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;  ◄  العدد 10484
الثالثاء 1 جمادى ا�خرة 1438 هـ 28 فبراير 2017م خدمات إعالنية

  يختتم اليوم بطرح مشروعات حصرية

 فرص استثمار واعدة في {معرض الفرص العقارية} 
تختتم الــيــوم فعاليات "مــعــرض الــفــرص العقارية" 
الذي تنظمه شركة "يوتوبيا" للعقارات وكشفت خالله 
املجموعة عن قائمة من املشاريع العقارية املتميزة في 
عدد من الدول التي تشهد استقطاًبا في مجال االستثمار 
العقاري وفي مقدمتها بريطانيا وكندا وتركيا وأمريكا 

وإسبانيا والبوسنة ودبي والبحرين وسلطنة عمان، 
ــذي أقيم أمــس فــي فندق شيراتون  ويعد املــعــرض ال
الدوحة واملمتد حتى 28 فبراير الجاري، األول من نوعه 
في قطر الذي تنظمه الشركة العقارية وتقدم من خالله 

فرصا استثمارية في أكثر من عشر دول عربية وعاملية 
تحت مظلة واحـــدة. ويأتي املعرض في إطــار حرص 
الشركة على توفير محفظة متنوعة من املشاريع التي 

تتوافق مع إمكانات مختلف الشرائح 
ــودة ولــيــس فــقــط فــرص  ــ ــوج ــ امل
االستثمار التقليدي، بخاصة أن 

الــتــي تــم الكشف  املــشــروعــات 
ــة  ــراوح بـــني عــادي ــتـ عــنــهــا تـ

وفاخرة. 

 في هــذا اإلطــار أكــد السيد وليد القدومي 
العضو املنتدب ملجموعة تــوب العقارية 
ومجموعة يوتوبيا للعقارات أن املعرض 
شـــهـــد إقـــــبـــــاال كـــبـــيـــرا مـــــن املــســتــثــمــريــن 
والـــراغـــبـــني فـــي االســتــثــمــار الــعــقــاري في 
مختلف املشاريع، وقال:»يستمر املعرض 
حتى اليوم ٢٨ فبراير في العاشرة مساء 
ونــتــوقــع تـــواصـــل اإلقـــبـــال حــتــى اللحظة 

األخيرة القتناص الفرص».
وأشـــــــار الـــقـــدومـــي إلـــــى أن الـــشـــركـــة منذ 
تأسيسها في العام ٢٠١٠ في قطر تمكنت 
 

ً
من بناء قاعدة واسعة من العمالء، فضال

عـــن الــســمــعــة الــطــيــبــة واملـــوثـــوقـــيـــة الــتــي 
تحققت مـــن خــــالل بــاقــة الــخــدمــات التي 
تــوفــرهــا لــعــمــالئــهــا، وجــــاء هـــذا املــعــرض 
تكريسا لتلك الــعــالقــة املــمــيــزة مــن خالل 
تقديم مشاريع جديدة وفرص استثمارية 
عــقــاريــة مــمــيــزة ذات مــواقــع استراتجية 
وأســعــار وتسهيالت مناسبة باإلضافة 
ملا تحققه هذه املشاريع من عوائد جيدة 
سواء على العائد السنوي أو على ارتفاع 
ــام. إضــافــة إلى  قيمة الــعــقــار عــامــا بعد عـ
كافة الضمانات املطلوبة سواء في مرحلة 
االخــتــيــار أو الــشــراء أو فــي مرحلة إنهاء 

التعاقد أو خدمات ما بعد البيع.
وأضاف السيد القدومي أن تركيز املعرض 
على الــســوق البريطانية بمثابة ترجمة 
عــمــلــيــة لــلــعــالقــة الــتــاريــخــيــة الــتــي تــربــط 
منطقة الخليج العربي باململكة املتحدة، 
حيث شهدت حركة االستثمار العقاري 
القطرية اتــجــاه الــســوق البريطاني نموا 
ملحوظا بعد الــعــام ٢٠٠٨ نتيجة توفر 
العديد من املقومات في مقدمتها التوجه 
الحكومي نحو السوق البريطانية وزيادة 
حجم االســتــثــمــارات القطرية فــي اململكة 
املتحدة في مختلف املجاالت. حيث وصل 
حــجــم مبيعاتنا فـــي بــيــرمــنــجــهــام خــالل 
فترة قصيرة ال تتعدى ٣ شهور ١٥ مليون 
إسترليني، ومــن خــالل معرضنا الحالي 
نسعى إلــى تقديم العديد مــن الخيارات 
ضمن هــذه املنطقة وغيرها مــن املناطق 
خــارج العاصمة البريطانية لندن والتي 
تــتــصــف بـــأســـعـــارهـــا الــعــالــيــة مــــن خــالل 
باقة املشاريع املــوزعــة فــي عــدد مــن املــدن 

البريطانية ذات العوائد الجيدة.

◄  فرص استثمارية

ــر  ــديــ ــد املــ ــ ــ ــــرض أكــ ــعــ ــ ــت املــ ــيــ ــوقــ وحـــــــــول تــ
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــجــمــوعــة الـــســـيـــد محمد 
فرغلي ثابت، أن التوقيت مرتبط بتوفر 
الفرص االستثمارية حيث يتم الترتيب 

له على هذا األساس للكشف عن املشاريع 
والــــفــــرص الــتــســويــقــيــة الـــجـــيـــدة، والـــيـــوم 
يتضمن املعرض مشاريع حصرية تطرح 
للمرة األولــى وتقديمها يمثل للمستثمر 

القطري قيمة مضافة. 
ــعـــرض في  ــابـــت، أن املـ وأضــــــاف الــســيــد ثـ
مــشــاريــعــه املــطــروحــة تغطي الــعــديــد من 
ــواق الــتــي تحظى بــإقــبــال كبير من  ــ األســ
جــهــة املستثمر الــقــطــري وفـــي مقدمتها 

ضمان كبير للمشترين وهـــذا مــا نعمله 
على مـــدار السبع ســنــوات املاضية وهي 

إستراتيجيتنا الثابتة. 

◄  منصة مثالية

فــي حــني قـــال الــســيــد عــبــد الــلــه عــيــدروس 
آل حفيظ الرئيس التنفيذي لشركة الثقة 
العربية للعقارات يعتبر «معرض الفرص 
الــعــقــاريــة» الـــذي تنظمه شــركــة يوتوبيا 
منصة مثالية للتعريف بالسوق العقاري 
ــمـــان وفــــــرص االســتــثــمــار  فــــي ســلــطــنــة عـ
املتميزة مــن خــالل شركتنا املتخصصة 
في التطوير العقاري في منطقة صاللة 
وعـــرض فــرص وخــدمــات متميزة، ويعد 
املــشــروع الـــذي نقدمه مــن خــالل املعرض 
للمستثمر القطري ذا مواصفات متميزة 
وعــوائــد استثمار سنوية تصل إلــى ٧٪.  
كــمــا أكـــد الــســيــد عــبــد الــلــه أن االستثمار 
فــي سلطنة عــمــان يشهد دعــمــا حكوميا 
انطالقا من توجهاته نحو تنويع مصادر 
الدخل وفي مقدمتها دعم االستثمار في 
الــقــطــاع الــعــقــاري والسياحي والــتــجــاري 
ــذا الــتــوجــه مــلــمــوس على  بشكل عـــام وهــ
ــــالل الــتــســهــيــالت املــقــدمــة  األرض مــــن خـ
مــن الحكومة حيث تــم تأسيس مديرية 
خاصة أنشئت في وزارة اإلسكان اسمها 
املديرية العامة للتطوير العقاري بــدأت 
خـــالل سنة بصياغة بعض التوصيات 
الجديدة والتي تشرح كيفية تنظم عملية 
التسويق والتملك في هذه املجمعات وتم 
صياغة مساهمات وضوابط في مختلف 
التفاصيل حيث بــدأت املديرية بتطبيق 
هــذه القوانني بالطبع القوانني موجودة 
سابقا ولكن متابعتها وتطبيق بدأت اآلن 
في مجال التطوير العقاري أيضا الجمعية 
العقارية في السوق العماني والتي تشكل 
نقطة تجمع لجميع الــعــقــاريــني لتدرس 
التحديات التي تواجه السوق ورفعها إلى 

الجهات املختصة للتشريع.
فالتنسيق بيننا وبني الجهات الحكومية 
فــي هـــذا الــشــأن دائــمــا قــد شــهــدت الفترة 
األخيرة إقباال جيدا لالستثمار العقاري 
مــشــاريــع كــبــيــرة فـــي لسلطنة ومـــن قطر 
عــلــى مــســتــوى الـــشـــركـــات واألفـــــــــراد وهــا 
نحن كشركة ننفتح على السوق القطري 
بالتعاون مــع شركة يوتيوبيا لتسويق 
العقار ونحن نتميز عن الغير في بعض 
الــخــدمــات املــقــدمــة وفــــي مــقــدمــتــهــا إدارة 
ــا بـــعـــد االســــتــــالم ولـــيـــس فقط  ــقـــار مــ الـــعـ

التسويق أو البيع. 

¶   املشاركون في املعرض مع قيادات يوتوبيا وتوب       

الــســوق البريطانية وهـــذا الطلب يشهد 
زيـــادة فــي الــوقــت الحالي نتيجة ظــروف 
االنــــســــحــــاب الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن االتــــحــــاد 
األوروبـــــــي وهـــبـــوط ســعــر الــعــمــلــة، األمـــر 
الـــذي شكل عــامــل جـــذب لشريحة كبيرة 
مــن املستثمرين العامليني ومــن ضمنهم 
املــســتــثــمــر الـــقـــطـــري بــاعــتــبــارهــا فــرصــة 
مثالية للشراء فسعر العقار هبط بنسبة 
تــتــراوح بني ١٥٪ إلــى ٢٠٪ بسبب نزول 
أسعار الصرف. األمــر الــذي جعل السوق 
البريطاني يحتل نسبة ٦٠٪ مــن حجم 
أعــمــال الــشــركــة وهـــذه النسبة زادت بعد 
مــوضــوع االنــســحــاب وانــخــفــاض العملة 
فالشريحة التي دخلت السوق البريطانية 
باتت أكثر االستثمار القطري مــن حجم 
أعمال الشركة في بريطانية بلغ تجاوز 
ا ل ـ٦٠٪. وأوضـــح السيد محمد فرغلي 
ثـــابـــت، أن الـــشـــركـــة أخـــــذت عــلــى عاتقها 

التدقيق فــي املــشــاريــع التي تمثيلها في 
الدوحة ومدققة بشكل يضمن كافة حقوق 
املستثمر حيث أننا نختار مطورين لهم 
ثقل ومعروفني بالتزامهم، فعند التعامل 
في بيئة عاملية نوصي عمالءنا بضرورة 
وجــــود مــمــثــل قــانــونــي لــديــهــم ومــحــامــي 
يصيغ املــرجــعــيــة الــقــانــونــيــة فـــي الــشــراء 
وتحويل األموال ولبحث األمور جميعها 
وبــســبــب حـــواجـــز كــثــيــرة أهــمــهــا حــاجــز 
الــلــغــة نــعــمــل كــشــركــة عــلــى تــرتــيــب كــافــة 
األمور من خالل الشركة كتكليف محامني 
والتفاهم مع املطورين وكافة أشكال الدعم 
الـــخـــاص بــــاألمــــور الــروتــيــنــيــة كــــــاألوراق 
والــطــلــبــات والــنــصــائــح املتعلقة بالشراء 
والتسجيل ومــحــاولــة تقليل املصاريف 
قــدر اإلمــكــان، فمنذ بداية عملية التعاقد 
وصــوال إلــى االستالم وجميع اإلجـــراءات 
تتم فــي املكتب فــي الــدوحــة وهـــذا يعتبر 

¶    جانب من املعرض                                                                         (تصوير عمرو دياب)

  وليد القدومي: يوتوبيا 
للعقارات تمكنت من 

بناء قاعدة واسعة من 
العمالء في قطر 

محمد فرغلي ثابت: 
املعرض يكشف عن 

مشاريع حصرية تطرح 
للمرة األولى أمام 

املستثمر القطري 
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شــهــدت الــدوحــة أمــس افــتــتــاح »معرض 
ــــة« والــــــــــذي تــنــظــمــه  ــاريـ ــ ــقـ ــ ــعـ ــ الـــــفـــــرص الـ
ــلـــعـــقـــارات، وتــســتــمــر  شـــركـــة يـــوتـــوبـــيـــا لـ
فعالياته حتى 28 فبراير الجاري، حيث 
ســيــتــم عـــرض مــشــاريــع جــديــدة وفــرص 
استثمارية عــقــاريــة مميزة ذات مواقع 
ــار وتـــســـهـــيـــات  ــ ــعــ ــ ــيـــة وأســ ــراتـــيـــجـ ــتـ إسـ
ــذه  ــا تـــحـــقـــقـــه هـ ــ مـــنـــاســـبـــة بــــاإلضــــافــــة ملـ
املــشــاريــع مــن عــوائــد جــيــدة، ســـواء على 
الــعــائــد الــســنــوي أو عــلــى ارتـــفـــاع قيمة 

العقار، عاما بعد عام.
وقــــال مــحــمــد فــرغــلــي املــديــر التنفيذي 
لشركة يوتوبيا للعقارات: إن املعرض 
ــه فــــي قـــطـــر الــــذي  ــوعـ يـــعـــد األول مــــن نـ
يــقــدم فــرصــا اســتــثــمــاريــة فــي أكــثــر من 
30 مــشــروع بـــ 10 دول متنوعة مــا بني 
ــات  بــريــطــانــيــا وكـــنـــدا وتــركــيــا والـــواليـ
املــتــحــدة وإســبــانــيــا والــبــوســنــة ودبـــي 
والــبــحــريــن وعــمــان فــي مــعــرض واحـــد، 
ويغطي أسواقا تقليدية مثل بريطانيا 
وتركيا وإسبانيا باإلضافة إلى أسواق 
أخرى بدأت تلقى إقباال واضحا داخل 
السوق القطري، مثل كندا والبوسنة، 
ــال فــرغــلــي: نــحــرص عــلــى أن نــوفــر،  وقــ
ليس فقط الفرص املتعارف عليها في 
الــســوق، ولــكــن محفظة متنوعة توفر 
عقارات ملختلف الشرائح، من العقارات 
الــعــاديــة إلـــى الـــعـــقـــارات الــفــخــمــة وهــي 
بضمان شركة »يوتوبيا« وهي شركة 
قــطــريــة مـــوجـــودة فــي الـــدوحـــة مــن عــام 
2010 ولها قاعدة عماء كبيرة ولديها 
الــســوق، وليست عبارة  مصداقية فــي 
عن مسوقني من خارج البلد، لو حدثت 
مشاكل لن تجد لهم مرجعية أو ممثا 

في الدوحة.

فرص مدققة 

وأضـــاف فرغلي أن يوتوبيا للعقارات 
ــة  ــا واضــــحــ ــ ــــرصـ ــــرض فـ ــعــ ــ ــــي املــ ــر فــ ــ ــوفـ ــ تـ
لــــزوار املــعــرض والــعــمــاء، مــن خــالــهــا، 

ـــن الــعــمــاء  تــمــثــل حــلــقــة وســـيـــطـــة تـــمـــكِّ
مــن الــحــصــول على مــســاعــدة، ســـواء في 
مــرحــلــة االخـــتـــيـــار أو الــــشــــراء أو إنــهــاء 
إلــى خــدمــات مــا بعد  التعاقد باإلضافة 

البيع.
وأوضــح فرغلي أن جميع الفرص التي 
يجري عرضها خــال معرض »الفرص 
الــعــقــاريــة« هــي بالفعل فـــرص »مــدقــقــة« 
ــحـــث  ــبـ وتـــــــم الــــتــــأكــــد مـــــن جـــديـــتـــهـــا والـ
القانوني  واالســتــقــصــاء حـــول وضــعــهــا 
كــمــا أنـــه يــتــم اخــتــيــار مــطــوريــن فــي تلك 
ــقــــل وتــــــاريــــــخ مــــعــــروض  الـــــبـــــاد لــــهــــم ثــ
وسابقة أعمال، وهذه هي إستراتيجية 

الشركة منذ نشأتها.
وبالنسبة الختيار توقيت املعرض قال 
فرغلي إن اختيار توقيت املعرض جاء 
بعد اكــتــمــال عــدد مــن الــفــرص املتكاملة 
البلدان حــول العالم، وذلك  في عــدد من 
ــفــــرص  ــر الــــعــــديــــد مـــــن الــ ــ ــــوفـ ــمــــان تـ لــــضــ
أمــــام زواره، وكــلــهــا مــشــاريــع  املــتــنــوعــة 

تطرح ألول مرة في الدوحة.
وأكد أن التركيز على السوق اإلنجليزي 
يــعــود ألنــه يعد مــن األســـواق التقليدية 
ــبــــال  ــــى أن اإلقــ ــة إلــ ــافــ فــــي قــــطــــر، بــــاإلضــ
عــلــيــه ارتــفــع مــع تــراجــع صـــرف الجنيه 
اإلسترليني، مما جذب شريحة إضافية 
مــن املــســتــثــمــريــن الــعــاملــيــني إلـــى الــســوق 
العقاري البريطاني ومنهم القطريون، 
خــاصــة أن تكلفة الــحــد األدنــــى لــدخــول 
ــــني %20-15  بـ ــا  ــ ــفـــضـــت مـ انـــخـ ــوق  ــ ــسـ ــ الـ
مـــع انــخــفــاض ســعــر اإلســتــرلــيــنــي أمـــام 
ــال  ــ ــريـ ــ ــا الـ ــهــ ــنــ ــيــــة ومــ ــبــ ــنــ الــــعــــمــــات األجــ

القطري.
وأشار فرغلي إلى أن السوق البريطاني 
يمثل أكثر مــن 60% مــن حجم مبيعات 
ــتــــوقــــع أن  ــة، وهــــــــذه الـــنـــســـبـــة يــ ــ ــركـ ــ ــشـ ــ الـ
ترتفع بعد البريكست مع اتساع حجم 
ــدخــــول فــي  ــتـــي يــمــكــنــهــا الــ الـــشـــريـــحـــة الـ
السوق البريطاني في ظل تراجع سعر 

الجنيه اإلسترليني.

سوق تاريخي 

ــي،  ــ ــدومــ ــ ــقــ ــ ــ ــه قـــــــــال ولــــــيــــــد ال ــ ــبـ ــ ــانـ ــ مـــــــن جـ
ــا  ــيـ ــة يـــوتـــوبـ ــركــ ــو املــــنــــتــــدب لــــشــ ــعــــضــ الــ
الــســوق البريطاني سوق  للعقارات: إن 
تــاريــخــي وارتـــبـــاط مــنــطــقــة الــخــلــيــج به 
ارتـــبـــاط تــاريــخــي وهــنــاك تفضيل دائــم 
لــاســتــثــمــار فــي الــعــقــار الــبــريــطــانــي من 
قبل املستثمرين واألفــــراد الخليجيني، 
ــو الــتــواجــد  ــذا الـــتـــوجـــه هـ ــا شــجــع هــ ومــ
الــحــالــي لــلــعــديــد مـــن الــشــركــات الــكــبــرى 
الـــقـــطـــريـــة والـــحـــكـــومـــيـــة داخــــــل الــقــطــاع 
الــعــقــاري الــبــريــطــانــي، خــاصــة بــعــد عــام 
2008 بعد أن ظهرت استثمارات ضخمة 
الــعــقــارات البريطانية والــعــديــد من  فــي 
الـــقـــطـــاعـــات فـــي االقـــتـــصـــاد الــبــريــطــانــي 
ــو مـــا شــجــع نــحــو مــزيــد مـــن اإلقــبــال  وهـ

على قطاع العقار البريطاني.
ــــح الــقــدومــي أن الــتــوجــه الــحــالــي  وأوضـ
ــنـــوات  ــــال الـــسـ ــذ مـــنـــحـــى جــــديــــدا خــ ــ أخــ
الخمس املاضية من خال نجاح شركة 
يوتوبيا للعقارات في خلق سوق جديد 
داخل قطاع العقارات البريطاني، يتمثل 
فــي إقــبــال شــريــحــة كــبــيــرة عــلــى مناطق 
ــا مـــثـــل مــنــطــقــة  ــيـ ــانـ ــريـــطـ ــي بـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ
لــنــدن 32  الــتــي تبعد عــن  ميلتون كينز 

دقيقة، ويمكن تملك فيها بيت كامل من 
دور إلى 3 أدوار، يتراوح سعره ما بني 
300-700 ألف جنيه إسترليني، وأصبح 
الشراء في تلك املناطق بالنسبة للعديد 
من الخليجيني ليس فقط لاستثمار بل 
للعيش مــع ارتــفــاع عــدد مـــرات الــزيــارة، 
وخاصة من اشترى البيت للعائلة ومن 

يريد أن يقضي الوقت.

صاللة وميامي 

الله عيدروس  والتقت »لــوســيــل« بعبد 
آل حــفــيــظ الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
الــثــقــة الــعــربــيــة لــلــعــقــارات الـــــذي صــرح 
بــأن شركتهم تــعــرض خــال مشاركتها 
بمعرض الفرص العقارية مشروعاتها 
فــــي مـــديـــنـــة صــــالــــة، وتــــشــــارك الــشــركــة 
بمشروع مجمعات سكنية منها فيات 
وغيرها ويعتبر ضمن سلسلة مشاريع، 
ويــتــمــتــع بــمــواصــفــات جـــيـــدة مـــن خــال 
تـــواجـــده فــي صــالــة وهـــو أول مــشــروع 
مكتمل بــخــدمــاتــه مــثــل املــركــز الــتــجــاري 
وأيـــضـــا املــكــاتــب اإلداريــــــة املــفــتــوحــة و5 
أدوار عبارة عن سكن فندقي، مضيفا أن 
صالة تلقى رواجًا في السوق الخليجي 
نـــظـــرا لــلــمــنــاخ الــجــيــد الـــــذي تــتــمــتــع به 
املــديــنــة خـــال شــهــور الــصــيــف واعــتــدال 
مــنــاخــهــا واملــنــاطــق الــخــضــراء واملــنــاظــر 

الطبيعية الخابة باملدينة.
ــر الــشــريــك  ــديــ أمـــــا الــيــســيــا ســيــرفــيــر املــ
بــإحــدى الــشــركــات الــعــقــاريــة فــي مدينة 
مــيــامــي األمــريــكــيــة املــشــاركــة بــاملــعــرض 
قالت إن الشركة تقدم فرصا استثمارية 
وعقارية في مدينة ميامي التي تتوسط 
أمريكا وتعد حلقة وصل داخل الواليات 
املتحدة األمريكية، كما أنها تعد بمثابة 
ــاك، وتــتــمــتــع  ــنـــ املـــصـــيـــف الـــرئـــيـــســـي هـــ
بالشواطئ واملراكز السياحية والثقافية 
والفنية املتنوعة، وقــدرت العوائد على 
الوحدات التي تقع على املحيط مباشرة 
بنسبة 10% سنويا أمام الوحدات غير 
املطلة فيبلغ متوسط العوائد بها نحو 

5% سنويا.

ــال قـــطـــريـــون رواد األعـــمـــال  ــمــ قــــــادة أعــ ــا  ــ دعـ
ــزايــــدة  ــتــ ــــرص املــ ــفـ ــ ــبــــاب الســـتـــكـــشـــاف الـ الــــشــ
فـــي قــطــاع الــســيــاحــة الــقــطــري الــنــامــي خــال 
فــعــالــيــة »ســلــســلــة املــتــحــدثــني« الــثــانــيــة التي 
استضافتها مــؤخــرًا حاضنة قطر لألعمال 
ــع الــهــيــئــة الــعــامــة  الــســيــاحــيــة، بـــالـــتـــعـــاون مـ

للسياحة.
وركــــــــزت الـــفـــعـــالـــيـــة الــــتــــي تــــحــــدث فـــيـــهـــا كــل 
مـــن أشــــرف أبـــو عــيــســى، الــرئــيــس والــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــشـــركـــة أبـــــو عــيــســى الــقــابــضــة، 
ووليد الجاعوني، مؤسس ورئيس مجلس 
إدارة الشركة القطرية الدولية للمغامرات، 
ــد الــخــنــجــي، مــؤســس  والـــدكـــتـــور جــمــال راشــ
األكاديمية العاملية للصيد بالرمح، على عدد 
الــهــامــة املتعلقة باالستثمار  مــن املــواضــيــع 
السياحي وتشجيع رواد األعمال على تقديم 
مــنــتــجــات ســيــاحــيــة مــحــلــيــة وتـــقـــديـــر قيمة 
املعالم الطبيعية والثقافية التي تتمتع بها 

قطر. 
وســلــط املــتــحــدثــون الــضــوء عــلــى اإلجــــراءات 
التي اتخذتها قطر خال العامني املاضيني 
إلرســــاء دعــائــم قــطــاع ســيــاحــي مــتــطــور، بما 
في ذلك التغييرات الرئيسية في السياسات، 
مثل إدخال تأشيرة ترانزيت جديدة مجانية 

ملدة 96 ساعة.
وبنّي املتحدثون الفرص الكبيرة في القطاع 
ابــــداء الشجاعة  وحــثــوا رواد األعـــمـــال عــلــى 
واالســتــثــمــار والــنــمــو معًا مــن أجــل مستقبل 

قطر.
وقــــــال عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــــن نـــاصـــر آل خــلــيــفــة، 
ــر لــلــتــنــمــيــة  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــبـــنـــك قـــطـ
ورئيس مجلس إدارة حاضنة قطر لألعمال: 
»يعتز بنك قطر للتنمية بالنجاح املتواصل 
الــذي تحققه مــبــادرة سلسلة املتحدثني، إن 

مــشــاركــة الــتــجــارب الــنــاجــحــة والــصــعــوبــات 
ــتـــي واجــــهــــت رواد األعــــمــــال عــنــصــر مــهــم  الـ
فــي نقل املــعــرفــة، ومــمــا ال شــك فيه أن قطاع 
السياحة هو أحد أهم القطاعات التي يبذل 
بنك قطر للتنمية جهودًا كبيرة لدعم رواد 

األعمال للعب دور محوري فيه«.
 وتـــنـــظـــم حـــاضـــنـــة قـــطـــر لـــألعـــمـــال مــــبــــادرة 
سلسلة املتحدثني في إطــار سعيها إلنجاز 
مهمتها فــي تــطــويــر شــركــات قــطــريــة بقيمة 
100 مــلــيــون ريــــــال، وتــجــمــع هــــذه املـــبـــادرة 
ــراء  ــبـ ــخـ املـــوســـمـــيـــة الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة والـ
الــنــاجــحــني في  اإلقــلــيــمــيــني ورواد األعـــمـــال 
حوار يهدف إلى تشجيع االستثمار والنمو 
الــتــركــيــز على  ــع  ــع، مـ ــاريـ املـــشـ وروح ريــــــادة 

التحديات والفرص في السوق.
وســلــط املــتــحــدثــون الــضــوء عــلــى خصائص 
األعمال السياحية وأهمية الدور الذي يلعبه 
القطاع الخاص في تعزيز القطاع السياحي 
من خال االبتكار واالستثمارات، باإلضافة 
إلــى تحديات تأسيس الشركات واملنتجات 
السياحية التي تحتاج قطر لتقديمها لدفع 

القطاع السياحي إلى األمام.
وقالت عائشة املضاحكة، الرئيس التنفيذي 

لحاضنة قطر لألعمال: »سعدنا باستضافة 
النسخة الثانية من سلسلة املتحدثني حول 
السياحة، ريادة األعمال هي أمر مثير ولكنه 
حافل بالتحديات، ونحن فــي حاضنة قطر 
لألعمال ملتزمون برعاية واحــتــضــان رواد 
األعــمــال وتــقــديــم الــدعــم والــتــدريــب لهم على 

املستويني املحلي والدولي«.
ــافــــت: »نـــؤمـــن بــأهــمــيــة االســتــثــمــار في  وأضــ
الـــقـــطـــاع الـــســـيـــاحـــي ونــــــــدرك أنـــــه مــــن خـــال 
املــبــدع واملـــوهـــوب نستطيع  تمكني شبابنا 
تــحــقــيــق تــقــدم كــبــيــر فـــي هـــذا املـــجـــال، نشكر 
الهيئة العامة للسياحة على دعمها الكبير 
ملبادراتنا السياحية، وسنواصل استضافة 
ــقــــاء بــمــســتــوى  مـــتـــحـــدثـــني مــتــمــيــزيــن لــــارتــ

الشركات الناشئة التي نحتضنها«.
بــدوره، قــال محمد املحميد، رئيس تشجيع 
االســـتـــثـــمـــار الــســيــاحــي فـــي الــهــيــئــة الــعــامــة 
ــه الــهــيــئــة  ــقـــدمـ لـــلـــســـيـــاحـــة: »الـــــدعـــــم الـــــــذي تـ
لــحــاضــنــة قــطــر لــألعــمــال الــســيــاحــيــة يستند 
إلى ايماننا بأن انخراط املواهب املحلية في 
تــطــويــر الــقــطــاع الــســيــاحــي الــقــطــري هــو أمــر 
أساسي لضمان أن تعكس تجارب السياح 

ثقافة الدولة وتراثها«.

100 مليون ريال في »حاضنة األعمال« تطوير شركات بقيمة 

آل خليفة: دور محوري لـ »رواد األعمال« في قطاع السياحة

¶  جانب من المشاركين في »سلسلة المتحدثين«

الدوحة -  

محمد السقا

فــازت القطرية للشحن الجوي بجائزة أفضل شركة 
قيم في 

ُ
للشحن الجوي في العالم خال حفل ضخم أ

مسرح بارنيارد في جوهانسبرج األسبوع املاضي.
ا رئيسيًا من معرض ومؤتمر  ويعد هذا الحفل جــزًء
يــقــام كل  الــجــوي فــي أفريقيا والـــذي  صناعة الشحن 
عامني في 21-23 فبراير، وتعد هــذه الجائزة تقديرًا 

لنجاح القطرية للشحن الجوي في هذا القطاع.
 وصــــّوت قــــّراء مــجــلــة »ســتــات تــايــمــز« عــلــى القطرية 
للشحن الجوي كأفضل ناقلة للشحن جوي في العالم 
خـــال الــتــصــويــت الــــذي أجــرتــه املــجــلــة عــلــى موقعها 
االلكتروني قبل اإلعان الرسمي، وفازت بالتصويت 
ــازت عــلــى أكــثــر نــســبــة مـــن الــتــصــويــت بني  بــعــد أن حــ
أفضل خمسة مرشحني في هذه الفئة. قال أولريتش 
أوغـــــرمـــــان، رئـــيـــس عــمــلــيــات الـــشـــحـــن فــــي الــخــطــوط 
الجوية القطرية: »تعتمد سياستنا في الشركة على 
ثاثة مرتكزات وهــي األسعار املناسبة واالعتمادية 
والعاقة الجيدة مع عمائنا، إننا ممتنون وشاكرون 
لعمائنا الذين يثقون بنا وبخدماتنا، بدأنا بثاث 
رحات للشحن الجوي عام 2003 لكن تطّورت أعمالنا 
اليوم لنصبح في املركز الثالث في تصنيف االتحاد 
الــدولــي للنقل الــجــوي مــن حــيــث كــيــلــومــتــرات أطــنــان 
الــشــحــن«. بـــدوره قــال ار. كــي. بــاتــرا، رئيس مجموعة 
ستات اإلعامية: »تهانينا للقطرية للشحن الجوي 
الــفــوز املستحق والـــذي يعد أفضل شهادة  على هــذا 
ــل عـــلـــى تـــوفـــيـــر أعــلــى  ــيــ عـــلـــى الـــتـــطـــور املـــســـتـــمـــر ودلــ

مستويات الخدمة في قطاع الشحن الجوي«.
واســتــثــمــرت الــقــطــريــة لــلــشــحــن الـــجـــوي بــشــكــل كبير 
ألتــمــتــة أنــظــمــتــهــا وعــمــلــيــاتــهــا بــعــد طــرحــهــا لــنــظــام 
حـــجـــوزات وعــمــلــيــات وحـــســـابـــات وإدارة مــعــلــومــات 
الشحن الجوي )CROAMIS( لتعزيز كفاءة عملياتها 

وخدماتها.

الدوحة -  

تستضيفه العاصمة إلى نهاية فبراير الجاري

30 مشروعا في معرض »الفرص العقارية«  10 دول تستعرض 

¶  لقطة جماعية لمسؤولي الشركات المشاركة في المعرض

فرغلي: معرض فريد من 
نوعه يركز على الفرص 

االستثمارية 

القدومي: 60 % حصة 
بريطانيا من مبيعات 

الشركة خارجيا

»القطرية« أفضل شركة
 شحن جوي في العالم
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