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لتحقيق االكتفاء 

الذاتي اآلمن

»كهرماء«..
 إنجازات متواصلة 

املالية  للدولة للسنة  العامة  املوازنة  ركزت 
2019 على االلتزام بزيادة كفاءة اإلنفاق 
الالزمة  املالية  املــوارد  العام وتوفير كافة 
ـــبـــرى حــســب 

ُ
الســـتـــكـــمـــال املـــشـــاريـــع الـــك

ــق الــتــنــمــيــة 
ّ
ـــعـــتـــمـــدة بــمــا يــحــق

ُ
ـــطـــط امل

ُ
الـــخ

ــة قــطــر الوطنية  املــســتــدامــة فــي إطـــار رؤيـ
االقــتــصــاديــة  2030 بمختلف ركــائــزهــا 

واالجتماعية والبشرية والبيئية. 
ــر  ــيـ ــوفـ ــــى تـ ــلـ ــ ــا ركـــــــــــزت املـــــــــوازنـــــــــة عـ ــ ــمـ ــ كـ
املواطنني  املخصصات لتطوير أراضـــي 
ودعـــم مــشــاريــع األمـــن الــغــذائــي وتطوير 
ــق الــــحــــرة  ــاطــ ــنــ ــة الـــتـــحـــتـــيـــة فـــــي املــ ــيـ ــنـ ــبـ الـ

واالقتصادية والصناعية واللوجستية.

ــة الــتــي  ــنـ ــراهـ ــــالل الـــخـــطـــة الــخــمــســيــة الـ خـ
ــة قطر  ــ يـــجـــري الــعــمــل عــلــيــهــا تـــطـــرح دولـ
86 مشروعا زراعــيــا تستهدف تحقيق 
االكــتــفــاء الــذاتــي اآلمـــن لــلــدولــة مــن السلع 
ــة، ويـــقـــدر  ــازجــ ــطــ ــ ــة واألغـــــذيـــــة ال ــيــ ــزراعــ ــ ال
بـ  الخبراء متوسط كلفة تلك املشروعات 
2 مليار ريال، وتلك املشروعات في طور 
التنفيذ تباعا وفــق خطط محددة سلفا، 
وفـــي نــهــايــة أعــــوام الــخــطــة الــراهــنــة تدخل 
تلك املشروعات طور اإلنتاج وتحقق دولة 
آمنا مــن سلة األغذية  اكتفاء ذاتــيــا  قطر 
الـــطـــازجـــة، والـــتـــي تــتــضــمــن 6 حــــزم من 
الدواجن واللحوم  الزراعية، وهي  األغذية 
الحمراء واألســمــاك والحليب ومشتقاته 

والبيض والخضار.

للكهرباء  القطرية  العامة  نجحت املؤسسة 
واملاء »كهرماء« في املحافظة على استدامة 
الــجــودة، وتطبيق  الخدمات بأعلى معايير 
ــة مـــــع خـــطـــط الــــدولــــة  ــيـ ــاشـ ــمـ ــتـ خـــطـــطـــهـــا املـ
العديد من املشاريع  اإلستراتيجية بإتمام 
الكبرى في قطاعي الكهرباء واملاء، وغيرها 
العديد  أطــلــقــت  قــطــاعــات عملها، حــيــث  مــن 
املبادرات وحققت املزيد من اإلنجازات  من 
األولـــى لضخ  املرحلة  ومــن أهمها، تشغيل 
الخزانات اإلستراتيجية  املياه من مشروع 
ــزان أم صـــالل تحت  الــكــبــرى مـــن مــوقــع خــ
رعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم 
بن حمد آل ثاني أمير البالد املفدى، حفظه 
ــلـــه، واالنـــتـــهـــاء مـــن مـــشـــروع بـــنـــاء محطة  الـ
املــيــاه بسعة  أبــو فنطاس A3 إلنــتــاج  رأس 
)36 مــلــيــون جـــالـــون يـــومـــيـــا( بــاســتــخــدام 
العكسي مــن خالل  التناضح  تكنولوجيا 

اتفاقية شراء املياه ملدة 25 سنة.
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ركـــــزت املــــوازنــــة الــعــامــة 
ــة لــلــســنــة املــالــيــة  ــلـــدولـ لـ
ــــى االلـــــــتـــــــزام  ــلـ ــ 2019 عـ
ــاءة اإلنـــفـــاق  ــفـ بــــزيــــادة كـ
ــافــــة املـــــــــوارد املـــالـــيـــة الــــازمــــة  الــــعــــام وتـــوفـــيـــر كــ
ــطــط 

ُ
الســتــكــمــال املـــشـــروعـــات الــُكــبــرى حــســب الــخ

ق التنمية املستدامة في إطار 
ّ
عتمدة بما يحق

ُ
امل

ــة قــطــر الــوطــنــيــة 2030 بــمــخــتــلــف ركــائــزهــا  ــ رؤيـ
االقتصادية واالجتماعية والبشرية والبيئية. 

كــمــا ركـــــزت املــــوازنــــة عــلــى تــوفــيــر املــخــصــصــات 
لتطوير أراضـــي املواطنني ودعــم مشاريع األمــن 
الــغــذائــي وتــطــويــر الــبــنــيــة التحتية فــي املــنــاطــق 

الحرة واالقتصادية والصناعية واللوجستية.

المشروعات الكبرى 

وبلغت ُمخصصات املــشــروعــات الرئيسية 89.6 
ُمــقــارنــة مــع مــصــروفــات بلغت 92.9  مليار ريـــال، 
ــة الــســنــة املـــالـــيـــة 2018،  ــوازنــ مــلــيــار ريـــــال فـــي مــ
ويأتي هذا التراجع نتيجة لانتهاء من عدٍد من 
املشروعات الكبرى لتطوير البنية التحتية في 

مختلف أنحاء الدولة.
ــــاض فــي  ــفــ ــ ــخــ ــ يـــســـتـــمـــر االنــ ــع أن  ــ ــ

ّ
ــوق ــ ــتــ ــ املــ ومــــــــن 

الُكبرى بشكل تدريجي  ُمخصصات املشروعات 
القليلة املقبلة نتيجة الستكمال  خال السنوات 
املــشــاريــع قــيــد اإلنـــشـــاء، وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــع 
ُمــخــصــصــات املــشــروعــات الــرئــيــســيــة فــي مــوازنــة 
تـــزال تستحوذ على أكبر  أنــهــا ال  عــام 2019، إال 
حصة من إجمالي املصروفات تصل إلى 43.3%، 
حيث تواصل املوازنة العامة التركيز على توفير 
ة املخصصات الازمة الستكمال املشروعات 

ّ
كاف

الــكــبــرى فــي القطاعات الرئيسية، وهــي الصحة 
إلــى املشاريع  والتعليم واملـــواصـــات، بــاإلضــافــة 

املرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.

اهتمام بالبنية التحتية 

واستحوذت مشاريع البنية التحتية على أكبر 
الــرابــع )املشروعات  الــبــاب  حصة مــن مصروفات 
ــة الـــعـــامـــة لــســنــة 2019،  ــ ــــوازنـ الـــرئـــيـــســـيـــة( فــــي املـ
حــيــث بــلــغــت 33 مــلــيــار ريــــال وهــــو مـــا يــمــثــل 16 
% مـــن إجــمــالــي املـــصـــروفـــات، وتـــتـــرّكـــز مــشــاريــع 
البنية التحتية في الطرق الرئيسية والداخلية 
وأعمال صيانة وتطوير الطرق القائمة وشبكات 
الكهرباء واملاء والصرف الصحي واملرافق العامة 
األخرى. ومن أهم مشاريع البنية التحتية: محور 
البستان، وطريق الريان /   دخان، وطريق الخور 

الــســاحــلــي، ومـــحـــور الــفــروســيــة، ومـــحـــور طــريــق 
الشمال، وطريق الوكرة الرئيسي، وطريق الوكرة 
املوازي /   االلتفافي، وتوسعات شبكات الكهرباء 
لــلــمــواطــنــني،  واملـــــــــاء، وتـــطـــويـــر أراٍض جــــديــــدة 

وتطوير البنية التحتية في املناطق القائمة.
املــوازنــة تخصيص املبالغ الازمة  كما تضّمنت 
لتطوير أراٍض جديدة للمواطنني وذلك من خال 
توفير شبكات املياه والكهرباء والصرف الصحي 
والطرق وكافة املرافق األخرى في مناطق مختلفة 
ــطــة 

ُ
بــــالــــدولــــة، وتــــصــــل الــتــكــلــفــة اإلجـــمـــالـــيـــة لــخ

التطوير إلى 12 مليار ريال خال فترة 5 سنوات، 
ــّرر االنـــتـــهـــاء مــــن عــمــلــيــة تـــطـــويـــر هـــذه  ــقــ ــــن املــ ومـ
األراضــي وتسليمها للمواطنني تدريجيًا حسب 

الجدول الزمني املعتمد.

قطاع المواصالت 

وبــشــأن مــشــاريــع املـــواصـــات واالتــــصــــاالت، فقد 
اســتــحــوذ قـــطـــاع املــــواصــــات واالتــــصــــاالت على 
مبلغ 16.4 مليار ريال مما يمثل %7.9 من إجمالي 
املــوازنــة لسنة 2019، وتترّكز معظم  مصروفات 
مصروفات القطاع في مشروع املترو الريل. كما 

تّم توفير مخصصات بقيمة مليار ريال لتوسعة 
طة تطوير 

ُ
وتطوير مطار حمد الدولي ضمن خ

بتكلفة إجمالية تصل إلــى 10 مليارات ريــال في 
الــدولــة لتوفير أفضل الخدمات في  إطــار جهود 

طوط النقل الجوي.
ُ

خ
وتشمل مشاريع املــواصــات أيــضــًا مخّصصات 
لــتــنــفــيــذ بـــرنـــامـــج قــطــر لــلــنــقــل الـــعـــام والــــــذي من 
ع أن تصل تكلفته اإلجمالية إلى 3 مليارات 

ّ
املتوق

ريال حتى عام 2021.
ــاريـــع املـــــواصـــــات واالتـــــصـــــاالت:  ومـــــن أهــــــّم مـــشـ
املـــتـــرو الـــريـــل )اســتــحــوذ عــلــى الـــجـــزء األكـــبـــر من 
املخصصات بقيمة 12 مليار ريال(، وقطار النقل 
الخفيف /   لوسيل، وبــرنــامــج قطر للنقل العام، 

وتوسعة مطار حمد الدولي.

اهتمام استثنائي بالصحة
 

وبـــلـــغ إجــمــالــي مــخــصــصــات قـــطـــاع الــصــحــة في 
يـــقـــارب 22.7  لــســنــة 2019، مـــا  الـــعـــامـــة  املــــوازنــــة 
ــل %11.0 مـــن إجــمــالــي 

ّ
مــلــيــار ريـــــال، والـــتـــي تــمــث

املصروفات، ومن أهم املشاريع في مجال تطوير 
الــرعــايــة الــصــحــيــة الــتــي تــشــهــدهــا الـــدولـــة خــال 

هــــذه املـــرحـــلـــة: تـــوّســـعـــات فـــي املــنــشــآت واملـــرافـــق 
التابعة ملؤسسة حمد الطبية، ومبنى املختبرات 
الــوطــنــيــة، واالنــتــهــاء مــن إنــشــاء 4 مــراكــز صحية 
الــوعــب(،  )الــوجــبــة، معيذر، جامعة قطر،  جــديــدة 
والبدء في إنشاء 5 مراكز صحية جديدة )جنوب 

الوكرة، املشاف، السد، الخور، عني خالد(.

 التعليم أولوية 

كــمــا شــهــد قــطــاع الــتــعــلــيــم اهــتــمــامــًا كــبــيــرًا خــال 
املرحلة الحالية، حيث استحوذ على مخصصات 
بلغت 19.2 مليار ريــال فــي مــوازنــة 2019 والتي 

تمثل %9.3 من إجمالي املصروفات.
ومن أهم املشاريع التعليمية: مباني وتجهيزات 
كــلــيــات الــطــب والــصــيــدلــة والــهــنــدســة والــقــانــون 
في جامعة قطر، وتوسعات جامعة قطر )مبنى 
ــة بنني  ــيـ الــســكــن الــطــابــي - مــبــنــى قـــاعـــات دراسـ
وبنات - مبنى الروضة(، وتوسعة كلية املجتمع، 
ومقر وزارة التعليم، والبدء في إنشاء مدرستني 
ــاء مـــــدارس  ــ ــشـ ــ جـــديـــدتـــني ألكـــاديـــمـــيـــة قــــطــــر، وإنـ
حــكــومــيــة جـــديـــدة عــلــى مــــدار 5 ســـنـــوات بتكلفة 

إجمالية تبلغ 6.8 مليار ريال.

دعم كبير لمشاريع التنمية 
2022 واالستعداد لمونديال 

توفير كافة الموارد المالية الالزمة الستكمال المشروعات الكبرى

¶  مشاريع البنية التحتية تسير وفق الجدول الزمني
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خـــــــــــــــــــــــــــــال 
الــــــــخــــــــطــــــــة 
الــخــمــســيــة 
الــــــراهــــــنــــــة 
الــتــي يــجــري العمل عليها تــطــرح دولــة 
ــا زراعــــيــــا تــســتــهــدف  قـــطـــر 86 مـــشـــروعـ
الـــذاتـــي اآلمـــن للدولة  تحقيق االكــتــفــاء 
من السلع الزراعية واألغذية الطازجة، 
ــتـــوســـط كـــلـــفـــة تــلــك  ــراء مـ ــبــ ــخــ ويــــقــــدر الــ
املــــشــــروعــــات بـــــ 2 مـــلـــيـــار ريــــــــال، وتــلــك 
املـــشـــروعـــات فـــي طــــور الــتــنــفــيــذ تــبــاعــا 
وفـــق خــطــط مــحــددة ســلــفــا، وفـــي نهاية 
ــة تــــدخــــل تــلــك  ــ ــنـ ــ ــراهـ ــ أعــــــــــوام الــــخــــطــــة الـ
املشروعات طــور اإلنــتــاج وتحقق دولة 
ــا آمـــنـــا مــــن األغـــذيـــة  ــيــ ــاء ذاتــ ــفـ ــتـ قـــطـــر اكـ
الـــطـــازجـــة، والـــتـــي تــتــضــمــن 6 حــــزم من 
ــن والــــلــــحــــوم  ــ ــ ــدواجـ ــ ــ ــي الـ ــ ــ ــة، وهـ ــ ــ ــذيـ ــ ــ األغـ
الحمراء واألسماك والحليب ومشتقاته 

والبيض والخضار.

اإلنتاج واالكتفاء 

ووفــــــق أرقـــــــام رســـمـــيـــة بــلــغــت مـــعـــدالت 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي لــلــدولــة مـــن الـــدواجـــن 
ــازجــــة 125%، مــــع وجـــــــود فــائــض  الــــطــ
إلــــى 25%، وبـــات  إنـــتـــاجـــي يــصــل اآلن 
ــن الــحــلــيــب  لـــــدى دولــــــة قـــطـــر فـــائـــض مــ
إلـــى 8% بــعــد أن وصـــل إنتاجها  يــصــل 
إلـــى 108% اكــتــفــاء ذاتـــيـــا، وبـــاتـــت قطر 
تـــصـــدر مــنــتــجــات األلــــبــــان والــعــصــائــر 
أكــثــر مــن 5 دول صــديــقــة وشقيقة  إلـــى 
مـــن بــيــنــهــا ســلــطــنــة عـــمـــان والــصــومــال 
وليبيا وأفغانستان عبر عــدة براندات 
شــهــيــرة مـــن بــيــنــهــا بـــرانـــد بــلــدنــا الـــذي 
اكتسب شهرة محلية وإقليمية وعاملية 
ــة. ويــكــشــف تقرير  واســعــة وبــرانــد روعــ
لوزارة البلدية والبيئة أن إستراتيجية 
ــن الــغــذائــي تــعــتــمــد عــلــى 4 مــحــاور  األمــ
ــي: »اإلنـــــتـــــاج املـــحـــلـــي، والـــتـــخـــزيـــن  ــ ــ وهـ
اإلستراتيجي للسلع، والتجارة الدولية 
والـــــخـــــدمـــــات الـــلـــوجـــســـتـــيـــة، والــــســــوق 
ــلــــي«، إضــــافــــة إلـــــى جــــانــــب مــحــور  املــــحــ
خاص يتعلق بأعمال البحث والتطوير.

ــتـــي  ــة األمـــــــــن الـــــغـــــذائـــــي الـ ــطــ ووفـــــــــق خــ
يـــجـــري الــعــمــل عــلــى تــنــفــيــذهــا خــــال 4 
سنوات تغطي اإلستراتيجية 70% من 
احتياجات الدولة من الخضار بدال من 
35% فــي الــوقــت الــراهــن، وذلـــك يتحقق 
عبر مبادرتني، األولى تتعلق بطرح 34 
مشروعا إستراتيجيا زراعيا في منطقة 
أم غويلينة على هيئة قطع أراٍض سوف 
تشيد فوقها بيوت محمية مبردة دائمة 
اإلنتاج على مدار شهور السنة، وسوف 
تــــــوزع تـــلـــك األراضــــــــي عـــلـــى 3 مـــراحـــل، 
املــرحــلــة األولــــى جـــرى تــوزيــع أراضــيــهــا 
بــالــفــعــل نــهــايــة 2018، وتــضــم 10 قطع 
واملرحلة الثانية سيتم خالها طرح 10 
مشاريع في الربع األول من عــام 2020، 
واملرحلة الثالثة سيتم خالها طرح 14 

مشروعا في الربع األول من عام 2021، 
وتصل املساحة الكلية لتلك املشروعات 
ــي 3.4 مــــلــــيــــون م2.  ــوالــ ــحــ لــ مـــجـــتـــمـــعـــة 
ــــرح يـــوســـف بــن  ــــي ذات الـــســـيـــاق صـ وفـ
الــبــحــوث  الــخــلــيــفــي مـــديـــر إدارة  خـــالـــد 
الـــزراعـــيـــة بــأنــه لـــن يــتــم تـــوزيـــع الــدفــعــة 
الــثــانــيــة مـــن تــلــك األراضــــــي املخصصة 
لزراعة الخضار قبيل التأكد من زراعة 
واستثمار الـ 10 قطع التي سبق وأن تم 
توزيعها واالســتــفــادة مــن أي سلبيات 
تطرأ، وتمت املزايدة على تلك املشاريع 
وفق الكفاءة الفنية للشركات التي رسا 
ــتــــزراع تــلــك املــشــاريــع  عــلــيــهــا عـــطـــاء اســ
ــة دائــــمــــة ومـــتـــطـــورة  ــ ــيـ ــ وفـــــق نـــظـــم زراعـ
وإنــتــاج الــخــضــار عــلــى مـــدار الــعــام. أمــا 
املبادرة الثانية التي تعمل عليها وزارة 
البلدية والبيئة لزيادة اإلنتاج فتتعلق 
بدعم املــزارع الحالية بالبيوت املحمية 
ومــســتــلــزمــات اإلنــتــاج األخــــرى والعمل 
عــلــى اســــتــــزراع املـــــــزارع غــيــر املــســتــغــلــة 
بــــالــــغــــرض مـــــن إقــــامــــتــــهــــا واملــــتــــعــــثــــرة، 
ويجري توزيع 3520 بيتا محميا على 
املــزارعــني خــال الخطة الــراهــنــة للدولة 
دخـــلـــت الـــدفـــعـــة األولــــــى مــنــهــا الــخــدمــة 
ــاج تــبــاعــا املــوســم  ــتـ بــالــفــعــل وتـــبـــدأ اإلنـ

املقبل، كما يتم توزيع تقاوي ومبيدات 
مدعومة إضافة إلــى الــدور الــذي يلعبه 

اإلرشاد الزراعي.

مشاريع األعالف 

ولــــكــــون أن األعــــــــاف تـــشـــكـــل مــتــوســط 
الـــحـــيـــوانـــي وتــصــل  70% مــــن اإلنــــتــــاج 
نــســبــة االكــتــفــاء مــن األعــــاف الــخــضــراء 
فــي قــطــر الــوقــت الــراهــن إلـــى 54%، فــإن 
تــنــفــذ خططا  الــبــلــديــة والــبــيــئــة  وزارة 
لـــرفـــع نــســبــة االكـــتـــفـــاء إلــــى 63% خــال 
الخطة الراهنة، ولتحقيق ذلك يتم طرح 
10 مـــشـــاريـــع جـــديـــدة إلنـــتـــاج األعــــاف 
الــخــضــراء عــلــى مــيــاه الــصــرف الصحي 
املعالجة بمساحة إجمالية قــدرهــا 20 
مليون م2 تــم إرســـاء عــطــاءات وتوقيع 
اتفاقات املرحلة األولى منها وتتضمن 
4 مشاريع بمساحة 8.5 مليون م2 في 
الربع األول من عام 2018، وفي املرحلة 
الثانية سوف تطرح الوزارة 6 مشاريع 
ــيـــون م2 وذلـــــــك فــي  ــلـ مـــســـاحـــتـــهـــا 12 مـ
الربع األول من عام 2020، ويتزامن مع 
تنفيذ تلك املشروعات تقليل املساحات 
ــاألعـــاف الـــخـــضـــراء بــاملــيــاه  املــــزروعــــة بـ

الجوفية تدريجيا بنسبة 80% حتى 
ــذ فـــي االعــتــبــار أن  عـــام 2023. مـــع األخــ
3 مـــشـــاريـــع تـــمـــت زراعـــتـــهـــا بـــاألعـــاف 
قـــبـــل عـــامـــني بـــــأم غــويــلــيــنــة وأنـــتـــجـــت. 
وفــي ذات السياق قــال املهندس محمد 
علوان مدير مشروع مجموعة البيداء 
ــراء والــــتــــي حــصــلــت  ــخــــضــ لــــأعــــاف الــ
على أحــد املــشــروعــات إن املــشــروع أقيم 
عــلــى مــســاحــة 320 هــكــتــارا بمنطقة أم 
غويلينة ويروى بمياه الصرف املعالج 
وينتج أكثر من 40 ألف بالة في الشهر 

حيث تكفي 15% من احتياجات الدولة 
ــار إلـــى تــوســع الــبــيــداء  ــ مـــن الـــجـــت. وأشـ
ــاج األعــــــاف  ــ ــتـ ــ مــســتــقــبــلــيــا بـــمـــجـــال إنـ
بهدف املساهمة في دعم األمن الغذائي 
ــــوان إلــــــى أن مــن  ــلـ ــ بـــــالـــــدولـــــة.. أشـــــــار عـ
أهداف البيداء سد الفجوة بني العرض 
والطلب في األعــاف الخضراء وتوفير 
منتجات بجودة عالية وتكون مخزونا 
إســـتـــراتـــيـــجـــيـــا مــــن األعــــــــاف بـــأســـعـــار 
تنافسية وإنتاج 6800 طن من األعاف 
من جميع مشاريع أم غويلينة وإنتاج 

حــوالــي 2700 طــن ســنــويــا مــن األعـــاف 
الجافة بالدولة للمشروع الخاص بنا. 
 إن املشروع حصل على 

ً
واستطرد قائا

شهادة تقدير من معالي رئيس الوزراء. 
ــــاف املــركــزة  ولـــم تــتــجــاهــل الـــدولـــة األعـ
الــثــروة  ألهميتها فــي دعـــم مــشــروعــات 
الحيوانية والــداجــنــة والسمكية حيث 
الــغــذائــي  تــشــيــر ســـجـــات إدارة األمـــــن 
ــراءات تنفيذية تتم اآلن تتعلق  إلــى إجـ
بـــ 4 مــشــاريــع إلنــتــاج األعــــاف املــركــزة، 
ــك املــــشــــاريــــع املـــنـــتـــظـــر أن يــكــتــمــل  ــلــ وتــ
تشييدها خال الخطة الراهنة ستوفر 
األعاف املركزة باألسواق القطرية على 
الـــعـــام. وفــيــمــا يتعلق بالتخزين  مــــدار 
اإلســتــراتــيــجــي ملستلزمات اإلنــتــاج من 
أعاف وبذور وأسمدة وتقاوي بجميع 
أنواعها وتوفيرها ملــدة 6 أشهر، حيث 
تــــرى اإلســتــراتــيــجــيــة أن رقــــم 6 أشــهــر 

مخزون متغير يتوفر على مدار العام.
 
 

مخزون إستراتيجي 

الــبــلــديــة والبيئة  بــيــانــات وزارة  ووفـــق 
ــوم املــحــلــيــة  ــحــ ــلــ ــبـــة إنـــــتـــــاج الــ ــإن نـــسـ ــ ــ فـ
الــــحــــمــــراء الــــطــــازجــــة املـــنـــتـــجـــة بــــمــــزارع 
وعــزب قطر ســوف تصل إلــى 30% عام 
2023 وهي اآلن 18%، ومن أجل تحقيق 
ــم اإلعـــــــان عــــن بــرنــامــج  ــهــــدف تــ ــــذا الــ هـ
تكوين مخزون إستراتيجي من األغنام 
بالعزب والذي يهدف إلى تطوير العزب 
القائمة وتحويلها إلى وحــدات منتجة 
لأغنام عالية الجودة مع قيام الدولة 
ــام مــــن املــــربــــني بـــأســـعـــار  ــ ــنـ ــ بــــشــــراء األغـ
مجزية وبيعها بأسعار مدعومة. وتم 

تخصيص مبلغ 30 مليون ريــال لعام 
2019 لــشــراء األغـــنـــام مــن املــربــني ويتم 
الـــشـــراء خـــال 5 أشــهــر مـــن شــهــر رجــب 
وحتى عيد األضحى. وتلك آلية تشجع 
ــتــــاج ونــحــن  املـــــــزارع والــــعــــزب عــلــى اإلنــ
ــاج املــحــلــي لــهــذا  ــتــ ــاع اإلنــ ــفــ نــتــوقــع ارتــ

السبب.
وقـــال مــصــدر مطلع بــالــقــطــاع الــزراعــي 
ــادا لــتــوســيــع قــاعــدة  إن ثــمــة تــوجــهــا جــ
الدعم دعما ملشروعات األمــن الغذائي، 
وذلــك تلبية لتوصيات من لجنة األمن 
الغذائي بدعم املخرجات ألنها تشجع 
ــي ذات الـــســـيـــاق جــاء  عــلــى اإلنــــتــــاج وفــ
برنامج توفير مخزون إستراتيجي من 
األغنام، وإن كان برنامج الدعم يقتصر 
عـــلـــى األغــــنــــام الـــســـوريـــة وفـــــق شــــروط 
محددة كمرحلة أولى، وهذا يعود ألنها 
تشكل األغلبية في املزارع والعزب وهي 
األكـــثـــر اســتــهــاكــا فـــي الـــســـوق وعليها 
طــلــب فـــي الــــشــــراء، وفــــي مــرحــلــة ثــانــيــة 
مقبلة ستمتد املبادرة وتتوسع لشراء 

أنواع أخرى من األغنام.

مشروعات سمكية 

وثمة متغيرات مهمة بمجاالت إنتاج 
األســـمـــاك ســتــحــقــق لـــدولـــة قــطــر اكــتــفــاء 
ذاتــيــا آمــنــا تــمــامــا مــنــهــا، ووفـــق تقرير 
إلدارة األمــن الغذائي تنتج الدولة اآلن 
ــمـــاك  74% مــــن احــتــيــاجــاتــهــا مــــن األسـ
الـــطـــازجـــة وتــســتــهــدف الــــوصــــول بتلك 
الـــنـــســـبـــة نـــهـــايـــة الـــخـــطـــة الــــراهــــنــــة إلـــى 
أعـــــــوام، وألجـــــل تحقيق  90% خــــال 4 
ــم طــــــرح 4 مـــشـــروعـــات  ــ ــــدف تـ ــهـ ــ هــــــذا الـ
إستراتيجية تنتج 7 آالف طن سنويا 

ــة تــنــتــج ألــــف طـــن من  ــزرعـ ــن بــيــنــهــا مـ مـ
ــات الــثــاثــة  ــروعـ ــان بــيــنــمــا املـــشـ ــيـ ــروبـ الـ
األخــــرى فــهــي لــاســتــزراع الــســمــكــي في 
ــفــــاص الـــعـــائـــمـــة، وبــيــنــمــا تــــم طـــرح  األقــ
مشروعني للتنفيذ سيطرح املشروعان 
اآلخــران تباعا. وفي تصريحات سابقة 
أكــد السيد عبد العزيز الدهيمي مدير 
بــــوزارة البلدية  الــثــروة السمكية  إدارة 
والبيئة بأنه ال يمكن رفع إنتاج قطر من 
األسماك أكثر من ذلك، وذلك حرصا على 
عدم استنزاف املخزون السمكي والحد 
من عمليات الصيد الجائر والعمل على 
املــتــزايــدة بإنشاء  تغطية االحــتــيــاجــات 

املزيد من املزارع السمكية.
وأوضح أن وزارة البلدية والبيئة، تركز 
ـــ 3 أعـــــوام املــقــبــلــة عــلــى حــمــايــة  خــــال الــ
املــخــزون السمكي واســتــدامــة املصايد. 
ــن زيـــــــادة اإلنــــتــــاج الــســنــوي  وكـــشـــف عــ
مــن األســمــاك والــروبــيــان بــمــقــدار 7500 
طـــن ســنــويــا بــعــد االنـــتـــهـــاء مـــن إنــشــاء 
الــــرويــــس  قـــبـــالـــة  ــة ســـمـــكـــيـــة  ــ ــزرعـ ــ 13 مـ
ورأس مطبخ بطاقة 6500 طن سنويا، 
إلـــى جــانــب مـــزرعـــة لــلــروبــيــان بمنطقة 
ــن ســنــويــا  ــ بـــطـــاقـــة 1000 طـ ــريــــش  ــعــ الــ

ستحقق االكتفاء الذاتي.

سالمة الغذاء 

لــــوزارة البلدية والبيئة  ويشير تقرير 
ــات األمــــــن  ــ ــروعــ ــ ــشــ ــ بـــــأنـــــه ال تـــكـــتـــمـــل مــ
الـــــغـــــذائـــــي بــــــــــدون إنــــــشــــــاء شــــبــــكــــة مــن 
املـــخـــازن الســتــيــعــاب 4 أنــــواع مــن مــواد 
ومستلزمات اإلنتاج الزراعي والغذائي 
ــي: الــتــخــزيــن لـــدى الــقــطــاع الــخــاص  وهــ
لــأشــيــاء ســريــعــة الــتــلــف مــن أسبوعني 
إلـــى 4 أســابــيــع، ومــخــزون ملـــدة شهرين 
للبصل والــبــطــاطــس والـــجـــزر والــتــفــاح 
وللخضار القابل للتخزين ملدة شهرين، 
لـ 7 سلع يمكن تخزينها ملدة  ومــخــازن 
6 أشهر مثل السلع اإلستراتيجية مثل 
السكر والقمح واألرز والزيت والحليب 
املجفف والبقوليات، تخزين مدخات 
ــاج مـــثـــل الـــلـــقـــاحـــات الــحــيــوانــيــة  ــ ــتـ ــ اإلنـ
واألســـمـــدة واملــبــيــدات واألعـــــاف ملـــدة 6 

أشهر.
ــع عــمــلــيــة  ــ ووفــــــــق الـــتـــقـــريـــر يـــتـــكـــامـــل مـ
الــتــخــزيــن تــحــســني عــمــلــيــات الــتــســويــق 
ــر 3 طـــــــــرق، األولــــــــــى إنـــــشـــــاء مـــركـــز  ــبــ عــ
ــــي حـــيـــث تــــم تــكــلــيــف  ــزراعـ ــ الـــتـــســـويـــق الـ

ــاد الــــغــــذائــــيــــة بـــإقـــامـــتـــه ويـــهـــدف  حــــصــ
لتجميع إنتاج املزارعني من الخضروات 
وتــســويــقــه بــالــســوق املــحــلــي، ويــســاهــم 
املــركــز فــي تحسني التسويق وتحسني 
الـــهـــدر الـــغـــذائـــي. أمــــا الــطــريــقــة الــثــانــيــة 
فــتــتــعــلــق بـــالـــبـــرامـــج الــتــســويــقــيــة مــثــل 
بــرنــامــج الــخــضــار املــمــيــز وتـــشـــارك به 
الــوصــول لعدد  130 مزرعة ومستهدف 
200 مزرعة عام 2020، وبرنامج مزارع 
ــة قــطــريــة  قــطــر وتــــشــــارك بـــه 120 مـــزرعـ
واملــســتــهــدف الــوصــول إلـــى 200 مــزرعــة 
الــثــالــثــة تتعلق  عــــام 2020 والـــطـــريـــقـــة 
بسامة الغذاء حيث تقوم وزارة الصحة 
باتخاذ اإلجــراءات الازمة إلقامة هيئة 

الغذاء وإصدار قانون الغذاء.

جهود محمودة 

ــول رؤيــــتــــه لـــتـــلـــك املــــشــــاريــــع أشــــاد  ــ ــ وحـ
رجل األعمال علي أحمد سعد منصور 
الــكــعــبــي عـــضـــو لــجــنــة املــــــــزارع ومـــالـــك 
املزرعة العاملية بجهود الدولة لتحقيق 
االكــتــفــاء ودعمها للشراكة بــني القطاع 
الــخــاص والــقــطــاع الــحــكــومــي لتحقيق 
هذا الهدف وأوضــح أن االكتفاء الذاتي 
من املنتجات الزراعية لكي يتم تحقيقه 
البــد من إدخــال التكنولوجيا الحديثة 
فــــي الـــــزراعـــــة مـــثـــل اســـتـــنـــبـــاط أصـــنـــاف 
ــدام املــيــكــنــة الـــزراعـــيـــة  ــخـ ــتـ ــدة واسـ ــديـ جـ
ونظم املحميات املبردة ألنها توفر وقتا 
وجهدا وتــدر املزيد من اإلنتاج. وأشار 
يــتــجــه اآلن، الســتــخــدام  الــعــالــم  إلــــى أن 
ــوتـــات وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات  ــروبـ الـ
ويتحول املزارعون في العالم املتحضر 
ــــي تــحــلــيــل  إلــــــى مـــبـــرمـــجـــني وخـــــبـــــراء فـ
الــبــيــانــات فـــي ظـــل الــتــحــديــات الــعــاملــيــة 
ــن الـــــغـــــذاء. وأشـــــار  ــاج مـــزيـــد مــ ــتــ ــي إنــ فــ
إلــــى أن مــســتــلــزمــات اإلنـــتـــاج الــزراعــيــة 
املــتــطــورة والــحــديــثــة تلعب دورًا كبيرًا 
ــاع الـــــزراعـــــي وتـــزيـــد  ــطـ ــقـ فــــي تـــطـــويـــر الـ
اإلنـــتـــاج الـــزراعـــي وتــســاعــد عــلــى إجـــراء 
العمليات الزراعية بسرعة وكفاءة ودقة 
عالية وتمكن من زراعة مساحات كبيرة 
من املحاصيل التي لم تكن لتزرع دون 
اســتــخــدام املــيــكــنــة الـــزراعـــيـــة الــحــديــثــة، 
ــــادة ســيــطــرة املـــزارعـــني  وتــعــمــل عــلــى زيـ
الــضــارة التي  على اآلفـــات والحشائش 
تــصــيــب مــحــاصــيــلــهــم. وأشـــــاد الــكــعــبــي 
بتوفير الدولة قروضا بفوائد بسيطة 

للمزارعني لشراء املعدات للزراعات من 
خــال بنك قطر للتنمية ألن استخدام 
املــيــكــنــة الــحــديــثــة يـــــؤدي إلــــى الــتــطــور 
والـــزيـــادة فــي اإلنــتــاج الـــزراعـــي وزراعـــة 
مــســاحــات واســعــة والــنــهــوض بالحياة 

في املزارع.
وقال رجل األعمال بدر أحمد الصديقي 
ــة الـــقـــمـــة  ــركــ الــــرئــــيــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــشــ
الــشــروط لتحقيق  الزراعية، إن من أهــم 
ـــدرة الـــدولـــة على  ــن الــغــذائــي هـــي قـ األمــ
توفير احتياجاتها من السلع الغذائية 
من خال اإلنتاج املحلي بشكل رئيسي، 
ثــم توفير مــا يتبقى مــن ذلــك مــن خال 
إلــــــى أن مــفــهــوم  االســـــتـــــيـــــراد، مـــشـــيـــرًا 
االكـــتـــفـــاء الـــذاتـــي هـــو مــفــهــوم مــتــداخــل 
ــــن الــغــذائــي  ومــتــقــاطــع عـــن مــفــهــوم األمـ
ــفـــاعـــه مـــن مــخــتــلــف الــســلــع  ويــــــؤدي ارتـ
إلى زيادة درجة تحقيق األمن الغذائي 

ولكن املفهومني غير متطابقني.
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¶  الخضار المحلي متوفر بنسبة كبيرة باألسواق

¶  علي الكعبي ¶  عبد العزيز الدهيمي ¶  يوسف الخليفي¶  بدر أحمد الصديقي

¶  المنتج المحلي ساهم بشكل كبير في استقرار األسعار
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لالكتفاء 
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نسبة االكتفاء تزيد 
من درجة تحقيق 

األمن الغذائي

قــــال مـــصـــدر فـــي الـــقـــطـــاع الــــزراعــــي بـــــوزارة 
ــة قــطــر  ــ ــ الـــبـــلـــديـــة والـــبـــيـــئـــة: تــــوجــــد فــــي دولـ
مزرعتان، هما بلدنا وغدير تحققان %108 
اكــتــفــاء ذاتــيــا لــلــدولــة مــن الــحــلــيــب الــطــازج، 
وهذا الرقم كان مستهدفا الوصول إليه في 
عام 2023 من الخطة الخمسية الراهنة وتم 
تحقيقه قبل املوعد بـ 5 أعــوام، وهدفنا اآلن 
املحافظة على استدامة هذا اإلنتاج، ولذلك 
الـــوزارة تشجع الشركات على التعاون  فــإن 
مـــن أجـــل إنـــتـــاج مــشــتــقــات األلـــبـــان. ومــضــى 
قـــائـــا: لــهــذا الــســبــب تـــم إيـــقـــاف مــنــح املــزيــد 
من التراخيص إلنتاج الحليب ومشتقاته، 

لكون أن الدولة حققت االكتفاء الذاتي منه.
ــلــــت نــســبــة  ــة وصــ ــيـ ــمـ وحــــســــب بــــيــــانــــات رسـ
االكــتــفــاء مــن الـــدواجـــن الــطــازجــة فــي الــوقــت 
إلــــى 125%، وهــــو إنـــجـــاز كــــان من  ــراهــــن  الــ
املــفــتــرض أن يتحقق بــعــد 5 أعــــوام مــن اآلن 
وتــعــمــل الــبــلــديــة والــبــيــئــة لــلــمــحــافــظــة على 

ــة تــمــثــل  ــازجـ ــطـ تـــلـــك الـــنـــســـبـــة، والـــــدواجـــــن الـ
الـــدولـــة و80% دواجــــن  20% مـــن اســتــهــاك 
مـــجـــمـــدة، مـــع الــعــلــم أن الــــدواجــــن املــجــمــدة 
إنــتــاجــهــا مــحــلــيــا غــيــر مــجــٍد الرتـــفـــاع كلفة 
إنــتــاجــهــا بــاملــقــارنــة بــاملــســتــورد. وفـــي ذات 
السياق قالت السيدة صبا الفضالة مدير 
الــعــاقــات الــعــامــة واالتـــصـــال بــشــركــة بلدنا 
لــلــصــنــاعــات الـــغـــذائـــيـــة، إن الـــشـــركـــة تــعــتــزم 
ــاس مــتــني  ــ مـــواصـــلـــة االســـتـــثـــمـــار لـــبـــنـــاء أســ
لصناعة وطنية قوية في قطر، مشيرة إلى 
أن »بــلــدنــا« تــلــبــي حــالــيــا جــانــبــا مــهــمــا من 
الــســوق للحليب ومشتقاته من  احتياجات 
خال حصتها السوقية التي تتجاوز اليوم 
95% من الحليب الطازج، وأكثر من 50% في 
قــطــاع األلــبــان والــزبــادي وتوسعت الشركة 
ــل  ــرًا فــــي ســـــوق الـــحـــلـــيـــب طـــويـــل األجــ مــــؤخــ
والعصير. بينما شدد رجل األعمال السيد 
عــويــضــة الــــكــــواري عــلــى أن شـــركـــة الــعــذبــة 

ســـتـــواصـــل تــنــمــيــة إنــتــاجــهــا مـــن الـــدواجـــن 
ــلـــى إنــــتــــاج الــــدواجــــن  ــة وتـــعـــمـــل عـ ــازجــ الــــطــ
املـــجـــمـــدة. ولـــكـــون أن دولــــة قــطــر فـــي حــاجــة 
ماسة ملــزارع أمهات تنتج البيض املخصب 
املــســتــخــدم فــي إنــتــاج دواجــــن التسمني أكــد 
ــــوزارة  بــ ــذائـــي  ــغـ الـ ــن  ــ فــــي إدارة األمــ مـــصـــدر 
البلدية والبيئة أن هذا املوضوع اآلن توجد 
بــشــأنــه مـــبـــادرة تــحــت الـــدراســـة ألنـــه مطلب 
مــهــم، ويــتــوقــع إعــانــهــا خـــال وقـــت قــريــب. 
وفيما يتعلق بإنتاج بيض املائد تنتج دولة 
قطر 28% اآلن من احتياجاتها، وتجري اآلن 
إجــراءات تنفيذية إلنشاء 8 مشاريع إلنتاج 
بيض املائدة في املزارع القطرية بتمويل من 
بنك قطر للتنمية تصل طاقتها اإلنتاجية 
إلى 50 مليون بيضة بالسنة وبدخول تلك 
املشاريع اإلنتاج قبل عام 2023 فإنها تحقق 
نسبة اكــتــفــاء ذاتـــي مــن بيض املــائــدة تصل 

معدالته إلى %70.

فائض وتصدير 
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قــــــــــــــــــــــــــال خـــــــــــــبـــــــــــــراء 
اقـــــــــــتـــــــــــصـــــــــــاديـــــــــــون 
وأكــــــاديــــــمــــــيــــــون إن 
توجه قطر لتوسيع 
مــحــفــظــتــهــا االســـتـــثـــمـــاريـــة خـــطـــوة مــهــمــة فـــي ظل 
ــام أمــــان  ــمــ ــة الـــعـــاملـــيـــة وصــ ــاديـ ــتـــصـ الــتــقــلــبــات االقـ
لالقتصاد القطري ومحفظة طويلة األجل تستفيد 
ــة، ومــــشــــاريــــع ذات قــيــمــة  ــادمــ ــقــ ــال الــ ــ ــيـ ــ مــنــهــا األجـ
مضافة لالقتصاد ومجدية تعبر عن حسن إدارة 
للوفر االقــتــصــادي. وشكل جهاز قطر لالستثمار 
حضورًا بــارزًا في الصفقات واالســتــحــواذات التي 
نفذتها قطر خالل السنوات املاضية، ويعد جهاز 
قطر لالستثمار أحــد أهــم وأكبر صناديق الثروة 
السيادية في العالم والذي يوفر القوة االقتصادية 
لألجيال املقبلة لدولة قطر. وأحــد أهم املساهمني 
الـــوطـــنـــيـــة 2030، وذلــــك  قـــطـــر  فــــي تــحــقــيــق رؤيــــــة 
بالسعي الحثيث لتنويع وتعظيم االستثمارات 
طويلة األجل والنمو املستدام وفقًا ألعلى املعايير 
املــالــيــة ومــبــادئ االســتــثــمــار، ملتزمًا باملسؤولية 
االجـــتـــمـــاعـــيـــة واالقـــتـــصـــاديـــة والــبــيــئــيــة وتــتــطــلــع 
إلــــى تــحــقــيــق مـــا هـــو أبــعــد مـــن الـــعـــائـــدات قــصــيــرة 
األجــل، حيث نسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة 
واملــبــتــكــرة واملــتــوازنــة لــلــثــروة. ووفــقــًا إلحــصــاءات 
بلغت استثمارات قطر فــي أمريكا وأوروبـــا نحو 
135 مليار دوالر ونحو 30 مليار دوالر في آسيا 
بما فيها 10 مليارات دوالر في الصني و13 مليار 
دوالر فــي روســـيـــا، ليصبح إجــمــالــي اســتــثــمــارات 
قطر فــي أوروبـــا وأمــريــكــا وآســيــا نحو 165 مليار 
أعــــلــــن جــــهــــاز قــطــر  املــــاضــــي  يـــولـــيـــو  دوالر. وفـــــي 
لالستثمار ومجموعة دوجالس إيميت األمريكية 
إتــمــام صــفــقــة اســتــحــواذ قيمتها 365 مليون  عــن 
املــقــدرة بمليارات  دوالر عبر شراكتهما العقارية 
الــــدوالرات، حيث نجح هــذا االستثمار األخير في 
 ،)The Glendon( »االســتــحــواذ على »ذا جليندون
الـــــذي  ــي فـــــي حـــــي ويــــســــت وود  ــنـ ــكـ ــسـ املــــجــــمــــع الـ
يــضــم 350 شــقــة وحــوالــي 50 ألـــف قـــدم مــربــعــة من 
املحالت التجارية. واعتبر خبراء أن االستثمارات 
الخارجية تساعد فــي التنويع االقــتــصــادي وقــوة 
ناعمة لقطر وحضور قوي في امليدان االقتصادي 
والسياسي وبوابة لتوطيد العالقات االقتصادية 

مع دول مهمة في خارطة االقتصاد العاملي.

قطاع التكنولوجيا 

واتــجــه جهاز قطر لالستثمار مــؤخــرًا نحو قطاع 
الــتــكــنــولــوجــيــا والـــشـــركـــات الــنــاشــئــة، وفــــي بــدايــة 

يوليو املاضي قــام جهاز قطر لالستثمار بقيادة 
اســتــثــمــار بقيمة 150 مــلــيــون دوالر أمــريــكــي، في 
شركة باي جوس BYJUS، أكبر شركة تعليمية في 
الهند واملتخصصة في ابتكار أحد أكثر تطبيقات 
املــدارس شهرة في العالم. وشــارك  التعليم لطلبة 
الــجــهــاز فـــي هـــذا االســتــثــمــار صـــنـــدوق رأس املـــال 
الــذي يستثمر   Owl Ventures املغامر أول فنشرز
ــدة فــي  ــ ــرائـ ــ فــــي شــــركــــات تــكــنــولــوجــيــا الــتــعــلــيــم الـ
العالم. وفي نهاية مارس املاضي أعلن جهاز قطر 
لالستثمار عن تمويل شركة SoFi األمريكية بقيمة 
500 مــلــيــون دوالر، وهـــي إحــــدى كــبــرى الــشــركــات 
بـــوادي السيلكون  األمريكية الناشئة التي تعمل 
في ســان فرانسيسكو وتقدم التمويل الشخصي 
وتقديم االستشارات املالية على اإلنترنت والتأمني 
عــلــى الـــحـــيـــاة، تـــقـــدم الــتــمــويــل لــلــطــالب وقــــروض 

املنازل وغيرها من أنواع التمويل األخرى.

تــعــد الــصــفــقــات الــكــبــرى واملــشــاريــع الناجحة 
الــعــنــوان األبــــرز الســتــثــمــارات قــطــر الخارجية 
وبـــالـــنـــظـــر لـــجـــهـــاز قـــطـــر لـــالســـتـــثـــمـــار، نــجــده 
يقتنص الصفقات الناجحة والفرص النادرة، 
ــار التوجه  فــي شــركــات التكنولوجيا، فــي إطـ
الـــجـــديـــد لــلــعــديــد مـــن الـــصـــنـــاديـــق الــســيــاديــة 
الــســيــلــكــون  ــــي وادي  فـ تـــفـــتـــح مـــكـــاتـــب  ــتــــي  الــ
بـــســـان فـــرانـــســـيـــســـكـــو، وهـــــو مـــركـــز لــشــركــات 
التكنولوجيا الجديدة. وأيضًا استحوذ على 
ــرز الـــعـــقـــارات واملــمــتــلــكــات حـــول الــعــالــم من  أبــ
بينها أكثر املباني شهرة في نيويورك العام 
املــاضــي بقيمة 600 مليون دوالر، فــي صفقة 
تعد أضخم استثمار عقاري لقطر منذ بداية 
األزمـــة الخليجية، بجانب شـــراء حصة 75% 
ــاري الـــهـــنـــديـــة. وتـــتـــوزع  مــــن مــجــمــوعــة صــــحــ
استثمارات الجهاز في العالم، ففي بريطانيا 
وحدها بلغ حجم االستثمارات القطرية نحو 
أبــرزهــا استحواذ  40 مليار جنيه إسترليني 
قــطــر عــلــى بــــرج شــــارد أطــــول مــبــنــى بـــأوروبـــا 
ومتاجر هــارودز وكناري وارف وسينسبري 
وغــيــرهــا مـــن االســـتـــثـــمـــارات الــقــطــريــة الــقــويــة 
الــواليــات املتحدة تسعى قطر  باململكة. وفــي 
الستكمال استثمارات بقيمة 45 مليار دوالر 
نفذت منها حوالي %60 من بينها 10 مليارات 

دوالر في قطاع البنية التحتية.
وفــي قـــارة آســيــا يخطط الــجــهــاز الستثمار 2 
بـــاإلضـــافـــة لصفقة  ــيـــا  فـــي روسـ مــلــيــار دوالر 
روســنــفــت عــمــالق الــنــفــط الـــروســـي الــتــي دفــع 
فــيــهــا الــجــهــاز بــالــشــراكــة مـــع جــلــيــنــكــور أكــثــر 
مــن 10 مــلــيــارات يـــورو، كما اســتــطــاع الجهاز 
أن يــســتــحــوذ الـــعـــام املـــاضـــي عــلــى بــــرج آســيــا 
ســكــويــرز بــســنــغــافــورة فـــي صــفــقــة بــلــغــت 2.5 

مـــلـــيـــار دوالر وهـــــي أضـــخـــم صــفــقــة عــقــاريــة 
بالعالم العام املاضي.

وفــي فرنسا بلغ حجم االستثمارات القطرية 
نحو 30 مليار دوالر، استطاعت مــن خاللها 
ــاد الـــفـــرنـــســـي  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــر إعــــــــــادة إطـــــــــالق االقـ قــــطــ

بتعاقدات مهمة عبر جهاز قطر لالستثمار.
الــبــنــوك استثمرت قطر بحصص  وفــي قــطــاع 
في بنك أوف أمريكا بصفقة قدرت بنحو مليار 
املــصــارف التجارية  أكــبــر  ثــانــي  دوالر، ويــعــد 
في الواليات املتحدة، وذلك في إطار استمرار 
الشركة في مواصلة إستراتيجيتها القتناص 

حصص األقلية في الشركات العاملية الكبرى.
ــواًل ضخمة في  يمتلك جــهــاز االســتــثــمــار أصــ
قــطــاع الــطــاقــة، وكــانــت صــفــقــة روســنــفــت آخــر 
ــذا الـــقـــطـــاع حـــيـــث أكــمــل  ــ االســـتـــثـــمـــارات فــــي هـ
فــي بــدايــة الشهر املــاضــي، صفقة االســتــحــواذ 
على حصة نسبتها %18.93 من أسهم شركة 

»روسنفت« الروسية.
قــطــر  أعـــــلـــــن جـــــهـــــاز  أغــــســــطــــس 2018  وفــــــــي 
لالستثمار عــن رفــع حصته فــي بنك »كريدي 
سويس« السويسري إلى %5.21، ليصبح أكبر 

مستثمر في البنك في توسع مصرفي لقطر.
وبــتــكــلــفــة تــصــل إلـــى مــلــيــار جــنــيــه إسترليني 
الـــديـــار  بـــــدأت شـــركـــة  )1.314 مــلــيــار دوالر(، 
الــعــقــاري، اململوكة لجهاز  القطرية للتطوير 
ــنـــدق روزوود  فـ تـــطـــويـــر  أعــــمــــال  ــار،  ــمـ ــثـ ــتـ االسـ
)Rosewood( في قلب حي مايفير بالعاصمة 
البريطانية لندن، ومن املقرر أن تنتهي أعمال 
الــفــنــدق عــام 2023. ومطلع  التطوير ويفتتح 
يوليو أيضًا، فاز مشروع تابع لشركة الديار 
باملوافقة على بناء نحو ألف منزل في منطقة 

»الفيل والقلعة« بالعاصمة البريطانية لندن.

40 مليار إسترليني استثمارات 
ببريطانيا بقطاعات أبرزها العقارات 

مشاريع إستراتيجية في مجاالت مختلفة

استثمارات قطر الخارجية.. صمام أمان لالقتصاد المحلي

¶  استحواذ على مبنى »ذا جيلندون« بلوس أنجلوس

¶  استحواذ على عقارات في تايمز سكوير

¶  أحد العقارات الفاخرة بالشانزليزيه

 135
مليار دوالر 

استثمارات قطر 
في أمريكا وأوروبا
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ــة الـــقـــطـــريـــة  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــسـ ــ ــؤسـ ــ نــــجــــحــــت املـ
للكهرباء واملـــاء »كــهــرمــاء« فــي املحافظة 
عــلــى اســتــدامــة الــخــدمــات بــأعــلــى معايير 
ــجــــودة، وتــطــبــيــق خــطــطــهــا املــتــمــاشــيــة  الــ
الــدولــة اإلستراتيجية بإتمام  مــع خطط 
العديد مــن املشاريع الكبرى فــي قطاعي 
الــكــهــربــاء واملــــــاء، وغــيــرهــا مـــن قــطــاعــات 
عملها، حيث أطلقت العديد من املبادرات 
وحققت املزيد من اإلنجازات ومن أهمها، 
تشغيل املــرحــلــة األولــــى لــضــخ املــيــاه من 
مشروع الخزانات اإلستراتيجية الكبرى 
ــزان أم صــــال تــحــت رعــايــة  ــ مـــن مـــوقـــع خـ
حــضــرة صــاحــب السمو الشيخ تميم بن 
الــبــاد املــفــدى، حفظه  حمد آل ثاني أمير 
الــلــه، واالنــتــهــاء مــن مــشــروع بــنــاء محطة 
رأس أبو فنطاس A3 إلنتاج املياه بسعة 
)36 مــلــيــون جـــالـــون يــومــيــا( بــاســتــخــدام 
ــكـــســـي مــن  تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــتـــنـــاضـــح الـــعـ
خـــال اتــفــاقــيــة شـــراء املــيــاه ملـــدة 25 سنة، 
واالنـــتـــهـــاء مـــن مـــشـــروع بـــنـــاء مــحــطــة أم 
ــاج 2520 مـــيـــجـــا وات مــن  ــ ــتـ ــ ــــول إلنـ ــحـ ــ الـ
الكهرباء و136 مليون جــالــون مــن املياه 
يوميًا مــن خــال اتفاقية شـــراء الكهرباء 
واملاء ملدة 25 سنة، كما أكملت »كهرماء« 
ــامـــل مــتــطــلــبــات  كـ تــنــفــيــذ  بــنــســبــة 100% 
الــطــاقــة الكهربائية  واســتــعــدادات تــزويــد 

ملاعب كأس العالم 2022.
ونجحت »كــهــرمــاء« فــي املــضــي قــدمــا في 
تنفيذ املشاريع اإلستراتيجية والحيوية 
الــجــدول الزمني  واالنــتــهــاء منها حــســب 
املــخــطــط لــهــا وبــأعــلــى مــعــايــيــر الـــجـــودة، 
وبالتغلب على عوامل الحصار مع الوفاء 
بــالــتــزامــاتــهــا بــاملــحــافــظــة عــلــى اســتــدامــة 
ــائـــي وأمـــن  ــن املـ ــ الـــخـــدمـــات وتــحــقــيــق األمـ
الطاقة، دون أي تكلفة إضافية وذلك نظرًا 
الــخــطــة اإلســتــراتــيــجــيــة املبنية  لتبنيها 
عــلــى إدارة املــخــاطــر فـــي جــمــيــع أعــمــالــهــا 

واعتماد مبدأ االبتكار االقتصادي.

مشاريع الريل

وقــــامــــت »كــــهــــرمــــاء« بــتــنــفــيــذ 5 مــحــطــات 
رئيسية ملشاريع الريل بخطوط كابات 
الـــجـــهـــد 132 ك ف. ويــعــد  أرضــــيــــة ذات 
مشروع حديقة كهرماء للتوعية فريدا في 
نوعه وصمم ليكون مركزًا لنشر املعرفة 
والتوعية لدعم فكرة الترشيد للكهرباء 
واملــيــاه، وقــد تم االنتهاء من املــشــروع في 
يونيو 2015 بتكلفة إجمالية 207 مايني 

ريال.
ــة اإلبـــــــداع  ــنـ ــــاء« حـــاضـ ــــرمـ ــهـ ــ ــلــــقــــت »كـ وأطــ
واالبــتــكــار للمبدعني ودعــمــهــم مــن خــال 

خلق بيئة عمل محفزة وإيجابية إلطاق 
األفكار الخاقة وتحويلها إلى ابتكارات.

وعلى صعيد نظام إدارة الجودة، اجتازت 
ــا مــتــطــلــبــات  ــ ــهـ ــ ــاء« بــجــمــيــع إداراتـ ــرمـ ــهـ »كـ
 ISO 9001: الـــجـــودة شــهــادة نــظــام إدارة 
2015، كما حصلت »كهرماء« على شهادة 
أمـــن  بـــــــــإدارة  األيــــــــزو 27001 والــــخــــاصــــة 
املــعــلــومــات مــن خــال اســتــحــداث مــا يزيد 
على 36 سياسة متعلقة بأمن املعلومات، 
كما تم تقييم ومعالجة املخاطر الناتجة 

عن تلك العمليات.
فــي تجديد  املــيــاه  ونــجــح مختبر جــــودة 
ــيـــس الــــجــــودة  ــايـ ــقـ ــاد الــــــدولــــــي ملـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ االعـ
لــشــهــادة اآليـــزو 17025:2005 كــواحــد من 
أوائـــــــل املـــخـــتـــبـــرات الـــحـــاصـــلـــة عـــلـــى هـــذا 

االعتماد باملنطقة.

تطلعات إستراتيجية

وتمضي »كــهــرمــاء« بثبات نحو تحقيق 
املــزيــد مــن التطلعات اإلستراتيجية، من 
بــيــنــهــا الـــوصـــول إلــــى االســـتـــدامـــة املــالــيــة 
وتــحــقــيــق الــتــمــيــز املـــالـــي كـــأحـــد األبـــعـــاد 
الــســتــة للتميز الــتــي حــددتــهــا »كــهــرمــاء« 
في خطتها اإلستراتيجية طويلة األمــد، 
من خــال برامج االستدامة التي تنفذها 
»كهرماء« تحت إشراف اللجنة التسييرية 
لاستدامة املالية. ومشروع إدارة عاقات 
املستهلكني والفوترة واملتوقع إتمامه في 

الربع الثالث من 2020.
والــبــدء في مرحلة تنفيذ مشروع تكامل 
عمليات »كــهــرمــاء« ضــمــن إطـــار األعــمــال 
الـــذكـــيـــة فـــي الــنــصــف الـــثـــانـــي مـــن 2019، 
إنشاء محطة طاقة شمسية كبرى إلنتاج 
الكهرباء بتقنية الخايا الكهروضوئية، 
تحقيقًا للهدف اإلستراتيجي املعلن في 
إســتــراتــيــجــيــة الــتــنــمــيــة الــوطــنــيــة 2018 - 
2022، بسعة كلية للمشروع تقدر بنحو 
700 ميجاوات على األقل، سيتم ربط 350 
ميجاوات مع الشبكة كمرحلة أولــى قبل 

نهاية عام 2020.
املــرحــلــة الثانية مــن خطتها  ومــع دخـــول 
اإلســتــراتــيــجــيــة )املــرحــلــة الــثــانــيــة »2019 
– 2023«: مــرحــلــة االســتــدامــة املؤسسية 
ــــي(، تــعــمــل  ــمـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق الــــتــــفــــوق اإلقـ
ــى الــــتــــحــــســــني املـــســـتـــمـــر  ــلــ »كــــــهــــــرمــــــاء« عــ
للعمليات التشغيلية وتوسيع الخدمات 
ــل الــتــحــول إلــــى مــؤســســة  املــقــدمــة مـــن أجــ
ــدة فـــي قــطــاع الــطــاقــة والـــخـــدمـــات في  ــ رائـ
املنطقة، استعدادًا للمرحلة الثالثة والتي 
إلــى التمدد عامليًا من خال  تسعى فيها 

املمارسات املعيارية.

المحافظة على استدامة الخدمات بأعلى معايير الجودة

»كهرماء«.. إنجازات متواصلة جسدتها 
المشاريع اإلستراتيجية الحديثة

الــعــامــة القطرية  استطاعت املــؤســســة 
ــاء »كــهــرمــاء« أن تحدث  للكهرباء واملــ
ــي قـــطـــاعـــي الـــكـــهـــربـــاء  نــقــلــة نـــوعـــيـــة فــ
واملـــــاء ونــجــحــت فـــي املــضــي قــدمــا في 
تـــطـــويـــر خـــدمـــاتـــهـــا بـــأعـــلـــى مــعــايــيــر 
الجودة والكفاءة وفق رؤية مستقبلية 
ــة قــطــر  ــ طـــمـــوحـــة، مـــســـتـــوحـــاة مــــن رؤيــ
الـــوطـــنـــيـــة 2030 ضـــمـــن إطــــــار يــجــعــل 
اإلبـــداع واالبــتــكــار مكونًا أساسيًا في 

جميع األنشطة واألعمال.
تــقــوم »كــهــرمــاء« بتنفيذ نــظــام جديد 
ــي والـــــــذي  ــجــ ــيــ ــراتــ ــتــ لـــلـــتـــخـــطـــيـــط اإلســ
ــاشــــى مــــــع أفـــــضـــــل املـــــمـــــارســـــات  ــمــ ــتــ يــ
ــبــــادرات  الــــرائــــدة حــيــث تـــم اعـــتـــمـــاد املــ
كأساس لتحقيق التطوير املستمر مع 
املحافظة على األداء املعتاد لألعمال 

اليومية مع تطويرها.
الــجــديــد للتخطيط  الــنــظــام  ويــتــكــون 
اإلستراتيجي من الصياغة والتوافق 
واملاءمة، والتنفيذ واملراقبة والضبط 
والتعديل مدعومة بالقيم املؤسسية 
ويقاس األداء فيها بواسطة مؤشرات 

األداء.
الــتــخــطــيــط والــــجــــودة  وتـــعـــمـــل إدارة 

بــكــهــرمــاء كبيئة إســتــراتــيــجــيــة، تبني 
جسور التواصل بني اإلدارات من خال 

تحليل املدخات وتحديد االحتياجات 
ووضــع األهــداف املستقبلية، وتطوير 

ــــة  ــــحـ ــات ومـــــــــؤشـــــــــرات أداء واضـ ــ ــ ــيـ ــ ــ آلـ
لقياسها بما يسهل سير العمل ويوفر 
لإلدارة العليا أداة فعالة لتقييم األداء.

وكانت »كهرماء« في 2014 قد رسمت 
خطتها اإلســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمــد 
حــتــى عـــام 2030 والــتــي تــحــولــت فيها 
من إستراتيجية مبنية على األهــداف 
إلى إستراتيجية مبنية على النتائج 
ــرات األداء،  ــ ــــؤشـ بـــقـــيـــاس مـ املـــرتـــبـــطـــة 
وبـــــــدأت مــرحــلــتــهــا األولـــــــــى- الــتــحــول 
ــرت  ــمــ ــتــ اإلســـــتـــــراتـــــيـــــجـــــي والـــــــتـــــــي اســ
الــفــتــرة 2014 – 2018 ونجحت  خـــال 
»كــهــرمــاء« خالها فــي املحافظة على 
ــة الـــخـــدمـــات بــأعــلــى مــعــايــيــر  ــتـــدامـ اسـ
الــجــودة، وتطبيق خططها املتماشية 
ــة  ــيـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ مـــــع خــــطــــط الــــــدولــــــة اإلسـ
بــإتــمــام الــعــديــد مــن املــشــاريــع الــكــبــرى 
ــاء، وغيرها  فــي قــطــاعــي الــكــهــربــاء واملــ
ــن قـــطـــاعـــات عـــمـــلـــهـــا، حـــيـــث أطــلــقــت  مــ
العديد من املبادرات وحققت املزيد من 
اإلنــجــازات وذلــك سعيًا مــن »كهرماء« 

لتحقيق رؤية قطر 2030.

نقلة نوعية في قطاعي الكهرباء والماء

تطوير الخدمات بأعلى معايير الجودة والكفاءة وبرؤية مستقبلية طموحة 

¶  مشروع الخزانات اإلستراتيجية الكبرى للمياه - موقع خزانات أم صالل
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