؤسســـة الذيـــن أســـهموا بشـــكل 
أساســـي فـــي هـــذا التقـــدم الـــذي تشـــهده كهرمـــاء فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، وأكـــد حـــرص كهرمـــاء الدائـــم 
علـــى استشـــراف المســـتقبل وضمـــان الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
ـــة.  ـــاء والمـــاء للبـــالد بكفـــاءة عالي نحـــو توفيـــر الكهرب

ــاء  ــة للكهربـ ــة القطريـ ــة العامـ  وقـــد نجحـــت المؤسسـ
والمـــاء “كهرمـــاء” فـــي تنفيـــذ خططهـــا اإلســـتراتيجية 
باالنتهـــاء مـــن تشـــغيل أول محطـــة كهربائيـــة تخـــدم 
شـــركة ســـكك الحديـــد القطريـــة “ الريـــل “ فـــي 
منطقـــة رأس أبوفنطـــاس لتوفيـــر الطاقـــة الكهربائيـــة 
اأُلطـــر  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  الدوحـــة  متـــرو  لمشـــروع 
الحيويـــة  المشـــاريع  ويخـــدم  للمحطـــات  التشـــغيلية 

والمســـتقبلية فـــي الدولـــة.
فقـــد أنجـــزت كهرمـــاء األعمـــال التشـــغيلية للمحطـــة 
بجهـــد 33/132 ك.ف. إذ اســـتغرق المشـــروع 16 شـــهرًا 
وتـــم االنتهـــاء منـــه فـــي 17 يوليـــو 2017 بالتعـــاون مـــع 
فريـــق العمـــل المكلـــف وشـــركة الريـــل، كمـــا تـــم 
تغذيـــة المحطـــة مـــن محطـــة الثمامـــة ســـوبر ومحطـــة 

التوليـــد فـــي رأس أبوفنطـــاس.
منفصليـــن  بنظاميـــن  الفرعيـــة  المحطـــة  صممـــت   
وبقـــوة  كيلوفولـــت   132 بنظـــام  األول  للتشـــغيل 
200MVA بواســـطة كهرمـــاء، والثانـــي بنظـــام 33 
كيلـــو فولـــت لنظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة لمحطـــة 
منفصلـــة لشـــركة  الريـــل، باإلضافـــة إلـــى المحـــوالت 
وقـــد  لهـــا،  التابعـــة  المعـــدات  وجميـــع  االحتياطيـــة 
بـــرأس  الفرعيـــة  المحطـــات  مـــن  توصيـــل كال  تـــم 
بالدوائـــر  الكبـــرى  الثمامـــة  ومحطـــة  أبوفنطـــاس 
الكهربائيـــة للكابـــل x 2132  كيلـــو فولـــت ، حيـــث 
تـــم تصميمهـــا وإنشـــاءها وإمدادهـــا بالطاقـــة الكافيـــة 
ـــم  التـــي يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي المشـــروع، وقـــد ت
التخطيـــط إلنشـــاء 4 محطـــات فرعيـــة إضافيـــة مـــن 

بينهـــا 33/132/220 كيلوفولـــت .  

إنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  إنجـــازًا جديـــدًا  هـــذا  ويعـــد 
المؤسســـة فـــي تنفيـــذ المشـــروع ومـــن أحـــد التحديـــات 
المنوطـــة بكهرمـــاء ، وبنـــاءًا علـــى الدراســـة ونتائـــج 
الجـــدوى الراميـــة لتنفيـــذ العديـــد مـــن المحطـــات لتغذيـــة 
المحطـــات  فـــي  والتوســـع  الجديـــدة  الريـــل  مشـــاريع 
أولويـــات  مـــن  أعتبـــر  حيـــث  األخـــرى،  المغذيـــة 
المشـــاريع التـــي تـــم ترســـيتها بســـرعة فائقـــة روعـــي 
فيهـــا المتطلبـــات الفنيـــة الخاصـــة للمحطـــة باســـتخدام 
تكنولوجيـــا تضمـــن اســـتمرار الطاقـــة الكهربائيـــة 
فـــي الحالـــة الطارئـــة، وذلـــك بالتنســـيق  التـــام بيـــن كاًل 
مـــن  فـــرق العمـــل لكهرمـــاء وبتوجيهـــات اإلدارة العليـــا 
للمؤسســـة وكذلـــك فريـــق العمـــل لشـــركة الريـــل 
التـــي  التحديـــات  تذليـــل  علـــى  ســـاعد  الـــذي  األمـــر 
واجهـــت ســـير العمـــل  ليســـهم ذلـــك فـــي إبـــراز الخدمـــة 
ــر الـــذي  ــع العمرانـــي الكبيـ ــة فـــي ظـــل التوسـ المقدمـ

تشـــهده الدولـــة.
الجديـــر بالذكـــر أن كهرمـــاء تحـــرص فـــي إجراءاتهـــا 
ـــع  ـــر األمـــن والســـالمة فـــي جمي ـــى معايي ـــاع أعل ـــى اتب عل
أنشـــطتها وعملياتهـــا ومنهـــا مشـــروع متـــرو الدوحـــة، 
حيـــث بلغـــت ســـاعات العمـــل بالمشـــروع حتـــى 17 يوليـــو 
ــات  ــل بـــدون إصابـ ــاعة عمـ ــر مـــن 3.375 سـ 2017 أكثـ
ــى جانـــب  ــروع، إلـ ــي المشـ ــن فـ ــن العامليـ ــوادث بيـ أو حـ
المحافظـــة علـــى أعلـــى المعاييـــر المناســـبة والظـــروف 
العمليـــة والمعيشـــية للعامليـــن، وهـــو مـــا أثـــر باإليجـــاب 

علـــى إنجـــاز األعمـــال.
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األشـــهر  خـــالل  كثيـــرا  قطـــر  إصـــرار 
القليلـــة الماضيـــة علـــى مواجهـــة الحصـــار 
علـــى  المفروضـــة  والقيـــود  االقتصـــادي 
الســـفر التـــي فرضتهـــا المملكـــة العربيـــة الســـعودية واإلمـــارات 
ـــى البـــالد فـــي يونيـــو مـــن هـــذا  العربيـــة المتحـــدة والبحريـــن عل
ــة  ــة التحتيـ ــام. وتتســـارع وتيـــرة العمـــل علـــى مشـــاريع البنيـ العـ
لدرجـــة أنـــه لـــن يكـــون مـــن المســـتغرب أن تصبـــح قطـــر 
ــدء  ــد بـ ــن موعـ ــهر مـ ــل أشـ ــال قبـ ــتضافة المونديـ ــزة السـ جاهـ

المباريـــات.
وســـتقام مباريـــات كأس العالـــم فـــي ثمانيـــة أماكـــن مختلفـــة، 
منهـــا اســـتاد خليفـــة الدولـــي الـــذي تـــم افتتاحـــه فـــي مايـــو 2017 
وحظـــي بثنـــاء الخبـــراء بســـبب تكنولوجيـــا التبريـــد الفريـــدة 

التـــي يســـتخدمها.
وقـــد وصـــل العمـــل فـــي ســـتة مالعـــب أخـــرى إلـــى مراحـــل 
مختلفـــة مـــن التقـــدم إذ يتـــم تنفيـــذ جميـــع مشـــاريع البنيـــة 
التحتيـــة المتعلقـــة بـــكأس العالـــم فـــي إطـــار زمنـــي محـــدد 
حيـــث ســـيكون هنـــاك ملعبـــان جاهـــزان بحلـــول نهايـــة العـــام 

2018 والباقـــي بحلـــول العـــام 2020.
فـــي ديســـمبر 2015، حقـــق المكتـــب العربـــي للشـــئون الهندســـية 
الـــذي  الثمامـــة  اســـتاد  بعقـــد تصميـــم  بفـــوزه  آخـــر  إنجـــازا 
سيســـتضيف مباريـــات كأس العالـــم لكـــرة القـــدم 2022 حتـــى 
ربـــع النهائـــي بعـــد مـــا يزيـــد قليـــال علـــى خمـــس ســـنوات مـــن اآلن. 
ومـــن أبـــرز خصائـــص اســـتاد الثمامـــة تصميمـــه المســـتوحى مـــن 
»القحفيـــة«، وهـــي القبّعـــة التقليديـــة التـــي يرتديهـــا الرجـــال 

والصبيـــان فـــي قطـــر والعالميـــن العربـــي واإلســـالمي.

وعلـــق إبراهيـــم محمـــد الجيـــدة، كبيـــر المهندســـين والرئيـــس 
ــوز  ــى فـ ــية، علـ ــئون الهندسـ ــي للشـ التنفيـــذي للمكتـــب العربـ
ــم  ــأن يتـ ــن بـ ــا محظوظيـ ــال: »كنـ ــد قائـ ــذا العقـ ــركة بهـ الشـ
اســـتدعاؤنا للتنافـــس مـــع أكبـــر مصممـــي االســـتادات مـــن 
جميـــع أنحـــاء العالـــم. ومثـــل جميـــع االســـتادات فـــي قطـــر، 
ــا الثقافيـــة بطريقـــة مباشـــرة  ــا أن نحاكـــي هويتنـ كان علينـ
أو غيـــر مباشـــرة وأن نعكـــس شـــيئا تقليديـــا، لكـــن بطريقـــة 
أكثـــر وضوحـــا. لـــذا فقـــد اختـــرت التصميـــم المســـتوحى مـــن 
»القحفيـــة« ألنـــه يميـــل نحـــو االندمـــاج بـــدال مـــن التجريـــد، 
كمـــا أننـــي شـــعرت أن »القحفيـــة« كانـــت خيـــارا جيـــدا 

ألنهـــا تغطـــي وتحمـــي«.
ــب  ــة، وذهـ ــا مكثفـ ــرى أبحاثـ ــد أجـ ــه قـ ــدة أنـ ــف الجيـ وكشـ
إلـــى مختلـــف األســـواق فـــي قطـــر لشـــراء أنـــواع مختلفـــة مـــن 
القحفيـــات حتـــى وقـــع االختيـــار علـــى القحفيـــة المعروفـــة 
ــا فـــي دولـــة قطـــر باســـم »أم نيـــرة«. واســـتطرد قائـــال:  قديمـ
»إضافـــة إلـــى االمتثـــال لمتطلبـــات التصميـــم، قمنـــا بتعييـــن 
متخصصيـــن دولييـــن فـــي بعـــض جوانـــب تســـليم المشـــروع. 
فعلـــى ســـبيل المثـــال، كان وجـــود أخصائيـــي العشـــب ضروريـــا 
ــة  ــعة الشـــمس المطلوبـ ــدار أشـ ــا أن نراقـــب مقـ إذ كان علينـ
ــد  ــك المزيـ ــذا هنالـ ـــي. لـ ـــل العشـــب ينمـــو بشـــكل طبيع لجع
مـــن الفتحـــات فـــي أجـــزاء معينـــة مـــن ســـقف الملعـــب لضمـــان 
اليـــوم  طـــوال  الشـــمس  ألشـــعة  للعشـــب  الســـليم  التعـــرض 
والســـنة. واســـتخدمنا فنييـــن مـــن ألمانيـــا لتصميـــم المبنـــى، 
ومـــن المملكـــة المتحـــدة لتنســـيق المناظـــر الطبيعيـــة، ومـــن 
إســـبانيا للهندســـة المعماريـــة الرياضيـــة. وبذلـــك فقـــد تشـــكل 

ازداد

التحضيرات للمونديال مستمرة
 ما يزال أمام قطر أقل من خمس سنوات قبل استضافة نهائيات كأس العالم في العام 2022 والمنظمون 
ال يدخرون جهدا لضمان أن يصبح هذا الحدث، الذي يقام للمرة األولى في الشرق األوسط، من أكثر األحداث 

إثارة في تاريخ البطولة.

“مثل جميع االستادات في قطر، كان علينا أن نحاكي 
هويتنا الثقافية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة وأن 
نعكس شيئا تقليديا، لكن بطريقة أكثر وضوحا. لذا 

فقد اخترت التصميم المستوحى من »القحفية« ألنه 
يميل نحو االندماج بدال من التجريد، كما أنني شعرت أن 

»القحفية« كانت خيارا جيدا ألنها تغطي وتحمي” 

إبراهيم محمد الجيدة
 كبير المهندسين والرئيس التنفيذي للمكتب العربي 

للشئون الهندسية

بنية تحتية

الميـــاه المحـــالة 56.88 مليـــون متـــر مكعـــب بحلـــول 
ــال. ــون ريـ ــادل 452 مليـ ــا يعـ ــام 2022، أي مـ العـ

 مـــن ناحيـــة أخـــرى شـــهد الربـــع الثالـــث مـــن  2017 
خفـــض 12.6 مليـــون وحـــدة حراريـــة مـــن اســـتهالك الغـــاز 
ــة  ــري( نتيجـ ــال قطـ ــون ريـ ــي 130 مليـ ــادل حوالـ ــا يعـ )مـ
ــا  ــغيلية، كمـ ــة التشـ ــض التكلفـ العتمـــاد برنامـــج خفـ
ـــع  ـــة لشـــبكتي النقـــل والتوزي ـــة الحال نجـــح نظـــام مراقب
فـــي تحقيـــق وفـــر فـــي التكلفـــة يقـــدر بحوالـــي 45 

مليـــون ريــــال قطـــري.
 وقـــد أظهـــرت المؤشـــرات أداء عاليـــًا علـــى مســـتوى 
الصحـــة واألمـــن والســـالمة والبيئـــة خـــالل الربـــع الثالـــث 
مـــن 2017، حيـــث وصلـــت ســـاعات العمـــل بـــدون إصابـــات 
الكبـــرى  اإلســـتراتيجية  الخزانـــات  مشـــروع  فـــي 
لتأميـــن الميـــاه 91 مليـــون ســـاعة. كمـــا تـــم خـــالل الربـــع 
الثالـــث تنظيـــم عـــدد مـــن الحمـــالت الصحيـــة لموظفـــي 
كهرمـــاء بمـــا يضمـــن توفيـــر بيئـــة عمـــل آمنـــة وصحيـــة.
هـــالل  بـــن  عيســـى  المهنـــدس  ســـعادة  أعـــرب  وقـــد 
الكـــواري، رئيـــس المؤسســـة عـــن ســـعادته وتقديـــره 
لإلنجـــازات والتقـــدم الكبيـــر فـــي األعمـــال والمشـــاريع 
التـــي حققتهـــا المؤسســـة خـــالل الربـــع الثالـــث 2017، 
الســـيما فـــي ظـــل الظـــروف الحاليـــة مـــن خـــالل اتبـــاع 
إســـتراتيجيات وآليـــات ابتكاريـــة، كمـــا أشـــاد بجهـــود 
كافـــة العامليـــن فـــي المؤسســـة الذيـــن أســـهموا بشـــكل 
أساســـي فـــي هـــذا التقـــدم الـــذي تشـــهده كهرمـــاء فـــي 
مختلـــف المجـــاالت، وأكـــد حـــرص كهرمـــاء الدائـــم 
علـــى استشـــراف المســـتقبل وضمـــان الوفـــاء بالتزاماتهـــا 
ـــة.  ـــاء والمـــاء للبـــالد بكفـــاءة عالي نحـــو توفيـــر الكهرب

ــاء  ــة للكهربـ ــة القطريـ ــة العامـ  وقـــد نجحـــت المؤسسـ
والمـــاء “كهرمـــاء” فـــي تنفيـــذ خططهـــا اإلســـتراتيجية 
باالنتهـــاء مـــن تشـــغيل أول محطـــة كهربائيـــة تخـــدم 
شـــركة ســـكك الحديـــد القطريـــة “ الريـــل “ فـــي 
منطقـــة رأس أبوفنطـــاس لتوفيـــر الطاقـــة الكهربائيـــة 
اأُلطـــر  مـــع  يتوافـــق  بمـــا  الدوحـــة  متـــرو  لمشـــروع 
الحيويـــة  المشـــاريع  ويخـــدم  للمحطـــات  التشـــغيلية 

والمســـتقبلية فـــي الدولـــة.
فقـــد أنجـــزت كهرمـــاء األعمـــال التشـــغيلية للمحطـــة 
بجهـــد 33/132 ك.ف. إذ اســـتغرق المشـــروع 16 شـــهرًا 
وتـــم االنتهـــاء منـــه فـــي 17 يوليـــو 2017 بالتعـــاون مـــع 
فريـــق العمـــل المكلـــف وشـــركة الريـــل، كمـــا تـــم 
تغذيـــة المحطـــة مـــن محطـــة الثمامـــة ســـوبر ومحطـــة 

التوليـــد فـــي رأس أبوفنطـــاس.
منفصليـــن  بنظاميـــن  الفرعيـــة  المحطـــة  صممـــت   
وبقـــوة  كيلوفولـــت   132 بنظـــام  األول  للتشـــغيل 
200MVA بواســـطة كهرمـــاء، والثانـــي بنظـــام 33 
كيلـــو فولـــت لنظـــم المعلومـــات الجغرافيـــة لمحطـــة 
منفصلـــة لشـــركة  الريـــل، باإلضافـــة إلـــى المحـــوالت 
وقـــد  لهـــا،  التابعـــة  المعـــدات  وجميـــع  االحتياطيـــة 
بـــرأس  الفرعيـــة  المحطـــات  مـــن  توصيـــل كال  تـــم 
بالدوائـــر  الكبـــرى  الثمامـــة  ومحطـــة  أبوفنطـــاس 
الكهربائيـــة للكابـــل x 2132  كيلـــو فولـــت ، حيـــث 
تـــم تصميمهـــا وإنشـــاءها وإمدادهـــا بالطاقـــة الكافيـــة 
ـــم  التـــي يمكـــن االعتمـــاد عليهـــا فـــي المشـــروع، وقـــد ت
التخطيـــط إلنشـــاء 4 محطـــات فرعيـــة إضافيـــة مـــن 

بينهـــا 33/132/220 كيلوفولـــت .  

إنجـــازات  إلـــى  يضـــاف  إنجـــازًا جديـــدًا  هـــذا  ويعـــد 
المؤسســـة فـــي تنفيـــذ المشـــروع ومـــن أحـــد التحديـــات 
المنوطـــة بكهرمـــاء ، وبنـــاءًا علـــى الدراســـة ونتائـــج 
الجـــدوى الراميـــة لتنفيـــذ العديـــد مـــن المحطـــات لتغذيـــة 
المحطـــات  فـــي  والتوســـع  الجديـــدة  الريـــل  مشـــاريع 
أولويـــات  مـــن  أعتبـــر  حيـــث  األخـــرى،  المغذيـــة 
المشـــاريع التـــي تـــم ترســـيتها بســـرعة فائقـــة روعـــي 
فيهـــا المتطلبـــات الفنيـــة الخاصـــة للمحطـــة باســـتخدام 
تكنولوجيـــا تضمـــن اســـتمرار الطاقـــة الكهربائيـــة 
فـــي الحالـــة الطارئـــة، وذلـــك بالتنســـيق  التـــام بيـــن كاًل 
مـــن  فـــرق العمـــل لكهرمـــاء وبتوجيهـــات اإلدارة العليـــا 
للمؤسســـة وكذلـــك فريـــق العمـــل لشـــركة الريـــل 
التـــي  التحديـــات  تذليـــل  علـــى  ســـاعد  الـــذي  األمـــر 
واجهـــت ســـير العمـــل  ليســـهم ذلـــك فـــي إبـــراز الخدمـــة 
ــر الـــذي  ــع العمرانـــي الكبيـ ــة فـــي ظـــل التوسـ المقدمـ

تشـــهده الدولـــة.
الجديـــر بالذكـــر أن كهرمـــاء تحـــرص فـــي إجراءاتهـــا 
ـــع  ـــر األمـــن والســـالمة فـــي جمي ـــى معايي ـــاع أعل ـــى اتب عل
أنشـــطتها وعملياتهـــا ومنهـــا مشـــروع متـــرو الدوحـــة، 
حيـــث بلغـــت ســـاعات العمـــل بالمشـــروع حتـــى 17 يوليـــو 
ــات  ــل بـــدون إصابـ ــاعة عمـ ــر مـــن 3.375 سـ 2017 أكثـ
ــى جانـــب  ــروع، إلـ ــي المشـ ــن فـ ــن العامليـ ــوادث بيـ أو حـ
المحافظـــة علـــى أعلـــى المعاييـــر المناســـبة والظـــروف 
العمليـــة والمعيشـــية للعامليـــن، وهـــو مـــا أثـــر باإليجـــاب 

علـــى إنجـــاز األعمـــال.
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كأس  بطولـــة  الســـتضافة  المرشـــحة  االســـتادات  ســـابع 
ـــز االســـتاد بتصميمـــه  ـــم لكـــرة القـــدم قطـــر 2022. ويتمي العال
المبتكـــر والجـــريء، إذ ســـيتم بنـــاؤه باســـتخدام حاويـــات 
الشـــحن البحـــري باإلضافـــة لمـــواد قابلـــة للتفكيـــك تشـــمل 

والمقاعـــد. والســـقف  الجـــدران 
مباريـــات  سيســـتضيف  الـــذي  االســـتاد  هـــذا  صمـــم  وقـــد 
ـــب الهندســـي  ـــي المكت ـــع النهائ ـــدور رب ـــى ال ـــم حت كأس العال
اإلســـباني »فينويـــك إريبـــارن أركيتكتـــس« الـــذي يُعتبـــر 
أحـــد المكاتـــب المعماريـــة الرائـــدة عالميـــا. وفـــي خطـــوة هـــي 
األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي تاريـــخ بطـــوالت كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم، ســـيتم تفكيـــك اســـتاد راس أبـــو عبـــود بالكامـــل بعـــد 
البطولـــة، وذلـــك نظـــرا لكـــون كل مكونـــات االســـتاد قابلـــة 
للتفكيـــك، وســـتتم االســـتفادة مـــن حاويـــات الشـــحن البحـــري 
والمقاعـــد القابلـــة للتفكيـــك وكذلـــك الســـقف فـــي تشـــييد 
مشـــاريع أخـــرى، حيـــث ستُســـتخدم الكثيـــر مـــن أجزائـــه 
ــة  ــة جديـــدة وأخـــرى غيـــر رياضيـ ــة منشـــآت رياضيـ فـــي إقامـ
فـــي دولـــة قطـــر وخارجهـــا، األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي إنشـــاء 
إرث كبيـــر مـــن شـــأنه توســـيع نطـــاق االســـتفادة مـــن منشـــآت 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم فـــي شـــتى المجـــاالت الرياضيـــة 

والثقافيـــة وغيرهـــا.

إرث مثالي
ــاريع  ــا للمشـ ــة العليـ ــام للجنـ ــن العـ ــذوادي، األميـ ــن الـ ــال حسـ قـ
واإلرث، معلقـــا علـــى إطـــالق تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود: 
»لطالمـــا شـــكل االبتـــكار عنصـــرا أساســـيا فـــي خططنـــا 
الســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم قطـــر 2022. 
ولعـــل تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود أصـــدق دليـــل علـــى 
هـــذا التوجـــه، فهـــذا التصميـــم المميـــز الـــذي يعتمـــد علـــى 
ـــة للتفكيـــك ســـيكون األول مـــن نوعـــه فـــي تاريـــخ  مـــواد قابل
بطـــوالت كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، وســـيقدم مثـــاال جديـــدا 
ـــة فـــي تشـــكيل  ـــه هـــذه البطول ـــذي تؤدي ـــدور المهـــم ال ـــى ال عل

ــة«. ــداث الرياضيـ ــتقبل األحـ مسـ
وأضـــاف: »ســـيعزز تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود جهودنـــا 
ـــا رياضيـــا وثقافيـــا  ـــة إرث الراميـــة إلـــى ضمـــان أن تتـــرك البطول
طويـــل األمـــد لدولـــة قطـــر والعالـــم وذلـــك مـــن خـــالل األبنيـــة 
التـــي ســـتُبنى مـــن مكونـــات االســـتاد بعـــد تفكيكـــه، إلـــى 
جانـــب اإلرث العالمـــي لالســـتاد الـــذي سيســـهم فـــي تغييـــر 
لتكـــون  الرياضيـــة  المنشـــآت  بهـــا  التـــي تصمـــم  الطريقـــة 

أكثر ابتكارا وأقل كلفة اقتصادية وبيئية«. 
العـــام  األميـــن  ســـامورا،  ســـامبا ضيـــوف  فاطمـــة  وأعربـــت 
زارت  التـــي  )الفيفـــا(،  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  لالتحـــاد 
للتقـــدم المحـــرز فـــي  قطـــر فـــي أكتوبـــر عـــن ارتياحهـــا 
إلـــى  فـــي حديثهـــا  العالـــم، مضيفـــة  اســـتادات كأس  بنـــاء 
المســـؤولين فـــي اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث أنـــه ال يوجـــد 
ســـبب يدعـــو للتشـــكيك فـــي أن مونديـــال 2022 ســـيكون 
بطولـــة متميـــزة. وأعربـــت عـــن ثقتهـــا بـــأن المشـــاريع التـــي يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي مواقـــع المونديـــال القطـــري قبـــل خمـــس ســـنوات 
علـــى موعـــد البطولـــة تجـــري كمـــا هـــو مخطـــط لهـــا مـــن 

ناحيـــة البنيـــة التحتيـــة.
ومضـــت قائلـــة: »يعمـــل االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم مـــع 
قطـــر علـــى العديـــد مـــن القضايـــا مثـــل ظـــروف عمـــل العمـــال 

المهاجريـــن وقـــد كان التقـــدم الـــذى تحقـــق بالفعـــل مذهـــال. 
فقـــد ســـاعدت بطولـــة كأس العالـــم بالتأكيـــد علـــى دفـــع 
لمناقشـــة  الفرصـــة  لنـــا  تتيـــح  أنهـــا  التطـــور، كمـــا  عجلـــة 
القضايـــا الحساســـة. لـــذا ينبغـــي أن نواصـــل تشـــجيع كـــرة 
القـــدم فـــي الـــدول التـــي توجـــد فيهـــا مثـــل هـــذه القضايـــا 
الن هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة للمســـاهمة فـــي رفـــاه تلـــك 

الـــدول«.

برامج اإلرث
تســـخّر اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث التأثيـــر اإليجابـــي 
واالجتماعيـــة  البشـــرية  التنميـــة  لتحفيـــز  القـــدم  لكـــرة 
واالقتصاديـــة والبيئيـــة فـــي جميـــع أرجـــاء قطـــر والمنطقـــة 
وآســـيا، وذلـــك مـــن خـــالل برامـــج متميـــزة مثـــل الجيـــل المبهـــر، 
وتحـــدي 22، ورعايـــة العمـــال، ومبـــادرات هادفـــة مثـــل التواصـــل 

المجتمعـــي، وتأســـيس معهـــد جســـور.
وقـــد نظمـــت اللجنـــة العليـــا سلســـلة كبيـــر مـــن الفعاليـــات 
بطولـــة كأس  مشـــجعي  منطقـــة  مقدمتهـــا  فـــي  والبرامـــج 
العالـــم البرازيـــل 2014 فـــي كتـــارا، وكأس العمـــال الســـنوي، 
منتـــدى  مثـــل  المجتمعـــي  التواصـــل  مبـــادرات  مـــن  وعـــدد 

الشـــبابية. والمجموعـــة  التمكيـــن، 
وعـــن ذلـــك قـــال حســـن الـــذوادي: »نعمـــل بشـــكل يومـــي 
ونحـــن   ،2010 العـــام  فـــي  قطعنـــاه  الـــذي  الوعـــد  لتحقيـــق 
ــة بـــكل  ــة وناجحـ ــة تاريخيـ ــتضافة بطولـ ــى اسـ ــون علـ مصممـ

المقاييـــس«.
ســـتكون  القادمـــة  الخمـــس  الســـنوات  أن  »نـــدرك  وتابـــع: 
مليئـــة بالتحديـــات، ولكننـــا مســـتعدون للمضـــي قدمـــا إلنجـــاز 
ـــا نشـــعر أن هـــذا  ـــة العلي ـــا فـــي اللجن ـــة. وجميعن المراحـــل التالي
األمـــر يتعلـــق ببلدنـــا قطـــر وأنـــه أكبـــر مـــن مجـــرد كـــرة 
قـــدم. فنحـــن نريـــد مـــن هـــذه البطولـــة أن تُظهـــر الجوانـــب 
المشـــرقة مـــن ثقافتنـــا وتقـــرب بيـــن الشـــعوب وتكـــون جســـرا 

ــرق«. ــن الغـــرب والشـ ــل بيـ للتواصـ
وأضـــاف قائـــال: »لقـــد قطعنـــا شـــوطا بعيـــدا فـــي الســـنوات 
الســـبع الماضيـــة، وقـــد حققنـــا اإلنجـــازات فـــي وقتهـــا المحـــدد. 
فلكـــرة القـــدم القـــدرة علـــى توحيـــد وإلهـــام النـــاس بخـــالف 
األنـــواع األخـــرى مـــن الرياضـــة، ونريـــد أن نجعـــل مـــن بطولـــة 
ــق  ــى نحقـ ــة حتـ ــر وللمنطقـ ــزا لقطـ ــرا محفـ ــم أمـ كأس العالـ

ــا«. طموحاتنـ

“يعمل االتحاد الدولي لكرة القدم مع قطر حول 
العديد من القضايا مثل ظروف عمل العمال 

المهاجرين وقد كان التقدم الذى تحقق بالفعل 
مذهال”. 

فاطمة سامبا ضيوف سامورا
األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(

فريـــق كبيـــر لبنـــاء ملعـــب حديـــث مـــن أجـــل قطـــر«.
وأضـــاف الجيـــدة أنـــه فـــي إطـــار التخطيـــط إلرث بطولـــة 
كأس العالـــم 2022، ســـيتم بعـــد انتهـــاء البطولـــة تخفيـــض 
 20 ألف إلـــى   40 مـــن  الثمامـــة  االســـتيعابية الســـتاد  الطاقـــة 
ألف مقعـــد حيـــث ســـيتم التبـــرع بالمقاعـــد المفككـــة مـــن 

االســـتاد للـــدول التـــي تحتـــاج إلـــى بنيـــة تحتيـــة رياضيـــة. 
ــح  ــة، أوضـ ــتاد الثمامـ ــإرث اسـ ــق بـ ــب المتعلـ ــتمرارا للجانـ واسـ
الجيـــدة أن االســـتاد مـــن الممكـــن أن يتضمـــن فندقـــا عصريـــا 
القـــدم  كـــرة  نـــوادي  يســـتضيف  وأن  صحيـــة  ومنتجعـــات 
مضيفـــا: »مـــن أهـــم التحديـــات ضمـــان أن ال يصبـــح االســـتاد 
دون فائـــدة فـــي ختـــام هـــذا الحـــدث الـــذي يجـــرى كل أربـــع 
ســـنوات. لـــذا فقـــد جعلنـــا االســـتاد قـــادرا علـــى أن يضـــم 
ـــا  منشـــآت ومرافـــق لبعـــض الرياضـــات األخـــرى حيـــث خططن
ـــا نضـــع التصميـــم الرئيســـي. فـــاإلرث  لـــكل ذلـــك عندمـــا كن
هـــو فـــي غايـــة األهميـــة بالنســـبة لنـــا، ألنـــه فـــي خاتمـــة المطـــاف 
هـــو مـــا ســـيبقى فـــي المدينـــة بعـــد اختتـــام البطولـــة، ليـــس 
مـــن حيـــث المالعـــب فحســـب، وإنمـــا الطـــرق والمتـــرو أيضـــا 
ـــرى أنفســـنا كجـــزء مـــن  ـــا. ونحـــن ن ـــة بأكمله ـــة التحتي والبني
هـــذا اإلرث ألننـــا شـــركة محليـــة تشـــارك فـــي إدارة وتصميـــم 
ــي  ــا. وفـ ــة الفيفـ ــات منظمـ ــع متطلبـ ــق مـ ــث يتوافـ ــتاد حديـ اسـ

الواقـــع، نريـــد أن نأخـــذ هـــذه المعرفـــة إلـــى خـــارج قطـــر«.
ولفـــت الجيـــدة إلـــى أن اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث التـــي 
عينـــت المكتـــب العربـــي للشـــئون الهندســـية لتنفيـــذ أعمـــال 

تصميـــم اســـتاد الثمامـــة قـــد درســـت قضايـــا اإلرث بعنايـــة 
فائقـــة. وأضـــاف قائـــال: »كانـــت هنالـــك أمثلـــة ســـيئة فـــي 
ــب  ــدم المالعـ ــح أن هـ ــا، اتضـ ــوب إفريقيـ ــي جنـ ــي. ففـ الماضـ
أســـهل مـــن صيانتهـــا. وكذلـــك فقـــد عانـــت البرازيـــل كثيـــرا 
بســـبب إفراطهـــا فـــي اإلنفـــاق علـــى المالعـــب. لكـــن هنـــا 
ــن  ــدة مـ ــا مفيـ ــا دروسـ ــد تعلمنـ ــا قـ ــال ألننـ ــة قليـ تختلـــف الحالـ
األحـــداث الماضيـــة، ولهـــذا الســـبب تـــم تضميـــن كل هـــذه 
األفـــكار الجديـــدة فـــي مخططاتنـــا، مثـــل الفنـــادق العصريـــة 

ـــة«. ــة الطبي ــبيتار للرياضـ ــق سـ ومرافـ
ووفقـــا للجيـــدة، فـــإن االلتـــزام بمتطلبـــات االســـتدامة يمثـــل 
ــال:  ــاء إذ قـ ــذا العنـ ــتحق هـ ــه يسـ ــرا لكنـ ــا كبيـ ــا تحديـ أيضـ
متوافقـــة  المالعـــب  أن تكـــون مخططـــات جميـــع  »يجـــب 
مـــع مســـتوى 4 نجـــوم،  وهـــو المســـتوى األعلـــى وفـــق نظـــام 
تصنيـــف األبنيـــة الخضـــراء GSAS ، وهـــذا تحـــد كبيـــر، 
لكـــن تـــم تحقيقـــه مـــن جانبنـــا. فقـــد كان علينـــا أن ننظـــر 
فـــي جميـــع جوانـــب االســـتدامة فـــي المالعـــب مـــن المـــواد 
المعـــاد تدويرهـــا، وأضـــواء الجهـــد المنخفـــض، واســـتخدام 
الشمســـية،  واألجهـــزة  اإلمـــكان،  قـــدر  الطبيعـــي  الضـــوء 
ومـــا إلـــى ذلـــك. وهـــذا أمـــر حكيـــم للغايـــة، ألن التصميـــم 
ــن التكاليـــف  ــار كال مـ ــن االعتبـ ــذ بعيـ ــة يأخـ ــذه الطريقـ بهـ

والبيئـــة«. التشـــغيلية 
 28 فـــي  واإلرث  للمشـــاريع  العليـــا  اللجنـــة  كشـــفت  وقـــد 
نوفمبـــر 2017 عـــن تصميـــم اســـتاد رأس أبـــو عبـــود، وهـــو 

“لطالما شكل االبتكار عنصرا أساسيا في خططنا 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 

2022. ولعل تصميم استاد راس أبو عبود أصدق دليل 
على هذا التوجه”.

سعادة حسن الذوادي
األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث
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كأس  بطولـــة  الســـتضافة  المرشـــحة  االســـتادات  ســـابع 
ـــز االســـتاد بتصميمـــه  ـــم لكـــرة القـــدم قطـــر 2022. ويتمي العال
المبتكـــر والجـــريء، إذ ســـيتم بنـــاؤه باســـتخدام حاويـــات 
الشـــحن البحـــري باإلضافـــة لمـــواد قابلـــة للتفكيـــك تشـــمل 

والمقاعـــد. والســـقف  الجـــدران 
مباريـــات  سيســـتضيف  الـــذي  االســـتاد  هـــذا  صمـــم  وقـــد 
ـــب الهندســـي  ـــي المكت ـــع النهائ ـــدور رب ـــى ال ـــم حت كأس العال
اإلســـباني »فينويـــك إريبـــارن أركيتكتـــس« الـــذي يُعتبـــر 
أحـــد المكاتـــب المعماريـــة الرائـــدة عالميـــا. وفـــي خطـــوة هـــي 
األولـــى مـــن نوعهـــا فـــي تاريـــخ بطـــوالت كأس العالـــم لكـــرة 
القـــدم، ســـيتم تفكيـــك اســـتاد راس أبـــو عبـــود بالكامـــل بعـــد 
البطولـــة، وذلـــك نظـــرا لكـــون كل مكونـــات االســـتاد قابلـــة 
للتفكيـــك، وســـتتم االســـتفادة مـــن حاويـــات الشـــحن البحـــري 
والمقاعـــد القابلـــة للتفكيـــك وكذلـــك الســـقف فـــي تشـــييد 
مشـــاريع أخـــرى، حيـــث ستُســـتخدم الكثيـــر مـــن أجزائـــه 
ــة  ــة جديـــدة وأخـــرى غيـــر رياضيـ ــة منشـــآت رياضيـ فـــي إقامـ
فـــي دولـــة قطـــر وخارجهـــا، األمـــر الـــذي سيســـهم فـــي إنشـــاء 
إرث كبيـــر مـــن شـــأنه توســـيع نطـــاق االســـتفادة مـــن منشـــآت 
كأس العالـــم لكـــرة القـــدم فـــي شـــتى المجـــاالت الرياضيـــة 

والثقافيـــة وغيرهـــا.

إرث مثالي
ــاريع  ــا للمشـ ــة العليـ ــام للجنـ ــن العـ ــذوادي، األميـ ــن الـ ــال حسـ قـ
واإلرث، معلقـــا علـــى إطـــالق تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود: 
»لطالمـــا شـــكل االبتـــكار عنصـــرا أساســـيا فـــي خططنـــا 
الســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم قطـــر 2022. 
ولعـــل تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود أصـــدق دليـــل علـــى 
هـــذا التوجـــه، فهـــذا التصميـــم المميـــز الـــذي يعتمـــد علـــى 
ـــة للتفكيـــك ســـيكون األول مـــن نوعـــه فـــي تاريـــخ  مـــواد قابل
بطـــوالت كأس العالـــم لكـــرة القـــدم، وســـيقدم مثـــاال جديـــدا 
ـــة فـــي تشـــكيل  ـــه هـــذه البطول ـــذي تؤدي ـــدور المهـــم ال ـــى ال عل

ــة«. ــداث الرياضيـ ــتقبل األحـ مسـ
وأضـــاف: »ســـيعزز تصميـــم اســـتاد راس أبـــو عبـــود جهودنـــا 
ـــا رياضيـــا وثقافيـــا  ـــة إرث الراميـــة إلـــى ضمـــان أن تتـــرك البطول
طويـــل األمـــد لدولـــة قطـــر والعالـــم وذلـــك مـــن خـــالل األبنيـــة 
التـــي ســـتُبنى مـــن مكونـــات االســـتاد بعـــد تفكيكـــه، إلـــى 
جانـــب اإلرث العالمـــي لالســـتاد الـــذي سيســـهم فـــي تغييـــر 
لتكـــون  الرياضيـــة  المنشـــآت  بهـــا  التـــي تصمـــم  الطريقـــة 

أكثر ابتكارا وأقل كلفة اقتصادية وبيئية«. 
العـــام  األميـــن  ســـامورا،  ســـامبا ضيـــوف  فاطمـــة  وأعربـــت 
زارت  التـــي  )الفيفـــا(،  القـــدم  لكـــرة  الدولـــي  لالتحـــاد 
للتقـــدم المحـــرز فـــي  قطـــر فـــي أكتوبـــر عـــن ارتياحهـــا 
إلـــى  فـــي حديثهـــا  العالـــم، مضيفـــة  اســـتادات كأس  بنـــاء 
المســـؤولين فـــي اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث أنـــه ال يوجـــد 
ســـبب يدعـــو للتشـــكيك فـــي أن مونديـــال 2022 ســـيكون 
بطولـــة متميـــزة. وأعربـــت عـــن ثقتهـــا بـــأن المشـــاريع التـــي يتـــم 
تنفيذهـــا فـــي مواقـــع المونديـــال القطـــري قبـــل خمـــس ســـنوات 
علـــى موعـــد البطولـــة تجـــري كمـــا هـــو مخطـــط لهـــا مـــن 

ناحيـــة البنيـــة التحتيـــة.
ومضـــت قائلـــة: »يعمـــل االتحـــاد الدولـــي لكـــرة القـــدم مـــع 
قطـــر علـــى العديـــد مـــن القضايـــا مثـــل ظـــروف عمـــل العمـــال 

المهاجريـــن وقـــد كان التقـــدم الـــذى تحقـــق بالفعـــل مذهـــال. 
فقـــد ســـاعدت بطولـــة كأس العالـــم بالتأكيـــد علـــى دفـــع 
لمناقشـــة  الفرصـــة  لنـــا  تتيـــح  أنهـــا  التطـــور، كمـــا  عجلـــة 
القضايـــا الحساســـة. لـــذا ينبغـــي أن نواصـــل تشـــجيع كـــرة 
القـــدم فـــي الـــدول التـــي توجـــد فيهـــا مثـــل هـــذه القضايـــا 
الن هـــذه هـــي الطريقـــة الوحيـــدة للمســـاهمة فـــي رفـــاه تلـــك 

الـــدول«.

برامج اإلرث
تســـخّر اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث التأثيـــر اإليجابـــي 
واالجتماعيـــة  البشـــرية  التنميـــة  لتحفيـــز  القـــدم  لكـــرة 
واالقتصاديـــة والبيئيـــة فـــي جميـــع أرجـــاء قطـــر والمنطقـــة 
وآســـيا، وذلـــك مـــن خـــالل برامـــج متميـــزة مثـــل الجيـــل المبهـــر، 
وتحـــدي 22، ورعايـــة العمـــال، ومبـــادرات هادفـــة مثـــل التواصـــل 

المجتمعـــي، وتأســـيس معهـــد جســـور.
وقـــد نظمـــت اللجنـــة العليـــا سلســـلة كبيـــر مـــن الفعاليـــات 
بطولـــة كأس  مشـــجعي  منطقـــة  مقدمتهـــا  فـــي  والبرامـــج 
العالـــم البرازيـــل 2014 فـــي كتـــارا، وكأس العمـــال الســـنوي، 
منتـــدى  مثـــل  المجتمعـــي  التواصـــل  مبـــادرات  مـــن  وعـــدد 

الشـــبابية. والمجموعـــة  التمكيـــن، 
وعـــن ذلـــك قـــال حســـن الـــذوادي: »نعمـــل بشـــكل يومـــي 
ونحـــن   ،2010 العـــام  فـــي  قطعنـــاه  الـــذي  الوعـــد  لتحقيـــق 
ــة بـــكل  ــة وناجحـ ــة تاريخيـ ــتضافة بطولـ ــى اسـ ــون علـ مصممـ

المقاييـــس«.
ســـتكون  القادمـــة  الخمـــس  الســـنوات  أن  »نـــدرك  وتابـــع: 
مليئـــة بالتحديـــات، ولكننـــا مســـتعدون للمضـــي قدمـــا إلنجـــاز 
ـــا نشـــعر أن هـــذا  ـــة العلي ـــا فـــي اللجن ـــة. وجميعن المراحـــل التالي
األمـــر يتعلـــق ببلدنـــا قطـــر وأنـــه أكبـــر مـــن مجـــرد كـــرة 
قـــدم. فنحـــن نريـــد مـــن هـــذه البطولـــة أن تُظهـــر الجوانـــب 
المشـــرقة مـــن ثقافتنـــا وتقـــرب بيـــن الشـــعوب وتكـــون جســـرا 

ــرق«. ــن الغـــرب والشـ ــل بيـ للتواصـ
وأضـــاف قائـــال: »لقـــد قطعنـــا شـــوطا بعيـــدا فـــي الســـنوات 
الســـبع الماضيـــة، وقـــد حققنـــا اإلنجـــازات فـــي وقتهـــا المحـــدد. 
فلكـــرة القـــدم القـــدرة علـــى توحيـــد وإلهـــام النـــاس بخـــالف 
األنـــواع األخـــرى مـــن الرياضـــة، ونريـــد أن نجعـــل مـــن بطولـــة 
ــق  ــى نحقـ ــة حتـ ــر وللمنطقـ ــزا لقطـ ــرا محفـ ــم أمـ كأس العالـ

ــا«. طموحاتنـ

“يعمل االتحاد الدولي لكرة القدم مع قطر حول 
العديد من القضايا مثل ظروف عمل العمال 

المهاجرين وقد كان التقدم الذى تحقق بالفعل 
مذهال”. 

فاطمة سامبا ضيوف سامورا
األمين العام لالتحاد الدولي لكرة القدم )الفيفا(

فريـــق كبيـــر لبنـــاء ملعـــب حديـــث مـــن أجـــل قطـــر«.
وأضـــاف الجيـــدة أنـــه فـــي إطـــار التخطيـــط إلرث بطولـــة 
كأس العالـــم 2022، ســـيتم بعـــد انتهـــاء البطولـــة تخفيـــض 
 20 ألف إلـــى   40 مـــن  الثمامـــة  االســـتيعابية الســـتاد  الطاقـــة 
ألف مقعـــد حيـــث ســـيتم التبـــرع بالمقاعـــد المفككـــة مـــن 

االســـتاد للـــدول التـــي تحتـــاج إلـــى بنيـــة تحتيـــة رياضيـــة. 
ــح  ــة، أوضـ ــتاد الثمامـ ــإرث اسـ ــق بـ ــب المتعلـ ــتمرارا للجانـ واسـ
الجيـــدة أن االســـتاد مـــن الممكـــن أن يتضمـــن فندقـــا عصريـــا 
القـــدم  كـــرة  نـــوادي  يســـتضيف  وأن  صحيـــة  ومنتجعـــات 
مضيفـــا: »مـــن أهـــم التحديـــات ضمـــان أن ال يصبـــح االســـتاد 
دون فائـــدة فـــي ختـــام هـــذا الحـــدث الـــذي يجـــرى كل أربـــع 
ســـنوات. لـــذا فقـــد جعلنـــا االســـتاد قـــادرا علـــى أن يضـــم 
ـــا  منشـــآت ومرافـــق لبعـــض الرياضـــات األخـــرى حيـــث خططن
ـــا نضـــع التصميـــم الرئيســـي. فـــاإلرث  لـــكل ذلـــك عندمـــا كن
هـــو فـــي غايـــة األهميـــة بالنســـبة لنـــا، ألنـــه فـــي خاتمـــة المطـــاف 
هـــو مـــا ســـيبقى فـــي المدينـــة بعـــد اختتـــام البطولـــة، ليـــس 
مـــن حيـــث المالعـــب فحســـب، وإنمـــا الطـــرق والمتـــرو أيضـــا 
ـــرى أنفســـنا كجـــزء مـــن  ـــا. ونحـــن ن ـــة بأكمله ـــة التحتي والبني
هـــذا اإلرث ألننـــا شـــركة محليـــة تشـــارك فـــي إدارة وتصميـــم 
ــي  ــا. وفـ ــة الفيفـ ــات منظمـ ــع متطلبـ ــق مـ ــث يتوافـ ــتاد حديـ اسـ

الواقـــع، نريـــد أن نأخـــذ هـــذه المعرفـــة إلـــى خـــارج قطـــر«.
ولفـــت الجيـــدة إلـــى أن اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث التـــي 
عينـــت المكتـــب العربـــي للشـــئون الهندســـية لتنفيـــذ أعمـــال 

تصميـــم اســـتاد الثمامـــة قـــد درســـت قضايـــا اإلرث بعنايـــة 
فائقـــة. وأضـــاف قائـــال: »كانـــت هنالـــك أمثلـــة ســـيئة فـــي 
ــب  ــدم المالعـ ــح أن هـ ــا، اتضـ ــوب إفريقيـ ــي جنـ ــي. ففـ الماضـ
أســـهل مـــن صيانتهـــا. وكذلـــك فقـــد عانـــت البرازيـــل كثيـــرا 
بســـبب إفراطهـــا فـــي اإلنفـــاق علـــى المالعـــب. لكـــن هنـــا 
ــن  ــدة مـ ــا مفيـ ــا دروسـ ــد تعلمنـ ــا قـ ــال ألننـ ــة قليـ تختلـــف الحالـ
األحـــداث الماضيـــة، ولهـــذا الســـبب تـــم تضميـــن كل هـــذه 
األفـــكار الجديـــدة فـــي مخططاتنـــا، مثـــل الفنـــادق العصريـــة 

ـــة«. ــة الطبي ــبيتار للرياضـ ــق سـ ومرافـ
ووفقـــا للجيـــدة، فـــإن االلتـــزام بمتطلبـــات االســـتدامة يمثـــل 
ــال:  ــاء إذ قـ ــذا العنـ ــتحق هـ ــه يسـ ــرا لكنـ ــا كبيـ ــا تحديـ أيضـ
متوافقـــة  المالعـــب  أن تكـــون مخططـــات جميـــع  »يجـــب 
مـــع مســـتوى 4 نجـــوم،  وهـــو المســـتوى األعلـــى وفـــق نظـــام 
تصنيـــف األبنيـــة الخضـــراء GSAS ، وهـــذا تحـــد كبيـــر، 
لكـــن تـــم تحقيقـــه مـــن جانبنـــا. فقـــد كان علينـــا أن ننظـــر 
فـــي جميـــع جوانـــب االســـتدامة فـــي المالعـــب مـــن المـــواد 
المعـــاد تدويرهـــا، وأضـــواء الجهـــد المنخفـــض، واســـتخدام 
الشمســـية،  واألجهـــزة  اإلمـــكان،  قـــدر  الطبيعـــي  الضـــوء 
ومـــا إلـــى ذلـــك. وهـــذا أمـــر حكيـــم للغايـــة، ألن التصميـــم 
ــن التكاليـــف  ــار كال مـ ــن االعتبـ ــذ بعيـ ــة يأخـ ــذه الطريقـ بهـ

والبيئـــة«. التشـــغيلية 
 28 فـــي  واإلرث  للمشـــاريع  العليـــا  اللجنـــة  كشـــفت  وقـــد 
نوفمبـــر 2017 عـــن تصميـــم اســـتاد رأس أبـــو عبـــود، وهـــو 

“لطالما شكل االبتكار عنصرا أساسيا في خططنا 
الستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم قطر 

2022. ولعل تصميم استاد راس أبو عبود أصدق دليل 
على هذا التوجه”.

سعادة حسن الذوادي
األمين العام للجنة العليا للمشاريع واإلرث

بنية تحتية
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اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث عقـــد 
تصنيـــع مقاعـــد المدرجـــات الخاصـــة 
ــة الســـتضافة  ــتادات مقترحـ ــة اسـ بثالثـ
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم قطـــر2022  لشـــركة 
كوســـتال قطـــر، وهـــي شـــركة قطريـــة متخصّصـــة فـــي 
ـــت هـــذه الخطـــوة  مجـــال الصناعـــة والتشـــييد. وقـــد كان
لتعزيـــز  المبذولـــة  الجهـــود  علـــى  واضحـــا  مؤشـــرا 
الشـــركات المحليـــة، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار جانـــب 
اإلرث المرتبـــط  بـــكأس العالـــم 2022. وبموجـــب العقـــد 
ســـيتم تصنيـــع 140 ألـــف مقعـــد تحمـــل شـــعار »صنـــع فـــي 

قطـــر« الســـتادات الريـــان والوكـــرة والبيـــت.
نيشـــاد عظيـــم:  للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إلـــى  دائمـــا  نســـعى  قطـــر  كوســـتال  فـــي  »نحـــن 
المســـاهمة فـــي االقتصـــاد ورؤيـــة قطـــر 2030. ولدينـــا 
ــي  ــال التـ ــدات األعمـ ــاريع ووحـ ــن المشـ ــد مـ ــا العديـ حاليـ
تقـــوم بذلـــك فـــي الواقـــع، لـــذا هـــذا النـــوع مـــن التصنيـــع 

ليـــس جديـــدا بالنســـبة لنـــا«. 
وأكـــد عظيـــم أن أهـــم مـــا يميـــز مشـــروع كأس العالـــم 
بالنســـبة لشـــركة كوســـتال قطـــر هـــو التعـــاون بيـــن 
ـــاج المقاعـــد، مضيفـــا:  األقســـام المختلفـــة للشـــركة إلنت
»لقـــد تمكنـــا مـــن االســـتفادة مـــن أوجـــه التـــآزر بيـــن 
ووحـــدات  تجاريـــة،  وحـــدات  مـــن  المختلفـــة،  وحداتنـــا 
ــن  ــن حقـ ــم يكـ ــاء. ولـ ــة، والبنـ ــب، والجلفنـ ــع الصلـ تصنيـ
القوالـــب تحديـــا كبيـــرا بالنســـبة لنـــا ألننـــا علـــى داريـــة 
بمختلـــف التعقيـــدات والمتطلبـــات والعمليـــات الالزمـــة 

إلدارة هـــذه التكنولوجيـــا«.
وفيمـــا يتعلـــق بـــكأس العالـــم، فـــإن كوســـتال قطـــر ال 
ــب  ــتادات فحسـ ــد االسـ ــب مقاعـ ــع وتركيـ ــوم بتصنيـ تقـ
إذ يشـــارك قســـم الصلـــب فـــي الشـــركة فـــي إنجـــاز 
األعمـــال الهيكليـــة الســـتاد خليفـــة الدولـــي إذ يقـــول: 
»إننـــا نشـــارك فـــي أعمـــال تجديـــد االســـتاد حيـــث تتـــم 
زيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية لالســـتاد، كمـــا أننـــا قـــد 
حصلنـــا علـــى عقـــد لتنفيـــذ أعمـــال الصلـــب الثانويـــة. 
فـــكل الصلـــب الـــذي ترونـــه علـــى الســـطح الخارجـــي 
وتركيبـــه  تـــم تصنيعـــه  قـــد  الدولـــي  الســـتاد خليفـــة 
مـــن قبلنـــا، وقـــد كانـــت مهمـــة معقـــدة بســـبب شـــكل 
ومنحنيـــات االســـتاد، لكننـــا تمكنـــا مـــن إكمالـــه قبـــل 

الموعـــد المحـــدد لـــه«. 
التصنيـــع  الملعـــب فـــي منشـــأة  ويتـــم تصنيـــع مقاعـــد 

المنطقـــة  فـــي  الواقعـــة  قطـــر  كوســـتال  لشـــركة 
الصناعيـــة الجديـــدة، ومـــن أهـــم مـــا يميـــز المصنـــع آالتـــه 
قائـــال:  وأردف  بصـــورة كاملـــة.  مؤتمنـــة  هـــي  التـــي 
»هدفنـــا هـــو أن نصبـــح واحـــدة مـــن أفضـــل مرافـــق 
التصنيـــع فـــي العالـــم. وقـــد اشـــترينا أفضـــل مـــا يمكـــن 
مـــن اآلالت مـــن النمســـا، ونحـــن نســـتخدم الروبوتـــات 
بصـــورة كبيـــرة، إذ تقـــوم الروبوتـــات بنـــزع المقاعـــد مـــن 
القوالـــب وإضافـــة األوزان عليهـــا. والتدخـــل البشـــري هـــو 
بحـــده األدنـــى، لذلـــك فـــإن المخاطـــر المتعلقـــة بالســـالمة 
والجـــودة واإلنتـــاج هـــي بحدهـــا األدنـــى أيضـــا. ويتـــم 
ـــة فـــي منشـــأة تصنيـــع الصلـــب  تصنيـــع األقـــواس الفوالذي
باســـتخدام روبوتـــات لحـــام لضمـــان الجـــودة واإلنتاجيـــة 
المتخصـــص  مصنعنـــا  فـــي  جلفنتهـــا  ويتـــم  العاليـــة، 
بالجلفنـــة. ونحـــن فـــي الواقـــع نســـيطر ســـيطرة كاملـــة 

علـــى سلســـلة قيمـــة التصنيـــع«.

ولفـــت عظيـــم إلـــى الفوائـــد التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة 
نتيجـــة لكونهـــا فـــي قطـــر، مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد 
بذلـــت قصـــارى جهدهـــا الســـتخدام المـــواد مـــن المنطقـــة 
إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن. وأضـــاف: »حصلنـــا علـــى 
الدعـــم مـــن اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث وبنـــك قطـــر 
للتنميـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإننـــا نلبـــي احتياجاتنـــا مـــن 
األلمنيـــوم مـــن داخـــل قطـــر بفضـــل شـــركة ألمنيـــوم 
قطـــر )قطالـــوم(، كمـــا أننـــا نحصـــل علـــى احتياجاتنـــا 
مـــن المـــواد الخـــام للبولـــي بروبيليـــن والفـــوالذ مـــن دول 
هـــذا  فـــإن  لـــذا  األخـــرى.  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 

المنتـــج هـــو منتـــج إقليمـــي عمومـــا«.
العالـــم  كأس  أهـــداف  أحـــد  أن  عظيـــم  وكشـــف 
بطريقـــة  واإلقليمـــي  القطـــري  االقتصـــاد  تعزيـــز  هـــو 
ــا  ــن بصمتنـ ــل مـ ــا نقلـ ــال: »إننـ ــتطرد قائـ ــتدامة. واسـ مسـ
الكربونيـــة مـــن خـــالل عـــدم نقـــل المـــواد ذهابـــا وإيابـــا 
ــيناريوهات  ــن السـ ــف عـ ــن نختلـ ــة. فنحـ ــافات طويلـ لمسـ
النموذجيـــة األخـــرى التـــي تشـــتري فيهـــا الشـــركات 
مجلـــس  دول  إحـــدى  مـــن  الخـــام  المـــواد  المصنعـــة 
ــا، ومـــن ثـــم  ــاون الخليجـــي، ثـــم تشـــحنها إلـــى أوروبـ التعـ
ـــا  ـــا بعـــد تصنيعـــه. لكنن ـــى هن ـــي إل ـــج النهائ تشـــحن المنت
ــع المـــواد  علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، نحصـــل علـــى جميـ
مـــن داخـــل المنطقـــة. وجميـــع منتجاتنـــا مـــن البالســـتيك 
واأللمنيـــوم والصلـــب قابلـــة إلعـــادة التدويـــر بنســـبة %100«.
بالنســـبة  تمامـــا  اآلن  اختلفـــت  قـــد  القصـــة  لكـــن 
لكوســـتال قطـــر فـــي ظـــل الحصـــار الـــذي تفرضـــه 
وهـــي   – الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  ثالثـــة 
الســـعودية واإلمـــارات والبحريـــن - علـــى قطـــر منـــذ 

.2017 العـــام  منتصـــف 
نقـــل  أهميـــة  علـــى  مشـــددا  حديثـــه  عظيـــم  وأنهـــى 
التكنولوجيـــا، ولفـــت إلـــى أن ذلـــك هـــو ســـبب شـــراكة 
ــتال قطـــر مـــع شـــركة فوريـــوم، وهـــي شـــركة  كوسـ
بولنديـــة لتصنيـــع المقاعـــد قائـــال: »كان بإمكاننـــا أن 
نصنّـــع مقاعدنـــا بأنفســـنا لكننـــا نحتـــاج إلـــى الخبـــرة فـــي 
ــا  ــية وضحاهـ ــن عشـ ــرة بيـ ــي الخبـ ــال، وال تأتـ ــذا المجـ هـ
ســـنوات  مـــدى  علـــى  الـــدؤوب  العمـــل  تتطلـــب  فهـــي 
عديـــدة. ومـــن المهـــم جـــدا بالنســـبة لنـــا أن يتوافـــق كل 

ــة«. ــر الدوليـ ــع المعاييـ ــه فـــي قطـــر مـ ــا نصنّعـ مـ

مقاعد متميزة
يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة كوستال قطر، نيشاد عظيم، عن المقاعد التي تحمل شعار “صنع في قطر” والتي 

سُتستخدم في بعض االستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

منحت

“لقد تمكنا من االستفادة من أوجه التآزر بين وحداتنا 
المختلفة، من وحدات تجارية، ووحدات تصنيع 

الصلب، والجلفنة”.

نيشاد عظيم
الرئيس التنفيذي لشركة كوستال
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اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث عقـــد 
تصنيـــع مقاعـــد المدرجـــات الخاصـــة 
ــة الســـتضافة  ــتادات مقترحـ ــة اسـ بثالثـ
بطولـــة كأس العالـــم لكـــرة القـــدم قطـــر2022  لشـــركة 
كوســـتال قطـــر، وهـــي شـــركة قطريـــة متخصّصـــة فـــي 
ـــت هـــذه الخطـــوة  مجـــال الصناعـــة والتشـــييد. وقـــد كان
لتعزيـــز  المبذولـــة  الجهـــود  علـــى  واضحـــا  مؤشـــرا 
الشـــركات المحليـــة، مـــع األخـــذ بعيـــن االعتبـــار جانـــب 
اإلرث المرتبـــط  بـــكأس العالـــم 2022. وبموجـــب العقـــد 
ســـيتم تصنيـــع 140 ألـــف مقعـــد تحمـــل شـــعار »صنـــع فـــي 

قطـــر« الســـتادات الريـــان والوكـــرة والبيـــت.
نيشـــاد عظيـــم:  للشـــركة،  التنفيـــذي  الرئيـــس  وقـــال 
إلـــى  دائمـــا  نســـعى  قطـــر  كوســـتال  فـــي  »نحـــن 
المســـاهمة فـــي االقتصـــاد ورؤيـــة قطـــر 2030. ولدينـــا 
ــي  ــال التـ ــدات األعمـ ــاريع ووحـ ــن المشـ ــد مـ ــا العديـ حاليـ
تقـــوم بذلـــك فـــي الواقـــع، لـــذا هـــذا النـــوع مـــن التصنيـــع 

ليـــس جديـــدا بالنســـبة لنـــا«. 
وأكـــد عظيـــم أن أهـــم مـــا يميـــز مشـــروع كأس العالـــم 
بالنســـبة لشـــركة كوســـتال قطـــر هـــو التعـــاون بيـــن 
ـــاج المقاعـــد، مضيفـــا:  األقســـام المختلفـــة للشـــركة إلنت
»لقـــد تمكنـــا مـــن االســـتفادة مـــن أوجـــه التـــآزر بيـــن 
ووحـــدات  تجاريـــة،  وحـــدات  مـــن  المختلفـــة،  وحداتنـــا 
ــن  ــن حقـ ــم يكـ ــاء. ولـ ــة، والبنـ ــب، والجلفنـ ــع الصلـ تصنيـ
القوالـــب تحديـــا كبيـــرا بالنســـبة لنـــا ألننـــا علـــى داريـــة 
بمختلـــف التعقيـــدات والمتطلبـــات والعمليـــات الالزمـــة 

إلدارة هـــذه التكنولوجيـــا«.
وفيمـــا يتعلـــق بـــكأس العالـــم، فـــإن كوســـتال قطـــر ال 
ــب  ــتادات فحسـ ــد االسـ ــب مقاعـ ــع وتركيـ ــوم بتصنيـ تقـ
إذ يشـــارك قســـم الصلـــب فـــي الشـــركة فـــي إنجـــاز 
األعمـــال الهيكليـــة الســـتاد خليفـــة الدولـــي إذ يقـــول: 
»إننـــا نشـــارك فـــي أعمـــال تجديـــد االســـتاد حيـــث تتـــم 
زيـــادة الطاقـــة االســـتيعابية لالســـتاد، كمـــا أننـــا قـــد 
حصلنـــا علـــى عقـــد لتنفيـــذ أعمـــال الصلـــب الثانويـــة. 
فـــكل الصلـــب الـــذي ترونـــه علـــى الســـطح الخارجـــي 
وتركيبـــه  تـــم تصنيعـــه  قـــد  الدولـــي  الســـتاد خليفـــة 
مـــن قبلنـــا، وقـــد كانـــت مهمـــة معقـــدة بســـبب شـــكل 
ومنحنيـــات االســـتاد، لكننـــا تمكنـــا مـــن إكمالـــه قبـــل 

الموعـــد المحـــدد لـــه«. 
التصنيـــع  الملعـــب فـــي منشـــأة  ويتـــم تصنيـــع مقاعـــد 

المنطقـــة  فـــي  الواقعـــة  قطـــر  كوســـتال  لشـــركة 
الصناعيـــة الجديـــدة، ومـــن أهـــم مـــا يميـــز المصنـــع آالتـــه 
قائـــال:  وأردف  بصـــورة كاملـــة.  مؤتمنـــة  هـــي  التـــي 
»هدفنـــا هـــو أن نصبـــح واحـــدة مـــن أفضـــل مرافـــق 
التصنيـــع فـــي العالـــم. وقـــد اشـــترينا أفضـــل مـــا يمكـــن 
مـــن اآلالت مـــن النمســـا، ونحـــن نســـتخدم الروبوتـــات 
بصـــورة كبيـــرة، إذ تقـــوم الروبوتـــات بنـــزع المقاعـــد مـــن 
القوالـــب وإضافـــة األوزان عليهـــا. والتدخـــل البشـــري هـــو 
بحـــده األدنـــى، لذلـــك فـــإن المخاطـــر المتعلقـــة بالســـالمة 
والجـــودة واإلنتـــاج هـــي بحدهـــا األدنـــى أيضـــا. ويتـــم 
ـــة فـــي منشـــأة تصنيـــع الصلـــب  تصنيـــع األقـــواس الفوالذي
باســـتخدام روبوتـــات لحـــام لضمـــان الجـــودة واإلنتاجيـــة 
المتخصـــص  مصنعنـــا  فـــي  جلفنتهـــا  ويتـــم  العاليـــة، 
بالجلفنـــة. ونحـــن فـــي الواقـــع نســـيطر ســـيطرة كاملـــة 

علـــى سلســـلة قيمـــة التصنيـــع«.

ولفـــت عظيـــم إلـــى الفوائـــد التـــي حصلـــت عليهـــا الشـــركة 
نتيجـــة لكونهـــا فـــي قطـــر، مؤكـــدا أن الشـــركة قـــد 
بذلـــت قصـــارى جهدهـــا الســـتخدام المـــواد مـــن المنطقـــة 
إلـــى أقصـــى حـــد ممكـــن. وأضـــاف: »حصلنـــا علـــى 
الدعـــم مـــن اللجنـــة العليـــا للمشـــاريع واإلرث وبنـــك قطـــر 
للتنميـــة. باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، فإننـــا نلبـــي احتياجاتنـــا مـــن 
األلمنيـــوم مـــن داخـــل قطـــر بفضـــل شـــركة ألمنيـــوم 
قطـــر )قطالـــوم(، كمـــا أننـــا نحصـــل علـــى احتياجاتنـــا 
مـــن المـــواد الخـــام للبولـــي بروبيليـــن والفـــوالذ مـــن دول 
هـــذا  فـــإن  لـــذا  األخـــرى.  الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس 

المنتـــج هـــو منتـــج إقليمـــي عمومـــا«.
العالـــم  كأس  أهـــداف  أحـــد  أن  عظيـــم  وكشـــف 
بطريقـــة  واإلقليمـــي  القطـــري  االقتصـــاد  تعزيـــز  هـــو 
ــا  ــن بصمتنـ ــل مـ ــا نقلـ ــال: »إننـ ــتطرد قائـ ــتدامة. واسـ مسـ
الكربونيـــة مـــن خـــالل عـــدم نقـــل المـــواد ذهابـــا وإيابـــا 
ــيناريوهات  ــن السـ ــف عـ ــن نختلـ ــة. فنحـ ــافات طويلـ لمسـ
النموذجيـــة األخـــرى التـــي تشـــتري فيهـــا الشـــركات 
مجلـــس  دول  إحـــدى  مـــن  الخـــام  المـــواد  المصنعـــة 
ــا، ومـــن ثـــم  ــاون الخليجـــي، ثـــم تشـــحنها إلـــى أوروبـ التعـ
ـــا  ـــا بعـــد تصنيعـــه. لكنن ـــى هن ـــي إل ـــج النهائ تشـــحن المنت
ــع المـــواد  علـــى النقيـــض مـــن ذلـــك، نحصـــل علـــى جميـ
مـــن داخـــل المنطقـــة. وجميـــع منتجاتنـــا مـــن البالســـتيك 
واأللمنيـــوم والصلـــب قابلـــة إلعـــادة التدويـــر بنســـبة %100«.

بالنســـبة  تمامـــا  اآلن  اختلفـــت  قـــد  القصـــة  لكـــن 
لكوســـتال قطـــر فـــي ظـــل الحصـــار الـــذي تفرضـــه 
وهـــي   – الخليجـــي  التعـــاون  مجلـــس  دول  مـــن  ثالثـــة 
الســـعودية واإلمـــارات والبحريـــن - علـــى قطـــر منـــذ 

.2017 العـــام  منتصـــف 
نقـــل  أهميـــة  علـــى  مشـــددا  حديثـــه  عظيـــم  وأنهـــى 
التكنولوجيـــا، ولفـــت إلـــى أن ذلـــك هـــو ســـبب شـــراكة 
ــتال قطـــر مـــع شـــركة فوريـــوم، وهـــي شـــركة  كوسـ
بولنديـــة لتصنيـــع المقاعـــد قائـــال: »كان بإمكاننـــا أن 
نصنّـــع مقاعدنـــا بأنفســـنا لكننـــا نحتـــاج إلـــى الخبـــرة فـــي 
ــا  ــية وضحاهـ ــن عشـ ــرة بيـ ــي الخبـ ــال، وال تأتـ ــذا المجـ هـ
ســـنوات  مـــدى  علـــى  الـــدؤوب  العمـــل  تتطلـــب  فهـــي 
عديـــدة. ومـــن المهـــم جـــدا بالنســـبة لنـــا أن يتوافـــق كل 

ــة«. ــر الدوليـ ــع المعاييـ ــه فـــي قطـــر مـ ــا نصنّعـ مـ

مقاعد متميزة
يتحدث الرئيس التنفيذي لشركة كوستال قطر، نيشاد عظيم، عن المقاعد التي تحمل شعار “صنع في قطر” والتي 

سُتستخدم في بعض االستادات التي ستستضيف نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022 في قطر.

منحت

“لقد تمكنا من االستفادة من أوجه التآزر بين وحداتنا 
المختلفة، من وحدات تجارية، ووحدات تصنيع 

الصلب، والجلفنة”.

نيشاد عظيم
الرئيس التنفيذي لشركة كوستال

بنية تحتية
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
بيئـــــة

الهـــواء المكيـــف والطاقـــة الكهربائيـــة الثابتـــة بـــدال مـــن 
محـــركات الطائـــرة أثنـــاء انتظارهـــا لإلقـــالع.

الطاقة الشمسية
فـــي أغســـطس 2017، كشـــف المهنـــدس عيســـى بـــن 
هـــالل الكـــواري، رئيـــس المؤسســـة العامـــة القطريـــة 
خطـــة  وجـــود  عـــن  »كهرمـــاء«،  والمـــاء  للكهربـــاء 
طموحـــة لتحويـــل المنـــازل فـــي الدولـــة إلـــى مراكـــز 
إلنشـــاء الطاقـــة المتجـــددة، مضيفـــا: »لـــدى الشـــركة 
مشـــروع إلنتـــاج نحـــو 500 ميغـــاوات مـــن الكهربـــاء عـــن 
ـــا علـــى  طريـــق الطاقـــة الشمســـية. وتعمـــل كهرمـــاء حالي
ـــة  ـــري باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية لتحلي ـــاه ال ـــر مي توفي
الميـــاه المســـتخرجة مـــن جـــوف األرض، لكـــن التكلفـــة 
العاليـــة هـــي التحـــدي الحقيقـــي، غيـــر أنـــه إذا مـــا نجحـــت 
الفكـــرة علـــى المســـتوى التجـــاري، فإنهـــا ستشـــكل 

ــي«.  ــن الغذائـ ــرا لملـــف األمـ ــا كبيـ دعمـ
كمـــا ســـتبدأ الحكومـــة القطريـــة فـــي تنفيـــذ أكبـــر 
الطاقـــة  مـــن  الكهربـــاء  لتوليـــد  العالـــم  فـــي  مشـــروع 
الشمســـية والـــذي مـــن المتوقـــع أن يصـــل إنتاجـــه إلـــى 500 

ــي منتصـــف العـــام 2020. ــاواط فـ ميجـ
وقـــال الدكتـــور مـــروان خريشـــة، المديـــر التنفيـــذي 
باإلنابـــة لمعهـــد قطـــر لبحـــوث البيئـــة والطاقـــة، إن كل 
كيلومتـــر واحـــد فقـــط مـــن صحـــراء قطـــر تســـتقبل 
طاقـــة شمســـية تعـــادل 1.5 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط.

جريـــن«  »بيزنـــس  موقـــع  إلـــى  متحدثـــا  وأضـــاف 
المتخصـــص فـــي مجـــال اقتصـــاد البيئـــة: »مـــع ذلـــك 
فـــإن إمكانـــات الطاقـــة الشمســـية ال تـــزال غيـــر مســـتغلة 
همـــا  أساســـيتين  عقبتيـــن  بســـبب  كبيـــر  حـــد  إلـــى 
الجـــو المغبـــر إلـــى درجـــة كبيـــرة واالرتفـــاع الهائـــل 
لدرجـــات الحـــرارة فـــي المناطـــق الصحراويـــة والتـــي 
يمكـــن أن تصـــل إلـــى 75 درجـــة مئويـــة تحـــت ألـــواح 
الطاقـــة الشمســـية فـــي الصيـــف، ممـــا يقلـــل كثيـــرا مـــن 
ــة. لـــذا نحـــن بحاجـــة إلـــى تطويـــر  ــاءة توليـــد الطاقـ كفـ
الحلـــول كـــي نتمكـــن مـــن تســـهيل نشـــر تكنولوجيـــا 
الطاقـــة الشمســـية فـــي المنطقـــة علـــى نطـــاق أوســـع. 
ويعتـــزم معهـــد قطـــر لبحـــوث البيئـــة والطاقـــة إطـــالق 
اتحـــاد دولـــي الختبـــار الطاقـــة الشمســـية كـــي يجمـــع 
مـــا بيـــن الحكومـــات والشـــركات مـــن جميـــع أنحـــاء 

الشمســـية  الطاقـــة  برامـــج  تطويـــر  لمواصلـــة  العالـــم 
مـــع  شـــراكات  أقمنـــا  قـــد  أننـــا  الصحراويـــة، كمـــا 
مدرســـة البوليتكنيـــك الفيدراليـــة فـــي لـــوزان بسويســـرا  
ومركـــز فراونهوفـــر للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة 

الســـيليكونية«.
لتقنيـــات  قطـــر  شـــركة  أعلنـــت   ،2017 مـــارس  وفـــي 
الطاقـــة الشمســـية، وهـــي مشـــروع مشـــترك بيـــن شـــركة 
قطـــر  لمؤسســـة  التابعـــة  الشمســـية  للطاقـــة  قطـــر 
وشـــركة ســـوالر وورلـــد وبنـــك قطـــر للتنميـــة، عـــن بـــدء 
اإلنتـــاج األولـــي لمـــادة البولـــي ســـيليكون عالـــي الجـــودة، 
الصناعيـــة،  لفـــان  الواقـــع بمدينـــة راس  فـــي مصنعهـــا 
حيـــث تبلـــغ الطاقـــة اإلنتاجيـــة لمصنـــع الشـــركة الـــذي 
هـــو حاليـــا فـــي مراحـــل تشـــغيله النهائيـــة 8000 طـــن متـــري 

ــنويا. سـ
الهاجـــري، رئيـــس مجلـــس  وتحـــدث الدكتـــور خالـــد 
اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة قطـــر لتقنيـــات 
ـــى مجموعـــة أكســـفورد لألعمـــال  ـــة الشمســـية، إل الطاق
قائـــال: »إن إنتـــاج المصنـــع مـــن مـــادة البولـــي ســـيليكون 
الطلـــب  لتلبيـــة  للتصديـــر  البدايـــة  فـــي  ســـيُخصَّص 

العـــام الماضـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
األنشـــطة التـــي أكـــدت مـــن جديـــد علـــى 
ـــزام قطـــر بمفهـــوم االســـتدامة. عمـــق الت

كمـــا تلقـــى مجلـــس قطـــر للمبانـــي الخضـــراء دفعـــة 
كبيـــرة حيـــث شـــهد أســـبوع قطـــر الســـنوي الثانـــي 
لالســـتدامة للعـــام 2017 مشـــاركة قياســـية زادت بنســـبة 
أكثـــر مـــن 100% عـــن العـــام الماضـــي. حيـــث يعتمـــد هـــذا 
الحـــدث علـــى مشـــاركة مؤسســـات القطاعيـــن العـــام 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  تقديـــم  خـــالل  مـــن  والخـــاص 

األنشـــطة المتعلقـــة باالســـتدامة.
وفـــي تعليقـــه علـــى الحـــدث الـــذي اســـتمر لمـــدة ثالثـــة أيـــام 
مـــن 29-31 أكتوبـــر، قـــال المهنـــدس مشـــعل الشـــمري، 
مديـــر مجلـــس قطـــر للمبانـــي الخضـــراء: »لقـــد ســـعدنا 
بالنجـــاح الباهـــر لهـــذه المبـــادرة فقـــد فاقـــت المشـــاركة 
القطاعيـــن  مـــن  مؤسســـة   100 مـــن  ألكثـــر  النشـــطة 
الخـــاص والعـــام توقعاتنـــا حيـــث اســـتضاف أســـبوع قطـــر 
مشـــاركًاس  ألـــف   20 مـــن  أكثـــر   2017 لالســـتدامة 
وزائـــرًا ألكثـــر مـــن 200 فعاليـــة فـــي ثـــالث مـــدن قطريـــة. 
ــاء  ــة أعضـ ــي توعيـ ــا فـ ــادرة دورا مهمـ ــذه المبـ ــب هـ وتلعـ
المجتمـــع مـــن خـــالل اســـتعراض المراحـــل المتقدمـــة 
التـــي وصلـــت إليهـــا دولـــة قطـــر فـــي مجـــاالت االســـتدامة 
والمبانـــي الخضـــراء. ونشـــكر شـــركاءنا الداعميـــن 
ــر  ــاح أكبـ ــق نجـ ــى تحقيـ ــع إلـ ــاهمتهم، ونتطلـ ــى مسـ علـ

فـــي العـــام المقبـــل«.
أبـــرز  مـــن  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط  وكانـــت 

ـــر إجـــراءات  المشـــاركين فـــي هـــذا الحـــدث حيـــث تُعتب
إدارة الكربـــون المتبعـــة فـــي مطـــار حمـــد الدولـــي مـــن 
أهـــم أنشـــطة االســـتدامة فـــي البـــالد، إذ تقيـــس الخطـــوط 
بجميـــع  المرتبطـــة  الكربـــون  انبعاثـــات  القطريـــة 
عملياتهـــا التجاريـــة داخـــل الدوحـــة، ومنهـــا وإليهـــا، إضافـــة 
إلـــى مطـــارات بعـــض الوجهـــات المختـــارة. ويُعتبـــر وقـــود 
الطيـــران أكبـــر مصـــدر النبعاثـــات الكربـــون إذ مثِّـــل 
97% مـــن إجمالـــي االنبعاثـــات خـــالل الفتـــرة 2016 - 2017.
فـــي  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط  مبـــادرات  وشـــهدت 
تحسّـــنا  للوقـــود  اســـتهالكها  تعزيـــز كفـــاءة  مجـــال 
بالفتـــرة  مقارنـــة   2017-2016 الفتـــرة  فـــي   %1.4 بنســـبة 
2015-2016. وتشـــمل مبـــادرات كفـــاءة اســـتهالك الوقـــود 
االســـتثمار فـــي أســـطول مـــن أحـــدث الطائـــرات ذات 
الكفـــاءة العاليـــة فـــي اســـتهالك الوقـــود، واالســـتثمار 
فـــي التكنولوجيـــات التـــي تقلـــل مـــن اســـتهالك الوقـــود 
مثـــل الجنيحـــات winglets )وهـــي أجنحـــة صغيـــرة 
ــة،  ــات الهوائيـ ــا يســـمى بالدوامـ ــة لتفريـــق مـ ــة مائلـ طرفيـ
ممـــا يســـاعد فـــي تقليـــل اســـتهالك الوقـــود(، والتخطيـــط 
بعنايـــة للحـــد مـــن كميـــة الوقـــود الـــالزم لـــكل رحلـــة، 
وبالتالـــي تقليـــل وزن الوقـــود غيـــر الضـــروري، وخفـــض 
وزن الطائـــرة مـــن خـــالل التقليـــل مـــن كميـــة الميـــاه 
الحاجـــة  عـــن  الزائـــدة  والمجـــالت  للشـــرب  الصالحـــة 
بهـــدف تقليـــل كميـــة الوقـــود المســـتخدم، واســـتخدام 
المحـــركات بطاقـــة منخفضـــة عنـــد تحـــرك الطائـــرات 
داخـــل المطـــار فـــور وصولهـــا إلـــى الدوحـــة، واســـتخدام 

مواصلة
مساعي االستدامة

على الرغم من توتر عالقات قطر مع جيرانها، إال أن ذلك لم يثِن البالد عن مواصلة 
المبادرات  من  العديد  هنالك  كانت  فقد  بيئتها،  حماية  إلى  الرامية  جهودها 

المتعلقة بالطاقة الشمسية.

شهد 

»تؤكد دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية 

التعاون الدولي من أجل الحفاظ على األمن واالزدهار 
في المنازل التي تعرضت للخطر بسبب المخاطر البيئية«.

سعادة محمد بن عبداهلل الرميحي
وزير البلدية والبيئة

بيئـــــة
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بيئـــــة

الهـــواء المكيـــف والطاقـــة الكهربائيـــة الثابتـــة بـــدال مـــن 
محـــركات الطائـــرة أثنـــاء انتظارهـــا لإلقـــالع.

الطاقة الشمسية
فـــي أغســـطس 2017، كشـــف المهنـــدس عيســـى بـــن 
هـــالل الكـــواري، رئيـــس المؤسســـة العامـــة القطريـــة 
خطـــة  وجـــود  عـــن  »كهرمـــاء«،  والمـــاء  للكهربـــاء 
طموحـــة لتحويـــل المنـــازل فـــي الدولـــة إلـــى مراكـــز 
إلنشـــاء الطاقـــة المتجـــددة، مضيفـــا: »لـــدى الشـــركة 
مشـــروع إلنتـــاج نحـــو 500 ميغـــاوات مـــن الكهربـــاء عـــن 
ـــا علـــى  طريـــق الطاقـــة الشمســـية. وتعمـــل كهرمـــاء حالي
ـــة  ـــري باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية لتحلي ـــاه ال ـــر مي توفي
الميـــاه المســـتخرجة مـــن جـــوف األرض، لكـــن التكلفـــة 
العاليـــة هـــي التحـــدي الحقيقـــي، غيـــر أنـــه إذا مـــا نجحـــت 
الفكـــرة علـــى المســـتوى التجـــاري، فإنهـــا ستشـــكل 

ــي«.  ــن الغذائـ ــرا لملـــف األمـ ــا كبيـ دعمـ
كمـــا ســـتبدأ الحكومـــة القطريـــة فـــي تنفيـــذ أكبـــر 
الطاقـــة  مـــن  الكهربـــاء  لتوليـــد  العالـــم  فـــي  مشـــروع 
الشمســـية والـــذي مـــن المتوقـــع أن يصـــل إنتاجـــه إلـــى 500 

ــي منتصـــف العـــام 2020. ــاواط فـ ميجـ
وقـــال الدكتـــور مـــروان خريشـــة، المديـــر التنفيـــذي 
باإلنابـــة لمعهـــد قطـــر لبحـــوث البيئـــة والطاقـــة، إن كل 
كيلومتـــر واحـــد فقـــط مـــن صحـــراء قطـــر تســـتقبل 
طاقـــة شمســـية تعـــادل 1.5 مليـــون برميـــل مـــن النفـــط.

جريـــن«  »بيزنـــس  موقـــع  إلـــى  متحدثـــا  وأضـــاف 
المتخصـــص فـــي مجـــال اقتصـــاد البيئـــة: »مـــع ذلـــك 
فـــإن إمكانـــات الطاقـــة الشمســـية ال تـــزال غيـــر مســـتغلة 
همـــا  أساســـيتين  عقبتيـــن  بســـبب  كبيـــر  حـــد  إلـــى 
الجـــو المغبـــر إلـــى درجـــة كبيـــرة واالرتفـــاع الهائـــل 
لدرجـــات الحـــرارة فـــي المناطـــق الصحراويـــة والتـــي 
يمكـــن أن تصـــل إلـــى 75 درجـــة مئويـــة تحـــت ألـــواح 
الطاقـــة الشمســـية فـــي الصيـــف، ممـــا يقلـــل كثيـــرا مـــن 
ــة. لـــذا نحـــن بحاجـــة إلـــى تطويـــر  ــاءة توليـــد الطاقـ كفـ
الحلـــول كـــي نتمكـــن مـــن تســـهيل نشـــر تكنولوجيـــا 
الطاقـــة الشمســـية فـــي المنطقـــة علـــى نطـــاق أوســـع. 
ويعتـــزم معهـــد قطـــر لبحـــوث البيئـــة والطاقـــة إطـــالق 
اتحـــاد دولـــي الختبـــار الطاقـــة الشمســـية كـــي يجمـــع 
مـــا بيـــن الحكومـــات والشـــركات مـــن جميـــع أنحـــاء 

الشمســـية  الطاقـــة  برامـــج  تطويـــر  لمواصلـــة  العالـــم 
مـــع  شـــراكات  أقمنـــا  قـــد  أننـــا  الصحراويـــة، كمـــا 
مدرســـة البوليتكنيـــك الفيدراليـــة فـــي لـــوزان بسويســـرا  
ومركـــز فراونهوفـــر للطاقـــة الشمســـية الكهروضوئيـــة 

الســـيليكونية«.
لتقنيـــات  قطـــر  شـــركة  أعلنـــت   ،2017 مـــارس  وفـــي 
الطاقـــة الشمســـية، وهـــي مشـــروع مشـــترك بيـــن شـــركة 
قطـــر  لمؤسســـة  التابعـــة  الشمســـية  للطاقـــة  قطـــر 
وشـــركة ســـوالر وورلـــد وبنـــك قطـــر للتنميـــة، عـــن بـــدء 
اإلنتـــاج األولـــي لمـــادة البولـــي ســـيليكون عالـــي الجـــودة، 
الصناعيـــة،  لفـــان  الواقـــع بمدينـــة راس  فـــي مصنعهـــا 
حيـــث تبلـــغ الطاقـــة اإلنتاجيـــة لمصنـــع الشـــركة الـــذي 
هـــو حاليـــا فـــي مراحـــل تشـــغيله النهائيـــة 8000 طـــن متـــري 

ــنويا. سـ
الهاجـــري، رئيـــس مجلـــس  وتحـــدث الدكتـــور خالـــد 
اإلدارة والرئيـــس التنفيـــذي لشـــركة قطـــر لتقنيـــات 
ـــى مجموعـــة أكســـفورد لألعمـــال  ـــة الشمســـية، إل الطاق
قائـــال: »إن إنتـــاج المصنـــع مـــن مـــادة البولـــي ســـيليكون 
الطلـــب  لتلبيـــة  للتصديـــر  البدايـــة  فـــي  ســـيُخصَّص 

العـــام الماضـــي مجموعـــة متنوعـــة مـــن 
األنشـــطة التـــي أكـــدت مـــن جديـــد علـــى 
ـــزام قطـــر بمفهـــوم االســـتدامة. عمـــق الت
كمـــا تلقـــى مجلـــس قطـــر للمبانـــي الخضـــراء دفعـــة 
كبيـــرة حيـــث شـــهد أســـبوع قطـــر الســـنوي الثانـــي 
لالســـتدامة للعـــام 2017 مشـــاركة قياســـية زادت بنســـبة 
أكثـــر مـــن 100% عـــن العـــام الماضـــي. حيـــث يعتمـــد هـــذا 
الحـــدث علـــى مشـــاركة مؤسســـات القطاعيـــن العـــام 
مـــن  واســـعة  مجموعـــة  تقديـــم  خـــالل  مـــن  والخـــاص 

األنشـــطة المتعلقـــة باالســـتدامة.
وفـــي تعليقـــه علـــى الحـــدث الـــذي اســـتمر لمـــدة ثالثـــة أيـــام 
مـــن 29-31 أكتوبـــر، قـــال المهنـــدس مشـــعل الشـــمري، 
مديـــر مجلـــس قطـــر للمبانـــي الخضـــراء: »لقـــد ســـعدنا 
بالنجـــاح الباهـــر لهـــذه المبـــادرة فقـــد فاقـــت المشـــاركة 
القطاعيـــن  مـــن  مؤسســـة   100 مـــن  ألكثـــر  النشـــطة 
الخـــاص والعـــام توقعاتنـــا حيـــث اســـتضاف أســـبوع قطـــر 
مشـــاركًاس  ألـــف   20 مـــن  أكثـــر   2017 لالســـتدامة 
وزائـــرًا ألكثـــر مـــن 200 فعاليـــة فـــي ثـــالث مـــدن قطريـــة. 
ــاء  ــة أعضـ ــي توعيـ ــا فـ ــادرة دورا مهمـ ــذه المبـ ــب هـ وتلعـ
المجتمـــع مـــن خـــالل اســـتعراض المراحـــل المتقدمـــة 
التـــي وصلـــت إليهـــا دولـــة قطـــر فـــي مجـــاالت االســـتدامة 
والمبانـــي الخضـــراء. ونشـــكر شـــركاءنا الداعميـــن 
ــر  ــاح أكبـ ــق نجـ ــى تحقيـ ــع إلـ ــاهمتهم، ونتطلـ ــى مسـ علـ

فـــي العـــام المقبـــل«.
أبـــرز  مـــن  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط  وكانـــت 

ـــر إجـــراءات  المشـــاركين فـــي هـــذا الحـــدث حيـــث تُعتب
إدارة الكربـــون المتبعـــة فـــي مطـــار حمـــد الدولـــي مـــن 
أهـــم أنشـــطة االســـتدامة فـــي البـــالد، إذ تقيـــس الخطـــوط 
بجميـــع  المرتبطـــة  الكربـــون  انبعاثـــات  القطريـــة 
عملياتهـــا التجاريـــة داخـــل الدوحـــة، ومنهـــا وإليهـــا، إضافـــة 
إلـــى مطـــارات بعـــض الوجهـــات المختـــارة. ويُعتبـــر وقـــود 
الطيـــران أكبـــر مصـــدر النبعاثـــات الكربـــون إذ مثِّـــل 
97% مـــن إجمالـــي االنبعاثـــات خـــالل الفتـــرة 2016 - 2017.
فـــي  القطريـــة  الجويـــة  الخطـــوط  مبـــادرات  وشـــهدت 
تحسّـــنا  للوقـــود  اســـتهالكها  تعزيـــز كفـــاءة  مجـــال 
بالفتـــرة  مقارنـــة   2017-2016 الفتـــرة  فـــي   %1.4 بنســـبة 
2015-2016. وتشـــمل مبـــادرات كفـــاءة اســـتهالك الوقـــود 
االســـتثمار فـــي أســـطول مـــن أحـــدث الطائـــرات ذات 
الكفـــاءة العاليـــة فـــي اســـتهالك الوقـــود، واالســـتثمار 
فـــي التكنولوجيـــات التـــي تقلـــل مـــن اســـتهالك الوقـــود 
مثـــل الجنيحـــات winglets )وهـــي أجنحـــة صغيـــرة 
ــة،  ــات الهوائيـ ــا يســـمى بالدوامـ ــة لتفريـــق مـ ــة مائلـ طرفيـ
ممـــا يســـاعد فـــي تقليـــل اســـتهالك الوقـــود(، والتخطيـــط 
بعنايـــة للحـــد مـــن كميـــة الوقـــود الـــالزم لـــكل رحلـــة، 
وبالتالـــي تقليـــل وزن الوقـــود غيـــر الضـــروري، وخفـــض 
وزن الطائـــرة مـــن خـــالل التقليـــل مـــن كميـــة الميـــاه 
الحاجـــة  عـــن  الزائـــدة  والمجـــالت  للشـــرب  الصالحـــة 
بهـــدف تقليـــل كميـــة الوقـــود المســـتخدم، واســـتخدام 
المحـــركات بطاقـــة منخفضـــة عنـــد تحـــرك الطائـــرات 
داخـــل المطـــار فـــور وصولهـــا إلـــى الدوحـــة، واســـتخدام 

مواصلة
مساعي االستدامة

على الرغم من توتر عالقات قطر مع جيرانها، إال أن ذلك لم يثِن البالد عن مواصلة 
المبادرات  من  العديد  هنالك  كانت  فقد  بيئتها،  حماية  إلى  الرامية  جهودها 

المتعلقة بالطاقة الشمسية.

شهد 

»تؤكد دولة قطر، تحت القيادة الحكيمة لصاحب 
السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على أهمية 

التعاون الدولي من أجل الحفاظ على األمن واالزدهار 
في المنازل التي تعرضت للخطر بسبب المخاطر البيئية«.

سعادة محمد بن عبداهلل الرميحي
وزير البلدية والبيئة

بيئـــــة
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بيئـــــة

الشـــركتين  فـــإن  االتفاقيـــة 
ســـتقومان بالتعـــاون والتنســـيق 
وتبنـــي  دراســـة  مجـــال  فـــي 
ـــة الناتجـــة  ـــاء المحلي ـــة لتحويـــل مخلفـــات البن ـــول عملي حل
إلـــى  القديمـــة  المبانـــي  وهـــدم  الحفـــر  أعمـــال  عـــن 
منتجـــات قابلـــة لالســـتعمال واالســـتفادة منهـــا فـــي إنشـــاء 
المشـــاريع الســـكنية والطـــرق والبنيـــة التحتيـــة وغيرهـــا.
وقال الدكتور خالد حسن، المدير اإلقليمي لشركة 
في  ستساعد  الشراكة  هذه  إن  قطر،  في  إل  آر  تي 
تلقى  التي  البناء  تحويل كميات كبيرة من مخلفات 
في مكبات النفايات إلى منتجات عالية الجودة لحماية 
البيئة ودعم إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تحقيق 

التنمية المستدامة الشاملة.
وأضـــاف الدكتـــور حســـن: »قدّمـــت شـــركة تـــي إر إل 
علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضيـــة مـــع الجهـــات 
ذات العالقـــة فـــي قطـــر أدلـــة محليـــة تؤكـــد إمكانيـــة 
االســـتخدام المبتكـــر لمخلفـــات البنـــاء المحليـــة المعـــاد 
تدويرهـــا فـــي قطـــاع البنـــاء. وقـــد تمـــت االســـتفادة مـــن 
هـــذه المســـاعي  فـــي تحديـــث مواصفـــات البنـــاء القطريـــة 
البنـــاء  باســـتخدام مخلفـــات  للســـماح   )QCS 2014(
المعـــاد تدويرهـــا كمـــا تـــم اعتمـــاد نتائـــج هـــذه الدراســـات 
مؤخـــرا مـــن قبـــل هيئـــة التقييـــس لـــدول مجلـــس التعـــاون 
ـــر  الخليجـــي)GSO 2489/2015( . ومـــن شـــأن تطوي
المعاييـــر الوطنيـــة واإلقليميـــة المترافقـــة مـــع إجـــراءات 
البنـــاء  مخلفـــات  اســـتخدام  يعـــزز  أن  اإلنتـــاج  جـــودة 

المعـــاد تدويرهـــا فـــي الممارســـة العمليـــة«.
التدويـــر  وإعـــادة  النفايـــات  إدارة  قمـــة  توقعـــت  وقـــد 
التـــي أقيمـــت فـــي الدوحـــة فـــي العـــام الماضـــي أن تنتـــج 
ـــول  قطـــر 19 ألـــف طـــن يوميـــا مـــن النفايـــات الصلبـــة بحل
العـــام 2032، حوالـــي 70% منهـــا هـــي مـــن نفايـــات أعمـــال 
البنـــاء والهـــدم. وبحســـب تقريـــر لبنـــك قطـــر للتنميـــة 
ـــر مخلفـــات أعمـــال  ـــرادات إعـــادة تدوي ـــه يمكـــن إلي فإن
ــال.  ــون ريـ ــو 387 مليـ ــى نحـ ــل إلـ ــدم أن تصـ ــاء والهـ البنـ
وتهـــدف قطـــر أيضـــا إلـــى رفـــع حصتهـــا مـــن إعـــادة 
تدويـــر النفايـــات الصلبـــة مـــن 8% إلـــى 38% والتقليـــل 
مـــن اســـتخدام مكبـــات القمامـــة بنســـبة 53%، وتحويـــل 

ــة. ــى طاقـ ــات إلـ النفايـ
ــة  ــداف االتفاقيـ ــى أهـ ــا علـ ــد معلقـ ــور خالـ ــال الدكتـ وقـ
األوليـــة  للمـــواد  القطريـــة  الشـــركة  بيـــن  المبرمـــة 
وشـــركة تـــي آر إل: »مـــن المزمـــع أن يبـــدأ اإلنتـــاج 
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى  يتزايـــد  بحيـــث  ببـــطء 
المقبلـــة. ففـــي الســـنة األولـــى مـــن اإلنتـــاج، نســـعى إلعـــادة 
تدويـــر مـــا يقـــرب مـــن 10 ألـــف طـــن يوميـــا )بمـــا يعـــادل 
حوالـــي 2.5 مليـــون طـــن ســـنويا(، وبعـــد ذلـــك ســـتتم زيـــادة 
اإلنتـــاج بمقـــدار ثالثـــة أضعـــاف خـــالل 3-5 ســـنوات إلـــى 
30 ألـــف طـــن يوميـــا )10 مليـــون طـــن ســـنويا(. ويمكـــن 
أن تســـاهم النفايـــات المعـــاد تدويرهـــا بمـــا يصـــل إلـــى 
علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة  مـــع  البـــالد  احتياجـــات  ثلـــث 

المـــوارد المحليـــة وتقليـــل التكاليـــف«.
االتفاقيـــة  اشـــتملت عليهـــا  التـــي  النقـــاط  أبـــرز  ومـــن 

إدارة مخلفات البناء
حققت قطر في أكتوبر من العام الماضي قفزة كبيرة في مجال تحقيق أفضل استفادة ممكنة من 
النفايات الناتجة عن مشاريع البناء التي تنفذها، وذلك بفضل االتفاقية التي أبرمتها الشركة القطرية للمواد 

األولية مع شركة تي آر إل البريطانية.

»من المتوقع أن يفضي االتفاق الذي أبرمته الشركة 
القطرية للمواد األولية وتي آر إل في العام الماضي 

إلى إنتاج 30 ألف طن من مخلفات البناء المعاد 
تدويرها خالل 3-5 سنوات«. 

 الدكتور خالد حسن
المدير اإلقليمي لشركة تي آر إل

بموجب

العالمـــي علـــى مـــادة البولـــي ســـيليكون عالـــي الجـــودة«.
ــتدامة  ــذ االسـ ــع أخـ ــا مـ ــع أيضـ ــم المصنـ ــم تصميـ ــد تـ وقـ
ــية  ــة الشمسـ ــة للطاقـ ــم مزرعـ ــو يضـ ــار، فهـ ــن االعتبـ بعيـ
تنتـــج 1.1 ميجـــا واط مـــن الطاقـــة الشمســـية، إضافـــة إلـــى 
ــة  ــة النفايـــات المتقدمـــة والموفـــرة للطاقـ مرافـــق معالجـ
التـــي تعيـــد تدويـــر الغـــازات الزائـــدة والميـــاه إلعـــادة 

اســـتخدامها.
وأضـــاف الدكتـــور الهاجـــري متحدثـــا إلـــى مجموعـــة 
أكســـفورد لألعمـــال: »إننـــي متفائـــل كثيـــرا حـــول 
ــا فـــي قطـــر  إمكانـــات نمـــو الطاقـــة الشمســـية وبحوثهـ
وفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، فنحـــن 
ـــدت الحكومـــة  ـــة، وقـــد أب ـــة مثالي ـــع بظـــروف مناخي نتمت

رغبتهـــا فـــي تنويـــع مزيـــج الطاقـــة«.
وفـــي تطـــور آخـــر حـــول طموحـــات قطـــر فـــي مجـــال 
الطاقـــة الشمســـية، كشـــف الســـيد فهـــد حمـــد المهنـــدي 
المديـــر العـــام والعضـــو المنتـــدب بشـــركة الكهربـــاء 
والمـــاء القطريـــة عـــن تخصيـــص أرض لمشـــروع الطاقـــة 
الشمســـية بمنطقـــة الخرســـعة، الـــذي مـــن المقـــرّر أن 
تنتـــج المرحلـــة األولـــى منـــه مـــا يقـــارب 500 إلـــى 1000 

ميجـــاواط مـــن الكهربـــاء. 
 500 نحـــو  األولـــى  المرحلـــة  تكلفـــة  »تبلـــغ  وأضـــاف: 
مليـــون دوالر عندمـــا تصـــل طاقتـــه اإلنتاجيـــة إلـــى 500 
قريبـــا  وســـيتم   .2020 العـــام  منتصـــف  فـــي  ميجـــاواط 
تأهيـــل الشـــركات المســـتثمرة فـــي المشـــروع وســـتدخل 
فيـــه شـــركات عالميـــة أيضـــا، بمـــا يدعـــم االقتصـــاد 

القطـــري المعتمـــد علـــى التنـــوّع«.

تدابير أخرى لالستدامة
فـــي نهايـــة العـــام الماضـــي، بـــدأت مجموعـــة »مشـــروع 
ـــى  ـــة للقضـــاء عل ـــة إعالمي ـــة« بحمل أعمـــال الدوحـــة البيئي
ظاهـــرة انتشـــار القمامـــة بالتعـــاون مـــع المصـــور نبيـــل 
درويـــش. وتضـــم المجموعـــة مقيميـــن فـــي قطـــر ينتمـــون 
إلـــى أكثـــر مـــن 20 بلـــدا يجمعهـــم الهـــدف المشـــترك 
المتمثـــل بحمايـــة البيئـــة المحليـــة. وتقـــوم المجموعـــة 
بأعمـــال أســـبوعية لتنظيـــف الشـــواطئ فـــي جميـــع أنحـــاء 

قطـــر، وهـــي تحـــاول رفـــع مســـتوى الوعـــي بشـــأن عـــدم 
ـــر مـــن 35  ـــات. وقـــد قامـــت حتـــى اآلن بأكث رمـــي النفاي
عمليـــة تنظيـــف، وتـــم جمـــع حوالـــي 3000 كيـــس مـــن 
القمامـــة والمـــواد القابلـــة إلعـــادة التدويـــر خـــالل ســـبعة 

أشـــهر.
وعلـــى صعيـــد متصـــل، ضبطـــت وزارة البلديـــة والبيئـــة 
ممثلـــة بـــإدارة الحمايـــة والحيـــاة الفطريـــة 480 مخالفـــة 

ــام الماضـــي. ــة فـــي العـ بيئيـ
الحمايـــة  إدارة  مديـــر  النعيمـــي،  ســـالم  عمـــر  وقـــال 
القســـمين  دوريـــات  »إن  بالـــوزارة:  الفطريـــة  والحيـــاة 
ـــد مـــن  ـــت مـــن ضبـــط العدي ـــري والبحـــري قـــد تمكن الب

المخالفـــات البريـــة ومنهـــا رعـــي اإلبـــل بصـــورة مخالفـــة 
لقـــرار وزيـــر البلديـــة والبيئـــة، ورمـــي أو تـــرك مخلفـــات 
ـــة،  ـــر األماكـــن المخصصـــة لهـــا، وتجريـــف الترب فـــي غي
وتفريـــغ ميـــاه المجـــاري والميـــاه غيـــر الصالحـــة فـــي 
البتـــرول«  أو  »الديـــزل  الخطـــرة  المـــواد  ونقـــل  البـــر، 
وأجهـــزة جـــذب الطيـــور »الصوايـــات«، ودخـــول الـــروض، 

وغيرهـــا مـــن المخالفـــات البيئيـــة«.
فقـــد  البحريـــة  المخالفـــات  »أمـــا  النعيمـــي:  وأضـــاف 
تمثلـــت فـــي اإلفـــراط فـــي الصيـــد، وحيـــازة شـــباك صيـــد 
المرجانيـــة  بالشـــعاب  والعبـــث  االســـتخدام،  محظـــورة 
األســـماك،  لتكاثـــر  الطبيعـــي  الموطـــن  هـــي  التـــي 
بمعـــدات  الشـــواطئ  رمـــال  تجريـــف  إلـــى  باإلضافـــة 

ثقيلـــة«.
ممثلـــة  قطـــر  جامعـــة  دشـــنت  أخـــرى،  مبـــادرة  وفـــي 
مشـــروع  والبيئـــة  البلديـــة  ووزارة  الهندســـة  بكليـــة 
ـــة اســـتخالص الغـــاز  دراســـات واستشـــارات خاصـــة بتقني
العضـــوي المنبعـــث مـــن النفايـــات وإعـــادة اســـتخدامه 
كوقـــود عضـــوي لتشـــغيل الســـيارات التـــي تعمـــل علـــى 

الوقـــود الثنائـــي.
وحضـــر الحفـــل الدكتـــور خليفـــة بـــن ناصـــر آل خليفـــة، 
القائـــم  الخـــوري،  ومحمـــد  الهندســـة،  كليـــة  عميـــد 
ــة  ــات العامـ ــؤون الخدمـ ــاعد لشـ ــل المسـ ــال الوكيـ بأعمـ
ــار  ــريدة، مستشـ ــال شـ ــة، وجمـ ــة والبيئـ ــي وزارة البلديـ فـ

وزيـــر البلديـــة والبيئـــة، وغيرهـــم مـــن المســـؤولين.
وقـــال محمـــد الخـــوري: »يأتـــي تدشـــين هـــذا المشـــروع 
والبيئـــة  البلديـــة  وزارة  بيـــن  للتعـــاون  تجســـيدا  اليـــوم 
وجامعـــة قطـــر الـــذي رســـخته االتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن 
الطرفيـــن إلعـــداد الدراســـات واالستشـــارات البحثيـــة 
وإيجـــاد الحلـــول المهمـــة والناجعـــة فـــي مجـــال حمايـــة 

البيئـــة وتحقيـــق التنميـــة البيئيـــة المســـتدامة«.
وبـــدوره قـــال الدكتـــور خليفـــة: »يؤكـــد هـــذا المشـــروع 
علـــى ســـعي كليـــة الهندســـة المســـتمر إليجـــاد حلـــول 
للتحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع البيئـــي والحكومـــي 

ــة«. ــع والدولـ والمجتمـ

»لقد سعدنا بالنجاح الباهر لهذه المبادرة فقد فاقت 
المشاركة النشطة ألكثر من 100 مؤسسة من القطاعين 

الخاص والعام توقعاتنا حيث استضاف أسبوع قطر 
لالستدامة 2017 أكثر من 20 ألف مشارك وزائر ألكثر من 

200 فعالية في ثالث مدن قطرية«.

  المهندس مشعل الشمري
 مدير مجلس قطر للمباني الخضراء

بيئـــــة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
بيئـــــة

الشـــركتين  فـــإن  االتفاقيـــة 
ســـتقومان بالتعـــاون والتنســـيق 
وتبنـــي  دراســـة  مجـــال  فـــي 
ـــة الناتجـــة  ـــاء المحلي ـــة لتحويـــل مخلفـــات البن ـــول عملي حل
إلـــى  القديمـــة  المبانـــي  وهـــدم  الحفـــر  أعمـــال  عـــن 
منتجـــات قابلـــة لالســـتعمال واالســـتفادة منهـــا فـــي إنشـــاء 
المشـــاريع الســـكنية والطـــرق والبنيـــة التحتيـــة وغيرهـــا.

وقال الدكتور خالد حسن، المدير اإلقليمي لشركة 
في  ستساعد  الشراكة  هذه  إن  قطر،  في  إل  آر  تي 
تلقى  التي  البناء  تحويل كميات كبيرة من مخلفات 
في مكبات النفايات إلى منتجات عالية الجودة لحماية 
البيئة ودعم إستراتيجية الحكومة الرامية إلى تحقيق 

التنمية المستدامة الشاملة.
وأضـــاف الدكتـــور حســـن: »قدّمـــت شـــركة تـــي إر إل 
علـــى مـــدى الســـنوات الخمـــس الماضيـــة مـــع الجهـــات 
ذات العالقـــة فـــي قطـــر أدلـــة محليـــة تؤكـــد إمكانيـــة 
االســـتخدام المبتكـــر لمخلفـــات البنـــاء المحليـــة المعـــاد 
تدويرهـــا فـــي قطـــاع البنـــاء. وقـــد تمـــت االســـتفادة مـــن 
هـــذه المســـاعي  فـــي تحديـــث مواصفـــات البنـــاء القطريـــة 
البنـــاء  باســـتخدام مخلفـــات  للســـماح   )QCS 2014(
المعـــاد تدويرهـــا كمـــا تـــم اعتمـــاد نتائـــج هـــذه الدراســـات 
مؤخـــرا مـــن قبـــل هيئـــة التقييـــس لـــدول مجلـــس التعـــاون 
ـــر  الخليجـــي)GSO 2489/2015( . ومـــن شـــأن تطوي
المعاييـــر الوطنيـــة واإلقليميـــة المترافقـــة مـــع إجـــراءات 
البنـــاء  مخلفـــات  اســـتخدام  يعـــزز  أن  اإلنتـــاج  جـــودة 

المعـــاد تدويرهـــا فـــي الممارســـة العمليـــة«.
التدويـــر  وإعـــادة  النفايـــات  إدارة  قمـــة  توقعـــت  وقـــد 
التـــي أقيمـــت فـــي الدوحـــة فـــي العـــام الماضـــي أن تنتـــج 
ـــول  قطـــر 19 ألـــف طـــن يوميـــا مـــن النفايـــات الصلبـــة بحل
العـــام 2032، حوالـــي 70% منهـــا هـــي مـــن نفايـــات أعمـــال 
البنـــاء والهـــدم. وبحســـب تقريـــر لبنـــك قطـــر للتنميـــة 
ـــر مخلفـــات أعمـــال  ـــرادات إعـــادة تدوي ـــه يمكـــن إلي فإن
ــال.  ــون ريـ ــو 387 مليـ ــى نحـ ــل إلـ ــدم أن تصـ ــاء والهـ البنـ
وتهـــدف قطـــر أيضـــا إلـــى رفـــع حصتهـــا مـــن إعـــادة 
تدويـــر النفايـــات الصلبـــة مـــن 8% إلـــى 38% والتقليـــل 
مـــن اســـتخدام مكبـــات القمامـــة بنســـبة 53%، وتحويـــل 

ــة. ــى طاقـ ــات إلـ النفايـ
ــة  ــداف االتفاقيـ ــى أهـ ــا علـ ــد معلقـ ــور خالـ ــال الدكتـ وقـ
األوليـــة  للمـــواد  القطريـــة  الشـــركة  بيـــن  المبرمـــة 
وشـــركة تـــي آر إل: »مـــن المزمـــع أن يبـــدأ اإلنتـــاج 
القليلـــة  الســـنوات  مـــدى  علـــى  يتزايـــد  بحيـــث  ببـــطء 
المقبلـــة. ففـــي الســـنة األولـــى مـــن اإلنتـــاج، نســـعى إلعـــادة 
تدويـــر مـــا يقـــرب مـــن 10 ألـــف طـــن يوميـــا )بمـــا يعـــادل 
حوالـــي 2.5 مليـــون طـــن ســـنويا(، وبعـــد ذلـــك ســـتتم زيـــادة 
اإلنتـــاج بمقـــدار ثالثـــة أضعـــاف خـــالل 3-5 ســـنوات إلـــى 
30 ألـــف طـــن يوميـــا )10 مليـــون طـــن ســـنويا(. ويمكـــن 
أن تســـاهم النفايـــات المعـــاد تدويرهـــا بمـــا يصـــل إلـــى 
علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة  مـــع  البـــالد  احتياجـــات  ثلـــث 

المـــوارد المحليـــة وتقليـــل التكاليـــف«.
االتفاقيـــة  اشـــتملت عليهـــا  التـــي  النقـــاط  أبـــرز  ومـــن 

إدارة مخلفات البناء
حققت قطر في أكتوبر من العام الماضي قفزة كبيرة في مجال تحقيق أفضل استفادة ممكنة من 
النفايات الناتجة عن مشاريع البناء التي تنفذها، وذلك بفضل االتفاقية التي أبرمتها الشركة القطرية للمواد 

األولية مع شركة تي آر إل البريطانية.

»من المتوقع أن يفضي االتفاق الذي أبرمته الشركة 
القطرية للمواد األولية وتي آر إل في العام الماضي 

إلى إنتاج 30 ألف طن من مخلفات البناء المعاد 
تدويرها خالل 3-5 سنوات«. 

 الدكتور خالد حسن
المدير اإلقليمي لشركة تي آر إل

بموجب

العالمـــي علـــى مـــادة البولـــي ســـيليكون عالـــي الجـــودة«.
ــتدامة  ــذ االسـ ــع أخـ ــا مـ ــع أيضـ ــم المصنـ ــم تصميـ ــد تـ وقـ
ــية  ــة الشمسـ ــة للطاقـ ــم مزرعـ ــو يضـ ــار، فهـ ــن االعتبـ بعيـ
تنتـــج 1.1 ميجـــا واط مـــن الطاقـــة الشمســـية، إضافـــة إلـــى 
ــة  ــة النفايـــات المتقدمـــة والموفـــرة للطاقـ مرافـــق معالجـ
التـــي تعيـــد تدويـــر الغـــازات الزائـــدة والميـــاه إلعـــادة 

اســـتخدامها.
وأضـــاف الدكتـــور الهاجـــري متحدثـــا إلـــى مجموعـــة 
أكســـفورد لألعمـــال: »إننـــي متفائـــل كثيـــرا حـــول 
ــا فـــي قطـــر  إمكانـــات نمـــو الطاقـــة الشمســـية وبحوثهـ
وفـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط وشـــمال إفريقيـــا، فنحـــن 
ـــدت الحكومـــة  ـــة، وقـــد أب ـــة مثالي ـــع بظـــروف مناخي نتمت

رغبتهـــا فـــي تنويـــع مزيـــج الطاقـــة«.
وفـــي تطـــور آخـــر حـــول طموحـــات قطـــر فـــي مجـــال 
الطاقـــة الشمســـية، كشـــف الســـيد فهـــد حمـــد المهنـــدي 
المديـــر العـــام والعضـــو المنتـــدب بشـــركة الكهربـــاء 
والمـــاء القطريـــة عـــن تخصيـــص أرض لمشـــروع الطاقـــة 
الشمســـية بمنطقـــة الخرســـعة، الـــذي مـــن المقـــرّر أن 
تنتـــج المرحلـــة األولـــى منـــه مـــا يقـــارب 500 إلـــى 1000 

ميجـــاواط مـــن الكهربـــاء. 
 500 نحـــو  األولـــى  المرحلـــة  تكلفـــة  »تبلـــغ  وأضـــاف: 
مليـــون دوالر عندمـــا تصـــل طاقتـــه اإلنتاجيـــة إلـــى 500 
قريبـــا  وســـيتم   .2020 العـــام  منتصـــف  فـــي  ميجـــاواط 
تأهيـــل الشـــركات المســـتثمرة فـــي المشـــروع وســـتدخل 
فيـــه شـــركات عالميـــة أيضـــا، بمـــا يدعـــم االقتصـــاد 

القطـــري المعتمـــد علـــى التنـــوّع«.

تدابير أخرى لالستدامة
فـــي نهايـــة العـــام الماضـــي، بـــدأت مجموعـــة »مشـــروع 
ـــى  ـــة للقضـــاء عل ـــة إعالمي ـــة« بحمل أعمـــال الدوحـــة البيئي
ظاهـــرة انتشـــار القمامـــة بالتعـــاون مـــع المصـــور نبيـــل 
درويـــش. وتضـــم المجموعـــة مقيميـــن فـــي قطـــر ينتمـــون 
إلـــى أكثـــر مـــن 20 بلـــدا يجمعهـــم الهـــدف المشـــترك 
المتمثـــل بحمايـــة البيئـــة المحليـــة. وتقـــوم المجموعـــة 
بأعمـــال أســـبوعية لتنظيـــف الشـــواطئ فـــي جميـــع أنحـــاء 

قطـــر، وهـــي تحـــاول رفـــع مســـتوى الوعـــي بشـــأن عـــدم 
ـــر مـــن 35  ـــات. وقـــد قامـــت حتـــى اآلن بأكث رمـــي النفاي
عمليـــة تنظيـــف، وتـــم جمـــع حوالـــي 3000 كيـــس مـــن 
القمامـــة والمـــواد القابلـــة إلعـــادة التدويـــر خـــالل ســـبعة 

أشـــهر.
ــة  ــة والبيئـ ــت وزارة البلديـ ــل، ضبطـ ــد متصـ ــى صعيـ وعلـ
ممثلـــة بـــإدارة الحمايـــة والحيـــاة الفطريـــة 480 مخالفـــة 

ــام الماضـــي. ــة فـــي العـ بيئيـ
الحمايـــة  إدارة  مديـــر  النعيمـــي،  ســـالم  عمـــر  وقـــال 
القســـمين  دوريـــات  »إن  بالـــوزارة:  الفطريـــة  والحيـــاة 
ـــد مـــن  ـــت مـــن ضبـــط العدي ـــري والبحـــري قـــد تمكن الب

المخالفـــات البريـــة ومنهـــا رعـــي اإلبـــل بصـــورة مخالفـــة 
لقـــرار وزيـــر البلديـــة والبيئـــة، ورمـــي أو تـــرك مخلفـــات 
ـــة،  ـــر األماكـــن المخصصـــة لهـــا، وتجريـــف الترب فـــي غي
وتفريـــغ ميـــاه المجـــاري والميـــاه غيـــر الصالحـــة فـــي 
البتـــرول«  أو  »الديـــزل  الخطـــرة  المـــواد  ونقـــل  البـــر، 
وأجهـــزة جـــذب الطيـــور »الصوايـــات«، ودخـــول الـــروض، 

وغيرهـــا مـــن المخالفـــات البيئيـــة«.
فقـــد  البحريـــة  المخالفـــات  »أمـــا  النعيمـــي:  وأضـــاف 
تمثلـــت فـــي اإلفـــراط فـــي الصيـــد، وحيـــازة شـــباك صيـــد 
المرجانيـــة  بالشـــعاب  والعبـــث  االســـتخدام،  محظـــورة 
األســـماك،  لتكاثـــر  الطبيعـــي  الموطـــن  هـــي  التـــي 
بمعـــدات  الشـــواطئ  رمـــال  تجريـــف  إلـــى  باإلضافـــة 

ثقيلـــة«.
ممثلـــة  قطـــر  جامعـــة  دشـــنت  أخـــرى،  مبـــادرة  وفـــي 
مشـــروع  والبيئـــة  البلديـــة  ووزارة  الهندســـة  بكليـــة 
ـــة اســـتخالص الغـــاز  دراســـات واستشـــارات خاصـــة بتقني
العضـــوي المنبعـــث مـــن النفايـــات وإعـــادة اســـتخدامه 
كوقـــود عضـــوي لتشـــغيل الســـيارات التـــي تعمـــل علـــى 

الوقـــود الثنائـــي.
وحضـــر الحفـــل الدكتـــور خليفـــة بـــن ناصـــر آل خليفـــة، 
القائـــم  الخـــوري،  ومحمـــد  الهندســـة،  كليـــة  عميـــد 
ــة  ــات العامـ ــؤون الخدمـ ــاعد لشـ ــل المسـ ــال الوكيـ بأعمـ
ــار  ــريدة، مستشـ ــال شـ ــة، وجمـ ــة والبيئـ ــي وزارة البلديـ فـ

وزيـــر البلديـــة والبيئـــة، وغيرهـــم مـــن المســـؤولين.
وقـــال محمـــد الخـــوري: »يأتـــي تدشـــين هـــذا المشـــروع 
والبيئـــة  البلديـــة  وزارة  بيـــن  للتعـــاون  تجســـيدا  اليـــوم 
وجامعـــة قطـــر الـــذي رســـخته االتفاقيـــة الموقعـــة بيـــن 
الطرفيـــن إلعـــداد الدراســـات واالستشـــارات البحثيـــة 
وإيجـــاد الحلـــول المهمـــة والناجعـــة فـــي مجـــال حمايـــة 

البيئـــة وتحقيـــق التنميـــة البيئيـــة المســـتدامة«.
وبـــدوره قـــال الدكتـــور خليفـــة: »يؤكـــد هـــذا المشـــروع 
علـــى ســـعي كليـــة الهندســـة المســـتمر إليجـــاد حلـــول 
للتحديـــات التـــي تواجـــه القطـــاع البيئـــي والحكومـــي 

ــة«. ــع والدولـ والمجتمـ

»لقد سعدنا بالنجاح الباهر لهذه المبادرة فقد فاقت 
المشاركة النشطة ألكثر من 100 مؤسسة من القطاعين 

الخاص والعام توقعاتنا حيث استضاف أسبوع قطر 
لالستدامة 2017 أكثر من 20 ألف مشارك وزائر ألكثر من 

200 فعالية في ثالث مدن قطرية«.

  المهندس مشعل الشمري
 مدير مجلس قطر للمباني الخضراء

بيئـــــة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية 

دبلوماسيات ــاد  ــات المعـ ــر النفايـ ــدة لتطويـ ــتراتيجية جديـ تطبيـــق إسـ
تدويرهـــا لضمـــان جـــودة المنتجـــات مـــن أجـــل اســـتخدامها 
فـــي البنـــاء. وعـــن ذلـــك يقـــول: »قدمـــت تـــي آر إل إلـــى 
الســـلطات المختصـــة فـــي قطـــر قواعـــد توجيهيـــة خاصـــة 
بشـــأن ممارســـاتها لضمـــان تصنيـــف مخلفـــات البنـــاء 
قبـــل المعالجـــة إلـــى مـــواد خاملـــة كالبالســـتيك، والـــورق، 
والخشـــب، والقمـــاش، والمعـــادن واإلطـــارات وغيرهـــا، 
ومـــواد خطـــرة كالصـــوف الزجاجـــي )األسبســـتوس(، 
ممـــا يســـهل إعـــادة تدويـــر تلـــك المـــواد بتكلفـــة أقـــل 

ويحسّـــن مـــن جـــودة المنتجـــات النهائيـــة«.
وأضـــاف: »ســـوف تعمـــل شـــركة تـــي آر إل مـــع الســـلطات 
لتنفيـــذ )قواعـــد الممارســـة( تلـــك وضمـــان أن تتوافـــق 
مـــع مواصفـــات  التدويـــر  إعـــادة  عـــن  الناتجـــة  المـــواد 
البنـــاء القطريـــة. لـــذا ســـوف تعمـــل تـــي آر إل أيضـــا 
مـــع المقـــاول الـــذي يعيـــد تدويـــر المخلفـــات لمســـاعدته 
علـــى تحقيـــق المعاييـــر المطلوبـــة كـــي يضمـــن العمـــالء 
الذيـــن يســـتخدمون المـــواد المعـــاد تدويرهـــا أنهـــا بنفـــس 

ــتوردة«. ــواد المسـ ــودة المـ جـ
ـــات  ـــه ليســـت كل النفاي ـــى أن ـــور حســـن إل ولفـــت الدكت
المعـــاد تدويرهـــا مناســـبة لجميـــع االســـتخدامات ألن 
بعـــض المـــواد تكـــون ضعيفـــة جـــدا، لـــذا فإنهـــا تتحـــول 
قائـــال:  وأردف  األوليـــة.  المعالجـــة  أثنـــاء  غبـــار  إلـــى 
»يمكـــن اســـتخدام جميـــع النفايـــات المعـــاد تدويرهـــا 
فقـــط  لكـــن  الطـــرق،  أســـاس  طبقـــات  فـــي  تقريبـــا 
حوالـــي 10-20% منهـــا قويـــة بمـــا يكفـــي الســـتخدامها 
فـــي الخرســـانة. وقـــد حـــددت مواصفـــات البنـــاء القطريـــة 

متطلبـــات المـــواد المناســـبة الســـتخدامها فـــي مختلـــف 
التطبيقـــات ويوجـــد عـــدد مـــن االختبـــارات القياســـية 
التـــي يمكـــن خاللهـــا تحديـــد مـــدى مالءمـــة المـــواد 

المعـــاد تدويرهـــا لمختلـــف التطبيقـــات«.
وأوضـــح الدكتـــور حســـن أنـــه إذا تمـــت معالجـــة نفايـــات 
البنـــاء بالشـــكل المناســـب فإنهـــا ســـوف تنتـــج مـــواد 
فـــي  اســـتخدامها  إل  آر  تـــي  لشـــركة  ســـبق  ممتـــازة 
العديـــد مـــن المشـــاريع التجريبيـــة مثـــل إدخـــال تلـــك 
ــانية لثالثـــة مبـــان صغيـــرة،  المـــواد فـــي الكتـــل الخرسـ
واســـتخدامها فـــي طبقـــات أســـاس الطريـــق الواصـــل إلـــى 
موقـــع مكـــب النفايـــات ومصنـــع إعـــادة التدويـــر فـــي 
روضـــة راشـــد. وكشـــف أن المـــواد المعـــاد تدويرهـــا 
تســـتخدم بالفعـــل فـــي طبقـــات أســـاس الطـــرق فـــي قطـــر، 
إال أن اســـتخدامها فـــي الكتـــل الخرســـانية مـــا يـــزال 

ــيوعا. ــل شـ أقـ
وأكـــد الدكتـــور حســـن أن الشـــركة القطريـــة للمـــواد 
األوليـــة وتـــي آر إل ســـوف تطبقـــان أفضـــل التقنيـــات 
المتوفـــرة لتنفيـــذ عملياتهمـــا فـــي مصنـــع إعـــادة التدويـــر 
الجديـــد الواقـــع فـــي موقـــع مكـــب النفايـــات فـــي روضـــة 
راشـــد، مضيفـــا: »تتكـــون العمليـــة األساســـية إلعـــادة 
التدويـــر مـــن سلســـلة مـــن مراحـــل الســـحق وفـــرز المـــواد 
الخـــام. غيـــر أنـــه ينبغـــي أن تتـــم مرحلـــة معالجـــة إضافيـــة 
إلزالـــة المـــواد غيـــر المرغـــوب فيهـــا مـــن مخلفـــات البنـــاء. 
لـــذا يتـــم تجهيـــز الكســـارات وســـيور النقـــل بمغانـــط 
قويـــة إلزالـــة المعـــادن مـــن الخرســـانة، وخاصـــة حديـــد 
ــورق  ــل الـ ــف مثـ ــات األخـ ــا الملوثـ ــزال أيضـ ــليح. وتُـ التسـ

والبالســـتيك والقمـــاش والخشـــب يدويـــا وأيضـــا عـــن 
طريـــق الغســـل وتيـــارات الهـــواء. والغســـل هـــو األســـلوب 
األكثـــر فعاليـــة، لـــذا تتميـــز المصانـــع الحديثـــة بأنهـــا 
أمـــر  وهـــذا  المـــاء،  اســـتخدام  فـــي  كثيـــرا  تقتصـــد 

ــا نعمـــل فـــي الصحـــراء«. ضـــروري نظـــرا لكوننـ
ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ مصنـــع تدويـــر نفايـــات البنـــاء 
قريبـــا. وعـــن ذلـــك يقـــول: »تعمـــل تـــي آر إل مـــع الشـــركة 
القطريـــة للمـــواد األوليـــة إليجـــاد مقـــاول يتمتـــع بخبـــرة 
دوليـــة مناســـبة لتشـــغيل مصنـــع إعـــادة التدويـــر الـــذي 
ســـينتج مـــواد بنـــاء عاليـــة الجـــودة مقبولـــة ومتوافقـــة مـــع 

ــة«. ــر القطريـ المعاييـ
روبوتـــي  نظـــام  أول  مؤخـــرا  الصيـــن  ابتكـــرت  وقـــد 
متوفـــر تجاريـــا لفـــرز النفايـــات بســـبب الفئـــات المتعـــددة 
والكثيـــرة للنفايـــات. ويـــرى الدكتـــور حســـن أن قطـــر 
قـــد تحـــذو حـــذو الصيـــن لكنـــه أعـــرب عـــن بعـــض 
التحفظـــات بشـــأن النواحـــي االقتصاديـــة لهـــذه الخطـــوة 
ــه  ــاء بأنـ ــات البنـ ــرز الروبوتـــي لمخلفـ ــم الفـ قائـــال: »يتسـ
مفيـــد للغايـــة فـــي قطـــر ألن األجهـــزة اآلليـــة ال تتأثـــر 
بالحـــرارة والرطوبـــة كتأثـــر اإلنســـان. ومـــن المفتـــرض 
أن تقـــوم الروبوتـــات بفصـــل النفايـــات الصلبـــة بشـــكل 
تكـــون مصممـــة  أن  شـــريطة  وفعاليـــة،  دقـــة  أكثـــر 
للعمـــل فـــي ظـــروف الطقـــس الحـــار والرطـــب والمغبـــر. 
غيـــر أن مـــواد البنـــاء المعـــاد تدويرهـــا هـــي مـــواد رخيصـــة 
والعمالـــة متاحـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
بأســـعار رخيصـــة نســـبيا، لـــذا فـــإن تركيـــب نظـــام آلـــي 

ــة«. ــة االقتصاديـ ــن الناحيـ ــا مـ ــون مجزيـ ــد ال يكـ قـ
لكـــن هـــل يمكـــن لقطـــر أن تســـتلهم مـــن الحديقـــة 
األولمبيـــة فـــي لنـــدن التـــي اســـتُخدم فـــي إنشـــائها 90% مـــن 
النفايـــات التـــي كانـــت تذهـــب إلـــى مكبـــات النفايـــات؟ 
لنـــدن  حديقـــة  »تُعتبـــر  حســـن:  الدكتـــور  أجـــاب 
األولمبيـــة مشـــروعا نموذجيـــا اســـتطاع تحقيـــق نتائـــج 
ــتدامة  ــز الواضـــح علـــى االسـ ــة مـــن خـــالل التركيـ رائعـ
منـــذ البدايـــة، وبنـــاء الشـــراكات مـــع جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة المعنييـــن فـــي عمليـــة البنـــاء. لكـــن المشـــروع 
أقيـــم بأكملـــه فـــي موقـــع واحـــد كبيـــر، فـــي حيـــن أن 
المالعـــب تنتشـــر فـــي قطـــر فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد. 
ونتوقـــع أنـــه بمجـــرد أن يبـــدأ معملنـــا بإنتـــاج مـــواد بنـــاء 
معـــاد تدويرهـــا ذات جـــودة عاليـــة وبكميـــات كافيـــة، 
فـــإن تلـــك المـــواد ستُســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي بنـــاء 

المالعـــب«.

بيئـــــة

١٠٠



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية 

دبلوماسيات ــاد  ــات المعـ ــر النفايـ ــدة لتطويـ ــتراتيجية جديـ تطبيـــق إسـ
تدويرهـــا لضمـــان جـــودة المنتجـــات مـــن أجـــل اســـتخدامها 
فـــي البنـــاء. وعـــن ذلـــك يقـــول: »قدمـــت تـــي آر إل إلـــى 
الســـلطات المختصـــة فـــي قطـــر قواعـــد توجيهيـــة خاصـــة 
بشـــأن ممارســـاتها لضمـــان تصنيـــف مخلفـــات البنـــاء 
قبـــل المعالجـــة إلـــى مـــواد خاملـــة كالبالســـتيك، والـــورق، 
والخشـــب، والقمـــاش، والمعـــادن واإلطـــارات وغيرهـــا، 
ومـــواد خطـــرة كالصـــوف الزجاجـــي )األسبســـتوس(، 
ممـــا يســـهل إعـــادة تدويـــر تلـــك المـــواد بتكلفـــة أقـــل 

ويحسّـــن مـــن جـــودة المنتجـــات النهائيـــة«.
وأضـــاف: »ســـوف تعمـــل شـــركة تـــي آر إل مـــع الســـلطات 
لتنفيـــذ )قواعـــد الممارســـة( تلـــك وضمـــان أن تتوافـــق 
مـــع مواصفـــات  التدويـــر  إعـــادة  عـــن  الناتجـــة  المـــواد 
البنـــاء القطريـــة. لـــذا ســـوف تعمـــل تـــي آر إل أيضـــا 
مـــع المقـــاول الـــذي يعيـــد تدويـــر المخلفـــات لمســـاعدته 
علـــى تحقيـــق المعاييـــر المطلوبـــة كـــي يضمـــن العمـــالء 
الذيـــن يســـتخدمون المـــواد المعـــاد تدويرهـــا أنهـــا بنفـــس 

ــتوردة«. ــواد المسـ ــودة المـ جـ
ـــات  ـــه ليســـت كل النفاي ـــى أن ـــور حســـن إل ولفـــت الدكت
المعـــاد تدويرهـــا مناســـبة لجميـــع االســـتخدامات ألن 
بعـــض المـــواد تكـــون ضعيفـــة جـــدا، لـــذا فإنهـــا تتحـــول 
قائـــال:  وأردف  األوليـــة.  المعالجـــة  أثنـــاء  غبـــار  إلـــى 
»يمكـــن اســـتخدام جميـــع النفايـــات المعـــاد تدويرهـــا 
فقـــط  لكـــن  الطـــرق،  أســـاس  طبقـــات  فـــي  تقريبـــا 
حوالـــي 10-20% منهـــا قويـــة بمـــا يكفـــي الســـتخدامها 
فـــي الخرســـانة. وقـــد حـــددت مواصفـــات البنـــاء القطريـــة 

متطلبـــات المـــواد المناســـبة الســـتخدامها فـــي مختلـــف 
التطبيقـــات ويوجـــد عـــدد مـــن االختبـــارات القياســـية 
التـــي يمكـــن خاللهـــا تحديـــد مـــدى مالءمـــة المـــواد 

المعـــاد تدويرهـــا لمختلـــف التطبيقـــات«.
وأوضـــح الدكتـــور حســـن أنـــه إذا تمـــت معالجـــة نفايـــات 
البنـــاء بالشـــكل المناســـب فإنهـــا ســـوف تنتـــج مـــواد 
فـــي  اســـتخدامها  إل  آر  تـــي  لشـــركة  ســـبق  ممتـــازة 
العديـــد مـــن المشـــاريع التجريبيـــة مثـــل إدخـــال تلـــك 
ــانية لثالثـــة مبـــان صغيـــرة،  المـــواد فـــي الكتـــل الخرسـ
واســـتخدامها فـــي طبقـــات أســـاس الطريـــق الواصـــل إلـــى 
موقـــع مكـــب النفايـــات ومصنـــع إعـــادة التدويـــر فـــي 
روضـــة راشـــد. وكشـــف أن المـــواد المعـــاد تدويرهـــا 
تســـتخدم بالفعـــل فـــي طبقـــات أســـاس الطـــرق فـــي قطـــر، 
إال أن اســـتخدامها فـــي الكتـــل الخرســـانية مـــا يـــزال 

ــيوعا. ــل شـ أقـ
وأكـــد الدكتـــور حســـن أن الشـــركة القطريـــة للمـــواد 
األوليـــة وتـــي آر إل ســـوف تطبقـــان أفضـــل التقنيـــات 
المتوفـــرة لتنفيـــذ عملياتهمـــا فـــي مصنـــع إعـــادة التدويـــر 
الجديـــد الواقـــع فـــي موقـــع مكـــب النفايـــات فـــي روضـــة 
راشـــد، مضيفـــا: »تتكـــون العمليـــة األساســـية إلعـــادة 
التدويـــر مـــن سلســـلة مـــن مراحـــل الســـحق وفـــرز المـــواد 
الخـــام. غيـــر أنـــه ينبغـــي أن تتـــم مرحلـــة معالجـــة إضافيـــة 
إلزالـــة المـــواد غيـــر المرغـــوب فيهـــا مـــن مخلفـــات البنـــاء. 
لـــذا يتـــم تجهيـــز الكســـارات وســـيور النقـــل بمغانـــط 
قويـــة إلزالـــة المعـــادن مـــن الخرســـانة، وخاصـــة حديـــد 
ــورق  ــل الـ ــف مثـ ــات األخـ ــا الملوثـ ــزال أيضـ ــليح. وتُـ التسـ

والبالســـتيك والقمـــاش والخشـــب يدويـــا وأيضـــا عـــن 
طريـــق الغســـل وتيـــارات الهـــواء. والغســـل هـــو األســـلوب 
األكثـــر فعاليـــة، لـــذا تتميـــز المصانـــع الحديثـــة بأنهـــا 
أمـــر  وهـــذا  المـــاء،  اســـتخدام  فـــي  كثيـــرا  تقتصـــد 

ــا نعمـــل فـــي الصحـــراء«. ضـــروري نظـــرا لكوننـ
ومـــن المتوقـــع أن يبـــدأ مصنـــع تدويـــر نفايـــات البنـــاء 
قريبـــا. وعـــن ذلـــك يقـــول: »تعمـــل تـــي آر إل مـــع الشـــركة 
القطريـــة للمـــواد األوليـــة إليجـــاد مقـــاول يتمتـــع بخبـــرة 
دوليـــة مناســـبة لتشـــغيل مصنـــع إعـــادة التدويـــر الـــذي 
ســـينتج مـــواد بنـــاء عاليـــة الجـــودة مقبولـــة ومتوافقـــة مـــع 

ــة«. ــر القطريـ المعاييـ
روبوتـــي  نظـــام  أول  مؤخـــرا  الصيـــن  ابتكـــرت  وقـــد 
متوفـــر تجاريـــا لفـــرز النفايـــات بســـبب الفئـــات المتعـــددة 
والكثيـــرة للنفايـــات. ويـــرى الدكتـــور حســـن أن قطـــر 
قـــد تحـــذو حـــذو الصيـــن لكنـــه أعـــرب عـــن بعـــض 
التحفظـــات بشـــأن النواحـــي االقتصاديـــة لهـــذه الخطـــوة 
ــه  ــاء بأنـ ــات البنـ ــرز الروبوتـــي لمخلفـ ــم الفـ قائـــال: »يتسـ
مفيـــد للغايـــة فـــي قطـــر ألن األجهـــزة اآلليـــة ال تتأثـــر 
بالحـــرارة والرطوبـــة كتأثـــر اإلنســـان. ومـــن المفتـــرض 
أن تقـــوم الروبوتـــات بفصـــل النفايـــات الصلبـــة بشـــكل 
تكـــون مصممـــة  أن  شـــريطة  وفعاليـــة،  دقـــة  أكثـــر 
للعمـــل فـــي ظـــروف الطقـــس الحـــار والرطـــب والمغبـــر. 
غيـــر أن مـــواد البنـــاء المعـــاد تدويرهـــا هـــي مـــواد رخيصـــة 
والعمالـــة متاحـــة فـــي دول مجلـــس التعـــاون الخليجـــي 
بأســـعار رخيصـــة نســـبيا، لـــذا فـــإن تركيـــب نظـــام آلـــي 

ــة«. ــة االقتصاديـ ــن الناحيـ ــا مـ ــون مجزيـ ــد ال يكـ قـ
لكـــن هـــل يمكـــن لقطـــر أن تســـتلهم مـــن الحديقـــة 
األولمبيـــة فـــي لنـــدن التـــي اســـتُخدم فـــي إنشـــائها 90% مـــن 
النفايـــات التـــي كانـــت تذهـــب إلـــى مكبـــات النفايـــات؟ 
لنـــدن  حديقـــة  »تُعتبـــر  حســـن:  الدكتـــور  أجـــاب 
األولمبيـــة مشـــروعا نموذجيـــا اســـتطاع تحقيـــق نتائـــج 
ــتدامة  ــز الواضـــح علـــى االسـ ــة مـــن خـــالل التركيـ رائعـ
منـــذ البدايـــة، وبنـــاء الشـــراكات مـــع جميـــع أصحـــاب 
المصلحـــة المعنييـــن فـــي عمليـــة البنـــاء. لكـــن المشـــروع 
أقيـــم بأكملـــه فـــي موقـــع واحـــد كبيـــر، فـــي حيـــن أن 
المالعـــب تنتشـــر فـــي قطـــر فـــي جميـــع أنحـــاء البـــالد. 
ونتوقـــع أنـــه بمجـــرد أن يبـــدأ معملنـــا بإنتـــاج مـــواد بنـــاء 
معـــاد تدويرهـــا ذات جـــودة عاليـــة وبكميـــات كافيـــة، 
فـــإن تلـــك المـــواد ستُســـتخدم علـــى نطـــاق واســـع فـــي بنـــاء 

المالعـــب«.

بيئـــــة

١٠٠
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وقـــال إن قطـــر مســـتعدة للحـــوار مـــع مجموعـــة الـــدول 
التـــي تقودهـــا الســـعودية، لكنـــه أوضـــح أن أي حـــل 

لألزمـــة يجـــب أن يحتـــرم ســـيادة قطـــر.
لحـــل  الحـــوار  علـــى  منفتحـــون  »نحـــن  وأضـــاف: 
المشـــاكل العالقـــة فـــي إطـــار احتـــرام ســـيادة قطـــر. 
أي  يتدخـــل  أن  نقبـــل  وال  أحمـــر،  خـــط  فســـيادتنا 
صاحـــب  حضـــرة  وأكـــد  ســـيادتنا«.  فـــي  شـــخص 
ودعـــم  الكويـــت  وســـاطة  تقـــدّر  قطـــر  أن  الســـمو 
ــا لحـــل  ــا لجهودهـ ــا وألمانيـ الواليـــات المتحـــدة وتركيـ
الحملـــة  أن  الواضـــح  »مـــن  قائـــال:  وأردف  االزمـــة. 
تعرضنـــا  وقـــد  مســـبقا.  لهـــا  مخطـــط  كان  ضدنـــا 
ــعادة  ــعرنا بالسـ ــد شـ ــه. وقـ ــا فيـ ــا نجحنـ ــار لكننـ الختبـ
عندمـــا رأينـــا الشـــعب القطـــري يحافـــظ علـــى مســـتوى 
ــي  ــاءة التـ ــة اإلسـ ــم حملـ ــة رغـ ــروح المعنويـ ــن الـ ــال مـ عـ
تتعـــرض لهـــا البـــالد والتـــي لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل. إنهـــا 
اختبـــار أخالقـــي حقيقـــي، وقـــد اجتـــاز شـــعبنا االختبـــار 
ـــا حتـــى  ـــا وتقاليدن ـــا متمســـكين بمبادئن بجـــدارة، وظللن
ــرم  ــا نحتـ ــو أننـ ــيط هـ ــبب بسـ ــات  لسـ ــت األزمـ ــي وقـ فـ
أنفســـنا. إن قطـــر تحـــارب اإلرهـــاب بـــال هـــوادة وبـــدون 
تنـــازالت، وهنـــاك اعتـــراف دولـــي بدورنـــا فـــي هـــذا 
الصـــدد، وذلـــك ليـــس ألننـــا نريـــد أن نســـعد اآلخريـــن، 
وإنمـــا ألننـــا نؤمـــن بهـــذه الرســـالة«. وفـــي مســـعى لحشـــد 
ــيخ  ــمو الشـ ــرة صاحـــب السـ ــار حضـ ــي، أثـ ــم الدولـ الدعـ
ــذه  ــدى هـ ــالد المفـ ــر البـ ــي أميـ ــد آل ثانـ ــن حمـ ــم بـ تميـ
القضيـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة متهمـــا 
الســـعودية  وتقـــوده  أربـــع دول  الـــذي يضـــم  التكتـــل 
بســـلوك مشـــابه لإلرهـــاب مـــن خـــالل فرضهـــا الحصـــار 
علـــى قطـــر.  ووصـــف حضـــرة صاحـــب الســـمو الحصـــار 
الظالـــم فـــي خطابـــه الـــذي اســـتمر لمـــدة 22 دقيقـــة 
ـــة  ـــه الذيـــن فشـــلوا فـــي نهاي ـــة مـــن قبـــل جيران ـــه خيان بأن
المطـــاف فـــي إركاع قطـــر وقبـــول الوصايـــة الواجـــب 
عليهـــا، مضيفـــا: »كان الحصـــار يهـــدف إلـــى الضغـــط 
علـــى القطرييـــن مـــن خـــالل المـــواد الغذائيـــة واألدويـــة 
علـــى  إلجبارهـــم  األقـــارب  بيـــن  العالقـــات  وتمزيـــق 
تغييـــر انتماءاتهـــم السياســـية وزعزعـــة اســـتقرار دولـــة 
ــاب؟«. ــات اإلرهـ ــد تعريفـ ــذا أحـ ــيادة. أليـــس هـ ذات سـ

مكتب طالبان في الدوحة
فـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة ســـي بـــي إس اإلخباريـــة، قـــال 
حضـــرة صاحـــب الســـمو األميـــر إنـــه قـــد سُـــمح لطالبـــان 
ـــى طلـــب الواليـــات  ـــاء عل بفتـــح مكتبهـــا فـــي الدوحـــة بن
المتحـــدة، مضيفـــا: »لـــم يأتـــوا إلـــى هنـــا بســـبب طلبنـــا، 
وإنمـــا ألن أميـــركا قـــد أرادت إجـــراء حـــوار مـــع طالبـــان 
وســـألتنا عمـــا إذا كان باســـتطاعتنا اســـتضافتهم هنـــا«.

المحادثـــات  لحضـــور  اســـتعداد  علـــى  أنـــه  وأكـــد 
المباشـــرة التـــي تســـتضيفها الواليـــات المتحـــدة لتســـوية 
النـــزاع، لكنـــه لـــم يســـمع بعـــد ردا علـــى عـــرض الرئيـــس 
األميركـــي بعقـــد اجتمـــاع فـــي منتجـــع كامـــب ديفيـــد. 

واســـتطرد قائـــال: »نريـــد أن تنتهـــي األزمـــة. لكـــن 
ال شـــيء ســـيكون فـــوق كرامتنـــا وســـيادتنا. فـــإذا 
اقتربـــوا منـــي متـــرا واحـــدا فأنـــا علـــى اســـتعداد للمشـــي 

لمســـافة 10 آالف ميـــل نحوهـــم«.
وأردف قائـــال: »أخشـــى مـــن أنـــه إذا حـــدث أى شـــيء أو 
إذا حـــدث أي عمـــل عســـكري فـــإن الفوضـــى ســـتحل 

بهـــذه المنطقـــة«.

التحقق من عقد إيران
بخصـــوص مواجهـــة نفـــوذ إيـــران فـــي المنطقـــة، قال ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن آل ثانـــي نائـــب رئيـــس 
ـــة: »لقـــد اتفـــق الزعمـــاء  ـــوزراء وزيـــر الخارجي مجلـــس ال
فـــي آخـــر اجتمـــاع لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي الـــذي عقـــد 
فـــي البحريـــن فـــي العـــام 2016 علـــى ضـــرورة التعامـــل مـــع 
ــدم  ــدأ عـ ــى مبـ ــتند إلـ ــاد يسـ ــوار جـ ــار حـ ــي إطـ ــران فـ إيـ
التدخـــل فـــي شـــؤون بعضهـــم البعـــض، ووقـــف أي تأثيـــر 
ســـلبي فـــي المنطقـــة، مؤكـــدا أن قطـــر ملتزمـــة بهـــذه 
المبـــادئ«. وأضـــاف: »لقـــد كان موقفنـــا واضحـــا، قبـــل 
األزمـــة، وخـــالل األزمـــة، وحتـــى بعـــد األزمـــة، فنحـــن ضـــد 
أي تأثيـــر ســـلبي فـــي المنطقـــة وأي تدخـــل فـــي المنطقـــة 
وفـــي الـــدول العربيـــة. لقـــد كنـــا واضحيـــن للغايـــة فـــي 
اإلعـــراب عـــن هـــذه المخـــاوف بشـــأن إيـــران وبشـــأن كل 
ــى  ــت إلـ ــة«. ولفـ ــى المنطقـ ــلبي علـ ــر سـ ــه أي تأثيـ ــن لـ مـ
أن األزمـــة الحاليـــة تقـــوض بالفعـــل جهـــود قطـــر الراميـــة 
إلـــى حـــل القضايـــا فـــى المنطقـــة »وتقـــوض جهودهـــا فـــى 
ــم  ــم بأنهـ ــن ادعائهـ ــم مـ ــى الرغـ ــاب علـ ــة االرهـ مكافحـ
يكافحـــون االرهـــاب. وأضـــاف: »إننـــا نـــرى عكـــس 
ذلكــــ فهـــم يؤثـــرون علـــى جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب 
فـــى المنطقـــة بفـــرض مثـــل هـــذا اإلجـــراء علـــى بلـــد 
كانـــوا قبـــل بضعـــة أشـــهر يعتبرونـــه حليفـــا قويـــا لهـــم«.
وأكـــد ســـعادته أن قطـــر تســـعى إلـــى حـــل األزمـــة مـــن 
خـــالل الحـــوار، بيـــد أن الســـعودية تريـــد زعزعـــة اســـتقرار 
قطـــر. ومضـــى قائـــال: »إنهـــم يصعـــدّون األمـــور، كمـــا 

أنهـــم يفكـــرون فـــي تغييـــر النظـــام«.

»لقد كان موقفنا واضحا، قبل األزمة، وخالل األزمة، 

وحتى بعد األزمة، فنحن ضد أي تأثير سلبي في 

المنطقة وأي تدخل في المنطقة وفي الدول 

العربية«.

سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية 

دبلوماسيات

هـــذه الـــدول عقوبـــات علـــى قطـــر 
الجماعـــات  تمـــول  أنهـــا  مدعيـــة 
المتطرفـــة وتتحالـــف مـــع منافســـتها 
ــة  ــة القطريـ ــت الحكومـ ــد نفـ ــة، وقـ ــة اإليرانيـ اإلقليميـ
تلـــك االتهامـــات بشـــدة مـــرارا وتكـــرارا. ومـــن المثيـــر 
لالهتمـــام إن هـــذا التطـــور حـــدث بعـــد أســـبوعين مـــن 
ـــد ترامـــب اجتماعـــا  حضـــور الرئيـــس األميركـــي دونال
لمـــا يعـــرف فـــي األوســـاط الدبلوماســـية بقمـــة الناتـــو 

ــة وإســـالمية. ــة عربيـ ــه 55 دولـ ــة الـــذي حضرتـ العربيـ
وقـــد فرضـــت الســـعودية والبحريـــن واإلمـــارات ومصـــر 
العقوبـــات علـــى قطـــر فـــي األســـبوع األول مـــن يونيـــو، 
ــة  ــدود البريـ ــات إغـــالق الحـ ــذه العقوبـ ــمل هـ حيـــث تشـ
الوحيـــدة لقطـــر )مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية(، 
ورفـــض عبـــور الطائـــرات القطريـــة المجـــال الجـــوي 
اإلخباريـــة،  الجزيـــرة  قنـــاة  وإغـــالق  الـــدول،  لتلـــك 
وطـــرد القـــوات التركيـــة المتمركـــزة فـــى البـــالد، 
كشـــرط مســـبق لرفـــع الحصـــار. وعلـــى الرغـــم مـــن 
ــة إلـــى  ــي البدايـ ــازت فـ ــد انحـ ــدة قـ ــات المتحـ أن الواليـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، إال أنهـــا أدركـــت الحقـــا 
ــد  ــا ضـ ــى حربهـ ــلبي علـ ــر سـ ــا تأثيـ ــة كان لهـ أن األزمـ
تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء 
ذلـــك. وتســـتضيف قطـــر قاعـــدة العديـــد الجويـــة التـــي 
فـــي  أميركيـــة  عســـكرية  منشـــأة  أكبـــر  تعتبـــر 

الشـــرق األوســـط.
وعـــرض الرئيـــس األميركـــي عقـــد قمـــة فـــي كامـــب 
ــر والـــدول األخـــرى، إال أن دول  ــادة قطـ ــع قيـ ــد مـ ديفيـ

الحصـــار التـــى تقودهـــا الســـعودية لـــم تـــرد.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي ريكـــس تيلرســـون 
ـــر  الـــذى زار الدوحـــة فـــى األســـبوع األخيـــر مـــن أكتوب
العـــام الماضـــي إن النـــزاع الخليجـــي المتواصـــل منـــذ 
ــلبية عســـكريا  ــه عواقـــب سـ ــهر كانـــت لـ ــة أشـ خمسـ
قـــد  بـــالده  وإن  النـــزاع،  بهـــذا  المعنيـــة  الـــدول  علـــى 

ــك. ــار ذلـ ــد بآثـ ــعرت بالتأكيـ شـ
وأضـــاف: »نعتقـــد أنـــه مـــن المهـــم جـــدا أن يواصـــل 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الســـعي لتحقيـــق الوحـــدة، 
وال  موحـــدا،  يكـــون  عندمـــا  فعاليـــة  أكثـــر  فهـــو 
ــزاع.  ــذا النـ ــتمر هـ ــل أن يسـ ــا أن يتحمـ ــن ألي منـ يمكـ
الحصـــار  ترفـــع  أن  لقطـــر  المجـــاورة  الـــدول  وعلـــى 
البـــري كبـــادرة حســـن نوايـــا. لـــذا، ندعـــو مـــرة أخـــرى 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة إلـــى مواصلـــة العمـــل مـــن 
أجـــل الحـــوار وإيجـــاد طريقـــة لحـــل الخالفـــات. ونحـــن 
نطلـــب مـــن الجميـــع التخفيـــف مـــن حـــدة الخطـــاب 
الالزمـــة  الخطـــوات  يتخـــذوا  وأن  التوتـــر  مـــن  للحـــد 
للقيـــام بذلـــك ألننـــا نجـــد أن الوضـــع الحالـــي ال يشـــكل 
بيئـــة صحيـــة«. وأكـــد أن الواليـــات المتحـــدة ســـتواصل 
دعـــم القيـــادة الكويتيـــة فـــى مســـاعيها إليجـــاد حـــل 

األطـــراف  كافـــة  إشـــراك  وســـتواصل  دبلوماســـي 
لمســـاعدتهم علـــى التوصـــل لفهـــم أفضـــل لمخاوفهـــم 

ــا. ــل لهـ ــاد حـ ــا إيجـ وربمـ
ونظـــرا لكـــون قطـــر وإيـــران اللتـــان تمتلـــكان معـــا 
الخليـــج،  فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  مـــن  شاســـعة  حقـــوال 
تحافظـــان علـــى عالقـــات ثنائيـــة وديـــة، فـــإن الحكومـــة 
األميركيـــة تشـــعر بالقلـــق مـــن زيـــادة تقـــارب قطـــر مـــع 

ــزاع. ــتمر النـ ــا اسـ ــران إذا مـ ــدودة إيـ ــتها اللـ منافسـ
وباإلضافـــة الـــى الواليـــات المتحـــدة، تبـــذل بعـــض الـــدول 
جهـــود  وتركيـــا  وألمانيـــا  الكويـــت  مثـــل  األخـــرى 
كبيـــرة لحـــل النـــزاع بطريقـــة وديـــة. وفـــي الوقـــت الـــذي 
طالبـــت فيـــه الســـعودية ودول أخـــرى قطـــر بتلبيـــة قائمـــة 
تتضمـــن 13 مطلبـــا تشـــمل إغـــالق شـــبكة الجزيـــرة 
العالقـــات  لهـــا، وقطـــع  التابعـــة  والقنـــوات  اإلعالميـــة 
اإلخـــوان  جماعـــة  مثـــل  اإلســـالمية  الجماعـــات  مـــع 
المســـلمين، والحـــد مـــن عالقاتهـــا مـــع إيـــران، وإغـــالق 
فـــي  المتمركـــزة  التركيـــة  العســـكرية  القاعـــدة 
ـــا  ـــة إنه ـــب قائل ـــك المطال البـــالد، فقـــد رفضـــت قطـــر تل

ــؤونها. ــي شـ ــال فـ ــل تدخـ تمثـ

فتح نافذة للحوار
وصـــف حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى الحصـــار بأنـــه »صدمـــة«، 

أزمة الخليج ..  ميزة لقطر
أدت سياسة قطر المعلنة بإتباع خط مستقل فيما يتعلق بشؤونها الخارجية إلى انزعاج بعض الدول في 

المنطقة، مما أدى إلى نشوء خالفات دبلوماسية بينها وبين قطر منذ منتصف العام 2017.

“نحن منفتحون على الحوار لحل المشاكل العالقة في إطار 

احترام سيادة قطر”. 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير  البالد المفدى

فرضت
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وقـــال إن قطـــر مســـتعدة للحـــوار مـــع مجموعـــة الـــدول 
التـــي تقودهـــا الســـعودية، لكنـــه أوضـــح أن أي حـــل 

لألزمـــة يجـــب أن يحتـــرم ســـيادة قطـــر.
لحـــل  الحـــوار  علـــى  منفتحـــون  »نحـــن  وأضـــاف: 
المشـــاكل العالقـــة فـــي إطـــار احتـــرام ســـيادة قطـــر. 
أي  يتدخـــل  أن  نقبـــل  وال  أحمـــر،  خـــط  فســـيادتنا 
صاحـــب  حضـــرة  وأكـــد  ســـيادتنا«.  فـــي  شـــخص 
ودعـــم  الكويـــت  وســـاطة  تقـــدّر  قطـــر  أن  الســـمو 
ــا لحـــل  ــا لجهودهـ ــا وألمانيـ الواليـــات المتحـــدة وتركيـ
الحملـــة  أن  الواضـــح  »مـــن  قائـــال:  وأردف  االزمـــة. 
تعرضنـــا  وقـــد  مســـبقا.  لهـــا  مخطـــط  كان  ضدنـــا 
ــعادة  ــعرنا بالسـ ــد شـ ــه. وقـ ــا فيـ ــا نجحنـ ــار لكننـ الختبـ
عندمـــا رأينـــا الشـــعب القطـــري يحافـــظ علـــى مســـتوى 
ــي  ــاءة التـ ــة اإلسـ ــم حملـ ــة رغـ ــروح المعنويـ ــن الـ ــال مـ عـ
تتعـــرض لهـــا البـــالد والتـــي لـــم يســـبق لهـــا مثيـــل. إنهـــا 
اختبـــار أخالقـــي حقيقـــي، وقـــد اجتـــاز شـــعبنا االختبـــار 
ـــا حتـــى  ـــا وتقاليدن ـــا متمســـكين بمبادئن بجـــدارة، وظللن
ــرم  ــا نحتـ ــو أننـ ــيط هـ ــبب بسـ ــات  لسـ ــت األزمـ ــي وقـ فـ
أنفســـنا. إن قطـــر تحـــارب اإلرهـــاب بـــال هـــوادة وبـــدون 
تنـــازالت، وهنـــاك اعتـــراف دولـــي بدورنـــا فـــي هـــذا 
الصـــدد، وذلـــك ليـــس ألننـــا نريـــد أن نســـعد اآلخريـــن، 
وإنمـــا ألننـــا نؤمـــن بهـــذه الرســـالة«. وفـــي مســـعى لحشـــد 
ــيخ  ــمو الشـ ــرة صاحـــب السـ ــار حضـ ــي، أثـ ــم الدولـ الدعـ
ــذه  ــدى هـ ــالد المفـ ــر البـ ــي أميـ ــد آل ثانـ ــن حمـ ــم بـ تميـ
القضيـــة فـــي الجمعيـــة العامـــة لألمـــم المتحـــدة متهمـــا 
الســـعودية  وتقـــوده  أربـــع دول  الـــذي يضـــم  التكتـــل 
بســـلوك مشـــابه لإلرهـــاب مـــن خـــالل فرضهـــا الحصـــار 
علـــى قطـــر.  ووصـــف حضـــرة صاحـــب الســـمو الحصـــار 
الظالـــم فـــي خطابـــه الـــذي اســـتمر لمـــدة 22 دقيقـــة 
ـــة  ـــه الذيـــن فشـــلوا فـــي نهاي ـــة مـــن قبـــل جيران ـــه خيان بأن
المطـــاف فـــي إركاع قطـــر وقبـــول الوصايـــة الواجـــب 
عليهـــا، مضيفـــا: »كان الحصـــار يهـــدف إلـــى الضغـــط 
علـــى القطرييـــن مـــن خـــالل المـــواد الغذائيـــة واألدويـــة 
علـــى  إلجبارهـــم  األقـــارب  بيـــن  العالقـــات  وتمزيـــق 
تغييـــر انتماءاتهـــم السياســـية وزعزعـــة اســـتقرار دولـــة 
ــاب؟«. ــات اإلرهـ ــد تعريفـ ــذا أحـ ــيادة. أليـــس هـ ذات سـ

مكتب طالبان في الدوحة
فـــي مقابلـــة مـــع قنـــاة ســـي بـــي إس اإلخباريـــة، قـــال 
حضـــرة صاحـــب الســـمو األميـــر إنـــه قـــد سُـــمح لطالبـــان 
ـــى طلـــب الواليـــات  ـــاء عل بفتـــح مكتبهـــا فـــي الدوحـــة بن
المتحـــدة، مضيفـــا: »لـــم يأتـــوا إلـــى هنـــا بســـبب طلبنـــا، 
وإنمـــا ألن أميـــركا قـــد أرادت إجـــراء حـــوار مـــع طالبـــان 
وســـألتنا عمـــا إذا كان باســـتطاعتنا اســـتضافتهم هنـــا«.
المحادثـــات  لحضـــور  اســـتعداد  علـــى  أنـــه  وأكـــد 
المباشـــرة التـــي تســـتضيفها الواليـــات المتحـــدة لتســـوية 
النـــزاع، لكنـــه لـــم يســـمع بعـــد ردا علـــى عـــرض الرئيـــس 
األميركـــي بعقـــد اجتمـــاع فـــي منتجـــع كامـــب ديفيـــد. 

واســـتطرد قائـــال: »نريـــد أن تنتهـــي األزمـــة. لكـــن 
ال شـــيء ســـيكون فـــوق كرامتنـــا وســـيادتنا. فـــإذا 
اقتربـــوا منـــي متـــرا واحـــدا فأنـــا علـــى اســـتعداد للمشـــي 

لمســـافة 10 آالف ميـــل نحوهـــم«.
وأردف قائـــال: »أخشـــى مـــن أنـــه إذا حـــدث أى شـــيء أو 
إذا حـــدث أي عمـــل عســـكري فـــإن الفوضـــى ســـتحل 

بهـــذه المنطقـــة«.

التحقق من عقد إيران
بخصـــوص مواجهـــة نفـــوذ إيـــران فـــي المنطقـــة، قال ســـمو 
الشـــيخ محمـــد بـــن عبـــد الرحمـــن آل ثانـــي نائـــب رئيـــس 
ـــة: »لقـــد اتفـــق الزعمـــاء  ـــوزراء وزيـــر الخارجي مجلـــس ال
فـــي آخـــر اجتمـــاع لمجلـــس التعـــاون الخليجـــي الـــذي عقـــد 
فـــي البحريـــن فـــي العـــام 2016 علـــى ضـــرورة التعامـــل مـــع 
ــدم  ــدأ عـ ــى مبـ ــتند إلـ ــاد يسـ ــوار جـ ــار حـ ــي إطـ ــران فـ إيـ
التدخـــل فـــي شـــؤون بعضهـــم البعـــض، ووقـــف أي تأثيـــر 
ســـلبي فـــي المنطقـــة، مؤكـــدا أن قطـــر ملتزمـــة بهـــذه 
المبـــادئ«. وأضـــاف: »لقـــد كان موقفنـــا واضحـــا، قبـــل 
األزمـــة، وخـــالل األزمـــة، وحتـــى بعـــد األزمـــة، فنحـــن ضـــد 
أي تأثيـــر ســـلبي فـــي المنطقـــة وأي تدخـــل فـــي المنطقـــة 
وفـــي الـــدول العربيـــة. لقـــد كنـــا واضحيـــن للغايـــة فـــي 
اإلعـــراب عـــن هـــذه المخـــاوف بشـــأن إيـــران وبشـــأن كل 
ــى  ــت إلـ ــة«. ولفـ ــى المنطقـ ــلبي علـ ــر سـ ــه أي تأثيـ ــن لـ مـ
أن األزمـــة الحاليـــة تقـــوض بالفعـــل جهـــود قطـــر الراميـــة 
إلـــى حـــل القضايـــا فـــى المنطقـــة »وتقـــوض جهودهـــا فـــى 
ــم  ــم بأنهـ ــن ادعائهـ ــم مـ ــى الرغـ ــاب علـ ــة االرهـ مكافحـ
يكافحـــون االرهـــاب. وأضـــاف: »إننـــا نـــرى عكـــس 
ذلكــــ فهـــم يؤثـــرون علـــى جهـــود مكافحـــة اإلرهـــاب 
فـــى المنطقـــة بفـــرض مثـــل هـــذا اإلجـــراء علـــى بلـــد 
كانـــوا قبـــل بضعـــة أشـــهر يعتبرونـــه حليفـــا قويـــا لهـــم«.

وأكـــد ســـعادته أن قطـــر تســـعى إلـــى حـــل األزمـــة مـــن 
خـــالل الحـــوار، بيـــد أن الســـعودية تريـــد زعزعـــة اســـتقرار 
قطـــر. ومضـــى قائـــال: »إنهـــم يصعـــدّون األمـــور، كمـــا 

أنهـــم يفكـــرون فـــي تغييـــر النظـــام«.

»لقد كان موقفنا واضحا، قبل األزمة، وخالل األزمة، 

وحتى بعد األزمة، فنحن ضد أي تأثير سلبي في 

المنطقة وأي تدخل في المنطقة وفي الدول 

العربية«.

سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني
وزير الخارجية 

دبلوماسيات

هـــذه الـــدول عقوبـــات علـــى قطـــر 
الجماعـــات  تمـــول  أنهـــا  مدعيـــة 
المتطرفـــة وتتحالـــف مـــع منافســـتها 
ــة  ــة القطريـ ــت الحكومـ ــد نفـ ــة، وقـ ــة اإليرانيـ اإلقليميـ
تلـــك االتهامـــات بشـــدة مـــرارا وتكـــرارا. ومـــن المثيـــر 
لالهتمـــام إن هـــذا التطـــور حـــدث بعـــد أســـبوعين مـــن 
ـــد ترامـــب اجتماعـــا  حضـــور الرئيـــس األميركـــي دونال
لمـــا يعـــرف فـــي األوســـاط الدبلوماســـية بقمـــة الناتـــو 

ــة وإســـالمية. ــة عربيـ ــه 55 دولـ ــة الـــذي حضرتـ العربيـ
وقـــد فرضـــت الســـعودية والبحريـــن واإلمـــارات ومصـــر 
العقوبـــات علـــى قطـــر فـــي األســـبوع األول مـــن يونيـــو، 
ــة  ــدود البريـ ــات إغـــالق الحـ ــذه العقوبـ ــمل هـ حيـــث تشـ
الوحيـــدة لقطـــر )مـــع المملكـــة العربيـــة الســـعودية(، 
ورفـــض عبـــور الطائـــرات القطريـــة المجـــال الجـــوي 
اإلخباريـــة،  الجزيـــرة  قنـــاة  وإغـــالق  الـــدول،  لتلـــك 
وطـــرد القـــوات التركيـــة المتمركـــزة فـــى البـــالد، 
كشـــرط مســـبق لرفـــع الحصـــار. وعلـــى الرغـــم مـــن 
ــة إلـــى  ــي البدايـ ــازت فـ ــد انحـ ــدة قـ ــات المتحـ أن الواليـ
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، إال أنهـــا أدركـــت الحقـــا 
ــد  ــا ضـ ــى حربهـ ــلبي علـ ــر سـ ــا تأثيـ ــة كان لهـ أن األزمـ
تنظيـــم داعـــش اإلرهابـــي وأعربـــت عـــن قلقهـــا إزاء 
ذلـــك. وتســـتضيف قطـــر قاعـــدة العديـــد الجويـــة التـــي 
فـــي  أميركيـــة  عســـكرية  منشـــأة  أكبـــر  تعتبـــر 

الشـــرق األوســـط.
وعـــرض الرئيـــس األميركـــي عقـــد قمـــة فـــي كامـــب 
ــر والـــدول األخـــرى، إال أن دول  ــادة قطـ ــع قيـ ــد مـ ديفيـ

الحصـــار التـــى تقودهـــا الســـعودية لـــم تـــرد.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة األميركـــي ريكـــس تيلرســـون 
ـــر  الـــذى زار الدوحـــة فـــى األســـبوع األخيـــر مـــن أكتوب
العـــام الماضـــي إن النـــزاع الخليجـــي المتواصـــل منـــذ 
ــلبية عســـكريا  ــه عواقـــب سـ ــهر كانـــت لـ ــة أشـ خمسـ
قـــد  بـــالده  وإن  النـــزاع،  بهـــذا  المعنيـــة  الـــدول  علـــى 

ــك. ــار ذلـ ــد بآثـ ــعرت بالتأكيـ شـ
وأضـــاف: »نعتقـــد أنـــه مـــن المهـــم جـــدا أن يواصـــل 
مجلـــس التعـــاون الخليجـــي الســـعي لتحقيـــق الوحـــدة، 
وال  موحـــدا،  يكـــون  عندمـــا  فعاليـــة  أكثـــر  فهـــو 
ــزاع.  ــذا النـ ــتمر هـ ــل أن يسـ ــا أن يتحمـ ــن ألي منـ يمكـ
الحصـــار  ترفـــع  أن  لقطـــر  المجـــاورة  الـــدول  وعلـــى 
البـــري كبـــادرة حســـن نوايـــا. لـــذا، ندعـــو مـــرة أخـــرى 
جميـــع األطـــراف المعنيـــة إلـــى مواصلـــة العمـــل مـــن 
أجـــل الحـــوار وإيجـــاد طريقـــة لحـــل الخالفـــات. ونحـــن 
نطلـــب مـــن الجميـــع التخفيـــف مـــن حـــدة الخطـــاب 
الالزمـــة  الخطـــوات  يتخـــذوا  وأن  التوتـــر  مـــن  للحـــد 
للقيـــام بذلـــك ألننـــا نجـــد أن الوضـــع الحالـــي ال يشـــكل 
بيئـــة صحيـــة«. وأكـــد أن الواليـــات المتحـــدة ســـتواصل 
دعـــم القيـــادة الكويتيـــة فـــى مســـاعيها إليجـــاد حـــل 

األطـــراف  كافـــة  إشـــراك  وســـتواصل  دبلوماســـي 
لمســـاعدتهم علـــى التوصـــل لفهـــم أفضـــل لمخاوفهـــم 

ــا. ــل لهـ ــاد حـ ــا إيجـ وربمـ
ونظـــرا لكـــون قطـــر وإيـــران اللتـــان تمتلـــكان معـــا 
الخليـــج،  فـــي  الطبيعـــي  الغـــاز  مـــن  شاســـعة  حقـــوال 
تحافظـــان علـــى عالقـــات ثنائيـــة وديـــة، فـــإن الحكومـــة 
األميركيـــة تشـــعر بالقلـــق مـــن زيـــادة تقـــارب قطـــر مـــع 

ــزاع. ــتمر النـ ــا اسـ ــران إذا مـ ــدودة إيـ ــتها اللـ منافسـ
وباإلضافـــة الـــى الواليـــات المتحـــدة، تبـــذل بعـــض الـــدول 
جهـــود  وتركيـــا  وألمانيـــا  الكويـــت  مثـــل  األخـــرى 
كبيـــرة لحـــل النـــزاع بطريقـــة وديـــة. وفـــي الوقـــت الـــذي 
طالبـــت فيـــه الســـعودية ودول أخـــرى قطـــر بتلبيـــة قائمـــة 
تتضمـــن 13 مطلبـــا تشـــمل إغـــالق شـــبكة الجزيـــرة 
العالقـــات  لهـــا، وقطـــع  التابعـــة  والقنـــوات  اإلعالميـــة 
اإلخـــوان  جماعـــة  مثـــل  اإلســـالمية  الجماعـــات  مـــع 
المســـلمين، والحـــد مـــن عالقاتهـــا مـــع إيـــران، وإغـــالق 
فـــي  المتمركـــزة  التركيـــة  العســـكرية  القاعـــدة 
ـــا  ـــة إنه ـــب قائل ـــك المطال البـــالد، فقـــد رفضـــت قطـــر تل

ــؤونها. ــي شـ ــال فـ ــل تدخـ تمثـ

فتح نافذة للحوار
وصـــف حضـــرة صاحـــب الســـمو الشـــيخ تميـــم بـــن حمـــد 
آل ثانـــي أميـــر البـــالد المفـــدى الحصـــار بأنـــه »صدمـــة«، 

أزمة الخليج ..  ميزة لقطر
أدت سياسة قطر المعلنة بإتباع خط مستقل فيما يتعلق بشؤونها الخارجية إلى انزعاج بعض الدول في 

المنطقة، مما أدى إلى نشوء خالفات دبلوماسية بينها وبين قطر منذ منتصف العام 2017.

“نحن منفتحون على الحوار لحل المشاكل العالقة في إطار 

احترام سيادة قطر”. 

حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير  البالد المفدى

فرضت
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دبلوماسيات

مـــن  القطـــري  الموقـــف  إلـــى  ســـعادته 
ــل  ــة االنقـــالب العســـكري الفاشـ محاولـ
الـــذي تعرضـــت لـــه تركيـــا، فـــي منتصـــف 
يوليـــو العـــام الماضـــي وإعـــالن ســـمو األميـــر دعمـــه 
للشـــرعية فـــي تركيـــا. وقـــال  إن  مـــا حـــدث فـــي قطـــر 
ــا حـــدث  ــة مـ ــد بمثابـ ــو 2017 يعـ ــن يونيـ ــي الخامـــس مـ فـ
فـــي تركيـــا فـــي العـــام 2016، وتركيـــا أعلنـــت دعمهـــا 
لقطـــر، وبعـــد الحصـــار حاولـــت الدولـــة التركيـــة بـــكل 
جهدهـــا بـــأن ال يشـــعر ســـكان قطـــر بهـــذه األزمـــة، 
والحمـــد هلل خـــالل 48 ســـاعة كانـــت كل المتطلبـــات 
متاحـــة علـــى أرفـــف األســـواق والمجمعـــات التجاريـــة. 
وأشـــار إلـــى أن االســـتثمارات القطريـــة فـــي الســـوق 
التركيـــة كبيـــرة، حيـــث تعـــد دولـــة قطـــر المســـتثمر 
بعـــد  تركيـــا،  فـــي  الحجـــم  حيـــث  مـــن  الثالـــث 
وتتـــراوح  األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات  ألمانيـــا 
االســـتثمارات القطريـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة إلـــى 
ــزداد  ــي أن تـ ــال فـ ــي، آمـ ــار دوالر أميركـ ــو 20 مليـ نحـ

االســـتثمارات. هـــذه 
بيـــن تركيـــا وقطـــر  التجـــاري  التبـــادل  وبخصـــوص 
أكـــد أنـــه فـــي العـــام 2015 صـــادرات تركيـــا كانـــت 
423 مليـــون دوالر، فـــي حيـــن وصلـــت صـــادرات قطـــر 
إلـــى تركيـــا  بعـــد هبـــوط أســـعار النفـــط إلـــى 361 
الصـــادرات  كانـــت   2016 العـــام  أمـــا  دوالر  مليـــون 
القطريـــة  والصـــادرات  مليـــون دوالر،  التركيـــة 439 
أميركـــي، وكمـــا  دوالر  مليـــون   271 تركيـــا  إلـــى 
نالحـــظ أن هنـــاك تنامـــي فـــي الصـــادرات التركيـــة 

إلـــى دولـــة قطـــر كل عـــام. 
ــاد  ــفير أوزر إلـــى أن االقتصـ ــعادة السـ ــار سـ ــا أشـ كمـ
ـــر اقتصـــاد عالمـــي وســـادس  التركـــي يعـــد ســـابع أكب
ــي  ــي اإلجمالـ ــج المحلـ ــي، والناتـ ــاد أوروبـ ــر اقتصـ أكبـ
فـــي العـــام 2016 وفقـــا للمنهجـــة الجديـــدة لحســـاب الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي المتكاملـــة مـــع نظـــام الحســـابات 
للحســـابات  األوروبـــي  والنظـــام   2018 للعـــام  القوميـــة 
الوطنيـــة واإلقليميـــة، ووفقـــا لتعـــادل القـــوى الشـــرائية 

ـــم، كمـــا  ـــر اقتصـــاد فـــي العال ـــا ثالـــث أكب تعـــد تركي
أن فيمـــا يخـــص القـــوة الشـــرائية فيحتـــل االقتصـــاد 

ــا.  ــس أوروبيـ ــز الخامـ ــي المركـ التركـ
وبخصـــوص مخرجـــات زيـــارة ســـمو األميـــر إلـــى تركيـــا 
أوضـــح الســـفير أن أول زيـــارة خارجيـــة لســـمو األميـــر 
بعـــد األزمـــة الخليجيـــة كانـــت لتركيـــا، ثـــم ســـافر إلـــى 
ـــة  ـــات المتحـــدة لحضـــور الجمعي ـــم الوالي ـــا ومـــن ث ألماني
العامـــة لألمـــم المتحـــدة، وقـــد تمـــت مناقشـــة األمـــور 
السياســـية ذات األهميـــة المشـــتركة، الفتـــا إلـــى أن 
اللجنـــة اإلســـتراتيجية العليـــا التـــي تأسســـت فـــي العـــام 
2014 تعقـــد اجتماعهـــا كل عـــام، وقـــد كان االجتمـــاع 
ــرر  ــن المقـ ــا، ومـ ــي تركيـ ــي فـ ــر والثانـ ــي قطـ األول فـ
انعقـــاد االجتمـــاع الثالـــث  هنـــا فـــي قطـــر خـــالل شـــهر 
نوفمبـــر بحضـــور فخامـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغـــان. وأكـــد أن البلديـــن وّقعـــا علـــى ثالثيـــن 
اتفاقيـــة مشـــتركة، وبعـــد االجتمـــاع المقبـــل ســـيصل 

العـــدد إلـــى أربعيـــن اتفاقيـــة بيـــن الطرفيـــن. 

قطر  وتركيا ... عالقات وطيدة 
العالقات بين  الدوحة أن قطر دولة شقيقة وأن  تركيا لدى  أوزر، سفير  السيد فكرت  أكد سعادة 
إال أن  الخليجي،  التعاون  البلدين متميزة، وتسعى تركيا إلى عالقات طيبة مع كافة دول مجلس 

الظروف الحالية تجعل قطر الدولة األكثر تقاربا مع تركيا. 

لفت

دبلوماسيات

ـــة قطـــر بعـــد الحصـــار قـــرارات  ـــى اتخـــاذ دول ـــى عل وأثن
جديـــدة اقتصاديـــا وسياســـيا، وأصبـــح هنـــاك توجـــه إلـــى 
تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي مـــن كافـــة النواحـــي، خاصـــة 
فيمـــا يتعلـــق باألمـــن الغذائـــي، واآلن تســـتفيد دولـــة قطـــر 
مـــن انتاجهـــا المحلـــي بشـــكل أكبـــر، حيـــث تـــم تفعيـــل 
المصانـــع والشـــركات التـــي كانـــت معطلـــة أو متوقفـــة 
عـــن العمـــل فـــي الســـابق، وبعـــض الشـــركات التركيـــة 
قامـــت بزيـــارة للدوحـــة إلعـــادة تشـــغيل أو حتـــى تأســـيس 
مصانـــع ومشـــاريع انتاجيـــة جديـــدة ضمـــن هـــذه السياســـة. 
وأضـــاف قائـــال: »فـــي الحقيقـــة أثبـــت الشـــعب القطـــري 
تماســـكه وإلتفافـــه حـــول قادتـــه، وهـــذا أمـــر مهـــم وهـــو 

مفتـــاح النجـــاح«.
التـــي  المجـــاالت  أهـــم  إن  التركـــي  الســـفير  وقـــال 
تســـتثمر فيهـــا رؤوس األمـــوال القطريـــة هـــي مجـــاالت 
العقـــارات والصناعـــة واإلعـــالم والقطـــاع المصرفـــي، 
فـــي  تتمثـــل  الصناعيـــة  االســـتثمارات  أن  موضحـــا 
الصناعـــات الثقيلـــة، فمثـــال هنـــاك اســـتثمار قطـــري 
فـــي مصنـــع إلنتـــاج الشـــاحنات العســـكرية المصفحـــة 
فـــي إزميـــر، ومنتجـــات هـــذا المصنـــع يتـــم شـــراؤها مـــن 
قبـــل الجيـــش التركـــي، وأيضـــا يســـتفيد منهـــا الجيـــش 

القطـــري. 
المملوكـــة  الفنـــادق  مـــن  عـــدد  هنـــاك  أن  وأضـــاف 

مـــن قبـــل القطرييـــن، كمـــا أن بعـــض المســـتثمرين 
القطرييـــن يقومـــون حاليـــا بإنشـــاء فنـــادق فـــي تركيـــا 
وتحديـــدا فـــي اســـطنبول وفـــي صبنجـــة التـــي يتمركـــز 
فيهـــا األخـــوة القطرييـــن، حيـــث أنهـــا مدينـــة قريبـــة 
مـــن اســـطنبول وتتمتـــع بطبيعـــة خالبـــة، هنـــاك أيضـــا 
اســـتثمارات ســـياحية للقطـــاع القطـــري الخـــاص فـــي 
بورصـــة وفـــي طرابـــزون فـــي شـــمال شـــرق تركيـــا 
علـــى ســـاحل البحـــر األســـود، إال أن األغلبيـــة تتمركـــز 
فـــي اســـطنبول وإزميـــر. كمـــا أن هنـــاك مباحثـــات 

جاريـــة بخصـــوص االســـتثمارات المتعلقـــة بالدولـــة. 
أمـــا بخصـــوص تواجـــد الشـــركات التركيـــة فـــي قطـــر 
فقـــد أوضـــح الســـفير التركـــي أن هنـــاك تواجـــد لعـــدد 
ــاريع  ــة التـــي تعمـــل علـــى مشـ مـــن الشـــركات التركيـ
ــاء  ــل( وإنشـ ــة )الريـ ــرو الدوحـ ــروع متـ ــل مشـ ــة مثـ وطنيـ
الطـــرق مثـــل طريـــق الشـــمال وطريـــق الخـــور التـــي 
ــوم  ــركات تقـ ــاك شـ ــة، وهنـ ــركات تركيـ ــا شـ نفذتهـ
ستســـضيف  التـــي  االســـتادات  بعـــض  بإنشـــاء  حاليـــا 
شـــركة  فـــي  ممثلـــة   2022 العالـــم  كأس  مونديـــال 
شـــاركت  كمـــا  التركيـــة،   Tekfen )تكفـــن( 
مطـــار  بنـــاء  فـــي  التركيـــة   TAV )تـــاف(  شـــركة 
ــاء  ــة فـــي إنشـ ــد الدولـــي، وهـــي شـــركة متخصصـ حمـ
المطـــارات، حيـــث قامـــت بإنشـــاء مطـــار أبوظبـــي وأقامـــت 

مطـــارات فـــي كال مـــن تونـــس والقاهـــرة وطهـــران وفـــي 
دول البلقـــان. 

وقـــال الســـفير إن عـــدد المواطنيـــن األتـــراك فـــي قطـــر 
يتـــراوح مـــا بيـــن 9 إلـــى 10 آالف مواطـــن تركـــي، أمـــا 
الســـياح األتـــراك فقـــال أنـــه ليـــس بالعـــدد الملحـــوظ 
ولكـــن يمكـــن حصرهـــم بحوالـــي 10 آالف مواطـــن 
بشـــكل ســـنوي كســـياحة. الفتـــا إلـــى أن المقيميـــن 
غالبيتهـــم يقومـــون باألعمـــال الحـــرة ســـواء فيمـــا يتعلـــق 
بميكانيـــكا الســـيارات أو فـــي المطاعـــم أو كحالقيـــن 
والمقـــاوالت،  اإلنشـــاء  فـــي شـــركات  أو كمهنييـــن 
وهنـــاك أســـاتذة فـــي الجامعـــات، وبعـــض الطلبـــة األتـــراك 
الذيـــن يتعلمـــون اللغـــة العربيـــة، إضافـــة إلـــى األطبـــاء 
الموجوديـــن فـــي المستشـــفى التركـــي الـــذي افتتـــح قبـــل 

عـــام مـــن قبـــل فخامـــة الرئيـــس أردوغـــان. 
ألـــف   33 ســـفر  شـــهد  الماضـــي  العـــام  أن  وأوضـــح 
ـــا إلـــى أن المواطنيـــن  مواطـــن قطـــري إلـــى تركيـــا، الفت
القطرييـــن واألتـــراك معفيـــون مـــن التأشـــيرة، لكـــن 
المرافـــق أو الخادمـــة فإننـــا نمنـــح تأشـــيرة لهـــم ســـارية 
المفعـــول لمـــدد طويلـــة، وتشـــهد الســـفارة قبيـــل اإلجـــازات 
زحـــام شـــديد، الفتـــا إلـــى تنـــوع الســـياحة فـــي تركيـــا .

١٠٧ ١٠6
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مـــن  القطـــري  الموقـــف  إلـــى  ســـعادته 
ــل  ــة االنقـــالب العســـكري الفاشـ محاولـ
الـــذي تعرضـــت لـــه تركيـــا، فـــي منتصـــف 
يوليـــو العـــام الماضـــي وإعـــالن ســـمو األميـــر دعمـــه 
للشـــرعية فـــي تركيـــا. وقـــال  إن  مـــا حـــدث فـــي قطـــر 
ــا حـــدث  ــة مـ ــد بمثابـ ــو 2017 يعـ ــن يونيـ ــي الخامـــس مـ فـ
فـــي تركيـــا فـــي العـــام 2016، وتركيـــا أعلنـــت دعمهـــا 
لقطـــر، وبعـــد الحصـــار حاولـــت الدولـــة التركيـــة بـــكل 
جهدهـــا بـــأن ال يشـــعر ســـكان قطـــر بهـــذه األزمـــة، 
والحمـــد هلل خـــالل 48 ســـاعة كانـــت كل المتطلبـــات 
متاحـــة علـــى أرفـــف األســـواق والمجمعـــات التجاريـــة. 
وأشـــار إلـــى أن االســـتثمارات القطريـــة فـــي الســـوق 
التركيـــة كبيـــرة، حيـــث تعـــد دولـــة قطـــر المســـتثمر 
بعـــد  تركيـــا،  فـــي  الحجـــم  حيـــث  مـــن  الثالـــث 
وتتـــراوح  األميركيـــة،  المتحـــدة  والواليـــات  ألمانيـــا 
االســـتثمارات القطريـــة المباشـــرة وغيـــر المباشـــرة إلـــى 
ــزداد  ــي أن تـ ــال فـ ــي، آمـ ــار دوالر أميركـ ــو 20 مليـ نحـ

االســـتثمارات. هـــذه 
بيـــن تركيـــا وقطـــر  التجـــاري  التبـــادل  وبخصـــوص 
أكـــد أنـــه فـــي العـــام 2015 صـــادرات تركيـــا كانـــت 
423 مليـــون دوالر، فـــي حيـــن وصلـــت صـــادرات قطـــر 
إلـــى تركيـــا  بعـــد هبـــوط أســـعار النفـــط إلـــى 361 
الصـــادرات  كانـــت   2016 العـــام  أمـــا  دوالر  مليـــون 
القطريـــة  والصـــادرات  مليـــون دوالر،  التركيـــة 439 
أميركـــي، وكمـــا  دوالر  مليـــون   271 تركيـــا  إلـــى 
نالحـــظ أن هنـــاك تنامـــي فـــي الصـــادرات التركيـــة 

إلـــى دولـــة قطـــر كل عـــام. 
ــاد  ــفير أوزر إلـــى أن االقتصـ ــعادة السـ ــار سـ ــا أشـ كمـ
ـــر اقتصـــاد عالمـــي وســـادس  التركـــي يعـــد ســـابع أكب
ــي  ــي اإلجمالـ ــج المحلـ ــي، والناتـ ــاد أوروبـ ــر اقتصـ أكبـ
فـــي العـــام 2016 وفقـــا للمنهجـــة الجديـــدة لحســـاب الناتـــج 
المحلـــي اإلجمالـــي المتكاملـــة مـــع نظـــام الحســـابات 
للحســـابات  األوروبـــي  والنظـــام   2018 للعـــام  القوميـــة 
الوطنيـــة واإلقليميـــة، ووفقـــا لتعـــادل القـــوى الشـــرائية 

ـــم، كمـــا  ـــر اقتصـــاد فـــي العال ـــا ثالـــث أكب تعـــد تركي
أن فيمـــا يخـــص القـــوة الشـــرائية فيحتـــل االقتصـــاد 

ــا.  ــس أوروبيـ ــز الخامـ ــي المركـ التركـ
وبخصـــوص مخرجـــات زيـــارة ســـمو األميـــر إلـــى تركيـــا 
أوضـــح الســـفير أن أول زيـــارة خارجيـــة لســـمو األميـــر 
بعـــد األزمـــة الخليجيـــة كانـــت لتركيـــا، ثـــم ســـافر إلـــى 
ـــة  ـــات المتحـــدة لحضـــور الجمعي ـــم الوالي ـــا ومـــن ث ألماني
العامـــة لألمـــم المتحـــدة، وقـــد تمـــت مناقشـــة األمـــور 
السياســـية ذات األهميـــة المشـــتركة، الفتـــا إلـــى أن 
اللجنـــة اإلســـتراتيجية العليـــا التـــي تأسســـت فـــي العـــام 
2014 تعقـــد اجتماعهـــا كل عـــام، وقـــد كان االجتمـــاع 
ــرر  ــن المقـ ــا، ومـ ــي تركيـ ــي فـ ــر والثانـ ــي قطـ األول فـ
انعقـــاد االجتمـــاع الثالـــث  هنـــا فـــي قطـــر خـــالل شـــهر 
نوفمبـــر بحضـــور فخامـــة الرئيـــس التركـــي رجـــب 
طيـــب أردوغـــان. وأكـــد أن البلديـــن وّقعـــا علـــى ثالثيـــن 
اتفاقيـــة مشـــتركة، وبعـــد االجتمـــاع المقبـــل ســـيصل 

العـــدد إلـــى أربعيـــن اتفاقيـــة بيـــن الطرفيـــن. 

قطر  وتركيا ... عالقات وطيدة 
العالقات بين  الدوحة أن قطر دولة شقيقة وأن  تركيا لدى  أوزر، سفير  السيد فكرت  أكد سعادة 
إال أن  الخليجي،  التعاون  البلدين متميزة، وتسعى تركيا إلى عالقات طيبة مع كافة دول مجلس 

الظروف الحالية تجعل قطر الدولة األكثر تقاربا مع تركيا. 

لفت

دبلوماسيات

ـــة قطـــر بعـــد الحصـــار قـــرارات  ـــى اتخـــاذ دول ـــى عل وأثن
جديـــدة اقتصاديـــا وسياســـيا، وأصبـــح هنـــاك توجـــه إلـــى 
تحقيـــق االكتفـــاء الذاتـــي مـــن كافـــة النواحـــي، خاصـــة 
فيمـــا يتعلـــق باألمـــن الغذائـــي، واآلن تســـتفيد دولـــة قطـــر 
مـــن انتاجهـــا المحلـــي بشـــكل أكبـــر، حيـــث تـــم تفعيـــل 
المصانـــع والشـــركات التـــي كانـــت معطلـــة أو متوقفـــة 
عـــن العمـــل فـــي الســـابق، وبعـــض الشـــركات التركيـــة 
قامـــت بزيـــارة للدوحـــة إلعـــادة تشـــغيل أو حتـــى تأســـيس 
مصانـــع ومشـــاريع انتاجيـــة جديـــدة ضمـــن هـــذه السياســـة. 
وأضـــاف قائـــال: »فـــي الحقيقـــة أثبـــت الشـــعب القطـــري 
تماســـكه وإلتفافـــه حـــول قادتـــه، وهـــذا أمـــر مهـــم وهـــو 

مفتـــاح النجـــاح«.
التـــي  المجـــاالت  أهـــم  إن  التركـــي  الســـفير  وقـــال 
تســـتثمر فيهـــا رؤوس األمـــوال القطريـــة هـــي مجـــاالت 
العقـــارات والصناعـــة واإلعـــالم والقطـــاع المصرفـــي، 
فـــي  تتمثـــل  الصناعيـــة  االســـتثمارات  أن  موضحـــا 
الصناعـــات الثقيلـــة، فمثـــال هنـــاك اســـتثمار قطـــري 
فـــي مصنـــع إلنتـــاج الشـــاحنات العســـكرية المصفحـــة 
فـــي إزميـــر، ومنتجـــات هـــذا المصنـــع يتـــم شـــراؤها مـــن 
قبـــل الجيـــش التركـــي، وأيضـــا يســـتفيد منهـــا الجيـــش 

القطـــري. 
المملوكـــة  الفنـــادق  مـــن  عـــدد  هنـــاك  أن  وأضـــاف 

مـــن قبـــل القطرييـــن، كمـــا أن بعـــض المســـتثمرين 
القطرييـــن يقومـــون حاليـــا بإنشـــاء فنـــادق فـــي تركيـــا 
وتحديـــدا فـــي اســـطنبول وفـــي صبنجـــة التـــي يتمركـــز 
فيهـــا األخـــوة القطرييـــن، حيـــث أنهـــا مدينـــة قريبـــة 
مـــن اســـطنبول وتتمتـــع بطبيعـــة خالبـــة، هنـــاك أيضـــا 
اســـتثمارات ســـياحية للقطـــاع القطـــري الخـــاص فـــي 
بورصـــة وفـــي طرابـــزون فـــي شـــمال شـــرق تركيـــا 
علـــى ســـاحل البحـــر األســـود، إال أن األغلبيـــة تتمركـــز 
فـــي اســـطنبول وإزميـــر. كمـــا أن هنـــاك مباحثـــات 

جاريـــة بخصـــوص االســـتثمارات المتعلقـــة بالدولـــة. 
أمـــا بخصـــوص تواجـــد الشـــركات التركيـــة فـــي قطـــر 
فقـــد أوضـــح الســـفير التركـــي أن هنـــاك تواجـــد لعـــدد 
ــاريع  ــة التـــي تعمـــل علـــى مشـ مـــن الشـــركات التركيـ
ــاء  ــل( وإنشـ ــة )الريـ ــرو الدوحـ ــروع متـ ــل مشـ ــة مثـ وطنيـ
الطـــرق مثـــل طريـــق الشـــمال وطريـــق الخـــور التـــي 
ــوم  ــركات تقـ ــاك شـ ــة، وهنـ ــركات تركيـ ــا شـ نفذتهـ
ستســـضيف  التـــي  االســـتادات  بعـــض  بإنشـــاء  حاليـــا 
شـــركة  فـــي  ممثلـــة   2022 العالـــم  كأس  مونديـــال 
شـــاركت  كمـــا  التركيـــة،   Tekfen )تكفـــن( 
مطـــار  بنـــاء  فـــي  التركيـــة   TAV )تـــاف(  شـــركة 
ــاء  ــة فـــي إنشـ ــد الدولـــي، وهـــي شـــركة متخصصـ حمـ
المطـــارات، حيـــث قامـــت بإنشـــاء مطـــار أبوظبـــي وأقامـــت 

مطـــارات فـــي كال مـــن تونـــس والقاهـــرة وطهـــران وفـــي 
دول البلقـــان. 

وقـــال الســـفير إن عـــدد المواطنيـــن األتـــراك فـــي قطـــر 
يتـــراوح مـــا بيـــن 9 إلـــى 10 آالف مواطـــن تركـــي، أمـــا 
الســـياح األتـــراك فقـــال أنـــه ليـــس بالعـــدد الملحـــوظ 
ولكـــن يمكـــن حصرهـــم بحوالـــي 10 آالف مواطـــن 
بشـــكل ســـنوي كســـياحة. الفتـــا إلـــى أن المقيميـــن 
غالبيتهـــم يقومـــون باألعمـــال الحـــرة ســـواء فيمـــا يتعلـــق 
بميكانيـــكا الســـيارات أو فـــي المطاعـــم أو كحالقيـــن 
والمقـــاوالت،  اإلنشـــاء  فـــي شـــركات  أو كمهنييـــن 
وهنـــاك أســـاتذة فـــي الجامعـــات، وبعـــض الطلبـــة األتـــراك 
الذيـــن يتعلمـــون اللغـــة العربيـــة، إضافـــة إلـــى األطبـــاء 
الموجوديـــن فـــي المستشـــفى التركـــي الـــذي افتتـــح قبـــل 

عـــام مـــن قبـــل فخامـــة الرئيـــس أردوغـــان. 
ألـــف   33 ســـفر  شـــهد  الماضـــي  العـــام  أن  وأوضـــح 
ـــا إلـــى أن المواطنيـــن  مواطـــن قطـــري إلـــى تركيـــا، الفت
القطرييـــن واألتـــراك معفيـــون مـــن التأشـــيرة، لكـــن 
المرافـــق أو الخادمـــة فإننـــا نمنـــح تأشـــيرة لهـــم ســـارية 
المفعـــول لمـــدد طويلـــة، وتشـــهد الســـفارة قبيـــل اإلجـــازات 
زحـــام شـــديد، الفتـــا إلـــى تنـــوع الســـياحة فـــي تركيـــا .
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نيـــل  منـــذ  تقاربـــًا  هنـــاك  أن 
دولـــة قطـــر لالســـتقالل، حيـــث 
قامـــت إيـــران آنـــذاك باالعتـــراف 
الرســـمي بدولـــة قطـــر، ومنـــذ ذلـــك اليـــوم حتـــى اآلن 
لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة مشـــاكل فـــي العالقـــات بيـــن 
البلديـــن، وإذا كان هنـــاك بعـــض التبايـــن فـــي اآلراء 
فـــإن ذلـــك يتعلـــق بالشـــؤون اإلقليميـــة وليـــس بالعالقـــات 

الثنائيـــة. 
الدكتـــور  زيـــارة  أن  إلـــى  اإليرانـــي  الســـفير  ولفـــت 
اإليرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ظريـــف  جـــواد  محمـــد 
ــات  ــار العالقـ ــي إطـ ــي فـ ــر تأتـ ــة قطـ ــى دولـ ــرة إلـ األخيـ
والزيـــارات الطبيعيـــة والعاديـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
ــات  ــن، وعالقـ ــن البلديـ ــتركة بيـ ــة مشـ ــاك ثقافـ ألن هنـ
الجيـــرة القائمـــة بيـــن الطرفيـــن تخلـــق احســـاس باألخـــوة 
ـــام  ـــي ق ـــارة الت ـــن، والزي ـــن الحكومتي ـــن الشـــعبين وبي بي
بهـــا معالـــي الدكتـــور ظريـــف وكذلـــك الزيـــارات التـــي 
ــى  ــقيقة إلـ ــر الشـ ــة قطـ ــن دولـ ــئولون مـ ــا المسـ ــوم بهـ يقـ
ـــارات  ـــة، ونحـــن نتوقـــع زي ـــة وطبيعي ـــارات عادي إيـــران زي
تربطهمـــا  الدولتيـــن  النطـــاق، ألن  هـــذا  فـــي  أكثـــر 
أن  ويجـــب  مشـــتركة،  وقواســـم  كثيـــرة  عالقـــات 
البلديـــن  بيـــن  تشـــاور  الـــدوام  علـــى  هنـــاك  يكـــون 
ســـواء فـــي شـــئون المنطقـــة أو فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــات 

الثنائيـــة. مشـــيرا إلـــى أن الســـبب الرئيســـي فـــي زيـــارة 
الدكتـــور ظريـــف كان فـــي هـــذا اإلطـــار. حيـــث تـــم 
المتعلقـــة  القضايـــا  الثنائيـــة وكافـــة  القضايـــا  بحـــث 

بالمنطقـــة. 
أكـــد  الخليجيـــة  األزمـــة  مـــع  قطـــر  تعامـــل  وحـــول 
الســـفير اإليرانـــي أن قطـــر تعاملـــت بعقالنيـــة وبصـــورة 
منطقيـــة جـــدا، ألن ســـلوكها كان مبنيـــا علـــى أن 
ال يكـــون هنـــاك تصعيـــد لألزمـــة، وقـــد عملـــت علـــى 
أســـاس معاييـــر خاصـــة مبنيـــة علـــى االســـتقالل الوطنـــي 

ــا. ــة بهـ ــزال ملتزمـ ــت وال تـ ــي كانـ ــادئ التـ والمبـ
بالظـــروف  تتعلـــق  الثانيـــة  النقطـــة  أن  وأضـــاف 
تلـــك  أن  حيـــث  قطـــر،  بدولـــة  الخاصـــة  الجغرافيـــة 
الظـــروف جعلـــت قطـــر دائمـــا تلبـــي احتياجاتهـــا مـــن 
بأنهـــا كانـــت  القـــول  يمكـــن  وربمـــا  الجـــوار،  دول 
تعتقـــد بأنهـــا ليســـت فـــي حاجـــة إلـــى أن تؤمـــن منتجـــات 
ـــة وغيرهـــا.  ــواد غذائي ــن مـ ـــة مـ ــة الداخلي ـــة الحاجـ لتلبي
وبعـــد هـــذه األزمـــة أصبـــح هنـــاك اهتمـــام وتوجـــه خـــاص 
علـــى المســـتويين الحكومـــي والشـــعبي، وحـــرص علـــى 
ضـــرورة االعتمـــاد علـــى المنتجـــات الوطنيـــة أكثـــر 
مـــن االعتمـــاد علـــى الـــدول األخـــرى، ولهـــذا أصبـــح 
ــة  ــبة لتنميـ ــر بالنسـ ــتوى كبيـ ــى مسـ ــام علـ ــاك اهتمـ هنـ
وبمختلـــف  أشـــكالها  مختلـــف  علـــى  الصناعـــات 

المســـتويات، ولذلـــك قامـــت دولـــة قطـــر باالســـتثمار 
وتنميـــة موانئهـــا وانعـــاش حركـــة التجـــارة حتـــى تقلـــل 

االعتمـــاد علـــى الخـــارج. 
وشـــدد ســـبحاني علـــى أن إيـــران دائمـــا تخالـــف أي نـــوع 
مـــن الحصـــار والمقاطعـــة، ألن إيـــران جربـــت ذلـــك، 
وال نســـتطيع دائمـــا القـــول بـــأن الحصـــار والمقاطعـــة 
هـــو أمـــر جيـــد، بـــل وبصـــورة عكســـية هنـــاك أضـــرار 
نتلقاهـــا جـــراءه، ولكـــن تخلـــق مـــن جـــراء هـــذه األزمـــة 
فـــرص يمكـــن اغتنامهـــا واالســـتفادة منهـــا تالفيـــا لهـــذا 
الحصـــار وتلـــك المقاطعـــة. ولهـــذا فـــإن الـــدول التـــي 
قامـــت بحصـــار قطـــر، كانـــت تعتقـــد أنـــه بفرضهـــا 
لهـــذا الحصـــار تســـتطيع بصـــورة فوريـــة وســـريعة أن 
تحقـــق تلـــك المطالـــب التـــي فرضتهـــا، ولكـــن ذلـــك لـــم 
ـــة قطـــر والتزامـــا منهـــا بالمبـــادئ  يحصـــل. لـــذا فـــإن دول
األزمـــة  هـــذه  تتجـــاوز  أن  اســـتطاعت  بهـــا  الخاصـــة 
المفروضـــة عليهـــا ببســـاطة وأريحيـــة، وقـــد اتخـــذت 
العديـــد مـــن القـــرارات الخاصـــة بالمـــوالت والمراكـــز 
التجاريـــة التـــي نشـــهد بهـــا اليـــوم تنوعـــا أكبـــر للبضائـــع 
قياســـا لمـــا كان ســـابقا، وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن الدولـــة 
اعتمـــدت علـــى منتجاتهـــا الداخليـــة ووظفـــت الطاقـــات 
فيمـــا يخـــص المصانـــع التـــي تضاعفـــت جهـــود تشـــغيلها، 
كمـــا عملـــت علـــى تنويـــع المنتجـــات المســـتوردة مـــن 

خصوصية العالقات
القائمةبين قطر وإيران

العالقات  بأن  قطر  دولة  لدى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  سفير  سبحاني  علي  محمد  السيد  سعادة  أكد 
القائمة بين البلدين لها خصوصية منقطعة النظير، ولم يكن لها نظير في المنطقة كما في الوقت الحالي 

سواء على المستوى التاريخي أو الثقافي والتعاون المشترك بين الشعبين.

موضحا

دبلوماسياتدبلوماسيات

عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول. 
وشـــدد الســـفير اإليرانـــي بخصـــوص مـــا إذا كانـــت 
بشـــكل  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  وّطـــدت  األزمـــة 
أكبـــر  ومـــا إذا كانـــت إيـــران قـــد تقدمـــت بنصائـــح 
لكيفيـــة تعامـــل قطـــر مـــع الحصـــار، علـــى أن الجانـــب 
ــاون  ــاد تعـ ــد إيجـ ــلوكه اعتمـ القطـــري ومـــن خـــالل سـ
ــذا  ــإن هـ ــذا فـ ــران. ولهـ ــن إيـ ــه وبيـ ــر بينـ ــر وأكثـ أكبـ
الســـلوك والتعامـــل المبنـــي علـــى األســـس العقالنيـــة 
والمنطقيـــة هـــو الـــذي جعـــل قطـــر تســـتفيد وتســـتثمر 
ــران  ــدى إيـ ــودة لـ ــات الموجـ ــات والطاقـ ــك االمكانيـ تلـ
خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف الجغرافيـــة، ولهـــذا فإننـــا 
نؤكـــد أن إيـــران ال تـــرى أي مانـــع لتنميـــة وتوطيـــد 

العالقـــات مـــع دولـــة قطـــر فـــي جميـــع المجـــاالت. 
وهـــذه العالقـــات المبنيـــة علـــى أســـس حســـن الجـــوار، ال 
ـــى حســـاب دول أخـــرى أو مخالفـــة  ـــا نعمـــل عل ـــي أنن تعن
ــتقرار فـــي كل  ــلم واالسـ اآلخريـــن. فنحـــن نريـــد السـ

المنطقـــة. 
وحـــول العالقـــات التجاريـــة بيـــن قطـــر وإيـــران قـــال 
ســـعادته أن ليـــس لديـــه االحصـــاءات الدقيقـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، معبـــرا عـــن اعتقـــاده بـــأن العالقـــات االقتصاديـــة 
ـــر مـــن  ـــة والعالقـــات األخـــرى هـــي أهـــم وأكث والتجاري

ــات. االحصائيـ
ــي  ــي، وفـ ــات بشـــكل قطعـ ــذه العالقـ ــد ازدادت هـ  وقـ
أكبـــر.  زيـــادة  تشـــهد  ســـوف  كذلـــك  المســـتقبل 
موضحـــا أن البضائـــع التـــي تدخـــل مـــن إيـــران إلـــى دولـــة 
قطـــر ليســـت فقـــط مـــن داخـــل إيـــران، وانمـــا تأتـــي 
مـــن تركيـــا ومـــن روســـيا ومـــن أوروبـــا ومـــن أماكـــن 
إيـــران  موانـــئ  خـــالل  ومـــن  إيـــران  تدخـــل  مختلفـــة، 

تدخـــل إلـــى الدوحـــة.   
إلـــى  تتوجـــه   اآلن  أصبحـــت  قطـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
االهتمـــام  أن كان  بعـــد  شـــمالها  تقـــع  التـــي  الـــدول 
منصبـــا علـــى الـــدول الجنوبيـــة، وتمتلـــك هـــذه الـــدول 
التـــي تقـــع شـــمال قطـــر إمكانيـــات كبيـــرة، وهنـــاك 
ســـوق يتكـــون مـــن أكثـــر مـــن 300 مليـــون نســـمة إذا 
الوســـطى،  وإيـــران وتركيـــا وآســـيا  أضفنـــا روســـيا 
ولهـــذا أعتقـــد بـــأن هـــذا هـــو الســـبب األساســـي لفشـــل 
ــر  ــتفيد قطـ ــور أن تسـ ــم تتصـ ــا لـ ــار، إذ أنهـ دول الحصـ
ســـواء مـــن االمكانيـــات الداخليـــة أو الخارجيـــة بالتوجـــه 
بيـــن  العالقـــات  ازدادت  ونـــرى اآلن كيـــف  شـــماال. 
ــع تركيـــا وآذربيجـــان  قطـــر وروســـيا قـــوة، وأيضـــا مـ

ومـــع باكســـتان وأفغانســـتان. 
وأضـــاف أن الطيـــران القطـــري أصبـــح أكثـــر نشـــاطا 
وزاد مـــن رحالتـــه وخطوطـــه مـــن خـــالل إيـــران، ومـــن 
الجويـــة  األجـــواء  مـــن  قطـــر  تســـتفيد  أن  الممكـــن 

اإليرانيـــة، وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك دور للعقالنيـــة 
والمنطـــق واإلرادة، ألن قطـــر اســـتطاعت أن تســـتفيد 

ــة.  وتســـتثمر هـــذه األزمـ
هـــذه  فـــي  الســـوق  مســـتقبل  أن  ســـبحاني  ويعتقـــد 
المنطقـــة وفـــي عمـــوم آســـيا تتعلـــق بتنميـــة المرافـــئ 
والموانـــئ البحريـــة والبريـــة، والخدمـــات اللوجيســـتية 
بالنســـبة للصـــادرات والشـــحن والمواصـــالت وكل مـــا 
ــارة  ــهل التجـ ــأنه أن يسـ ــن شـ ــذا مـ ــارة، فهـ ــق بالتجـ يتعلـ
بصـــورة عامـــة بيـــن دول المنطقـــة، ومـــن المنتظـــر خـــالل 
الفتـــرة المقبلـــة افتتـــاح مينـــاء إيرانـــي جديـــد باســـم 
ــه  ــدي ولـ ــط الهنـ ــاه المحيـ ــى ميـ ــرف علـ ــار( مشـ )جابهـ
ــدول  ــن الـ ــل بيـ ــة وصـ ــه حلقـ ــي كونـ ــدا فـ ــم جـ دور مهـ
ـــي  ـــدول الت ـــران وال ـــدي وإي ـــي تقـــع فـــي المحيـــط الهن الت
ـــا رأس  ـــى أن قطـــر لديه تقـــع شـــمالها، ولهـــذا ونظـــرًا إل
مـــال كبيـــر تســـتطيع أن تســـتثمره فـــي هـــذا األمـــر 
وفـــي التجـــارة مـــع تلـــك الـــدول بشـــكل عـــام. وأضـــاف 
بـــأن دولـــة قطـــر قامـــت بافتتـــاح مينـــاء حمـــد والـــذي 
سيشـــمل مناطـــق حـــرة ممـــا يـــؤدي إلـــى تبديـــل هـــذا 
ــا يجعـــل  ــو مـ ــرة، وهـ ــة تجاريـــة كبيـ ــاء إلـــى نقطـ المينـ
الـــدول التـــي تقـــع جنـــوب قطـــر ال تفكـــر حتـــى فـــي أن 
تفـــرض أمـــر أو تمـــارس ضغوطـــات أو تفـــرض حصـــارًا 

علـــى قطـــر. 
يتعلـــق  فيمـــا  اإليرانـــي  الســـفير  ســـعادة  وأكـــد 
يمكـــن  المجـــاالت  كل  أن  التجاريـــة  بالعالقـــات 
االســـتثمار  فـــي  خصوصـــا  البلديـــن  بيـــن  تنميتهـــا 

إلـــى  إضافـــة  الموانـــئ،  وتوســـعة  بنـــاء  فـــي  والتعـــاون 
ــواد  ــة ومـ ــواد الغذائيـ ــة بالمـ ــة الخاصـ ــات التجاريـ العالقـ
المشـــترك  التعـــاون  بـــأن  القـــول  ويمكـــن  البنـــاء، 
ســـيعزز مـــن الطاقـــات فـــي البلديـــن، وقطـــر ليـــس لديهـــا 
عـــدد كبيـــر مـــن الســـكان، وبالتالـــي ال تعتبـــر ســـوق 
اســـتهالكية كبيـــرة، ولكنهـــا تتمتـــع بموقـــع جغرافـــي 
خـــاص وامكانيـــات جيـــدة، ولهـــذا يمكـــن التعـــاون 
بينهـــا وبيـــن إيـــران ودول أخـــرى مثـــل روســـيا، والـــدول 
ــى  ــددا علـ ــطى. مشـ ــيا الوسـ ــي آسـ ــران فـ ــة بإيـ المحيطـ
أن كل هـــذا التعـــاون ليـــس علـــى حســـاب أو ضـــد أي 
ـــة، وأن زيـــادة العالقـــات التجاريـــة بيـــن الـــدول عامـــة  دول
ــتقرار  ــن واالسـ ــي األمـ ــاكل فـ ــود مشـ ــول دون وجـ يحـ
فـــي المنطقـــة، وإنمـــا يكـــون ســـببا ودليـــل أساســـي 
علـــى احـــالل األمـــن فـــي جميـــع دول المنطقـــة، ونحـــن 

نلتـــزم بهـــذه السياســـة مـــع كل البلـــدان. 
قبـــل  مـــن  اســـتثمارات  هنـــاك  تكـــون  أن  ونفـــى 
الحكومـــة اإليرانيـــة فـــي قطـــر، ولكـــن ســـوف نشـــهد 
تعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي مجـــال االســـتثمار المشـــترك، 
كمـــا لفـــت إلـــى أن االســـتثمارات القطريـــة فـــي إيـــران 
زادت بصـــورة محـــدودة، إال أنـــه مـــن الســـابق ألوانـــه 
الحديـــث فـــي ذلـــك، فالمســـألة األهـــم اآلن هـــي تجـــاوز 
إيجابيـــة  نظـــرة  أن هنـــاك  األزمـــة، إال  هـــذه  وعبـــور 
أن  فـــي  القطـــري  الشـــعب  ولـــدى  المســـؤولين  لـــدى 
يكـــون هنـــاك اســـتثمار داخـــل إيـــران. وهنـــاك أفـــكار 

واقتراحـــات يتـــم بحثهـــا.

١٠9 ١٠٨
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نيـــل  منـــذ  تقاربـــًا  هنـــاك  أن 
دولـــة قطـــر لالســـتقالل، حيـــث 
قامـــت إيـــران آنـــذاك باالعتـــراف 
الرســـمي بدولـــة قطـــر، ومنـــذ ذلـــك اليـــوم حتـــى اآلن 
لـــم تكـــن هنـــاك أيـــة مشـــاكل فـــي العالقـــات بيـــن 
البلديـــن، وإذا كان هنـــاك بعـــض التبايـــن فـــي اآلراء 
فـــإن ذلـــك يتعلـــق بالشـــؤون اإلقليميـــة وليـــس بالعالقـــات 

الثنائيـــة. 
الدكتـــور  زيـــارة  أن  إلـــى  اإليرانـــي  الســـفير  ولفـــت 
اإليرانـــي  الخارجيـــة  وزيـــر  ظريـــف  جـــواد  محمـــد 
ــات  ــار العالقـ ــي إطـ ــي فـ ــر تأتـ ــة قطـ ــى دولـ ــرة إلـ األخيـ
والزيـــارات الطبيعيـــة والعاديـــة بيـــن البلديـــن الشـــقيقين، 
ــات  ــن، وعالقـ ــن البلديـ ــتركة بيـ ــة مشـ ــاك ثقافـ ألن هنـ
الجيـــرة القائمـــة بيـــن الطرفيـــن تخلـــق احســـاس باألخـــوة 
ـــام  ـــي ق ـــارة الت ـــن، والزي ـــن الحكومتي ـــن الشـــعبين وبي بي
بهـــا معالـــي الدكتـــور ظريـــف وكذلـــك الزيـــارات التـــي 
ــى  ــقيقة إلـ ــر الشـ ــة قطـ ــن دولـ ــئولون مـ ــا المسـ ــوم بهـ يقـ
ـــارات  ـــة، ونحـــن نتوقـــع زي ـــة وطبيعي ـــارات عادي إيـــران زي
تربطهمـــا  الدولتيـــن  النطـــاق، ألن  هـــذا  فـــي  أكثـــر 
أن  ويجـــب  مشـــتركة،  وقواســـم  كثيـــرة  عالقـــات 
البلديـــن  بيـــن  تشـــاور  الـــدوام  علـــى  هنـــاك  يكـــون 
ســـواء فـــي شـــئون المنطقـــة أو فيمـــا يتعلـــق بالعالقـــات 

الثنائيـــة. مشـــيرا إلـــى أن الســـبب الرئيســـي فـــي زيـــارة 
الدكتـــور ظريـــف كان فـــي هـــذا اإلطـــار. حيـــث تـــم 
المتعلقـــة  القضايـــا  الثنائيـــة وكافـــة  القضايـــا  بحـــث 

بالمنطقـــة. 
أكـــد  الخليجيـــة  األزمـــة  مـــع  قطـــر  تعامـــل  وحـــول 
الســـفير اإليرانـــي أن قطـــر تعاملـــت بعقالنيـــة وبصـــورة 
منطقيـــة جـــدا، ألن ســـلوكها كان مبنيـــا علـــى أن 
ال يكـــون هنـــاك تصعيـــد لألزمـــة، وقـــد عملـــت علـــى 
أســـاس معاييـــر خاصـــة مبنيـــة علـــى االســـتقالل الوطنـــي 

ــا. ــة بهـ ــزال ملتزمـ ــت وال تـ ــي كانـ ــادئ التـ والمبـ
بالظـــروف  تتعلـــق  الثانيـــة  النقطـــة  أن  وأضـــاف 
تلـــك  أن  حيـــث  قطـــر،  بدولـــة  الخاصـــة  الجغرافيـــة 
الظـــروف جعلـــت قطـــر دائمـــا تلبـــي احتياجاتهـــا مـــن 
بأنهـــا كانـــت  القـــول  يمكـــن  وربمـــا  الجـــوار،  دول 
تعتقـــد بأنهـــا ليســـت فـــي حاجـــة إلـــى أن تؤمـــن منتجـــات 
ـــة وغيرهـــا.  ــواد غذائي ــن مـ ـــة مـ ــة الداخلي ـــة الحاجـ لتلبي
وبعـــد هـــذه األزمـــة أصبـــح هنـــاك اهتمـــام وتوجـــه خـــاص 
علـــى المســـتويين الحكومـــي والشـــعبي، وحـــرص علـــى 
ضـــرورة االعتمـــاد علـــى المنتجـــات الوطنيـــة أكثـــر 
مـــن االعتمـــاد علـــى الـــدول األخـــرى، ولهـــذا أصبـــح 
ــة  ــبة لتنميـ ــر بالنسـ ــتوى كبيـ ــى مسـ ــام علـ ــاك اهتمـ هنـ
وبمختلـــف  أشـــكالها  مختلـــف  علـــى  الصناعـــات 

المســـتويات، ولذلـــك قامـــت دولـــة قطـــر باالســـتثمار 
وتنميـــة موانئهـــا وانعـــاش حركـــة التجـــارة حتـــى تقلـــل 

االعتمـــاد علـــى الخـــارج. 
وشـــدد ســـبحاني علـــى أن إيـــران دائمـــا تخالـــف أي نـــوع 
مـــن الحصـــار والمقاطعـــة، ألن إيـــران جربـــت ذلـــك، 
وال نســـتطيع دائمـــا القـــول بـــأن الحصـــار والمقاطعـــة 
هـــو أمـــر جيـــد، بـــل وبصـــورة عكســـية هنـــاك أضـــرار 
نتلقاهـــا جـــراءه، ولكـــن تخلـــق مـــن جـــراء هـــذه األزمـــة 
فـــرص يمكـــن اغتنامهـــا واالســـتفادة منهـــا تالفيـــا لهـــذا 
الحصـــار وتلـــك المقاطعـــة. ولهـــذا فـــإن الـــدول التـــي 
قامـــت بحصـــار قطـــر، كانـــت تعتقـــد أنـــه بفرضهـــا 
لهـــذا الحصـــار تســـتطيع بصـــورة فوريـــة وســـريعة أن 
تحقـــق تلـــك المطالـــب التـــي فرضتهـــا، ولكـــن ذلـــك لـــم 
ـــة قطـــر والتزامـــا منهـــا بالمبـــادئ  يحصـــل. لـــذا فـــإن دول
األزمـــة  هـــذه  تتجـــاوز  أن  اســـتطاعت  بهـــا  الخاصـــة 
المفروضـــة عليهـــا ببســـاطة وأريحيـــة، وقـــد اتخـــذت 
العديـــد مـــن القـــرارات الخاصـــة بالمـــوالت والمراكـــز 
التجاريـــة التـــي نشـــهد بهـــا اليـــوم تنوعـــا أكبـــر للبضائـــع 
قياســـا لمـــا كان ســـابقا، وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن الدولـــة 
اعتمـــدت علـــى منتجاتهـــا الداخليـــة ووظفـــت الطاقـــات 
فيمـــا يخـــص المصانـــع التـــي تضاعفـــت جهـــود تشـــغيلها، 
كمـــا عملـــت علـــى تنويـــع المنتجـــات المســـتوردة مـــن 

خصوصية العالقات
القائمةبين قطر وإيران

العالقات  بأن  قطر  دولة  لدى  اإليرانية  اإلسالمية  الجمهورية  سفير  سبحاني  علي  محمد  السيد  سعادة  أكد 
القائمة بين البلدين لها خصوصية منقطعة النظير، ولم يكن لها نظير في المنطقة كما في الوقت الحالي 

سواء على المستوى التاريخي أو الثقافي والتعاون المشترك بين الشعبين.

موضحا

دبلوماسياتدبلوماسيات

عـــدد كبيـــر مـــن الـــدول. 
وشـــدد الســـفير اإليرانـــي بخصـــوص مـــا إذا كانـــت 
بشـــكل  البلديـــن  بيـــن  العالقـــات  وّطـــدت  األزمـــة 
أكبـــر  ومـــا إذا كانـــت إيـــران قـــد تقدمـــت بنصائـــح 
لكيفيـــة تعامـــل قطـــر مـــع الحصـــار، علـــى أن الجانـــب 
ــاون  ــاد تعـ ــد إيجـ ــلوكه اعتمـ القطـــري ومـــن خـــالل سـ
ــذا  ــإن هـ ــذا فـ ــران. ولهـ ــن إيـ ــه وبيـ ــر بينـ ــر وأكثـ أكبـ
الســـلوك والتعامـــل المبنـــي علـــى األســـس العقالنيـــة 
والمنطقيـــة هـــو الـــذي جعـــل قطـــر تســـتفيد وتســـتثمر 
ــران  ــدى إيـ ــودة لـ ــات الموجـ ــات والطاقـ ــك االمكانيـ تلـ
خاصـــة فـــي ظـــل الظـــروف الجغرافيـــة، ولهـــذا فإننـــا 
نؤكـــد أن إيـــران ال تـــرى أي مانـــع لتنميـــة وتوطيـــد 

العالقـــات مـــع دولـــة قطـــر فـــي جميـــع المجـــاالت. 
وهـــذه العالقـــات المبنيـــة علـــى أســـس حســـن الجـــوار، ال 
ـــى حســـاب دول أخـــرى أو مخالفـــة  ـــا نعمـــل عل ـــي أنن تعن
ــتقرار فـــي كل  ــلم واالسـ اآلخريـــن. فنحـــن نريـــد السـ

المنطقـــة. 
وحـــول العالقـــات التجاريـــة بيـــن قطـــر وإيـــران قـــال 
ســـعادته أن ليـــس لديـــه االحصـــاءات الدقيقـــة فـــي هـــذا 
الشـــأن، معبـــرا عـــن اعتقـــاده بـــأن العالقـــات االقتصاديـــة 
ـــر مـــن  ـــة والعالقـــات األخـــرى هـــي أهـــم وأكث والتجاري

ــات. االحصائيـ
ــي  ــي، وفـ ــات بشـــكل قطعـ ــذه العالقـ ــد ازدادت هـ  وقـ
أكبـــر.  زيـــادة  تشـــهد  ســـوف  كذلـــك  المســـتقبل 
موضحـــا أن البضائـــع التـــي تدخـــل مـــن إيـــران إلـــى دولـــة 
قطـــر ليســـت فقـــط مـــن داخـــل إيـــران، وانمـــا تأتـــي 
مـــن تركيـــا ومـــن روســـيا ومـــن أوروبـــا ومـــن أماكـــن 
إيـــران  موانـــئ  خـــالل  ومـــن  إيـــران  تدخـــل  مختلفـــة، 

تدخـــل إلـــى الدوحـــة.   
إلـــى  تتوجـــه   اآلن  أصبحـــت  قطـــر  أن  إلـــى  ولفـــت 
االهتمـــام  أن كان  بعـــد  شـــمالها  تقـــع  التـــي  الـــدول 
منصبـــا علـــى الـــدول الجنوبيـــة، وتمتلـــك هـــذه الـــدول 
التـــي تقـــع شـــمال قطـــر إمكانيـــات كبيـــرة، وهنـــاك 
ســـوق يتكـــون مـــن أكثـــر مـــن 300 مليـــون نســـمة إذا 
الوســـطى،  وإيـــران وتركيـــا وآســـيا  أضفنـــا روســـيا 
ولهـــذا أعتقـــد بـــأن هـــذا هـــو الســـبب األساســـي لفشـــل 
ــر  ــتفيد قطـ ــور أن تسـ ــم تتصـ ــا لـ ــار، إذ أنهـ دول الحصـ
ســـواء مـــن االمكانيـــات الداخليـــة أو الخارجيـــة بالتوجـــه 
بيـــن  العالقـــات  ازدادت  ونـــرى اآلن كيـــف  شـــماال. 
ــع تركيـــا وآذربيجـــان  قطـــر وروســـيا قـــوة، وأيضـــا مـ

ومـــع باكســـتان وأفغانســـتان. 
وأضـــاف أن الطيـــران القطـــري أصبـــح أكثـــر نشـــاطا 
وزاد مـــن رحالتـــه وخطوطـــه مـــن خـــالل إيـــران، ومـــن 
الجويـــة  األجـــواء  مـــن  قطـــر  تســـتفيد  أن  الممكـــن 

اإليرانيـــة، وهـــو مـــا يـــدل علـــى أن هنـــاك دور للعقالنيـــة 
والمنطـــق واإلرادة، ألن قطـــر اســـتطاعت أن تســـتفيد 

ــة.  وتســـتثمر هـــذه األزمـ
هـــذه  فـــي  الســـوق  مســـتقبل  أن  ســـبحاني  ويعتقـــد 
المنطقـــة وفـــي عمـــوم آســـيا تتعلـــق بتنميـــة المرافـــئ 
والموانـــئ البحريـــة والبريـــة، والخدمـــات اللوجيســـتية 
بالنســـبة للصـــادرات والشـــحن والمواصـــالت وكل مـــا 
ــارة  ــهل التجـ ــأنه أن يسـ ــن شـ ــذا مـ ــارة، فهـ ــق بالتجـ يتعلـ
بصـــورة عامـــة بيـــن دول المنطقـــة، ومـــن المنتظـــر خـــالل 
الفتـــرة المقبلـــة افتتـــاح مينـــاء إيرانـــي جديـــد باســـم 
ــه  ــدي ولـ ــط الهنـ ــاه المحيـ ــى ميـ ــرف علـ ــار( مشـ )جابهـ
ــدول  ــن الـ ــل بيـ ــة وصـ ــه حلقـ ــي كونـ ــدا فـ ــم جـ دور مهـ
ـــي  ـــدول الت ـــران وال ـــدي وإي ـــي تقـــع فـــي المحيـــط الهن الت
ـــا رأس  ـــى أن قطـــر لديه تقـــع شـــمالها، ولهـــذا ونظـــرًا إل
مـــال كبيـــر تســـتطيع أن تســـتثمره فـــي هـــذا األمـــر 
وفـــي التجـــارة مـــع تلـــك الـــدول بشـــكل عـــام. وأضـــاف 
بـــأن دولـــة قطـــر قامـــت بافتتـــاح مينـــاء حمـــد والـــذي 
سيشـــمل مناطـــق حـــرة ممـــا يـــؤدي إلـــى تبديـــل هـــذا 
ــا يجعـــل  ــو مـ ــرة، وهـ ــة تجاريـــة كبيـ ــاء إلـــى نقطـ المينـ
الـــدول التـــي تقـــع جنـــوب قطـــر ال تفكـــر حتـــى فـــي أن 
تفـــرض أمـــر أو تمـــارس ضغوطـــات أو تفـــرض حصـــارًا 

علـــى قطـــر. 
يتعلـــق  فيمـــا  اإليرانـــي  الســـفير  ســـعادة  وأكـــد 
يمكـــن  المجـــاالت  كل  أن  التجاريـــة  بالعالقـــات 
االســـتثمار  فـــي  خصوصـــا  البلديـــن  بيـــن  تنميتهـــا 

إلـــى  إضافـــة  الموانـــئ،  وتوســـعة  بنـــاء  فـــي  والتعـــاون 
ــواد  ــة ومـ ــواد الغذائيـ ــة بالمـ ــة الخاصـ ــات التجاريـ العالقـ
المشـــترك  التعـــاون  بـــأن  القـــول  ويمكـــن  البنـــاء، 
ســـيعزز مـــن الطاقـــات فـــي البلديـــن، وقطـــر ليـــس لديهـــا 
عـــدد كبيـــر مـــن الســـكان، وبالتالـــي ال تعتبـــر ســـوق 
اســـتهالكية كبيـــرة، ولكنهـــا تتمتـــع بموقـــع جغرافـــي 
خـــاص وامكانيـــات جيـــدة، ولهـــذا يمكـــن التعـــاون 
بينهـــا وبيـــن إيـــران ودول أخـــرى مثـــل روســـيا، والـــدول 
ــى  ــددا علـ ــطى. مشـ ــيا الوسـ ــي آسـ ــران فـ ــة بإيـ المحيطـ
أن كل هـــذا التعـــاون ليـــس علـــى حســـاب أو ضـــد أي 
ـــة، وأن زيـــادة العالقـــات التجاريـــة بيـــن الـــدول عامـــة  دول
ــتقرار  ــن واالسـ ــي األمـ ــاكل فـ ــود مشـ ــول دون وجـ يحـ
فـــي المنطقـــة، وإنمـــا يكـــون ســـببا ودليـــل أساســـي 
علـــى احـــالل األمـــن فـــي جميـــع دول المنطقـــة، ونحـــن 

نلتـــزم بهـــذه السياســـة مـــع كل البلـــدان. 
قبـــل  مـــن  اســـتثمارات  هنـــاك  تكـــون  أن  ونفـــى 
الحكومـــة اإليرانيـــة فـــي قطـــر، ولكـــن ســـوف نشـــهد 
تعـــاون بيـــن البلديـــن فـــي مجـــال االســـتثمار المشـــترك، 
كمـــا لفـــت إلـــى أن االســـتثمارات القطريـــة فـــي إيـــران 
زادت بصـــورة محـــدودة، إال أنـــه مـــن الســـابق ألوانـــه 
الحديـــث فـــي ذلـــك، فالمســـألة األهـــم اآلن هـــي تجـــاوز 
إيجابيـــة  نظـــرة  أن هنـــاك  األزمـــة، إال  هـــذه  وعبـــور 
أن  فـــي  القطـــري  الشـــعب  ولـــدى  المســـؤولين  لـــدى 
يكـــون هنـــاك اســـتثمار داخـــل إيـــران. وهنـــاك أفـــكار 

واقتراحـــات يتـــم بحثهـــا.

١٠9 ١٠٨
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

مـــن  العديـــد  نفـــذت  الـــوزارة  أن  ســـعادته  وأوضـــح 
لتحقيـــق  الهادفـــة  التعليميـــة  والمشـــاريع  المبـــادرات 
هـــذه األولويـــات.. مشـــيرًا فـــي هـــذا الســـياق للتقـــدم 
وتعزيـــز  السياســـات  إصـــدار  مجـــال  فـــي  المحـــرز 
ـــة والخاصـــة،  ـــر المـــدارس الحكومي اإلجـــراءات وتطوي
ـــوي الشـــامل، وتحســـين  وتطويـــر منظومـــة التقييـــم الترب
التحصيـــل األكاديمـــي للطـــالب، وحوكمـــة التعليـــم 
ـــه التشـــريعية، وغيرهـــا  العالـــي وإنجـــاز سياســـاته وأدوات
مـــن المواضيـــع التـــي تعـــزز جـــودة مخرجـــات قطـــر 
التعليميـــة والتربويـــة، وتُمهـــد لبنـــاء رأس مـــال قطـــر 
البشـــري، وتدعـــم اقتصادهـــا المبنـــي علـــى المعرفـــة 
واالبتـــكار، وتحقـــق لهـــا التنافســـية علـــى المســـتوى 
الدولـــي. جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الســـنوي الثالـــث حـــول 
التعليـــم  لـــوزارة  المحدثـــة  اإلســـتراتيجية  الخطـــة 
الـــوزارة،  نظمتـــه  الـــذي   2018-2017 العالـــي  والتعليـــم 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن »80« شـــخصًا مـــن القيـــادات 
والخبـــراء والمستشـــارين بهـــا ، إلـــى جانـــب ممثليـــن 
وجامعـــة  واإلحصـــاء  التنمـــوي  التخطيـــط  وزارة  مـــن 
قطـــر واللجنـــة االستشـــارية لمديـــري المـــدارس واللجنـــة 
االستشـــارية للمعلميـــن. ودعـــا ســـعادة وزيـــر التعليـــم 
فـــي  التربويـــة  المؤشـــرات  لوضـــع  العالـــي  والتعليـــم 
ميـــول  علـــى  التعـــرف  وضـــرورة  الصحيـــح،  إطارهـــا 
الطلبـــة واتجاهاتهـــم فـــي كل مرحلـــة دراســـية علـــى 
ــد  ــة، ورصـ ــة أو أدبيـ ــواًل علميـ ــت ميـ ــواء كانـ ــدة، سـ حـ
توجهاتهـــم بعـــد المرحلـــة الثانويـــة ســـواء كانـــوا يرغبـــون 
المدنيـــة،  أو  العســـكرية  بالدراســـات  االلتحـــاق  فـــي 
وكذلـــك وضـــع الخطـــط فـــي ضـــوء هـــذه التطلعـــات 
واآلمـــال. وشـــملت أولويـــات اإلســـتراتيجية، معـــدالت 
ــين  ــية، وتحسـ ــل الدراسـ ــع المراحـ ــة بجميـ ــاق عاليـ التحـ
جميـــع  فـــي  والســـلوكي  األكاديمـــي  التحصيـــل 
المراحـــل الدراســـية، وفـــرص تعليميـــة عاليـــة الجـــودة، 
وهيئـــة تدريـــس وقيـــادة مدرســـية متمكنـــة، وخدمـــات 

تعليميـــة متميـــزة ألصحـــاب المصلحـــة.
كذلـــك تـــم اســـتعراض المجـــاالت األكثـــر تأثيـــرًا فـــي 
تحقيـــق النتائـــج والمتمثلـــة فـــي تعليـــم مبكـــر عالـــي 

الجـــودة، ومعلميـــن وقـــادة مـــدارس علـــى كفـــاءة عاليـــة، 
ومناهـــج تعليميـــة حديثـــة ومطـــورة وأداء مؤسســـي عـــال.

أمـــا برامـــج إســـتراتيجية وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي 
2017-2022، فعددهـــا خمســـة برامـــج، تشـــمل رفـــع جـــودة 
التعليـــم المبكـــر فـــي ريـــاض األطفـــال والمـــدارس 
الوطنيـــة  التعليميـــة  المناهـــج  وتطويـــر  الحكوميـــة، 
لدولـــة قطـــر، ونظامـــا شـــامال إلدارة أداء المعلميـــن 
وقـــادة المـــدارس الحكوميـــة، ورفـــع جـــودة الخدمـــات 
المقدمـــة ألصحـــاب المصلحـــة، إضافـــة لتطويـــر األداء 

المؤسســـي للـــوزارة.

خطة مستقبلية
ــوزارة تمتلـــك  ــادي، إن الـ ــور الحمـ ــعادة الدكتـ ــال سـ قـ
خطـــة مســـتقبلية قوامهـــا 5 ســـنوات، الحتياجـــات الدولـــة 
مـــن المـــدارس، وبالفعـــل يتـــم ســـنويًا افتتـــاح مـــدارس 
جديـــدة، حيـــث شـــهد العـــام 2017 افتتـــاح 10 مـــدارس، 
 7 افتتـــاح  الجديـــد  العـــام  يشـــهد  أن  المنتظـــر  ومـــن 
ـــة اإلعـــالن  ـــرة المقبل مـــدارس، كمـــا ســـيتم خـــالل الفت
إلنشـــاء  مخصصـــة  جديـــدة  أرض  قطعـــة   11 عـــن 
مـــدارس، فيمـــا تـــم إعـــادة 11 قســـيمة أرض الفتتـــاح 
ــت 10  ــائم، حيـــث حصلـ ــك القسـ ــة بتلـ ــدارس الخاصـ المـ
مـــدارس خاصـــة علـــى االعتمـــاد الوطنـــي، فيمـــا حصلـــت 

مدرســـة واحـــدة علـــى االعتمـــاد الدولـــي.

مؤسستان للتعليم الخاص
قـــال الدكتـــور خالـــد محمـــد الحـــر - مديـــر هيئـــة 
التعليـــم العالـــي- إنـــه تـــم افتتـــاح مؤسســـتين للتعليـــم 
بالتعـــاون   »AFG« كليـــة  همـــا  الخـــاص،  العالـــي 
لكليـــة  إضافـــة  البريطانيـــة،  »أبرديـــن«  جامعـــة  مـــع 

الجامعـــي«. »التأســـيس 
شـــؤون  إدارة  مديـــر   - الدرهـــم  ســـعد  خليفـــة  أمـــا 
المـــدارس- فأوضـــح أنـــه تـــم تخصيـــص 2150 حافلـــة 
الحكوميـــة، علمـــًا  المـــدارس  لنقـــل وترحيـــل طلبـــة 
أنـــه توجـــد 197 مدرســـة حكوميـــة، بهـــا 13560 معلمـــًا 

ومعلمـــة.

مدارس خاصة
قـــال حمـــد الغالـــي، مديـــر إدارة المـــدارس الخاصـــة 
ــة  ــرة الماضيـ ــي، إن الفتـ ــم العالـ ــم والتعليـ ــوزارة التعليـ بـ
مـــدارس  الفتتـــاح  طلبـــًا،   58 الـــوزارة  تلقـــي  شـــهدت 
خاصـــة جديـــدة، وبالفعـــل تمـــت الموافقـــة علـــى افتتـــاح 
25 مدرســـة منهـــا، بقـــوة اســـتيعابية تصـــل إلـــى 8235 
نظـــام  حدثـــت  الـــوزارة  أن  عـــن  وكشـــف  طالبـــًا. 
االعتمـــاد الوطنـــي، حيـــث تشـــهد المـــدارس الخاصـــة 
متابعـــة دوريـــة لمعاييـــر األمـــن والســـالمة، إضافـــة إلـــى 
ــك  ــتمرار تلـ ــن اسـ ــي تضمـ ــة، والتـ ــر األكاديميـ المعاييـ
ــدارس فـــي العمـــل بنفـــس المســـتوى الـــذي تريـــده  المـ
وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي لضمـــان جـــودة التعليـــم 

الخـــاص.

بنشاطي أسمو بذاتي
وقـــد أولـــت وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي اهتمامـــًا 
كبيـــرًا فـــي إعـــداد وتجهيـــز المراكـــز الصيفيـــة تحـــت 
ــعار »بنشـــاطي أســـمو بذاتـــي« والتـــي تحتـــوي علـــى  شـ
مجموعـــة مـــن البرامـــج واألنشـــطة الصيفيـــة المدرســـية، 
التـــي يتـــم تنفيذهـــا خـــالل العطلـــة الصيفيـــة الســـتثمار 
ـــة احتياجاتهـــم  ـــة بشـــكل خـــاص وتلبي وقـــت فراغ الطلب
ورغباتهـــم بمـــا يعـــود عليهـــم بالنفـــع والفائـــدة تحـــت 
إشـــراف المدرســـة بشـــكل مباشـــر، ووزارة التعليـــم 

والتعليـــم العالـــي بشـــكل عـــام.
الثمانيـــة  الصيفيـــة  المراكـــز  »إن  الدرهـــم:  وقـــال 
مـــن  الحكوميـــة  المـــدارس  طلبـــة  تســـتهدف جميـــع 
عمـــر 6 ســـنوات حتـــى 18 ســـنة،  وتهـــدف المراكـــز 
الصيفيـــة إلـــى تقديـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن األنشـــطة 
الترفيهيـــة والرياضيـــة والتعليميـــة والدينيـــة والعلميـــة 
وقـــت  وشـــغل  والتكنولوجيـــة،  والمجتمعيـــة  والفنيـــة 
ـــدة، باإلضافـــة  ـــة والشـــباب فـــي أنشـــطة مفي فـــراغ الطلب

إلـــى صقـــل مهاراتهـــم واكتشـــاف مواهبهـــم«.

التعليم والتعليم العالي

المبانـــي  مـــن  عـــدد  اســـتكمال  تشـــمل 
ومنهـــا  قطـــر  جامعـــة  فـــي  التعليميـــة 
اإلنشـــاءات في كليات التربية والصيدلة، 
والطـــب، والحقـــوق، ومبنى المختبـــرات لكلية العلوم، 
وتســـتكمل مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة 
المجتمـــع عـــددا مـــن المشـــاريع قيـــد التنفيـــذ ومنهـــا 
مرافـــق البحـــوث والبنيـــة التحتيـــة ووســـائل النقـــل في 
المدينـــة التعليميـــة.  لقد ترك الحصـــار الذي تعرضت 
لـــه قطـــر بصمـــة علـــى التعليـــم في قطـــر، حيـــث قال 
ســـعادة الدكتـــور محمـــد عبدالواحـــد علـــي الحمادي 
العالـــي، أن جميـــع المناهـــج  وزيـــر التعليـــم والتعليـــم 
الدراســـية ستشـــهد تعديـــالت خـــالل الفتـــرة المقبلـــة 
الفتـــًا إلـــى أن الحصـــار ســـيترك بصمـــة، ليـــس فقـــط 
علـــى مـــادة التاريـــخ، بـــل علـــى جميـــع المـــواد نظـــرًا 
البـــالد. وقـــال  تاريـــخ  لكونـــه جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن 
الحمـــادي: »كل مـــا يعكـــس تاريـــخ دولـــة قطـــر في 
مراحلها السياســـية والتنموية واالقتصادية ســـينعكس 
علـــى جميـــع المناهج وليس فقـــط في مـــادة التاريخ«. 
وأضـــاف الحمـــادي أنه تم تشـــكيل فِرق مـــن الخبراء 
لمراجعـــة معاييـــر المناهـــج المـــراد تعديلهـــا، الفتًا إلى 
أن الخبـــراء يضمـــون كـــوادر محليـــة وأخـــرى أجنبية 

لالســـتفادة مـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجال.

الطالب المتضررون 
وفيمـــا يتعلـــق بالطـــالب المتضرريـــن مـــن أزمـــة الحصـــار 
ســـواء أكانـــوا مـــن مواطنـــي تلـــك الـــدول أو مواطنيـــن 
الدكتـــور  ســـعادة  قـــال  هنـــاك،  يدرســـون  قطرييـــن 
محمـــد عبـــد الواحـــد علـــي الحمـــادي إن مواطنـــي دول 
الحصـــار لـــم تشـــهد خريطتهـــم الدراســـية أي تغييـــر 
ــأي شـــكل  ــروا بـ ــم يتأثـ ــقيق ولـ ــم الشـ ــي بلدهـ ــم فـ فهـ
مـــن األشـــكال. وفيمـــا يتعلـــق بالطـــالب القطرييـــن 
العائديـــن مـــن دول الحصـــار، فقـــد تـــم التعامـــل مـــع 
فـــي  بعضهـــم  رغـــب  حيـــث  حـــدة،  علـــى  حالـــة  كل 
اســـتكمال دراســـته بالخـــارج، وتحديـــدا هـــؤالء الذيـــن 
يدرســـون باإلنجليزيـــة. أمـــا باقـــي الطـــالب فقـــد تـــم 
اســـتيعابهم بالمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، كمـــا 
تـــم ضـــم الطـــالب الجامعييـــن إلـــى جامعـــة قطـــر وكليـــة 
المجتمـــع الســـتكمال دراســـتهم. كمـــا أكـــد ســـعادته 
الدراســـية وتطويرهـــا  المناهـــج  أن مراجعـــة معاييـــر 
لتتـــواءم مـــع اإلطـــار العـــام للمنهـــج التعليمـــي الوطنـــي 
والتوســـع  المبكـــر  التعليـــم  وتطويـــر  قطـــر،  لدولـــة 
ـــة، ورفـــع مســـتوى  ـــة الجاذب ـــة التعليمي ـــه، وتعزيـــز البيئ في
ـــر مـــن  ـــوزارة للجمهـــور، تعتب الخدمـــات المقدمـــة مـــن ال
أهـــم أولويـــات العـــام الدراســـي 2017-2018، ضمـــن خطـــة 

الـــوزارة اإلســـتراتيجية 2022-2017. 

زيادة االنفاق على التعليم
ارتفع نصيب قطاع التعليم في الموازنة العامة في قطر، حيث بلغت إجمالي مخصصاته 20.٦ مليار ريال وتمثل ٤.%10 

من إجمالي مصروفات السنة في 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها 
استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، باإلضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة.

»ستشهد جميع المناهج الدراسية تعديالت خالل 
الفترة المقبلة، وأن الحصار سيترك بصمة، ليس فقط 
على مادة التاريخ، بل على جميع المواد نظرًا لكونه 

جزءًا ال يتجزأ من تاريخ البالد«.

 سعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحمادي

 وزير التعليم والتعليم العالي

كما

التعليم والتعليم العالي

١١3 ١١٢



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

مـــن  العديـــد  نفـــذت  الـــوزارة  أن  ســـعادته  وأوضـــح 
لتحقيـــق  الهادفـــة  التعليميـــة  والمشـــاريع  المبـــادرات 
هـــذه األولويـــات.. مشـــيرًا فـــي هـــذا الســـياق للتقـــدم 
وتعزيـــز  السياســـات  إصـــدار  مجـــال  فـــي  المحـــرز 
ـــة والخاصـــة،  ـــر المـــدارس الحكومي اإلجـــراءات وتطوي
ـــوي الشـــامل، وتحســـين  وتطويـــر منظومـــة التقييـــم الترب
التحصيـــل األكاديمـــي للطـــالب، وحوكمـــة التعليـــم 
ـــه التشـــريعية، وغيرهـــا  العالـــي وإنجـــاز سياســـاته وأدوات
مـــن المواضيـــع التـــي تعـــزز جـــودة مخرجـــات قطـــر 
التعليميـــة والتربويـــة، وتُمهـــد لبنـــاء رأس مـــال قطـــر 
البشـــري، وتدعـــم اقتصادهـــا المبنـــي علـــى المعرفـــة 
واالبتـــكار، وتحقـــق لهـــا التنافســـية علـــى المســـتوى 
الدولـــي. جـــاء ذلـــك فـــي اللقـــاء الســـنوي الثالـــث حـــول 
التعليـــم  لـــوزارة  المحدثـــة  اإلســـتراتيجية  الخطـــة 
الـــوزارة،  نظمتـــه  الـــذي   2018-2017 العالـــي  والتعليـــم 
بمشـــاركة أكثـــر مـــن »80« شـــخصًا مـــن القيـــادات 
والخبـــراء والمستشـــارين بهـــا ، إلـــى جانـــب ممثليـــن 
وجامعـــة  واإلحصـــاء  التنمـــوي  التخطيـــط  وزارة  مـــن 
قطـــر واللجنـــة االستشـــارية لمديـــري المـــدارس واللجنـــة 
االستشـــارية للمعلميـــن. ودعـــا ســـعادة وزيـــر التعليـــم 
فـــي  التربويـــة  المؤشـــرات  لوضـــع  العالـــي  والتعليـــم 
ميـــول  علـــى  التعـــرف  وضـــرورة  الصحيـــح،  إطارهـــا 
الطلبـــة واتجاهاتهـــم فـــي كل مرحلـــة دراســـية علـــى 
ــد  ــة، ورصـ ــة أو أدبيـ ــواًل علميـ ــت ميـ ــواء كانـ ــدة، سـ حـ
توجهاتهـــم بعـــد المرحلـــة الثانويـــة ســـواء كانـــوا يرغبـــون 
المدنيـــة،  أو  العســـكرية  بالدراســـات  االلتحـــاق  فـــي 
وكذلـــك وضـــع الخطـــط فـــي ضـــوء هـــذه التطلعـــات 
واآلمـــال. وشـــملت أولويـــات اإلســـتراتيجية، معـــدالت 
ــين  ــية، وتحسـ ــل الدراسـ ــع المراحـ ــة بجميـ ــاق عاليـ التحـ
جميـــع  فـــي  والســـلوكي  األكاديمـــي  التحصيـــل 
المراحـــل الدراســـية، وفـــرص تعليميـــة عاليـــة الجـــودة، 
وهيئـــة تدريـــس وقيـــادة مدرســـية متمكنـــة، وخدمـــات 

تعليميـــة متميـــزة ألصحـــاب المصلحـــة.
كذلـــك تـــم اســـتعراض المجـــاالت األكثـــر تأثيـــرًا فـــي 
تحقيـــق النتائـــج والمتمثلـــة فـــي تعليـــم مبكـــر عالـــي 

الجـــودة، ومعلميـــن وقـــادة مـــدارس علـــى كفـــاءة عاليـــة، 
ومناهـــج تعليميـــة حديثـــة ومطـــورة وأداء مؤسســـي عـــال.
أمـــا برامـــج إســـتراتيجية وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي 
2017-2022، فعددهـــا خمســـة برامـــج، تشـــمل رفـــع جـــودة 
التعليـــم المبكـــر فـــي ريـــاض األطفـــال والمـــدارس 
الوطنيـــة  التعليميـــة  المناهـــج  وتطويـــر  الحكوميـــة، 
لدولـــة قطـــر، ونظامـــا شـــامال إلدارة أداء المعلميـــن 
وقـــادة المـــدارس الحكوميـــة، ورفـــع جـــودة الخدمـــات 
المقدمـــة ألصحـــاب المصلحـــة، إضافـــة لتطويـــر األداء 

المؤسســـي للـــوزارة.

خطة مستقبلية
ــوزارة تمتلـــك  ــادي، إن الـ ــور الحمـ ــعادة الدكتـ ــال سـ قـ
خطـــة مســـتقبلية قوامهـــا 5 ســـنوات، الحتياجـــات الدولـــة 
مـــن المـــدارس، وبالفعـــل يتـــم ســـنويًا افتتـــاح مـــدارس 
جديـــدة، حيـــث شـــهد العـــام 2017 افتتـــاح 10 مـــدارس، 
 7 افتتـــاح  الجديـــد  العـــام  يشـــهد  أن  المنتظـــر  ومـــن 
ـــة اإلعـــالن  ـــرة المقبل مـــدارس، كمـــا ســـيتم خـــالل الفت
إلنشـــاء  مخصصـــة  جديـــدة  أرض  قطعـــة   11 عـــن 
مـــدارس، فيمـــا تـــم إعـــادة 11 قســـيمة أرض الفتتـــاح 
ــت 10  ــائم، حيـــث حصلـ ــك القسـ ــة بتلـ ــدارس الخاصـ المـ
مـــدارس خاصـــة علـــى االعتمـــاد الوطنـــي، فيمـــا حصلـــت 

مدرســـة واحـــدة علـــى االعتمـــاد الدولـــي.

مؤسستان للتعليم الخاص
قـــال الدكتـــور خالـــد محمـــد الحـــر - مديـــر هيئـــة 
التعليـــم العالـــي- إنـــه تـــم افتتـــاح مؤسســـتين للتعليـــم 
بالتعـــاون   »AFG« كليـــة  همـــا  الخـــاص،  العالـــي 
لكليـــة  إضافـــة  البريطانيـــة،  »أبرديـــن«  جامعـــة  مـــع 

الجامعـــي«. »التأســـيس 
شـــؤون  إدارة  مديـــر   - الدرهـــم  ســـعد  خليفـــة  أمـــا 
المـــدارس- فأوضـــح أنـــه تـــم تخصيـــص 2150 حافلـــة 
الحكوميـــة، علمـــًا  المـــدارس  لنقـــل وترحيـــل طلبـــة 
أنـــه توجـــد 197 مدرســـة حكوميـــة، بهـــا 13560 معلمـــًا 

ومعلمـــة.

مدارس خاصة
قـــال حمـــد الغالـــي، مديـــر إدارة المـــدارس الخاصـــة 
ــة  ــرة الماضيـ ــي، إن الفتـ ــم العالـ ــم والتعليـ ــوزارة التعليـ بـ
مـــدارس  الفتتـــاح  طلبـــًا،   58 الـــوزارة  تلقـــي  شـــهدت 
خاصـــة جديـــدة، وبالفعـــل تمـــت الموافقـــة علـــى افتتـــاح 
25 مدرســـة منهـــا، بقـــوة اســـتيعابية تصـــل إلـــى 8235 
نظـــام  حدثـــت  الـــوزارة  أن  عـــن  وكشـــف  طالبـــًا. 
االعتمـــاد الوطنـــي، حيـــث تشـــهد المـــدارس الخاصـــة 
متابعـــة دوريـــة لمعاييـــر األمـــن والســـالمة، إضافـــة إلـــى 
ــك  ــتمرار تلـ ــن اسـ ــي تضمـ ــة، والتـ ــر األكاديميـ المعاييـ
ــدارس فـــي العمـــل بنفـــس المســـتوى الـــذي تريـــده  المـ
وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي لضمـــان جـــودة التعليـــم 

الخـــاص.

بنشاطي أسمو بذاتي
وقـــد أولـــت وزارة التعليـــم والتعليـــم العالـــي اهتمامـــًا 
كبيـــرًا فـــي إعـــداد وتجهيـــز المراكـــز الصيفيـــة تحـــت 
ــعار »بنشـــاطي أســـمو بذاتـــي« والتـــي تحتـــوي علـــى  شـ
مجموعـــة مـــن البرامـــج واألنشـــطة الصيفيـــة المدرســـية، 
التـــي يتـــم تنفيذهـــا خـــالل العطلـــة الصيفيـــة الســـتثمار 
ـــة احتياجاتهـــم  ـــة بشـــكل خـــاص وتلبي وقـــت فراغ الطلب
ورغباتهـــم بمـــا يعـــود عليهـــم بالنفـــع والفائـــدة تحـــت 
إشـــراف المدرســـة بشـــكل مباشـــر، ووزارة التعليـــم 

والتعليـــم العالـــي بشـــكل عـــام.
الثمانيـــة  الصيفيـــة  المراكـــز  »إن  الدرهـــم:  وقـــال 
مـــن  الحكوميـــة  المـــدارس  طلبـــة  تســـتهدف جميـــع 
عمـــر 6 ســـنوات حتـــى 18 ســـنة،  وتهـــدف المراكـــز 
الصيفيـــة إلـــى تقديـــم مجموعـــة متنوعـــة مـــن األنشـــطة 
الترفيهيـــة والرياضيـــة والتعليميـــة والدينيـــة والعلميـــة 
وقـــت  وشـــغل  والتكنولوجيـــة،  والمجتمعيـــة  والفنيـــة 
ـــدة، باإلضافـــة  ـــة والشـــباب فـــي أنشـــطة مفي فـــراغ الطلب

إلـــى صقـــل مهاراتهـــم واكتشـــاف مواهبهـــم«.
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المبانـــي  مـــن  عـــدد  اســـتكمال  تشـــمل 
ومنهـــا  قطـــر  جامعـــة  فـــي  التعليميـــة 
اإلنشـــاءات في كليات التربية والصيدلة، 
والطـــب، والحقـــوق، ومبنى المختبـــرات لكلية العلوم، 
وتســـتكمل مؤسســـة قطـــر للتربيـــة والعلـــوم وتنميـــة 
المجتمـــع عـــددا مـــن المشـــاريع قيـــد التنفيـــذ ومنهـــا 
مرافـــق البحـــوث والبنيـــة التحتيـــة ووســـائل النقـــل في 
المدينـــة التعليميـــة.  لقد ترك الحصـــار الذي تعرضت 
لـــه قطـــر بصمـــة علـــى التعليـــم في قطـــر، حيـــث قال 
ســـعادة الدكتـــور محمـــد عبدالواحـــد علـــي الحمادي 
العالـــي، أن جميـــع المناهـــج  وزيـــر التعليـــم والتعليـــم 
الدراســـية ستشـــهد تعديـــالت خـــالل الفتـــرة المقبلـــة 
الفتـــًا إلـــى أن الحصـــار ســـيترك بصمـــة، ليـــس فقـــط 
علـــى مـــادة التاريـــخ، بـــل علـــى جميـــع المـــواد نظـــرًا 
البـــالد. وقـــال  تاريـــخ  لكونـــه جـــزءًا ال يتجـــزأ مـــن 
الحمـــادي: »كل مـــا يعكـــس تاريـــخ دولـــة قطـــر في 
مراحلها السياســـية والتنموية واالقتصادية ســـينعكس 
علـــى جميـــع المناهج وليس فقـــط في مـــادة التاريخ«. 
وأضـــاف الحمـــادي أنه تم تشـــكيل فِرق مـــن الخبراء 
لمراجعـــة معاييـــر المناهـــج المـــراد تعديلهـــا، الفتًا إلى 
أن الخبـــراء يضمـــون كـــوادر محليـــة وأخـــرى أجنبية 

لالســـتفادة مـــن الـــدول المتقدمـــة فـــي هـــذا المجال.

الطالب المتضررون 
وفيمـــا يتعلـــق بالطـــالب المتضرريـــن مـــن أزمـــة الحصـــار 
ســـواء أكانـــوا مـــن مواطنـــي تلـــك الـــدول أو مواطنيـــن 
الدكتـــور  ســـعادة  قـــال  هنـــاك،  يدرســـون  قطرييـــن 
محمـــد عبـــد الواحـــد علـــي الحمـــادي إن مواطنـــي دول 
الحصـــار لـــم تشـــهد خريطتهـــم الدراســـية أي تغييـــر 
ــأي شـــكل  ــروا بـ ــم يتأثـ ــقيق ولـ ــم الشـ ــي بلدهـ ــم فـ فهـ
مـــن األشـــكال. وفيمـــا يتعلـــق بالطـــالب القطرييـــن 
العائديـــن مـــن دول الحصـــار، فقـــد تـــم التعامـــل مـــع 
فـــي  بعضهـــم  رغـــب  حيـــث  حـــدة،  علـــى  حالـــة  كل 
اســـتكمال دراســـته بالخـــارج، وتحديـــدا هـــؤالء الذيـــن 
يدرســـون باإلنجليزيـــة. أمـــا باقـــي الطـــالب فقـــد تـــم 
اســـتيعابهم بالمـــدارس الحكوميـــة والخاصـــة، كمـــا 
تـــم ضـــم الطـــالب الجامعييـــن إلـــى جامعـــة قطـــر وكليـــة 
المجتمـــع الســـتكمال دراســـتهم. كمـــا أكـــد ســـعادته 
الدراســـية وتطويرهـــا  المناهـــج  أن مراجعـــة معاييـــر 
لتتـــواءم مـــع اإلطـــار العـــام للمنهـــج التعليمـــي الوطنـــي 
والتوســـع  المبكـــر  التعليـــم  وتطويـــر  قطـــر،  لدولـــة 
ـــة، ورفـــع مســـتوى  ـــة الجاذب ـــة التعليمي ـــه، وتعزيـــز البيئ في
ـــر مـــن  ـــوزارة للجمهـــور، تعتب الخدمـــات المقدمـــة مـــن ال
أهـــم أولويـــات العـــام الدراســـي 2017-2018، ضمـــن خطـــة 

الـــوزارة اإلســـتراتيجية 2022-2017. 

زيادة االنفاق على التعليم
ارتفع نصيب قطاع التعليم في الموازنة العامة في قطر، حيث بلغت إجمالي مخصصاته 20.٦ مليار ريال وتمثل ٤.%10 

من إجمالي مصروفات السنة في 2017. وتشمل هذه المخصصات استكمال وتنفيذ عدد من المشاريع التعليمية منها 
استكمال تنفيذ 28 مدرسة مستقلة وروضة أطفال، باإلضافة إلى طرح تنفيذ 17 مدرسة وروضة أطفال جديدة.

»ستشهد جميع المناهج الدراسية تعديالت خالل 
الفترة المقبلة، وأن الحصار سيترك بصمة، ليس فقط 
على مادة التاريخ، بل على جميع المواد نظرًا لكونه 

جزءًا ال يتجزأ من تاريخ البالد«.

 سعادة الدكتور محمد عبدالواحد علي الحمادي

 وزير التعليم والتعليم العالي

كما
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قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، عضـــو قطـــاع البحـــوث 
ـــر فـــي مؤسســـة قطـــر، فـــي ســـبتمبر الماضـــي. والتطوي
الرئيـــس  نائـــب  اإلبراهيـــم،  حمـــد  الدكتـــور  وعّلـــق 
التنفيـــذي لقطـــاع البحـــوث والتطويـــر بمؤسســـة قطـــر، 
ــرف االبتـــكار بالحـــدود، وال العقبـــات  قائـــال: “ال يعتـ
وال التغيـــرات السياســـية. فهـــو قـــوة عالميـــة، وثابتـــة، 
وديناميكيـــة، وايجابيـــة، ال تردعهـــا التحديـــات، بـــل إنهـــا 
تزدهـــر فـــي ظـــل الحاجـــة إليهـــا”، مضيفـــا: “مـــن خـــالل 
قـــدرة االبتـــكار والتطويـــر التكنولوجـــي علـــى تحقيـــق 
والـــدول،  والتخصصـــات  للقطاعـــات  العابـــر  التعـــاون 
فإنهمـــا يســـتطيعان إعـــادة تشـــكيل عالمنـــا. فمثـــل هـــذا 
التعـــاون، الـــذي يقـــوم علـــى أهـــداف مشـــتركة يدفعهـــا 
الســـعي إلـــى تبـــادل المعـــارف والخبـــرات، هـــو مـــا يـــؤدي 
ــون  ــوث واالبتـــكار لتكـ ــدرات البحـ ــف قـ ــى تكثيـ إلـ

ذات تأثيـــر حقيقـــي”.
وتابـــع اإلبراهيـــم قائـــال: “لذلـــك، نحـــن ســـعداء بالشـــراكة 
ــبكة  ــاء شـ ــا، لبنـ ــي للتكنولوجيـ ــدوق العمانـ ــع الصنـ مـ
تعاونيـــة مـــن شـــأنها أن تعـــود بالنفـــع علـــى كل مـــن 
ـــر  ـــة قطـــر وســـلطنة عمـــان مـــن خـــالل تســـريع تطوي دول
بلدينـــا،  اســـتدامة  ودعـــم  وتســـويقها،  التكنولوجيـــا 
ــال  ــي مجـ ــدم فـ ــرافي المتقـ ــا االستشـ ــز موقعهمـ وتعزيـ

البحـــوث واالبتـــكار”.
وفـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى تعزيـــز األمـــن اإللكترونـــي 
فـــي قطـــر، أطلـــق الصنـــدوق القطـــري لرعايـــة البحـــث 
ـــة  ـــوم وتنمي ـــة والعل ـــع لمؤسســـة قطـــر للتربي العلمـــي التاب
المجتمـــع فـــي ســـبتمبر مبـــادرة تمويـــل مشـــترك مـــع 
المجلـــس التركـــي للبحـــوث العلميـــة والتكنولوجيـــة 
“توبيتـــاك” إلنشـــاء برامـــج تعـــاون بحثيـــة دوليـــة لتطويـــر 
حلـــول مبتكـــرة لتحديـــات األمـــن اإللكترونـــي فـــي 

قطـــر.
رئيســـية  مواضيـــع  ثالثـــة  المبـــادرة  تتنـــاول  وســـوف 
األمـــن  وهـــي:  اإللكترونـــي  األمـــن  مجـــال  فـــي 
أنظمـــة  وأمـــن  الضخمـــة،  البيانـــات  وأمـــن  الســـحابي 

الهواتـــف والحواســـيب المحمولـــة وتطبيقاتهـــا، واألمـــن 
الحيويـــة.  التحتيـــة  البنيـــة  لمشـــاريع  اإللكترونـــي 
وســـوف تشـــتمل جميـــع المشـــاريع علـــى التعـــاون بيـــن 
ــد البحثيـــة والجامعـــات والشـــركات التجاريـــة  المعاهـ
ـــن،  ـــن للبحـــوث مـــن كال البلدي والمســـتخدمين النهائيي

عالقـــات  لتوطيـــد  الالزمـــة  األســـس  إرســـاء  بهـــدف 
بيـــن  واالبتـــكار  البحـــوث  مجـــاالت  فـــي  التعـــاون 

البلديـــن.
وتســـتضيف واحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا أيضـــا 
ــة لالبتـــكار،  ــة العربيـ ــن األكاديميـ ــى مـ ــدورة األولـ الـ
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التاســـع  الســـنوي  المنتـــدى  فـــي 
الصنـــدوق  نظمـــه  الـــذي  للبحـــوث 
العلمـــي،  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
وتنميـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  قطـــر  مؤسســـة  عضـــو 
بحثيـــا  لــــ 85 مشـــروعا  تمويليـــة  منـــح  المجتمع، عـــن 
ــة فـــي قطـــر مـــن خـــالل  تعالـــج أهـــم التحديـــات العلميـ
برنامـــج األولويـــات الوطنيـــة للبحـــث العلمـــي، كمـــا 
المســـتفيدين  مـــن  المنتـــدى عـــن مجموعـــة  كشـــف 
مـــن المنـــح األخـــرى فـــي إطـــار بعـــض برامـــج الصنـــدوق 

. لمشـــتركة ا
ـــد الســـتار  ـــور عب ـــذي قدمـــه الدكت وأوضـــح العـــرض ال
الطائـــي، المديـــر التنفيـــذي للصنـــدوق القطـــري لرعايـــة 
البحـــث العلمـــي بعنـــوان »الطريـــق إلـــى التأثيـــر« أهميـــة 
المشـــاريع التـــي يمولهـــا برنامـــج األولويـــات الوطنيـــة 
ـــة مهمـــة،  ـــى نتائـــج بحثي للبحـــث العلمـــي والتـــي تـــؤدي إل
قائـــال: “بصفـــة الصنـــدوق القطـــري لرعايـــة البحـــث 
ـــل المتخصصـــة فـــي قطـــر، فـــإن  ـــة التموي العلمـــي وكال
التزامـــه بإعـــداد قـــوة عمـــل بحثيـــة متنوعـــة علـــى الصعيـــد 
ـــك  ـــادة فـــي االبتـــكارات، وكذل العالمـــي قـــد شـــهد زي
التـــي ال تتماشـــى مـــع  التقاريـــر والنشـــرات العلميـــة، 
ــا  ــب، وإنمـ ــوث فحسـ ــة للبحـ ــر الوطنيـ ــتراتيجية قطـ إسـ
تُظهـــر أيضـــا إمكانيـــات تســـويق مخرجـــات البحـــوث 

عالميـــا وتحويلهـــا إلـــى منتجـــات”. 

ــر تشـــكيل  ــة قطـ ــت مؤسسـ ــل، أعلنـ ــر متصـ ــي خبـ وفـ
العُمانـــي  الصنـــدوق  مـــع  مـــع  لالبتـــكار  تحالـــف 
التطويـــر  منظومـــة  تعزيـــز  بهـــدف  للتكنولوجيـــا 
التكنولوجـــي فـــي كال البلديـــن. ومـــن خـــالل هـــذا 
ــة  ــاع البحـــوث والتطويـــر فـــي مؤسسـ ــاون بيـــن قطـ التعـ
قطـــر مـــع الشـــركاء العُمانييـــن، ســـتتضافر مختلـــف 
المـــوارد والخبـــرات والـــرؤى لدفـــع عجلـــة تطويـــر ونقـــل 
وتســـويق التكنولوجيـــات الجديـــدة، بمـــا يعـــود بالمنافـــع 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة علـــى البلديـــن، باإلضافـــة إلـــى 
تأثيـــره المتوقـــع علـــى ســـوق التكنولوجيـــا العالمـــي.

وسيســـاهم كل مـــن قطـــاع البحـــوث والتطويـــر فـــي 
للتكنولوجيـــا  العُمانـــي  والصنـــدوق  قطـــر  مؤسســـة 
فـــي توفيـــر التدريـــب والتوجيـــه والتمويـــل للمؤسســـات 
الناشـــئة فـــي عُمـــان والمنطقـــة، بمـــا يســـاعد فـــي دعـــم 
ــن  ــئة مـــن خـــالل تأميـ ــو الشـــركات الناشـ إطـــالق ونمـ
ــا  ــان معـ ــيعمل الطرفـ ــا سـ ــة. كمـ ــتثمارات الالزمـ االسـ
علـــى تحديـــد المجـــاالت التكنولوجيـــة الواعـــدة فـــي 
كل مـــن قطـــر وعُمـــان، والتـــي تتميـــز بإمكانيـــة خلـــق 
ــر  ــي التطويـ ــا فـ ــب تعاونهمـ ــى جانـ ــة، إلـ ــة اقتصاديـ قيمـ
األعمـــال  نمـــاذج  وتوفيـــر  والتســـويق،  التكنولوجـــي، 

ــراكة. ــرص الشـ ــق فـ ــي تطلـ ــطة التـ واألنشـ
وقـــد ُأعلـــن عـــن هـــذه الشـــراكة مـــن خـــالل توقيـــع 
مذكـــرة تفاهـــم جمعـــت بيـــن الطرفيـــن فـــي واحـــة 

مساعي مؤسسة قطر 
في مجال البحث والتطوير

شهد العام 2017 عددا من التطورات الهامة المتعلقة بمبادرات البحث والتطوير في البالد،
وقد شاركت مؤسسة قطر في معظمها تقريبا.

“تسعى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كمركز 
إقليمي لالبتكار التكنولوجي، من خالل األكاديمية 

العربية لالبتكار، إلى تبّني ثقافة ريادة األعمال وغرسها 
في عقول الشباب بالمنطقة، حتى يتمكنوا من 

تطوير الخدمات والمنتجات التي ترتقي بالممارسات 
التكنولوجية في المنطقة العربية”. 

 الدكتور ماهر حكيم
 المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ُأعـلن

التعليم والتعليم العالي
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قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، عضـــو قطـــاع البحـــوث 
ـــر فـــي مؤسســـة قطـــر، فـــي ســـبتمبر الماضـــي. والتطوي

الرئيـــس  نائـــب  اإلبراهيـــم،  حمـــد  الدكتـــور  وعّلـــق 
التنفيـــذي لقطـــاع البحـــوث والتطويـــر بمؤسســـة قطـــر، 
ــرف االبتـــكار بالحـــدود، وال العقبـــات  قائـــال: “ال يعتـ
وال التغيـــرات السياســـية. فهـــو قـــوة عالميـــة، وثابتـــة، 
وديناميكيـــة، وايجابيـــة، ال تردعهـــا التحديـــات، بـــل إنهـــا 
تزدهـــر فـــي ظـــل الحاجـــة إليهـــا”، مضيفـــا: “مـــن خـــالل 
قـــدرة االبتـــكار والتطويـــر التكنولوجـــي علـــى تحقيـــق 
والـــدول،  والتخصصـــات  للقطاعـــات  العابـــر  التعـــاون 
فإنهمـــا يســـتطيعان إعـــادة تشـــكيل عالمنـــا. فمثـــل هـــذا 
التعـــاون، الـــذي يقـــوم علـــى أهـــداف مشـــتركة يدفعهـــا 
الســـعي إلـــى تبـــادل المعـــارف والخبـــرات، هـــو مـــا يـــؤدي 
ــون  ــوث واالبتـــكار لتكـ ــدرات البحـ ــف قـ ــى تكثيـ إلـ

ذات تأثيـــر حقيقـــي”.
وتابـــع اإلبراهيـــم قائـــال: “لذلـــك، نحـــن ســـعداء بالشـــراكة 
ــبكة  ــاء شـ ــا، لبنـ ــي للتكنولوجيـ ــدوق العمانـ ــع الصنـ مـ
تعاونيـــة مـــن شـــأنها أن تعـــود بالنفـــع علـــى كل مـــن 
ـــر  ـــة قطـــر وســـلطنة عمـــان مـــن خـــالل تســـريع تطوي دول
بلدينـــا،  اســـتدامة  ودعـــم  وتســـويقها،  التكنولوجيـــا 
ــال  ــي مجـ ــدم فـ ــرافي المتقـ ــا االستشـ ــز موقعهمـ وتعزيـ

البحـــوث واالبتـــكار”.
وفـــي خطـــوة تهـــدف إلـــى تعزيـــز األمـــن اإللكترونـــي 
فـــي قطـــر، أطلـــق الصنـــدوق القطـــري لرعايـــة البحـــث 
ـــة  ـــوم وتنمي ـــة والعل ـــع لمؤسســـة قطـــر للتربي العلمـــي التاب
المجتمـــع فـــي ســـبتمبر مبـــادرة تمويـــل مشـــترك مـــع 
المجلـــس التركـــي للبحـــوث العلميـــة والتكنولوجيـــة 
“توبيتـــاك” إلنشـــاء برامـــج تعـــاون بحثيـــة دوليـــة لتطويـــر 
حلـــول مبتكـــرة لتحديـــات األمـــن اإللكترونـــي فـــي 

قطـــر.
رئيســـية  مواضيـــع  ثالثـــة  المبـــادرة  تتنـــاول  وســـوف 
األمـــن  وهـــي:  اإللكترونـــي  األمـــن  مجـــال  فـــي 
أنظمـــة  وأمـــن  الضخمـــة،  البيانـــات  وأمـــن  الســـحابي 

الهواتـــف والحواســـيب المحمولـــة وتطبيقاتهـــا، واألمـــن 
الحيويـــة.  التحتيـــة  البنيـــة  لمشـــاريع  اإللكترونـــي 
وســـوف تشـــتمل جميـــع المشـــاريع علـــى التعـــاون بيـــن 
ــد البحثيـــة والجامعـــات والشـــركات التجاريـــة  المعاهـ
ـــن،  ـــن للبحـــوث مـــن كال البلدي والمســـتخدمين النهائيي

عالقـــات  لتوطيـــد  الالزمـــة  األســـس  إرســـاء  بهـــدف 
بيـــن  واالبتـــكار  البحـــوث  مجـــاالت  فـــي  التعـــاون 

البلديـــن.
وتســـتضيف واحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا أيضـــا 
ــة لالبتـــكار،  ــة العربيـ ــن األكاديميـ ــى مـ ــدورة األولـ الـ

التعليم والتعليم العالي

التاســـع  الســـنوي  المنتـــدى  فـــي 
الصنـــدوق  نظمـــه  الـــذي  للبحـــوث 
العلمـــي،  البحـــث  لرعايـــة  القطـــري 
وتنميـــة  والعلـــوم  للتربيـــة  قطـــر  مؤسســـة  عضـــو 
بحثيـــا  لــــ 85 مشـــروعا  تمويليـــة  منـــح  المجتمع، عـــن 
ــة فـــي قطـــر مـــن خـــالل  تعالـــج أهـــم التحديـــات العلميـ
برنامـــج األولويـــات الوطنيـــة للبحـــث العلمـــي، كمـــا 
المســـتفيدين  مـــن  المنتـــدى عـــن مجموعـــة  كشـــف 
مـــن المنـــح األخـــرى فـــي إطـــار بعـــض برامـــج الصنـــدوق 

. لمشـــتركة ا
ـــد الســـتار  ـــور عب ـــذي قدمـــه الدكت وأوضـــح العـــرض ال
الطائـــي، المديـــر التنفيـــذي للصنـــدوق القطـــري لرعايـــة 
البحـــث العلمـــي بعنـــوان »الطريـــق إلـــى التأثيـــر« أهميـــة 
المشـــاريع التـــي يمولهـــا برنامـــج األولويـــات الوطنيـــة 
ـــة مهمـــة،  ـــى نتائـــج بحثي للبحـــث العلمـــي والتـــي تـــؤدي إل
قائـــال: “بصفـــة الصنـــدوق القطـــري لرعايـــة البحـــث 
ـــل المتخصصـــة فـــي قطـــر، فـــإن  ـــة التموي العلمـــي وكال
التزامـــه بإعـــداد قـــوة عمـــل بحثيـــة متنوعـــة علـــى الصعيـــد 
ـــك  ـــادة فـــي االبتـــكارات، وكذل العالمـــي قـــد شـــهد زي
التـــي ال تتماشـــى مـــع  التقاريـــر والنشـــرات العلميـــة، 
ــا  ــب، وإنمـ ــوث فحسـ ــة للبحـ ــر الوطنيـ ــتراتيجية قطـ إسـ
تُظهـــر أيضـــا إمكانيـــات تســـويق مخرجـــات البحـــوث 

عالميـــا وتحويلهـــا إلـــى منتجـــات”. 

ــر تشـــكيل  ــة قطـ ــت مؤسسـ ــل، أعلنـ ــر متصـ ــي خبـ وفـ
العُمانـــي  الصنـــدوق  مـــع  مـــع  لالبتـــكار  تحالـــف 
التطويـــر  منظومـــة  تعزيـــز  بهـــدف  للتكنولوجيـــا 
التكنولوجـــي فـــي كال البلديـــن. ومـــن خـــالل هـــذا 
ــة  ــاع البحـــوث والتطويـــر فـــي مؤسسـ ــاون بيـــن قطـ التعـ
ــتتضافر مختلـــف  ــن، سـ قطـــر مـــع الشـــركاء العُمانييـ
المـــوارد والخبـــرات والـــرؤى لدفـــع عجلـــة تطويـــر ونقـــل 
وتســـويق التكنولوجيـــات الجديـــدة، بمـــا يعـــود بالمنافـــع 
االقتصاديـــة واالجتماعيـــة علـــى البلديـــن، باإلضافـــة إلـــى 
تأثيـــره المتوقـــع علـــى ســـوق التكنولوجيـــا العالمـــي.

وسيســـاهم كل مـــن قطـــاع البحـــوث والتطويـــر فـــي 
للتكنولوجيـــا  العُمانـــي  والصنـــدوق  قطـــر  مؤسســـة 
فـــي توفيـــر التدريـــب والتوجيـــه والتمويـــل للمؤسســـات 
الناشـــئة فـــي عُمـــان والمنطقـــة، بمـــا يســـاعد فـــي دعـــم 
ــن  ــئة مـــن خـــالل تأميـ ــو الشـــركات الناشـ إطـــالق ونمـ
ــا  ــان معـ ــيعمل الطرفـ ــا سـ ــة. كمـ ــتثمارات الالزمـ االسـ
علـــى تحديـــد المجـــاالت التكنولوجيـــة الواعـــدة فـــي 
كل مـــن قطـــر وعُمـــان، والتـــي تتميـــز بإمكانيـــة خلـــق 
ــر  ــي التطويـ ــا فـ ــب تعاونهمـ ــى جانـ ــة، إلـ ــة اقتصاديـ قيمـ
األعمـــال  نمـــاذج  وتوفيـــر  والتســـويق،  التكنولوجـــي، 

ــراكة. ــرص الشـ ــق فـ ــي تطلـ ــطة التـ واألنشـ
وقـــد ُأعلـــن عـــن هـــذه الشـــراكة مـــن خـــالل توقيـــع 
مذكـــرة تفاهـــم جمعـــت بيـــن الطرفيـــن فـــي واحـــة 

مساعي مؤسسة قطر 
في مجال البحث والتطوير

شهد العام 2017 عددا من التطورات الهامة المتعلقة بمبادرات البحث والتطوير في البالد،
وقد شاركت مؤسسة قطر في معظمها تقريبا.

“تسعى واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا، كمركز 
إقليمي لالبتكار التكنولوجي، من خالل األكاديمية 

العربية لالبتكار، إلى تبّني ثقافة ريادة األعمال وغرسها 
في عقول الشباب بالمنطقة، حتى يتمكنوا من 

تطوير الخدمات والمنتجات التي ترتقي بالممارسات 
التكنولوجية في المنطقة العربية”. 

 الدكتور ماهر حكيم
 المدير التنفيذي لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا.

ُأعـلن
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تنبع األفاكر اليت تشلك العامل من هنا

من كربى الجامعات يف 

العامل وتضم يف رحابها 

13 ألف طالب يف جميع 

أنحاء العامل

من بني خريجيها 19 فائز 

بجائزة نوبل و

12 فائز بجائزة تيورينج

أكرث من 400 طالب 

من 37 دولة يف مقر 

الجامعة بدولة قطر

الربامج:

العلوم البيولوجية

إدارة األعامل

علوم الحاسوب

أنظمة املعلومات

وهـــي مبـــادرة جديـــدة تهـــدف إلـــى توفيـــر الفرصـــة 
مـــع  للعمـــل  المســـتقبليين  األعمـــال  رواد  مـــن   200 لــــ 
موجهيـــن مرموقيـــن مـــن “وادي الســـيليكون”، وتأســـيس 

شـــركات ناشـــئة خـــالل 10 أيـــام فقـــط.
وقـــد تقـــدم لألكاديميـــة 68 طالبـــا مـــن أبـــرز الجامعـــات 
جامعـــات  مـــن  طالبـــا   142 عـــن  فضـــال  قطـــر،  فـــي 
ـــة، للمشـــاركة فـــي مخيـــم تدريبـــي فـــي الدوحـــة  إقليمي

ــاري. ــام 2018 الجـ ــع العـ ــالل مطلـ ــم خـ أقيـ
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعـــرب الدكتـــور ماهـــر حكيـــم، 
المديـــر التنفيـــذي لواحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
األوروبيـــة  األكاديميـــة  مـــع  بالتعـــاون  ســـعادته  عـــن 
أعمـــال  ريـــادة  برنامـــج  أكبـــر  إلطـــالق  لالبتـــكار 
فـــي  والطموحيـــن  الشـــباب  المبتكريـــن  يســـتهدف 
المنطقـــة العربيـــة. ومـــن خـــالل األكاديميـــة العربيـــة 
أفضـــل  لتبنـــي  المؤسســـتان  تهـــدف  لالبتـــكار، 
احتياجـــات  مـــع  المتســـقة  االبتكاريـــة،  الممارســـات 
ــاح  ــز النجـ ــي تعزيـ ــاهم فـ ــي ستسـ ــة، التـ ــوق المحليـ السـ
المنطقـــة  فـــي  األعمـــال  ريـــادة  لبيئـــة  المســـتدام 

. بأكملهـــا
وأضـــاف: “تســـعى واحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 

مـــن  التكنولوجـــي،  لالبتـــكار  إقليمـــي  كمركـــز 
تبنّـــي  إلـــى  لالبتـــكار،  العربيـــة  خـــالل األكاديميـــة 
ثقافـــة ريـــادة األعمـــال وغرســـها فـــي عقـــول الشـــباب 
الخدمـــات  تطويـــر  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى  بالمنطقـــة، 
ــة  ــات التكنولوجيـ ــات التـــي ترتقـــي بالممارسـ والمنتجـ
المخيـــم  هـــذا  صُمـــم  وقـــد  العربيـــة.  المنطقـــة  فـــي 
للمشـــاركين،  التعليميـــة  التجربـــة  إلثـــراء  التدريبـــي 
ـــة تمكنهـــم مـــن إطـــالق شـــركة  ـــة صلب ـــر أرضي وتوفي
ناشـــئة بنجـــاح، لتســـاهم بدورهـــا فـــي تنويـــع االقتصـــاد 

اإلقليمـــي مـــن خـــالل المعرفـــة واالبتـــكار”.
ومـــن جهتـــه، قـــال أالر كولـــك، رئيـــس األكاديميـــة 
فـــي  خبرتنـــا  علـــى  “بنـــاء  لالبتـــكار:  األوروبيـــة 
إن  القـــول  يمكننـــي  الســـابقة،  األوروبيـــة  المشـــاريع 
الشـــغف والمهـــارات التـــي يتمتـــع بهـــا الطـــالب العـــرب 
توســـيع  ونحـــن متحمســـون إلمكانيـــة  فعـــال.  الفتـــة 
نطـــاق جهودنـــا الســـابقة فـــي قطـــر والعالـــم العربـــي، 
ولـــم نكـــن لنجـــد شـــريكا لنـــا أفضـــل مـــن واحـــة قطـــر 

والتكنولوجيـــا”. للعلـــوم 
وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن تلقـــي مؤتمـــر مؤسســـة قطـــر 
بحثـــي  مقتـــرح   1000 يناهـــز  مـــا  للبحـــوث  الســـنوي 

للمشـــاركة فـــي دورتـــه الجديـــدة التـــي ســـتُعقد خـــالل 
الفتـــرة مـــن 20 حتـــى 22 مـــارس 2018، تحـــت شـــعار 
األولويـــات،  علـــى  التركيـــز  والتطويـــر:  “البحـــوث 

األثـــر”. وإحـــداث 
وســـيجمع هـــذا المؤتمـــر الرائـــد الـــذي ســـيقام برعايـــة 
صاحبـــة الســـمو الشـــيخة مـــوزا بنـــت ناصـــر، رئيـــس 
الباحثيـــن  مـــن  كوكبـــة  المؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
الفكـــر  وقـــادة  والمبتكريـــن،  والمتخصصيـــن 

والعالـــم. قطـــر  مـــن  السياســـات  وصانعـــي 
“يأتـــي  قائـــال:  اإلبراهيـــم  حمـــد  الدكتـــور  وعّلـــق 
مؤتمـــر مؤسســـة قطـــر الســـنوي للبحـــوث ليلقـــي الضـــوء 
علـــى منظومـــة البحـــوث واالبتـــكار التـــي طورناهـــا فـــي 
مؤسســـة قطـــر علـــى مـــدار األعـــوام الماضيـــة، بالتعـــاون 
مـــع مختلـــف المؤسســـات والقطاعـــات المعنيـــة بالدولـــة، 
ووفقـــا لألولويـــات الوطنيـــة. ونأمـــل فـــي أن نتمكـــن 
خـــالل المؤتمـــر مـــن توضيـــح كيـــف ســـيمكنّنا هـــذا 
ــام مـــن إحـــداث التغييـــر المنشـــود، ودعـــم عمليـــة  النظـ

التحـــول إلـــى اقتصـــاد معرفـــي”.
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تنبع األفاكر اليت تشلك العامل من هنا

من كربى الجامعات يف 

العامل وتضم يف رحابها 

13 ألف طالب يف جميع 

أنحاء العامل

من بني خريجيها 19 فائز 

بجائزة نوبل و

12 فائز بجائزة تيورينج

أكرث من 400 طالب 

من 37 دولة يف مقر 

الجامعة بدولة قطر

الربامج:

العلوم البيولوجية

إدارة األعامل

علوم الحاسوب

أنظمة املعلومات

وهـــي مبـــادرة جديـــدة تهـــدف إلـــى توفيـــر الفرصـــة 
مـــع  للعمـــل  المســـتقبليين  األعمـــال  رواد  مـــن   200 لــــ 
موجهيـــن مرموقيـــن مـــن “وادي الســـيليكون”، وتأســـيس 

شـــركات ناشـــئة خـــالل 10 أيـــام فقـــط.
وقـــد تقـــدم لألكاديميـــة 68 طالبـــا مـــن أبـــرز الجامعـــات 
جامعـــات  مـــن  طالبـــا   142 عـــن  فضـــال  قطـــر،  فـــي 
ـــة، للمشـــاركة فـــي مخيـــم تدريبـــي فـــي الدوحـــة  إقليمي

ــاري. ــام 2018 الجـ ــع العـ ــالل مطلـ ــم خـ أقيـ
وفـــي هـــذا الصـــدد، أعـــرب الدكتـــور ماهـــر حكيـــم، 
المديـــر التنفيـــذي لواحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 
األوروبيـــة  األكاديميـــة  مـــع  بالتعـــاون  ســـعادته  عـــن 
أعمـــال  ريـــادة  برنامـــج  أكبـــر  إلطـــالق  لالبتـــكار 
فـــي  والطموحيـــن  الشـــباب  المبتكريـــن  يســـتهدف 
المنطقـــة العربيـــة. ومـــن خـــالل األكاديميـــة العربيـــة 
أفضـــل  لتبنـــي  المؤسســـتان  تهـــدف  لالبتـــكار، 
احتياجـــات  مـــع  المتســـقة  االبتكاريـــة،  الممارســـات 
ــز النجـــاح  ــي تعزيـ ــاهم فـ ــي ستسـ ــة، التـ ــوق المحليـ السـ
المنطقـــة  فـــي  األعمـــال  ريـــادة  لبيئـــة  المســـتدام 

. بأكملهـــا
وأضـــاف: “تســـعى واحـــة قطـــر للعلـــوم والتكنولوجيـــا، 

مـــن  التكنولوجـــي،  لالبتـــكار  إقليمـــي  كمركـــز 
تبنّـــي  إلـــى  لالبتـــكار،  العربيـــة  خـــالل األكاديميـــة 
ثقافـــة ريـــادة األعمـــال وغرســـها فـــي عقـــول الشـــباب 
الخدمـــات  تطويـــر  مـــن  يتمكنـــوا  حتـــى  بالمنطقـــة، 
ــة  ــات التكنولوجيـ ــات التـــي ترتقـــي بالممارسـ والمنتجـ
المخيـــم  هـــذا  صُمـــم  وقـــد  العربيـــة.  المنطقـــة  فـــي 
للمشـــاركين،  التعليميـــة  التجربـــة  إلثـــراء  التدريبـــي 
ـــة تمكنهـــم مـــن إطـــالق شـــركة  ـــة صلب ـــر أرضي وتوفي
ناشـــئة بنجـــاح، لتســـاهم بدورهـــا فـــي تنويـــع االقتصـــاد 

اإلقليمـــي مـــن خـــالل المعرفـــة واالبتـــكار”.
ومـــن جهتـــه، قـــال أالر كولـــك، رئيـــس األكاديميـــة 
فـــي  خبرتنـــا  علـــى  “بنـــاء  لالبتـــكار:  األوروبيـــة 
إن  القـــول  يمكننـــي  الســـابقة،  األوروبيـــة  المشـــاريع 
الشـــغف والمهـــارات التـــي يتمتـــع بهـــا الطـــالب العـــرب 
توســـيع  ونحـــن متحمســـون إلمكانيـــة  فعـــال.  الفتـــة 
نطـــاق جهودنـــا الســـابقة فـــي قطـــر والعالـــم العربـــي، 
ولـــم نكـــن لنجـــد شـــريكا لنـــا أفضـــل مـــن واحـــة قطـــر 

والتكنولوجيـــا”. للعلـــوم 
وقـــد تـــم اإلعـــالن عـــن تلقـــي مؤتمـــر مؤسســـة قطـــر 
بحثـــي  مقتـــرح   1000 يناهـــز  مـــا  للبحـــوث  الســـنوي 

للمشـــاركة فـــي دورتـــه الجديـــدة التـــي ســـتُعقد خـــالل 
الفتـــرة مـــن 20 حتـــى 22 مـــارس 2018، تحـــت شـــعار 
األولويـــات،  علـــى  التركيـــز  والتطويـــر:  “البحـــوث 

األثـــر”. وإحـــداث 
وســـيجمع هـــذا المؤتمـــر الرائـــد الـــذي ســـيقام برعايـــة 
صاحبـــة الســـمو الشـــيخة مـــوزا بنـــت ناصـــر، رئيـــس 
الباحثيـــن  مـــن  كوكبـــة  المؤسســـة  إدارة  مجلـــس 
الفكـــر  وقـــادة  والمبتكريـــن،  والمتخصصيـــن 

والعالـــم. قطـــر  مـــن  السياســـات  وصانعـــي 
“يأتـــي  قائـــال:  اإلبراهيـــم  حمـــد  الدكتـــور  وعّلـــق 
مؤتمـــر مؤسســـة قطـــر الســـنوي للبحـــوث ليلقـــي الضـــوء 
علـــى منظومـــة البحـــوث واالبتـــكار التـــي طورناهـــا فـــي 
مؤسســـة قطـــر علـــى مـــدار األعـــوام الماضيـــة، بالتعـــاون 
مـــع مختلـــف المؤسســـات والقطاعـــات المعنيـــة بالدولـــة، 
ووفقـــا لألولويـــات الوطنيـــة. ونأمـــل فـــي أن نتمكـــن 
خـــالل المؤتمـــر مـــن توضيـــح كيـــف ســـيمكنّنا هـــذا 
ــام مـــن إحـــداث التغييـــر المنشـــود، ودعـــم عمليـــة  النظـ

التحـــول إلـــى اقتصـــاد معرفـــي”.
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 إعــالنية

األفـــكار فـــي بعـــض األحيـــان بعـــد 
بســـيط  إلحبـــاط  الطالـــب  تعـــرض 
ـــر  فـــي حياتـــه الدراســـية، حيـــث فكَّ
عندمـــا  “ســـتيليك”  تطبيـــق  فـــي  وصـــي  بـــن  صبيـــح 
كان يشـــعر بالحيـــرة إزاء كيفيـــة التخطيـــط لجـــدول 
مقرراتـــه الدراســـية. وأحيانـــا تتبلـــور األفـــكار فـــي 
ــية  ــرة األساسـ ــة، حيـــث ظهـــرت الفكـ ــات الدراسـ قاعـ
لتطبيـــق “ميـــدي”، وهـــو تطبيـــق إلكترونـــي للبحـــث 
ـــى عـــدة جوائـــز، كمشـــروع فـــي  ـــاء حائـــز عل عـــن األطب
إحـــدى الحصـــص الدراســـية بالســـنة النهائيـــة للطالبيـــن 
حـــارث غـــادي وعبـــداهلل الخنجـــي. وأحيانـــا أخـــرى، تنبـــع 
ـــون  ـــان جي األفـــكار مـــن الصداقـــة، فعندمـــا واجـــه براي
ـــى بعـــد  ـــه االستشـــارية األول ـــة فـــي وظيفت مشـــكلة تقني
تخرجـــه مـــن جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر، لجـــأ 
إلـــى زميلـــه فـــي الجامعـــة ناصـــح جوبـــي، ليخـــرج بعدهـــا 

ــور.             ــى النـ ــو” إلـ ــتريات “إنبليـ ــج المشـ برنامـ
ــرة  ــر طفـ ــي قطـ ــون فـ ــي ميلـ ــة كارنيجـ ــهد جامعـ وتشـ
األفـــكار  عـــن  ناتجـــة  األعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي 
المبدعـــة، واالبتـــكارات الملهمـــة، والملـــكات الذكيـــة 
ــام  ــا باأليـ ــاكل وتذكرنـ ــل المشـ ــي حـ ــاعد فـ ــي تسـ التـ
ووادي  ســـتانفورد  فـــي  األعمـــال  لريـــادة  الخوالـــي 

الســـيليكون.    
بجامعـــة  المشـــاركة  العميـــد  أوبريـــن،  جـــون  يقـــول 
المحاســـبة  وأســـتاذ  قطـــر  فـــي  ميلـــون  كارنيجـــي 
واالقتصـــاد التجريبـــي المشـــارك: “أعتقـــد أن مبنـــى 
هـــذه  ســـاعدت  التـــي  األســـباب  بيـــن  مـــن  الجامعـــة 
األفـــكار علـــى اإلنطـــالق، حيـــث أن الطـــالب الذين 
يدرســـون تخصصـــات مختلفـــة يكـــون لهـــم مبانيهم 
الخاصـــة فـــي معظم الجامعـــات، ويكونـــون معزولين 
تمامًـــا فـــي كثير مـــن األحيان. وفـــي المقابـــل، فإننا 
نـــدّرس العلـــوم البيولوجيـــة، وإدارة األعمـــال، وعلـــوم 
الحاســـب، وعلـــوم المعلومـــات جميعهـــا فـــي مـــكان 
واحـــد بجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر. وتعـــد 
الجامعـــة المـــكان األمثـــل للتالقـــح الفكـــري بيـــن 

الطـــالب”. 

كيمياء التفاعل بين التخصصات المختلفة
يمثـــل الفريـــق الـــذي ابتكـــر تطبيـــق ســـتيليك )الـــذي 
كان يعـــرف مـــن قبـــل باســـم ميتـــس( بوتقـــة انصهـــار 
ـــن  ـــح ب ـــق صبي لتخصصـــات مختلفـــة، حيـــث يضـــم الفري
وصـــي، خريـــج الجامعـــة الـــذي تخصـــص فـــي علـــوم 
الحاســـب مـــع دراســـته إلدارة األعمـــال كتخصـــص 
فرعـــي، وروخســـار نيـــاز خـــان، التـــي درســـت علـــوم 
وجيـــدة  الرياضيـــات،  فـــي  تخصصهـــا  مـــع  الحاســـب 
موســـى، التـــي حصلـــت علـــى شـــهادة البكالوريـــوس 
فـــي أنظمـــة المعلومـــات مـــع تخصصهـــا فـــي تصميـــم 

الجرافيـــك.  
ثبُـــت أن هـــذا المزيـــج مـــن المواهـــب شـــكل  وقـــد 
الوصفـــة الصحيحـــة لتطبيـــق “ســـتيليك”، وهـــو تطبيـــق 
موجَّـــه للطـــالب ومديـــري الجامعـــات يتميـــز بأنـــه مفيـــد 
للغايـــة وصديـــق للمســـتخدم. يقـــول بـــن وصـــي: “يتســـم 
تصميـــم التطبيـــق بســـهولته وفائدتـــه الكبيـــرة، حيـــث 
أنـــه يضفـــي أجـــواًء مـــن المـــرح ويســـاعد الطـــالب علـــى 
المجـــال  هـــو  وهـــذا  الدراســـية.  لحياتهـــم  التخطيـــط 
الـــذي نتمتـــع فيـــه نحـــن خريجـــي جامعـــة كارنيجـــي 
ـــذي  ـــم ال ـــون فـــي قطـــر بميـــزة كبيـــرة، إذ أن التعلي ميل
تلقينـــاه لـــم يكـــن يركـــز علـــى محتـــوى معيـــن، ولكنـــه 
كان يتمحـــور حـــول كيفيـــة التعلـــم، والتفكيـــر، وحـــل 

المشـــاكل.”   
وكان تطبيـــق “ســـتيليك” قـــد خـــرج للنـــور فـــي شـــهر 
ديســـمبر مـــن العـــام 2016 مـــن خـــالل برنامـــج تســـريع 
تطويـــر المشـــاريع التكنولوجيـــة الـــذي يحظـــى بدعـــم 
ـــا، حيـــث وجهـــت  ـــوم والتكنولوجي مـــن واحـــة قطـــر للعل
ــام إلـــى برنامـــج  الدعـــوة لمبتكـــري التطبيـــق لالنضمـ
تســـريع تطويـــر المشـــاريع التكنولوجيـــة التابـــع لجامعـــة 
لتقديـــم خدمـــات  ســـتانفورد، وهـــو برنامـــج مرمـــوق 
ــتة  ــدة سـ ــتمر لمـ ــباب يسـ ــال الشـ ــرواد األعمـ ــه لـ التوجيـ
تطبيـــق  ويعكـــف  الســـيليكون.  وادي  فـــي  شـــهور 
ــم  ــن بينهـ ــدة عمـــالء مـ ــاء قاعـ ــى بنـ ــتيليك” اآلن علـ “سـ
بيتســـبيرغ،  مدينـــة  فـــي  ميلـــون  كارنيجـــي  جامعـــة 
إدراج  بوســـطن، حيـــث ســـيتم  فـــي  تافتـــس  وجامعـــة 

برنامـــج “ســـتيليك” كنظـــام إلرشـــاد الطـــالب فـــي 
الحـــرم الجامعـــي بأكملـــه.

         
التوجيه واإلرشاد 

ــات المتعـــددة حـــدود  ــاوز الروابـــط بيـــن التخصصـ تتجـ
طـــالب  يشـــعر  لـــم  حيـــث  الطـــالب،  بيـــن  العالقـــات 
جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر تقريبـــًا بالحاجـــة 
إلـــى خبـــراء مـــن خـــارج الجامعـــة إلرشـــادهم وتوجيـــه 
للطـــالب  الرائـــع  المعـــدل  بفضـــل  الناشـــئة  أعمالهـــم 
ــبعة طـــالب  ــبة سـ ــذه النسـ ــغ هـ ــاتذة، إذ تبلـ ــل األسـ مقابـ

لـــكل أســـتاذ.
 يقـــول حـــارث أغـــادي، الـــذي تخـــرَّج فـــي العـــام 2014: 
ــي  ــة كارنيجـ ــة التدريـــس بجامعـ ــاء هيئـ “يشـــجع أعضـ
أفـــكار  تجربـــة  علـــى  الطـــالب  قطـــر  فـــي  ميلـــون 
ــة.”  ــة اقتصاديـ ــة إلـــى حقيقـ ــي النهايـ ــول فـ ــدة تتحـ جديـ
ــان  ــي خريجـ ــادي والخنجـ ــى أن أغـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ وتجـ
مـــن برنامـــج أنظمـــة المعلومـــات، الـــذي أمدَّهـــم بأرضيـــة 
صلبـــة لمواجهـــة التحديـــات التقنيـــة التـــي واجهتهـــم عنـــد 
ــاء  ــة للبحـــث عـــن األطبـ تفكيرهـــم فـــي إطـــالق منصـ
المتميزيـــن، باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، فـــي أكثـــر 
ـــة فـــي  ـــة الصحي مـــن 2000 جهـــة مقدمـــة لخدمـــات الرعاي

قطـــر. 
ــام  ــاز تطبيـــق ميـــدي، الـــذي ُأطلـــق رســـميا فـــي العـ وفـ
2015، بمســـابقة عرب نت الكويت للشـــركات الناشـــئة 
التجريبيـــة، عـــن فئـــة أفضـــل شـــركة ناشـــئة فـــي العـــام 
لـــرواد األعمـــال فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وجائـــزة 
ــاون لـــدول  ــتارز” فـــي دول مجلـــس التعـ قمـــة “ســـيد سـ
الخليـــج العربيـــة، وجائـــزة أفضـــل شـــركة تقنيـــة ناشـــئة 
ــا  ــر لشـــركات تكنولوجيـ ــزة قطـ ــن جائـ ــام مـ ــي العـ فـ

المعلومـــات.   

مجتمع عالمي
ــي  ــون فـ ـــة كارنيجـــي ميلـ ــن جامع ــط بيـ ــز الروابـ تتميـ
قطـــر والجامعـــة األم فـــي مدينـــة بيســـبيرغ بأنهـــا وثيقـــة 
جامعـــة  طـــالب  مـــن  العديـــد  يـــدرس  حيـــث  للغايـــة، 

كارنيجي ميلون
تعزيز مفهوم ريادة األعمال

اإلبداع، والتوجيه، واالجتهاد عوامل تدفع نمو الشركات الناشئة التي يؤسسها الخريجون
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تتبلور

التعليم والتعليم العالي

فـــي  فـــي قطـــر فصـــاًل دراســـيًا  ميلـــون  كارنيجـــي 
الحـــرم الجامعـــي الرئيســـي، بينمـــا يأتـــي طـــالب الجامعـــة 
األم إلـــى قطـــر، فـــي إطـــار برنامـــج التبـــادل الطالبـــي، 
والمســـابقات األكاديميـــة، والزيـــارات الطالبيـــة بيـــن 
الجامعتيـــن. وقـــد ســـاعدت الدراســـة فـــي الجامعـــة األم 
ـــة األجـــواء لبعـــض الطـــالب،  ـــة بيتســـبيرغ فـــي تهيئ بمدين
مثـــل ناصـــح جوبـــي، خريـــج برنامـــج علـــوم الحاســـوب 
بجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر فـــي العـــام 2016، 

ــال.    ــادة األعمـ ــة فـــي مجـــال ريـ ــاة مهنيـ لبـــدء حيـ
يقـــول جوبـــي: “التقيـــت برايـــان جيـــون فـــي أحـــد فصولـــي 
وأنشـــأنا  الثانيـــة،  الدراســـية  الســـنة  خـــالل  الدراســـية 
لربـــط  اآللـــي  التعلـــم  معـــا يطبـــق مفاهيـــم  مشـــروعا 
بالبائعيـــن  الثقيلـــة  والصناعـــات  الهندســـة  شـــركات 
باســـتخدام منصـــة للمـــزادات العكســـية. كمـــا أننـــا 
العمـــالء  لتزويـــد  البيانـــات  تقنيـــات تحليـــل  نســـتخدم 

بتعقيبـــات دقيقـــة للغايـــة”.     
وقـــد تخـــرج جيـــون وبـــدأ العمـــل بمنصـــب استشـــاري. 
ــد  ــى أحـ ــتمع إلـ ــون يسـ ــهور، كان جيـ ــدة شـ ــا بعـ وبعدهـ
العمـــالء أثنـــاء وصفـــه للتحديـــات التـــي يواجههـــا فـــي 
تدبيـــر مشـــترياته. عندهـــا أدرك أنـــه إذا مـــا تمََكـــن 
هـــو وجوبـــي مـــن تطويـــر مشـــروعهم بشـــكل إضافـــي، 

لمعالجـــة  اســـتخدامه كأداة  بمقدورهـــم  فســـيكون 
القضايـــا الخاصـــة بمثـــل هـــؤالء العمـــالء. لذلـــك، اتصـــل 
جيـــون بزميلـــه جوبـــي، الـــذي أدخـــل معهـــم جاســـم بوليـــن 
كشـــريك ثالـــث فـــي المشـــروع. وبفضـــل تضافـــر جهـــود 
الشـــركاء الثالثـــة، نجـــح رواد األعمـــال الشـــباب فـــي 
إنتـــاج نمـــوذج أولـــي لتطبيـــق إنبليـــو، الـــذي خـــرج للنـــور 

ــا بفتـــرة وجيـــزة. رســـميًا بعدهـ
ويمضـــي تطبيـــق إنبليـــو قدمًـــا بفضـــل هـــذا الفريـــق 
الدولـــي المتميـــز، ومـــع اجتيـــاز التطبيـــق للمرحلـــة الثانيـــة، 
يأمـــل أعضـــاء الفريـــق فـــي تعزيـــز وجـــوده العالمـــي. 
بـــات جذابًـــا  الدولـــي  أن فريقـــه  إلـــى  وأشـــار جوبـــي 
ــي  ــش فـ ــن نعيـ ــول: “نحـ ــث يقـ ــن حيـ ــالء المحتمليـ للعمـ
عصـــر العولمـــة، ويمكـــن للعمـــالء رؤيـــة إمكانيـــات 
النمـــو لبرنامـــج يهتـــم بتســـهيل التعامـــل بيـــن المؤسســـات 
ــا  ــن للتكنولوجيـ ــن بارزيـ ــي مركزيـ ــره فـ ــرى تطويـ جـ

همـــا بيتســـبيرغ والدوحـــة”.   
وكانـــت جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر قـــد 
خرَّجـــت دفعتهـــا األولـــى منـــذ 10 ســـنوات تقريبـــا، وال 
تـــزال الشـــركات الناشـــئة للخريجيـــن فـــي مراحلهـــا 
ميـــدي،  مثـــل  شـــركات  مواصلـــة  ومـــع  المبكـــرة. 
وســـتيليك، وإنبليـــو لمســـيرة نموهـــا وتطورهـــا، فإنهـــا 

ــن  ــن الذيـ ــه للطـــالب الحالييـ ــذى بـ ــا يحتـ ــرح نموذجـ تطـ
يميلـــون لريـــادة األعمـــال.    

يقـــول أوبريـــن: “نحـــن نعلـــم الطـــالب أن ريـــادة األعمـــال 
تُعـــد مســـارًا مهنيـــا مجديـــا، ويمثـــل خريجونـــا دليـــال حيـــا 
علـــى صحـــة ذلـــك. وهنـــاك زخـــم حقيقـــي فـــي هـــذا 
المجـــال، ونحـــن متحمســـون لرؤيـــة مـــا ســـيفعله طالبنـــا 

وخريجونـــا خـــالل الفتـــرة المقبلـــة”.   
الجيل القادم

يجتمـــع طـــالب الجامعـــات مـــن جميـــع أنحـــاء قطـــر فـــي 
جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون قطـــر كل عـــام خـــالل شـــهر 
مـــارس للمشـــاركة فـــي مســـابقة “بدايـــة ســـريعة”، وهـــي 
ـــام لطـــالب  ـــة أي ـــدان لثالث ـــي يمت مســـابقة وبرنامـــج تدريب
الجامعـــات المهتميـــن بريـــادة األعمـــال. وعلـــى مـــدار 
عطلـــة نهايـــة األســـبوع، يتلقـــى الطـــالب خدمـــات التوجيـــه 
واإلرشـــاد مـــن مهنييـــن متخصصيـــن مـــع وضعهـــم لخطـــة 
أعمـــال وعـــروٍض للمســـتثمرين تخضـــع للتقييـــم بواســـطة 
لجنـــة مـــن الحـــكام، الذيـــن يمنحـــون الجوائـــز ألبـــرز 

ثالثـــة فـــرق مشـــاركة فـــي المســـابقة. 

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
التعليم والتعليم العالي

١١9 ١١٨
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 إعــالنية

األفـــكار فـــي بعـــض األحيـــان بعـــد 
بســـيط  إلحبـــاط  الطالـــب  تعـــرض 
ـــر  فـــي حياتـــه الدراســـية، حيـــث فكَّ
عندمـــا  “ســـتيليك”  تطبيـــق  فـــي  وصـــي  بـــن  صبيـــح 
كان يشـــعر بالحيـــرة إزاء كيفيـــة التخطيـــط لجـــدول 
مقرراتـــه الدراســـية. وأحيانـــا تتبلـــور األفـــكار فـــي 
ــية  ــرة األساسـ ــة، حيـــث ظهـــرت الفكـ ــات الدراسـ قاعـ
لتطبيـــق “ميـــدي”، وهـــو تطبيـــق إلكترونـــي للبحـــث 
ـــى عـــدة جوائـــز، كمشـــروع فـــي  ـــاء حائـــز عل عـــن األطب
إحـــدى الحصـــص الدراســـية بالســـنة النهائيـــة للطالبيـــن 
حـــارث غـــادي وعبـــداهلل الخنجـــي. وأحيانـــا أخـــرى، تنبـــع 
ـــون  ـــان جي األفـــكار مـــن الصداقـــة، فعندمـــا واجـــه براي
ـــى بعـــد  ـــه االستشـــارية األول ـــة فـــي وظيفت مشـــكلة تقني
تخرجـــه مـــن جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر، لجـــأ 
إلـــى زميلـــه فـــي الجامعـــة ناصـــح جوبـــي، ليخـــرج بعدهـــا 

ــور.             ــى النـ ــو” إلـ ــتريات “إنبليـ ــج المشـ برنامـ
ــرة  ــر طفـ ــي قطـ ــون فـ ــي ميلـ ــة كارنيجـ ــهد جامعـ وتشـ
األفـــكار  عـــن  ناتجـــة  األعمـــال  ريـــادة  مجـــال  فـــي 
المبدعـــة، واالبتـــكارات الملهمـــة، والملـــكات الذكيـــة 
ــام  ــا باأليـ ــاكل وتذكرنـ ــل المشـ ــي حـ ــاعد فـ ــي تسـ التـ
ووادي  ســـتانفورد  فـــي  األعمـــال  لريـــادة  الخوالـــي 

الســـيليكون.    
بجامعـــة  المشـــاركة  العميـــد  أوبريـــن،  جـــون  يقـــول 
المحاســـبة  وأســـتاذ  قطـــر  فـــي  ميلـــون  كارنيجـــي 
واالقتصـــاد التجريبـــي المشـــارك: “أعتقـــد أن مبنـــى 
هـــذه  ســـاعدت  التـــي  األســـباب  بيـــن  مـــن  الجامعـــة 
األفـــكار علـــى اإلنطـــالق، حيـــث أن الطـــالب الذين 
يدرســـون تخصصـــات مختلفـــة يكـــون لهـــم مبانيهم 
الخاصـــة فـــي معظم الجامعـــات، ويكونـــون معزولين 
تمامًـــا فـــي كثير مـــن األحيان. وفـــي المقابـــل، فإننا 
نـــدّرس العلـــوم البيولوجيـــة، وإدارة األعمـــال، وعلـــوم 
الحاســـب، وعلـــوم المعلومـــات جميعهـــا فـــي مـــكان 
واحـــد بجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر. وتعـــد 
الجامعـــة المـــكان األمثـــل للتالقـــح الفكـــري بيـــن 

الطـــالب”. 

كيمياء التفاعل بين التخصصات المختلفة
يمثـــل الفريـــق الـــذي ابتكـــر تطبيـــق ســـتيليك )الـــذي 
كان يعـــرف مـــن قبـــل باســـم ميتـــس( بوتقـــة انصهـــار 
ـــن  ـــح ب ـــق صبي لتخصصـــات مختلفـــة، حيـــث يضـــم الفري
وصـــي، خريـــج الجامعـــة الـــذي تخصـــص فـــي علـــوم 
الحاســـب مـــع دراســـته إلدارة األعمـــال كتخصـــص 
فرعـــي، وروخســـار نيـــاز خـــان، التـــي درســـت علـــوم 
وجيـــدة  الرياضيـــات،  فـــي  تخصصهـــا  مـــع  الحاســـب 
موســـى، التـــي حصلـــت علـــى شـــهادة البكالوريـــوس 
فـــي أنظمـــة المعلومـــات مـــع تخصصهـــا فـــي تصميـــم 

الجرافيـــك.  
ثبُـــت أن هـــذا المزيـــج مـــن المواهـــب شـــكل  وقـــد 
الوصفـــة الصحيحـــة لتطبيـــق “ســـتيليك”، وهـــو تطبيـــق 
موجَّـــه للطـــالب ومديـــري الجامعـــات يتميـــز بأنـــه مفيـــد 
للغايـــة وصديـــق للمســـتخدم. يقـــول بـــن وصـــي: “يتســـم 
تصميـــم التطبيـــق بســـهولته وفائدتـــه الكبيـــرة، حيـــث 
أنـــه يضفـــي أجـــواًء مـــن المـــرح ويســـاعد الطـــالب علـــى 
المجـــال  هـــو  وهـــذا  الدراســـية.  لحياتهـــم  التخطيـــط 
الـــذي نتمتـــع فيـــه نحـــن خريجـــي جامعـــة كارنيجـــي 
ـــذي  ـــم ال ـــون فـــي قطـــر بميـــزة كبيـــرة، إذ أن التعلي ميل
تلقينـــاه لـــم يكـــن يركـــز علـــى محتـــوى معيـــن، ولكنـــه 
كان يتمحـــور حـــول كيفيـــة التعلـــم، والتفكيـــر، وحـــل 

المشـــاكل.”   
وكان تطبيـــق “ســـتيليك” قـــد خـــرج للنـــور فـــي شـــهر 
ديســـمبر مـــن العـــام 2016 مـــن خـــالل برنامـــج تســـريع 
تطويـــر المشـــاريع التكنولوجيـــة الـــذي يحظـــى بدعـــم 
ـــا، حيـــث وجهـــت  ـــوم والتكنولوجي مـــن واحـــة قطـــر للعل
ــام إلـــى برنامـــج  الدعـــوة لمبتكـــري التطبيـــق لالنضمـ
تســـريع تطويـــر المشـــاريع التكنولوجيـــة التابـــع لجامعـــة 
لتقديـــم خدمـــات  ســـتانفورد، وهـــو برنامـــج مرمـــوق 
ــتة  ــدة سـ ــتمر لمـ ــباب يسـ ــال الشـ ــرواد األعمـ ــه لـ التوجيـ
تطبيـــق  ويعكـــف  الســـيليكون.  وادي  فـــي  شـــهور 
ــم  ــن بينهـ ــدة عمـــالء مـ ــاء قاعـ ــى بنـ ــتيليك” اآلن علـ “سـ
بيتســـبيرغ،  مدينـــة  فـــي  ميلـــون  كارنيجـــي  جامعـــة 
إدراج  بوســـطن، حيـــث ســـيتم  فـــي  تافتـــس  وجامعـــة 

برنامـــج “ســـتيليك” كنظـــام إلرشـــاد الطـــالب فـــي 
الحـــرم الجامعـــي بأكملـــه.

         
التوجيه واإلرشاد 

ــات المتعـــددة حـــدود  ــاوز الروابـــط بيـــن التخصصـ تتجـ
طـــالب  يشـــعر  لـــم  حيـــث  الطـــالب،  بيـــن  العالقـــات 
جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر تقريبـــًا بالحاجـــة 
إلـــى خبـــراء مـــن خـــارج الجامعـــة إلرشـــادهم وتوجيـــه 
للطـــالب  الرائـــع  المعـــدل  بفضـــل  الناشـــئة  أعمالهـــم 
ــبعة طـــالب  ــبة سـ ــذه النسـ ــغ هـ ــاتذة، إذ تبلـ ــل األسـ مقابـ

لـــكل أســـتاذ.
 يقـــول حـــارث أغـــادي، الـــذي تخـــرَّج فـــي العـــام 2014: 
ــي  ــة كارنيجـ ــة التدريـــس بجامعـ ــاء هيئـ “يشـــجع أعضـ
أفـــكار  تجربـــة  علـــى  الطـــالب  قطـــر  فـــي  ميلـــون 
ــة.”  ــة اقتصاديـ ــة إلـــى حقيقـ ــي النهايـ ــول فـ ــدة تتحـ جديـ
ــان  ــي خريجـ ــادي والخنجـ ــى أن أغـ ــارة إلـ ــدر اإلشـ وتجـ
مـــن برنامـــج أنظمـــة المعلومـــات، الـــذي أمدَّهـــم بأرضيـــة 
صلبـــة لمواجهـــة التحديـــات التقنيـــة التـــي واجهتهـــم عنـــد 
ــاء  ــة للبحـــث عـــن األطبـ تفكيرهـــم فـــي إطـــالق منصـ
المتميزيـــن، باللغتيـــن العربيـــة واإلنجليزيـــة، فـــي أكثـــر 
ـــة فـــي  ـــة الصحي مـــن 2000 جهـــة مقدمـــة لخدمـــات الرعاي

قطـــر. 
ــام  ــاز تطبيـــق ميـــدي، الـــذي ُأطلـــق رســـميا فـــي العـ وفـ
2015، بمســـابقة عرب نت الكويت للشـــركات الناشـــئة 
التجريبيـــة، عـــن فئـــة أفضـــل شـــركة ناشـــئة فـــي العـــام 
لـــرواد األعمـــال فـــي منطقـــة الشـــرق األوســـط، وجائـــزة 
ــاون لـــدول  ــتارز” فـــي دول مجلـــس التعـ قمـــة “ســـيد سـ
الخليـــج العربيـــة، وجائـــزة أفضـــل شـــركة تقنيـــة ناشـــئة 
ــا  ــر لشـــركات تكنولوجيـ ــزة قطـ ــن جائـ ــام مـ ــي العـ فـ

المعلومـــات.   

مجتمع عالمي
ــي  ــون فـ ــي ميلـ ـــة كارنيجـ ــن جامع ــط بيـ ــز الروابـ تتميـ
قطـــر والجامعـــة األم فـــي مدينـــة بيســـبيرغ بأنهـــا وثيقـــة 
جامعـــة  طـــالب  مـــن  العديـــد  يـــدرس  حيـــث  للغايـــة، 

كارنيجي ميلون
تعزيز مفهوم ريادة األعمال

اإلبداع، والتوجيه، واالجتهاد عوامل تدفع نمو الشركات الناشئة التي يؤسسها الخريجون
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تتبلور

التعليم والتعليم العالي

فـــي  فـــي قطـــر فصـــاًل دراســـيًا  ميلـــون  كارنيجـــي 
الحـــرم الجامعـــي الرئيســـي، بينمـــا يأتـــي طـــالب الجامعـــة 
األم إلـــى قطـــر، فـــي إطـــار برنامـــج التبـــادل الطالبـــي، 
والمســـابقات األكاديميـــة، والزيـــارات الطالبيـــة بيـــن 
الجامعتيـــن. وقـــد ســـاعدت الدراســـة فـــي الجامعـــة األم 
ـــة األجـــواء لبعـــض الطـــالب،  ـــة بيتســـبيرغ فـــي تهيئ بمدين
مثـــل ناصـــح جوبـــي، خريـــج برنامـــج علـــوم الحاســـوب 
بجامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر فـــي العـــام 2016، 

ــال.    ــادة األعمـ ــة فـــي مجـــال ريـ ــاة مهنيـ لبـــدء حيـ
يقـــول جوبـــي: “التقيـــت برايـــان جيـــون فـــي أحـــد فصولـــي 
وأنشـــأنا  الثانيـــة،  الدراســـية  الســـنة  خـــالل  الدراســـية 
لربـــط  اآللـــي  التعلـــم  معـــا يطبـــق مفاهيـــم  مشـــروعا 
بالبائعيـــن  الثقيلـــة  والصناعـــات  الهندســـة  شـــركات 
باســـتخدام منصـــة للمـــزادات العكســـية. كمـــا أننـــا 
العمـــالء  لتزويـــد  البيانـــات  تقنيـــات تحليـــل  نســـتخدم 

بتعقيبـــات دقيقـــة للغايـــة”.     
وقـــد تخـــرج جيـــون وبـــدأ العمـــل بمنصـــب استشـــاري. 
ــد  ــى أحـ ــتمع إلـ ــون يسـ ــهور، كان جيـ ــدة شـ ــا بعـ وبعدهـ
العمـــالء أثنـــاء وصفـــه للتحديـــات التـــي يواجههـــا فـــي 
تدبيـــر مشـــترياته. عندهـــا أدرك أنـــه إذا مـــا تمََكـــن 
هـــو وجوبـــي مـــن تطويـــر مشـــروعهم بشـــكل إضافـــي، 

لمعالجـــة  اســـتخدامه كأداة  بمقدورهـــم  فســـيكون 
القضايـــا الخاصـــة بمثـــل هـــؤالء العمـــالء. لذلـــك، اتصـــل 
جيـــون بزميلـــه جوبـــي، الـــذي أدخـــل معهـــم جاســـم بوليـــن 
كشـــريك ثالـــث فـــي المشـــروع. وبفضـــل تضافـــر جهـــود 
الشـــركاء الثالثـــة، نجـــح رواد األعمـــال الشـــباب فـــي 
إنتـــاج نمـــوذج أولـــي لتطبيـــق إنبليـــو، الـــذي خـــرج للنـــور 

ــا بفتـــرة وجيـــزة. رســـميًا بعدهـ
ويمضـــي تطبيـــق إنبليـــو قدمًـــا بفضـــل هـــذا الفريـــق 
الدولـــي المتميـــز، ومـــع اجتيـــاز التطبيـــق للمرحلـــة الثانيـــة، 
يأمـــل أعضـــاء الفريـــق فـــي تعزيـــز وجـــوده العالمـــي. 
بـــات جذابًـــا  الدولـــي  أن فريقـــه  إلـــى  وأشـــار جوبـــي 
ــي  ــش فـ ــن نعيـ ــول: “نحـ ــث يقـ ــن حيـ ــالء المحتمليـ للعمـ
عصـــر العولمـــة، ويمكـــن للعمـــالء رؤيـــة إمكانيـــات 
النمـــو لبرنامـــج يهتـــم بتســـهيل التعامـــل بيـــن المؤسســـات 
ــا  ــن للتكنولوجيـ ــن بارزيـ ــي مركزيـ ــره فـ ــرى تطويـ جـ

همـــا بيتســـبيرغ والدوحـــة”.   
وكانـــت جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون فـــي قطـــر قـــد 
خرَّجـــت دفعتهـــا األولـــى منـــذ 10 ســـنوات تقريبـــا، وال 
تـــزال الشـــركات الناشـــئة للخريجيـــن فـــي مراحلهـــا 
ميـــدي،  مثـــل  شـــركات  مواصلـــة  ومـــع  المبكـــرة. 
وســـتيليك، وإنبليـــو لمســـيرة نموهـــا وتطورهـــا، فإنهـــا 

ــن  ــن الذيـ ــه للطـــالب الحالييـ ــذى بـ ــا يحتـ ــرح نموذجـ تطـ
يميلـــون لريـــادة األعمـــال.    

يقـــول أوبريـــن: “نحـــن نعلـــم الطـــالب أن ريـــادة األعمـــال 
تُعـــد مســـارًا مهنيـــا مجديـــا، ويمثـــل خريجونـــا دليـــال حيـــا 
علـــى صحـــة ذلـــك. وهنـــاك زخـــم حقيقـــي فـــي هـــذا 
المجـــال، ونحـــن متحمســـون لرؤيـــة مـــا ســـيفعله طالبنـــا 

وخريجونـــا خـــالل الفتـــرة المقبلـــة”.   
الجيل القادم

يجتمـــع طـــالب الجامعـــات مـــن جميـــع أنحـــاء قطـــر فـــي 
جامعـــة كارنيجـــي ميلـــون قطـــر كل عـــام خـــالل شـــهر 
مـــارس للمشـــاركة فـــي مســـابقة “بدايـــة ســـريعة”، وهـــي 
ـــام لطـــالب  ـــة أي ـــدان لثالث ـــي يمت مســـابقة وبرنامـــج تدريب
الجامعـــات المهتميـــن بريـــادة األعمـــال. وعلـــى مـــدار 
عطلـــة نهايـــة األســـبوع، يتلقـــى الطـــالب خدمـــات التوجيـــه 
واإلرشـــاد مـــن مهنييـــن متخصصيـــن مـــع وضعهـــم لخطـــة 
أعمـــال وعـــروٍض للمســـتثمرين تخضـــع للتقييـــم بواســـطة 
لجنـــة مـــن الحـــكام، الذيـــن يمنحـــون الجوائـــز ألبـــرز 

ثالثـــة فـــرق مشـــاركة فـــي المســـابقة. 
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التعليـــم عنصـــرا رئيســـيا فـــي تطويـــر 
فئـــات  لجميـــع  القياديـــة  المواقـــف 
قطـــر  أحـــرزت  وقـــد  المجتمـــع، 

التعليـــم. تقدمـــًا ملحوظـــًا فـــي مجـــال 

ـــوم يتخـــرج الطـــالب البالغـــون مـــن العمـــر 18 عامـــا  والي
مـــن المدرســـة مدركيـــن أنهـــم بحلـــول العـــام 2030 
ــم  ــم، وأنهـ ــن عمرهـ ــد الثالـــث مـ ــي العقـ ســـيكونون فـ
ســـيتخذون قـــرارات مصيريـــة. لـــذا فـــإن إدراكهـــم 
لـــذا  قطـــر.  مســـتقبل  سيشـــكل  اآلن  واســـتيعابهم 
فـــإن تعليمهـــم اليـــوم يجـــب أن يوفـــر لهـــم المهـــارات 
ـــة  ـــى ظـــروف اقتصادي ـــي تســـاعدهم فـــي االنتقـــال إل الت
بعـــد.  معروفـــة  غيـــر  وسياســـية  واجتماعيـــة  وتقنيـــة 
لذلـــك، شـــجعت وزارة التعليـــم بشـــكل فعـــال إنشـــاء 
العالميـــة،  نحـــو  التوجـــه  تعـــزز  تعليميـــة  مؤسســـات 
القـــدرة علـــى التكيـــف، الرغبـــة فـــي التعلـــم، وروح 
ــة علـــى  ــات العاليـ ــم والتطلعـ الفريـــق، حيـــث تُبنـــى القيـ
ـــن.  ـــذات واآلخري ـــرام ال ـــدة واحت أســـس األخـــالق الحمي
وهـــو مـــا يعـــد صمـــام األمـــان األكثـــر موثوقيـــة علـــى 
المـــدى المتوســـط والبعيـــد والـــذي يمكـــن ألي دولـــة 

أن تســـتثمر فيـــه.

الســـنوات  أن  متزايـــد  بشـــكل  واضحـــًا  بـــات  وممـــا 
تعليمـــه  علـــى  تؤثـــر  الطفـــل  عمـــر  مـــن  المبكـــرة 
مـــن  العديـــد  أدخلـــت  الســـبب  ولهـــذا  المســـتقبلي، 
 ACS مثـــل مدرســـة فـــي قطـــر  الرائـــدة  المـــدارس 
فـــي  فعليـــًا  متخصصـــة  مناهـــج  الدوليـــة  الدوحـــة 
المـــدارس االبتدائيـــة بمـــا فـــي ذلـــك برنامـــج البكالوريـــا 
الدوليـــة للســـنوات االبتدائيـــة لتعزيـــز قـــدرات الطـــالب 
األصغـــر ســـنا. ومثـــل جميـــع مياديـــن المعرفـــة، يحـــرز 

مـــا ســـريعا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، لـــذا  التعليـــم تقدُّ
مـــن الضـــروري التأكـــد مـــن أن تبقـــى مـــدارس قطـــر 
مواكبـــة ألحـــدث الممارســـات وأفضلهـــا فـــي أســـاليب 
تقييـــم  وبهـــدف  الجديـــدة.  التعلـــم  ومناهـــج  التعليـــم 
التعليـــم، فـــإن رمـــز  المناهـــج المتغيـــرة وممارســـات 
التميـــز فـــي هـــذا المجـــال هـــو الحصـــول علـــى اعتمـــاد 
مســـتمر مـــن قبـــل هيئـــة معاييـــر تعليميـــة بـــارزة. ومـــن 
ــر  ــات بتطويـ ــدارس والكليـ ــوم المـ ــدًا أن تقـ ــم جـ المهـ
عالقـــات تعاونيـــة راســـخة مـــع مراكـــز التعلـــم األخـــرى، 
بحيـــث يســـتفيد مجتمـــع الطـــالب مـــن شـــبكة تواصـــل 

ــة. ــذ البدايـ ــة منـ فعّالـ

وتعتبـــر مدرســـة ACS الدوحـــة الدّوليـــة مثـــااًل حيـــًا 
يســـاعد فـــي فهـــم التقـــدم الـــذي أحرزتـــه قطـــر فـــي 
مجـــال التعليـــم خـــالل العـــام الماضـــي. وباعتبارهـــا جـــزءا 
التـــي تمتـــاز  الدّوليـــة   ACS مـــن مجموعـــة مـــدارس
ــا علـــى اعتمـــاد  ــا مـــن التميّـــز، فـــأن حصولهـ بــــ 50 عامًـ
مؤخـــرًا  والكليـــات  للمـــدارس  الغربيـــة  الجمعيـــة 
يؤكـــد مكانتهـــا كمدرســـة رائـــدة فـــي دولـــة قطـــر 
ــع  ــازة للمجتمـ ــج الممتـ ــن النتائـ ــل مـ ــجل حافـ ــع بسـ تتمتـ
والمعلميـــن  الطـــالب  مـــن  عـــام،  بشـــكل  التعليمـــي 
المدرســـة  احتفلـــت  وقـــد  األمـــور.  وأوليـــاء  واإلدارة 
ــا  بحفـــل التخـــرج الثالـــث فـــي عـــام 2018، وانطلـــق منهـ
ــات  ــي الواليـ ــات فـ ــى جامعـ ــج إلـ ــة خريـ ــن مئـ ــر مـ أكثـ
ــدا،  ــدة وكنـ ــة المتحـ ــة والمملكـ ــدة األمريكيـ المتحـ
ممـــا ســـاهم فـــي تعزيـــز وصـــول قـــوة قطـــر الناعمـــة 

وتأثيرهـــا إلـــى جميـــع أرجـــاء العالـــم.  

كمـــا يمكـــن لطـــالب فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
أخـــرى  إلـــى دول  المُنّظـــم  الســـفر  فـــي  المشـــاركة 

كجـــزء مـــن برنامـــج تعلـــم الخدمـــة فـــي المدرســـة، 
حيـــث يتـــم توفيـــر فـــرص التعلـــم للّطـــالب فـــي الخـــارج 
حـــول خدمـــة المجتمـــع والقضايـــا البيئيـــة، ويمكـــن 
التعلـــم األخـــرى خـــارج دولـــة  استكشـــاف أســـاليب 
المدرســـة  قدمـــت  األخيـــرة،  اآلونـــة  وفـــي  قطـــر. 
وكوبهـــام  إيطاليـــا،  الوس،  عُمـــان،  إلـــى  زيـــارات 
)المملكـــة المتحـــدة( لكـــرة القـــدم. وضمـــن إطـــار 
ــة  ــة جمعـــت المدرسـ ــع والعالميـ ــاء للمجتمـ حـــس االنتمـ
فـــي قطـــر األفـــراد مـــن مختلـــف الخلفيـــات العرقيـــة 
البـــارزة لدولـــة قطـــر خـــالل  باإلنجـــازات  لالحتفـــال 
ــر.  ــة قطـ ــي لدولـ ــوم الوطنـ ــة باليـ ــال ACS الدوحـ احتفـ
 ACS وهـــي مناســـبة هادفـــة للمجتمـــع المدرســـي فـــي
الدوحـــة الدوليـــة لاللتقـــاء وتبـــادل الخبـــرات المســـتوحاة 
مـــن التاريـــخ والثقافـــة الغنيـــة والتـــراث الجميـــل لدولـــة 

ــر.  قطـ

وقـــد بـــرزت روح التعـــاون مـــن أجـــل النمـــو بشـــكل جلـــيّ 
فـــي عـــدد مـــن المشـــاريع التعاونيـــة التمثيليـــة مـــن قبـــل 
ــر  ــي عشـ ــهر االثنـ ــالل األشـ ــة خـ ــة ACS الدوحـ مدرسـ
الماضيـــة. كمـــا ســـاعد تعـــاون المدرســـة مـــع المركـــز 
المزيـــد  تحقيـــق  فـــي  قطـــر  لمؤسســـة  الترفيهـــي 
مـــن إمكانيـــات المدرســـة فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم 
فيـــه بتطويـــر حرمهـــا الجامعـــي الخـــاص بهـــا. وتتيـــح 
مذّكـــرة التفاهـــم للطـــالب والمجتمعـــات االســـتفادة 
مـــن بعـــض أرقـــى المنشـــآت الرياضيـــة فـــي قطـــر، والتـــي 
تشـــجع علـــى المشـــاركة الواســـعة فـــي مجـــال الرياضـــة 
والنشـــاط البدنـــي مـــن وقـــت مبكـــر ممـــا يســـاعد علـــى 
إلهـــام جميـــع أفـــراد المجتمـــع للحفـــاظ علـــى صحتهـــم 
ــداف  ــع أهـ ــيا مـ ــد تماشـ ــدى البعيـ ــى المـ ــم علـ ومعافاتهـ

ــة 2030.  ــر الوطنيـ ــة قطـ ــرية لرؤيـ ــة البشـ التنميـ

مدرسة ACS الدوحة الدولية
عـام مليء باإلنجــازات

عام  خالل  الجريئة  وريادتها  المتواصلة  بنجاحاتها  اعترافًا   2018 العام  حتى  قطر  دولة  أحرزته  الذي  بالتقدم  االحتفال  يعتبر 
مليء بالتحديات. وعلى الرغم من بعض العقبات فقد برزت قطر في مجال التخطيط واستنباط الموارد من خالل القيادة 
التغيير  إحداث  مسؤولية  وتحمل  البّناءة  األهداف  إدراك  من  األفراد  مكنت  التي  الفريق  وروح  القوية  واإلرادة  الحكيمة 

المنشود.
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التعليـــم عنصـــرا رئيســـيا فـــي تطويـــر 
فئـــات  لجميـــع  القياديـــة  المواقـــف 
قطـــر  أحـــرزت  وقـــد  المجتمـــع، 

التعليـــم. تقدمـــًا ملحوظـــًا فـــي مجـــال 

ـــوم يتخـــرج الطـــالب البالغـــون مـــن العمـــر 18 عامـــا  والي
مـــن المدرســـة مدركيـــن أنهـــم بحلـــول العـــام 2030 
ــم  ــم، وأنهـ ــن عمرهـ ــد الثالـــث مـ ــي العقـ ســـيكونون فـ
ســـيتخذون قـــرارات مصيريـــة. لـــذا فـــإن إدراكهـــم 
لـــذا  قطـــر.  مســـتقبل  سيشـــكل  اآلن  واســـتيعابهم 
فـــإن تعليمهـــم اليـــوم يجـــب أن يوفـــر لهـــم المهـــارات 
ـــة  ـــى ظـــروف اقتصادي ـــي تســـاعدهم فـــي االنتقـــال إل الت
بعـــد.  معروفـــة  غيـــر  وسياســـية  واجتماعيـــة  وتقنيـــة 
لذلـــك، شـــجعت وزارة التعليـــم بشـــكل فعـــال إنشـــاء 
العالميـــة،  نحـــو  التوجـــه  تعـــزز  تعليميـــة  مؤسســـات 
القـــدرة علـــى التكيـــف، الرغبـــة فـــي التعلـــم، وروح 
ــة علـــى  ــات العاليـ ــم والتطلعـ الفريـــق، حيـــث تُبنـــى القيـ
ـــن.  ـــذات واآلخري ـــرام ال ـــدة واحت أســـس األخـــالق الحمي
وهـــو مـــا يعـــد صمـــام األمـــان األكثـــر موثوقيـــة علـــى 
المـــدى المتوســـط والبعيـــد والـــذي يمكـــن ألي دولـــة 

أن تســـتثمر فيـــه.

الســـنوات  أن  متزايـــد  بشـــكل  واضحـــًا  بـــات  وممـــا 
تعليمـــه  علـــى  تؤثـــر  الطفـــل  عمـــر  مـــن  المبكـــرة 
مـــن  العديـــد  أدخلـــت  الســـبب  ولهـــذا  المســـتقبلي، 
 ACS مثـــل مدرســـة فـــي قطـــر  الرائـــدة  المـــدارس 
فـــي  فعليـــًا  متخصصـــة  مناهـــج  الدوليـــة  الدوحـــة 
المـــدارس االبتدائيـــة بمـــا فـــي ذلـــك برنامـــج البكالوريـــا 
الدوليـــة للســـنوات االبتدائيـــة لتعزيـــز قـــدرات الطـــالب 
األصغـــر ســـنا. ومثـــل جميـــع مياديـــن المعرفـــة، يحـــرز 

مـــا ســـريعا فـــي جميـــع أنحـــاء العالـــم، لـــذا  التعليـــم تقدُّ
مـــن الضـــروري التأكـــد مـــن أن تبقـــى مـــدارس قطـــر 
مواكبـــة ألحـــدث الممارســـات وأفضلهـــا فـــي أســـاليب 
تقييـــم  وبهـــدف  الجديـــدة.  التعلـــم  ومناهـــج  التعليـــم 
التعليـــم، فـــإن رمـــز  المناهـــج المتغيـــرة وممارســـات 
التميـــز فـــي هـــذا المجـــال هـــو الحصـــول علـــى اعتمـــاد 
مســـتمر مـــن قبـــل هيئـــة معاييـــر تعليميـــة بـــارزة. ومـــن 
ــر  ــات بتطويـ ــدارس والكليـ ــوم المـ ــدًا أن تقـ ــم جـ المهـ
عالقـــات تعاونيـــة راســـخة مـــع مراكـــز التعلـــم األخـــرى، 
بحيـــث يســـتفيد مجتمـــع الطـــالب مـــن شـــبكة تواصـــل 

ــة. ــذ البدايـ ــة منـ فعّالـ

وتعتبـــر مدرســـة ACS الدوحـــة الدّوليـــة مثـــااًل حيـــًا 
يســـاعد فـــي فهـــم التقـــدم الـــذي أحرزتـــه قطـــر فـــي 
مجـــال التعليـــم خـــالل العـــام الماضـــي. وباعتبارهـــا جـــزءا 
التـــي تمتـــاز  الدّوليـــة   ACS مـــن مجموعـــة مـــدارس
ــا علـــى اعتمـــاد  ــا مـــن التميّـــز، فـــأن حصولهـ بــــ 50 عامًـ
مؤخـــرًا  والكليـــات  للمـــدارس  الغربيـــة  الجمعيـــة 
يؤكـــد مكانتهـــا كمدرســـة رائـــدة فـــي دولـــة قطـــر 
ــع  ــازة للمجتمـ ــج الممتـ ــن النتائـ ــل مـ ــجل حافـ ــع بسـ تتمتـ
والمعلميـــن  الطـــالب  مـــن  عـــام،  بشـــكل  التعليمـــي 
المدرســـة  احتفلـــت  وقـــد  األمـــور.  وأوليـــاء  واإلدارة 
ــا  بحفـــل التخـــرج الثالـــث فـــي عـــام 2018، وانطلـــق منهـ
ــات  ــي الواليـ ــات فـ ــى جامعـ ــج إلـ ــة خريـ ــن مئـ ــر مـ أكثـ
ــدا،  ــدة وكنـ ــة المتحـ ــة والمملكـ ــدة األمريكيـ المتحـ
ممـــا ســـاهم فـــي تعزيـــز وصـــول قـــوة قطـــر الناعمـــة 

وتأثيرهـــا إلـــى جميـــع أرجـــاء العالـــم.  

كمـــا يمكـــن لطـــالب فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
أخـــرى  إلـــى دول  المُنّظـــم  الســـفر  فـــي  المشـــاركة 

كجـــزء مـــن برنامـــج تعلـــم الخدمـــة فـــي المدرســـة، 
حيـــث يتـــم توفيـــر فـــرص التعلـــم للّطـــالب فـــي الخـــارج 
حـــول خدمـــة المجتمـــع والقضايـــا البيئيـــة، ويمكـــن 
التعلـــم األخـــرى خـــارج دولـــة  استكشـــاف أســـاليب 
المدرســـة  قدمـــت  األخيـــرة،  اآلونـــة  وفـــي  قطـــر. 
وكوبهـــام  إيطاليـــا،  الوس،  عُمـــان،  إلـــى  زيـــارات 
)المملكـــة المتحـــدة( لكـــرة القـــدم. وضمـــن إطـــار 
ــة  ــة جمعـــت المدرسـ ــع والعالميـ ــاء للمجتمـ حـــس االنتمـ
فـــي قطـــر األفـــراد مـــن مختلـــف الخلفيـــات العرقيـــة 
البـــارزة لدولـــة قطـــر خـــالل  باإلنجـــازات  لالحتفـــال 
ــر.  ــة قطـ ــي لدولـ ــوم الوطنـ ــة باليـ ــال ACS الدوحـ احتفـ
 ACS وهـــي مناســـبة هادفـــة للمجتمـــع المدرســـي فـــي
الدوحـــة الدوليـــة لاللتقـــاء وتبـــادل الخبـــرات المســـتوحاة 
مـــن التاريـــخ والثقافـــة الغنيـــة والتـــراث الجميـــل لدولـــة 

ــر.  قطـ

وقـــد بـــرزت روح التعـــاون مـــن أجـــل النمـــو بشـــكل جلـــيّ 
فـــي عـــدد مـــن المشـــاريع التعاونيـــة التمثيليـــة مـــن قبـــل 
ــر  ــي عشـ ــهر االثنـ ــالل األشـ ــة خـ ــة ACS الدوحـ مدرسـ
الماضيـــة. كمـــا ســـاعد تعـــاون المدرســـة مـــع المركـــز 
المزيـــد  تحقيـــق  فـــي  قطـــر  لمؤسســـة  الترفيهـــي 
مـــن إمكانيـــات المدرســـة فـــي الوقـــت الـــذي تقـــوم 
فيـــه بتطويـــر حرمهـــا الجامعـــي الخـــاص بهـــا. وتتيـــح 
مذّكـــرة التفاهـــم للطـــالب والمجتمعـــات االســـتفادة 
مـــن بعـــض أرقـــى المنشـــآت الرياضيـــة فـــي قطـــر، والتـــي 
تشـــجع علـــى المشـــاركة الواســـعة فـــي مجـــال الرياضـــة 
والنشـــاط البدنـــي مـــن وقـــت مبكـــر ممـــا يســـاعد علـــى 
إلهـــام جميـــع أفـــراد المجتمـــع للحفـــاظ علـــى صحتهـــم 
ــداف  ــع أهـ ــيا مـ ــد تماشـ ــدى البعيـ ــى المـ ــم علـ ومعافاتهـ

ــة 2030.  ــر الوطنيـ ــة قطـ ــرية لرؤيـ ــة البشـ التنميـ

مدرسة ACS الدوحة الدولية
عـام مليء باإلنجــازات

عام  خالل  الجريئة  وريادتها  المتواصلة  بنجاحاتها  اعترافًا   2018 العام  حتى  قطر  دولة  أحرزته  الذي  بالتقدم  االحتفال  يعتبر 
مليء بالتحديات. وعلى الرغم من بعض العقبات فقد برزت قطر في مجال التخطيط واستنباط الموارد من خالل القيادة 
التغيير  إحداث  مسؤولية  وتحمل  البّناءة  األهداف  إدراك  من  األفراد  مكنت  التي  الفريق  وروح  القوية  واإلرادة  الحكيمة 

المنشود.

يشكل

التعليم والتعليم العالي

 إعــالنية

١٢٠



التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة

الصحـة

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
التعليم والتعليم العالي

وكمثـــال آخـــر علـــى التعـــاون ذو المنفعـــة المتبادلـــة، 
دُعـــي مدرّبـــا كـــرة القـــدم فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
كورفـــر  تدريـــب  مركـــز  قـــادا  الذيـــن  الدوليـــة 
فـــي  عمليـــة  دورة  لتقديـــم  للمدرســـة  التابـــع  للتميـــز 
فـــي  المواطنييـــن  للمدربيـــن  كورفـــر®  منهجيـــة 
ــاب  ــل اكتسـ ــن أجـ ــباير مـ ــي أسـ ــب فـ ــز المواهـ مركـ
القـــدم  بيـــن العبـــي كـــرة  الثقـــة  المهـــارات وزيـــادة 
الشـــباب. وكانـــت مجموعـــة أســـباير هـــي المســـؤولة 
عـــن القاعـــدة الشـــعبية لتطويـــر األداء الفريـــد للبرنامـــج 
أن  التدريـــب  خـــالل  مـــن  واضحًـــا  وأصبـــح  الوطنـــي. 
الدوحـــة   ACS ومدرســـة   ®Coerver أســـباير، 
علـــى  القائمـــة  األساســـية  القيـــم  نفـــس  يتقاســـمون 

المثابـــرة واالجتهـــاد فـــي ســـبيل النمـــو، والتـــي شـــهدت 
 ACS ومدرســـة أســـباير  مـــن  مـــن كل  استحســـانًا 

الدوليـــة.  الدوحـــة 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل مدرســـة ACS الدوحـــة 
المســـتقل  بالتعلـــم  االهتمـــام  تشـــجيع  علـــى  الدوليـــة 
ــارج  ــة خـ ــراءة اإلضافيـ ــاريع للقـ ــر مشـ ــالل توفيـ ــن خـ مـ
الفصـــول الدراســـية، حيـــث تأخـــذ جميـــع الصفـــوف 
الدراســـية االبتدائيـــة فـــي زيـــارات منتظمـــة لمكتبـــة 
قطـــر الوطنيـــة المفتوحـــة مؤخـــرا، ليـــس فقـــط كجـــزء 
مـــن رحلـــة التعلـــم المســـتمر للطـــالب ولكـــن لتشـــجيعهم 
علـــى االســـتفادة مـــن واحـــدة مـــن أكبـــر اإلنجـــازات 

ـــم  ـــة فـــي قطـــر خـــالل العـــام الماضـــي. كمـــا يت التعليمي
ــن  ــن سـ ــاالت مـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــج تكنولوجيـ دمـ
ــول«  ــوبك المحمـ ــر حاسـ ــج »أحضـ ــع برنامـ ــرة مـ مبكـ
لمســـاعدة الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة علـــى تحقيـــق 
التعلـــم،  بيئـــة تكنولوجيـــا  فـــي  كامـــل إمكاناتهـــم 
ـــاد لـــكل  ـــاد الفـــردي حيـــث تقـــدم آي ب وبرنامـــج اآلي ب
طالـــب لتســـهيل فـــرص التعلـــم الحديـــث فـــي المراحـــل 

االبتدائيـــة والمتوســـطة فـــي المدرســـة.

تعتبـــر قيمـــة غـــرس وتنميـــة الثقـــة والكفـــاءة والفضـــول 
األهميـــة  فـــي  غايـــة  الشـــباب  لـــدى  التعلـــم  بهـــدف 
عندمـــا نفكـــر فـــي التقـــدم الـــذي ســـتحرزه قطـــر فـــي 
المســـتقبل. وســـيتطلب قـــادة الغـــد فـــي جميـــع قطاعـــات 
المجتمـــع مهـــارات تعّلـــم ممتـــازة، والشـــجاعة لمواجهـــة 
التغييـــر، وحســـن التقديـــر بشـــكل حاســـم مـــع االســـتعانة 
والخطـــأ.  بالصـــح  واثـــق  وحـــس  والتعاطـــف  بالخيـــال 
وهـــي صفـــات ال يمكـــن فرضهـــا، ولكـــن يمكـــن 

ــد. ــم الجيـ ــالل التعليـ ــن خـ ــا مـ ــابها وتنميتهـ اكتسـ

ـــا  ـــا ملحوًظ ـــام الماضـــي، أحـــرزت قطـــر تقدّمً خـــالل الع
إنجـــازات  فـــي  يتمثـــل  كمـــا  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
مدرســـة ACS الدوحـــة الدوليـــة. وكمـــا أن الطلـــب 
األكاديمـــي  األداء  مـــن  العاليـــة  المســـتويات  علـــى 
ــة فـــي  ــرة الدوليـ ــع والنظـ ــاج المجتمـ واالجتماعـــي وإدمـ
ــر  ــإن قطـ ــم، فـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــتمر فـ ــد مسـ تزايـ
ــيع  ــي توسـ ــتمرار فـ ــالل االسـ ــن خـ ــط مـ ــتفيد فقـ ستسـ
المتوفـــر  التعليـــم  جـــودة  ورفـــع  التعليميـــة  آفاقهـــا 

المســـتويات. جميـــع  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
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وكمثـــال آخـــر علـــى التعـــاون ذو المنفعـــة المتبادلـــة، 
دُعـــي مدرّبـــا كـــرة القـــدم فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
كورفـــر  تدريـــب  مركـــز  قـــادا  الذيـــن  الدوليـــة 
فـــي  عمليـــة  دورة  لتقديـــم  للمدرســـة  التابـــع  للتميـــز 
فـــي  المواطنييـــن  للمدربيـــن  كورفـــر®  منهجيـــة 
ــاب  ــل اكتسـ ــن أجـ ــباير مـ ــي أسـ ــب فـ ــز المواهـ مركـ
القـــدم  بيـــن العبـــي كـــرة  الثقـــة  المهـــارات وزيـــادة 
الشـــباب. وكانـــت مجموعـــة أســـباير هـــي المســـؤولة 
عـــن القاعـــدة الشـــعبية لتطويـــر األداء الفريـــد للبرنامـــج 
أن  التدريـــب  خـــالل  مـــن  واضحًـــا  وأصبـــح  الوطنـــي. 
الدوحـــة   ACS ومدرســـة   ®Coerver أســـباير، 
علـــى  القائمـــة  األساســـية  القيـــم  نفـــس  يتقاســـمون 

المثابـــرة واالجتهـــاد فـــي ســـبيل النمـــو، والتـــي شـــهدت 
 ACS ومدرســـة أســـباير  مـــن  مـــن كل  استحســـانًا 

الدوليـــة.  الدوحـــة 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل مدرســـة ACS الدوحـــة 
المســـتقل  بالتعلـــم  االهتمـــام  تشـــجيع  علـــى  الدوليـــة 
ــارج  ــة خـ ــراءة اإلضافيـ ــاريع للقـ ــر مشـ ــالل توفيـ ــن خـ مـ
الفصـــول الدراســـية، حيـــث تأخـــذ جميـــع الصفـــوف 
الدراســـية االبتدائيـــة فـــي زيـــارات منتظمـــة لمكتبـــة 
قطـــر الوطنيـــة المفتوحـــة مؤخـــرا، ليـــس فقـــط كجـــزء 
مـــن رحلـــة التعلـــم المســـتمر للطـــالب ولكـــن لتشـــجيعهم 
علـــى االســـتفادة مـــن واحـــدة مـــن أكبـــر اإلنجـــازات 

ـــم  ـــة فـــي قطـــر خـــالل العـــام الماضـــي. كمـــا يت التعليمي
ــن  ــن سـ ــاالت مـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــج تكنولوجيـ دمـ
ــول«  ــوبك المحمـ ــر حاسـ ــج »أحضـ ــع برنامـ ــرة مـ مبكـ
لمســـاعدة الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة علـــى تحقيـــق 
التعلـــم،  بيئـــة تكنولوجيـــا  فـــي  كامـــل إمكاناتهـــم 
ـــاد لـــكل  ـــاد الفـــردي حيـــث تقـــدم آي ب وبرنامـــج اآلي ب
طالـــب لتســـهيل فـــرص التعلـــم الحديـــث فـــي المراحـــل 

االبتدائيـــة والمتوســـطة فـــي المدرســـة.

تعتبـــر قيمـــة غـــرس وتنميـــة الثقـــة والكفـــاءة والفضـــول 
األهميـــة  فـــي  غايـــة  الشـــباب  لـــدى  التعلـــم  بهـــدف 
عندمـــا نفكـــر فـــي التقـــدم الـــذي ســـتحرزه قطـــر فـــي 
المســـتقبل. وســـيتطلب قـــادة الغـــد فـــي جميـــع قطاعـــات 
المجتمـــع مهـــارات تعّلـــم ممتـــازة، والشـــجاعة لمواجهـــة 
التغييـــر، وحســـن التقديـــر بشـــكل حاســـم مـــع االســـتعانة 
والخطـــأ.  بالصـــح  واثـــق  وحـــس  والتعاطـــف  بالخيـــال 
وهـــي صفـــات ال يمكـــن فرضهـــا، ولكـــن يمكـــن 

ــد. ــم الجيـ ــالل التعليـ ــن خـ ــا مـ ــابها وتنميتهـ اكتسـ

ـــا  ـــا ملحوًظ ـــام الماضـــي، أحـــرزت قطـــر تقدّمً خـــالل الع
إنجـــازات  فـــي  يتمثـــل  كمـــا  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
مدرســـة ACS الدوحـــة الدوليـــة. وكمـــا أن الطلـــب 
األكاديمـــي  األداء  مـــن  العاليـــة  المســـتويات  علـــى 
ــة فـــي  ــرة الدوليـ ــع والنظـ ــاج المجتمـ واالجتماعـــي وإدمـ
ــر  ــإن قطـ ــم، فـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــتمر فـ ــد مسـ تزايـ
ــيع  ــي توسـ ــتمرار فـ ــالل االسـ ــن خـ ــط مـ ــتفيد فقـ ستسـ
المتوفـــر  التعليـــم  جـــودة  ورفـــع  التعليميـــة  آفاقهـــا 

المســـتويات. جميـــع  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
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التعليم والتعليم العالي

وكمثـــال آخـــر علـــى التعـــاون ذو المنفعـــة المتبادلـــة، 
دُعـــي مدرّبـــا كـــرة القـــدم فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
كورفـــر  تدريـــب  مركـــز  قـــادا  الذيـــن  الدوليـــة 
فـــي  عمليـــة  دورة  لتقديـــم  للمدرســـة  التابـــع  للتميـــز 
فـــي  المواطنييـــن  للمدربيـــن  كورفـــر®  منهجيـــة 
ــاب  ــل اكتسـ ــن أجـ ــباير مـ ــي أسـ ــب فـ ــز المواهـ مركـ
القـــدم  بيـــن العبـــي كـــرة  الثقـــة  المهـــارات وزيـــادة 
الشـــباب. وكانـــت مجموعـــة أســـباير هـــي المســـؤولة 
عـــن القاعـــدة الشـــعبية لتطويـــر األداء الفريـــد للبرنامـــج 
أن  التدريـــب  خـــالل  مـــن  واضحًـــا  وأصبـــح  الوطنـــي. 
الدوحـــة   ACS ومدرســـة   ®Coerver أســـباير، 
علـــى  القائمـــة  األساســـية  القيـــم  نفـــس  يتقاســـمون 

المثابـــرة واالجتهـــاد فـــي ســـبيل النمـــو، والتـــي شـــهدت 
 ACS ومدرســـة أســـباير  مـــن  مـــن كل  استحســـانًا 

الدوليـــة.  الدوحـــة 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل مدرســـة ACS الدوحـــة 
المســـتقل  بالتعلـــم  االهتمـــام  تشـــجيع  علـــى  الدوليـــة 
ــارج  ــة خـ ــراءة اإلضافيـ ــاريع للقـ ــر مشـ ــالل توفيـ ــن خـ مـ
الفصـــول الدراســـية، حيـــث تأخـــذ جميـــع الصفـــوف 
الدراســـية االبتدائيـــة فـــي زيـــارات منتظمـــة لمكتبـــة 
قطـــر الوطنيـــة المفتوحـــة مؤخـــرا، ليـــس فقـــط كجـــزء 
مـــن رحلـــة التعلـــم المســـتمر للطـــالب ولكـــن لتشـــجيعهم 
علـــى االســـتفادة مـــن واحـــدة مـــن أكبـــر اإلنجـــازات 

ـــم  ـــة فـــي قطـــر خـــالل العـــام الماضـــي. كمـــا يت التعليمي
ــن  ــن سـ ــاالت مـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــج تكنولوجيـ دمـ
ــول«  ــوبك المحمـ ــر حاسـ ــج »أحضـ ــع برنامـ ــرة مـ مبكـ
لمســـاعدة الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة علـــى تحقيـــق 
التعلـــم،  بيئـــة تكنولوجيـــا  فـــي  كامـــل إمكاناتهـــم 
ـــاد لـــكل  ـــاد الفـــردي حيـــث تقـــدم آي ب وبرنامـــج اآلي ب
طالـــب لتســـهيل فـــرص التعلـــم الحديـــث فـــي المراحـــل 

االبتدائيـــة والمتوســـطة فـــي المدرســـة.

تعتبـــر قيمـــة غـــرس وتنميـــة الثقـــة والكفـــاءة والفضـــول 
األهميـــة  فـــي  غايـــة  الشـــباب  لـــدى  التعلـــم  بهـــدف 
عندمـــا نفكـــر فـــي التقـــدم الـــذي ســـتحرزه قطـــر فـــي 
المســـتقبل. وســـيتطلب قـــادة الغـــد فـــي جميـــع قطاعـــات 
المجتمـــع مهـــارات تعّلـــم ممتـــازة، والشـــجاعة لمواجهـــة 
التغييـــر، وحســـن التقديـــر بشـــكل حاســـم مـــع االســـتعانة 
والخطـــأ.  بالصـــح  واثـــق  وحـــس  والتعاطـــف  بالخيـــال 
وهـــي صفـــات ال يمكـــن فرضهـــا، ولكـــن يمكـــن 

ــد. ــم الجيـ ــالل التعليـ ــن خـ ــا مـ ــابها وتنميتهـ اكتسـ

ـــا  ـــا ملحوًظ ـــام الماضـــي، أحـــرزت قطـــر تقدّمً خـــالل الع
إنجـــازات  فـــي  يتمثـــل  كمـــا  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
مدرســـة ACS الدوحـــة الدوليـــة. وكمـــا أن الطلـــب 
األكاديمـــي  األداء  مـــن  العاليـــة  المســـتويات  علـــى 
ــة فـــي  ــرة الدوليـ ــع والنظـ ــاج المجتمـ واالجتماعـــي وإدمـ
ــر  ــإن قطـ ــم، فـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــتمر فـ ــد مسـ تزايـ
ــيع  ــي توسـ ــتمرار فـ ــالل االسـ ــن خـ ــط مـ ــتفيد فقـ ستسـ
المتوفـــر  التعليـــم  جـــودة  ورفـــع  التعليميـــة  آفاقهـــا 

المســـتويات. جميـــع  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 
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ــام  ــة للعـ ــة للدولـ ــة العامـ ــهدت الموازنـ شـ
ـــة  2017 تخصيـــص مـــوارد لقطـــاع الرعاي
الصحيـــة تقـــدر بنحـــو 24 مليـــار ريـــال 
المخصصـــات  إجمالـــي  مـــن   %  12.3 وتمثـــل  قطـــري 
مقابـــل 20.805 مليـــار ريـــال قطـــري فـــي موزانـــة 2016 
والتـــي مثلـــت 10 % مـــن إجمالـــي المخصصـــات. وأكـــدت 
تتصـــدر  قطـــر  أن  لألعمـــال  أكســـفورد  مجموعـــة 
انفاقهـــا  حيـــث  مـــن  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  دول 
علـــى القطـــاع الصحـــي كنســـبة تجـــاه الناتـــج المحلـــي 
ــا،  اإلجمالـــي. وقالـــت المجموعـــة فـــي أحـــدث تقاريرهـ
إن قطـــر تنفـــق أكثـــر مـــن أي بلـــد آخـــر فـــي المنطقـــة، 
مـــن  والوقايـــة  الرعايـــة  علـــى  اإلنفـــاق  يمثـــل  حيـــث 
األمـــراض 22 % مـــن إجمالـــي اإلنفـــاق علـــى الصحـــة 
فـــي العـــام الماضـــــــي، مقارنـــــة بمتوسطـــــات تتــــــراوح 
بيـــن 7 و11 % لـــدول الحصـــار المتمثلـــة فـــي البحريـــن 
العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 

المتحـــدة.
أضـــاف التقريـــر: تركـــز إســـتراتيجية قطـــر الصحيـــة 
وتقديـــم  الطبيـــة  المرافـــق  توســـيع  علـــى  الجديـــدة 
الرعايـــة وســـالمتها  التـــي تحســـن جـــودة  السياســـات 
وكفاءتهـــا، وتعزيـــز أســـاليب الحيـــاة الصحيـــة، حيـــث 
عنصـــرًا  الصحيـــة  الحيـــاة  نمـــط  تعزيـــز  يشـــكل 
الجديـــدة  الصحيـــة  اســـتراتيجية قطـــر  فـــي  رئيســـيًا 
تدابيـــر  اتخـــاذ  يتـــم  المقبلـــة، حيـــث  للســـت ســـنوات 
اســـتباقية للحـــد مـــن انتشـــار األمـــراض غيـــر المعديـــة 
ـــاح الرســـمي  ـــم االفتت ـــث ت ـــة. حي وتخفيـــف عـــبء الرعاي
لمدينـــة حمـــد بـــن خليفـــة الطبيـــة تواكبـــا مـــع االحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي للدولـــة.  يذكـــر بـــأن مســـاحة مشـــروع 
هـــذه المستشـــفيات بلغـــت 227.000 متـــر مربـــع، ويضـــم 
559 ســـريرًا موزعـــة علـــى ثالثـــة مبـــانٍ، تضـــم كال 
مـــن مبنـــى الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة، ومركـــز قطـــر 
ــاث،  ــرأة واألبحـ ــة المـ ــز صحـ ــل، ومركـ ــادة التأهيـ إلعـ
وقـــد تـــم تصميـــم هـــذه المستشـــفيات وفقـــًا ألعلـــى 
المواصفـــات والمعاييـــر العالميـــة، فيمـــا يتعلـــق بمـــواد 
البنـــاء المســـتخدمة وألـــوان الطـــالء وكافـــة المتطلبـــات 
والمعاييـــر التـــي مـــن شـــأنها أن تعـــزز مـــن اســـتدامة 

للمرضـــى  مريحـــة  داخليـــة  بيئـــة  وتوفـــر  المبنـــى، 
والطاقـــم الطبـــي والـــزوار كمـــا يتضمـــن المشـــروع 
ــد  ــة حمـ ــفيات مدينـ ــع مستشـ ــي لمجمـ ــخ الرئيسـ المطبـ
بـــن خليفـــة الطبيـــة بســـعة 8000 وجبـــة يوميـــًا، باإلضافـــة 
إلـــى األنظمـــة الصيدليـــة الروبوتيـــة التـــي تقـــوم بنقـــل 
ويضـــم  األقســـام.  لمختلـــف  آليـــًا  األدويـــة  وتجهيـــز 
تقديـــم  فـــي  متخصصـــة  مراكـــز  ثالثـــة  المشـــروع 
تتبنـــى  حيـــث  عالميـــة،  بمســـتويات  الطبيـــة  الرعايـــة 
وزارة الصحـــة العامـــة رؤيـــة العمـــل بالتخصـــص فـــي 
كافـــة األقســـام إلـــى جانـــب الفـــرق الطبيـــة وهـــو منهـــج 
أثبـــت نجاحـــه فـــي دول العالـــم المتقدمـــة فـــي القطـــاع 
ــدم  ــل ويقـ ــاءة العمـ ــتوى كفـ ــع مسـ ــا يرفـ ــي، ممـ الصحـ
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  للحـــاالت،  صحيحـــا  تشـــخيصا 

الرعايـــة المتميـــزة للمرضـــى بجـــودة عاليـــة. 

مركز الرعاية الطبية اليومية 
ــز  ــو مركـ ــة هـ ــة الطبيـ ــه المدينـ ــا تضمنتـ ــرز مـ ــل أبـ لعـ
ـــة  الـــذي يقـــدم خدمـــات جراحـــة  ـــة اليومي ـــة الطبي الرعاي
اليـــوم الواحـــد والخدمـــات العالجيـــة بالعيـــادة الخارجيـــة، 
كما ســـيقدم  خدمات التشـــخيص والمالحظة والعالج 
لمرضـــى العيـــادات الخارجيـــة البالغيـــن، ممـــن ال تتطلـــب 
حاالتهـــم إدخالهـــم إلـــى المستشـــفى، ويهـــدف المركـــز 
إلـــى اســـتيعاب الحـــاالت التـــي تتطلـــب عمليـــات جراحيـــة 
وغـــرف  أقســـام  إجرائهـــا ضمـــن  مـــن  بـــداًل  صغـــرى 
العمليـــات المخصصـــة للعمليـــات الجراحيـــة الكبـــرى. 
وتعـــد مؤسســـة حمـــد الطبيـــة واحـــدة مـــن بيـــن العديـــد 
ـــون  ـــة الذيـــن يعمل ـــة الصحي مـــن مـــزودي خدمـــات الرعاي
علـــى تصميـــم وإنشـــاء مرافـــق خاصـــة لحـــاالت اإلقامـــة 
القصيـــرة والخدمـــات الجراحيـــة التـــي تقـــل فيهـــا إقامـــة 
المريـــض بالمرفـــق العالجـــي عـــن 24 ســـاعة.  ويتضمـــن 
المرفـــق الجديـــد 66 ســـريرا، مـــن بينهـــا 12 ســـريرا 
ســـريرا  و54  الجراحـــة،  قبـــل  مـــا  لرعايـــة  مخصصـــًا 
لإلفاقـــة بوحـــدة رعايـــة مـــا بعـــد الجراحـــة، باإلضافـــة إلـــى 
ـــة  ـــة، العناي ـــات.  خدمـــات المســـالك البولي 14 غرفـــة عملي
واألذن  األنـــف  الهضمـــي،  الجهـــاز  أمـــراض  بالقـــدم، 
المركـــز  وســـيتضمن  والعيـــون.  الســـمع  والحنجـــرة، 
حيـــث  الجراحـــة،  قبـــل  مـــا  لتقييـــم  عيـــادة  كذلـــك، 
يخضـــع المرضـــى للتقييـــم الطبـــي الدقيـــق للتأكـــد مـــن 

ــة.  ــة الجراحيـ ــتعدادهم للعمليـ اسـ
وتـــم تصميـــم عمليـــة رعايـــة المرضـــى بهـــدف تقديـــم 
أفضـــل نتائـــج طبيـــة ممكنـــة وتســـهيل إمكانيـــة وصـــول 
إلـــى توفيـــر أكبـــر  المرضـــى للخدمـــات، باإلضافـــة 
عـــدد ممكـــن مـــن الخدمـــات العالجيـــة والجراحيـــة فـــي 
مرفـــق للرعايـــة اليوميـــة. ويعنـــي ذلـــك أنـــه ســـيكون 
ــة  ــر ضروريـ ــة غيـ ــة إقامـ ــب أيـ ــى تجنـ ــكان المرضـ بإمـ
فـــي المستشـــفى، والتعافـــي فـــي بيئتهـــم المنزليـــة مـــع 
توفيـــر المتابعـــة الطبيـــة لهـــم.  بـــدأ مركـــز الرعايـــة 
الطبيـــة اليوميـــة، فـــي اســـتقبال المرضـــى فـــي العيـــادات 
الخارجيـــة للمســـالك البوليـــة التـــي تـــم نقلهـــا مـــن موقعهـــا 
العيـــادات  وتعتبـــر  العـــام.  حمـــد  بمستشـــفى  الســـابق 
ــم  ــي تـ ــادات التـ ــة ثالـــث العيـ ــالك البوليـ ــة للمسـ الخارجيـ

الصحـةالصحـة

تطوير النظام الصحي
قطر  رؤية  تؤكد  حيث  الصحي،  النظام  تطوير  في  أساسا  الصحية  الخدمات  وأمان  جودة  قطر  دولة  جعلت 
الوطنية 2030 على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية وقائية وعالجية عالية الجودة 

يدار وفق أفضل المعايير العالمية.

لقد

بـــدء العمـــل بهـــا فـــي مركـــز الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة، 
الســـكري  قـــدم  عـــالج  عيـــادات  افتتـــاح  تـــم  حيـــث 
إلـــى  إضافـــة  الكبـــد  وأمـــراض  الهضمـــي  والجهـــاز 
خدمـــات المنظـــار. ومـــن المقـــرر أن يتـــم خـــالل األشـــهر 
الســـمع  كعيـــادات  إضافيـــة  عيـــادات  نقـــل  المقبلـــة 
واألنـــف واألذن والحنجـــرة وخدمـــات التخديـــر الـــذي 
يســـبق الجراحـــة والخدمـــات الجراحيـــة. ويســـبق االفتتـــاح 
بمركـــز  الخارجيـــة  العيـــادات  لخدمـــات  التدريجـــي 
الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة افتتـــاح المستشـــفيات الثالثـــة 
والبـــدء  الطبيـــة  خليفـــة  بـــن  حمـــد  بمدينـــة  الجديـــدة 

بإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة ذات اليـــوم الواحـــد.

مركز قطر إلعادة التأهيل 
أمـــا مركـــز قطـــر إلعـــادة التأهيـــل فقـــد تـــم بنـــاؤه 
علـــى مســـاحة قدرهـــا حوالـــي 38.000 متـــر مربـــع، ويضـــم 
المبنـــى 200 ســـرير، وجناحـــًا واحـــدًا للمعالجـــة المائيـــة، 
المعالجـــة  أجنحـــة  أكثـــر  مـــن  واحـــدًا  يعـــد  والـــذي 
المائيـــة )HYDROTHERAPY( تطـــورًا فـــي منطقـــة 
تجهيـــزه  أيضـــًا  المشـــروع  يتضمـــن  كمـــا  الخليـــج، 
فـــي  منتشـــرة    )PATIENT LIFT( آليـــة  بأنظمـــة 
كافـــة أرجـــاء المركـــز تســـاعد المرضـــى المصابيـــن 
التنقـــل،  علـــى  الحركـــة  علـــى  القادريـــن  غيـــر  أو 
ــة تعمـــل بشـــكل آلـــي  وذلـــك مـــن خـــالل أجهـــزة معلقـ
أو  الوقـــوف  علـــى  لمســـاعدتهم  المصابيـــن  وتحمـــل 
خارجيـــة  عيـــادات  أيضـــًا  المبنـــى  ويضـــم  التنقـــل. 
تغطـــي مجـــاالت العـــالج الوظيفـــي وزراعـــة األعضـــاء 
ودعـــم العالجـــات التـــي تقدمهـــا العيـــادات للمرضـــى 
الداخلييـــن. . فيوفـــر خدمـــات إعـــادة تأهيـــل شـــاملة 
ـــم العـــالج  ـــة لألطفـــال والبالغيـــن، بهـــدف تقدي ومتكامل
ـــات فـــي  ـــون مـــن جلطـــات أو إصاب ـــن يعان للمرضـــى الذي
الدمـــاغ  وتأهيلهـــم لالستشـــفاء والعيـــش بصـــورة أفضـــل 

بعد تعرضهم لإلصابات.

ـــة للعـــالج الطبيعـــي 12 غرفـــة  ـــادات الخارجي وتضـــم العي
عـــالج وأربـــع صـــاالت رياضيـــة وغرفـــة عـــالج اجتماعـــي 
وجناحـــا رئيســـيا للخدمـــات التعليميـــة والمســـاندة، كمـــا 
يقـــع المختبـــر الرئيســـي ضمـــن هـــذا المبنـــى وتبلـــغ 
ســـعة المركـــز مـــن حيـــث عـــدد األســـرة 193 ســـريرا، 
ويضـــم 5 بـــرك ســـباحة للعـــالج الطبيعـــي. كمـــا يشـــتمل 
ــى  ــوي علـ ــور يحتـ ــعة متطـ ــز أشـ ــى مركـ ــروع علـ المشـ
عـــدد جهـــازي أشـــعة C.T وجهـــازي رنيـــن مغناطيســـي 
غـــرف  و)10(  أشـــعة  غـــرف   6 جانـــب  إلـــى   MRI
للموجـــات فـــوق الصوتيـــة. الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز 
قطـــر إلعـــادة التأهيـــل بـــدأ فـــي اســـتقبال المرضـــى 
ـــة،  مـــن وحـــدات المرضـــى الداخلييـــن بمستشـــفى الرميل
منـــذ 24 مـــارس 2017، ويضـــم المركـــز حاليـــًا العيـــادات 
الرميلـــة  مستشـــفى  مـــن  نقلهـــا  تـــم  التـــي  الخارجيـــة 
ــادة العـــالج الطبيعـــي  فـــي ديســـمبر 2016. وتتضمـــن عيـ
ـــادة  ـــة، وعي ـــادة عـــالج النطـــق واللغ ـــل، وعي وإعـــادة التأهي
العـــالج الوظائفـــي العصبـــي للبالغيـــن، وعيـــادة العـــالج 
الطبيعـــي العصبـــي للبالغيـــن. وســـيتم افتتـــاح المزيـــد 
مـــن العيـــادات والخدمـــات بالمركـــز بصـــورة تدريجيـــة.  
وتعتمـــد الرعايـــة المقدمـــة للمرضـــى فـــي مركـــز قطـــر 
إلعـــادة التأهيـــل علـــى برامـــج إعـــادة تأهيـــل مختلفـــة يتـــم 
تطبيقهـــا لتقديـــم رعايـــة متمحـــورة حـــول المريـــض. 
وعنـــد وصـــول مركـــز قطـــر إلعـــادة التأهيـــل لمرحلـــة 
التشـــغيل الكلـــي، فإنـــه ســـيتم تطبيـــق منهجيـــة رعايـــة 
متعـــددة التخصصـــات تتمحـــور حـــول المريـــض ضمـــن 
برنامـــج الجلطـــة الدماغيـــة، وبرنامـــج إصابـــات الدمـــاغ، 
ــج عـــالج  ــاع الشـــوكي، وبرنامـ ــات النخـ ــج إصابـ وبرنامـ
األلـــم العضلـــي الهيكلـــي، وبرنامـــج إعـــادة التأهيـــل 
لرعايـــة  البرامـــج  هـــذه  تـــم تصميـــم  وقـــد  لألطفـــال. 
مرضـــى الحـــاالت الحـــادة ومـــا دون الحـــادة، ومرضـــى 
الخارجيـــة،  العيـــادات  ومرضـــى  القصيـــرة،  اإلقامـــة 
التأهيليـــة.  الرعايـــة  بمراكـــز  المقيميـــن  والمرضـــى 

ــة  ويضمـــن هـــذا النهـــج القائـــم علـــى البرامـــج المصممـ
وتوقعـــات  احتياجـــات  تلبيـــة  للمرضـــى  خصيصـــًا 
المريـــض بصـــورة مســـتمرة خـــالل رحلتـــه العالجيـــة.

 
مركز صحة المرأة 

تـــم بنـــاء مركـــز صحـــة المـــرأة واألبحـــاث علـــى مســـاحة 
قدرهـــا 72.000 متـــر مربـــع، بطاقـــة اســـتيعابية تصـــل 
إلـــى 15000 والدة ســـنويا، فيمـــا تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 
للمرضـــى الداخلييـــن للمركـــز 198 ســـريرا إلـــى جانـــب 
101 ســـرير لحديثـــي الـــوالدة. كمـــا يضـــم 7 غـــرف 
فـــي  فحـــص  غرفـــة  و60  والدة،  غرفـــة  و21  عمليـــات 
العيـــادات الخارجيـــة. كمـــا يتميـــز المبنـــى بخدمـــات 
الطـــوارئ والحـــوادث للعمليـــات القيصريـــة، إلـــى جانـــب 
غـــرف الفـــرز وغـــرف األشـــعة فـــوق الصوتيـــة وغـــرف 
عـــالج وغـــرف للـــوالدات الطارئـــة. وقـــد تـــم تحويـــل 
منخفضـــة  الحـــاالت  ذوي  الـــوالدة  حديثـــي  األطفـــال 
الخطـــورة والحـــاالت عاليـــة الخطـــورة الذيـــن يحتاجـــون 
عيـــادات  إلـــى  متخصصـــة  طبيـــة  ورعايـــة  لمتابعـــة 
صحـــة الطفـــل بالمركـــز وقـــد تـــم تصميـــم عيـــادات 
صحـــة الطفـــل لتوفيـــر رعايـــة ومتابعـــة طبيـــة مســـتمرة 
ــاالت  ــن حـ ــون مـ ــن يعانـ ــوالدة الذيـ ــي الـ ــال حديثـ لألطفـ
طبيـــة منخفضـــة الخطـــورة. كمـــا تقـــدم هـــذه العيـــادات 
ــن  ــون مـ ــن يعانـ ــوالدة الذيـ ــي الـ ــة لحديثـ ــة الطبيـ الرعايـ
ـــة الخطـــورة بعـــد أن يســـمح لهـــم بالخـــروج  حـــاالت عالي
أوضـــح  جانبـــه  مـــن  المركـــزة.  العنايـــة  وحـــدة  مـــن 
الدكتـــور ســـموأل لطفـــي، استشـــاري أول ونائـــب مديـــر 
النســـاء،  الـــوالدة بمستشـــفى  طـــب األطفـــال حديثـــي 
العيـــادات  لهـــذه  تحويلهـــم  يتـــم  الذيـــن  األطفـــال  أن 
التخصصيـــة قـــد يعانـــون مـــن حـــاالت طبيـــة أو عوامـــل 
خارجيـــة تتســـبب فـــي جعلهـــم معرضيـــن بصـــورة أكبـــر 
لخطـــر اإلصابـــة باضطرابـــات نمائيـــة )تأخـــر النمـــو(. 

المركز الوطني لعالج السمنة
محمـــد  حنـــان  الدكتـــورة  ســـعادة  افتتحـــت  كمـــا 
الكـــواري، وزيـــر الصحـــة العامـــة، رســـميًا المركـــز 
الوطنـــي  للمعهـــد  التابـــع  الســـمنة  لعـــالج  الوطنـــي 
بمؤسســـة  األيـــض  وأمـــراض  والســـمنة  للســـكري 
حمـــد الطبيـــة، وفـــي تعليقهـــا علـــى أهميـــة المركـــز 
الجديـــد أشـــارت ســـعادتها إلـــى أن افتتـــاح المركـــز 
ـــي لعـــالج الســـمنة يُعـــد عالمـــة فارقـــة فـــي جهـــود  الوطن
ســـعادتها:  وقالـــت  قطـــر.  فـــي  الســـمنة  مكافحـــة 
التزامنـــا  الســـمنة  لعـــالج  الوطنـــي  المركـــز  “يعـــزز 
فـــي دولـــة قطـــر بتوفيرأفضـــل رعايـــة آمنـــة وحانيـــة 
ــة مـــن األمـــراض  ــة للمرضـــى تهـــدف إلـــى الوقايـ وفعالـ
المرتبطـــة بزيـــادة الـــوزن، وذلـــك تماشـــيًا مـــع مـــا نصـــت 
عليـــه اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للصحـــة. حيـــث يُعـــد هـــذا 
األمـــر بالـــغ األهميـــة فـــي قطـــر بشـــكل خـــاص لمـــا 
نواجهـــه مـــن تحديـــات صحيـــة ترتبـــط بوجـــود بعـــض 
أعلـــى معـــدالت انتشـــار أمـــراض األيـــض الناتجـــة عـــن 

والســـكري”. بالســـمنة  اإلصابـــة 

»يعزز المركز الوطني لعالج السمنة التزامنا بتوفير  
أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى تهدف 

إلى الوقاية من األمراض المرتبطة بزيادة الوزن، 
وذلك تماشيًا مع ما نصت عليه اإلستراتيجية الوطنية 

للصحة«. 

  سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة

الصحـة

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨
التعليم والتعليم العالي

وكمثـــال آخـــر علـــى التعـــاون ذو المنفعـــة المتبادلـــة، 
دُعـــي مدرّبـــا كـــرة القـــدم فـــي مدرســـة ACS الدوحـــة 
كورفـــر  تدريـــب  مركـــز  قـــادا  الذيـــن  الدوليـــة 
فـــي  عمليـــة  دورة  لتقديـــم  للمدرســـة  التابـــع  للتميـــز 
فـــي  المواطنييـــن  للمدربيـــن  كورفـــر®  منهجيـــة 
ــاب  ــل اكتسـ ــن أجـ ــباير مـ ــي أسـ ــب فـ ــز المواهـ مركـ
القـــدم  بيـــن العبـــي كـــرة  الثقـــة  المهـــارات وزيـــادة 
الشـــباب. وكانـــت مجموعـــة أســـباير هـــي المســـؤولة 
عـــن القاعـــدة الشـــعبية لتطويـــر األداء الفريـــد للبرنامـــج 
أن  التدريـــب  خـــالل  مـــن  واضحًـــا  وأصبـــح  الوطنـــي. 
الدوحـــة   ACS ومدرســـة   ®Coerver أســـباير، 
علـــى  القائمـــة  األساســـية  القيـــم  نفـــس  يتقاســـمون 

المثابـــرة واالجتهـــاد فـــي ســـبيل النمـــو، والتـــي شـــهدت 
 ACS ومدرســـة أســـباير  مـــن  مـــن كل  استحســـانًا 

الدوليـــة.  الدوحـــة 

باإلضافـــة إلـــى ذلـــك، تعمـــل مدرســـة ACS الدوحـــة 
المســـتقل  بالتعلـــم  االهتمـــام  تشـــجيع  علـــى  الدوليـــة 
ــارج  ــة خـ ــراءة اإلضافيـ ــاريع للقـ ــر مشـ ــالل توفيـ ــن خـ مـ
الفصـــول الدراســـية، حيـــث تأخـــذ جميـــع الصفـــوف 
الدراســـية االبتدائيـــة فـــي زيـــارات منتظمـــة لمكتبـــة 
قطـــر الوطنيـــة المفتوحـــة مؤخـــرا، ليـــس فقـــط كجـــزء 
مـــن رحلـــة التعلـــم المســـتمر للطـــالب ولكـــن لتشـــجيعهم 
علـــى االســـتفادة مـــن واحـــدة مـــن أكبـــر اإلنجـــازات 

ـــم  ـــة فـــي قطـــر خـــالل العـــام الماضـــي. كمـــا يت التعليمي
ــن  ــن سـ ــاالت مـ ــات واالتصـ ــا المعلومـ ــج تكنولوجيـ دمـ
ــول«  ــوبك المحمـ ــر حاسـ ــج »أحضـ ــع برنامـ ــرة مـ مبكـ
لمســـاعدة الطـــالب فـــي المرحلـــة الثانويـــة علـــى تحقيـــق 
التعلـــم،  بيئـــة تكنولوجيـــا  فـــي  كامـــل إمكاناتهـــم 
ـــاد لـــكل  ـــاد الفـــردي حيـــث تقـــدم آي ب وبرنامـــج اآلي ب
طالـــب لتســـهيل فـــرص التعلـــم الحديـــث فـــي المراحـــل 

االبتدائيـــة والمتوســـطة فـــي المدرســـة.

تعتبـــر قيمـــة غـــرس وتنميـــة الثقـــة والكفـــاءة والفضـــول 
األهميـــة  فـــي  غايـــة  الشـــباب  لـــدى  التعلـــم  بهـــدف 
عندمـــا نفكـــر فـــي التقـــدم الـــذي ســـتحرزه قطـــر فـــي 
المســـتقبل. وســـيتطلب قـــادة الغـــد فـــي جميـــع قطاعـــات 
المجتمـــع مهـــارات تعّلـــم ممتـــازة، والشـــجاعة لمواجهـــة 
التغييـــر، وحســـن التقديـــر بشـــكل حاســـم مـــع االســـتعانة 
والخطـــأ.  بالصـــح  واثـــق  وحـــس  والتعاطـــف  بالخيـــال 
وهـــي صفـــات ال يمكـــن فرضهـــا، ولكـــن يمكـــن 

ــد. ــم الجيـ ــالل التعليـ ــن خـ ــا مـ ــابها وتنميتهـ اكتسـ

ـــا  ـــا ملحوًظ ـــام الماضـــي، أحـــرزت قطـــر تقدّمً خـــالل الع
إنجـــازات  فـــي  يتمثـــل  كمـــا  التعليـــم،  مجـــال  فـــي 
مدرســـة ACS الدوحـــة الدوليـــة. وكمـــا أن الطلـــب 
األكاديمـــي  األداء  مـــن  العاليـــة  المســـتويات  علـــى 
ــة فـــي  ــرة الدوليـ ــع والنظـ ــاج المجتمـ واالجتماعـــي وإدمـ
ــر  ــإن قطـ ــم، فـ ــاء العالـ ــع أنحـ ــي جميـ ــتمر فـ ــد مسـ تزايـ
ــيع  ــي توسـ ــتمرار فـ ــالل االسـ ــن خـ ــط مـ ــتفيد فقـ ستسـ
المتوفـــر  التعليـــم  جـــودة  ورفـــع  التعليميـــة  آفاقهـــا 

المســـتويات. جميـــع  علـــى  والمقيميـــن  للمواطنيـــن 

١٢٢

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

ــام  ــة للعـ ــة للدولـ ــة العامـ ــهدت الموازنـ شـ
ـــة  2017 تخصيـــص مـــوارد لقطـــاع الرعاي
الصحيـــة تقـــدر بنحـــو 24 مليـــار ريـــال 
المخصصـــات  إجمالـــي  مـــن   %  12.3 وتمثـــل  قطـــري 
مقابـــل 20.805 مليـــار ريـــال قطـــري فـــي موزانـــة 2016 
والتـــي مثلـــت 10 % مـــن إجمالـــي المخصصـــات. وأكـــدت 
تتصـــدر  قطـــر  أن  لألعمـــال  أكســـفورد  مجموعـــة 
انفاقهـــا  حيـــث  مـــن  األوســـط  الشـــرق  منطقـــة  دول 
علـــى القطـــاع الصحـــي كنســـبة تجـــاه الناتـــج المحلـــي 
ــا،  اإلجمالـــي. وقالـــت المجموعـــة فـــي أحـــدث تقاريرهـ
إن قطـــر تنفـــق أكثـــر مـــن أي بلـــد آخـــر فـــي المنطقـــة، 
مـــن  والوقايـــة  الرعايـــة  علـــى  اإلنفـــاق  يمثـــل  حيـــث 
األمـــراض 22 % مـــن إجمالـــي اإلنفـــاق علـــى الصحـــة 
فـــي العـــام الماضـــــــي، مقارنـــــة بمتوسطـــــات تتــــــراوح 
بيـــن 7 و11 % لـــدول الحصـــار المتمثلـــة فـــي البحريـــن 
العربيـــة  واإلمـــارات  الســـعودية  العربيـــة  والمملكـــة 

المتحـــدة.
أضـــاف التقريـــر: تركـــز إســـتراتيجية قطـــر الصحيـــة 
وتقديـــم  الطبيـــة  المرافـــق  توســـيع  علـــى  الجديـــدة 
الرعايـــة وســـالمتها  التـــي تحســـن جـــودة  السياســـات 
وكفاءتهـــا، وتعزيـــز أســـاليب الحيـــاة الصحيـــة، حيـــث 
عنصـــرًا  الصحيـــة  الحيـــاة  نمـــط  تعزيـــز  يشـــكل 
الجديـــدة  الصحيـــة  اســـتراتيجية قطـــر  فـــي  رئيســـيًا 
تدابيـــر  اتخـــاذ  يتـــم  المقبلـــة، حيـــث  للســـت ســـنوات 
اســـتباقية للحـــد مـــن انتشـــار األمـــراض غيـــر المعديـــة 
ـــاح الرســـمي  ـــم االفتت ـــث ت ـــة. حي وتخفيـــف عـــبء الرعاي
لمدينـــة حمـــد بـــن خليفـــة الطبيـــة تواكبـــا مـــع االحتفـــال 
باليـــوم الوطنـــي للدولـــة.  يذكـــر بـــأن مســـاحة مشـــروع 
هـــذه المستشـــفيات بلغـــت 227.000 متـــر مربـــع، ويضـــم 
559 ســـريرًا موزعـــة علـــى ثالثـــة مبـــانٍ، تضـــم كال 
مـــن مبنـــى الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة، ومركـــز قطـــر 
ــاث،  ــرأة واألبحـ ــة المـ ــز صحـ ــل، ومركـ ــادة التأهيـ إلعـ
وقـــد تـــم تصميـــم هـــذه المستشـــفيات وفقـــًا ألعلـــى 
المواصفـــات والمعاييـــر العالميـــة، فيمـــا يتعلـــق بمـــواد 
البنـــاء المســـتخدمة وألـــوان الطـــالء وكافـــة المتطلبـــات 
والمعاييـــر التـــي مـــن شـــأنها أن تعـــزز مـــن اســـتدامة 

للمرضـــى  مريحـــة  داخليـــة  بيئـــة  وتوفـــر  المبنـــى، 
والطاقـــم الطبـــي والـــزوار كمـــا يتضمـــن المشـــروع 
ــد  ــة حمـ ــفيات مدينـ ــع مستشـ ــي لمجمـ ــخ الرئيسـ المطبـ
بـــن خليفـــة الطبيـــة بســـعة 8000 وجبـــة يوميـــًا، باإلضافـــة 
إلـــى األنظمـــة الصيدليـــة الروبوتيـــة التـــي تقـــوم بنقـــل 
ويضـــم  األقســـام.  لمختلـــف  آليـــًا  األدويـــة  وتجهيـــز 
تقديـــم  فـــي  متخصصـــة  مراكـــز  ثالثـــة  المشـــروع 
تتبنـــى  حيـــث  عالميـــة،  بمســـتويات  الطبيـــة  الرعايـــة 
وزارة الصحـــة العامـــة رؤيـــة العمـــل بالتخصـــص فـــي 
كافـــة األقســـام إلـــى جانـــب الفـــرق الطبيـــة وهـــو منهـــج 
أثبـــت نجاحـــه فـــي دول العالـــم المتقدمـــة فـــي القطـــاع 
ــدم  ــل ويقـ ــاءة العمـ ــتوى كفـ ــع مسـ ــا يرفـ ــي، ممـ الصحـ
توفيـــر  جانـــب  إلـــى  للحـــاالت،  صحيحـــا  تشـــخيصا 

الرعايـــة المتميـــزة للمرضـــى بجـــودة عاليـــة. 

مركز الرعاية الطبية اليومية 
ــز  ــو مركـ ــة هـ ــة الطبيـ ــه المدينـ ــا تضمنتـ ــرز مـ ــل أبـ لعـ
ـــة  الـــذي يقـــدم خدمـــات جراحـــة  ـــة اليومي ـــة الطبي الرعاي
اليـــوم الواحـــد والخدمـــات العالجيـــة بالعيـــادة الخارجيـــة، 
كما ســـيقدم  خدمات التشـــخيص والمالحظة والعالج 
لمرضـــى العيـــادات الخارجيـــة البالغيـــن، ممـــن ال تتطلـــب 
حاالتهـــم إدخالهـــم إلـــى المستشـــفى، ويهـــدف المركـــز 
إلـــى اســـتيعاب الحـــاالت التـــي تتطلـــب عمليـــات جراحيـــة 
وغـــرف  أقســـام  إجرائهـــا ضمـــن  مـــن  بـــداًل  صغـــرى 
العمليـــات المخصصـــة للعمليـــات الجراحيـــة الكبـــرى. 
وتعـــد مؤسســـة حمـــد الطبيـــة واحـــدة مـــن بيـــن العديـــد 
ـــون  ـــة الذيـــن يعمل ـــة الصحي مـــن مـــزودي خدمـــات الرعاي
علـــى تصميـــم وإنشـــاء مرافـــق خاصـــة لحـــاالت اإلقامـــة 
القصيـــرة والخدمـــات الجراحيـــة التـــي تقـــل فيهـــا إقامـــة 
المريـــض بالمرفـــق العالجـــي عـــن 24 ســـاعة.  ويتضمـــن 
المرفـــق الجديـــد 66 ســـريرا، مـــن بينهـــا 12 ســـريرا 
ســـريرا  و54  الجراحـــة،  قبـــل  مـــا  لرعايـــة  مخصصـــًا 
لإلفاقـــة بوحـــدة رعايـــة مـــا بعـــد الجراحـــة، باإلضافـــة إلـــى 
ـــة  ـــة، العناي ـــات.  خدمـــات المســـالك البولي 14 غرفـــة عملي
واألذن  األنـــف  الهضمـــي،  الجهـــاز  أمـــراض  بالقـــدم، 
المركـــز  وســـيتضمن  والعيـــون.  الســـمع  والحنجـــرة، 
حيـــث  الجراحـــة،  قبـــل  مـــا  لتقييـــم  عيـــادة  كذلـــك، 
يخضـــع المرضـــى للتقييـــم الطبـــي الدقيـــق للتأكـــد مـــن 

ــة.  ــة الجراحيـ ــتعدادهم للعمليـ اسـ
وتـــم تصميـــم عمليـــة رعايـــة المرضـــى بهـــدف تقديـــم 
أفضـــل نتائـــج طبيـــة ممكنـــة وتســـهيل إمكانيـــة وصـــول 
إلـــى توفيـــر أكبـــر  المرضـــى للخدمـــات، باإلضافـــة 
عـــدد ممكـــن مـــن الخدمـــات العالجيـــة والجراحيـــة فـــي 
مرفـــق للرعايـــة اليوميـــة. ويعنـــي ذلـــك أنـــه ســـيكون 
ــة  ــر ضروريـ ــة غيـ ــة إقامـ ــب أيـ ــى تجنـ ــكان المرضـ بإمـ
فـــي المستشـــفى، والتعافـــي فـــي بيئتهـــم المنزليـــة مـــع 
توفيـــر المتابعـــة الطبيـــة لهـــم.  بـــدأ مركـــز الرعايـــة 
الطبيـــة اليوميـــة، فـــي اســـتقبال المرضـــى فـــي العيـــادات 
الخارجيـــة للمســـالك البوليـــة التـــي تـــم نقلهـــا مـــن موقعهـــا 
العيـــادات  وتعتبـــر  العـــام.  حمـــد  بمستشـــفى  الســـابق 
ــم  ــي تـ ــادات التـ ــة ثالـــث العيـ ــالك البوليـ ــة للمسـ الخارجيـ

الصحـةالصحـة

تطوير النظام الصحي
قطر  رؤية  تؤكد  حيث  الصحي،  النظام  تطوير  في  أساسا  الصحية  الخدمات  وأمان  جودة  قطر  دولة  جعلت 
الوطنية 2030 على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية وقائية وعالجية عالية الجودة 

يدار وفق أفضل المعايير العالمية.

لقد

بـــدء العمـــل بهـــا فـــي مركـــز الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة، 
الســـكري  قـــدم  عـــالج  عيـــادات  افتتـــاح  تـــم  حيـــث 
إلـــى  إضافـــة  الكبـــد  وأمـــراض  الهضمـــي  والجهـــاز 
خدمـــات المنظـــار. ومـــن المقـــرر أن يتـــم خـــالل األشـــهر 
الســـمع  كعيـــادات  إضافيـــة  عيـــادات  نقـــل  المقبلـــة 
واألنـــف واألذن والحنجـــرة وخدمـــات التخديـــر الـــذي 
يســـبق الجراحـــة والخدمـــات الجراحيـــة. ويســـبق االفتتـــاح 
بمركـــز  الخارجيـــة  العيـــادات  لخدمـــات  التدريجـــي 
الرعايـــة الطبيـــة اليوميـــة افتتـــاح المستشـــفيات الثالثـــة 
والبـــدء  الطبيـــة  خليفـــة  بـــن  حمـــد  بمدينـــة  الجديـــدة 

بإجـــراء العمليـــات الجراحيـــة ذات اليـــوم الواحـــد.

مركز قطر إلعادة التأهيل 
أمـــا مركـــز قطـــر إلعـــادة التأهيـــل فقـــد تـــم بنـــاؤه 
علـــى مســـاحة قدرهـــا حوالـــي 38.000 متـــر مربـــع، ويضـــم 
المبنـــى 200 ســـرير، وجناحـــًا واحـــدًا للمعالجـــة المائيـــة، 
المعالجـــة  أجنحـــة  أكثـــر  مـــن  واحـــدًا  يعـــد  والـــذي 
المائيـــة )HYDROTHERAPY( تطـــورًا فـــي منطقـــة 
تجهيـــزه  أيضـــًا  المشـــروع  يتضمـــن  كمـــا  الخليـــج، 
فـــي  منتشـــرة    )PATIENT LIFT( آليـــة  بأنظمـــة 
كافـــة أرجـــاء المركـــز تســـاعد المرضـــى المصابيـــن 
التنقـــل،  علـــى  الحركـــة  علـــى  القادريـــن  غيـــر  أو 
ــة تعمـــل بشـــكل آلـــي  وذلـــك مـــن خـــالل أجهـــزة معلقـ
أو  الوقـــوف  علـــى  لمســـاعدتهم  المصابيـــن  وتحمـــل 
خارجيـــة  عيـــادات  أيضـــًا  المبنـــى  ويضـــم  التنقـــل. 
تغطـــي مجـــاالت العـــالج الوظيفـــي وزراعـــة األعضـــاء 
ودعـــم العالجـــات التـــي تقدمهـــا العيـــادات للمرضـــى 
الداخلييـــن. . فيوفـــر خدمـــات إعـــادة تأهيـــل شـــاملة 
ـــم العـــالج  ـــة لألطفـــال والبالغيـــن، بهـــدف تقدي ومتكامل
ـــات فـــي  ـــون مـــن جلطـــات أو إصاب ـــن يعان للمرضـــى الذي
الدمـــاغ  وتأهيلهـــم لالستشـــفاء والعيـــش بصـــورة أفضـــل 

بعد تعرضهم لإلصابات.

ـــة للعـــالج الطبيعـــي 12 غرفـــة  ـــادات الخارجي وتضـــم العي
عـــالج وأربـــع صـــاالت رياضيـــة وغرفـــة عـــالج اجتماعـــي 
وجناحـــا رئيســـيا للخدمـــات التعليميـــة والمســـاندة، كمـــا 
يقـــع المختبـــر الرئيســـي ضمـــن هـــذا المبنـــى وتبلـــغ 
ســـعة المركـــز مـــن حيـــث عـــدد األســـرة 193 ســـريرا، 
ويضـــم 5 بـــرك ســـباحة للعـــالج الطبيعـــي. كمـــا يشـــتمل 
ــى  ــوي علـ ــور يحتـ ــعة متطـ ــز أشـ ــى مركـ ــروع علـ المشـ
عـــدد جهـــازي أشـــعة C.T وجهـــازي رنيـــن مغناطيســـي 
غـــرف  و)10(  أشـــعة  غـــرف   6 جانـــب  إلـــى   MRI
للموجـــات فـــوق الصوتيـــة. الجديـــر بالذكـــر أن مركـــز 
قطـــر إلعـــادة التأهيـــل بـــدأ فـــي اســـتقبال المرضـــى 
ـــة،  مـــن وحـــدات المرضـــى الداخلييـــن بمستشـــفى الرميل
منـــذ 24 مـــارس 2017، ويضـــم المركـــز حاليـــًا العيـــادات 
الرميلـــة  مستشـــفى  مـــن  نقلهـــا  تـــم  التـــي  الخارجيـــة 
ــادة العـــالج الطبيعـــي  فـــي ديســـمبر 2016. وتتضمـــن عيـ
ـــادة  ـــة، وعي ـــادة عـــالج النطـــق واللغ ـــل، وعي وإعـــادة التأهي
العـــالج الوظائفـــي العصبـــي للبالغيـــن، وعيـــادة العـــالج 
الطبيعـــي العصبـــي للبالغيـــن. وســـيتم افتتـــاح المزيـــد 
مـــن العيـــادات والخدمـــات بالمركـــز بصـــورة تدريجيـــة.  
وتعتمـــد الرعايـــة المقدمـــة للمرضـــى فـــي مركـــز قطـــر 
إلعـــادة التأهيـــل علـــى برامـــج إعـــادة تأهيـــل مختلفـــة يتـــم 
تطبيقهـــا لتقديـــم رعايـــة متمحـــورة حـــول المريـــض. 
وعنـــد وصـــول مركـــز قطـــر إلعـــادة التأهيـــل لمرحلـــة 
التشـــغيل الكلـــي، فإنـــه ســـيتم تطبيـــق منهجيـــة رعايـــة 
متعـــددة التخصصـــات تتمحـــور حـــول المريـــض ضمـــن 
برنامـــج الجلطـــة الدماغيـــة، وبرنامـــج إصابـــات الدمـــاغ، 
ــج عـــالج  ــاع الشـــوكي، وبرنامـ ــات النخـ ــج إصابـ وبرنامـ
األلـــم العضلـــي الهيكلـــي، وبرنامـــج إعـــادة التأهيـــل 
لرعايـــة  البرامـــج  هـــذه  تـــم تصميـــم  وقـــد  لألطفـــال. 
مرضـــى الحـــاالت الحـــادة ومـــا دون الحـــادة، ومرضـــى 
الخارجيـــة،  العيـــادات  ومرضـــى  القصيـــرة،  اإلقامـــة 
التأهيليـــة.  الرعايـــة  بمراكـــز  المقيميـــن  والمرضـــى 

ــة  ويضمـــن هـــذا النهـــج القائـــم علـــى البرامـــج المصممـ
وتوقعـــات  احتياجـــات  تلبيـــة  للمرضـــى  خصيصـــًا 
المريـــض بصـــورة مســـتمرة خـــالل رحلتـــه العالجيـــة.

 
مركز صحة المرأة 

تـــم بنـــاء مركـــز صحـــة المـــرأة واألبحـــاث علـــى مســـاحة 
قدرهـــا 72.000 متـــر مربـــع، بطاقـــة اســـتيعابية تصـــل 
إلـــى 15000 والدة ســـنويا، فيمـــا تبلـــغ الطاقـــة االســـتيعابية 
للمرضـــى الداخلييـــن للمركـــز 198 ســـريرا إلـــى جانـــب 
101 ســـرير لحديثـــي الـــوالدة. كمـــا يضـــم 7 غـــرف 
فـــي  فحـــص  غرفـــة  و60  والدة،  غرفـــة  و21  عمليـــات 
العيـــادات الخارجيـــة. كمـــا يتميـــز المبنـــى بخدمـــات 
الطـــوارئ والحـــوادث للعمليـــات القيصريـــة، إلـــى جانـــب 
غـــرف الفـــرز وغـــرف األشـــعة فـــوق الصوتيـــة وغـــرف 
عـــالج وغـــرف للـــوالدات الطارئـــة. وقـــد تـــم تحويـــل 
منخفضـــة  الحـــاالت  ذوي  الـــوالدة  حديثـــي  األطفـــال 
الخطـــورة والحـــاالت عاليـــة الخطـــورة الذيـــن يحتاجـــون 
عيـــادات  إلـــى  متخصصـــة  طبيـــة  ورعايـــة  لمتابعـــة 
صحـــة الطفـــل بالمركـــز وقـــد تـــم تصميـــم عيـــادات 
صحـــة الطفـــل لتوفيـــر رعايـــة ومتابعـــة طبيـــة مســـتمرة 
ــاالت  ــن حـ ــون مـ ــن يعانـ ــوالدة الذيـ ــي الـ ــال حديثـ لألطفـ
طبيـــة منخفضـــة الخطـــورة. كمـــا تقـــدم هـــذه العيـــادات 
ــن  ــون مـ ــن يعانـ ــوالدة الذيـ ــي الـ ــة لحديثـ ــة الطبيـ الرعايـ
ـــة الخطـــورة بعـــد أن يســـمح لهـــم بالخـــروج  حـــاالت عالي
أوضـــح  جانبـــه  مـــن  المركـــزة.  العنايـــة  وحـــدة  مـــن 
الدكتـــور ســـموأل لطفـــي، استشـــاري أول ونائـــب مديـــر 
النســـاء،  الـــوالدة بمستشـــفى  طـــب األطفـــال حديثـــي 
العيـــادات  لهـــذه  تحويلهـــم  يتـــم  الذيـــن  األطفـــال  أن 
التخصصيـــة قـــد يعانـــون مـــن حـــاالت طبيـــة أو عوامـــل 
خارجيـــة تتســـبب فـــي جعلهـــم معرضيـــن بصـــورة أكبـــر 
لخطـــر اإلصابـــة باضطرابـــات نمائيـــة )تأخـــر النمـــو(. 

المركز الوطني لعالج السمنة
محمـــد  حنـــان  الدكتـــورة  ســـعادة  افتتحـــت  كمـــا 
الكـــواري، وزيـــر الصحـــة العامـــة، رســـميًا المركـــز 
الوطنـــي  للمعهـــد  التابـــع  الســـمنة  لعـــالج  الوطنـــي 
بمؤسســـة  األيـــض  وأمـــراض  والســـمنة  للســـكري 
حمـــد الطبيـــة، وفـــي تعليقهـــا علـــى أهميـــة المركـــز 
الجديـــد أشـــارت ســـعادتها إلـــى أن افتتـــاح المركـــز 
ـــي لعـــالج الســـمنة يُعـــد عالمـــة فارقـــة فـــي جهـــود  الوطن
ســـعادتها:  وقالـــت  قطـــر.  فـــي  الســـمنة  مكافحـــة 
التزامنـــا  الســـمنة  لعـــالج  الوطنـــي  المركـــز  “يعـــزز 
فـــي دولـــة قطـــر بتوفيرأفضـــل رعايـــة آمنـــة وحانيـــة 
ــة مـــن األمـــراض  ــة للمرضـــى تهـــدف إلـــى الوقايـ وفعالـ
المرتبطـــة بزيـــادة الـــوزن، وذلـــك تماشـــيًا مـــع مـــا نصـــت 
عليـــه اإلســـتراتيجية الوطنيـــة للصحـــة. حيـــث يُعـــد هـــذا 
األمـــر بالـــغ األهميـــة فـــي قطـــر بشـــكل خـــاص لمـــا 
نواجهـــه مـــن تحديـــات صحيـــة ترتبـــط بوجـــود بعـــض 
أعلـــى معـــدالت انتشـــار أمـــراض األيـــض الناتجـــة عـــن 

والســـكري”. بالســـمنة  اإلصابـــة 

»يعزز المركز الوطني لعالج السمنة التزامنا بتوفير  
أفضل رعاية آمنة وحانية وفعالة للمرضى تهدف 

إلى الوقاية من األمراض المرتبطة بزيادة الوزن، 
وذلك تماشيًا مع ما نصت عليه اإلستراتيجية الوطنية 

للصحة«. 

  سعادة الدكتورة حنان محمد الكواري
وزيرة الصحة العامة
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التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

اســـتفاد المراجعـــون مـــن الباقـــة المتنوعـــة 
مـــن الخدمـــات الصحيـــة التـــي تعتمـــد 
علـــى المـــكان واحتياجـــات كل منطقـــة 
التـــي تتلخـــص  مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن األهـــداف 
فـــي الحفـــاظ علـــى صحـــة الســـكان ووقايتهـــم مـــن 
األمـــراض، باإلضافـــة إلـــى تشـــخيص وعـــالج المرضـــى، 
للمرضـــى  ومســـتمر  األمـــد  طويـــل  دعـــم  وتقديـــم 
وعائالتهـــم مـــن الرضـــع إلـــى المســـنين مـــرورًا باألطفـــال، 

واألمهـــات. والمتزوجيـــن،  والبالغيـــن،  والمراهقيـــن، 
كمـــا اســـتفاد أكثـــر مـــن 21 ألـــف مراجـــع مـــن خدمـــات 
الفحـــص المبكـــر لســـرطان الثـــدي واألمعـــاء خـــالل 
2017. حيـــث تتولـــى مؤسســـة الرعايـــة الصحيـــة األوليـــة 

ســـرطان  عـــن  المبكـــر  الكشـــف  برنامـــج  تنفيـــذ 
الثـــدي واألمعـــاء فـــي دولـــة قطـــر، باعتبارهـــا المـــزوّد 
لمجموعـــة واســـعة مـــن خدمـــات الرعايـــة الصحيـــة فـــي 
كافـــة أنحـــاء البـــالد، وقـــد جـــرى تفويـــض المؤسســـة 
لقيـــادة جهـــود تنفيـــذ البرنامـــج. وفـــي إطـــار ســـعيها 
وكفـــاءة،  بفاعليـــة  البرنامـــج  تنفيـــذ  لضمـــان 
مـــن  دولـــي  تحالـــف  خبـــرات  المؤسســـة  اســـتقطبت 
»فوجـــي  يشـــمل  الرائـــدة  العالميـــة  الشـــركات 
ــة التـــي ســـتعمل علـــى توفيـــر األجهـــزة  فيلـــم« اليابانيـ
»رادنـــت«  وشـــركة  المعلوماتيـــة،  والنظـــم  الطبيـــة 
األميركيـــة التـــي تقـــدّم خدمـــات تشـــغيل المراكـــز، 
سولوشـــونز«  ميديـــكال  »سبشـــياليزد  وشـــركة 

المســـؤولة عـــن تقديـــم الدعـــم اإلداري فـــي الدوحـــة 
ـــة مراكـــز متخصصـــة فـــي الكشـــف  مـــن خـــالل ثالث
الثـــدي واألمعـــاء ومركـــز  المبكـــر عـــن ســـرطان 

متنقـــل. 
الرعايـــة  مؤسســـة  أكـــدت  اإلطـــار  هـــذا  وفـــي 
ـــة أن  عـــدد المراجعيـــن الذيـــن أجـــري  ـــة األولي الصحي
لهـــم الكشـــف المبكـــر لســـرطان الثـــدي فـــي العـــام 

)11622( مراجعـــا. بلـــغ   2017
كمـــا بلـــغ عـــدد المراجعيـــن مـــن الرجـــال والنســـاء 
لســـرطان  المبكـــر  الكشـــف  لهـــم  أجـــري  الذيـــن 

مراجعـــا.  )9494(  -  2017 فـــي  األمعـــاء 

التقدم  ٢٠١٧ - ٢٠١٨

 إعــالنية

3 مليون مراجع للمراكز الصحية 
األولية في العام 2017

راجع ما يقرب من 3 مليون شخص المراكز الصحية  خالل العام الماضي 2017 من خالل  )23( مركزًا للرعاية 
والمنطقة  الغربية،  والمنطقة  الوسطى،  المنطقة  هي  مناطق  ثالث  على  والمقسمة  األولية  الصحية 

الشمالية.

حيث

الصحـة

١٢6
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