
 
 

 

 

 بيــان صـحفي
 
 

 تدشين أول شبكة في الشرق األوسط للمقايضة عبر اإلنترنت
 

 إحياء نظام مقايضة السلع والمنتجات والخدمات مقابل نظيراتها وبدون مقابل نقدي 
 

  مقاومة التضخم عبر تحريك المخزون الراكدة وتوفير السيولة النقديةالشبكة تسهم في 
 

  تريليون دوالر أميركي. 9,3بواقع حول العالم ” ال العاطلرأس المل“تقدر القيمة اإلجمالية 
 

 

 :2016مارس   8الدوحــة، 
 

ة، تطوير الحلول والخدمات التكنولوجيوهي شركة قطرية متخصصة في أطلقت شركة العامري الدولية، 

أول شبكة في منطقة الشرق األوسط لمقايضة السلع والمنتجات والخدمات عبر اإلنترنت، وذلك من 

 الل إنشاء نظام إلبرام صفقات المقايضة بدون نظير نقدي.خ
 

بإحياء نظام المقايضة القديم (" GulfBarter.comالمسماة "شبكة المقايضة الخليجية )تقوم الشبكة 

ً لتسهم بذلك في تحريك المخزونات الراكدة لدى الشركات وتوفير السيولة النقدية  المعروف تاريخيا

 ، بما يسهم في مكافحة التضخم.ستغاللها في مجاالت أخرىألصحاب األعمال ليمكن ا
 

الدولية،  ي، الرئيس التنفيذي لشركة العامريالعامركة، صرح فهد بن عبدالقادر بوبمناسبة تدشين الش

تقدم الشبكة مفهوماً حديثاً ومتطوراً لنظام المقايضة لتعزز بذلك المبيعات وتعوض القيمة المقدرة بقوله: "

إلنتاجية الفائضة أو الراكدة، واألهم من ذلك هي أنها تساعد على توفير النقد في وقت تعاني من الطاقة ا

 في الكثير من األعمال والشركات في مختلف دول العالم من غياب السيولة النقدية."

 

لعدم توافر  أوإيقاف أعمالها نظراً لتعثرها وأضاف العامري قائالً: "تضطر الكثير من األعمال من 

ولة نقدية لديها، ولكن في وجود شبكة المقايضة الخليجية أصبح بمقدور تلك الشركات وكذلك األفراد سي

مواصلة أعمالهم دون عناء، وهذا هو األسلوب المتبع ليس فقط في االقتصادات البسيطة ولكن أيضاً مع 

 الدول المتطورة التي تطرح منتجاتها وخدماتها في األسواق العالمية."

 

 

ً في العقود التجارية الحالية في حاالت مؤسس الشبكة بالقول: "وأوضح  يتم تبني نظام المقايضة أيضا

، ويمكن ضرب مثال على ذلك على الوفاء بشروط الدفع األصلية استرداد الديون، في حال عدم القدرة

حصة من تمنح الدول شركات التنقيب حقوق التنقيب واالستخراج في مقابل بعقود امتياز النفط حيث 

 النفط المستخرج أو حصة من عائداته."
 

غرف واختتم العامري حديثه قائالً: "ال يقتصر األمر على المنتجات والسلع فحسب، بل يتعداه ليغطي 

المساحات اإلعالنية  إلىإضافةً تصاريح الدخول التي صعب بيعها، تذاكر وشغلها، ولم يتم الفنادق التي 

السلع التي تبلى وتفسد إن لم يتم التصرف بهذا فإن الشبكة تسهم في تحريك و .بيعهالم تسنح فرصة لالتي 

بعض من أشكال الربح وهي في مجملها  فيها بسرعة، والمنتجات النهائية التي تعرضت إلغراق سوقي

” رأس المال العاطل“، وهو ما يعرف اصطالحاً الفائت التي تحولت إلى خسارة محققة يستحيل تعويضها

 "تريليون دوالر أميركي. 9,3بواقع حول العالم قيمته اإلجمالية  والذي تقدر



 
 

 

 

توفير أحد الحلول لنظام مقايضة تجارية متكامل من خالل بوابة يذكر أن شبكة المقايضة الخليجية تقوم ب

إنشاء قاعدة بيانات موحدة يتم من ، حيث يتم لف شبكة ومنصات الهواتف المتحركةالكترونية ومخت

لخدمات والمنتجات وإحصاء عدد المستخدمين وقطاعات األعمال واألفراد وتفاصيل خاللها طرح ا

 المنتجات وغيرها من البيانات األساسية.

 

يذكر أن )شبكة المقايضة الخليجية( عبارة عن مشروع تضامني بين كل من "العامري الدولية" 

تقدم  ، التياالتصاالت والمعلومات، الشركة الرائدة في مجال تزويد تكنولوجيا و"الرحمن للتكنولوجيا"

مجموعة شاملة ومنوعة من الحلول المبتكرة والمتطورة لتطوير البرامج االلكترونية، ولتطوير تطبيقات 

الهاتف الجوال، وكذلك برامج تخطيط موارد المشاريع وإدارة عالقات العمالء، إضافةً إلى تصميم 

 إلنترنت.وتطوير محتوى المواقع االلكترونية على شبكة ا

 

تملك "شركة الرحمن للتكنولوجيا" مقرات أعمال ومكاتب تابعة لها في كل من المملكة العربية 

السعودية، باكستان والواليات المتحدة األميركية، وبفضل خبرات الشركة الفنية الممتدة في هذا المجال 

ات الصناعة وآخر أنماطها وما يتمتع به أفرادها من معارف تقنية واسعة ودراية عميقة بأحدث مستجد

 المتطورة، فإنها نقدم حلول نهائية متطورة يستفيد منها مستخدمو شبكة االنترنت. 

 

 

الدخول للموقع لمرة واحدة إلجراء معامالت كاملة ومباشرة للمنتجات والخدمات يمكن ألعضاء الشبكة 

 ( وكذلك )تويتر(.فيما بين البائعين والمشترين من األعضاء عبر منصات )فيسبوك( )غوغل

 

منصة تفاعلية تساعد المستخدمين للقيام باالطالع على التطبيق  ومن الميزات األخرى للشبكة أنها تشكل

بكل سهولة ويسر، كما يمكن إدارة ملف العضو المشارك في نظام المقايضة عبر اإلنترنت كما يمكن 

 ظام.تحرير بيانات ملف الشركة عبر استخدام الوظائف المتعددة للن
 
 

عمالء تساعد الشركات وأصحاب األعمال على استقطاب شبكة المقايضة الخليجية ، فإن أخرىمن جهة 

 جدد إلى عالم التجارة واألعمال، دون التأثير على المبيعات الحالية القائمة على أساس النقد والذي تحققه

 .الشركات واألفراد العضو بالشبكة
 

ن الشركات وأصحاب األعمال األعضاء من شراء اإلعالنات نظير ن شبكة المقايضة الخليجية كما أ تُمك ِّ

منتجاتهم وخدماتهم بدالً من الدفع لها نقداً، وهذا بحد ذاته يقلص من التكلفة الكلية لألعمال، وفي حال 

المقايضة وقت الكساد أو ركود المخزون، يمكن ألصحاب األعمال تمويل حمالتهم الدعائية واإلعالنية 

 ترويجية الستقطاب العمالء المشترين بالنقد وبصورة مباشرة.وال

 

المبيعات التي تتحقق عبر شبكة المقايضة الخليجية تعتبر زيادة إضافية على عائدات األعمال )زيادة عن 

الدخل النقدي الحالي(، وباستغالل هذا الدخل اإلضافي يمكن ألصحاب األعمال تسوية النفقات النقدية 

صروفات المستقبلية من خالل الشراء عبر الشبكة، وتكون بذلك النتيجة النهائية هي زيادة في الحالية والم

 الدخل وكذلك زيادة في معدل التوفير النقدي.
 

 وفيما يلي سرد ألبرز المنافع والميزات التي توفرها شبكة المقايضة الخليجية:



 
 

 

  أي وقت بالسنة عبر إجراء صفقات أعمال على مدار الساعة طوال أيام األسبوع في

 اإلنترنت.

 .إمكانية الوصول لعمالء في أي بقعة في العالم 

 .االستفادة من المخزون الراكد وتحويله إلى نقد ومكسب محقق 

 .صفقات بديلة عن الصفقات النقدية االعتيادية 

 .قناة جديدة تلبي جميع احتياجات المقايضة والتبادل التجاري 

  شيء متاح بضربة زر بأقل رسوم لالشتراك.أفضل قيمة مقابل الخدمة، فكل 

 . فرصة للتواصل الفعلي والمباشر عبر التحليل والتقارير للنظام المعلوماتي لإلدارة 

  أتمتة كاملة للمحتوى بمعني وجود نصوص وصور ومقاطع فيديو بخالف ورقات

 العرض األخرى.

 .تكامل واندماج مع شبكات التواصل االجتماعي 

 القرار في قطاع التجارة واألعمال. تحسين عملية اتخاذ 

 .تسهيل المهام اإلدارية بسالسة 

 .أتمتة كاملة ألفضل الخدمات 

 .تقليل أحجام المخاطر من خالل المنهج القياسي 

 .راحة ويسر في العمل دون التعرض ألي مواقف مخجلة أو محرجة 
 

 

 -انتهى  -



 
 

 

 

 

 نُبــذة عـن شركة العامري الدولية:
هي شركة قطرية تتفرد بأنها صاحبة مبادرات مبتكرة، تسعى بكل جهد لتعزيز مكانة دولة قطر وشركائها الدوليين العامري الدولية 

تطوير أفضل الحلول والخدمات في مجاالت التكنولوجيا، االبتكار، النفط في ا، هرسالت، وتتجسد هام في تحقيق أهدافهم وإنجازاتهمواإلس

تراتيجية لرؤية قطر واإلعالم، الضيافة والرعاية الصحية وكذلك الدين وفق مقتضيات الخطة اإلس والغاز، التشييد والبناء، الرياضة

 العامري الدولية دوماً ألن تتضافر جهودها مع الشركات صاحبة الفكر المبدع والخال ق.، كما تسعى 2030الوطنية 

 

العامري، الذي يحظى بخبرات دولية واسعة كما أنه له باعٌ  بدالقادربن ع يتولى إدارة شركة العامري الدولية رئيسها التنفيذي السيد/ فهد

ولكونه  طويل في مجاالت عدة، ولهذا قد تبوأت الشركة مكانتها على الساحة الدولية بفضل المستوى الرفيع لخدماتها ومنتجاتها المبتكرة.

( ثم الواليات المتحدة األميركية 1979-1973ه إلى الجزائر )ابناً ألحد سفراء دولة قطر، فقد حظي فهد بصحبة والده الموقر خالل بعثات

في دايتون بيتش “ أمبري ريدل لعلوم الطيران”( حيث هناك انخرط في دراسة إدارة المطارات في جامعة عريقة وهي 1980-1988)

، اإلعالم، التربية والتعليم، التنمية يتمتع فهد بخبرة طويلة ومسيرة مهنية حافلة في قطاعات النفط والغاز، البتروكيماويات فلوريدا.

لعب فهد دوراً محورياً في العديد من الشركات العمالقة والرائدة سواء في  االجتماعية وكذلك السياحة، كما أنه له إسهاماته البارزة فيها.

 دولة قطر أو في دول مجلس التعاون الخليجي، كما يُعد إضافةً لها بفضل ما إنجازاته وخبراته.

 

ستقطب إلى داخل دولة قطر الشركات صاحبة الريادة واالبتكار والتي تجاوزت تأن هو "ا، همصدر فخرف "العامري الدولية" وهد

 "القارات كافةبأفكارها وخدماتها ومنتجاتها المبتكرة الحدود الجغرافية الدول و

 

  الرحمن للتكنولوجيا""نُبــذة عـن شركة 

ي مجال تزويد تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات، حيث تقدم الشركة مجموعة شاملة شركة رائدة ف الرحمن للتكنولوجيا

ومنوعة من الحلول المبتكرة والمتطورة لتطوير البرامج االلكترونية، ولتطوير تطبيقات الهاتف الجوال، وكذلك برامج 

لمواقع االلكترونية على شبكة تخطيط موارد المشاريع وإدارة عالقات العمالء، إضافةً إلى تصميم وتطوير محتوى ا

 اإلنترنت، تعهيد األعمال التجارية، تعهيد خدمات تقنية المعلومات وتصاميم الغرافيكس.

 

وبفضل خبرات الشركة الفنية الممتدة في هذا المجال وما يتمتع به أفرادها من معارف تقنية واسعة ودراية عميقة بأحدث 

، فإننا نقدم حلول نهائية متطورة يستفيد منها مستخدمو شبكة االنترنت. تملك مستجدات الصناعة وآخر أنماطها المتطورة

"شركة الرحمن للتكنولوجيا" مقرات أعمال ومكاتب تابعة لها في كل من المملكة العربية السعودية، باكستان والواليات 

 المتحدة األميركية.
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 55535413هاتف: 
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