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شراكات قطرية سريالنكية جديدة في مجاالت الطاقة والتجارة

بدرالدين مالك
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الــتــقــى ســعــادة املــهــنــدس ســعــد بــن شــريــدة  

الـــكـــعـــبـــي، وزيــــــر الــــدولــــة لــــشــــؤون الــطــاقــة 

ــيـــد مــاهــيــنــدا  ــبـــو بــــدولــــة الـــسـ فــــي كـــولـــومـ

راجــابــاكــســا، رئــيــس جمهورية سريالنكا 

الــديــمــقــراطــيــة االشــتــراكــيــة، حــيــث تناولت 

املباحثات خــالل االجتماع مختلف أوجه 

التعاون الثنائي بــني البلدين والعالقات 

فــي قــطــاع الــطــاقــة وســبــل تــطــويــرهــا خــالل 

الفترة املقبلة.

 وقـــــــال مــــوقــــع economynex االخــــبــــاري 

الــســريــالنــكــي فـــي تــقــريــر خـــاص ان زيـــارة 

وزير الدولة لشؤون الطاقة إلى سريالنكا، 

ستتبعها زيـــارة أخــرى مــن جانب الطرف 

السريالنكي إلى الدوحة، حيث سيحضر 

ــرئـــــاســـــة وزيــــــر  وفــــــــد رفـــــيـــــع املـــــســـــتـــــوى بـــ

الــخــارجــيــة الــســيــد غــوتــابــايــا راجــابــاســكــا، 

وذلــك ملواصلة بحث سبل تقوية الروابط 

الـــتـــي تــجــمــع قــطــر وســريــالنــكــا فـــي قــطــاع 

الـــطـــاقـــة الــنــظــيــفــة، مــــؤكــــدا األهـــمـــيـــة الــتــي 

تـــحـــظـــى بـــهـــا قـــطـــر فــــي هـــــذا املــــجــــال عــلــى 

املــســتــوى الــعــاملــي، بــاعــتــبــارهــا أحـــد أكــثــر 

البلدان إنتاجا وتصديرا للغاز الطبيعي 

ــر  ــع أن زيـــــــارة وزيــ ــوقــ املــــســــال، وكـــشـــف املــ

الـــخـــارجـــيـــة الــســريــالنــكــي لـــن تـــكـــون فقط 

بــغــرض دراســـــة إمــكــانــيــة زيـــــادة الــتــعــاون 

بـــني ســريــالنــكــا وقـــطـــر فـــي قـــطـــاع الــطــاقــة 

ــاز الــطــبــيــعــي املـــســـال،  ــغـ ــواء مــســتــوى الـ ــ سـ

او االســـتـــفـــادة مـــن الــتــجــارب الــقــطــريــة في 

الــتــوجــه نــحــو الــعــمــل عــلــى تــولــيــد الــطــاقــة 

ــات الــطــبــيــعــيــة،  ــومــ ــقــ ــلـــى املــ بـــاالعـــتـــمـــاد عـ

ــا عــلــى  ــمـــل فـــيـــهـــا أيــــضــ ــعـ وإنــــمــــا ســـيـــتـــم الـ

إيــجــاد منصات وشــراكــات جــديــدة تسهم 

ــرفــــع مــــن حـــجـــم الـــتـــبـــادل الـــتـــجـــاري  فــــي الــ

ــة الــســريــالنــكــيــة  ــمـ ــعـــاصـ ــــة والـ ــــدوحـ بــــني الـ

كولومبو، وبالذات فيما يتعلق باملنتجات 

ــزراعـــيـــة. وأضـــــاف املـــوقـــع أن ســريــالنــكــا  الـ

تسعى لالستفادة من الخبرة الكبيرة التي 

تملكها قطر في قطاع الطاقة، واالعتماد 

عليها فــي تحقيق طــفــرة ســريــالنــكــيــة في 

هــذا املــجــال، كونها تخطط لبناء العديد 

من محطات الطاقة التي تعمل على إنتاج 

300 مــيــغــاواط بــواســطــة اســتــخــدام الــغــاز 

أنــهــا تسعى أيضا  الطبيعي املــســال، كما 

إلـــى بــنــاء مــحــطــة لــلــغــاز الــطــبــيــعــي املــســال 

لــتــفــريــغــه وتــخــزيــنــه مـــن أجــــل اســتــعــمــالــه 

بطريقة سلسلة وأكــثــر راحـــة وأســـرع مما 

هي عليه اآلن.

¶ رئيس جمهورية سريالنكا مستقبال وزير الدولة لشؤون الطاقة 

كولمبو - قنا - حسين عرقاب

اعتماد أفضل املمارسات 
في التخليص الجمركي

ــن عــبــدالــلــه  ــادة الــســيــد أحـــمـــد بـ ــعـ أكــــد سـ

الجمال رئيس الهيئة العامة للجمارك، 

الــذي أقامته الهيئة  في كلمة في الحفل 

بــمــنــاســبــة الـــيـــوم الــعــاملــي لــلــجــمــارك، ان 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك تــســيــر بخطى 

ثـــابـــتـــة لـــتـــطـــويـــر وتـــبـــســـيـــط االجـــــــــراءات 

الجمركية وتطبيق أحــدث األنظمة وفق 

أفضل املعايير واملمارسات العاملية في 

الــى مد جسور  العمل الجمركي، اضافة 

الثقة والــتــعــاون مــع شركائها وجمهور 

املتعاملني معها. وأوضح ان الهيئة قامت  

ــة  ــيـ ــاقـ ــفـ ــبـــيـــق اتـ بـــتـــطـ

(الــتــرانــزيــت)  التير 

التي تهدف إلى 

تــســهــيــل حــركــة 

نــــقــــل الـــبـــضـــائـــع 

على الطرق البرية 

إلــــــــى أقـــصـــى 

درجــــــــــــــــــة 

ممكنة. 

فودافون: عرض مجاني على خدمة 
جيجاهوم

تدشني نقطة قطر لتبادل 
اإلنترنت.. اليوم

ــنـــت هـــيـــئـــة تـــنـــظـــيـــم االتــــــصــــــاالت عــن  ــلـ اعـ

تدشني نقطة قطر لتبادل االنترنت اليوم، 

بحضور سعادة السيد جاسم بن سيف 

السليطي وزيــر املواصالت واالتصاالت، 

في مركز بيانات شركة ميزة.

املواد األولية راعيًا ذهبيًا ملعرض صنع في قطر 

انطالق مؤتمر الفرانشايز بالدوحة

ــايـــز بــفــنــدق  ــرانـــشـ ــفـ ــيــــوم فـــعـــالـــيـــات مـــؤتـــمـــر الـ تــنــطــلــق الــ

الشيخ خليفة بن جاسم  رعاية  الشيراتون، وذلــك تحت 

تـــجـــارة وصــنــاعــة  إدارة غـــرفـــة  ثـــانـــي رئـــيـــس مــجــلــس  آل 

قـــطـــر، وكــــذلــــك بـــنـــك الــــدوحــــة ومــــصــــرف قـــطـــر اإلســـالمـــي 

والـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة الــقــطــريــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى االتـــحـــاد 

الدولي لالقتصاديني واإلداريني بدول االتحاد األوروبي 

بــهــولــنــدا، والــشــركــة الــعــاملــيــة لــلــفــرانــشــايــز الــكــائــن مقرها 

بــاملــمــلــكــة املـــتـــحـــدة، وســيــشــهــد املـــؤتـــمـــر حـــضـــور ســفــراء 

كــبــار  ــن  ــدد مــ ــ ـــى عـ إلــ بــــاإلضــــافــــة  10 دول  ــن  ومـــمـــثـــلـــني عــ

املعنية. الوزارات  والشركات وممثلني من  الشخصيات 

افتتاح فندق بريمير إن- 
مطار الدوحة

كشفت عــالمــة بريمير ان الفندقية عن 

إثـــــــراء مــشــهــد الـــضـــيـــافـــة فــــي قـــطـــر عــبــر 

افتتاح فندق بريمير إن- مطار الدوحة 

املؤلف من 105 غــرف في منطقة املطار 

القديم، ليكون ثاني فنادق العالمة في 

قطر، ويأتي هذا االفتتاح ثمرة اتفاقية 

عمل بــني بريمير إن، العالمة الفندقية 

الــرائــدة في اململكة املتحدة، ومجموعة 

املـــاجـــد الــقــطــريــة، بــهــدف تــلــبــيــة الــطــلــب 

ــامــــة عــالــيــة  ــيــــارات اإلقــ املـــحـــلـــي  عــلــى خــ

الجودة والقيمة.

:thebusinessyear 53

شراكات إستراتيجية جديدة 
لدعم الشركات الناشئة

بدء املرحلة الثانية من توسعة مطار حمد

أكــــد ســـعـــادة الــســيــد عــبــد الـــعـــزيـــز بن 

الــرئــيــس التنفيذي  نــاصــر آل خــلــيــفــة، 

إلــى  الــبــنــك  لبنك قــطــر للتنمية، ســعــي 

تطوير وتمكني رواد األعمال واملبدعني 

الـــقـــطـــريـــني مــــن املـــســـاهـــمـــة فــــي تــنــويــع 

االقتصاد القطري، وقــال سعادته في 

حديث ملجلة thebusinessyear إن بنك 

قــطــر للتنمية تــأســس بــهــدف رئيسي 

هـــو تــنــمــيــة الــقــطــاع الـــخـــاص فـــي قطر 

وتنويع اقتصادها. وفي معرض رده 

على ســؤال للمجلة حــول خطط البنك 

إلطـــالق حــاضــنــات أعــمــال متخصصة 

فـــي الــريــاضــة والــتــكــنــولــوجــيــا لتكمل 

هذه القطاعات جهود تنويع االقتصاد 

ــــح الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي  الـــقـــطـــري، أوضـ

لــبــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة، أن الــبــنــك أطــلــق 

ــهـــوده  ــزء مــــن جـ ــة كــــجــ ــانـ مــــراكــــز حـــضـ

املتسارعة لدعم الشركات الناشئة. 

ــر الــرئــيــس  ــاكـ ــبـ ــعــــادة الـــســـيـــد اكـــبـــر الـ ــال ســ ــ قـ

ــة  الـــتـــنـــفـــيـــذي ملـــجـــمـــوعـــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـ

الــقــطــريــة واالمـــــني الـــعـــام لــلــمــجــلــس الــوطــنــي 

القطرية  فــوز الخطوط الجوية  ان  للسياحة 

العالم ملدة  فــي  بجائزة أفضل شركة طــيــران 

خــمــس مـــــرات، شـــهـــادة عــلــى الـــتـــزام مــوظــفــي 

الباكر  الناقلة وحماسهم ومثابرتهم. وقــال 

في حــوار مع مجلة ذا بيزنس يير، إن مطار 

حــمــد الــــدولــــى بــــدأ فـــي املـــرحـــلـــة الــثــانــيــة من 

خطط التوسيع الستيعاب 53 مليون مسافر 

بــحــلــول عـــام 2022، وقــــال إن مدينة  ــا 
ً
ســنــوي

ــا استثمارية كبيرة في 
ً

املــطــار ستوفر فــرص

املــســتــقــبــل، بــمــا فــي ذلـــك منطقة تــجــارة حــرة 

ومــكــتــب ومــجــمــع األعــــمــــال، والـــفـــنـــادق، كما 

ــا بــنــاء  ــ
ً

ســيــشــهــد مـــطـــار حـــمـــد الــــدولــــى أيــــض

محطة شحن جديدة.
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إقبال كبير على بيع الذهب والتحفظ على الشراء

لـــ � بــســوق الذهب  كشفت جــولــة ميدانية 

عــــن إقــــبــــال كـــبـــيـــر عـــلـــى الـــبـــيـــع وتـــحـــفـــظ رواد 

الـــســـوق عــلــى الـــشـــراء. وقــــال تــجــار لــــ � إن 

االرتفاع الذي شهدته اسعار الذهب باألسواق 

العاملية مؤخرا نتيجة للتوترات العاملية أثرت 

عــلــى حــجــم املــبــيــعــات بــالــســوق، حــيــث ارتفعت 

الــعــيــارات املختلفة للذهب  الــجــرام مــن  اســعــار 

الــتــي وصــلــت الـــى اكــثــر مــن 5 ريــــاالت تقريبا، 

واوضــحــوا ان سعر الذهب من عيار 21 وصل 

الى 161 رياال، مقارنة ب157 او 156 رياال.

عوض التوم
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وقــعــت غــرفــة قــطــر وشـــركـــة قــطــر لــلــمــواد األولـــيـــة عقد 

الرعاية الذهبية للنسخة الثالثة خارجيًا من معرض 

صنع في قطر 2020 والــذي يقام في الفترة من 22-19 

فبراير املقبل بدولة الكويت، وقع االتفاقية من جانب 

الـــغـــرفـــة الــســيــد صـــالـــح بـــن حــمــد الـــشـــرقـــي مـــديـــر عــام 

الغرفة، ومن جانب شركة قطر للمواد األولية املهندس 

عيسى محمد علي كلداري الرئيس التنفيذي، ويقام 

الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة  ــعـــرض بــالــتــعــاون مـــع وزارة  املـ

وبشراكة استراتيجية من بنك قطر للتنمية وبتنسيق 

مــع غــرفــة تــجــارة وصــنــاعــة الــكــويــت، على مساحة 10 

لــلــمــعــارض بمدينة  آالف مــتــر مــربــع بــمــركــز الــكــويــت 

الكويت، ويشارك فيه نحو 220 شركة صناعية قطرية.

ــال املــهــنــدس  وفــــي تــعــلــيــقــه عــلــى تــوقــيــع االتـــفـــاقـــيـــة؛ قــ

عيسي كـــلـــداري: "يــســر شــركــة قــطــر لــلــمــواد األولــيــة أن 

ترعى وتشارك في معرض صنع في قطر في نسخته 

الثامنة منذ انطالقته، والثالثة خارج دولة قطر، وذلك 

في إطار استراتيجية الشركة لدعم الصناعة الوطنية 

والحضور في الفعاليات العريية والعاملية، كذلك نظرًا 

لــلــدور الكبير الـــذي يلعبه هـــذا املــعــرض الــوطــنــي في 

الترويج للمنتجات املحلية، وفي تعزيز دور الصناعة 

ــداري: أن  ــلــ الــقــطــريــة فـــي االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي".وأكـــد كــ

املعرض يوفر فرصة كبيرة تمكننا من تعريف مجتمع 

األعمال الكويتي، وأصحاب األعمال الكويتيني بأبرز 

األعمال التي تتخصص فيها الشركة، وذلك للتعريف 

بــمــنــتــجــاتــهــا االســتــراتــيــجــيــة وخــطــطــهــا املستقبلية 

ــع الـــشـــركـــات  لـــلـــتـــوســـع، ومـــنـــاقـــشـــة ســـبـــل الــــتــــعــــاون مــ

ــة املــخــتــلــفــة، والــتــي  ــيــ الــكــويــتــيــة لــتــوفــيــر املــــــواد األولــ

تساهم بشكل كبير في سد احتياجات السوق املحلي 

املـــواد األولــيــة. بـــدوره ثمن السيد صالح  القطري مــن 

بــن حــمــد الــشــرقــي الــدعــم املستمر الـــذي تــقــدمــه شركة 

قطر للمواد األولية لفعاليات املعرض، وبدور الشركة 

في توفير مواد البناء الالزمة للمشاريع الكبرى التي 

الــبــنــيــة التحتية  تــقــام بــالــدولــة والــتــي تشمل تــطــويــر 

ومــشــروعــات مونديال 2022 وغيرها مــن املشروعات 

اإلنشائية.وأكد الشرقي أن تنظيم معرض صنع في 

ــه الــثــالــثــة خـــارج قــطــر يــأتــي فــي ظــل ما  قــطــر فــي دورتــ

تشهده الصناعة املحلية من تطور كبير، منوهًا بأن 

املــشــاركــني فــي النسخة الحالية لديهم اهــتــمــام كبير 

بعرض منتجاتهم أمام السوق الكويتي، وفتح أسواق 

الــجــديــر بــالــذكــر  لــتــصــديــر منتجاتهم هــنــاك.  جــديــدة 

أن شركة قطر للمواد األولية والتي تأسست في عام 

2006 من أجل ضمان إمــدادات مواد البناء في السوق 

ــل احــتــيــاطــيــات اســتــراتــيــجــيــة 
ّ
املــحــلــيــة، تــمــتــلــك وتــشــغ

 
ً
مــن املـــواد األولــيــة داخـــل دولـــة قــطــر، كما تــوفــر حلوال

املــــوانــــئ،  فــــي مــــجــــاالت عـــــدة مـــنـــهـــا: إدارة  مــتــكــامــلــة 

الــعــمــلــيــات الــلــوجــســتــيــة واإلمــــــداد، الــتــخــزيــن وتــوزيــع 

املــواد األولية الرئيسية لتلبية االحتياجات القطرية 

فــي أفــق عــام 2022 ومــا بعد ذلــك.وتــرتــكــز شــركــة قطر 

للمواد األولية على ثالث قيم أساسية وهي: الجودة، 

املوثوقية والــكــفــاءة. وتلتزم الشركة فــي كــل عمليات 

اإلنــــتــــاج والــتــشــغــيــل بــكــل املــعــايــيــر الــفــنــيــة، وتــســعــى 

املــمــارســات الدولية لضمان  إلــى اعتماد أفضل  دائــمــًا 

توفر إمـــدادات موثوق بها من منتجاتها لدعم قطاع 

اإلنشاءات والبناء املتنامي. 

وقــد حققت الشركة نتائج ومنجزات هامة في مجال 

ــواد األولــيــة مــمــا مكنها مــن لــعــب دور أكبر  تــوريــد املــ

في مجال دعم قطاع اإلنشاءات الذي يتصدر مشروع 

املبادرة الوطنية للتنمية.

الــرائــدة في مجال  وتتمثل رؤيــة الشركة في أن تكون 

توفير املواد األولية لدعم التطور املستمر الذي تشهده 

دولة قطر، بينما ترتكز رسالتها على إنشاء وتطوير 

مصادر موثوقة للمواد األولية ذات الجودة العالية، 

املـــواد بشكل  وتحسني قــدرة وكــفــاءة عمليات مناولة 

مــســتــمــر، وتــوفــيــر احــتــيــاطــي اســتــراتــيــجــي مـــن املـــواد 

األولية.وتستند جميع نشاطات الشركة إلى مجموعة 

مــن القيم مثل احــتــرام البيئة، واملــوظــفــني، واملــورديــن، 

والعمالء،  والتقيد باملعايير األخالقية والنزاهة طوال 

الوقت، وإنجاز النشاطات حسب معايير السالمة  .                      

قطر للمواد األولية راعيًا ذهبيًا لـ صنع في قطر 

¶ تبادل الوثائق بني الجانبني 

:economynex

تدعيم الروابط بني قطر وسريالنكا في قطاع الطاقة النظيفة

ــد غـــوتـــابـــايـــا  ــيــ ــســ ــة الــ ــامــ ــخــ  اســـتـــقـــبـــل فــ

راجاباكسا رئيس جمهورية سريالنكا 

ــادة  ــعــ ــة االشـــــتـــــراكـــــيـــــة، ســ ــيــ ــراطــ ــقــ ــمــ ــديــ الــ

ــدة الـــكـــعـــبـــي،  ــ ــريـ ــ ــن شـ ــ ــنــــدس ســـعـــد بـ ــهــ املــ

وزيــر الدولة لشؤون الطاقة. جرى خالل 

املقابلة استعراض عالقات التعاون بني 

البلدين في مجال صناعة الطاقة.

ــدا  ــنــ ــيــ ــاهــ ــــد مــ ــقـــــبـــــل دولــــــــــــة الـــــســـــيـ واســـــتـــ

ــيـــس وزراء جــمــهــوريــة  راجـــابـــاكـــســـا، رئـ

ســـريـــالنـــكـــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة االشـــتـــراكـــيـــة 

سعادة املهندس سعد بن شريدة الكعبي، 

وزير الدولة لشؤون الطاقة،وجرى خالل 

املـــقـــابـــلـــة اســـتـــعـــراض عــــالقــــات الـــتـــعـــاون 

بــني الــبــلــديــن فــي مــجــال صــنــاعــة الــطــاقــة.  

ونــشــر مــوقــع "economynex" االخـــبـــاري، 

تـــقـــريـــرا كـــشـــف فـــيـــه عــــن أن زيـــــــارة وزيــــر 

الـــدولـــة لـــشـــؤون الــطــاقــة إلـــى ســريــالنــكــا، 

ستتبعها زيارة أخرى من جانب الطرف 

السريالنكي إلى الدوحة، وذلك من خالل 

زيـــارة وزيـــر الخارجية السيد غوتابايا 

ــة بــحــث  ــ ــلـ ــ ــــواصـ ــا، وذلــــــــــك ملـ ــ ــكــ ــ ــاســ ــ ــابــ ــ راجــ

ســبــل تــقــويــة الـــروابـــط الــتــي تــجــمــع قطر 

وســريــالنــكــا فــي قــطــاع الــطــاقــة النظيفة، 

مـــؤكـــدا األهـــمـــيـــة الـــتـــي تــحــظــى بــهــا قطر 

فـــي هــــذا املـــجـــال عــلــى املــســتــوى الــعــاملــي، 

بــاعــتــبــارهــا أحــــد أكـــثـــر الـــبـــلـــدان إنــتــاجــا 

وتصديرا للغاز الطبيعي املسال. 

الـــســـريـــالنـــكـــي  الـــــوفـــــد  املـــــوقـــــع أن  وبـــــــني 

بـــقـــيـــادة الــســيــد غــوتــابــايــا راجــابــاســكــا، 

سيسعى خالل هذه الجولة إلى االلتقاء 

بــأكــبــر عـــدد مــمــكــن مــن ممثلي الــشــركــات 

الــقــطــريــة الــنــاشــطــة فــي الــطــاقــة النظيفة، 

الــوعــود التي تلقوها بذلك  وذلــك حسب 

خــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، وهــو مــا بإمكانه 

املضي بالعالقات االقتصادية بــني قطر 

وســريــالنــكــا قــدمــا فــي املستقبل، ضــاربــا 

املـــثـــال بـــالـــروابـــط الــجــديــدة الــتــي نتجت 

بــني كــل مــن قــطــر وبــولــنــدا الــتــي حصلت 

عــلــى عــقــد طــويــل األجـــل الســتــيــراد الــغــاز 

مــن الــدوحــة، وكــذا قطر وباكستان خالل 

األشـــهـــر الـــفـــارطـــة، الــتــي شــهــدت زيــــارات 

مكثفة من قبل األطراف املذكورة. 

ــع أن ســـريـــالنـــكـــا تــســعــى  ــوقــ ــاف املــ ــ ــ وأضــ

لـــالســـتـــفـــادة مــــن الـــخـــبـــرة الـــكـــبـــيـــرة الــتــي 

تملكها قطر في قطاع الطاقة، واالعتماد 

عليها في تحقيق طفرة سريالنكية في 

هــذا املجال، كونها تخطط لبناء العديد 

من محطات الطاقة التي تعمل على إنتاج 
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الطبيعي املسال، كما أنها تسعى أيضا 

بــنــاء محطة للغاز الطبيعي املسال  إلــى 

لــتــفــريــغــه وتــخــزيــنــه مـــن أجـــل استعماله 

بطريقة سلسلة وأكثر راحة وأســرع مما 

هــي عليه اآلن، مــع التركيز على تطوير 

ــتـــوى الـــطـــاقـــة  ــلـــى مـــسـ قــــــــدرات الـــــدولـــــة عـ

املتجددة، واستعمالها كمصدر رئيسي 

ــبــــالد، فـــي صـــورة  لــتــولــيــد الـــطـــاقـــة فـــي الــ

مــا لــجــأت إلــيــه قــطــر فــي الــفــتــرة املــاضــيــة 

بـــإطـــالقـــهـــا مـــحـــطـــات تـــولـــيـــد الـــكـــهـــربـــاء 

بالطاقة الشمسية والــتــي ستمكنها في 

السنوات القليلة املقبلة مــن توفير جزء 

معتبر من احتياجاتها اليوم في الكهرباء 

الــحــراريــة، الفتا  باألعتمدة على األشــعــة 

إلى أنه وبناء على التصريحات السابقة 

ــا، رئــيــس  ــاكــــســ ــابــ لــلــســيــد مـــاهـــيـــنـــدا راجــ

وزراء جمهورية سريالنكا الديمقراطية 

ــإن الــبــلــد يــطــمــح مستقبال  االشــتــراكــيــة فـ

إلــى الحصول على 80 %مــن احتياجاته 

مــن الكهرباء باستغالل عناصر الطاقة 

الــريــاح وغيرها من  املتجددة في صــورة 

العوامل الطبيعية. 

 وكشف املوقع أن زيارة وزير الخارجية 

ــقـــط بـــغـــرض  ــكــــون فـ ــكـــي لــــن تــ الـــســـريـــالنـ

ــادة الـــتـــعـــاون بــني  ــ ــ ــة إمـــكـــانـــيـــة زيـ ــ ــ دراسـ

سريالنكا وقطر في قطاع الطاقة سواء 

ــاز الــطــبــيــعــي املــــســــال، او  ــغــ مـــســـتـــوى الــ

االســـتـــفـــادة مـــن الـــتـــجـــارب الــقــطــريــة فــي 

الطاقة  توليد  العمل على  التوجه نحو 

بــاالعــتــمــاد عــلــى املـــقـــومـــات الــطــبــيــعــيــة، 

وإنـــمـــا ســيــتــم الــعــمــل فــيــهــا أيـــضـــا عــلــى 

ــنــــصــــات وشـــــــراكـــــــات جــــديــــدة  إيـــــجـــــاد مــ

تـــســـهـــم فــــي الــــرفــــع مــــن حـــجـــم الـــتـــبـــادل 

ــتـــــجـــــاري بـــــني الــــــدوحــــــة والـــعـــاصـــمـــة  الـــ

ــذات فــيــمــا  ــالــ الــســريــالنــكــيــة كـــوملـــبـــو، وبــ

الزراعية.  باملنتجات  يتعلق 

وأشــــار املــوقــع إلـــى قـــدرة ســريــالنــكــا على 

اإلســـهـــام بشكل كبير فــي مــســاعــدة قطر 

لــتــحــقــيــق اكــتــفــائــهــا الــــذاتــــي، فـــي الــعــديــد 

مـــن املــنــتــجــات والـــتـــي يــأتــي الـــشـــاي على 

رأسها، كون سريالنكا من بني أكثر الدول 

تصديرا لهذا املنتج، ما يمكن استغالله 

في إطــالق شراكات بني الجانبني تهدف 

إلــى إنشاء شركات مــزدوجــة في الدوحة 

الـــــشـــــاي وبـــيـــعـــه  لـــتـــصـــنـــيـــع  ــبــــو  كــــوملــ أو 

كمنتج جاهز ما سيعود على الجانبني 

بــفــوائــد مــعــتــبــرة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مــجــال 

الـــخـــضـــراوات والـــفـــواكـــه الــــذي تــمــلــك فيه 

ســريــالنــكــا إمــكــانــيــات هــائــلــة، مــن شأنها 

اإلســهــام فــي بلوغ قطر ألمنها الغذائي، 

في إطار رؤيتها الوطنية لعام 2030. 

وكــــان الــعــديــد مـــن بــالــتــقــاريــر الــســابــقــة 

فيما  لقطر  اآلسيوي  التوجه  شدد على 

ــــارة مــن  ــقـ ــ يــتــعــلــق بــتــلــبــيــة حـــاجـــيـــات الـ

استجابة  املسال، وذلك  الطبيعي  الغاز 

لــتــحــديــات الـــســـوق فـــي ضــــوء املــنــافــســة 

املتحدة  الواليات  املتنامية من  العاملية 

ــا، وتـــمـــكـــنـــت مــــن تــــأمــــني 25  ــيــ ــرالــ ــتــ واســ

% مـــن إمـــــــدادات الـــســـوق الــعــاملــيــة، كــمــا 

األســواق  فــي  قدمها  استطاعت ترسيخ 

ــتــــي ظـــفـــرت  ــة الــ ــ ــويـ ــ ــيـ ــ ــة واآلسـ ــ ــ ــيـ ــ ــ األوروبـ

فــيــهــا شــهــر أبـــريـــل املـــنـــصـــرم بــاتــفــاقــيــة 

إلــى مليوني  بما يصل  فيتنام  لتزويد 

السائل  البترولي  الغاز  طن سنويًا من 

والــنــافــثــا ملـــدة 15 عــامــا، بــاإلضــافــة إلــى 

نــجــاحــهــا فـــي تــصــديــر أول شــحــنــة لــهــا 

مــــن الــــغــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املــــســــال بـــاتـــجـــاه 

الشهر ذاته. بنغالديش في 

وفرة اإلمكانيات
وقال موقع  " ميدل إيست مونيتور " في 

الــقــطــري الجديد  الــتــوجــه  تــقــاريــر سابقة 

نحو تنويع مصادر الطاقة، الذي تبحث 

الــدوحــة للتمركز بشكل أكبر  مــن خــاللــه 

ــيــــوي لــلــغــاز الــطــبــيــعــي  فـــي الـــســـوق األســ

املسال، مؤكدا األهمية الكبيرة التي باتت 

الـــصـــفـــراء بالنسبة  ــارة  ــقـ الـ تــحــضــى بــهــا 

ــن مـــضـــاعـــفـــة حــجــم  ــ ــة عــ ــثــ ــاحــ ــبــ لـــقـــطـــر الــ

ــاز الــطــبــيــعــي املــســال  ــغـ تــصــديــرهــا مـــن الـ

ــة، الـــتـــي تـــحـــتـــوي عــلــى  ــيــــويــ ــلــــدول األســ لــ

العديد من البلدان املستهلكة لهذا املنتج 

ــذات الـــصـــني والـــيـــابـــان  ــالــ ــــروري، وبــ الـــــضـ

اللذان يعتمدان عليه كثيرا في طريقهما 

ــازات في  نــحــو تــحــقــيــق املـــزيـــد مـــن اإلنــــجــ

مختلف املــجــاالت.  وشــدد املوقع على أن 

هذا التوجه يعد في متناول اإلمكانيات 

الــضــخــمــة الـــتـــي تــمــلــكــهــعــا قــطــر فـــي هــذا 

ــاع، وهــــي الـــتـــي تــخــطــط حــســب ما  ــطـ ــقـ الـ

أعــلــنــت عــنــه شـــركـــة قــطــر لــلــبــتــرول لــرفــع 

ــغـــاز إلــــى 126  قـــدرتـــهـــا اإلنـــتـــاجـــيـــة مـــن الـ

مليون طن سنويا بحلول عام، أي بزيادة 

تقدر بـ 64 % مقارنة بما هو عليه الوضع 

حاليا من خالل إنتاجها لـ 77 مليون طن 

سنويا، ناهيك عن تفكيرها الحالي في 

الطرق التي يمكن لها من خاللها إيصال 

الـــغـــاز إلــــى عــمــالئــهــا فـــي أوربــــــا وآســـيـــا، 

ــــالق قــطــر لــلــبــتــرول دعــــوات  بــواســطــة إطـ

لتقديم عطاءات لحجز سعة في عدد من 

أحواض بناء السفن، لبناء ناقالت الغاز 

الــطــبــيــعــي املــســال ملــشــروع تــوســعــة حقل 

املــنــاقــصــة مجموعة  الــشــمــال، وتضمنت 

ــتـــبـــدال  مــــن الــــخــــيــــارات الحـــتـــيـــاجـــات اسـ

وتحديث أسطول قطر الحالي من ناقالت 

ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي املـــــســـــال، وتـــســـتـــهـــدف  ــ ــغـ ــ الـ

ــى تــوفــيــر  ــ املــنــاقــصــة فـــي مــرحــلــتــهــا األولــ

لــدعــم مــشــروع توسعة اإلنــتــاج  60 ناقلة 

املخطط له، مع إمكانية تجاوز 100 ناقلة 

جــديــدة فــي الــفــتــرة املــقــبــلــة،  وتـــم تكليف 

شـــركـــة قــطــر غــــاز بــتــنــفــيــذ مـــشـــروع بــنــاء 

ناقالت الغاز الطبيعي املسال نيابة عن 

قطر للبترول.   

¶ جانب من بحث التعاون املشترك في قطاع الطاقة ¶ الكعبي خالل لقائه رئيس وزراء سريالنكا 
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وألــقــى ســعــادة السيد أحمد بــن عبدالله الجمال رئيس 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك كلمة فــي الــحــفــل اكـــد فيها ان 

ثــابــتــة لتطوير  لــلــجــمــارك تسير بــخــطــًى  الــعــامــة  الهيئة 

وتبسيط االجــراءات الجمركية وتطبيق أحــدث األنظمة 

وفـــق أفــضــل املــعــايــيــر واملـــمـــارســـات الــعــاملــيــة فـــي العمل 

الــجــمــركــي، اضــافــة الـــى مــد جــســور الــثــقــة والــتــعــاون مع 

شركائها وجمهور املتعاملني معها.وقال " تسعى الهيئة 

لتحقيق أهــــداف خطتها االســتــراتــيــجــيــة الخمسية من 

خالل تنفيذ برامج مشروعاتها وفقًا لخطة عمل سنوية 

يتم بموجبها تنفيذ ومتابعة وتقييم أداء العمل في 

انــه فــي مجال  الــوحــدات التابعة للهيئة.موضحا  كــافــة 

دعـــم وتــعــزيــز الــتــعــاون الـــدولـــي، قــامــت الــهــيــئــة بتطبيق 

اتــفــاقــيــة الــتــيــر (الــتــرانــزيــت) والــتــي تــهــدف إلـــى تسهيل 

حركة نقل البضائع على الطرق البرية إلى أقصى درجة 

ممكنة، والحفاظ في ذات الوقت على األمن واملستحقات 

الجمركية للدول التي تمر بها البضائع املنقولة بهذا 

النظام واملدعومة باتفاقية الضمان املوقعة بني الهيئة 

العامة للجمارك وغرفة قطر.وأضاف قائال " كما ساهمت 

الهيئة فــي دعــم جهود فريق عمل تحسني مؤشر دولــة 

قطر فــي تقرير مــمــارســة أنشطة األعــمــال، حيث حققت 

الــعــالــم للعام 2020،  املــركــز 77 على مستوى  دولـــة قطر 

متقدمة بذلك 6 مراكز عما كانت عليه في عام 2019. وقال 

الــدولــي وتدعيمًا لتلك   بمتطلبات فــريــق البنك 
ً
ايــفــاء  "

الــجــهــود، فقد أبــرمــت هيئة الــجــمــارك عـــددًا مــن مــذكــرات 

التفاهم مع كل من وزارة الصحة العامة، ووزارة البلدية 

والبيئة، والهيئة العامة للمواصفات والتقييس، لتقييم 

وتحسني مستوى الخدمات املقدمة في املنافذ الجمركية 

ــراج وخــفــض تكلفة االســتــيــراد  بــهــدف تقليص زمــن اإلفــ

والتصدير.

وقــــال رئــيــس الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــجــمــارك " قــامــت الهيئة 

الــعــالقــة بعملية التخليص  بمراجعة التشريعات ذات 

الــجــمــركــي لــلــبــضــائــع املـــســـتـــوردة واملـــصـــدرة والــعــابــرة، 

حيث تــم إعـــداد مــشــروعــات األدوات التشريعية الالزمة 

والتي من شأنها االنتقال كليًا إلى إجــراءات إلكترونية 

دون الحاجة إلى تقديم مستندات ورقية، وكذلك اعتماد 

أفضل املمارسات العاملية في التخليص الجمركي مثل 

الــتــخــلــيــص املــســبــق عــلــى الــبــضــائــع. وفـــي ذات الــســيــاق 

اعــــادة تقييم رســـوم خدماتها  الــهــيــئــة عــلــى  فــقــد عملت 

الجمركية من منظور تنافسي ومحفز لالستثمار وقائم 

على أســاس متوازن بني التكلفة والخدمة املقدمة وقال 

الــعــمــل وكــافــة الجهات  " وإذ تــقــدر الهيئة جــهــود فــريــق 

املعنية بتحسني مــؤشــر دولـــة قطر فــي تقرير ممارسة 

فــإن الهيئة تطمح فــي تحقيق مــراتــب متقدمة  االعــمــال، 

الــقــادمــة تتناسب مــع التحسينات  أفــضــل فــي الــســنــوات 

التي تمت.

 وفي مجال تعزيز جهود التعاون مع الوزارات والهيئات 

واألجهزة املحلية قال الجمال " لقد نفذت الهيئة الربط 

االلــكــتــرونــي مـــع الــنــيــابــة الـــعـــامـــة، بــهــدف طــلــب تــحــريــك 

الــدعــوى الجنائية في جرائم التهريب الجمركي بشكل 

الكتروني، بطريقة تضمن دقــة وسرعة نقل املعلومات 

الخاصة بجرائم التهريب بني الطرفني.

وفي مجال دعم وتعزيز جهود اللجنة الوطنية ملكافحة 

ــاب، فقد تم  جــرائــم غسل األمـــوال وتمويل االرهــ

تــوقــيــع مـــذكـــرتـــي تــفــاهــم بـــني الــهــيــئــة الــعــامــة 

ـــل مـــــن هـــيـــئـــة قــــطــــر لـــألعـــمـــال  ــ لــــلــــجــــمــــارك وكــ

الخيرية، ومــركــز قطر للمال.كما تــم تدشني 

ــرونــــي حــيــث  ــتــ ــكــ ــامــــج االقــــــــــرار االلــ ــرنــ بــ

يـــتـــم تـــســـجـــيـــل مـــعـــلـــومـــات االقــــــــــرارات 

الــتــي يــقــدمــهــا املــســافــرون عــبــر املــنــافــذ 

الـــجـــمـــركـــيـــة عــــن األمـــــــــوال املـــنـــقـــولـــة الــتــي 

بحوزتهم، بــهــدف تسجيل وتوثيق ونقل 

تلك املعلومات لوحدة املعلومات املالية من 

خالل الربط االلكتروني بني الطرفني. 

وبخصوص الجهود لتهيئة بيئة استثمارية 

ــة قــــال الــجــمــال  ــاذبــ مــحــفــزة وجــ

الـــهـــيـــئـــة  ــمــــت  ــاهــ ــد ســ ــقــ لــ  "

ـــم تـــلـــك الـــجـــهـــود  ــ ــــي دعـ فـ

ــن هــيــئــة  ــ بــــالــــتــــعــــاون مــ

املناطق الحرة، للعمل 

على توفير وتطبيق 

أفــــــضــــــل الـــــتـــــجـــــارب 

واملــــــــــــــمــــــــــــــارســــــــــــــات 

ــًا لـــقـــواعـــد الــتــســهــيــل  ــقـ الــجــمــركــيــة فـــي تــلــك املـــنـــاطـــق وفـ

ــارســــات الـــتـــجـــاريـــة. وفـــيـــمـــا يــتــصــل  ــمــ ــزام فــــي املــ ــ ــتــ ــ ــ واالل

باملشروعات االستراتيجية فــإن الهيئة تولي اهتماما 

التقنية، ومع اطالق وزارة  خاصا بتحسني بيئة العمل 

املـــواصـــالت واالتـــصـــاالت مــبــادرتــهــا الــطــمــوحــة املتمثلة 

في مشروع "تسمو"، ودعمها املتواصل للهيئة العامة 

للجمارك، فقد احتضن مــشــروع تسمو مــبــادرة تطوير 

ــر فـــــــي هـــيـــئـــة  ــ ــاطــ ــ ــخــ ــ مــــنــــظــــومــــة املــ

الجمارك للعمل على تحويلها الى 

منظومة ذكية متطورة. 

وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك 

ــريــــحــــات صـــحـــفـــيـــة عــلــى  فـــــي تــــصــ

الــحــفــل ان الهيئة  هــامــش فــعــايــات 

تواصل تنفيذ استراتيجيتها التي 

فـــي 2018 حيث  قـــامـــت بــإطــالقــهــا 

يـــتـــم تــقــيــيــم تـــلـــك االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

والــعــمــل بــهــا مـــن حـــني آلخـــر وقـــال 

انــجــاز العديد  " فــي عـــام 2019 تــم 

مــن املــشــروعــات ومــن أهــم اإلنــجــازات الــتــي تــم تحقيقها 

في 2020 مشروع تطوير منظومة املخاطر الذكية هذا 

املشروع الذي سيستغرق من عام لعامني وذلك بالتنسيق 

مع مشروع وزارة املواصالت واالتصاالت وقال " من 

اهـــم األشـــيـــاء الــتــي ســاهــمــنــا فيها مع 

املجتمع املحلي املشاركة في فريق 

عمل الدولة لتحسني مؤشر دولة 

قـــطـــر فـــيـــمـــا يـــتـــعـــلـــق بـــمـــمـــارســـة 

األعــمــال، وبفضل جهود فريق 

الــذي شــارك فيه العديد  العمل 

الــجــهــات املعنية بتحسني  مــن 

ــــدور كبير  املـــؤشـــر شــاركــنــا بـ

ــل وأول  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ ــق  ــ ــريــ ــ فــ ـــع  ــ مــ

النتائج ان املــؤشــر قفز 6 

درجـــــــات عـــمـــا عــلــيــه فــي 

املاضي فأصبح ترتيب 

دولــــة قــطــر فـــي مــؤشــر 

مــمــارســة االعــمــال 

فـــي املـــرتـــبـــة 77 

وأتـــــــــوقـــــــــع ان 

يــــــكــــــون هـــــذا 

املـــــــــــــــؤشـــــــــــــــر 

قــــــــد ارتـــــقـــــى 

ألفــــــــــــــضــــــــــــــل 

مـــــــســـــــتـــــــوى 

الــدولــي.  وبخصوص  ســواء على املستوى اإلقليمي او 

ــا " قــال  ــة فــيــمــا يــخــص مــــرض كــــورونــ ــبـــذولـ الـــجـــهـــود املـ

لــجــان عمل متخصصة وإدارة ملثل هــذه االزمـــات  هــنــاك 

الــتــي يــمــر بــالــعــالــم مــن وقـــت آلخـــر فــمــن خـــالل املنظومة 

الداخلية والتي تشمل وزارة الداخلية ووزارة التجارة 

ووزارة الصحة فهناك كافة االحتياطات في سائر املنافذ 

الجمركية املوجودة حالية ونتعاون على مــدار الساعة 

مع تلك الجهات فالتيسير مطلوب 

ولــكــن لــيــس عــلــى حــســاب الصحة 

العامة واألمن املجتمعي.

ــع الــجــهــات  ـــال " مــتــواصــلــون مـ وقــ

ــزة الــكــشــف  ــهــ املــعــنــيــة ووضــــــع أجــ

على االشــخــاص وإلــى االن لــم يتم 

اكــتــشــاف أي حــالــة حتى بالنسبة 

تــنــســيــق بيننا  لــلــشــحــنــات هـــنـــاك 

ــة والـــبـــلـــديـــة  ــحـ الـــصـ وبــــــني وزارة 

والبيئة والبضائع تدخل بطريقة 

ــم يـــتـــم اكـــتـــشـــاف أي  ــ اعـــتـــيـــاديـــة ولـ

انــضــمــت للهيئة ست  لــقــد   " الــجــمــال  مشكلة بــهــا. وقـــال 

شـــركـــات تــحــت بـــرنـــامـــج املــشــغــل االقـــتـــصـــادي املــعــتــمــد 

هــذه الشركات لها تعامل خــاص في تسهيل اإلجــراءات 

وتأجيل طلب الــوثــائــق فــي حــال وجــود وثــائــق متأخرة 

بدخول البضائع من خــالل اعطائهم مهلة تصل لنحو 

90 يوم لتقديم تلك الوثائق.وفي املستقبل ندرس اعفاء 

الــرســوم التي  تلك الشركات او منح افضلية فــي بعض 

تفرضها الهيئة للشركات التي تلتزم بهذا البرنامج. 

وفـــي رده عــلــى ســـؤال حـــول نــســب الــتــقــطــيــر فــي الهيئة 

العامة للجمارك قال الجمال " بالنسبة ملعدالت التقطير 

 96 الــى  العامة للجمارك فقد وصلنا حاليا  الهيئة  في 

الجمركية  الرسوم  النظر في  باملائة وبالنسبة إلعــادة 

لــدراســة  كــان هــنــاك لجنة داخــلــيــة مشكلة مسبقا   " قــال 

رسوم الخدمات التي تقدمها الجمارك وبالفعل توافق 

عمل تلك اللجنة مع طلب البنك الدولي إلعادة النظر في 

الجمارك لخفض  التي تفرضها  التشريعات والــرســوم 

انتهت  اللجنة  تكلفة االســتــيــراد والــتــصــديــر وبــالــفــعــل 

نــوع من  الرسوم وبهدف تحقيق  إعــادة تقييم  االن من 

التوازن بني التكلفة والخدمة املقدمة فعليا ارتانا الغاء 

بعض الرسوم التي كانت تحصل بدون خدمات فعلية 

إلى  بــاإلضــافــة  الــجــمــارك  املتعامل مــع هيئة  يشعر بها 

دمــج عــدد مــن الــرســوم فــي رســم واحــد بــهــدف التسريع 

فـــي الــتــخــلــيــص الــجــمــركــي وإنـــجـــاز املــعــامــالت وأتــوقــع 

خالل الربع األول من العام الحالي اصدار القرار الجديد 

بخصوص الرسوم الجمركية.

الجمارك تسير بخطى ثابتة لتبسيط اإلجراءات وتطبيق أحدث األنظمة

¶  تصوير راجان

العامة للجمارك امس  الهيئة  احتفلت 
بــالــيــوم الــعــاملــي لــلــجــمــارك الـــذي يــوافــق 
الــــســــادس والــعــشــريــن مـــن يــنــايــر كل 
املناسبة جملة من  عــام ونظمت بهذه 
لتعزيز مشاركتها  املتنوعة  الفعاليات 
فــي هــذا الــيــوم الــذي يأتي تحت شعار 
"الـــجـــمـــارك تـــدعـــم تــعــزيــز االســـتـــدامـــة 
للمجتمع والعالم وتحقيق االزدهـــار". 
من ضمنها عرض مرئي يتناول أبرز 
الهيئة، فضال  التي نفذتها  اإلنــجــازات 
عن استعراض الضبطيات املميزة في 
2019 وأهم املشروعات التطويرية التي 
تم تنفيذها ضمن دورها في تسهيل 
الجمركي وعرض  التخليص  اجــراءات 
الجمركية  الــبــيــانــات  آخــر احــصــائــيــات 
املنافذ. كما  التي تم تخليصها بكافة 
صــاحــب الــحــفــل مــعــرض ابـــرز صــورا 
ــــجــــمــــارك والــضــبــطــيــات  ــخ ال ــاريــ ــن تــ عــ
املتميزة. وحضر فعاليات االحتفالية 
العمادي  السيد علي شــريــف  ســعــادة 
ــر املــالــيــة وســـعـــادة الــســيــد جاسم  وزيــ
املواصالت  السليطي وزيــر  بن سيف 
ــلــــواء الــركــن  ــ واالتــــصــــاالت وســــعــــادة ال
الخليفي مدير األمن  سعد بن جاسم 

العام..

بدرالدين مالك

¶ أحمد بن عبدالله الجمال



مازالت عمليات االفصاح املالية هي الالعب الرئيسي 

في حركة السوق،حيث ينتظر ان تعلن بقية الشركات 

عــــن نــتــائــجــهــا خـــــالل هـــــذا الــــشــــهــــر.هــــذا وقـــــد تـــراجـــع 

إلــى النقطة  الــعــام بنسبة 0.40 باملائة ليصل  املــؤشــر 

10581.32، فاقدًا 42.74 نقطة عن مستويات الخميس 

املــاضــي. وفـــي جلسة امـــس، ارتــفــعــت أســهــم 14 شركة 

وانــخــفــضــت أســـعـــار 25 شـــركـــة، وحــافــظــت 7 شــركــات 

على سعر إغالقها السابق.وبلغت رسملة السوق في 

نهاية جلسة التداول امس 587.1 مليار ريال. وهبطت 

السيولة 45.04 باملائة عند 111.99 مليون ريال، مقابل 

ــوم الــخــمــيــس، كــمــا تــراجــعــت  ــال يــ ــ 203.76 مــلــيــون ريـ

الكميات 54.08 باملائة عند 54.44 مليون سهم، علمًا 

بــأنــهــا كــانــت تبلغ 118.56 مــلــيــون ســهــم فــي الجلسة 

ــر عــلــى املــؤشــر الــعــام تــراجــع 6 قطاعات  الــســابــقــة. وأثـ

تقدمها الصناعة، ويليه العقارات، ثم النقل، والبنوك 

والـــخـــدمـــات املـــالـــيـــة، ويــتــبــعــهــم االتــــصــــاالت، والــســلــع 

والخدمات االستهالكية، فيما ارتفع التأمني وحيدًا. 

وهبط الصناعة 0.74 باملائة، النخفاض 8 أسهم على 

رأســهــا األســمــنــت الــوطــنــيــة بـــــ2.34 بــاملــائــة. وانخفض 

البنوك والخدمات املالية بـ0.31 باملائة، متأثرًا بتراجع 

7 أسهم تقدمها األهلي متصدر القائمة الحمراء بـ3.31 

بـــــــاملـــــــائـــــــة. وفـــــي 

املـــــقـــــابـــــل ارتــــفــــع 

ــــني 0.69  ــأمــ ــ ــتــ ــ الــ

بــاملــائــة، مدعومًا 

بـــنـــمـــو 4 أســـهـــم 

بـــــــــصـــــــــدارتـــــــــهـــــــــا 

ــر  ــثــ ــة األكــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ

ــًا بـــــــ1.96  ــفــــاعــ ارتــ

باملائة.

وحــــول أنــشــط الــــتــــداوالت، تــصــدر مــزايــا املــرتــفــع 1.69 

باملائة الكميات بـ9.61 مليون سهم، فيما جاء الوطني 

ــال، بانخفاض  ـــ16.57 مليون ريـ بــ على رأس السيولة 

0.39 باملائة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة امس أن 

قطاع البنوك والخدمات املالية، الذي شهد تداول 18.1 

مليون سهم بقيمة 53.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 969 

صــفــقــة، ســجــل انــخــفــاضــا بــمــقــدار 13.52 نــقــطــة، أي ما 

نسبته 0.31 باملائة، ليصل إلى 4.3 ألف نقطة. بينما 

الــخــدمــات والــســلــع االستهالكية،  سجل مــؤشــر قــطــاع 

تـــداول 3.2 مليون سهم بقيمة 8.6 مليون  الــذي شهد 

ريال نتيجة تنفيذ 272 صفقة، انخفاضا بمقدار 20.54 

إلــى 8.6 ألف  نقطة، أي مــا نسبته 0.24 باملائة ليصل 

نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 9.9 

مليون سهم بقيمة 20.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 523 

صفقة، انخفاضا بمقدار 21.37 نقطة، أي مــا نسبته 

0.74 باملائة ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.

الــذي شهد تــداول  بينما سجل مؤشر قطاع التأمني، 

639.9 ألف سهم بقيمة1.4 مليون ريــال نتيجة تنفيذ 

32 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.04 نقطة، أي ما نسبته 

0.69 باملائة ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.

كما سجل مــؤشــر قــطــاع الــعــقــارات، الـــذي شهد تــداول 

ــال نتيجة  بــقــيــمــة 16.7 مــلــيــون ريــ 18.7 مــلــيــون ســهــم 

تنفيذ 479 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.94 نقطة، أي ما 

نسبته 0.68 باملائة ليصل إلى 1.6 ألف نقطة.

وســجــل مــؤشــر قــطــاع االتـــصـــاالت، الــــذي شــهــد تـــداول 

750.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 

139 صفقة، انخفاضا بمقدار 2.77 نقطة، أي ما نسبته 

0.31 باملائة ليصل إلى 898.68 نقطة.

وســجــل مــؤشــر قــطــاع الــنــقــل، الــــذي شــهــد تـــــداول 3.1 

مليون سهم بقيمة 8.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 181 

صفقة، انخفاضا بمقدار 15.18 نقطة، أي مــا نسبته 

0.59 باملائة ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.

وســجــل مــؤشــر الــعــائــد اإلجــمــالــي انــخــفــاضــا بــمــقــدار 

78.64 نقطة، أي ما نسبته 0.40 باملائة ليصل إلى 19.5 

ألـــف نــقــطــة. بينما ســجــل مــؤشــر بــورصــة قــطــر الــريــان 

اإلسالمي السعري انخفاضا بقيمة 9.81 نقطة، أي ما 

إلــى 2.3 ألفني نقطة.. كما  نسبته 0.42 باملائة ليصل 

سجل مؤشر بورصة قطر الريان اإلسالمي انخفاضا 

بقيمة 16.71 نقطة، أي ما نسبته 0.42 باملائة ليصل 

إلــــى 3.98 ألــــف نــقــطــة.وســجــل مـــؤشـــر جــمــيــع األســهــم 

املتداولة انخفاضا بمقدار 11.68 نقطة، أي ما نسبته 

0.37 باملائة ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.

 16.57
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بنك الدوحة يستعد
 ملناقشة البيانات املالية 

 

ــة عـــن تــأجــيــل مـــوعـــد اجــتــمــاع  أعـــلـــن بــنــك الــــدوحــ

بـــتـــاريـــخ  ــبـــنـــك حـــيـــث ســيــنــعــقــد  الـ مـــجـــلـــس إدارة 

ــد،  يــــوم األحــ املـــوافـــق   2020/2/2

 مـــــــــــــــــــن2020/01/26 بـــهـــدف 
ً
بــــــــدال

البيانات  مناقشة وإقــرار مسودة 

املالية املدققة لعام 2019، إضافة 

ــع  ــوزيــ ــرح تــ ــتــ ــقــ ـــى مــــنــــاقــــشــــة مــ ــ ــ إلـ

األرباح.

صندوق الريان املتداول 
يفصح عن بياناته املالية 

أفــصــح صـــنـــدوق الـــريـــان قــطــر املـــتـــداول عـــن بــيــانــاتــه 

املالية للفترة من 1 يناير 2019 إلى 31 ديسمبر 2019، 

حيث بلغ صافي قيمة األصـــول 522,500,315 ريــاال 

ل 2.322 رياال للوحدة، كما في 31 ديسمبر 
ّ
التي تمث

2019. كــمــا مــن املــتــوقــع أن يــقــوم الــصــنــدوق بتوزيع 

أرباح 2019 خالل الربع الثاني من العام 2020.

الكهرباء واملاء تفتح باب الترشح 
لعضوية مجلس اإلدارة 

 

اعلن مجلس إدارة شركة الكهرباء واملــاء القطرية 

على موقع البورصة عن فتح باب الترشح لعضوية 

مــجــلــس اإلدارة عـــن الــقــطــاع الـــخـــاص واألفــــــراد (6 

ــثـــالث الـــقـــادمـــة وذلـــك  أعـــضـــاء) لــفــتــرة الـــســـنـــوات الـ

اعــتــبــارًا مــن يــوم األحـــد املــوافــق 2020/1/26 حتى 

نهاية دوام يــوم الخميس املوافق 

ــلــــى صــعــيــد  2020/1/30، وعــ

متصل أعلنت شركة الكهرباء 

ــقـــطـــريـــة أن مــجــلــس  الـ واملــــــــاء 

اإلدارة سيجتمع يوم األربعاء 

املوافق 12 فبراير 2020، وذلك 

ملناقشة واعتماد البيانات املالية 

عن الفترة املنتهية في 31 ديسمبر 2019.

الدوحة - الشرق
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شراكات إستراتيجية لزيادة دعم وتمكني رواد األعمال

أكد سعادة السيد عبد العزيز بن ناصر 

ــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــبــنــك  آل خـــلـــيـــفـــة، الــــرئــ

إلـــى تطوير  الــبــنــك  قــطــر للتنمية، ســعــي 

وتمكني رواد األعمال واملبدعني القطريني 

مـــــن املــــســــاهــــمــــة فـــــي تــــنــــويــــع االقــــتــــصــــاد 

القطري، وقــال سعادته في حديث ملجلة 

thebusinessyear إن بــنــك قــطــر للتنمية 

تأسس بهدف رئيسي هو تنمية القطاع 

الـــخـــاص فـــي قــطــر وتـــنـــويـــع اقــتــصــادهــا. 

ومـــنـــذ تــأســيــس الــبــنــك فـــي 1997، كــانــت 

ــداف فــي طليعة هـــذه الــجــهــود،  ــ هـــذه األهـ

حيث عمل مــع اآلالف مــن رجـــال األعــمــال 

ــات الــقــطــريــة، كــمــا قــــدم الــنــصــح  ــركـ والـــشـ

والــتــوجــيــه االســتــثــمــاري لــرجــال األعــمــال 

ــئـــة. وأضـــــــاف الــســيــد  ــنـــاشـ ــات الـ ــركــ ــشــ والــ

آل خــلــيــفــة: لـــقـــد بــنــيــنــا إطـــــــارا مــتــكــامــال 

الــواعــدة،  الــفــرص االســتــثــمــاريــة  لتحديد 

ولــتــعــزيــز الــقــطــاع الــخــاص املــحــلــي، نقدم 

ــا وغــيــر مــالــي واســــع الــنــطــاق 
ً
ــا مــالــي

ً
دعــم

ألصــحــاب املــشــاريــع عبر عــدد ال يحصى 

ــادرات، بــمــا فـــي ذلـــك ســلــســلــة من  ــبــ مـــن املــ

ــبــــادرة وخــلــق  ــبــــادرات لــتــعــزيــز روح املــ املــ

شـــركـــات نــاشــئــة خـــاصـــة، وقــــد ســاهــمــت 

مخططات التطوير لدينا، مثل مبادرات 

جــاهــز 1 و جــاهــز 2 فــي تمكني الشركات 

الــصــغــيــرة واملــتــوســطــة املــحــلــيــة الــعــامــلــة 

فـــي مــجــمــوعــة مــتــنــوعــة مـــن الــصــنــاعــات، 

بما في ذلــك الكيماويات واإللكترونيات 

والــبــالســتــيــك واملــــــواد الــخــشــبــيــة وكــذلــك 

املواد الغذائية واملشروبات. ونظًرا لتزايد 

ــاريـــع الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة،  ــشـ نـــمـــو املـ

ــات  ــ ــراكـ ــ ــا إلـــــــى شـ ــزنــ ــيــ ــركــ ــا تــ ــنــ ــولــ ــد حــ ــقــ فــ

اســتــراتــيــجــيــة لــزيــادة دعـــم وتــمــكــني رواد 

األعــمــال املحليني. ينصب تركيزنا على 

ــــوق املــــحــــلــــي، وطـــــرق  ســـــد فـــــجـــــوات الـــــسـ

مجاالت جديدة مثل التدريب والتمويل، 

والــوصــول إلــى األســـواق. وفــي عــام 2010، 

قــدمــنــا   بــرنــامــج الــضــمــني، وهـــو بــرنــامــج 

لــضــمــان الــــقــــروض بــشــكــل جـــزئـــي، حيث 

نضمن مــا يصل إلــى ٪85 مــن الــقــروض 

مــــن خـــــالل الـــبـــنـــوك الـــشـــريـــكـــة لـــنـــا. وفـــي 

العام التالي، أطلقنا وكالة قطر لتنمية 

الــصــادرات،تــصــديــر، وذلــك لتوفير فرص 

مـــتـــســـاويـــة أمــــــــام املـــــصـــــدريـــــن. وعـــنـــدمـــا 

انـــدمـــجـــنـــا مـــــع جــــهــــاز قـــطـــر لــلــمــشــاريــع 

الصغيرة واملتوسطة في عام 2014، كان 

هــدفــنــا هــو إنــشــاء محطة واحــــدة لــرجــال 

األعمال والشركات الصغيرة واملتوسطة. 

واليوم، يمتد نطاق تفكيرنا إلى تشجيع 

السوق املحلي ودعم الصادرات. وفي عام 

لـــ 3000 مستفيد،  2018، قدمنا   التدريب 

ودعمنا تطوير أكثر من 50 دراسة جدوى 

واحـــتـــضـــنـــا أكــــثــــر مــــن 200 شــــركــــة. كــمــا 

وفرنا الدعم ل 13 شركة لبدء التصدير، 

ــــى مـــشـــاركـــة 26 شـــركـــة فــي  ــة إلـ ــافـ ــاإلضـ بـ

مــهــمــات تــجــاريــة، وحــددنــا أكــثــر مــن 500 

فرصة عمل لعمالئنا وحققنا 3.6 مليون 

ريـــال قــطــري فــي الصفقات املــوقــعــة. ومن 

خــالل خدمة الضمني، دعمنا 310 عمالء 

للحصول على الضمانات وحققنا 955 

مليون ريــال قطري كضمانات مستحقة. 

ا قروضا مباشرة بقيمة 
ً

كما قدمنا   أيض

6.2 مليار ريال إلى أكثر من 540 عميال.

حاضنات األعمال
وفي معرض رده على سؤال للمجلة حول 

خــطــط الــبــنــك إلطـــــالق حـــاضـــنـــات أعــمــال 

متخصصة في الرياضة والتكنولوجيا 

ــهـــود تــنــويــع  ــذه الـــقـــطـــاعـــات جـ ــ لــتــكــمــل هـ

ــح الــســيــد عبد  االقــتــصــاد الــقــطــري، أوضــ

الـــعـــزيـــز بــــن نـــاصـــر آل خــلــيــفــة، الــرئــيــس 

التنفيذي لبنك قــطــر للتنمية، أن البنك 

أطــلــق مــراكــز حــضــانــة كــجــزء مــن جــهــوده 

ــم الــــشــــركــــات الـــنـــاشـــئـــة  ــدعــ املــــتــــســــارعــــة لــ

والــــــشــــــركــــــات الــــصــــغــــيــــرة واملــــتــــوســــطــــة 

ولتحقيق التنوع االقتصادي في القطاع 

الخاص في قطر. وأشار إلى أن الحاضنات 

الــجــديــدة مــكــرســة لــلــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة 

FinTech والتكنولوجيا الرياضية، وهي 

الــدعــم بــكــل طــريــقــة ممكنة لتهيئة  تــقــدم 

الــذيــن يتطلعون  رواد األعــمــال القطريني 

إلــى مجتمع  للمشاركة فــي تحويل قطر 

قــائــم عــلــى املــعــرفــة. وفـــي هـــذا الــصــدد تم 

تخريج الدفعة األولى من عشرة مؤهلني 

في برنامج التكنولوجيا الرياضية بعد 

بــرنــامــج اســتــمــر ثــالثــة أشـــهـــر. وفـــي هــذا 

 
ً
الــشــركــات الناشئة حلوال الــعــام، ستقدم 

لـــصـــالـــح صـــنـــاعـــة الـــريـــاضـــة بــاســتــخــدام 

املــتــاحــة. وســـوف تـــزداد  أحـــدث التقنيات 

ــة إلــــــى صـــنـــاعـــة الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــاجــ ــحــ الــ

الرياضية مع اقترابنا من نهائيات كأس 

ــــى مــا  إلـ ــــوف تــســتــمــر  الـــعـــالـــم 2022، وســ

هــو أبــعــد مــن ذلـــك. وبــالــتــالــي فـــإن إنــشــاء 

Qatar SportsTech Accelerator سيلعب 

دورًا مــتــزايــد األهــمــيــة عــلــى الــصــعــيــديــن 

املـــحـــلـــي والــــعــــاملــــي لــــالرتــــقــــاء بــصــنــاعــة 

الرياضة. كما يخطط بنك قطر للتنمية 

لالستثمار بشكل أكبر في مبادرات رأس 

ــازف Venture Capital. وفــي  ــجــ املــ املـــــال 

مايو 2018، وقعنا صفقات مع ما يقرب 

مــن ســت شــركــات عاملية لـــرؤوس األمـــوال 

ــنـــح تــمــويــلــيــة  االســـتـــثـــمـــاريـــة لـــتـــوفـــيـــر مـ

بقيمة 100 مليون ريــال قطري للشركات 

ا 
ً
الــقــطــريــة. وحالي الصغيرة واملــتــوســطــة 

لدينا أكثر من 24 استثماًرا ونبحث في 

املزيد من االستثمارات. ويبذل بنك قطر 

لــتــقــديــم دفــعــات  للتنمية جـــهـــودًا كــبــيــرة 

جــديــدة تــلــبــي احــتــيــاجــات الــســوق املــالــي 

في قطر. ويلعب بنك قطر للتنمية دوًرا 

ـــم الـــصـــنـــاعـــة مــــن خـــالل  ـــا فــــي دعــ
ً
رئـــيـــســـي

مــجــمــوعــة مــن الــتــدابــيــر الــتــي تــم اإلعـــالن 

ــا لتوجيهات مصرف 
ً
عنها مــؤخــًرا، وفــق

املــركــزي، وبالتعاون مع املؤسسات  قطر 

الحكومية الرئيسية والجهات الفاعلة في 

صناعة الخدمات املالية.

¶ بنك قطر للتنمية يدعم املشاريع الناشئة 

فودافون تطلق عرضًا مجانيًا على خدمة جيجاهوم
3

أعلنت فودافون قطر عن اطالق عرض جّرب اآلن، 

اشــتــرك الحــقــًا الــرائــع لخدمة جــيــجــاهــوم، والــذي 

يسمح للجميع بتجربة خدمة جيجاهوم واي- 

فــاي الذكية في منازلهم على مــدار ثالثة أشهر، 

دون أي التزام على قيمة االشتراك.

ــعــد جــيــجــاهــوم آخـــر االبـــتـــكـــارات الــرائــعــة في 
ُ
 وت

مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الـــــواي-فـــــاي املــنــزلــيــة الــتــي 

ــون قــطــر،  ــ ــودافـ ــ ــن فـ ــلــهــا شــبــكــة جــيــجــانــت مــ
ّ

تــفــع

ــيـــات الـــجـــيـــل الـــخـــامـــس  ــنـ ــقـ ــمـــن أحــــــــدث تـ ــتـــضـ وتـ

ــمــكــنــك اآلن االســتــمــتــاع 
ُ
واأللــــيــــاف الــضــوئــيــة. وي

بخدمة واي-فاي في كل غرفة من غرف منزلك مع 

تقنية املنزل الذكي، وإمكانية الوصول إلى ترفيه 

غير محدود مع GigaTV. ومن خالل جهاز متميز 

وحديث، توفر لك GigaTV إمكانية الوصول إلى 

باقة ترفيه متكاملة، تتضمن قنوات تلفزيونية 

املــمــيــزة، ومــزايــا خاصة،   OSNمتنوعة، وقـــنـــوات

وإمكانية طلب املحتوى من أفالم اإلستوديوهات 

الـــكـــبـــرى، واملــســلــســالت الــتــلــفــزيــونــيــة الــحــصــريــة 

ــمــكــن 
ُ
ومــحــتــوى األطـــفـــال مـــن فـــودافـــون OSN. وي

لــعــمــالء GigaTV االســتــمــتــاع بــكــافــة هـــذه املــزايــا، 

.GigaTV أينما كانوا، باستخدام تطبيق

ت ســيــتــيــح لــلــعــمــالء 
ّ

ـــفـــو
ُ
ــــذي ال ي  هــــذا الـــعـــرض الـ

الـــواي-فـــاي املنزلي األمــثــل،  بتجربة جيجاهوم، 

ملـــدة ثــالثــة أشــهــر، دون عــنــاء التغيير. وستتاح 

سجلون لتلك التجربة فترة شهر 
ُ
للعمالء الذين ي

التخاذ قرارهم بمتابعة االستمتاع بهذه الخدمة 

دون دفع أي اشتراك شهري لباقي فترة العرض.

ـــــق الــــســــيــــد ديـــيـــجـــو 
ّ
 وفــــــــي هــــــــذا الـــــــصـــــــدد، عـــــل

ــيـــروس، الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــعــمــلــيــات  ــبـ ــامـ كـ

فـــي فـــودافـــون قــطــر: "تــفــتــخــر فـــودافـــون بتوفير 

أرقــــى خــدمــات الــتــواصــل عــبــر شــبــكــة جيجانت 

الـــذيـــن يتطلعون  لــلــعــمــالئــهــا وجــمــيــع الــعــمــالء 

لالشتراك بالخدمات الرقمية املمتازة و محبي 

الترفيه الرقمي املميز. فنحن ندعو كافة العمالء 

لتجربة خــدمــة الـــواي-فـــاي املــنــزلــي املــمــيــز عبر 

هذا العرض املميز ملدة ثالثة أشهر على شبكة 

لنا 
ّ
الــعــاملــي. وقـــد سه املــســتــوى  فـــودافـــون ذات 

لــجــمــيــع الـــعـــمـــالء تــجــربــة خــدمــتــنــا واكــتــشــاف 

الـــفـــرق مـــع فـــودافـــون واخــتــبــار وعـــدنـــا بتوفير 

إنــتــرنــت ذات ســرعــة ال تضاهى ودون انقطاع، 

واالستمتاع بترفيه GigaTV غير املحدود قبل 

االلتزام باإلشتراك في الخدمة". 

 وتــجــدر اإلشـــارة إلــى إتــاحــة خدمة واي-فـــاي من 

تاح خدمات 
ُ
فودافون في كافة أرجاء قطر، فيما ت

األلــيــاف الــضــوئــيــة لجيجانت فــي أمــاكــن عــديــدة 

اللؤلؤة - قطر، والخليج الغربي،  في قطر، منها 

ولــوســيــل، والــســد، ومــديــنــة مسيمير، ومشيرب، 

تاح 
ُ
والــغــرافــة، والـــوكـــرة، والــوكــيــر. مــن جهتها، ت

ــة جــيــجــانــت 5G فــــي مــــواقــــع أســـاســـيـــة فــي  خـــدمـ

مكنك الدردشة 
ُ
قطر، وهي في توسع مستمر. وي

 مع فودافون على Vodafone.qa/try من 
ً
مباشرة

أجل حجز موعد مع أحد املندوبني.
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تراجع اإلقبال محليًا على شراء الذهب 
بسبب ارتفاع أسعاره عامليًا 

وقــالــوا ان االســعــار الــتــي تــقــدم فــي قــطــر تعتبر 

اسعارا هادئة، خاصة وان املصنعية تعد رمزية. 

مشيرين للتطور في قطاع الذهب واملجوهرات. 

وقالوا انها شهدت تطورا كبيرا، كما توسعت 

في االنتاج.

واوضــــحــــوا أن الـــذهـــب كـــثـــروة آمـــنـــة يــعــد زيــنــة 

الــخــام غير املصنع يمثل  الــذهــب  وخــزيــنــة. وان 

استثمارا للكثيرين على املــدى الطويل، الفتني 

التراثية ككرسي تميم وكرسي  الــى املصوغات 

جابر واملرتعشة و اقبال الكبيرعليها، خاصة 

لدى القطريني. وقالوا ان سوق النجادة الجديد 

للذهب يعد اضافة الســواق الذهب وينتظر ان 

تــشــهــد االســـــواق تــوســعــا خـــالل الــفــتــرة املــقــبــلــة، 

بما يدعم التطور الذي تشهده صناعة الذهب. 

الــورش واملصانع التي قامت في  واوضحوا ان 

الــفــتــرة االخــيــرة بـــدأت تــتــوســع فــي االنــتــاج كما 

بــدات ورش جديدة في الظهور نتيجة للتطور 

واالنــتــعــاش فــي صــنــاعــة الــذهــب عــلــى املستوى 

املحلي.

ــات الـــزبـــائـــن  ــبــ ـــدوا عـــلـــى أهـــمـــيـــة تــلــبــيــة رغــ ــ ــ وأكــ

ــهــــم مــــن خـــــالل تــوفــيــر  ــائــ ــــرص عـــلـــى ارضــ ــحـ ــ والـ

تشكيالت متنوعة وواسعة من تشكيالت الذهب 

واملـــجـــوهـــرات وقـــالـــوا ان الـــعـــام الــجــديــد 2020 

الــقــطــع الذهبية  سيشهد وجــــود مــجــمــوعــة مــن 

ــيــــزة، مــــع تـــفـــاؤلـــهـــم بـــالـــعـــام  ــمــ ــــرات املــ ــــوهـ ــــجـ واملـ

الجديد.

ــالـــوا إن الـــســـوق الــقــطــري مـــن أفــضــل أســـواق  وقـ

املــنــطــقــة بــفــضــل الــــقــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــنــني 

واملقيمني، وقــوة االقتصاد القطري، مما تشهد 

معه االســـواق التجارية حركة ونشاطا يتزايد 

مــع الـــعـــام، ويــكــون االقـــبـــال عــلــى شــــراء مختلف 

أنواع املشغوالت وحتى السبائك، الفتني إلى أن 

الطلب الجيد على املشغوالت التراثية املحلية 

يقابله طلب على املشغوالت اإليطالية والتركية 

والسنغافورية، ونوهوا الى ان االسعار كانت قد 

حافظت على استقرارها خالل األشهر املاضية. 

وتــوقــعــوا بعد ان حققت االســـواق اكتفاء ذاتيا 

ان تــشــهــد الــفــتــرة املــقــبــلــة فــتــح اســـــواق جــديــدة 

ــو تــصــديــر  ــة، مــــن خــــــالل االتـــــجـــــاه نـــحـ ــيــ ــارجــ خــ

ــــب الــــــى الــــــدول  ــــذهـ ــــن الـ املــــشــــغــــوالت املـــحـــلـــيـــة مـ

ــالـــو ان الــنــظــرة لــلــذهــب اخــتــلــفــت  املــــجــــاورة. وقـ

عــن الــســنــوات املــاضــيــة، ولـــم يــعــد الــذهــب ملجرد 

الزينة، وانما اصبحت هناك نظرة استثمارية 

تستحوذ على اولويات االفراد.

 واشــــــــادوا بــاالهــتــمــام الــحــكــومــي بــالــقــطــاعــات 

املختلفة وتعزيز ادائها، مشيرين القامة سوق 

النجادة الجديد للذهب وقالوا انه بمواصفات 

لــــالســــواق املــتــكــامــلــة فـــي مـــجـــال الــــذهــــب، حيث 

تتوفر فيه كافة املعينات للمتسوق. وقــالــوا ان 

اســواق الذهب بقطر تتميز بالتنوع والشمول 

فيوجد الى جانب املشغوالت التراثية واملحلية 

مجموعة مــن االطــقــم مــن دول شقيقة وصديقة 

مثل تركيا والــهــنــد ومــالــيــزيــا، كما ان االســـواق 

تهتم برغبات املستهلك، وتتابع املوضة وآخر 

الصيحات في مجال الذهب واملجوهرات يمكن 

ان تجدها في الــســوق. وقــالــوا ان االســعــار التي 

تقدم في قطر تعتبر اسعار هادئة، خاصة وان 

املصنعية تعد رمزية. واضافوا ان قطاع الذهب 

واملـــجـــوهـــرات شــهــد تـــطـــورا كــبــيــرا، كــمــا تــوســع 

االنتاج.

وقال البائع حمود السعدي ان مبيعات الذهب 

ــا، خاصة وان االســـواق املحلية قد  تشهد رواجـ

اصبحت تقدم انتاجا محليا يتميز باالصالة 

والــطــابــع الــتــراثــي الــــذي يــجــد اقـــبـــاال كــبــيــرا من 

ــنـــني، خـــاصـــة فـــي املــنــاســبــات كـــاالعـــراس  املـــواطـ

والــخــطــوبــة واملــنــاســبــات الــوطــنــيــة الــتــي تــقــدم 

ــال ان الــفــتــرة الــحــالــيــة يمكن  فــيــهــا الـــهـــدايـــا. وقــ

ــهـــدوء نتيجة  الـــقـــول بــأنــهــا تــشــهــد نــوعــا مـــن الـ

لــالرتــفــاع فـــي اســـعـــار الـــذهـــب بــســبــب االوضــــاع 

الــجــيــوســيــاســيــة الـــتـــي اثـــــرت عــلــى الــكــثــيــر من 

السلع على املستوى العاملي وادت الى ارتفاعه. 

واوضــح ان سعر الذهب من عيار 21 وصل الى 

161 ريـــاال، مــقــارنــة ب157 او 156 ريـــاال، بينما 

بــلــغ ســعــر الــجــرام مــن عــيــار 18الــــى حــوالــي 137 

ريــاال و168 ريــاال لعيار 22 و183 ريــاال للجرام 

ــال ان مــوســم االجــــــازات يمثل  مـــن عــيــار 24. وقــ

فـــرصـــة النــتــعــاشــة االســــــــواق، خـــاصـــة مـــع سفر 

املقيمني، كما ان املواسم السياحية تقود الرتفاع 

الـــذي شهدته  املبيعات. واشـــار للتطور الكبير 

صناعة الذهب واملجوهرات في قطر، خاصة في 

االونة االخيرة، حيث زاد عدد الورش واملصانع 

املــحــلــيــة، وتـــطـــورت االمــكــانــات الــتــي تــعــمــل بها 

الــى امكانية ان تشهد الفترة املقبلة  مما يشير 

تــصــديــر الــذهــب الـــى املــنــاطــق املـــجـــاورة، خاصة 

وان صناعات تتميز بها قطر وعليها اقبال من 

مواطني املنطقة، كاملصوغات التراثية.

واشار لالطقم من الذهب األبيض وقال ان هناك 

اقــبــاال عــلــيــه، خــاصــة فــي الــهــدايــا والــشــبــكــة في 

ــــزواج والــخــطــوبــة، اضــافــة للمرتهش  مــســائــل الـ

ارتــدائــه فــي ليلة  والـــذي تــحــرص الفتيات على 

ــغــــوالت الـــتـــراثـــيـــة ذات  ــشــ ــانـــب املــ ــاء، بـــجـ ــنــ ــحــ الــ

الفخامة. 

وقـــال ان الــفــتــرة االخــيــرة ايــضــا شــهــدت توسعا 

فــي االســـــواق وانــتــشــارا كــبــيــرا الســــواق الــذهــب 

فــي مــنــاطــق عــديــدة مــن الـــدولـــة وبــــذات الــجــودة 

والــتــمــيــز الــــذي تــوجــد بـــه فـــي االســــــواق الــذهــب 

ــادة. واشـــــار  ــجــ ــنــ ــســـوق الـــقـــديـــم او ســـــوق الــ بـــالـ

السعدي الرتفاع وتيرة االقبال على املصنوعات 

التراثية القطرية، مــع االنــفــتــاح الكبير مــن قبل 

الــزوار على قطر، خاصة بعد ان اتاحت الدولة 

تسهيالت في التأشيرة لعدد من الدول.

 واوضـــح الــســعــدي أن الــذهــب كــثــروة آمــنــة يعد 

ــام" غير  ــخــ زيـــنـــة وخـــزيـــنـــة. وقـــــال ان الـــذهـــب "الــ

املــدى  املــصــنــع يمثل اســتــثــمــارا للكثيرين عــلــى 

التراثية ككرسي  الــى املصوغات  الطويل، الفتا 

تــمــيــم وكـــرســـي جــابــر واملــرتــعــشــة عــلــيــهــا اقــبــال 

ــال ان ســوق  ــ كــبــيــر، خـــاصـــة لــــدى الــقــطــريــني. وقـ

الــنــجــادة الــجــديــد لــلــذهــب يــعــد اضــافــة الســـواق 

الذهب وينتظر ان تشهد االسواق توسعا خالل 

الــذي تشهده  الفترة املقبلة، بما يدعم التطور 

ــــورش واملـــصـــانـــع  ــ ــال ان الـ ــ ـــب. وقــ ــذهـ صـــنـــاعـــة الــ

الــتــي قــامــت فــي الــفــتــرة االخـــيـــرة بــــدأت تتوسع 

في االنتاج كما بدأت ورش جديدة في الظهور 

نتيجة للتطور واالنتعاش في صناعة الذهب 

على املستوى املحلي.

 وقــــال الــســعــدي إن الــســوق الــقــطــري مــن أفضل 

أسواق املنطقة بفضل القوة الشرائية للمواطنني 

واملقيمني، وقــوة االقتصاد القطري، مما تشهد 

معه االســـواق التجارية حركة ونشاطا يتزايد 

مــع الـــعـــام، ويــكــون االقـــبـــال عــلــى شــــراء مختلف 

أنــواع املشغوالت وحتى السبائك، الفتا إلى أن 

الطلب الجيد على املشغوالت التراثية املحلية 

يقابله طلب على املشغوالت اإليطالية والتركية 

والسنغافورية، مشيرا الى ان االسعار كانت قد 

حافظت على استقرارها خالل األشهر املاضية.

وقال عوض القعيطي ان السوق يشهد تراجعا 

في االقبال على شراء الذهب في الفترة الحالية، 

ــــك لــــالوضــــاع الــجــيــوســيــاســيــة والـــتـــي  ــزا ذلـ ــ وعــ

ضــغــطــت عــلــى كـــافـــة االســـــــواق، حــيــث تــراجــعــت 

املـــبـــيـــعـــات الـــــى مــــا يـــقـــرب مــــن %50 مــــن الــفــتــرة 

املاضية، ولكنه توقع ان تسترد االسواق بعض 

االنفاس مع اقتراب موسم االجــازات والعطالت 

ومــوســم الــســيــاحــة الــشــتــويــة الــتــي بـــدأت تشهد 

ارتــفــاعــا كــبــيــرا فــي عـــدد الــســيــاح الــقــادمــني الــى 

قطر.

الـــذي شــهــدتــه صناعة  الــتــطــور الكبير  ــال ان  وقـ

الذهب في قطر رفع من حجم االقبال على شراء 

الـــذهـــب، خــاصــة املــشــغــوالت الــتــراثــيــة، واصــبــح 

هــنــاك انــتــاج غــزيــر وافــضــل مــن املــســتــورد على 

مستوى الذهب االبيض او الذهب الصافي، ذلك 

مــع تــطــور املــصــانــع والــــورش املــحــلــيــة. واضـــاف 

الــذي شهدته االســواق املحلية جعل  ان التطور 

ــا، يــمــكــن ان يــســهــم فـــي فتح  ــيـ هــنــاك اكــتــفــاء ذاتـ

اســـواق خارجية والــتــرويــج للمنتجات املحلية 

التي تتميز بالجودة والجمال. وقال ان االنتشار 

الكبير الســواق الذهب في املناطق املختلفة من 

الـــدولـــة يــعــد دلــيــال عــلــى الــتــطــور الــــذي شهدته 

صــنــاعــة الــذهــب فــي الــبــالد ويــتــوقــع ان تتوسع 

خالل الفترة املقبلة، خاصة وقد اكتسبت الورش 

واملــصــانــع املحلية خــبــرات اضــافــيــة واصبحت 

لــهــا عـــالمـــة مــمــيــزة عــلــى مــســتــوى املــصــوغــات 

واملــشــغــوالت الــتــراثــيــة، مــثــل الــبــنــايــر واملــرنــيــات 

والقطع الكبيرة.

ــال الــقــعــيــطــي ان االســــــواق مــتــفــائــلــة بــالــعــام  ــ وقـ

الجديد 2020، حيث يتوقع ان االسواق انتعاشة 

كبيرة، خاصة مع الحركة التنموية التي ترتفع 

وتيرتها كلما اقتربنا من عام 2022 واستضافة 

الــزوار  البالد لكأس العالم واالقــبــال الكبير من 

على قطر التي اكتشفت فيها الوفود التي زارت 

قــطــر خـــالل االونــــة االخـــيـــرة فــرصــا اســتــثــمــاريــة 

وسياحية واعــدة، وتميزا بما تحملة من تراث 

ــار الــقــعــيــطــي لـــوجـــود انـــوع  ــ قــطــري اصـــيـــل. واشـ

مـــن املـــشـــغـــوالت الـــتـــي تــنــاســب املـــوضـــة، والــتــي 

ــا بـــأســـعـــار  ــهـ ــتــــم عـــرضـ تـــظـــهـــر فــــي املـــــواســـــم ويــ

مــعــقــولــة، خـــاصـــة وان املـــحـــالت الـــتـــجـــاريـــة في 

السوق ال تغالي في املصنعية، وتقدمها بجودة 

ـــال ان الـــنـــظـــرة لــلــذهــب اخــتــلــفــت عن  عـــالـــيـــة. وقــ

الــســنــوات املــاضــيــة، حيث لــم يعد الــذهــب ملجرد 

الزينة، وانما اصبحت هناك نظرة استثمارية 

تستحوذ على اولويات االفراد. واشار القعيطي 

الى قوة االقتصاد القطري وقال انه يمثل داعما 

لــكــاقــة الــقــطــاعــات، والســتــقــرار الــعــمــلــة املحلية، 

مــمــا يــنــعــكــس ايــجــابــا عــلــى اداء قـــطـــاع الــذهــب 

ــال ان قـــوة االقــتــصــاد القطري  واملــجــوهــرات. وقـ

ســبــب رئــيــســي ايــضــا فــي قـــوة الــســوق الــقــطــري، 

وهـــذا مــا نلمسه فــي حـــرص الــشــركــات العاملة 

فــي مــجــال الــذهــب واملــجــوهــرات لــدخــول السوق 

القطري وتكوين شراكات او فتح اسواق، اضافة 

الى املعارض السنوية واملوسمية التي تقيمها 

بعض الشركات.

ــفـــاع  ــح الــبــائــع صــــالح الــيــافــعــي ان االرتـ ــ واوضــ

االخير في اسعار الذهب قد اثر على املبيعات، 

ولــكــنــه يــتــوقــع اال تــتــأثــر االســــــواق كــثــيــرا بــهــذا 

ــى حــركــتــهــا  ــ االرتـــــفـــــاع، وان تـــعـــود االســــــــواق الـ

الــطــبــيــعــيــة خــــالل الــفــتــرة الــقــريــبــة، خــاصــة وان 

االشــهــر الحالية تعد مــواســم وحتى يوليو من 

العام الحالي.

وقال ان الجرام من عيار 24 وصل الى 183 رياال، 

و168 ريــاال لــجــرام الــذهــب مــن عيار 22، مقارنة 

ب162 ريـــاال، بينما وصــل الــجــرام مــن عــيــار 21 

الـــى161 ريـــاال وفــي حـــدود 137 ريـــاال لعيار 18. 

وقــال ان االوضــاع الخارجية ادت لهذا االرتفاع 

ــار لــلــتــوقــعــات بــعــودة  ــ ــار. ولــكــنــه اشـ ــعــ فـــي االســ

التوازن لالسعار، واالقبال على الشراء، خاصة 

وان السوق يقترب من موسم االجـــازات، وشهر 

رمضان الكريم الذي لديه خصوصوية، خاصة 

ــن فـــي تـــبـــادل الـــهـــدايـــا وتــقــديــمــهــا،  لــــدى املــــواطــ

خــاصــة لــالطــفــال. وقــــال ان الــتــطــور الــكــبــيــر في 

صــنــاعــة الــذهــب عــلــى املــســتــوى املــحــلــي قــد عــزز 

ــال، خــاصــة على  ــبــ ــراء واالقــ مـــن مــســتــويــات الـــشـ

التراثية والتي تقدمت فيها الورش  املشغوالت 

واملصانع املحلية بمستويات جيدة، ويتوقع ان 

تشهد الفترة القادمة تصدير املشغوالت املحلية 

مـــن الـــذهـــب الــــى دول الـــجـــوار فـــي ظـــل االكــتــفــاء 

الذاتي ومستوى الجودة في الصناعة، خاصة 

املشغوالت التراثية مثل كرسي تميم واملرتعشة 

واملــرتــهــشــة. وقـــال ان هــنــاك ازدهــــارا فــي الــورش 

واملــصــانــع املحلية فــي قــطــر، خــاصــة بعد العام 

2017، حــيــث صـــارت االســــواق االســــواق تعتمد 

على ذاتها وتمكنت بفضل تلك التوجهات في 

تحقيق تطورات كبيرة على مستوى املشغوالت 

ــال ان الـــعـــام 2020 ســيــكــون فــرصــة  املــحــلــيــة. وقــ

لالنتقال الى مراحل متقدمة في االنتاج املحلي 

واملعروض من املشغوالت.

وقـــال ان االهــتــمــام بــالــذهــب اختلف عــن النظرة 

ــه بــاعــتــبــاره  ــيـ ــانـــت تــنــظــر الـ الـــســـابـــقـــة والــــتــــي كـ

للزينة، ولكنه اصبح استثمارا وادخــارا للزمن 

ولــوقــت الــحــاجــة، وهـــي نــظــرة ايــجــابــيــة، جعلت 

انــواع من الذهب  الكثيرين يعملون على شــراء 

ذات فائدة مستقبلية.

ولــفــت الـــى ان املــشــغــوالت الــتــراثــيــة قـــد شــهــدت 

تــنــوعــا وأصـــبـــح بـــاإلمـــكـــان دمــــج أنـــــواع الــذهــب 

مــثــل الــشــنــاق والــتــاج والــطــاســة بــأنــواع الــذهــب 

الحديثة. 

ــكـــومـــي بـــالـــقـــطـــاعـــات  واشــــــــاد بــــاالهــــتــــمــــام الـــحـ

ادائــهــا، مشيرا القــامــة سوق  املختلفة وتعزيز 

انــه بمواصفات  الجديد للذهب وقــال  النجادة 

لـــالســـواق املــتــكــامــلــة فـــي مـــجـــال الـــذهـــب، حيث 

ان  املعينات للمتسوق. وقـــال  كــافــة  تتوفر فيه 

الذهب بقطر تتميز بالتنوع والشمول  اسواق 

ــي يـــوجـــد الـــــى جـــانـــب املــــشــــغــــوالت الـــتـــراثـــيـــة  فــ

واملحلية مجموعة من االطقم من دول شقيقة 

وصــديــقــة مــثــل تــركــيــا والــهــنــد ومــالــيــزيــا، كما 

بــرغــبــات املستهلك، وتتابع  ان االســــواق تهتم 

املـــوضـــة وآخـــــر الــصــيــحــات فـــي مـــجـــال الــذهــب 

واملجوهرات يمكن ان تجدها في السوق. وقال 

تــقــدم فــي قطر تعتبر اسعار  الــتــي  ان االســعــار 

هادئة، خاصة وان املصنعية تعد رمزية. وقال 

ان قـــطـــاع الـــذهـــب واملــــجــــوهــــرات شـــهـــد تـــطـــورا 

كبيرا، كما توسع االنتاج.

وأكــد اليافعي على أهمية ارضــاء الزبائن وقال 

ــاء زبــائــنــنــا من  ــ نــحــن نــحــرص دائـــمـــا عــلــى ارضـ

خـــالل تــوفــيــر تــشــكــيــالت مــتــنــوعــة وواســـعـــة من 

الذهب واملجوهرات وقال ان العام الجديد 2020 

الــقــطــع الذهبية  سيشهد وجــــود مــجــمــوعــة مــن 

واملــجــوهــرات املــمــيــزة. وقـــال انــه متفائل بالعام 

الجديد.

يـــشـــهـــده  الـــــــــــذي  ــــو  ــمـ ــ ــنـ ــ الـ ــــي ان  ــعـ ــ ــافـ ــ ــيـ ــ الـ وقـــــــــــال 

ــر كــبــيــر فــي  ــ ــه اثـ ــان لــ ــ ــد كـ ــقـــطـــري قــ االقـــتـــصـــاد الـ

ــعــــاش الــــــذي يـــشـــهـــده قــطــاع  ــتــ ــرار واالنــ ــقــ ــتــ االســ

ــال ان الـــكـــثـــيـــر مــن  ــ ــ ــرات. وقــ ــ ــوهــ ــ ــجــ ــ ــــب واملــ ــذهـ ــ الـ

الــتــجــار والـــشـــركـــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال الــذهــب 

واملــجــوهــرات تبحث عــن فــرص استثمارية في 

ــد شــهــدنــا خــــالل الــفــتــرات  الـــســـوق الـــقـــطـــري، وقــ

املاضية عــددا مــن املــعــارض فــي مــواقــع مختلفة 

من املــوالت واملحالت لشركات اجنبية في اطار 

حـــرصـــهـــا لـــيـــكـــون لـــهـــا مـــوقـــع قـــــدم فــــي الـــســـوق 

القطري، وهذا يدل على قابلية السوق القطري 

وللقوة الشرائية فيه. وقال ان السوق شهد في 

فترة عــرض أكثر من خمسمائة عالمة تجارية 

من سبع وعشرين دولة.

تصوير: أحمد يسري

قال تجار في عدد من املحالت في اسواق الذهب ان االرتفاع االخير 
في اسعار الذهب نتيجة لالوضاع الجيوسياسية قد اثر سلبا على 
املبيعات، وقل االقبال في الفترة الحالية، حيث ارتفعت اسعار الجرام 
الى اكثر من 5 رياالت  للذهب والتي وصلت  العيارات املختلفة  من 
تقريبا، واوضــحــوا ان سعر الــذهــب مــن عــيــار 21 وصــل الــى 161 
رياال، مقارنة ب157 او 156 رياال، بينما بلغ سعر الجرام من عيار 

18الــى حوالي 137 رياال و168 رياال لعيار 22 و183 رياال للجرام 
من عيار 24، ولكنهم اكدوا قدرة االسواق على استعادة انتعاشتها، 
خاصة مع املواسم املختلفة كاالجازات والعطالت الصيفية واالعياد 
الدينية، مشيرين القتراب شهر رمضان والــذي يمثل  واملناسبات 
فــرصــة لــتــبــادل الــهــدايــا، كــمــا يــقــتــرب الــســوق مــن مــوســم االجــــازات 
والعطالت. وقالوا ان السياحة الشتوية في قطر اصبحت موسما، 
حيث زاد عدد زوار قطر في االونة االخيرة بصورة ملحوظة، وهم 
يحرصون على اقتناء املشغوالت التراثية من الذهب وغيره. وقالوا 

ان الورش واملصانع القطرية في مجال الذهب شهدت تطورا كبيرا 
خالل الفترة االخيرة، خاصة بعد عام 2017، حيث تحولت االسواق 
القطرية من  التراثية  املــشــغــوالت  الـــذات، واصبحت  لالعتماد على 
ان  املنطقة. واضــافــوا  اقباال كبيرا في دول  اميز املصوغات وتجد 
التطور الذي شهدته الورش واملصانع صاحبه توسع في االسواق 
على مستوى البالد، حيث شهدت املناطق املختلفة وجود محالت 

مختلفة لتجارة الذهب. 

عوض التوم 
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قطر تخطط لتنويع محفظتها االستثمارية خارج قطاع الطاقة

قالت شبكة بلومبيرغ االقتصادية إن قطر تخطط 

لتنويع محفظتها االستثمارية العاملية خارج قطاع 

الطاقة. واضــافــت الشبكة فــي تقرير لها مــن مؤتمر 

دافوس االقتصادي إن جهاز قطر لالستثمار يخطط 

لــتــنــويــع احــتــيــاطــاتــه خــــارج قـــطـــاع  الــنــفــط والـــغـــاز. 

واضـــافـــت الــشــبــكــة أن الــجــهــاز يــخــطــط لــلــتــحــول إلــى 

أصــــول أكــثــر خــضــرة ، ونــقــلــت الــشــبــكــة عـــن ســعــادة 

الــســيــد مــنــصــور بـــن ابـــراهـــيـــم آل مــحــمــود الــرئــيــس 

الــتــنــفــيــذي لــجــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار، خـــالل تــواجــده 

ــادي بـــســـويـــســـرا "لـــن  ــتــــصــ ــي مـــنـــتـــدى دافـــــــوس االقــ فــ

الــفــحــم". وتضيف السبكة  أكــثــر فــي أعــمــال  نستثمر 

الـــذي تبلغ اصــولــه نحو   أن جــهــاز قــطــر لالستثمار 

328 مليار دوالر ال يخطط لتوسيع ممتلكاته في 

مجال النفط والــغــاز بشكل كبير. وتضيف الشبكة 

: لدينا بعض  الــرئــيــس التنفيذي للجهاز  نقال عــن 

االستثمارات في شركات النفط والغاز. هذه حقيقة 

ال يمكن تجاهلها.  ومع ذلك ، تقول الشبكة إنه نظًرا 

ا كبيًرا على مواردها من الغاز 
ً

ألن قطر تعتمد اعتماد

إلــى التنويع خــارج قطاع  ، يتجه الجهاز  الطبيعي 

الطاقة. وتنقل الشبكة عن آل محمود قوله : "لذلك ال 

أرى أن هذا الجزء من املحفظة سيتوسع كثيرا".

● الفرص الخارجية
ووفــقــا للشبكة، يــركــز جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار على 

الفرص خــارج قطر في محاولة لتنويع ثــروة البالد 

دون االعتماد على احتياطياتها الهائلة مــن الغاز 

الــطــبــيــعــي ، والـــتـــي يــقــول الــخــبــراء واملــحــلــلــون أنــهــا 

مصدر الطاقة األنــظــف مــن الفحم. وفــي هــذا الصدد 

قـــال املــحــمــود إن جــهــاز قــطــر لــالســتــثــمــار سيحافظ 

عــلــى  املـــنـــاخ بــشــكــل مــبــاشــر ضــمــن جـــهـــوده لــزيــادة 

اســتــثــمــاراتــه فــي الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة ، حــيــث تــعــد هــذه 

ا في محفظتنا". وقال 
ً

الجهود  بالفعل "عنصًرا مهم

إن ٪44 مــن مــشــاريــع البنية التحتية للجهاز هي 

استثمارات خالية من االنبعاثات.

● آفاق االقتصاد 
ا" 

ً
وقال رئيس جهاز قطر لالستثمار إنه "متفائل جد

بشأن آفاق االقتصاد العاملي في عام 2020 ، خاصة 

بعد أن توصلت الواليات املتحدة والصني إلى اتفاق 

بشأن املرحلة األولى من املفاوضات التجارية. وقال 

آفــاق التجارة بني أكبر االقتصادات  إن القلق بشأن 

في العالم "هو أحد األحداث التي نحتلها في املرتبة 

األولى من حيث إدارة املخاطر". وقال ال محمود إنه 

سيتعني على الحكومات استخدام السياسة املالية 

 من االعتماد على التيسير النقدي للحفاظ على 
ً
بدال

نمو االقتصاد العاملي، خاصة بعد أن وصلت البنوك 

املركزية إلى قاعها ولم يعد لديها أي نفوذ لتحفيز 

االقتصاد.

● االستدامة وتغير املناخ
ا 

ً
ا رئيسي

ً
املــنــاخ موضوع وتمثل االســتــدامــة وتغير 

في املنتدى االقتصادي العاملي السنوي لهذا العام 

ــــوس الــســويــســريــة .  ــذي انــعــقــد فـــي مــديــنــة دافــ ــ ، والــ

يستقطب هـــذا الــحــدث أهـــم املــشــرعــني واألثـــريـــاء في 

العالم ، ويتقارب 119 ملياردير على األقل هذا العام 

لالنضمام إلى املصرفيني والسياسيني وغيرهم من 

العظماء.  

● قطاع الطاقة
ــات الــتــي  ــاعـ ــقـــطـ ــن بــــني الـ ــاقـــة مــ ــطـ ويـــعـــتـــبـــر قـــطـــاع الـ

يستهدفها جهاز قطر لالستثمار، إأل أنه يركز على 

اقتناص الفرص الناجحة، ومؤخرا أعلن الجهاز عن 

استحواذ إحدى شركاته على حصة كبيرة في شركة 

أوريكس للخدمات الوسيطة، أكبر مشغل لخدمات 

النفط الخام الوسيطة في القطاع الخاص في حوض 

بـــرمـــني، وذلــــك مـــن شــركــة تــابــعــة لــشــركــة ستونبيك 

للبنية الــتــحــتــيــة، حــيــث يــبــلــغ إجــمــالــي اســتــثــمــارات 

جـــهـــاز قــطــر لــالســتــثــمــار فـــي أوريـــكـــس حـــوالـــي 550 

مــلــيــون دوالر أمــريــكــي، كــمــا أنـــه مــن املــقــرر أن يلتزم 

جـــهـــاز قــطــر لــالســتــثــمــار، بــاالســتــثــمــار فـــي تــطــويــر 

أوريكس إلى جانب ستونبيك.

ومــنــذ إنشائها فــي عــام 2013، جعلت أوريــكــس من 

نفسها واحدة من رواد مشغلي الخدمات الوسيطة 

في حوض برمني في جنوب غرب الواليات املتحدة، 

إلــى مراكز  ويقوم نظام أوريكس بنقل النفط الخام 

السوق للتوصيل النهائي إلى ساحل الخليج، كما 

يساعد النظام فــي تــزويــد املصافي املحلية وســوق 

الــتــصــديــر األمــريــكــي املــتــنــامــي، وعــنــد االنــتــهــاء من 

الــنــظــام قــيــد اإلنـــشـــاء، ستتجاوز  الــجــزء املتبقي مــن 

ســعــة الــنــقــل اإلجــمــالــيــة لــشــركــة أوريـــكـــس 900 ألــف 

بــرمــيــل فــي الـــيـــوم، وتــحــصــل عــلــى خـــيـــارات مــتــعــددة 

للنقل مما يوفر للعمالء مرونة متميزة للخدمة التي 

إلــى أقصى  لــزيــادة قيمة إنتاجهم  يحتاجون إليها 

حد.. وفريق أوريکس ملتزم بأعلى معايير السالمة 

واملسؤولية البيئية، حيث إنــه يوفر خدمة متسقة 

وموثوقة لعمالئه. وتعتبر هذه الشراكة هي األحدث 

في سلسلة االستثمارات التي يقوم بها جهاز قطر 

لالستثمار في الواليات املتحدة، حيث يهدف جهاز 

ــادة االســتــثــمــارات إلـــى 45  ــ قــطــر لــالســتــثــمــار إلـــى زيـ

مليار دوالر في السنوات القادمة.

ــلـــي  بــــلــــغ إجـــــمـــــالـــــي اإلنـــــــتـــــــاج املـــحـ

واالستيراد من الغاز الطبيعي 42 

مـــلـــيـــارا و194 مــلــيــون مــتــر مكعب 

بـــارتـــفـــاع  بــنــهــايــة نــوفــمــبــر 2019، 

بــاملــائــة مــقــارنــة ب 41  نــســبــتــه 0.8 

مـــلـــيـــارا و844 مــلــيــون مــتــر مكعب 

نـــوفـــمـــبـــر 2018، وبــيــنــت  بـــنـــهـــايـــة 

اإلحصاءات أن املشاريع الصناعية 

ــلـــى مــــا نــســبــتــه 3.8  ــتــــحــــوذت عـ اســ

ــات الـــغـــاز  ـــدامــ ـــخـ ــتـ ــن اســ ــ ــة مـ ــائــ ــاملــ بــ

الطبيعي بالسلطنة بنهاية نوفمبر 

بــلــغــت االســتــخــدامــات  2019 حــيــث 

للمشاريع الصناعية 26 مليارا و87 

مــلــيــون مــتــر مــكــعــب، وبــلــغ إجمالي 

اســتــخــدام املــنــاطــق الــصــنــاعــيــة في 

ــان   ــمـ ـ
ُ
ــة ع ــركــ ــمـــل شــ الـــســـلـــطـــنـــة ويـــشـ

ــمــــان 138  ــنــــت عــ ــمــ ــلـــتـــعـــديـــن، وأســ لـ

مـــلـــيـــون مـــتـــر مـــكـــعـــب.. فــيــمــا بــلــغــت 

اســــتــــخــــدامــــات حــــقــــول الــــنــــفــــط مــن 

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي 8 مــلــيــارات و886 

مليون متر مكعب بارتفاع نسبته 

نـــهـــايـــة نــوفــمــبــر  ــن  ــ ــة عـ ــائــ ــاملــ بــ  1.5

2018م حيث تشمل االستخدامات 

الــفــاقــد وفـــروقـــات الـــعـــداد ومــعــامــل 

الـــتـــقـــلـــص، وبـــلـــغـــت اســـتـــخـــدامـــات 

محطات توليد الكهرباء مــن الغاز 

الــطــبــيــعــي 7 مــلــيــارات و28 مليون 

متر مكعب بانخفاض نسبته 9.4 

بـــاملـــائـــة فــيــمــا بــلــغــت اســتــخــدامــات 

إلــى استهالك  الــدفــاع إضافة  وزارة 

الغاز الطبيعي في جامعة السلطان 

ــتـــر مــكــعــب،  ــلـــيـــون مـ قــــابــــوس 55 مـ

وبلغ اإلنــتــاج غير املصاحب للغاز 

الــطــبــيــعــي شــــامــــال االســــتــــيــــراد 34 

مـــلـــيـــارا و550 مــلــيــون مــتــر مكعب 

فيما بلغ اإلنــتــاج املصاحب للنفط 

7 مليارات و644 مليون متر مكعب.

ُعمان: أكثر من 42 مليار متر مكعب 
إنتاجنا من الغاز

تركيا: نمو أعداد السّياح األجانب 14.31 %

أظـــهـــرت مــعــطــيــات شــركــة ســيــاحــيــة تــركــيــة، أن أعـــداد 

الــســيــاح األجــانــب الــقــادمــني إلــى الــبــالد، زادت بنسبة 

14.31 باملئة، خالل األشهر الـ 11 األولى من العام املاضي، 

مقارنة بالفترة نفسها من 2018، وبحسب بيان صادر 

اح األجانب 
ّ
عن شركة " Enuygun.com"، فإن أعداد السي

الـــــقـــــادمـــــني إلــــى 

تــــــركــــــيــــــا خــــــالل 

الفترة املذكورة، 

بـــــــــــلـــــــــــغـــــــــــت 42 

ــــون و910  ــيـ ــ ــلـ ــ مـ

ألـــــــــــــف ســـــــائـــــــح، 

وأشـــــــــــــــار بــــيــــان 

الشركة التركية 

إلــــى مـــا يــشــهــده 

قــطــاع السياحة 

الـــــــــتـــــــــركـــــــــي مــــن 

ــيــــرة، وتــوقــعــت  ــن وطـــفـــرة خــــالل الـــســـنـــوات األخــ
ّ

تــحــس

ــالـــي، تــحــقــيــق الــقــطــاع  الـــشـــركـــة أن يــشــهــد الـــعـــام الـــحـ

السياحي في البالد، أرقامًا قياسية جديدة في أعداد 

الــزوار األجــانــب، وكــان وزيــر السياحة التركي، محمد 

نــــوري أرصـــــوي، قــد كــشــف فــي وقـــت ســابــق، عــن أبــرز 

أهداف القطاع السياحي في إطار استراتيجية جديدة 

لعام 2023 الذي يصادف مئوية تأسيس الجمهورية 

الـــــــــــتـــــــــــركـــــــــــيـــــــــــة، 

ــهـــدف تــركــيــا  وتـ

ــن خـــــالل هـــذه  مــ

االســتــراتــيــجــيــة 

إلــــى اســتــضــافــة 

75 مــــــلــــــيــــــون 

ــائــــح، وجــنــي  ســ

65 مليار دوالر 

مـــن الــقــطــاع في 

عام 2023.

عواصم - وكاالت

مسقط  - الشرق 

هل تتم تصفية الخطوط الجوية الجنوب إفريقية ؟

يجمع املتابعون مللف الخطوط الجوية الجنوب أفريقية 

على أن أوضاعها تسير نحو مزيد من التعقيد، بسبب 

تــواصــل عــجــزهــا عــن ســـداد ديــونــهــا، نــاهــيــك عــن تحقيق 

ــاح بــالــرغــم مـــن ارتـــفـــاع أســـعـــار خــدمــاتــهــا، هـــذا األمـــر  ــ أربـ

ا من  يــــؤرق املــواطــنــني فــي وقـــت تــظــهــُر فــيــه الــشــركــة جــــزء

صــراع سياسي، يطالب فيه الشق األول باإلبقاء عليها 

تحت سيطرة الحكومة، في حني يــرى الكثيرون أن بيع 

حصة منها هو الحل األمثل إلنقاذها، فيما يرى املحلل 

االقتصادي كايا سيتول، أن كل الخيارات املطروحة غير 

مجدية اقتصاديا وال تخدم مصلحة املواطنني وجنوب 

أفريقيا . هذا، ولم تتلق الخطوط الجوية لجنوب أفريقيا 

ــقـــاذ الــبــالــغــة مــلــيــاري رانــــد يـــعـــادالن 139   خــطــة اإلنـ
ُ

بــعــد

مليون دوالر والتي وعدت بها الحكومة على لسان وزير 

املؤسسات العامة برافني جودان في العام املاضي، فيما 

يــزداد يأسها مع اقتراب موعد آخر لتسديد املستحقات 

الـــوزارة الوطنية الوقت  التي عليها للدائنني، ولــم تذكر 

الــذي سيتم فيه دفــع مبلغ خطة اإلنــقــاذ لشركة الطيران 

املــمــلــوكــة لــلــدولــة، "بــعــبــارة بــســيــطــة.. الــتــصــفــيــة"، هـــذا ما 

أجاب به االقتصادي كايا سيتول، عن سؤال الجزيرة نت 

الــوضــع االقــتــصــادي للخطوط الجوية الجنوب  لــه حــول 

أفــريــقــيــة ومــــا الـــــذي ســـيـــحـــدث، فــيــمــا ذكـــــرت الــنــقــابــات، 

أنها تشعر بالقلق مــن أن التخفيضات فــي الوظائف 

بــالــخــطــوط الــجــويــة لــجــنــوب أفــريــقــيــا SAA أصبحت 

لــم تحصل الشركة على خطة اإلنــقــاذ من  وشيكة إذا 

الــحــكــومــة. ويعتبر الــطــيــران الــجــنــوب أفــريــقــي هو 

الــقــدم فــي أفريقيا بعمر 85 عــامــا، وهو  الثاني مــن حيث 

مــن أكــبــر الــشــركــات اململوكة لــلــدولــة فــي جــنــوب أفريقيا، 

إال أنــهــا دخــلــت أخــيــرا فــي عـــدة مــشــاكــل وضــوائــق مالية 

كبيرة أدت إلى تراكمات مالية وديــون مستحقة وصلت 

إلــى 29 مليار راند  بحسب تصريح للشركة في اإلعـــالم، 

تعادل ملياري دوالر. وهو األمر الذي نفاه كايا سيتول، 

مؤكدا للجزيرة نت، أن الشركة تعاني من مشاكل مالية 

الــتــخــطــيــط واإلدارة وحـــاالت  واقــتــصــاديــة بــســبــب ســـوء 

ــدأت مــنــذ انـــتـــهـــاء فـــتـــرة نــظــام  ــ الـــفـــســـاد الــضــخــمــة الـــتـــي بـ

الــفــصــل الــعــنــصــري وتــولــي الــحــزب الــحــاكــم إدارة الــبــالد، 

على حد قوله. في حني أكد عضو مجلس اإلدارة مارتن 

كينجستون -الذي قدم استقالته أخيرا من مجلس إدارة 

الخطوط- فــي مقابلة معه، أن خطوط الطيران الجنوب 

أفريقية لديها مستويات غير مستدامة من الديون، وكان 

قد أكــد في وقــت سابق بتصريح له على وسائل اإلعــالم 

أن ســداد 3.5 مليارات رانــد من هــذه الــديــون ســوف يتيح 

لهم الحصول على سيولة إضافية، وكان املدير التنفيذي 

ملنظمة مراقبة الفساد في جنوب أفريقيا، ديفيد لويس، 

قد صرح بأن هناك فسادا على نطاق واسع 

ــة  ــة الــــخــــطــــوط الـــجـــويـ ــيـ فـــــي قـــضـ

الجنوب أفريقية.

الدوحة - الشرق 

الدوحة - الشرق 
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7 ماليني طن سعة محطة البضائع العامة في ميناء حمد
ــة قــطــر  ــ ــوابـ ــ ــــئ قـــطـــر بـ ــوانـ ــ ــالــــت مـ قــ

ان  الــعــالــم  مــع  لــلــتــجــارة  الرئيسية 

في  العامة  البضائع  سعة محطة 

مــيــنــاء حــمــد تــبــلــغ 7 مـــاليـــني طــن 

االحتياجات  تلبي  وبذلك  سنويا 

املــتــزايــدة لــالقــتــصــاد املــحــلــى كما 

تـــــدعـــــم نــــمــــوالــــتــــبــــادل الــــتــــجــــاري 

ــم الــــخــــارجــــي  ــ ــالــ ــ ــعــ ــ بــــــني قــــطــــر والــ

بامكاناته  ميناء حمد  أن  ويــذكــر 

ــه الــــحــــديــــثــــة  ــ ــقــ ــ ــرافــ ــ ــة ومــ ــمــ ــخــ الــــضــ

وأنــظــمــتــه املــتــطــورة، ســـوف يــزيــد 

الــبــيــنــيــة لقطر  الــتــجــارة  مــن حــجــم 

بــنــســب  الـــعـــالـــم  مـــع مــخــتــلــف دول 

نـــمـــو مـــتـــســـارعـــة خــــالل الـــســـنـــوات 

املـــقـــبـــلـــة بـــمـــا يـــجـــعـــل مــــن الـــدوحـــة 

مـــركـــزا تــجــاريــا اقــلــيــمــيــا النــعــاش 

ــز الــــتــــجــــارة الـــبـــيـــنـــيـــة فــي  وتــــعــــزيــ

مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط وتــعــزيــز 

العالم. وتشكل  مع  املنطقة  تجارة 

مــــعــــطــــيــــات الــــتــــطــــور الــــكــــبــــيــــر فــي 

الـــحـــركـــة الــتــشــغــيــلــيــة فــــي املــيــنــاء 

نــقــلــة نــوعــيــة أحــدثــهــا املــيــنــاء بعد 

ا من 
ً

افــتــتــاحــه لــيــكــون بــذلــك واحـــد

ــوانــــئ الــــشــــرق األوســــــــط...  أكـــبـــر مــ

ذهبية  فرصة  ميناء حمد  ويــقــدم 

لــلــقــطــاع الــخــاص الــقــطــري ورجــال 

ــــني لـــتـــنـــشـــيـــط  ــريـ ــ ــطـ ــ ــقـ ــ األعـــــــمـــــــال الـ

ــواء فــي  ــ ــ ــة ســ ــاريــ ــجــ ــتــ أعــــمــــالــــهــــم الــ

تـــصـــديـــر  أو  ــراد  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ اسـ مـــــجـــــاالت 

اذ  أنــواعــهــا،  عــلــى مختلف  الــســلــع 

في  هائلة  امكانيات  امليناء  يوفر 

اســـتـــقـــبـــال كـــافـــة أنـــــــواع وأحـــجـــام 

ــبــــواخــــر، مـــا يــعــنــي أن  الـــســـفـــن والــ

والبضائع سيكون  السلع  جميع 

متاحا  تــصــديــرهــا  أو  اســتــيــرادهــا 

بــالــنــســبــة الـــى الــتــجــار الــقــطــريــني. 

ــيـــق  ــقـ ــتـــحـ وبـــــــــــدأ مـــــيـــــنـــــاء حـــــمـــــد بـ

مــعــدالت نــمــو مــتــزايــدة فــي حــركــة 

اطالق  منذ  والتصدير  االستيراد 

أعـــمـــالـــه ضـــمـــن مـــنـــظـــومـــة مـــوانـــئ 

الــــدولــــة، وذلـــــك بــفــضــل الــخــطــوط 

ــتــــــي تـــم  املــــــبــــــاشــــــرة الــــــجــــــديــــــدة الــــ

اطــــالقــــهــــا مــــع عـــــدد مــــن الــــبــــلــــدان، 

ــتــــي تـــقـــلـــل الـــتـــكـــلـــفـــة وتــخــتــصــر  الــ

الـــوقـــت عــلــى املـــســـتـــورد، بــاعــتــبــار 

تـــأتـــي  واملـــنـــتـــجـــات  ــائـــع  ــبـــضـ الـ أن 

ــأ  ــنــــشــ مــــــبــــــاشــــــرة مـــــــن مـــــــوانـــــــئ املــ

الـــحـــاجـــة  دون  حـــمـــد  مـــيـــنـــاء  الـــــى 

الـــــــى املــــــوانــــــئ الــــوســــيــــطــــة. عــلــمــا 

بــــــأن مــــيــــنــــاء حــــمــــد يـــمـــتـــلـــك ثــــالث 

ــلــــحــــاويــــات  ــة لــ ــيــ ــســ ــيــ ــات رئــ ــطــ ــحــ مــ

مليون   7.5 االستيعابية  قدراتها 

حــاويــة نــمــطــيــة فــي الــســنــة، وهــذه 

الـــــحـــــاويـــــات تـــســـهـــم فـــــي تــغــطــيــة 

السلع. من  املحلية  االحتياجات 

بدرالدين مالك

◄  حصلت الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة مــؤخــرًا عــلــى جــائــزة 

التوالي.  الخامسة على  للمرة  العالم  أفضل شركة طيران في 
ما هي األسباب وراء نمو الشركة؟

►  ان نــجــاح الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة يــرجــع الــى 

ــد - عــمــالؤنــا هـــم أولــويــتــنــا األولـــــى. نحن  ســبــب واحــ

النظر عن  التفاصيل، بغض  نأخذ بعني االعتبار كل 

للركاب،  راقية  صغر حجمها، من أجل تقديم تجربة 

ولهذا السبب في جوائز سكاي تراكس العاملية لعام 

٢٠١٩، حــصــلــنــا عــلــى أعــلــى وســــام مــن "أفــضــل شــركــة 

طـــيـــران فـــي الـــعـــالـــم" والـــخـــطـــوط الــقــطــريــة هـــي شــركــة 

الطيران الوحيدة في العالم التي تفوز بهذه الجائزة 

خمس مرات.

السنوات  الرئيسية في  واملعالم  التركيز  ما هي مجاالت    ◄

املاضية؟ القليلة 
►  في العام املالي املاضي، واصل أسطولنا عناوين 

ــرة جـــديـــدة.  ــائــ الـــصـــحـــف حـــيـــث حــصــلــنــا عـــلـــى ٢٥ طــ

اعــتــبــاًرا مــن ٣٠ ســبــتــمــبــر ٢٠١٩، ويــتــكــون أســطــولــنــا 

الحالى من ٢٠٣ طائرات ركاب و٢٤ طائرة و٢٤ طائرة 

تنفيذية مكنتنا هذه االضافات من توسيع شبكتنا، 

للركاب مثل  املثيرة  الجديدة  الوجهات  فــي ذلــك  بما 

الــى جانب وجــهــات جديدة  دافـــاو وازمــيــر ولشبونة، 

ا 
ً

البضائع مثل ماكاو وأملاتي. ونواصل أيض لجميع 

الكشف عن  فــي الصناعة مــن خــالل  املعايير  تحديد 

تجربتنا الجديدة في الدرجة االقتصادية وسيضمن 

ــة االقــــتــــصــــاديــــة - الــــذي  ــ ــدرجـ ــ ــقـــعـــد الـــجـــديـــد مــــن الـ املـ

الـــركـــاب  ســيــبــدأ الــتــشــغــيــل فـــي عــــام ٢٠٢٠ - وصـــــول 

الـــــى وجـــهـــاتـــهـــم الـــشـــعـــور 

ــاش.  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة واالنــ ــ ــراحــ ــ ــالــ ــ بــ

ــتــــمــــكــــن الــــــــركــــــــاب مـــن  ــيــ ســ

الـــــــــدرجـــــــــة االقـــــتـــــصـــــاديـــــة 

ــاع  ــتــ ــمــ ــتــ ــــــا مــــــن االســ
ً

أيــــــض

ا، 
ً

بالشاشات األكبر حجم

ونظام االنحناء ١٩ درجة، 

ومساحة اضافية لألرجل، 

مـــزدوجـــة، و١٣٫٣  وادراج 

عـــريـــضـــة،   ٤Kبـــــوصـــــة، و

ومنفذ USB جديد سريع 

الشحن.

ــدولـــى عــلــى جـــائـــزة أفــضــل أربــعــة  ◄  حــصــل مــطــار حــمــد الـ

مـــطـــارات فـــي الــعــالــم فـــي حــفــل تـــوزيـــع جـــوائـــز مــطــار ســكــاي 
امكانيات قطر كمحور  فــي  رأيــك  مــا  العاملي ٢٠١٩.  تــراكــس 

طيران ؟

►  في حفل توزيع جوائز مطار سكاي تراكس العاملي 

الرابعة  املــرتــبــة  الــى  الــدولــى  ٢٠١٩، صعد مــطــار حمد 

كأفضل مطار في العالم مع الحفاظ على مكانتها من 

فئة الخمس نجوم كأفضل مطار في الشرق األوســط 

للعام الخامس على التوالى وأفضل خدمة للموظفني 

فــي الــشــرق األوســـط للسنة 

ــلــــى الــــتــــوالــــي.  الـــــرابـــــعـــــة عــ

ــنــــذ بـــــــدء الـــتـــشـــغـــيـــل فــي  مــ

ــدم مـــطـــار  ــ ــ مــــــــايــــــــو٢٠١٤، خـ

حــــمــــد الـــــــدولـــــــى أكـــــثـــــر مــن 

١٧٥ مــلــيــون مـــســـافـــر، مما 

ـــا 
ً
ا رئـــيـــســـي

ً
ــلــــه مـــــــركـــــــز ــعــ جــ

للنقل الجوي العاملي. بني 

أبريل ٢٠١٨ ومارس ٢٠١٩، 

استقبل املطار ٣٤،٩٣٨،٢٥٠ 

مـــســـافـــًرا مــــن ١٦٣ وجـــهـــة. 

ا في املرحلة الثانية من 
ً

وبدأ مطار حمد الدولى أيض

خطط توسيع املحطة الستيعاب ٥٣ مليون مسافر 

ا بحلول عام ٢٠٢٢. وتوجد خطط لبناء مدينة 
ً
سنوي

ــا اســتــثــمــاريــة كــبــيــرة في 
ً

املـــطـــار، والــتــي ســتــوفــر فــرص

ــرة ومكتب  املــســتــقــبــل، بــمــا فــي ذلـــك منطقة تــجــارة حـ

ومــجــمــع األعـــمـــال، والـــفـــنـــادق. وســيــشــهــد مــطــار حمد 

ا بناء محطة شحن جديدة للمساعدة في 
ً

الدولى أيض

استيعاب الزيادة املتوقعة في حركة الشحن.

◄  ماذا سيكون دور الخطوط الجوية القطرية في ضمان قدرة 

قطر على ادارة تدفق الوافدين مع كأس العالم ٢٠٢٢ ؟
ــا  ــنــ ــولــ ــطــ يــــــــــــزال أســ ►  ال 

ا مــن أحــدث 
ً

املــتــطــور واحــــد

وأحدث األساطيل في هذه 

الـــصـــنـــاعـــة. نــتــلــقــى طــائــرة 

جــــديــــدة فــــي املـــتـــوســـط كــل 

ننا من 
ّ
١٣٫٥ يــوم، مما يمك

مـــواصـــلـــة اســتــراتــيــجــيــتــنــا 

لتوسيع شبكة عملياتنا 

التشغيلية وتزويد ركابنا 

باتصال متزايد في جميع 

ــاء الـــعـــالـــم. ســيــضــمــن  أنــــحــ

هذا النمو القوي لدينا القدرة املتوافرة لجلب أشخاص 

من جميع أنحاء العالم لالحتفال بكأس العالم.

الــقــطــريــة للفترة  الــقــويــة للخطوط الــجــويــة  الــنــمــو  ◄  مــا خــطــة 

٢٠١٩-٢٠٢٠ على أساس؟
►  ان االنـــجـــازات الــتــي حــقــقــتــهــا الــخــطــوط الــجــويــة 

ومثابرتهم.  اللــتــزام موظفينا  تــكــريــم  هــي  الــقــطــريــة 

أنـــا مــتــفــائــل بـــأن نــمــونــا ســيــســتــمــر وأنـــنـــا ســنــخــدم 

ل 
ّ
وتشغ العالم.  أنحاء  في جميع  البلدان  من  املزيد 

الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، احــــدى أســــرع شــركــات 

الــطــيــران نــمــوًا فــي الــعــالــم، أســطــول طــائــرات حــديــث 

يضم أكثر من ٢٥٠ طائرة 

تــتــجــه الـــى أكــثــر مـــن ١٦٠ 

ــبـــر مــقــر  ــيـــة عـ ــاملـ وجــــهــــة عـ

ــا فـــــــي مــــطــــار  عــــمــــلــــيــــاتــــهــ

ــمـــد الـــــدولـــــي. وأطـــلـــقـــت  حـ

الــــــــــخــــــــــطــــــــــوط الـــــــجـــــــويـــــــة 

القطرية رحالتها مؤخرًا 

ــاط فــي  ــ ــربـ ــ الـــــى كــــل مــــن الـ

املـــــــــغـــــــــرب، وازمـــــــــيـــــــــر فـــي 

ــاو  تــركــيــا، ومـــالـــطـــا، ودافــ

في  ولشبونة  الفلبني،  في 

الــبــرتــغــال، ومــقــديــشــو فــي الــصــومــال، ولــنــكــاوي في 

ن 
ّ

فيما ستدش بــوتــســوانــا؛  فــي  وغــابــورون  مــالــيــزيــا 

ــــدا فــــي أنــــجــــوال وأوســـــاكـــــا فــي  ــوانـ ــ رحـــالتـــهـــا الـــــى لـ

في  كرواتيا وسانتوريني  في  اليابان ودوبروفنيك 

٢٠٢٠ اليونان في عام 

مدينة املطار توفر فرصا استثمارية كبيرة وواعدة مستقبًال 

القطرية  الجوية  الخطوط  التنفيذي ملجموعة  الرئيس  الباكر  اكبر  السيد  قــال سعادة 
واالمني العام للمجلس الوطني للسياحة ان فوز الخطوط الجوية القطرية بجائزة أفضل 
شركة طيران في العالم ملدة خمس مرات، شهادة على التزام موظفي الناقلة وحماسهم 
ومثابرتهم. وقال الباكر في حوار مع مجلة ذا بيزنس يير، لقد بدأ مطار حمد الدولى 

في املرحلة الثانية من خطط التوسيع الستيعاب 53 مليون مسافر سنوًيا بحلول 
عام 2022. وقال توجد خطط لبناء مدينة املطار، التي ستوفر فرًصا استثمارية 

تــجــارة حــرة ومكتب ومجمع  كبيرة فــي املستقبل، بما فــي ذلــك منطقة 
األعمال، والفنادق. وسيشهد مطار حمد الدولى أيًضا بناء محطة 

شحن جديدة للمساعدة في استيعاب الزيادة املتوقعة في 
حركة الشحن.  وفيما يلي تفاصيل الحوار:
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إثــــراء  الــفــنــدقــيــة عـــن  كــشــفــت عـــالمـــة ‘بـــريـــمـــيـــر إن’ 

مــشــهــد الــضــيــافــة فــي دولــة قــطــر عــبــر افــتــتــاح فــنــدق 

105 غرف  مــن  املــؤلــف  الــدوحــة’  مــطــار  إن-  ‘بريمير 

ــانـــي فـــنـــادق  ــم، لـــيـــكـــون ثـ ــديـ ــقـ فـــي مــنــطــقــة املـــطـــار الـ

قطر. في  العالمة 

22 يــنــايــر بــحــضــور  وجــــرت مـــراســـم االفــتــتــاح يـــوم 

إدارة  ــلــــس  ــجــ مــ رئـــــيـــــس  املـــــــاجـــــــد،  أحـــــمـــــد  الــــســــيــــد 

نيكولز،  وآدم  لــلــفــنــدق،  املشغلة  املــاجــد"  "مــجــمــوعــة 

الـــشـــرق  فــــي  إن’  ــر  ــيـ ــمـ ــريـ ‘بـ لـــفـــنـــادق  ــعــــام  الــ املــــديــــر 

األوسط.

ــرة اتـــفـــاقـــيـــة عـــمـــل بــني  ــمــ ــاح ثــ ــتــ ــتــ ويــــأتــــي هـــــذا االفــ

الـــرائـــدة واألكــبــر  الــفــنــدقــيــة  الــعــالمــة  ‘بــريــمــيــر إن’، 

القطرية،  املــاجــد"  و"مــجــمــوعــة  املــتــحــدة،  اململكة  فــي 

خيارات  على  املتزايد  املحلي  الطلب  تلبية  بهدف 

والقيمة. الجودة  عالية  اإلقامة 

درجات  أقصى  لضيوفها  الجديدة  الوجهة  وتوفر 

ــة خـــــالل الــــنــــوم بـــفـــضـــل أســـــــّرة ‘هـــيـــبـــنـــوس’  ــ ــراحـ ــ الـ

ــارات مــن  ــيــ ــة إلــــى خــ ــافـ ــرة واملـــريـــحـــة، بـــاإلضـ ــيـ ــوثـ الـ

الـــوســـائـــد والــســتــائــر الــعــاتــمــة لــتــضــمــن لــهــم نــومــًا 

 الــفــنــدق ضــيــوفــه مــن 
ّ

هــنــيــئــًا وعــمــيــقــًا. كــمــا يـــخـــص

لشخصني  تتسع  فسيحة  عائلية  بغرف  العائالت 

مــا دون سن  لــألطــفــال  يــتــاح  بالغني وطــفــلــني، حيث 

للضيوف  ويمكن  مجانًا.  اإلقــامــة  عشرة  الخامسة 

ــر  ــوح يـــزخـ ــتــ ــفــ ــور مــ ــ ــطـ ــ ــه فـ ــيــ ــوفــ ــم مـــــع بــ ــهــ ــومــ ــدء يــ ــ ــ بـ

ــايــــب الـــشـــهـــيـــة فــي  ــارات ال مــــحــــدودة مـــن األطــ ــيـ ــخـ بـ

ــوال الــيــوم،  مــطــعــم ‘أمــنــيــة’ الـــذي يــفــتــتــح أبـــوابـــه طـ

مدار  على  املتوفرة  الغرف  خدمة  من  االستفادة  أو 

الساعة.

يــقــدم  مـــن رواد األعــــمــــال،  لــلــمــســافــريــن  وبــالــنــســبــة 

ــرافــــق االجـــتـــمـــاعـــات املـــجـــهـــزة  الـــفـــنـــدق بـــاقـــة مــــن مــ

خدمة  مع  لألعمال،  م 
َّ

خد
ُ

م ومركز  املعدات  بأحدث 

كــافــة  فــــي  مـــجـــانـــيـــة  فـــــاي’  ــرنـــت الســـلـــكـــي ‘واي  ــتـ انـ

مع  اتصال  على  البقاء  للنزالء  يتيح  مما  أنحائه، 

تتوافر  كما  والــعــائــلــة.  األصــدقــاء  أو  العمل  مكاتب 

 
ً
بــاقــات املــرطــبــات لــلــوفــود مــع حــجــز مــســبــق، فــضــال

املجانية. السيارات  مواقف  عن 

راجيف  صّرح  االفتتاح،  على  تعليقه  معرض  وفي 

ــام لــعــمــلــيــات ‘بــريــمــيــر إن’ فــي  ــعـ الـ ــر  ــديـ تـــاركـــار املـ

مكانتها  ترسيخ  في  الدوحة  مدينة  "نجحت  قطر: 

بــوصــفــهــا مــحــطــة لــلــفــعــالــيــات الـــريـــاضـــيـــة ووجــهــة 

ســيــاحــيــة عــاملــيــة، وتــهــدف ‘بــريــمــيــر إن’ إلــى إغــنــاء 

ــاع الـــضـــيـــافـــة فــــي قـــطـــر عـــبـــر تـــقـــديـــم تــشــكــيــلــة  قــــطــ

الحفاظ  مــع  مجزية  بأسعار  الــخــدمــات  مــن  واســعــة 

عــلــى املــعــايــيــر الــرفــيــعــة الـــتـــي تــشــتــهــر بــهــا عــالمــة 

‘بــريــمــيــر إن’. وتــمــكــنــت عــالمــتــنــا الــتــي تــعــتــبــر مــن 

ــل الـــفـــنـــادق الـــبـــريـــطـــانـــيـــة مــــن حــصــد  ــر ســـالسـ ــهـ أشـ

مـــكـــانـــة مـــرمـــوقـــة وبـــــــارزة عـــلـــى مـــســـتـــوى املــنــطــقــة، 

حــيــث القــت وجــهــاتــنــا رواجـــًا واســتــحــســانــًا واســعــًا 

مالذًا  الجديد  فندقنا  اآلن  وسيقدم  قطر،  دولة  في 

رجــال  مــن  ضيوفه  احتياجات  كافة  لتلبية  مثاليًا 

األعــمــال والــســيــاح، وذلـــك مــن مــوقــعــه املــتــمــيــز على 

والكورنيش  الدولي  من مطار حمد  دقائق   10 بعد 

الغربي". والخليج 

ويــســتــأثــر الــفــنــدق بــمــوقــع مــثــالــي فــي قــلــب املــديــنــة 

الــقــديــمــة فـــي الــعــاصــمــة الــــدوحــــة، حــيــث يــبــعــد 10 

تشغيل  سيتم  الذي  الدولي  حمد  مطار  عن  دقائق 

إلى  منه  املسافرين  لنقل  بالحافلة  مجانية  رحالت 

الــفــنــدق، كــمــا ســيــتــاح لــلــضــيــوف فــرصــة اســتــكــشــاف 

كسوق  الدوحة  في  السياحية  الجذب  مواقع  أشهر 

ــن اإلســـــالمـــــي ومـــتـــحـــف قــطــر  ــفــ واقـــــــف ومـــتـــحـــف الــ

بالسيارة. قصيرة  مسافة  بعد  على  الوطني 

كــمــا يــحــتــضــن الــفــنــدق مــطــعــم ‘أمــنــيــة’ الـــذي يــتــيــح 

ــهــــى األطــــــبــــــاق الـــعـــاملـــيـــة  ــأشــ ــلــــضــــيــــوف الــــتــــلــــذذ بــ لــ

ــة مــــن الـــقـــائـــمـــة حـــســـب الـــطـــلـــب،  ــلـ ــيـ ــيـــة األصـ والـــعـــربـ

بــيــنــمــا يــمــكــن لــلــعــائــالت االســتــفــادة مــن الــخــيــارات 

املــخــصــصــة لــألطــفــال كــأصــنــاف الــبــيــتــزا والــبــاســتــا 

مناسبة. بأسعار  والبرجر 

فندق بريمير إن- مطار الدوحة يفتتح أبوابه في قطر

الجيل الثالث من فانات مرسيدس- بنز سبرينتر الجديدة.. تصميم عصري
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 تــقــدم شــركــة نــاصــر بــن خــالــد لــلــســيــارات، الــوكــيــل 

من  الثالث  الجيل  قطر،  في  بنز  ملرسيدس-  املعتمد 

فــانــات ســبــريــنــتــر الــجــديــدة املــتــعــددة املــهــام والــتــي 

تــتــوفــر اآلن فــي صــالــة عـــرض مــرســيــدس-بــنــز عــلــى 

سلوى. طريق 

بمعايير  االرتقاء  في  الجديدة  سبرينتر  وأسهمت 

فــئــة الــفــانــات الــكــبــيــرة مــن خــالل مــجــمــوعــة مــبــتــكــرة 

ومــتــنــوعــة مــن الــتــجــهــيــزات الــتــي تــلــبــي احــتــيــاجــات 

من  وفاعلية  ة  كــفــاء أكثر  نحو  على  معينة  أســواق 

الــتــقــنــيــة وأنــظــمــة  الــتــجــهــيــزات  ذي قـــبـــل. وبــفــضــل 

ــات ســبــريــنــتــر  ــانــ األمـــــــان الـــذكـــيـــة الــــتــــي تـــقـــدمـــهـــا فــ

تــمــنــح كــل عــمــيــل طـــرازًا مخصصًا  فــإنــهــا  الــجــديــدة، 

واحتياجاته.  رغباته  لتلبية  فائقة  بعناية 

مــجــرد ســيــارة عملية  مــن   2019 تــحــولــت ســبــريــنــتــر 

ــتـــعـــددة األغـــــــراض إلــــى ســــيــــارة ال غــنــى  تـــجـــاريـــة مـ

ــتـــجـــاري والـــشـــركـــات.  عــنــهــا فـــي أســـاطـــيـــل الـــنـــقـــل الـ

وتــأتــي هـــذه الــســيــارة فــي طــلــيــعــة الــســيــارات الــتــي 

التي  الفانات  لفئة  الجديد  التصميم  مفهوم  تمثل 

ــزو خــطــوطــهــا  ــغـ تــنــتــجــهــا مـــرســـيـــدس-بـــنـــز حـــيـــث تـ

التقدم. معنى  تقنياتها  وتعكس  املشاعر  الحيوية 

صــمــمــت ســبــريــنــتــر لــتــســاعــد الـــعـــمـــالء فـــي تــحــقــيــق 

ــة. وتـــتـــوفـــر  ــفـ ــلـ ــتـ ــم املـــخـ ــهــ ــاتــ رغـــبـــاتـــهـــم وفـــــق أولــــويــ

فـــي طــــرازات مــخــتــلــفــة تـــتـــراوح بـــني الـــطـــراز املــجــهــز 

املزايا  رون 
ّ

يقد الذين  للعمالء  أساسية  بمواصفات 

اإللكتروني  التحكم  نظام  مثل  لسبرينتر،  املجربة 

الــقــيــاســيــة  األمـــــــان  وتـــجـــهـــيـــزات   (ESP) ــبـــات  ــثـ ــالـ بـ

 Crosswind) املــتــقــاطــعــة  الـــريـــاح  تــخــفــيــض  كــنــظــام 

الفائقة  املواصفات  الطراز ذو  إلى   
ً
Assist)، وصوال

فائقة  ومواد  الدقة  عالية  ملس  شاشات  يضم  الذي 

الــــجــــودة تــضــفــي عـــلـــى الـــســـيـــارة جــــوًا اســتــثــنــائــيــًا 

والرفاهية. بالفخامة  مفعمًا 

◄ التصميم الخارجي: سيارة ال غنى عنها 
ألساطيل النقل التجاري والشركات

يــجــمــع الــتــصــمــيــم الــخــارجــي لــســبــريــنــتــر بــني أنــاقــة 

تــلــبــيــة  فــــي  ــلـــي  ــمـ الـــعـ واألداء  الــــجــــديــــد  الـــتـــصـــمـــيـــم 

واضحًا  وبــات  ومتطلباتها.  الشركات  احتياجات 

الــنــقــل الــحــديــثــة تـــؤدي دورًا  أن ســـيـــارات أســاطــيــل 

مــهــمــًا لــدى الــشــركــات، لــذا حــرصــت مــرســيــدس-بــنــز 

قطاع  في  تتبعها  التي  التصميم  استراتيجية  في 

ــاس  ــ ــاد األسـ ــجــ ــلـــى إيــ ــقـــل األشــــخــــاص عـ ســــيــــارات نـ

جيدة. بصورة  ذلك  لتحقيق  الالزم 

سخ متعددة
ُ
◄ محرك بن

تــتــوفــر ســبــريــنــتــر الــجــديــدة بــنــظــامــني لــلــدفــع: نــظــام 

الـــدفـــع الــخــلــفــي ونـــظـــام الـــدفـــع الـــربـــاعـــي، وبــالــتــالــي 

يــمــكــن تــهــيــئــتــهــا بــشــكــل مـــثـــالـــي لــتــلــبــيــة مــتــطــلــبــات 

املناسب. التشغيل  ونمط  النقل 

ــع خــلــفــي واملـــتـــوفـــر   فـــي املـــحـــرك املـــجـــهـــز بـــنـــظـــام دفــ

األساسية  املــزايــا  تتمثل  املنطقة،  أرجــاء  فــي جميع 

ــقـــيـــادة وصـــغـــر حــجــم  فـــي الــــراحــــة املـــثـــالـــيـــة أثـــنـــاء الـ

بالسيارة،  املــنــاورة  وزيـــادة سهولة  الـــدوران  دائــرة 

ونظام  الــقــيــادة  نــظــام  بــني  الفصل  بفضل  كله  وذلــك 

أكبر  قدرة  الخلفي  الدفع  نظام  يتيح  كما  التوجيه. 

عـــلـــى الـــتـــحـــكـــم فــــي الـــســـيـــارة عـــنـــد ســـحـــب مــقــطــورة 

وضــمــن الـــحـــدود الــقــصــوى لـــلـــوزن الــكــلــي املــســمــوح 

بــه لــلــســيــارة. تــأتــي الــســيــارة مـــزودة بــنــظــام التحكم 

تــجــهــيــز  وهــــــو   ،(4ETS) بـــالـــســـحـــب  اإللــــكــــتــــرونــــي 

مــتــوفــرة فـــي جــمــيــع ســـيـــارات مــرســيــدس-بــنــز الــتــي 

ة  بكفاء املهمة  ويؤدي  الرباعي،  الدفع  بنظام  تعمل 

الــتــروس  لتعطيل  تجهيزات  ثــالثــة  خــالل  مــن  عالية 

الــتــفــاضــلــيــة - الــخــلــفــيــة واألمــامــيــة والــوســطــى - عن 

طـــريـــق االســـتـــعـــمـــال األوتـــومـــاتـــيـــكـــي لــنــظــام مــكــابــح 

االحتكاك.  املنزلقة منخفضة  العجلة 

◄ مجموعة سبرينتر "شاتل" الجديدة 

في  املتخصصة   ،"Arobus "أروبــاص  مع   في شراكة 

الــشــهــيــرة، حولت  الــســيــارات  هــيــاكــل  حــلــول تصميم 

شـــركـــة مــرســيــدس-بــنــز لــلــفــانــات بــالــشــرق األوســــط 

ســبــريــنــتــر إلـــى ســيــارة مــخــصــصــة لــخــدمــة "تــوصــيــل 

كـــبـــار الـــشـــخـــصـــيـــات" فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســـــط. 

ــأتــــي مـــجـــمـــوعـــة ســـبـــريـــنـــتـــر "شــــاتــــل" املــخــصــصــة  وتــ

ــثــــالثــــة خــــيــــارات  لـــتـــوصـــيـــل كــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات بــ

إلـــى معقد  22 مــقــعــدًا إضــافــة  إلـــى   15 لــلــمــقــاعــد مــن 

السائق.

 وفـــي هـــذه الــفــئــة مــن الــســيــارات، تــتــفــوق ســبــريــنــتــر 

ــالـــي الـــجـــودة  ــل" فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــتــصــمــيــم عـ ــاتــ "شــ

ــطـــورة.  ــتـ ــان املـ ــ ــ ــزات األمـ ــيـ ــهـ ــة الـــفـــائـــقـــة وتـــجـ ــ ــراحـ ــ والـ

فــمــن أحـــزمـــة مــقــاعــد الـــســـيـــارة ثــالثــيــة الـــنـــقـــاط، إلــى 

الــتــصــمــيــم املــريــح لــلــمــقــاعــد، ونــظــام تــكــيــيــف الــهــواء 

تــوفــر  قـــيـــاســـي،  كــتــجــهــيــز  يـــأتـــي  ــذي  ــ الـ فـــائـــق األداء 

ــيـــر خـــدمـــة  ــتـــوفـ ــًا لـ ــيـ ــالـ ــثـ  مـ
ً
ــال ســـبـــريـــنـــتـــر "شـــــاتـــــل" حــــ

الراقية. األشخاص  توصيل 
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عبدالله عبدالغني وإخوانه تفتتح مركز الخور للخدمة السريعة

املــوزع  إفتتحت شــركــة عبدالله عبدالغني وإخـــوانـــه، 

الــحــصــري لــســيــارات تــويــوتــا ولــكــزس فــي دولــــة قطر، 

ــز الــــخــــور لــلــخــدمــة الـــســـريـــعـــة الـــجـــديـــد بــحــضــور  ــركـ مـ

الدكتور ناصر عبدالغني آل عبدالغني، رئيس مجلس 

إدارة شركة عبدالله عبدالغني وإخــوانــه كما تشرف 

الحفل بحضور الضيوف الكرام ممثلي شركة تويوتا 

اليابان بقيادة السيد تاكايوكي  موتور كوربوريشن 

كاننو املدير العام لشركة تويوتا موتور كوربوريشنا 

واملــســؤول عن مــبــادرة العمالء (األفــضــل في املدينة )، 

والسيد يوشيوكي كويكي املدير العام ملكتب التمثيل 

اإلقليمي لشركة تويوتا موتور كوربوريشن والسيد 

مــاســايــوكــي فـــوكـــومـــوري مــديــر الــعــمــلــيــات املــيــدانــيــة، 

ــا مـــوتـــور  ملــكــتــب الــتــمــثــيــل اإلقـــلـــيـــمـــي لـــشـــركـــة تـــويـــوتـ

ــا الــســادة عمالء 
ً

كــوربــوريــشــن. وحــضــر اإلفــتــتــاج أيــض

إلـــى فــريــق اإلدارة العليا  تــويــوتــا ولــكــزس بــاإلضــافــة 

بشركة عبدالله عبدالغني وإخوانه برئاسة السيد أر 

كي مرجان، الرئيس التنفيذي باإلنابة والسيد كمال 

الحاج - مدير االدارة العامة-خدمة ما بعد البيع.

تم إنشاء املوقع الجديد بما يتماشى مع إلتزام شركة 

عبدالله عبدالغني وإخوانه بتقديم أعلى مستوى من 

الــجــودة والخدمة والــراحــة لعمالئها. وبهذا اإلفتتاح 

األخي، ستتمكن شركة عبدالله عبدالغني وإخوانه من 

تلبية متطلبات الصيانة لعمالئها الذين يعيشون في 

مناطق الخور واملناطق القريبة مثل مناطق سميسمة 

ورأس لفان والذخيرة والرويس.

يحتوي مركز الخدمة الجديد على مساحة إجمالية 

تبلغ 1222 متر مــربــع ويــحــتــوي على 7 مناطق عمل 

مـــع أمـــاكـــن مــخــصــصــة لــغــســيــل الـــســـيـــارات. تـــم تجهيز 

الــدوريــة  أنـــواع الصيانات  الــخــدمــة ألداء جميع  مــركــز 

والصيانة العامة الخفيفة والخدمة السريعة.

ــا على 
ً
يــعــمــل مــركــز الــخــدمــة الــســريــعــة الــجــديــد حــالــي

فترتني وهــو جاهز لتلبية خدمة عمالئه مــن السبت 

 
ً
ا حتى 4:00 مساء

ً
إلى الخميس من الساعة 7:00 صباح

الــلــيــل. ويعمل  إلـــى 12:00 منتصف   
ً
ومـــن 3:00 مــســاء

ا.
ً
باملركز 36 موظف

يقع مركز الخدمة الجديد في املنطقة رقم 74 / شارع 

رقم 390، طريق الخور الساحلي، أمام أنصار جاليري.

يشرف فريق الصيانة الذي يرأسه السيد موثوسامي 

تــشــيــنــابــان - مــديــر أول قــســم الــخــدمــة الــوطــنــيــة على 

تشغيل جميع مــواقــع الــصــيــانــة. الــجــديــر بــالــذكــر أنــه 

توجد مراكز الصيانة األخرى التابعة لشركة عبدالله 

عبدالغني وإخوانه في املنطقة الصناعية (شارع رقم 

6)، ومــحــطــة أبـــو هــامــور لــلــبــتــرول، والـــوكـــرة، ومحطة 

وقــود مدينة خليفة، ومحطة وقــود النايف، ومحطة 

العزيزللبترول، وطريق املطار، ومحطة وقود للبترول 

بالشحانية والوطنية.

الدوحة - الشرق

املصرف راعيًا ذهبيًا ملؤتمر تحديات
 االمتثال ومكافحة الجرائم املالية

أعـــلـــن مـــصـــرف قــطــر اإلســـالمـــي املـــصـــرف أنــه 

الـــراعـــي الــذهــبــي ملــؤتــمــر تــحــديــات االمــتــثــال 

ومكافحة الجرائم املالية الذي سيعقد من 29 

إلى 30 يناير 2020 في فندق ومنتجع الشرق 

ــركـــزي  ــيـــالج بــتــنــظــيــم مــــن مـــصـــرف قـــطـــر املـ فـ

واتــحــاد املــصــارف العربية واالتــحــاد الدولي 

الــعــرب. ويــعــد مــؤتــمــر تحديات  للمصرفيني 

االمتثال ومكافحة الجرائم املالية واحــدًا من 

العديد من املنتديات التي ينظمها االتحاد 

الدولي للمصرفيني العرب في إطــار جهوده 

املكثفة ملواجهة تصاعد الجرائم املالية، حيث 

يحرص مــن خالله على توحيد الجهود مع 

الهيئات والكيانات الدولية لحماية البنوك 

املــالــيــة العربية مــن التهديدات  واملــؤســســات 

والتحديات املحتملة، وتقديم أحدث الوسائل 

ملــكــافــحــتــهــا، مـــع االلــــتــــزام واالمـــتـــثـــال لــألطــر 

ــيـــة.  ــمــــارســــات الـــدولـ الــتــنــظــيــمــيــة وأفــــضــــل املــ

ــــك، يـــحـــرص االتـــحـــاد على  بـــاإلضـــافـــة الــــى ذلـ

تسليط الــضــوء عــلــى االتــجــاهــات واالنــمــاط 

الـــجـــديـــدة الـــتـــي مــكــنــت الــبــنــوك الــعــربــيــة من 

تقديم منتجات وخدمات متطورة تلبي كافة 

احتياجات مستهلكي الخدمات املالية.

ــرف لــلــمــؤتــمــر،  ــة املــــصــ ــايــ وتــعــلــيــقــًا عـــلـــى رعــ

قـــال الــســيــد بــاســل جــمــال الــرئــيــس التنفيذي 

ــي املــــصــــرف  ــ ــن فــ ــ ــحـ ــ ملـــجـــمـــوعـــة املــــــصــــــرف: "نـ

مــلــتــزمــون بــدعــم املـــؤتـــمـــرات الــتــي تــســهــم في 

تعزيز واستقرار االقتصاد القطري وتقوية 

الــقــطــاع املــصــرفــي فـــي قــطــر. كــمــا أنــنــا نلتزم 

بــشــكــل كـــامـــل بــجــمــيــع ســـيـــاســـات الــســلــطــات 

الــتــنــظــيــمــيــة املــحــلــيــة والـــدولـــيـــة بــمــا فـــي ذلــك 

مــكــافــحــة غـــســـل األمــــــــوال ومـــكـــافـــحـــة تــمــويــل 

اإلرهـــــاب. كــمــا يــقــوم املــصــرف بــشــكــل منتظم 

ــارســــات الــحــوكــمــة  ــمــ بـــمـــراجـــعـــة وتـــطـــويـــر مــ

واالمــتــثــال لــديــه، ويــعــتــز بــمــكــانــتــه كمصرف 

إسالمي رائــد ومبتكر يلتزم بأعلى املعايير 

املصرفية الدولية والقواعد التنظيمية".

يـــنـــاقـــش مـــؤتـــمـــر مـــكـــافـــحـــة الــــجــــرائــــم املــالــيــة 

هـــذا الـــعـــام الــعــديــد مـــن املـــوضـــوعـــات تشمل: 

ــال والــــقــــواعــــد الــتــنــظــيــمــيــة،  ــثــ ــتــ قـــضـــايـــا االمــ

األمــن السيبراني ورصــد املعامالت وفرزها، 

ــن الــتــكــنــولــوجــيــا وتــحــلــيــالت  ــادة مــ ــفــ ــتــ االســ

ــيـــانـــات، تــحــديــث نـــمـــاذج مــكــافــحــة غسل  ــبـ الـ

األمــــــــوال لــتــلــبــيــة املـــعـــايـــيـــر الـــعـــاملـــيـــة لــلــمــالــك 

واملستفيد النهائي، حماية بيانات االلتزام، 

ــــني الــــقــــنــــوات املـــطـــلـــوبـــة،  ــأمــــني االتـــــصـــــال بـ تــ

باإلضافة الى، قضايا مكافحة غسل األموال 

في العالم في عام 2020، والتحديات والفرص 

لتعزيز العالقات مع البنوك املراسلة.

ويــــعــــرض املـــؤتـــمـــر مـــزيـــجـــًا مــــن الــتــفــســيــرات 

الــجــوهــريــة الــنــظــريــة والــــدراســــات، كــمــا يركز 

تــبــادل املعرفة والخبرات  بشكل خــاص على 

بني كافة املشاركني.

الدوحة - الشرق

Ooredoo تجدد رعايتها لبطولة القاليل 2020

أعلنت Ooredoo امس أنها ستجدد رعايتها لبطولة 

القاليل السنوية للصيد التقليدي للعام السابع على 

التوالي، وستقام بطولة الصيد التقليدي املعروفة 

عــلــى مــســتــوى املنطقة خـــالل الــفــتــرة مــن 4 حــتــى 29 

إلــى اختبار مــهــارات الصيد  فبراير 2020، وتــهــدف 

التقليدي والــتــنــافــس فيها بــمــشــاركــة 25 فــريــقــًا من 

خالل سلسلة من املسابقات املختلفة التي ستجري 

فــي املــحــمــيــات الطبيعية جــنــوب دولـــة قــطــر، والــتــي 

توفر الظروف املثالية للصيادين الختبار وإظهار 

قدراتهم ومهاراتهم في الصيد. 

 Ooredoo الــــرعــــايــــة، ســـتـــوفـــر اتـــفـــاقـــيـــة  وبــمــقــتــضــى 

مجموعة متكاملة من الخدمات لضمان بقاء جميع 

ــدار الــســاعــة،  ــ ــال عــلــى مـ ــفـــرق املـــشـــاركـــة عــلــى اتـــصـ الـ

حتى فــي أبعد املــواقــع فــي صــحــراء قطر. إذ ستوفر 

Ooredoo طوال فترة البطولة خدمة تترا لالتصاالت 

الــالســلــكــيــة، وتــطــبــيــقــات تــحــديــد مـــواقـــع املــركــبــات 

واألشــخــاص ذاتيًا - وهــي تطبيقات خرائط خاصة 

بالخدمات اللوجستية ومــراكــز العمليات للتحكم 

فــيــهــا واملــجــمــوعــات  املــشــتــركــني  الــالســلــكــي وإدارة 

ومراكز اإلنـــذار. وستزود Ooredoo املشاركني كذلك 

بــحــل تـــتـــرا لــتــســجــيــل الـــصـــوت لــتــســجــيــل املــكــاملــات 

ــواردة عــن طــريــق أنــظــمــة الـــراديـــو، والــتــي صممت  الـــ

جميعها لضمان سالمة الفرق املشاركة وبقائها على 

اتــصــال طــوال البطولة. وتعليقًا على هــذه الرعاية، 

املــريــخــي، مــديــرة إدارة العالقات  قــالــت مــنــار خليفة 

 " قـــطـــر:   Ooredoo فـــي الـــشـــركـــة  الـــعـــامـــة واتــــصــــاالت 

نولي في Ooredoo اهتمامًا كبيرًا بدعم الفعاليات 

تـــراث وتقاليد  الــهــادفــة للمحافظة عــلــى  واألنــشــطــة 

قطر، ونحن سعداء بدعم هذه البطولة املهمة لعام 

آخر. فاألنشطة التقليدية في قطر تعتبر جزءًا مهمًا 

من هويتنا وتراثنا األصيل، كما أن رعاية الفعاليات 

املجتمعية مــثــل بــطــولــة الــقــاليــل تــتــوافــق تــمــامــًا مع 

استراتيجيتنا للمسؤولية االجتماعية، والتزامنا 

تجاه مجتمعنا ودولتنا".

الدوحة - الشرق
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