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 آمال املهندي: ترشحي للبلدي بدعم من العائلة 

 الدوحة - رانيا غانم »

أكـــــدت آمـــــال عــيــســى املـــهـــنـــدي، املــرشــحــة ملقعد 
املجلس البلدي عن الدائرة 23 (الخريطيات) أن 
دعــم العائلة أحــد األســبــاب املهمة للغاية التي 
دفعتها إلى خوض غمار التجربة للمرة األولى، 

وأشارت إلى عدم وجود فرق بني الرجل واملرأة 
فــي عمل املجلس الــبــلــدي، وأكـــدت لـــ «;» أن 
ثقة املجتمع القطري في املرأة وأدائها أصبحت 

اليوم أفضل مما كانت عليه من قبل. 

ملحق االقتصاد

ملحق االقتصاد

1616صفحة

 43 مليون ريال أرباح 
«اإلجارة» في الربع األول 

طائرة مجهولة تقصف 
سيارة شرق السودان

«كابيتال إنتلجنس»
QNB ترفع تصنيف

 «املركزي» يخفض أسعار الفائدة 

 القرضاوي يطالب أردوغان 
بتسليح ثوار ليبيا 

 الدوحة - قنا »

أعلن مصرف قطر املركزي أمس قرارًا مفاجئًا بخفض أسعار 
الــفــائــدة بــواقــع 50 نقطة أســاســًا ألســعــار اإليــــداع واإلقـــراض 
و55 نقطة ألسعار إعــادة الشراء (ريبو). وأوضــح «املركزي» 
أن خطوته جــاءت بناء على املعطيات االقتصادية املحلية 
والــدولــيــة، وتــهــدف إلــى تنشيط الــســوق املــصــرفــي، وإنــعــاش 
الـــنـــشـــاط االئـــتـــمـــانـــي لـــلـــقـــطـــاع الـــــخـــــاص، حـــتـــى يــتــمــكــن مــن 

االضطالع بالدور املنوط به في خدمة االقتصاد الوطني. 

 الدوحة - ; »

طالب العالمة د. يوسف القرضاوي رئيس االتحاد العاملي 
لعلماء املسلمني رجـــب طــيــب أردوغـــــان رئــيــس وزراء تركيا 
بــمــوقــف واضـــــح حـــاســـم ملـــنـــاصـــرة الــشــعــب الــلــيــبــي. ودعــــاه 
«لـــالعـــتـــراف بــاملــجــلــس الــوطــنــي االنــتــقــالــي، وأن يــســاهــم في 
تسليح الشعب الليبي بكل األسلحة الثقيلة واملتطورة حتى 
يتخلص من قاتليه». وذكر القرضاوي -في رسالة بعث بها 
ألردوغـــــان أمـــس- أن عــلــمــاء املــســلــمــني ودعــاتــهــم، لــم يفهموا 

املوقف التركي مما يجري في ليبيا. 

 «القطرية» تشتري 5 طائرات من «بوينغ» بقيمة 1.3 مليار دوالر

1500 رجل أعمال في منتدى االستثمار بنيويورك 

 نيويورك - قنا »

علمت وكــالــة األنــبــاء القطرية «قنا» 
أن الخطوط الجوية القطرية سوف 
تـــوقـــع الــــيــــوم مــــع شـــركـــة «بـــويـــنـــغ» 
األميركية عقد شـــراء 5 طــائــرات من 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تصل  طـــــراز 777، 
إلى 1.3 مليار دوالر. وسيتم توقيع 
الصفقة على هامش منتدى األعمال 
واالســـتـــثـــمـــار فـــي قــطــر بــنــيــويــورك، 

والــــــــــــذي يـــفـــتـــتـــحـــه الــــــيــــــوم مـــعـــالـــي 
الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل 
ثــانــي رئــيــس مــجــلــس الـــــوزراء وزيــر 

الخارجية.
وقـــال السفير عــبــدالــلــه عبدالرحمن 
فخرو املدير التنفيذي للجنة الدائمة 
لتنظيم املؤتمرات بوزارة الخارجية 
إن منتدى األعــمــال واالستثمار في 
قــطــر شــهــد إقـــبـــاًال كــبــيــرًا مـــن رجـــال 
الــواليــات  األعــمــال واملستثمرين فــي 

املتحدة األميركية، حيث وصل عدد 
املشاركني إلى 1500 مشارك.

وأوضــــح فــخــرو فــي تــصــريــح خــاص 
لـــ «قــنــا» أن «هــــذا الــعــدد الــكــبــيــر من 
املـــــشـــــاركـــــني فــــــي املــــنــــتــــدى لــــــم يــكــن 
مـــتـــوقـــعـــًا، حـــيـــث كـــــان الــــهــــدف األول 
هــو 700 شــخــص فــقــط، مــمــا جعلنا 
نعمل على إضافة مقاعد الستيعاب 
هــذا العدد من املشاركني في قاعات 

املنتدى».

وقـــــال إنــــه -وســـعـــيـــًا لــتــحــقــيــق هــدف 
املــنــتــدى لــلــتــعــريــف بـــدولـــة قــطــر من 
كـــل الـــنـــواحـــي- فــقــد وجــهــت الــدعــوة 
لرجال اإلعــالم في الواليات املتحدة 
األميركية، إضافة إلى توقيع اتفاق 
مـــع صــحــيــفــة «يـــــو.أس.إيـــــه. تــــوداي» 
واســــعــــة االنـــتـــشـــار إلصـــــــدار مــلــحــق 

يومي من 4 صفحات عن املنتدى. 

 القاهرة - أحمد علي ومحمد عبد الرازق »

أودعــــت قــطــر أمـــس رســمــيــًا لـــدى األمـــانـــة الــعــامــة لجامعة 
الدول العربية مذكرة ترشيح السيد عبد الرحمن العطية 
األمني العام السابق ملجلس التعاون لتولي منصب األمني 

العام لجامعة الدول العربية خلفًا للسيد عمرو موسى.
وكــــانــــت «;» انــــفــــردت فــــي 15 مــــــارس املــــاضــــي بــخــبــر 

ترشيح قطر للعطية. 

 قطر ترشح العطية رسميًا 
ألمانة الجامعة العربية 

أرشيفية »  حضور مكثف ملنتدى االستثمار القطري بباريس العام املاضي    
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 هتمي بن علي الهتمي رئيسًا ملجلس اإلدارة

عمومية بروة تصادق على توزيع 10% أرباحًا نقدية 

 بيع 50% من مشاريع الشركة في مصر 

 تحويل عقود مشاريع «بروة» املؤجرة من الدولة
إلى ملكيات حرة 

أعلن غانم بن سعد آل 
سعد، رئيس مجلس 
إدارة شركة بروة 
العقارية، عن حصول 
الشركة على موافقة 
الجهات العليا بالدولة 
على تسجيل أراضي 
شركة بروة العقارية التي 
تم تطويرها من قبل 
الشركة بغرض تأجيرها 
مثل مشروع مدينة بروة 
وقرية بروة ومشروع بروة 
البراحة، الفتا إلى أن عقود 
إيجار هذه املشاريع كانت 
ملدة 25 عاما إال أن الدولة 
وافقت مؤخرا على تملك 
الشركة لهذه األراضي 
بالكامل.

« S - الدوحة

أكــــد آل ســعــد أن شـــركـــة بـــــروة الــعــقــاريــة 
تسعى جاهدة للحصول على دخل ثابت 
ومــســتــمــر وطــــويــــل األجــــــل لــلــمــســاهــمــني 
بالشركة، مشيرًا إلى أن هناك مفاوضات 
بــروة ملــدة 20  تجري اآلن لتأجير مدينة 
إلــى جنب  عاما ألحــد املستثمرين جنبا 
مــع مــشــروع الــشــارع الــتــجــاري الـــذي يتم 
تنفيذه على أحـــدث املــواصــفــات العاملية 
لــخــدمــة الــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري والـــذي 
ســيــتــم االنـــتـــهـــاء مــــن تــنــفــيــذه وتــحــقــيــق 

املدخول منه في العام 2012.
وأوضــــح آل ســعــد أن شــركــة بـــروة عليها 
الــــتــــزامــــات مـــالـــيـــة كـــبـــيـــرة وتــــقــــوم بــعــدة 
خــطــوات لتخفيف هـــذه األعـــبـــاء، ومنها 
الــــتــــمــــويــــل، مـــوضـــحـــا أن تــكــلــفــة  أعـــــبـــــاء 
التمويل فــي قطر عالية جــدا وتبلغ %9 
بــيــنــمــا دخـــــل الـــشـــركـــة يـــــتـــــراوح بــــني 10 

و%15.
ولــفــت إلــى أن شــركــة بـــروة قــامــت بــإعــادة 
هيكلة التمويل بالكامل وقامت بخفض 
إلـــى 2.75% وهـــو مــا وفـــر الكثير  املــعــدل 
على الشركة حيث تم إعادة جدولة جميع 
الــريــال إلى  ديــون الشركة وتحويلها من 
الدوالر، مشددا على أن كل هذه اإلجراءات 

الـــتـــي قـــامـــت بـــهـــا الـــشـــركـــة ســـــوف تــؤتــي 
ثمارها خالل العام القادم.

وحــول الشركات التابعة ملجموعة بروة 
الــعــام  الــتــي حققتها خـــالل  واإلنــــجــــازات 
املالي املنصرم قال آل سعد: إن أبرز هذه 
الشركات بروة الدولية واملناط بها إدارة 
األصـــــول الــخــارجــيــة الفــتــا إلــــى أن بـــروة 
الــدولــيــة حققت أربــاحــا تــقــدر بنحو 100 
مــلــيــون ريــــال فـــي الـــعـــام 2010 مـــن خــالل 

دخولها في صفقتني ناجحتني.
وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــمـــشـــاريـــع الـــشـــركـــة فــي 
جــــمــــهــــوريــــة مــــصــــر الــــعــــربــــيــــة الــشــقــيــقــة
قــــامــــت الــــــشــــــركــــــة  قـــــــــــال آل ســـــــعـــــــد: إن 

بــاالتــصــال بــالــجــهــات املــعــنــيــة فـــي مصر 
والــــتــــي أكـــــــدت لـــهـــا أن عــــقــــود الـــشـــركـــات

الــــتــــي أبـــرمـــتـــهـــا بــــشــــأن مـــشـــاريـــعـــهـــا فــي 
القاهرة هي عقود صحيحة.

وقــامــت الشركة بــســداد القسط املستحق 
مــنــذ عــــدة أســـابـــيـــع، مــضــيــفــا أن الــشــركــة 
لــبــيــع 50% مــــن أراضـــــي  تـــتـــفـــاوض اآلن 
الشركة فــي مصر بهدف تخفيف العبء 
املالي عن الشركة واملخاطر خالل الفترة 

املقبلة.
وحــول آخــر الــتــطــورات فــي مــشــروع بــروة 
الـــحـــي املـــالـــي قــــال آل ســـعـــد: إن الــشــركــة 
تمكنت من الحصول على عقد مميز جدا 
لبيع املــشــروع والــوصــول إلــى اتــفــاق مع 
قطر للبترول، موضحا أن السعر املتفق 
عليه مع قطر للبترول هو حصول شركة 
بروة على نسبة 20% إضافة إلى التكلفة.

وقـــــــال إنــــــه تــــم إنــــجــــاز مـــرحـــلـــة مــتــقــدمــة 
فـــي املــــشــــروع الـــــذي يــتــكــون مـــن 9 أبــــراج 
إداريـــــــة تــنــتــهــي فـــي الـــعـــام 2014 ومــنــهــا 
االنــتــهــاء مــن مرحلة املــواقــف، مضيفا أن

مؤسسة قطر للبترول وضعت مواصفات 
خــاصــة بـــاملـــشـــروع وتــعــديــل املــواصــفــات 
اإلنـــشـــائـــيـــة بـــمـــا يـــتـــوافـــق مــــع املــؤســســة 
ومـــعـــايـــيـــر الـــســـالمـــة مـــثـــل إضــــافــــة 2500 

موقف إضافي.

 مفاوضات لتأجير مدينة 
بروة ملدة 20 عامًا ألحد 

املستثمرين 

 «القطرية» توقع اليوم صفقة شراء 5 طائرات «بوينغ» 

 1500 رجل أعمال يشاركون في 
منتدى االستثمار القطري بنيويورك 

 نيويورك – قنا »

الــجــويــة القطرية  الــخــطــوط  علمت «قــنــا» أن 
ســــــوف تــــوقــــع الــــيــــوم مــــع شــــركــــة «بـــويـــنـــغ» 
األمـــيـــركـــيـــة عــقــد شـــــراء خــمــس طــــائــــرات من 
الــيــوم، بقيمة  طــراز 777 من شركة «بوينغ» 
إجمالية تصل إلى 1.3 مليار دوالر. ويجري 
توقيع الصفقة على هامش منتدى األعمال 
واالستثمار في قطر، والــذي يفتتحه اليوم 
مــعــالــي الــشــيــخ حــمــد بــن جــاســم بــن جــبــر آل 
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وقــــال الــســفــيــر عــبــدالــلــه عــبــدالــرحــمــن فــخــرو 
الـــدائـــمـــة لتنظيم  لــلــجــنــة  الــتــنــفــيــذي  املـــديـــر 
املؤتمرات بــوزارة الخارجية بدولة قطر، إن 
منتدى األعــمــال واالســتــثــمــار فــي قطر الــذي 
يــفــتــتــح هـــنـــا الــــيــــوم األربـــــعـــــاء، شـــهـــد إقـــبـــاال 
كــبــيــرا مــن رجـــال األعـــمـــال واملــســتــثــمــريــن في 
الواليات املتحدة األميركية، حيث وصل عدد 

املشاركني إلى 1500 شخص.
وأوضــــح فــخــرو فــي تــصــريــح خـــاص لوكالة 
األنــبــاء الــقــطــريــة «قــنــا» أن الــعــدد األكــبــر من 
املــشــاركــني بــاملــنــتــدى مـــن الـــواليـــات املــتــحــدة 
األمــيــركــيــة، حــيــث وصـــل عـــددهـــم إلـــى 1100 
شخص خاصة من رجال األعمال واملهتمني 
بــاالســتــثــمــار الــخــارجــي مــنــهــم، إضـــافـــة إلــى 
عدد قليل من رجال الدولة، في حني بلغ عدد 

املشاركني من دولة قطر 400 شخص. وأشار 
إلــى أن  السفير عبدالله عبدالرحمن فــخــرو 
اللجنة املنظمة للمؤتمر حرصت على دعوة 
عــدد مــن رجـــال األعــمــال األميركيني والــعــرب 
املــتــاحــة فــي املنتدى  الــفــرص  لالستفادة مــن 
في دولة قطر. وقال إن هذا العدد الكبير من 
املشاركني في املنتدى لم يكن متوقعا، حيث 
كان الهدف األول هو 700 شخص فقط، مما 
اضــطــر الــلــجــنــة املــنــظــمــة إلـــى إضــافــة مقاعد 
إضافية الستيعاب هذا العدد من املشاركني 
فــــي قــــاعــــات املــــنــــتــــدى، مـــتـــوقـــعـــا أن يــحــضــر 
الجلسة االفتتاحية أكثر من 1000 شخص، 
فـــي حـــني ســــوف يــحــضــر مـــا بـــني 600 و700 

الجلسات املتخصصة في املنتدى.
ولفت إلى أن تكاليف إقامة املنتدى قد غطيت 
الراعية للمنتدى،  بشكل كامل من الشركات 
ولــم تتحمل الــدولــة أيــة مــصــاريــف. وقـــال إن 
هــــذه الـــشـــركـــات الـــراعـــيـــة هـــي مـــن الــشــركــات 
األمــيــركــيــة الــعــامــلــة فـــي دولـــــة قـــطـــر، والــتــي 
إلــى  ألــــف دوالر  تــــراوحــــت رعــايــتــهــا مـــن 75 
مليون دوالر. وبني أن املنتدى يهدف أيضا 
للتعريف بــدولــة قــطــر مــن كــل الــنــواحــي، لــذا 
عملنا عــلــى تــوجــيــه الـــدعـــوة لــرجــال اإلعـــالم 
فــي الـــواليـــات املــتــحــدة األمــيــركــيــة ســــواء من 
العاملني في الصحف واملجالت أو اإلذاعات 

والتلفزيونات األميركية. 

صادقت الجمعية 
العمومية العادية لشركة 
بروة العقارية التي عقدت 
أمس على مقترح مجلس 
اإلدارة بترحيل 90% من 
األرباح وتوزيع 10% أرباح 
نقدية، ووافق الحضور على 
جدول أعمال الجمعية 
العمومية وهي مناقشة 
تقرير مجلس اإلدارة عن 
نشاط الشركة وعن مركزها 
املالي ومناقشة الخطة 
املستقبلية وتقرير مراقب 
الحسابات عن ميزانية 
الشركة وعن الحسابات 
التي قدمها مجلس اإلدارة 
وتقرير الرقابة الشرعية 
عن نشاط الشركة، 
وامليزانية العامة للشركة 
وحساب األرباح والخسائر، 
كما وافقت الجمعية على 
إبراء ذمة أعضاء مجلس 
اإلدارة وتحديد مكافآتهم، 
وإعادة تعيني مكتب كي 
بي أم جي كمراقب خارجي 
لحسابات الشركة للسنة 
املالية 2011 وتحديد أتعابه، 
وانتخاب أعضاء مجلس 
اإلدارة للدورة القادمة.

فيما صادقت الجمعية 
العامة غير العادية على 
زيادة عدد أعضاء مجلس 
اإلدارة من خمسة إلى 
سبعة أعضاء واملصادقة 
على تعديل بعض بنود 
النظام األساسي للشركة.

 الدوحة - مصطفى البهنساوي »

صــــــــادقــــــــت الـــــجـــــمـــــعـــــيـــــة عـــلـــى 
انــــــتــــــخــــــاب أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
اإلدارة للدورة القادمة وتعيني 
سعادة السيد هتمي بن علي 
الهتمي رئيسًا ملجلس اإلدارة 
الجديد، والدكتور محمد أسد 
الــعــمــادي الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي 

للمجموعة العضو املنتدب.
وفـــــي بــــدايــــة االجــــتــــمــــاع ألــقــى 
غــانــم آل ســعــد تــقــريــر مجلس 
الـــشـــركـــة  نــــشــــاط  اإلدارة عـــــن 
ومـــــركـــــزهـــــا املــــــالــــــي والـــخـــطـــة 
املــســتــقــبــلــيــة لــلــشــركــة والـــــذي 
تــضــمــن عـــرضـــا شــــامــــًال ألهـــم 
الــشــركــة، ونتائجها  إنـــجـــازات 
املــالــيــة لــعــام 2010 إلـــى جانب 
الـــخـــطـــة املــســتــقــبــلــيــة لــلــشــركــة 

لعام 2011.
وقــــــــــال آل ســـــعـــــد: إن شـــركـــة 
بــروة العقارية قــد تمكنت من 
تحقيق نتائج مالية متميزة 
خــــالل الـــعـــام املـــنـــصـــرم، وذلـــك 
رغــــم اســـتـــمـــرار تــبــعــات األزمــــة 
االقـــتـــصـــاديـــة الـــتـــي شــهــدتــهــا 
الــعــاملــيــة واإلقليمية  األســــواق 
الله،  لعام 2010، ولكن بحمد 
كـــــــان الـــــعـــــام املــــنــــصــــرم عـــامـــًا 
مــتــمــيــزًا لـــشـــركـــة بــــــروة حــيــث 
حــقــقــت الـــشـــركـــة الـــعـــديـــد مــن 
اإلنـــــــــجـــــــــازات. وعـــــــــــالوة عــلــى 
ذلــك، فــإن الشركة ماضية في 
تــحــقــيــق رؤيـــتـــهـــا وأهـــدافـــهـــا 
االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة مــــــن خــــالل 
مـــواصـــلـــة الـــجـــهـــود الــكــبــيــرة 
التي بذلتها فــي تحقيق هذا 
النمو والنجاح على الصعيد 

املحلي واإلقليمي والعاملي.
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بـــالـــنـــتـــائـــج 
قـــال آل سعد:  املــالــيــة للشركة 
«حـــقـــقـــت الـــشـــركـــة زيــــــــادة فــي 
األربـــاح الصافية خــالل العام 
2010، بــنــســبــة 84% مــقــارنــة 

الــعــام 2009  الفترة مــن  بنفس 
وقـــــد جــــــاءت الـــــزيـــــادة نــتــيــجــة 
مـــبـــاشـــرة الرتــــفــــاع اإليــــــــرادات 
اإلجــمــالــيــة لــتــبــلــغ 8 مــلــيــارات 
ريــــــال، بــــزيــــادة قـــدرهـــا %266 
مــــقــــارنــــة بـــــــ3 مــــلــــيــــارات ريـــــال 
لــلــعــام 2009. هــــذا فـــضـــًال عن 
زيادة اإليــرادات من اإليجارات 
الناتجة  والــخــدمــات واألربــــاح 
عــــــن بــــيــــع بــــعــــض الـــــعـــــقـــــارات 
واملــــــشــــــاريــــــع وغـــــيـــــر ذلـــــــك مــن 
مـــصـــادر اإليـــــــــرادات. وقــــد بلغ 
إيــــــــراد الـــســـهـــم الـــــواحـــــد خـــالل 
العام 2010، 4.06 ريال مقارنة 
لــلــعــام 2009، أي  بـــــــ2.92 ريــــال 

بزيادة نسبتها %39».
وتطرق آل سعد إلى االندماج 
مـــع الــشــركــة الــعــقــاريــة مــشــددا 
عــــلــــى أن عـــمـــلـــيـــة االنــــــدمــــــاج 
تـــعـــد مـــــن اإلنـــــــجـــــــازات املــهــمــة 
الــــــــتــــــــي حـــــقـــــقـــــتـــــهـــــا الـــــشـــــركـــــة 
الــــــعــــــام 2010 والــــتــــي  خــــــــالل 
بــــــروة  تـــصـــبـــح  إلــــــــى أن  أدت 
أكـــبـــر شـــركـــة عـــقـــاريـــة مـــدرجـــة 
بــــــبــــــورصــــــة قـــــطـــــر بـــــرأســـــمـــــال 
يــــبــــلــــغ 11.1 مـــلـــيـــار  ســـــوقـــــي 
ريـــــال، وبــأنــشــطــتــهــا الــعــقــاريــة 

الــــفــــريــــدة واملــــتــــنــــوعــــة، ُتـــَكـــمـــل 
الشركة القطرية لالستثمارات 
العقارية («العقارية») املحفظة 
االستثمارية العقارية لشركة 
بــروة فــي قطر، وتمثل إضافة 
لــقــاعــدة أصــولــهــا، وهو  كبيرة 
ما يساعد على جعل املجموعة 
في وضع مالي متني لتحقيق 

تطلعاتها املستقبلية.
وحـــــــــول مـــــشـــــاريـــــع الـــتـــطـــويـــر 
الـــعـــقـــاري لــلــشــركــة قـــــال «كــــان 
مــــــن بــــــني إنـــــــجـــــــازات الـــشـــركـــة 
خالل العام املنصرم، االنتهاء 
مـــن تــنــفــيــذ عـــدد مـــن املــشــاريــع 
الـــعـــقـــاريـــة الـــرئـــيـــســـة، ومــنــهــا 
مــــــشــــــروع قـــــريـــــة بـــــــــــروة، عــلــى 
ســـبـــيـــل املــــــثــــــال، الــــــــذي قـــــد تــم 
إشــــغــــالــــه بــــالــــكــــامــــل، كــــمــــا تــم 
ــا مــن مشروعي 

ً
االنــتــهــاء أيــض

مــســاكــن الــســيــلــيــة ومــســيــمــيــر 
وتــم إشغالهما بالكامل. وقد 
حــاز مشروع مساكن السيلية 
ومسيمير على جائزة «أفضل 
مشروع تطوير عقاري مكتمل 
فـــي الـــشـــرق األوســــــط» املــقــدمــة 
مــــن مـــؤتـــمـــر الــــشــــرق األوســـــط 
للبناء منخفض التكلفة الذي 

انعقد بمدينة املنامة عاصمة 
مــمــلــكــة الــبــحــريــن خــــالل شهر 
ســبــتــمــبــر املـــاضـــي، بــاإلضــافــة 
إلــــى ذلــــك يــعــد مـــشـــروع بـــروة 
الــــســــد فـــــي املــــــراحــــــل األخــــيــــرة 
مــــــن اكـــــتـــــمـــــالـــــه، بـــيـــنـــمـــا يــعــد 
مــــــشــــــروع مــــديــــنــــة بــــــــــروة فــي 
املرحلة اإلنشائية األخيرة. أما 
مشروع بروة الشارع التجاري 
ــــــــى تـــحـــويـــل  ــــــــــذي يـــــهـــــدف إل ال
إلــى مدينة  املنطقة الصناعية 
تجارية عاملية املستوى، فمن 
املـــــقـــــرر االنـــــتـــــهـــــاء مــــنــــه خــــالل 
الـــعـــام 2012. ويـــجـــري حــالــيــًا 
االنتهاء من الدراسات املتعلقة 
بــــاســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــتـــســـويـــق 
والــتــأجــيــر لــجــمــيــع املــشــاريــع. 
أمــا مــشــروع حــي بـــروة املــالــي، 
الـــــــذي تــــم بـــيـــعـــه لـــشـــركـــة قــطــر 

لــلــبــتــرول، فــقــد حــصــد مــؤخــرًا 
جـــــائـــــزتـــــني مــــرمــــوقــــتــــني «عــــن 
الـــجـــودة والــتــصــمــيــم» مــقــدمــة 
من مؤسسة الجوائز العقارية 
الدولية بالتعاون مع مؤسسة 
بلومبرغ، وهما جائزة «أفضل 
مشروع تطوير عقاري مكتبي 
فــي الــعــالــم» و «جــائــزة أفضل 
مـــشـــروع تــطــويــر عـــقـــاري» في 

الشرق األوسط».
وأشـــار رئــيــس مجلس اإلدارة 
الـــعـــضـــو املـــنـــتـــدب إلـــــى تــبــنــي 
بروة خالل العام 2010 سياسة 
متكاملة للحوكمة املؤسسية 
مــــن شـــأنـــهـــا أن تـــســـاعـــد عــلــى 
تــــعــــزيــــز اإلشـــــــــــراف والــــرقــــابــــة 
الفعالة واملساءلة واملحاسبة 
الــصــارمــة، كــمــا وافـــق املجلس 
عـــلـــى الـــســـيـــاســـات املــؤســســيــة 

الـــتـــي تــضــمــن االلـــــتـــــزام الـــتـــام 
باملعايير العاملية فيما يتعلق 
بــــالــــوســــائــــل واآللـــــــيـــــــات الـــتـــي 
يتم بها تنفيذ أنشطة أعمال 
الــــشــــركــــة ومــــمــــارســــاتــــهــــا، مــع 
املحافظة على تحقيق أفضل 
الـــنـــتـــائـــج واألربـــــــــــاح لــلــســهــم، 
ة  ولــــتــــعــــزيــــز فـــعـــالـــيـــة وكـــــفـــــاء
العمليات التشغيلية بالشركة 
وتـــحـــســـني قــــنــــوات الـــتـــواصـــل 
ورفـــــــــع الـــــتـــــقـــــاريـــــر، الـــــتـــــي مــن 
تــــدعــــم ســـيـــاســـات  شـــأنـــهـــا أن 
اتــــخــــاذ الـــــقـــــرار الـــســـلـــيـــم، فــقــد 
قــــامــــت بــــــــروة بـــتـــنـــفـــيـــذ نـــظـــام 

األوركال املتقدم.
وحــــــــول الـــخـــطـــة املــســتــقــبــلــيــة 
قــــــال آل ســــعــــد: «إن  لـــلـــشـــركـــة 
الـــــــتـــــــحـــــــدي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــي هـــو 
االســـتـــمـــرار عــلــى هــــذا الــتــفــوق 
والــــنــــجــــاح، ولـــــن يـــتـــأتـــى ذلـــك 
إال مــن خــالل السعي الحثيث 
واملـــــثـــــابـــــرة والـــتـــخـــطـــيـــط مــع 
الـــتـــوكـــل عــلــى الـــلـــه عـــز وجـــل. 
ولهذا تخطط بــروة ملجموعة 
مـــــن املــــشــــاريــــع املــســتــقــبــلــيــة، 
ومـــــنـــــهـــــا مـــــــشـــــــروع مـــنـــتـــجـــع 
خليج سلوى، الــذي يقع على 
الـــســـاحـــل الــجــنــوبــي الــشــرقــي 
لــدولــة قــطــر، وسيتم تطويره 
عـــلـــى مـــــدى الــــســــنــــوات الــســت 
الـــقـــادمـــة. ويــتــضــمــن املــشــروع 
خليطًا من املكونات السكنية 
والفندقية ليقدم أفقًا جديدة 
مــــــن الـــــخـــــدمـــــات والـــــخـــــبـــــرات 
الــــســــيــــاحــــيــــة لـــــلـــــزائـــــريـــــن مــن 
قــطــر والـــــــدول املــــجــــاورة. هــذا 

إلــى مــشــروع براحة  باإلضافة 
املــديــنــة لــآللــيــات والـــســـيـــارات، 
الــــــذي ســيــغــطــي مـــســـاحـــة 1.8 
مليون متر مربع تقوم الدولة 
بتوفيرها للمشروع وبتكلفة 

2 مليار ريال قطري».
وأشـــــــار إلـــــى أنـــــه تــمــاشــيــًا مــع 
اســـتـــعـــدادات قــطــر الستضافة 
الــــــذي يــعــد  املــــونــــديــــال 2022، 
أحــــــد األحــــــــــداث والـــفـــعـــالـــيـــات 
الرياضية األضخم في العالم، 
ستعمد بـــروة إلـــى االســتــفــادة 
مـــن الــخــطــط الــتــنــمــويــة لــدولــة 
قــــطــــر املــــصــــاحــــبــــة لـــفـــعـــالـــيـــات 
الــتــنــظــيــم. ومــــن هــــذا املــنــطــلــق، 
ســتــســاهــم مــشــاريــع بــــروة في 
جــــهــــود الـــــدولـــــة الــــرامــــيــــة إلـــى 
ضــمــان تحقيق تنظيم ناجح 
واســــتــــثــــنــــائــــي لــــلــــمــــونــــديــــال. 
وسينصب تركيز بــروة خالل 
الــفــتــرة الـــقـــادمـــة عــلــى الــســوق 
املـــحـــلـــيـــة والـــتـــنـــفـــيـــذ الـــنـــاجـــح 
الــتــي تدعم  ملــشــاريــع التطوير 
تــنــفــيــذ خــطــط تــطــويــر الــبــنــيــة 

التحتية في الدولة.
وقــــــــــــــال: «يـــــــأتـــــــي عـــــلـــــى رأس 
ــــــشــــــركــــــة خـــــالل  أولــــــــــويــــــــــات ال
كــــفــــاءة  تــــعــــزيــــز  الـــــعـــــام 2011 
وفــعــالــيــة األعــــمــــال، وتــحــقــيــق 
أعـــلـــى مـــعـــدالت الــنــمــو الــكــلــي، 
وتحسني العائدات التشغيلية 
الــصــافــيــة، وزيــــــادة الــتــدفــقــات 
الــــنــــقــــديــــة لــــلــــشــــركــــة. ونــــهــــدف 
إلــــــى تـــحـــقـــيـــق ذلــــــك مـــــن خـــالل 
تنفيذ استراتيجيات مبيعات 

وتسويق فعالة». 

 غانم بن سعد آل سعد  » هتمي بن علي الهتمي  »

 اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لشركة بروة   أبوبكر  »

 أعضاء مجلس اإلدارة الجديد 
« S - الدوحة 

أقرت الجمعية العمومية لشركة بروة 
يــــوم أمــــس انـــتـــخـــاب أعـــضـــاء مجلس 
الــقــادمــة، حــيــث قامت  لــلــدورة  اإلدارة 
شـــركـــة الــــديــــار الــقــطــريــة لــالســتــثــمــار 
الــعــقــاري (املــؤســس الــرئــيــســي لشركة 
بــــــروة) بــتــســمــيــة مــمــثــلــيــهــا لــعــضــويــة 

كــــالــــتــــالــــي: ســـعـــادة  مـــجـــلـــس اإلدارة 
السيد هتمي بن علي الهتمي رئيسا 
ملـــجـــلـــس اإلدارة، والــــدكــــتــــور مــحــمــد 
الــعــمــادي عــضــو مجلس اإلدارة  أســـد 
املــنــتــدب)، والــســيــد عبدالله  (الــعــضــو 
بن عبدالعزيز تركي السبيعي عضو 

مجلس اإلدارة.
كـــمـــا تـــــم انــــتــــخــــاب مـــمـــثـــلـــني لــلــقــطــاع 

الــخــاص مــن املــســاهــمــني، وهـــم السيد 
مـــحـــمـــد إبــــراهــــيــــم الـــســـلـــيـــطـــي عــضــو 
مجلس اإلدارة، والسيد خالد مبارك 
الــــدلــــيــــمــــي عــــضــــو مـــجـــلـــس اإلدارة، 
والــســيــد مــحــمــد عــبــدالــعــزيــز آل سعد 
عــــضــــو مــــجــــلــــس اإلدارة، والــــســــيــــد
يوسف علي العبيدان عضو مجلس 

اإلدارة. 


