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استدعاء شاحنة فورد أف ماكس

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع شركة املانع للسيارات 

وكيل مركبات فورد عن استدعاء مركبات فورد شاحنة أف – ماكس 

سنة الصنع 2019، وذلــك الحتمال وجــود خلل في خراطيم املبرد 

الــراديــتــر، مما يــؤدي أحيانا إلــى تسريب مياه التبريد فــي بعض 

املركبات املتأثرة ويوجد خلل في الخرطوم الخلفي لضاغط الهواء 

في الشاحنة مما قد يؤدي إلى تسريب الهواء من الضاغط الخلفي 

أحيانا فــي بعض املركبات املــتــأثــرة، ويــأتــي هــذا االجـــراء فــي إطــار 

التنسيق واملتابعة املستمرة من وزارة التجارة.

الدوحة - الشرق

تعزيز التعاون بني
 املناطق الحرة وكوريا

وقعت هيئة املناطق الحرة – قطر مذكرة تفاهم مع مكتب تخطيط املنطقة 

االقــتــصــاديــة الـــحـــرة فـــي جــمــهــوريــة كـــوريـــا. وتـــهـــدف مـــذكـــرة الــتــفــاهــم إلــى 

تعزيز التنمية االقتصادية لكال البلدين على أســاس املنفعة املتبادلة من 

خــالل الــتــعــاون بــني املــنــاطــق الــحــرة فــي قطر واملنطقة االقــتــصــاديــة الحرة 

في جمهورية كوريا. وتم توقيع مذكرة التفاهم أثناء مراسم حفل توقيع 

بحضور سعادة السيد أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس 

إدارة هيئة املناطق الحرة، وسعادة السيد مون سونغ ووك، وزير التجارة 

والصناعة والطاقة بجمهورية كوريا، باإلضافة الى سعادة السيد جون 

هو لي، سفير جمهورية كوريا لدى الدولة، وعدد من كبار املسؤولني في 

الهيئة وجمهورية كوريا. وقام بتوقيع مذكرة التفاهم كل من السيدعبد الله 

املسند، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة املناطق الحرة، والسيد سونغ-إل آن، 

مدير عام مكتب تخطيط املناطق االقتصادية الحرة في جمهورية كوريا. 

وتبع توقيع مــذكــرة التفاهم جولة تعريفية فــي منطقة راس بوفنطاس 

الحرة ومجمع األعمال واالبتكار لالطالع على البنية التحتية والخدمات 

التي تقدمها للمستثمر. بموجب مذكرة التفاهم ستسعى الهيئة ومكتب 

بل التعاون بني املناطق الحرة في قطر واملنطقة 
ُ

التخطيط إلــى تعزيز س

االقتصادية الحرة في كوريا في عدة مجاالت أبرزها تعزيز مشاركة وتبادل 

السياسات، والتعاون إلنشاء شبكات بني الشركات املتواجدة في كل منطقة. 

وستلتقي الهيئة ومكتب التخطيط مــرة كــل عــام لضمان التنفيذ األمثل 

ألهداف مذكرة التفاهم، وسيتم استضافة االجتماع من قبل كل دولة.

H2Korea

التوسع في إمدادات الطاقة الهيدروجينية مع كوريا

وقـــعـــت قـــطـــر لــلــطــاقــة اتـــفـــاقـــيـــة لـــلـــتـــعـــاون فــي 

مجال طاقة الهيدروجني، مــع تحالف التقاء 

الهيدروجني H2Korea في جمهورية كوريا، 

وتوفر االتفاقية إطــارًا للتعاون في قطاعات 

ــلـــديـــن وتــشــجــيــع  ــبـ ــيــــدروجــــني فــــي كــــال الـ ــهــ الــ

صناعة الــهــيــدروجــني والــتــوســع فــي إمـــدادات 

الــطــاقــة الــهــيــدروجــيــنــيــة، بــاإلضــافــة إلـــى دعــم 

الــتــعــاون فــي مــجــال التقنيات  جــهــود تسريع 

املــتــعــلــقــة بـــالـــهـــيـــدروجـــني فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

الـــعـــالـــم، وتــــم تــوقــيــع االتــفــاقــيــة فـــي الـــدوحـــة، 

بــحــضــور ســعــادة املــهــنــدس ســعــد بــن شــريــدة 

الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو 

الــتــنــفــيــذي لقطر للطاقة،  املــنــتــدب والــرئــيــس 

ــر  ــ ــونــــغ ووك وزيـ ــد مــــــون ســ ــيـ ــسـ الـ وســـــعـــــادة 

ــة بــجــمــهــوريــة  ــاقـ ــارة والـــصـــنـــاعـــة والـــطـ ــتـــجـ الـ

كوريا. وفي تصريح له خالل مراسم التوقيع، 

أشــــاد ســعــادة وزيــــر الـــدولـــة لــشــؤون الــطــاقــة، 

بــعــالقــات الــتــعــاون املــتــيــنــة بــني قــطــر وكــوريــا 

فــي مــجــال الــطــاقــة، وعــبــر عــن طــمــوح ورغــبــة 

ــذه الـــشـــراكـــة لــعــقــود  الــجــانــبــني فـــي تــعــزيــز هــ

عديدة مقبلة. وقال سعادته: «يسعدنا توقيع 

هــذه االتــفــاقــيــة فــي مــجــال طــاقــة الهيدروجني 

آفـــاق جديدة  إلــى  الــقــويــة  وتــوســيــع عالقاتنا 

في مجال الطاقة النظيفة بما فيها شراكتنا 

االســتــراتــيــجــيــة الــراســخــة وطــويــلــة املــــدى في 

ــاز الــطــبــيــعــي املـــــســـــال». وأضـــــاف  ــغــ مـــجـــال الــ

«نعتقد أن الهيدروجني يلعب دورا مهما في 

االنتقال إلى طاقة منخفضة الكربون بهدف 

الـــوصـــول الــــى نـــظـــام طـــاقـــة نــظــيــف ومـــوثـــوق 

وبتكلفة مــقــبــولــة. وهـــذا ال يــتــم إال مــن خــالل 

الــجــهــات املختصة وذات الصلة مثل  تــعــاون 

الــكــوري  الــهــيــدروجــني  قطر للطاقة وتــحــالــف 

H2Korea لتحقيق هذا الهدف».

الـــجـــديـــر بـــالـــذكـــر أن تـــحـــالـــف الـــهـــيـــدروجـــني 

(H2Korea) هو هيئة استشارية بني القطاعني 

الــعــام والــخــاص أنــشــأتــهــا الــحــكــومــة الــكــوريــة 

الـــهـــيـــدروجـــني  لـــتـــعـــزيـــز صـــنـــاعـــة  عـــــام 2017 

وتطويرها بهدف الوصول املبكر إلى اقتصاد 

الــهــيــدروجــني فــي جــمــهــوريــة كــوريــا، والعمل 

كــجــســر بـــني الــقــطــاعــني الـــعـــام والــــخــــاص من 

خــالل استكشاف السياسات، ودعــم األعمال، 

وإنشاء مشاريع التعاون الدولي، والعالقات 

العامة.

¶ خالل توقيع االتفاقية بني الجانبني 

الدوحة - الشرق

قطاع الصناعة يدعم ارتفاع البورصة

ارتفعت البورصة عند إغالق تعامالت امس، بدعم رئيسي لقطاع 

الصناعة، وسهم شركة قطر لصناعة األلومينوم «قامكو» متصدر 

نشاط التداول، وسجل املؤشر العام نموًا نسبته %0.11 صاعدا 

إلـــى النقطة 11834.18، رابــحــا 13.46 نقطة عــن مــســتــوى االحـــد، 

وتباينت التداوالت امس، إذ ارتفعت السيولة إلى 542.17 مليون 

ريال، مقابل 426.36 مليون ريال أمس، بينما انخفضت الكميات 

عند 197 مليون سهم، علمًا بأنها كانت تبلغ 201.43 مليون سهم 

في الجلسة السابقة، ودعم الجلسة ارتفاع قطاع الصناعة وحيدا، 

الــعــقــارات، ويليه البضائع،  بينما تــراجــعــت 6 قــطــاعــات تقدمها 

واالتـــصـــاالت، ثــم الــنــقــل، والــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، والــتــأمــني، 

وصعد العقارات بنسبة %0.99، لنمو 4 أسهم بالقطاع تقدمها 

التحويلية األكثر ارتفاعا بـــ%2.29، وتجاهل القطاع تصدر سهم 

بـــ%3.53، وفي املقابل تراجع العقارات  القائمة الحمراء  استثمار 

%0.65، لهبوط أسهم القطاع األربعة على رأسها إزدان بـ1.70%.

خدمة للدفع املباشر بالتعاون
 مع البنك التجاري

في اطار حرص الهيئة العامة للضرائب لتعزيز منظومة خدماتها 

اإللكترونية للمكلفني، مع التركيز على مجال الخدمات اإللكترونية 

بشكل خاص؛ أعلنت الهيئة العامة للضرائب بالتعاون مع البنك 

الــتــجــاري عــن إطـــالق خــدمــة الــدفــع املباشر مــن حــســاب املكلف إلى 

حساب الهيئة، وذلك لتسهيل إجراءات سداد االلتزامات الضريبية 

لــعــمــالء الــبــنــك، ويــأتــي هـــذا اإلعــــالن لــيــؤكــد الـــتـــزام الــهــيــئــة الــعــامــة 

للضرائب بتوفير حلول إلكترونية من شأنها املساهمة في إنجاح 

وتسهيل تسديد االلــتــزامــات الضريبية لعمالء البنك، وصرحت 

الهيئة العامة للضرائب بأنها تولي لقطاع الشركات أهمية كبرى، 

وتسعى لتوفير حلول ذكية، وتحرص دائمًا على تطوير خدماتها 

وأعمالها لتواكب أحـــدث املستجدات والــتــطــورات انطالقًا مــع ما 

يتناسب مع املكلفني، وتمكنهم من الحصول على خدمات ضريبية 

تتناسب مع نوع وطبيعة نشاطهم التجاري، كما تساهم في دعم 

أعمالهم بشكل أسهل وآمن .

¶ مستثمر يتابع التداوالت

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

الدوحة - قنا

الدوحة - الشرق

املركزي يشارك في مؤتمر 
لتنظيم االبتكار املالي

ــارك مـــصـــرف قـــطـــر املــــركــــزي فــــي املـــؤتـــمـــر الــــخــــاص بــمــجــمــوعــة  ــ شــ

العشرين حول تنظيم االبتكار في النظام املالي لتعزيز االنتعاش 

املرن، والذي عقد،امس، وألقى سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل 

ثاني محافظ مصرف قطر املركزي، كلمة تناولت تجربة مصرف 

قطر املركزي في تحديات التنظيم الناتجة عن املخاطر الجديدة 

والــتــقــنــيــات الــحــديــثــة، وأكــــد ســعــادتــه عــلــى اهــتــمــام مــصــرف قطر 

املركزي، بالبيئة والتغير املناخي وذلك من خالل تشجيع التمويل 

األخضر .

10 مواقع إلكترونية مجانية ألصحاب املشاريع

والتطوير  األعمال  لريادة  بداية  أعلن مركز 

ــورة»  ــ ــاتـ ــ ــة «فـ ــنـــي بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــــركــ ــهـ املـ

مــنــصــة الــتــجــارة االلــكــتــرونــيــة والـــدفـــع أون 

ـــن، عـــن فـــتـــح بــــاب الــتــســجــيــل لــلــحــصــول  اليــ

ــتـــالك مـــوقـــع إلـــكـــتـــرونـــي مــن  عــلــى فـــرصـــة امـ

ضــمــن ١٠ مـــواقـــع ســيــتــم تــوفــيــرهــا مــجــانــًا 

ــاريــــع  لـــــــــرواد األعــــــمــــــال مـــــن أصـــــحـــــاب املــــشــ

يــــوم  ـــر  ــ آخـ ــز أن  ــ ــركـ ــ املـ ــة، وأوضــــــــح  ــئــ ــنــــاشــ الــ

31 اكتوبر  للتسجيل سيكون األحد املوافق 

2021 مـــن خـــالل مــوقــع بـــدايـــة اإللــكــتــرونــي، 

ــعــــاون مــــع «فــــــاتــــــورة» ســيــتــم  ــتــ وبـــفـــضـــل الــ

ــفـــرصـــة أمـــــام أصــــحــــاب املـــشـــاريـــع  تـــوفـــيـــر الـ

الــنــاشــئــة مــمــن يــمــلــكــون ســجــال تــجــاريــا أو 

إطــالق مشاريعهم  على  ولــم يمض  منزليا 

أكثر من عامني الحصول مجانًا على موقع 

ــلـــى الــــجــــوال  إلـــكـــتـــرونـــي مـــتـــكـــامـــل يـــعـــمـــل عـ

الكمبيوتر.  وأجهزة 

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

فتح باب التقديم في مخيم األفكار اإلبداعية

ــال الـــرقـــمـــيـــة عــــن فـــتـــح بـــاب  ــ ــمـ ــ اعـــلـــنـــت حـــاضـــنـــة األعـ

التقديم في برنامج مخيم األفكار اإلبداعية بنسخته 

الــخــامــســة وحــتــى مــوعــد أقــصــاه 15 نوفمبر املقبل، 

وتستهدف نسخة هذا العام من املخيم رواد األعمال 

الــرقــمــيــة واملـــطـــوريـــن واملــبــرمــجــني أصـــحـــاب األفــكــار 

الــرقــمــيــة املــبــتــكــرة الــتــي تــخــدم قــطــاعــات قــطــر الذكية 

الــرعــايــة الصحية، واملــواصــالت،  تسمو املتمثلة فــي 

والــبــيــئــة، والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة والـــريـــاضـــة، كما 

ترحب بأية فكرة رقمية، وتمنح األولوية للمجاالت 

الــتــقــنــيــة الـــتـــالـــيـــة: الــتــحــلــيــالت املـــتـــقـــدمـــة وانـــتـــرنـــت 

األشـــيـــاء IoT والــبــلــوك تــشــني والـــروبـــوتـــات وتقنية 

الطائرات من غير طيار Drones وتكنولوجيا الواقع 

املعزز واالفتراضي والحلول املتنقلة وحلول عرض 

.AI البيانات والذكاء االصطناعي

¶ احد مشاريع مركز بداية 



تدشني أعمال مكتبي املال واالستثمار التركيني في قطر 
ــار الـــتـــابـــع  ــمـ ــثـ ــتـ ــــس مـــكـــتـــب االسـ ــن أمــ ــ دشــ

لرئاسة الجمهورية التركية واملكتب املالي 

الــتــابــع لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة في 

مــركــز قطر للمال، وذلـــك بحضور كــل من 

السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي 

ملركز قطر للمال وسعادة السفير  التركي 

في دولة قطر الدكتور مصطفى كوكصو، 

ــيـــد أحـــمـــد بــــــراق ضـــاغـــلـــي أوغـــلـــوه  والـــسـ

رئــيــس مكتب االســتــثــمــار الــتــابــع لرئاسة 

ــيـــة والـــــوفـــــد املــــرافــــق  ــتـــركـ الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ

لـــه مـــن الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، بــاإلضــافــة 

إلـــى الــبــروفــيــســور غــوغــســل اشــــان رئيس 

املكتب املالي التابع لرئاسة الجمهورية 

التركية والوفد املرافق له وأعضاء مكتب 

االستثمار واملكتب املالي التابعني لرئاسة 

الجمهورية التركية في دولة قطر. وبهذه 

ــارك الـــســـيـــد يـــوســـف مــحــمــد  ــ ــ املـــنـــاســـبـــة بـ

الجيدة الرئيس التنفيذي ملركز قطر للمال 

افتتاح هذا املكتب بالغ األهمية بالنسبة 

لتعزيز العالقات االستثمارية والتجارية 

بــني قطر وتــركــيــا، مشيرا إلــى أن اختيار 

مــركــز قطر للمال إلطـــالق املكتب الجديد 

التابع ملكتب استثمارات رئاسة الجهورية 

التركية هنا في الدوحة، راجع في األساس 

إلـــى املــكــانــة الــتــي يحظى بــهــا مــركــز قطر 

للمال في بيئة األعمال القطرية، باعتباره 

منصة لجمع االستثمارات األجنبية داخل 

قطر، الفتا إلــى الـــدور الـــذي سيلعبه هذا 

املكتب فــي تقوية الــعــالقــات االقتصادية 

بني كل من قطر وتركيا في املرحلة املقبلة، 

لتتمكن إسطنبول من الدخول في املرحلة 

املقبلة التي تلي تنظيم قطر لكأس العالم 

فــي نسختها الــثــانــيــة والــعــشــريــن، وذلــك 

عــن طــريــق مضاعفة حجم االســتــثــمــارات 

الــتــركــيــة فــي الـــدوحـــة مــع الــرفــع مــن قيمة 

رأس املال القطري في تركيا مستقبال. 

وتابع الجيدة بأن مناخ األعمال في قطر 

مناسب للمستثمرين األتراك أو غيرهم من 

رجال األعمال األجانب، بفضل توفره على 

بيئة قضائية وتجارية وقانونية عادلة 

وعالية الجودة، ومتاحة لجميع الراغبني 

فــي دخـــول الــســوق القطري على اختالف 

ــانـــة الــتــي  ــكـ ـــى املـ جــنــســيــاتــهــم، مـــشـــيـــرا إلــ

تــحــوزهــا تــركــيــا بالنسبة لــالســتــثــمــارات 

القطرية، من خالل مجموعة من املشاريع 

اإلستراتيجية املرتبطة بقطاع الخدمات 

ــيـــة عـــلـــى ســبــيــل املــــثــــال، الــــــذي شهد  ــالـ املـ

إطالق بنكني مهمني في تركيا عن طريق 

بنك قطر الــوطــنــي وكـــذا البنك الــتــجــاري، 

لـــ 10 مليارات  دون نسيان ضــخ الــدوحــة 

دوالر لـــدعـــم الــعــمــلــة وتـــدشـــني مجموعة 

من االستثمارات األخــرى بواسطة جهاز 

قطر لالستثمار، مبديا االســتــعــداد التام 

ملــركــز قــطــر لــلــمــال مـــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم 

الالزم ملكتب استثمارات رئاسة الجهورية 

التركية في قطر. 

تسهيل االستثمار 
من جانبه نــوه السيد مصطفى كوكصو 

سفير تركيا لدى قطر بالعالقة القوية بني 

البلدين، والتي دائما ما تكون استثنائية 

ومـــمـــيـــزة عــلــى جــمــيــع املـــســـتـــويـــات، وفــي 

ــالــــتــــجــــارة  مـــقـــدمـــتـــهـــا تــــلــــك املــــرتــــبــــطــــة بــ

واالستثمار، وهــو ما يدفع بتركيا دائما 

إلـــى تــقــديــم األفــضــل مــن أجـــل تــعــزيــز هــذه 

الـــعـــالقـــات، مـــا جــســدتــه مـــن خــــالل إطـــالق 

ــابـــع ملــكــتــب اســـتـــثـــمـــارات  مــكــتــب جـــديـــد تـ

رئـــاســـة الــجــهــوريــة الــتــركــيــة، مــشــيــرا إلــى 

التسهيالت الكبيرة التي قدمها مركز قطر 

للمال بهدف تحقيق هذا املشروع، وإطالق 

فـــرع جــديــد ملكتب االســتــثــمــارات التركية 

هــنــا فـــي الــــدوحــــة، كــاشــفــا عـــن أن الــهــدف 

من تدشني هذا املكتب في الوقت الحالي 

هــــو جـــمـــع الـــفـــريـــق الـــتـــركـــي االقـــتـــصـــادي 

ــة فــــي مـــكـــان واحــــــــد، حــيــث  ــ ــــدوحـ داخــــــل الـ

ســيــتــوفــر عــلــى مــكــتــب لــالســتــثــمــار وآخـــر 

مالي باإلضافة إلى تعزيزهما بمستشار 

تجاري تابع للسفارة التركية في الدوحة، 

وهو ما سيمكن رجــال األعمال القطريني 

مـــن الـــوصـــول إلـــى الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 

التي تطرحها أنقرة وإسطنبول وغيرهما 

من املدن، في جميع القطاعات. 

وأضــــــاف كــوكــصــو أن الـــهـــدف الــرئــيــســي 

مـــن املــكــتــب الــجــديــد اســتــثــمــارات رئــاســة 

الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة هـــــو تـــوفـــيـــر كــل 

ــــول الــســوق  مــتــطــلــبــات الــبــاحــثــني عـــن دخـ

التركي من رجال األعمال القطريني، وذلك 

بــواســطــة تــزويــدهــم بجميع املــعــلــومــات، 

ــار املــنــاســب إلطـــالق أي نــوع  ووضـــع اإلطــ

مــن املــشــاريــع، مــا سيحميهم مــن الــوقــوع 

فــي يــد بــعــض الــســمــاســرة ويــحــافــظ على 

قــــــوة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم وصـــحـــتـــهـــا، الفـــتـــا 

ــــى بـــعـــض الـــقـــطـــاعـــات الــــتــــي ســيــســعــى  إلــ

املكتب إلــى تعزيزها باملزيد مــن األمـــوال 

القطرية، سواء كان ذلك من خالل الجهات 

ــة، وعـــلـــى رأســهــا  الــحــكــومــيــة أو الـــخـــاصـ

تلك املرتبطة بالقطاع البنكي اإلسالمي، 

باإلضافة إلى شركات اإلنتاج بنية الرفع 

من كميات الصادرات التركية في املرحلة 
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مليار دوالر.

رفع حجم االستثمار
ــراق ضاغلي  ــدوره عــبــر الــســيــد أحــمــد بــ ــ بـ

اوغــلــوه رئــيــس مكتب االســتــثــمــار التابع 

لرئاسة الجمهورية التركية عن سعادته 

الكبيرة بإطالق املكتب الجديد في قطر، 

مؤكدا على أهمية هذه الخطوة بالنسبة 

للجانبني القطري والتركي في طريقهما 

لتقوية عالقتهما االقتصادية في املرحلة 

املقبلة، خــاصــة وأن الــهــدف منه سيكون 

طــــرح الــعــديــد مـــن الـــفـــرص االســتــثــمــاريــة 

لـــرجـــال األعـــمـــال الــقــطــريــني الـــراغـــبـــني في 

دخــول الــســوق التركي مستقبال، والعمل 

على تنظيم هذه املشاريع باالستناد على 

فرع مكتب استثمارات رئاسة الجمهورية 

الــتــركــيــة املـــوجـــود فـــي مــبــنــى مـــركـــز قطر 

لــلــمــال، بــاإلضــافــة إلـــى الــعــمــل عــلــى الــدفــع 

ــراك نــحــو الــتــوجــه إلــى  ــ باملستثمرين األتـ

السوق القطري، والتركيز على االستفادة 

مــن الــفــرص الــهــامــة الــتــي يــوفــرهــا السوق 

الـــقـــطـــري، شـــاكـــرا الــســيــد يـــوســـف محمد 

الجيدة الرئيس التنفيذي ملركز قطر للمال 

على املجهودات املبذولة من طرفه من أجل 

إطالق املكتب الجديد الستثمارات رئاسة 

الجمهورية التركية في قطر.

تقوية الروابط االقتصادية 
ــال الـــســـيـــد غـــوغـــســـل اشــــان  ــ مــــن جـــانـــبـــه قـ

رئــــيــــس املـــكـــتـــب املــــالــــي الـــتـــابـــع لـــرئـــاســـة 

الجمهورية التركية املــديــر املــالــي ملكتب 

استثمارات رئاسة الجهورية التركية إن 

إطالق املكتب الجديد في الدوحة يعكس 

مــدى الــعــالقــات األخــويــة التي تجمع بني 

الــبــلــديــن فـــي جــمــيــع الـــقـــطـــاعـــات، مــؤكــدا 

على الرغبة الــشــديــدة للحكومة التركية 

فـــي تــقــويــة الــــروابــــط االقـــتـــصـــاديـــة الــتــي 

تجمعها بقطر فــي املرحلة املقبلة، وهو 

الــهــدف الــرئــيــســي مــن إطـــالق هـــذا املكتب 

الـــذي سيعمل بشكل كبير على  فــي قطر 

الــثــنــائــيــة، وتشجيع  الـــشـــراكـــات  تــســهــيــل 

املستثمرين القطريني على دخول السوق 

الــقــادمــة، وهــو الحال  التركي فــي املرحلة 

ذاته بالنسبة لرجال األعمال األتراك الذين 

سيكون بإمكانهم التعرف على الفرص 

االســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي تــطــرحــهــا مــخــتــلــف 

األسواق القطرية.

حسين عرقاب

ينظم جهاز التخطيط واإلحــصــاء بالتعاون مع لجنة 

األمــم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

ــوا ورشـــــة عــمــل وطــنــيــة خــــالل الـــفـــتـــرة 26 - 27  ــكــ اإلســ

أكتوبر الــجــاري في فندق جي دبليو مــاريــوت ماركيز 

سيتي سنتر - الــدوحــة، وتــأتــي هــذه الــورشــة فــي إطــار 

ــاء  الـــجـــهـــود الـــتـــي يــبــذلــهــا جـــهـــاز الــتــخــطــيــط واإلحـــصـ

والهادفة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال التخطيط 

ــتـــائـــج، والــتــحــضــيــر  ــنـ ــيـــجـــي املـــبـــنـــي عـــلـــى الـ ــراتـ ــتـ اإلسـ

إلستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2023 - 2027، 

وحرصًا من جهاز التخطيط واإلحصاء على استخدام 

أحــدث الطرق واملناهج في مجال التخطيط التنموي، 

ــار أنــشــطــة مــشــروع  ــ ــذه الــــورشــــة ضــمــن إطـ ــنــــدرج هــ وتــ

ـــق الــعــربــي 2030:  حــســاب الــتــنــمــيــة «نــحــو األفـ

تعزيز التخطيط التنموي الوطني املتكامل 

فــي املنطقة العربية»، وضمن توصيات 

تقرير «األطــر التشريعية لبيئة األعمال 

في البلدان العربية» الذي أعدته اإلسكوا 

في عام 2021.

وتـــهـــدف ورشـــــة الــعــمــل هــــذه إلــــى بــنــاء 

الــقــدرات الوطنية للعاملني في الــوزارات 

واألجـــهـــزة الــحــكــومــيــة، والــقــطــاع الــخــاص، 

ــــي، والـــجـــامـــعـــات،  ــــدنـ ومـــنـــظـــمـــات املــجــتــمــع املـ

ومــــراكــــز الـــبـــحـــوث، وتــعــريــفــهــم بـــالـــتـــطـــورات الــحــديــثــة 

واملـــســـتـــجـــدات فـــي مـــجـــال الــتــخــطــيــط لــلــتــنــمــيــة، بغية 

الــوصــول إلــى مناهج أفضل يمكن األخــذ بها لتطوير 

عملية التخطيط التنموي املتكامل في دولة قطر، 

بهدف تحسني بيئة األعــمــال واالستثمار في 

مرحلة التعافي من جائحة كوفيد 19، حيث 

أصبح من الضروري العمل على استعادة 

األعمال بطريقة أكثر ديناميكية.

ــل عــلــى  ــمـ ــعـ ــــاور ورشـــــــة الـ ــــحـ ــز مـ ــركـ ــتـ ــتـ وسـ

األدوات واملــــــــــــــواد واملـــــنـــــاهـــــج املـــتـــعـــلـــقـــة 

بالتخطيط التنموي املتكامل التي أعدتها 

منظمة اإلسكوا، وعلى النجاحات والتحديات 

فــي التخطيط الــتــنــمــوي الــوطــنــي فــي دولـــة قطر، 

ــات التنظيمية،  وعــلــى الــســيــاســات الــعــامــة واإلصـــالحـ

املتعلقة باالستثمار األجنبي املباشر. وبغية ضمان 

الحصول على أفضل النتائج من ورشة العمل هذه، تم 

 على األهمية والتأثير 
ً
اختيار موضوعات محددة بناء

في عملية التخطيط للتنمية.

وسيتم التركيز فــي الــورشــة على التخطيط التنموي 

الوطني، وتحديدًا على أدوات أعدتها منظمة اإلسكوا 

ــة قــطــر فـــي مــجــال  ــ ــذا املـــجـــال، وعـــلـــى تــجــربــة دولـ فـــي هــ

الــتــخــطــيــط الــتــنــمــوي، خـــاصـــة إســتــراتــيــجــيــة التنمية 

 
ً
الوطنية الثانية. كما ستتناول مواضيع أكثر تفصيال

تتعلق بتطلعات دولة قطر اإلستراتيجية الهادفة إلى 

بناء اقتصاد متنوع، وال سيما التركيز على اإلصالحات 

التنظيمية، املتعلقة ببيئة األعمال واالستثمار األجنبي 

املباشر. واإلصالحات التنظيمية في السياسات العامة، 

وكيفية إدخالها في تخطيط وتنفيذ األهداف املحددة.

جهاز التخطيط واإلسكوا ينظمان ورشة وطنية
الدوحة - الشرق

وزير التجارة يجتمع مع رئيس مكتب االستثمار بالرئاسة التركية

ــادة الـــشـــيـــخ مـــحـــمـــد بــن  ــ ــعـ ــ اجـــتـــمـــع سـ

ــن قـــاســـم الـــعـــبـــدالـــلـــه آل ثــانــي  حـــمـــد بــ

وزيــــر الــتــجــارة والــصــنــاعــة، أمــــس، مع 

ســـعـــادة الــســيــد أحـــمـــد بــــــوراك داغــلــي 

ــتـــب االســـتـــثـــمـــار  ــكـ ــيـــــس مـ ــ أوغــــــلــــــو، رئـ

الــتــابــع لــرئــاســة الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 

الـــذي يـــزور الــبــالد حــالــيــا، جــرى خالل 

االجــــــتــــــمــــــاع اســــــتــــــعــــــراض الــــعــــالقــــات 

الــثــنــائــيــة بـــني الــبــلــديــن فـــي املـــجـــاالت 

التجارية والصناعية واالستثمارية 

وســبــل تــعــزيــزهــا وتــطــويــرهــا، وســلــط 

سعادة وزير التجارة والصناعة، خالل 

االجـــتـــمـــاع، الـــضـــوء عــلــى الــســيــاســات 

االقــتــصــاديــة الــنــاجــحــة الــتــي أرســتــهــا 

ــاع الــــخــــاص  ــطــ ــــقــ دولــــــــة قــــطــــر لــــدعــــم ال

واســتــقــطــاب االســتــثــمــارات األجــنــبــيــة، 

ــعــــات  ــريــ ــتــــشــ وخــــــاصــــــة الـــــحـــــوافـــــز والــ

والـــفـــرص االســتــثــمــاريــة املـــتـــوفـــرة في 

ــاون الـــتـــجـــاري  ــعـ ــتـ ــة، ويـــشـــهـــد الـ ــ ــــدولـ الـ

ــر  ــطـ ـــمــــــــاري بــــــــني دولــــــــــــــة قـ واالســــــــتــــــــثـــــ

والـــجـــمـــهـــوريـــة الــتــركــيــة نـــمـــوا كــبــيــرا، 

حيث بلغ حجم التبادل التجاري بني 

البلدين حــوالــي مليار دوالر أمريكي 

خـــالل الــفــتــرة مــن يــنــايــر إلـــى أغسطس 
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اجتمع سعادة الشيخ خليفة بن جاسم 

بــن مــحــمــد آل ثــانــي رئــيــس غــرفــة قطر، 

مع كل من سعادة السيد محمد سعفان 

الــقــوى العاملة املــصــري وسعادة  وزيــر 

الــســيــد نــصــري خــلــيــل ابـــو جــيــش وزيــر 

العمل الفلسطيني، كل على حدة، جرى 

خــالل االجــتــمــاعــني اســتــعــراض عالقات 

التعاون املشترك بني قطر وكل من مصر 

وفلسطني ، خصوصا في مجال العمل 

والعمالة، وسبل توطيد هذه العالقات 

مــــن حـــيـــث تــســهــيــل اســـتـــقـــدام الــعــمــالــة 

املــــدربــــة الـــــى الــــســــوق الـــقـــطـــري، حــضــر 

االجتماعني املهندس ناصر املير رئيس 

الــعــربــيــة،   الــعــمــل  مجلس إدارة منظمة 

وحضر االجتماع مع الجانب املصري  

سعادة السيد عمرو الشربيني السفير 

املصري لدى دولة قطر، والدكتور خالد 

حنفي أمني عام اتحاد الغرف التجارية 

والـــصـــنـــاعـــيـــة الـــعـــربـــيـــة ومـــــع الـــجـــانـــب 

الفلسطيني الدكتور يحيى األغا نائب 

السفير الفلسطيني . 

من جهة أخــرى، اجتمع سعادة الشيخ 

خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة 

ــوراك أوغـــلـــو  ــ ــ ــــس، مــــع الـــســـيـــد بـ قـــطـــر امــ

رئـــيـــس مــكــتــب االســـتـــثـــمـــار فـــي رئــاســة 

الجمهورية التركية.

جرى خالل االجتماع استعراض فرص 

الــتــعــاون املــشــتــرك بــني الــقــطــاع الخاص 

الــقــطــري والــتــركــي، واســتــعــراض فــرص 

االســـتـــثـــمـــار املـــتـــاحـــة فـــي كـــال الــبــلــديــن، 

فضال عن آفاق التعاون املستقبلي بني 

الشركات مــن الجانبني، باإلضافة إلى 

الــتــعــريــف بــمــنــاخ االســتــثــمــار فـــي قطر 

وتركيا والكيفية التي تم التعامل بها 

مع تداعيات جائحة كوفيد19-.

وخــالل االجتماع، أشــاد سعادة الشيخ 

خليفة بــن جــاســم آل ثــانــي بــالــعــالقــات 

الوثيقة الــتــي تــربــط كــال مــن دولـــة قطر 

وجــمــهــوريــة تــركــيــا، مــنــوهــًا بـــأن حجم 

الــتــبــادل الــتــجــاري بـــني الــبــلــديــن وصــل 

خــالل النصف األول مــن الــعــام الــجــاري 

نحو 2.8 مليار ريال.

كــمــا أوضــــح ســعــادتــه أن تــركــيــا تعتبر 

وجهة استثمارية مميزة للمستثمرين 

الـــقـــطـــريـــني، حـــيـــث تــــوجــــد الـــعـــديـــد مــن 

ــثـــمـــارات الــقــطــريــة الــنــاجــحــة في  ــتـ االسـ

ــي قــــطــــاعــــات مـــتـــنـــوعـــة مــثــل  ــ ــا فــ ــيــ ــركــ تــ

الــعــقــارات والــســيــاحــة وغــيــرهــا، واشـــار 

الــى أن الغرفة تشجع أصحاب األعمال 

القطريني على زيــادة استثماراتهم في 

تــركــيــا والــتــعــاون مــع نــظــرائــهــم االتـــراك 

فـــي إنـــشـــاء شـــراكـــات وتــحــالــفــات ســـواء 

فــي قطر أو فــي تركيا، داعــيــًا الشركات 

ــادة اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا فــي  ــ ــزيــ ــ الـــتـــركـــيـــة لــ

قــطــر واالســـتـــفـــادة مــن الــبــنــيــة التحتية 

الــجــاذب لالستثمار  املــتــطــورة واملــنــاخ 

ــلــــى جــــذب  والــــتــــشــــريــــعــــات املــــحــــفــــزة عــ

االستثمارات األجنبية.

وبــني رئيس الغرفة بــأن وفــدا من غرفة 

قطر سيقوم بزيارة لتركيا خالل الشهر 

املقبل لــزيــارة مــعــرض حــالل الـــذي يقام 

الثامنة بمدينة إسطنبول،  في نسخته 

مــؤكــدًا أن املــعــرض فــرصــة الســتــعــراض 

فـــرص الــتــعــاون بــني الــجــانــبــني فــي هــذا 

الــقــطــاع وغــيــره مــن الــقــطــاعــات األخـــرى، 

من جانبه، قــال السيد بــوراك أوغلو إن 

هذه الزيارة تهدف إلى استكشاف فرص 

جــديــدة لــلــتــعــاون بــني الــقــطــاع الــخــاص 

الـــقـــطـــري والــــتــــركــــي، واطــــــــالع الــجــانــب 

الـــقـــطـــري عـــلـــى الــــفــــرص االســـتـــثـــمـــاريـــة 

املــتــاحــة فــي تــركــيــا فــي قــطــاعــات كثيرة 

منها السياحة والــعــقــارات واالنــشــاءات 

والــــضــــيــــافــــة والــــتــــعــــديــــن والـــتـــصـــنـــيـــع 

الغذائي والقطاع الصحي والتعليمي 

والتجارة االلكترونية، وأضــاف أوغلو 

أن الــشــركــات الــتــركــيــة تــرغــب فــي زيـــادة 

استثماراتها في قطر، معربا عن ترحيب 

بـــالده بــاالســتــثــمــارات الــقــطــريــة فــي ظل 

الــتــشــريــعــات واملـــحـــفـــزات الــتــي تــوفــرهــا 

تركيا للمستثمرين األجــانــب، وأكــد أن 

لــقــاءات عديدة  الــوفــد التركي قــام بعقد 

في قطر مع عــدد من الشركات القطرية 

وذلك لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد 

صــفــقــات مـــع هــــذه الـــشـــركـــات ودعــوتــهــا 

لالستثمار في تركيا.

¶ رئيس الغرفة خالل استقباله وزير العمل الفلسطيني

استعراض فرص التعاون بني القطاع الخاص القطري والتركي
الدوحة - الشرق

أعلنت شركة صناعات قطر أنها قد حققت صافي أرباح 

بواقع ٥٫٦ مليار ريال قطري لفترة التسعة أشهر املنتهية 

في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١، بزيادة تبلغ نسبتها ٣٦٠٪ مقارنة 

بنفس الــفــتــرة مــن الــعــام املـــاضـــي، وأثــمــر طـــرح الــلــقــاحــات 

املضادة لفيروس كورونا بنجاح واستئناف املجتمعات 

ألنشطتها بشكل تدريجي في مختلف أنحاء العالم عن 

ــاع الــطــلــب الــعــاملــي على  ــفـ زيـــــادة ثــقــة املــســتــهــلــكــني مـــع ارتـ

منتجات الصناعات التحويلية. ومــن ناحية أخــرى، فقد 

توقفت إمدادات السلع األساسية جراء الكوارث الطبيعية 

املتكررة، هذا باإلضافة إلى العوائق التي ظلت تواجهها 

سلسلة التوريد خالل عام ٢٠٢١. وقد أدت هذه االختالالت 

ارتــفــاع أسعار السلع األساسية  إلــى  في العرض والطلب 

خـــالل هـــذا الـــعـــام. كــمــا أســهــمــت أزمـــة الــطــاقــة الــحــالــيــة في 

أوروبا والتدابير التي اتخذتها الصني لترشيد الكهرباء 

بدور في ارتفاع أسعار السلع األساسية. وبرغم ذلك، ومع 

تــوافــر املــعــروض مــن الــبــولــي إيثيلني وتــزايــد املــخــزونــات، 

فقد تراجعت أسعار البولي إيثيلني العاملية بعض الشيء 

خـــالل الــربــع الــثــالــث مــن عـــام ٢٠٢١، غــيــر أنــهــا قــد ارتفعت 

مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي، وحافظت املجموعة 

على استقرار عملياتها التشغيلية، حيث بلغت أحجام 

اإلنتاج لفترة التسعة أشهر املنتهية في ٣٠ سبتمبر ٢٠٢١ 

إلــى ١١٫٧ مليون طن متري، بانخفاض هامشي  ما يصل 

تبلغ نسبته ٣٪ مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي. 

ــفـــاض بـــصـــورة أســـاســـيـــة إلــــى الـــقـــرار  ــعــــزى هــــذا االنـــخـ ــ
ُ
وي

االستراتيجي الذي اتخذته املجموعة بإيقاف تشغيل جزء 

من مرافقها الخاصة بإنتاج الحديد والصلب منذ أبريل 

٢٠٢٠، كذلك تطفئة مرافقها الخاصة بإنتاج ثالثي ميثايل 

بيوتايل اإلثــيــر خــالل الــربــع األول مــن عــام ٢٠٢١ ألسباب 

تجارية، هذا باإلضافة إلى إجراء عمليات صيانة مخطط 

لها وغير مخطط لها في مرافق إنتاج األسمدة الكيماوية. 

وقد بلغت معدالت تشغيل املصانع لهذه الفترة ما يصل 

إلى ٩٨٪، فيما بلغ متوسط معامل املوثوقية ٩٧٪.

حققت املجموعة صافي أرباح لفترة التسعة أشهر األولى 

من عام ٢٠٢١ بواقع ٥٫٦ مليار ريال قطري، بارتفاع تبلغ 

نسبته ٣٦٠٪، مقارنة بنفس الفترة من العام املاضي التي 

بلغ صافي أرباحها ١٫٢ مليار ريــال قطري. كما ارتفعت 

إيرادات املجموعة بنسبة تبلغ ٧٦٪ لتصل إلى ١٤٫١ مليار 

ريـــال قــطــري، مــقــارنــة بـــإيـــرادات بلغت ٨٫٠ مــلــيــارات ريــال 

قــطــري لــفــتــرة التسعة أشــهــر األولــــى مــن عـــام ٢٠٢٠. وبلغ 

العائد على السهم ٠٫٩٣ ريــال قطري لهذه الفترة مقارنة 

الــســهــم بــلــغ ٠٫٢٠ ريـــال قــطــري لنفس الفترة  بــعــائــد عــلــى 

من العام املاضي. وارتفعت األربــاح قبل احتساب الفوائد 

والـــضـــرائـــب واإلهــــــالك واالســـتـــهـــالك بــنــســبــة تــبــلــغ ١٦١٪ 

¶ مرافق تابعة لشركة صناعات لتصل إلى ٧٫٠ مليارات ريال قطري.
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5.6 مليار ريال صافي أرباح صناعات قطر
الدوحة - الشرق

127 مليون ريال صافي أرباح امليرة
أعــــــلــــــنــــــت شــــــــركــــــــة املـــــــــيـــــــــرة لـــــلـــــمـــــواد 

االســـتـــهـــالكـــيـــة عــــن الـــبـــيـــانـــات املــالــيــة 

ــتـــرة املـــنـــتـــهـــيـــة فـــــي  30  ــفـ ــلـ الـــربـــعـــيـــة لـ

بـــلـــغ صـــافـــي  ســـبـــتـــمـــبـــر2021   حـــيـــث 

الــــربــــح 127,251,154 ريـــــــاال قــطــريــا 

ــربـــح 140,072,352  الـ مــقــابــل صـــافـــي 

ريـــاال قــطــريــا لنفس الــفــتــرة مــن الــعــام 

الــذي سبقه، كما بلغت ربحية السهم 

0.64 ريال قطري في للربع الثالث من 

العام  30 سبتمبر2021   مقابل ربحية 

السهم 0.70 ريال قطري لنفس الفترة 

مــن الــعــام الــــذي ســبــقــه، بــحــســب بيان 

نــشــره مــوقــع الــبــورصــة. يــشــار إلـــى أن 

شركة امليرة للمواد االستهالكية، هي 

ــدة بقطاع البيع بالتجزئة  شــركــة رائـ

ــلـــــتـــــزم بـــتـــقـــديـــم  فــــــي دولــــــــــة قـــــطـــــر، وتـــ

املــنــتــجــات والــخــدمــات عــالــيــة الــجــودة 

ــهــــدف تــلــبــيــة  ــار تـــنـــافـــســـيـــة بــ ــعــ ــأســ وبــ

الـــحـــاجـــات الـــدائـــمـــة الــتــغــيــر لــلــعــمــالء 

بــطــريــقــة مـــســـؤولـــة ومـــمـــيـــزة، وتـــقـــدم 

الــشــركــة مــجــمــوعــة واســـعـــة ومــتــنــوعــة 

من املنتجات الغذائية والسلع األخرى 

تـــحـــت ســـقـــف واحــــــــد، وتـــحـــافـــظ عــلــى 

الـــجـــودة، وتــديــر شركة  أعــلــى معايير 

ا أكبر شبكة من الفروع في 
ً
امليرة حالي

ا، تسعى 
ً
الدولة يتجاوز عددها 50 فرع

ــــى تــلــبــيــة احــتــيــاجــات  مــــن خـــاللـــهـــا إلـ

الــعــمــالء اليومية مــدفــوعــة بالتزامها 

الـــتـــام بــتــقــديــم املــنــتــجــات والــخــدمــات 

الــجــودة والتواجد في مختلف  عالية 

أحياء ومناطق الدوحة بحيث تكون 

على مقربة من جميع عمالئها. نحن 

نــولــي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز تجربة 

تـــســـوق الـــعـــمـــالء عـــبـــر تـــطـــويـــر شــبــكــة 

فــروعــنــا الــحــالــيــة وتــحــديــثــهــا لترقى 

إلى أذواق املستهلكني وتمكينهم من 

الــحــصــول عــلــى جــمــيــع احــتــيــاجــاتــهــم 

مـــن مـــكـــان واحــــــد، فــضــال عـــن افــتــتــاح 

فروع ومتاجر جديدة ملواكبة التنمية 

الــدولــة مثل  العمرانية املتسارعة فــي 

مــتــجــر مـــــار، الـــــذي افــتــتــح فـــي بعض 

محطات مترو الدوحة.

¶ احد فروع شركة امليرة

43 مليون ريال أرباح الخليج التكافلي

ــنـــت الـــخـــلـــيـــج لـــلـــتـــأمـــني الــتــكــافــلــي  ــلـ أعـ

الــبــيــانــات املــالــيــة الــربــعــيــة للفترة  عــن 

فــــــي  30 ســـبـــتـــمـــبـــر2021    ــيــــة  ــتــــهــ ــنــ املــ

الــربــح 43,146,269  بــلــغ صــافــي  حــيــث 

ــافــــي الـــربـــح  ريـــــــاال قـــطـــريـــا مـــقـــابـــل صــ

28,772,561 رياال قطريا لنفس الفترة 

من العام الذي سبقه، كما بلغت ربحية 

لــلــربــع  الـــســـهـــم 0.17 ريـــــال قـــطـــري فـــي 

الـــعـــام  30 ســبــتــمــبــر2021    الــثــالــث مـــن 

مقابل ربحية السهم 0.11 ريال قطري 

لــنــفــس الــفــتــرة مـــن الـــعـــام الــــذي ســبــقــه، 

بــحــســب بــيــان نــشــره مــوقــع الــبــورصــة. 

الجدير بالذكر تأسست شركة الخليج 

لــتــقــدم  ــام 1979  الــتــكــافــلــي عــ لــلــتــأمــني 

خـــــدمـــــات الــــتــــأمــــني وإعـــــــــــادة الـــتـــأمـــني 

بأنواعها، وتحولت منذ عام 2010 إلى 

شركة تأمني تكافلية، وتفتخر الشركة 

ــيـــزة الــتــي  ــمـ بــخــبــرتــهــا وخـــدمـــاتـــهـــا املـ

تقدمها منذ ما يزيد عن 40 عامًا، وهي 

ــا لــالســتــمــرار فـــي تــقــديــم  ــمـ تــســعــى دائـ

خدماتها بشكل مميز، ولقد ساهمت 

الـــشـــركـــة مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا وال تــــــزال فــي 

التنمية والتطور االقتصادي  مسيرة 

ــبـــــــالد، وذلـــــــــك مــن  الـــــتـــــي شــــهــــدتــــهــــا الـــــ

التأمينية  الــتــغــطــيــات  خـــالل تقديمها 

ملــشــاريــع الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الــحــكــومــيــة، 

وتأمني األصــول واملمتلكات للشركات 

املــيــزانــيــات السنوية  واألفــــراد، وتــؤكــد 

أنها تتمتع بقاعدة رأس مال  للشركة 

ــة ونــســبــة ســيــولــة جــيــدة  كــافــيــة وقـــويـ

التأمني مع  إعــادة  مدعومة باتفاقيات 

نخبة مميزة من شركات إعادة التأمني 

االئــتــمــانــي  الــتــصــنــيــف  الـــعـــاملـــيـــة ذات 

املرموق.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق
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ثاني  بن  الدكتور خالد  الشيخ  أعلن سعادة 

بـــن عــبــدالــلــه آل ثــانــي رئــيــس مــجــلــس إدارة 

الــدولــي اإلســالمــي نــتــائــج أعــمــال الــبــنــك عن 

وجاء   ،2021/9/30 بتاريخ  املنتهية  الفترة 

إعـــالن الــنــتــائــج بــعــد اجــتــمــاع ملــجــلــس إدارة 

الــدولــي اإلســالمــي بــرئــاســة ســعــادة الــشــيــخ 

ــانـــي ملـــنـــاقـــشـــة نــتــائــج  ــد بــــن ثـ ــالـ الـــدكـــتـــور خـ

2021، حــيــث  الــثــالــث مـــن عـــام  الـــربـــع  أعـــمـــال 

ت الـــنـــتـــائـــج مـــعـــبـــرة عـــن مـــكـــانـــة الــبــنــك  جـــــاء

وانــســجــامــه مــع نــهــضــة االقــتــصــاد الــقــطــري، 

ــذي يــحــقــق نـــتـــائـــج مــتــمــيــزة فـــي مــخــتــلــف  ــ الـ

املصرفي. القطاع  مقدمتها  وفي  القطاعات 

وحـــقـــق الــــدولــــي اإلســــالمــــي بـــنـــهـــايـــة الـــربـــع 

الــثــالــث صــافــي ربــح بــلــغ 840 مــلــيــون ريــال، 

بـــالـــفـــتـــرة  مـــقـــارنـــة   %  7.0 نـــمـــو  بـــنـــســـبـــة  أي 

الـــعـــائـــد عــلــى  2020 وبـــلـــغ  املــقــابــلــة مـــن عــــام 

قطري. ريال   0.55 السهم 

وصــــرح ســـعـــادة الــشــيــخ الــدكــتــور خــالــد بــن 

ثــانــي بــمــنــاســبــة اإلعــــالن عـــن نــتــائــج أعــمــال 

ــرة املـــنـــتـــهـــيـــة  ــتــ ــفــ ــــن الــ الـــــدولـــــي اإلســـــالمـــــي عـ

ــذه  هــ «إن  ــال:  ــ ــائــ ــ قــ  2021/9/30 ــــخ  ــاريـ ــ ــتـ ــ بـ

ــك تــحــقــيــق  ــنـ ــبـ ــلــــة الـ ــج تـــظـــهـــر مــــواصــ ــائـ ــتـ ــنـ الـ

ــج املــــســــتــــهــــدفــــة وتــــنــــفــــيــــذ خـــطـــطـــه  ــ ــائـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ

املــرحــلــيــة واالســتــراتــيــجــيــة، وتــســجــيــل أداء 

ــة وجـــهـــود  ــمــ ــئـــة املــــالئــ ــيـ ــبـ ــفـــضـــل الـ مـــتـــمـــيـــز بـ

ــر الـــــتـــــي يـــــقـــــوم بــــهــــا،  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ االبـــــتـــــكـــــار والـ

قــــوة  األســـــاســـــي وهــــــو  الــــســــبــــب  ــنـــســـى  نـ وال 

ــذي يــــوفــــر الـــبـــيـــئـــة  ــ ــ ــ ــري ال ـــطــ ــقـ ــاد الــ ــ ــــصـ ــتـ ــ االقـ

املــنــاســبــة الزدهــــار األعـــمـــال، ويــحــقــق أرقـــام 

الشاملة  النهضة  عليها  تشهد  كبيرة  نمو 

ــتـــي تــعــيــشــهــا قـــطـــر فـــي جــمــيــع املـــجـــاالت،  الـ

صاحب  حضرة  ودعــم  ورعــايــة  رؤيــة  بفضل 

أمير  ثاني  آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 

املفدى». البالد 

وأكــــد ســعــادتــه «أن الـــدولـــي اإلســـالمـــي ركــز 

التوازن  تحقيق  على  املاضية  الفترة  خــالل 

مع  التشغيلية  وأنشطته  أعماله  في  املالئم 

السوق  االعتبار مختلف عوامل  األخذ بعني 

والســــيــــمــــا لـــجـــهـــة املــــخــــاطــــر الــــتــــي شـــهـــدنـــا 

ولكن  كــورونــا،  جائحة  انتشار  مــع  بعضها 

ــاد الــــقــــطــــري والـــعـــمـــل  ــتــــصــ بـــفـــضـــل قـــــوة االقــ

ــــدؤوب والــجــهــود املــخــلــصــة تـــم تــحــويــلــهــا  الـ

إلــــى فــــرص وأرقـــــام نــمــو بــالــنــســبــة ملــخــتــلــف 

اإلسالمي». الدولي  ميزانية  بنود 

قوية  تصنيفات 
ــه: «لــــقــــد حـــافـــظـــنـــا عــلــى  ــ ــادتـ ــ ــعـ ــ وأضـــــــــاف سـ

قــوة تــصــنــيــفــاتــنــا االئــتــمــانــيــة املــرتــفــعــة عند 

مــن   Aــــز» و ــــوديـ «مـ ــالــــة  وكــ مــــن   A2 درجــــــات 

مــؤشــرات  على  اثنتا  حيث  «فــيــتــش»،  وكــالــة 

الـــبـــنـــك املــــالــــيــــة، وهـــــو مــــا يـــشـــيـــر إلـــــى أنـــنـــا 

ــيـــح، ونــنــســجــم  ــاه الـــصـــحـ ــ ــجـ ــ نـــســـيـــر فــــي االتـ

مـــع مــقــتــضــيــات الـــســـوق ونـــلـــبـــي مــتــطــلــبــات 

وتوقعاتهم». احتياجاتهم  وفق  عمالئنا 

ــدولـــي اإلســـالمـــي واصـــل  الـ إلـــى «أن  ــار  ــ وأشـ

تــنــفــيــذ خـــطـــط تـــركـــز عـــلـــى الـــفـــرص املــتــاحــة 

مــحــلــيــًا عــبــر االنـــخـــراط فــي تــمــويــل مــخــتــلــف 

وذات  ــة،  ــمــ ــالئــ املــ ــدوى  ــ ــجـ ــ الـ ذات  ــع  ــاريــ ــشــ املــ

أبـــعـــاد تــنــمــويــة، والســيــمــا مــشــاريــع الــبــنــيــة 

الــتــحــتــيــة كــمــا اســتــمــر الــبــنــك فـــي االهــتــمــام 

ــــرواد األعــــــــمــــــــال وأصــــــــحــــــــاب املـــــشـــــاريـــــع  بـــــــــ

تسهيالت  تقديم  عبر  واملتوسطة  الصغيرة 

ــدة لــــهــــم تــــســــهــــم فــــــي رفـــــــد االقــــتــــصــــاد  ــ ــديــ ــ عــ

ــــري قـــطـــاع  ــثـ ــ ــديـــــدة تـ الــــقــــطــــري بــــطــــاقــــات جـــ

املحلي». األعمال 

سعادة  نوه  التشغيلية  البيئة  صعيد  وعلى 

اإلســــالمــــي  ــــي  ــــدولـ الـ إدارة  مـــجـــلـــس  ــيــــس  رئــ

في  البنك  حققه  الذي  االستثنائي  «بالتقدم 

مــجــال الــتــحــول الــرقــمــي، مــع تــنــوع الــقــنــوات 

ــذه الـــخـــدمـــات، وتــشــمــل نــســبــة  الــتــي تــقــدم هـ

والــخــدمــات  التمويلية  املنتجات  مــن  كبيرة 

بشكل  انعكس  أمر  وهو  املختلفة،  املصرفية 

وتحسني  التشغيل،  ة  كفاء تعزيز  على  جلي 

ــيــــع  ــة وســــــرعــــــة اإلنـــــــجـــــــاز، وتــــوســ ــالــــيــ ــعــ ــفــ الــ

ــفـــاع نــســبــة رضــاهــم  قـــاعـــدة الــعــمــالء مـــع ارتـ

ــدمــــات املـــقـــدمـــة بـــواســـطـــة الــــدولــــي  عــــن الــــخــ

اإلسالمي».

ــعــــــادة الــــشــــيــــخ الـــــدكـــــتـــــور خـــالـــد  ووجـــــــــه ســــ

ــة  ــذيـ ــيـ ــفـ ــنـ ــتـ ــر لــــــــــــإلدارة الـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ ـــي «الـ ــانــ ــ ــن ثـ ــ بــ

ولــجــمــيــع الــعــامــلــني فـــي الـــدولـــي اإلســـالمـــي 

عــلــى الــجــهــود الــتــي بــذلــوهــا لــتــحــقــيــق هــذه 

الــنــتــائــج املــرضــيــة، ودعــاهــم إلــى بــذل املــزيــد 

مستوى  إلى  واالرتقاء  البنك  نتائج  لتعزيز 

التي  النوعية  باملبادرات  والقيام  املنافسة، 

تــنــعــكــس إيـــجـــابـــًا عـــلـــى بــيــئــة الـــعـــمـــل وعــلــى 

سواء». حد  على  للعمالء  املقدمة  الخدمات 

ــقــــى الـــســـيـــد عـــبـــدالـــبـــاســـط أحـــمـــد  بــــــــدوره ألــ

الــــشــــيــــبــــي الـــــرئـــــيـــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي لــــلــــدولــــي 

اإلســـــالمـــــي الــــضــــوء عـــلـــى الـــنـــتـــائـــج املـــالـــيـــة 

لــلــبــنــك بــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث مــن عــام 2021 

الــبــنــك  إيــــــــرادات  ــالـــي  ــمـ إجـ ــــى «أن  إلـ ــار  ــأشــ فــ

 1,851 ــــى  إلـ ــالـــث  ــثـ الـ ــع  ــربــ الــ بـــنـــهـــايـــة  ــل  ــ وصـ

ــال  ريــ مـــلـــيـــون   1,837 مـــقـــابـــل  ــال  ــ ريــ مـــلـــيـــون 

املــاضــي، فيما  الــعــام  مــن  الــفــتــرة  خــالل نفس 

مــلــيــار   58.8 إلــــى  األصــــــول  ــالـــي  ــمـ إجـ وصــــل 

ريـــــــــــال وبـــــلـــــغـــــت أرصـــــــــدة 

ـــل  ــويــ ــ ــمـ ــتـــ ـــ مـــــــــــوجـــــــــــودات ال

 37.4 ــرة  ــ ـــتــ ــ ـــفـ ــ الـ ــة  ــ ــايـ ــ ــهـ ــ ــنـ ــ بـ

ريال». مليار 

وأوضـــــــــــــــــــــــــــــح الـــــــــرئـــــــــيـــــــــس 

أرصــــــدة  «أن  الــــتــــنــــفــــيــــذي 

ــمـــالء ارتـــفـــعـــت  ــعـ ودائــــــع الـ

 % 9.3 أي بنسبة نمو  ريال  مليار   39.3 إلى 

مــقــارنــة بــنــهــايــة الــربــع الــثــالــث لــلــعــام 2020، 

وفــي نفس الــوقــت واصــل الــدولــي اإلســالمــي 

إلى  (التكلفة  نسبة  التشغيلية  ة  الكفاء رفع 

كانت  بينما   18.7% عند  فاستقرت  العائد) 

املقابلة  الفترة  بنهاية   %  20.0 النسبة  هذه 

مــن الــعــام املـــاضـــي، وهـــو األمـــر الـــذي يــثــبــت 

ورفع  تحديث  في  املستمرة  البنك  جهود  أن 

املختلفة». أنشطته  في  التشغيل  ة  كفاء

بنهاية  امللكية  إجمالي حقوق  «إن  وأضاف: 

8.6 مــلــيــار ريـــال،  الـــربـــع الــثــالــث وصـــل إلـــى 

 III بـــــازل  املـــــال  رأس  كـــفـــايـــة  فـــيـــمـــا ســـجـــلـــت 

%16.6 وهـــو مــؤشــر  نــســبــة  الــفــتــرة  بــنــهــايــة 

املركز  يؤكد  ما  التنظيمية  املتطلبات  يفوق 

ــخ الــــــذي يـــتـــمـــتـــع بــــه الــــدولــــي  ــ ــراسـ ــ املــــالــــي الـ

اإلسالمي».

مبتكرة  خدمات 
وأكــــد الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي 

الـــتـــي  األرقــــــــــــام  هـــــــذه  «أن 

ــا  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ تــــــــــــم اإلفــــــــــــــصــــــــــــــاح عـ

هــــــــي انــــــعــــــكــــــاس مـــنـــطـــقـــي 

لــــلــــجــــهــــود املــــــبــــــذولــــــة فـــي 

ــنــــك، ولـــــورشـــــة الـــعـــمـــل  الــــبــ

االســـتـــثـــنـــائـــيـــة الـــتـــي انـــطـــلـــقـــت فـــيـــه مـــواكـــبـــة 

ــتــــي رافــــقــــت جـــائـــحـــة كــــورونــــا،  لــــلــــظــــروف الــ

ــوط 
ّ

ات املــتــخــذة والــتــح حــيــث كــانــت لــإلجــراء

الــــجــــائــــحــــة  ـــن  عـــ الــــنــــاجــــمــــة  املـــــخـــــاطـــــر  إزاء 

ــتـــائـــج مــــؤثــــرة فــــي الـــتـــقـــلـــيـــل مــــن الــتــبــعــات  نـ

ــدثــــت  ــــي حــ ــتــ ــ ــ ــن الــــتــــقــــلــــبــــات ال ــ ــ ــة عـ ــ ــمـ ــ ــاجـ ــ ــنـ ــ الـ

إلـــى  نـــرتـــقـــي  أن  ــنـــا  ــعـ ــطـ ــتـ الـــــســـــوق، واسـ فــــي 

نـــتـــائـــج  نـــحـــقـــق  وأن  ــتــــحــــديــــات،  الــ مـــســـتـــوى 

ــمـــال تــنــســجــم إلــــى حـــد كــبــيــر مـــع األرقــــام  أعـ

املــســتــهــدفــة، وهــذا بــحــد ذاتــه إنــجــاز يحسب 

لــجــمــيــع الــعــامــلــني فــي الــبــنــك، ونــعــمــل بــدأب 

واألهداف». النجاحات  من  املزيد  لتحقيق 

وتـــابـــع: «إن أهـــم مــا أنــجــزنــاه خـــالل الــفــتــرة 

ــيـــل  ــة الـــتـــشـــغـ ــئــ ــيــ ــة كـــــــان تــــحــــســــني بــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ

إلـــــــــى حـــــــد كـــــبـــــيـــــر، عـــــبـــــر اســـــتـــــثـــــمـــــارنـــــا فـــي 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا، وتـــوفـــيـــر مــعــظــم الـــخـــدمـــات 

إلى  الذي ساهم  األمر  الرقمية  القنوات  عبر 

وزيادة  العمالء  قاعدة  تطوير  في  كبير  حد 

ــقــــاء  االبـــتـــكـــار، واالرتــ الـــثـــقـــة، وتـــعـــزيـــز روح 

أهم  أحد  تشكل  التي  املنافسة  مستوى  إلى 

االعتبار». بعني  نأخذها  التي  التحديات 

تـــعـــزيـــز  ــتــــطــــاع  اســ الـــبـــنـــك  «أن  إلـــــى  وأشــــــــار 

لعمالئه  واملنتجات  الخدمات  تقديم  قنوات 

وباتت  نوعي،  بشكل  والشركات  األفراد  من 

مـــعـــظـــم الـــخـــدمـــات يـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عــلــيــهــا 

هـــنـــاك  أن  كـــمـــا  ــنــــك،  ــبــ الــ فـــــــروع  زيــــــــارة  دون 

ــا تــــم تـــقـــديـــمـــهـــا لــلــعــمــالء  ــ ــــروضـ حــــمــــالت وعـ

ــري عــــبــــر الــــقــــنــــوات الـــرقـــمـــيـــة،  ــكـــل حــــصــ بـــشـ

ــانــــت الـــنـــتـــائـــج أكـــثـــر مــــن مـــمـــتـــازة، وهـــو  وكــ

الــذي يــدل عــلــى أن هــنــاك تــغــيــرًا كبيرًا  األمــر 

طــــــرأ عــــلــــى الــــثــــقــــافــــة املــــصــــرفــــيــــة خـــصـــوصـــًا 

مـــع الـــظـــروف الــتــي رافـــقـــت انــتــشــار جــائــحــة 

كورونا».

وأعـــرب الــســيــد الــشــيــبــي «عــن ارتــيــاح الــبــنــك 

األعمال  بيئة  تشهده  الذي  املطرد  للتحسن 

املـــحـــلـــيـــة الـــتـــي يـــركـــز عــلــيــهــا الـــبـــنـــك بــشــكــل 

أســــاســــي انـــطـــالقـــًا مــــن اعــــتــــبــــارات تــنــمــويــة، 

ــــدوى اســـتـــثـــمـــاريـــة، حـــيـــث إن  وأيـــضـــا مـــن جـ

 فـــي تـــوفـــيـــر الــتــمــويــل 
ً
هـــنـــاك تـــعـــاونـــًا فـــعـــاال

ــاريـــع فـــي قـــطـــاعـــات مــخــتــلــفــة،  ملــخــتــلــف املـــشـ

ــلـــى اإلنــــتــــاج  ــلـــك الــــتــــي تــــركــــز عـ ــًا تـ خـــصـــوصـ

الوطني». االقتصاد  قوة  وتعزيز 

اإلســالمــي  لــلــدولــي  التنفيذي  الــرئــيــس  ونــوه 

والـــنـــتـــائـــج  املـــتـــمـــيـــز  األداء  بـــــــإزاء  «أنــــــه  إلـــــى 

الـــجـــيـــدة الـــتـــي حــقــقــهــا الـــبـــنـــك خــــالل الــفــتــرة 

ــات  ــهـ ــر مـــــن جـ ــديــ ــقــ ــتــ ــال الــ ــ ــ ــد نـ ــقــ ــة، فــ ــ ــيـ ــ ــاضـ ــ املـ

اتحاد  منحه  عديدة، حيث  ودولية  إقليمية 

املــصــارف الــعــربــيــة جــائــزة أفــضــل بــنــك رقمي 

مــجــلــة  مـــنـــحـــتـــه  ــا  ــمـ كـ  ،2021 لــــعــــام  ــر  قـــطـ فــــي 

”World Economic“ األمريكية جائزة أفضل 

لـــعـــام 2021،  بـــنـــك إســـالمـــي رقـــمـــي فـــي قـــطـــر 

 International “Finance” مــجــلــة  ــا  بــــدورهــ

اإلسالمي جائزة  الدولي  منحت  البريطانية 

في خدمات  ابتكارًا  األفضل  اإلسالمي  البنك 

2021، وفـــي مــجــال  لــعــام  الــتــجــزئــة فـــي قــطــر 

ــنـــة جـــوائـــز  ــنـــحـــت لـــجـ ــــات الــــشــــركــــات مـ ــــدمـ خـ

الــــخــــدمــــات املـــصـــرفـــيـــة اإلســــالمــــيــــة الــــدولــــي 

اإلســــالمــــي جـــائـــزة أفـــضـــل مــنــتــج فـــي مــجــال 

بــطــاقــات ائــتــمــان الـــشـــركـــات واألعـــمـــال لــعــام 

االجتماعية  املسؤولية  2021». وعلى صعيد 

اإلســالمــي واصــل  الــدولــي  «أن  للبنك أوضــح 

املجتمع  في مجال خدمة  النوعية  مبادراته 

فــقــدم الـــدعـــم واملـــســـانـــدة لــعــدد مـــن األنــشــطــة 

فــي تحقيق  الــرغــبــة  تعكس  الــتــي  واملــبــادرات 

ــنـــيـــة  أهـــــــــداف ومــــضــــامــــني رؤيــــــــة قــــطــــر الـــوطـ

املجتمع  التنمية ومساندة  في مجال   2030

ــــدور  ــذا الـ ــ ــيـــواصـــل هـ ــنـــك سـ ــبـ ــره، والـ ــويــ ــطــ وتــ

املبادرات  تطلق  التي  الجهات  مع  بالتعاون 

لــخــدمــة  املـــضـــافـــة  الـــقـــيـــمـــة  ذات  واملــــشــــاريــــع 

فئاته». بجميع  املجتمع 

ــدد  ــ ــة جـ ــ ــريـ ــ ــشـ ــ ــبـ ــ ــد املـــــــــــــوارد الـ ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ

الدولي  «أن  على  التأكيد  التنفيذي  الرئيس 

مع  لالنسجام  فائقة  عناية  يولي  اإلسالمي 

الــتــوجــيــهــات والــخــطــط الــحــكــومــيــة لــتــمــكــني 

املــواطــنــني، حــيــث يــســعــى الــبــنــك بــشــكــل دائــم 

وتوفير  والــقــطــريــات،  الــقــطــريــني  الســتــقــطــاب 

الــتــأهــيــل والــتــدريــب املــالئــم، بــمــا يــكــفــل لــهــم 

فـــرص االرتـــقـــاء الــوظــيــفــي والــقــيــام بــدورهــم 

وعلى  املحلي  املصرفي  القطاع  في  الريادي 

العمل». مستويات  مختلف 

¶ مقر الدولي اإلسالمي 
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حــصــلــت شــركــة داللــــة لــلــوســاطــة واالســتــثــمــار القابضة 

الــرائــدة في مجال االستثمار املالي على جائزة  الشركة 

الــســالمــة املهنية كأفضل شــركــة قابضة في  التميز فــي 

مــجــال الــســالمــة املــهــنــيــة والـــتـــي تــمــنــحــهــا وزارة الــعــمــل 

تقديرا لجهود الشركة في هذا املجال املهم.

وقــــد صــــرح الــســيــد عــبــدالــلــه جـــاســـم الــــدرويــــش – رئــيــس 

مجلس إدارة شركة داللة القابضة بأن تخصيص وزارة 

العمل لجائزة في اإلنجازات القطرية في السالمة املهنية 

يـــدل بــشــكــل كــبــيــر عــلــى اهــتــمــام الـــدولـــة بــمــجــال الــســالمــة 

املهنية في كافة القطاعات والتي تمثل الشريان الرئيسي 

الفترة األخــيــرة مدى  الــبــالد وقــد شهدنا خــالل  القتصاد 

ــتـــصـــاد الـــقـــطـــري، حــيــث  ــاملـــي بـــاالقـ ــعـ زيـــــــادة االهـــتـــمـــام الـ

الــدولــيــة تــركــز اهتمامها على  أصبحت كــافــة املــؤســســات 

بيئة االقتصاد القطري والطفرة الحيوية التي تشهدها 

الــبــالد، تحت القيادة الحكيمة لسمو أمير البالد املفدى 

ــاف الـــدرويـــش إن  ــ الــشــيــخ تــمــيــم بـــن حــمــد آل ثـــانـــي، وأضـ

شــركــة داللــــة الــقــابــضــة قــامــت مــنــذ تــولــي مــجــلــس اإلدارة 

الجديدة منتصف عام 2020 على تطوير البنية التحتية 

فــي الــشــركــة وإطــــالق خــطــة اســتــراتــيــجــيــة جــديــدة تهدف 

بشكل أساسي إلى دعم بيئة العمل في الشركة وتحسني 

ــاع الــــتــــداول فـــي الـــبـــورصـــة الــقــطــريــة  ــطـ ــالـــي وقـ ــال املـ ــجـ املـ

تماشيًا مع الرؤية الوطنية للدولة، وأشار الدرويش إلى 

أن داللــة القابضة كونها أول مؤسسة مالية غير بنكية 

يتم إدراجها في غرفة قطر تؤكد للجميع حرصها الدائم 

ومــســاهــمــتــهــا فـــي كــافــة أنــشــطــة املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 

التي تعزز دعم املناخ االقتصادي للدولة إيمانًا بدورها 

فــي تقديم كــافــة التسهيالت لبيئة العمل مــن خــالل عدد 

املـــبـــادرات املتعلقة باملسؤولية االجتماعية وخدمة  مــن 

املــجــتــمــع، بــاإلضــافــة إلـــى تحسني بيئة الــعــمــل الــداخــلــيــة 

في الشركة. وأوضــح الدرويش خالل حفل تسلم الشركة 

لجائزة التميز فــي السالمة املهنية أن تنظيم مثل هذه 

الفعاليات املهمة مــن شأنها أن تساهم بشكل كبير في 

دعم عملية السالمة املهنية في كافة القطاعات الحيوية 

الــدولــة والــتــي ســوف تؤثر بشكل إيجابي على بيئة  فــي 

العمل داخـــل دولـــة قطر وتجعلها جــاذبــة لالستثمارات 

بشكل أكبر، وذلك في سبيل تحقيق رؤية قطر 2030.
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داللة تحصد جائزة التميز في السالمة املهنية

¶ مقر شركة داللة

Ooredoo: تقرير حول دور مزودي 
خدمات االتصاالت

شاومى تعلن عن الفائزين 
في السحب الضخم

Ooredoo أحد فروع ¶

أعـــلـــنـــت مــجــمــوعــة اســـتـــثـــمـــار الــقــابــضــة، 

إحدى الشركات املساهمة العامة الرائدة 

ــاع مــجــلــس  ــمـ ــتـ فــــي دولــــــة قـــطـــر خـــــالل اجـ

إدارتــهــا املنعقد امــس االثنني املــوافــق 25 

أكــتــوبــر 2021 عــن الــنــتــائــج املــالــيــة لفترة 

التسعة أشــهــر املنتهية فــي 30 سبتمبر 

ــتـــائـــج تــحــقــيــق  ــنـ الـ 2021. وقـــــد أظــــهــــرت 

صافي ربــح عائد ملساهمي الشركة األم 

بقيمة 23 مليون ريال قطري، وقد حققت 

ــرادات بنسبة 3%  ــ أيــضــا ارتــفــاعــًا فــي اإليـ

حيث بلغت اإليــرادات 244.3 مليون ريال 

قــطــري مــقــارنــة بمبلغ 238 مــلــيــون ريــال 

قطري لنفس الفترة من العام السابق.

وتعليقًا على هذه النتائج، صرح السيد 

خالد بن غانم سلطان الهديفي الكواري، 

قــائــال:  املــجــمــوعــة  رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 

«بفضل الله عز وجل استطعنا االستمرار 

ــا الــــوالــــد املــغــفــور  بـــاملـــســـيـــرة الـــتـــي بــــدأهــ

ــلـــطـــان الــهــديــفــي  ــلــــه غــــانــــم سـ لــــه بـــــــإذن الــ

ــة مــتــطــلــبــات الـــســـوق  ــبــ الـــــكـــــواري ومــــواكــ

املحلي والتعاقد مع عدة شركات محلية، 

واالســتــفــادة مــن االنــتــعــاش املــلــحــوظ في 

السوق املحلي والعاملي بعد التغلب على 

تداعيات جائحة فيروس كورونا».

كــمــا أعـــرب الــســيــد ســامــر وهــبــة، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي للمجموعة، عــن ســعــادتــه من 

زيــــــادة إيــــــــرادات املــجــمــوعــة خــــالل الــربــع 

ــارنـــة مــع  ــقـ ــالـــي مـ ــام الـــحـ ــعــ ــالـــث مــــن الــ ــثـ الـ

الــفــتــرة ذاتــهــا مــن الــعــام الــســابــق بنسبة 

إيــــرادات املجموعة  %3، وأوضـــح أن نمو 

ــاء نــتــيــجــة النــتــعــاش الـــســـوق الــقــطــري  جــ

الــتــابــعــة ألعمالها  واســتــئــنــاف الــشــركــات 

املختلفة التي تأثرت مسبقًا باإلجراءات 

املتبعة للحد من تفشي فيروس كورونا. 

وعزا السيد وهبة انخفاض صافي الربح 

العائد ملساهمي املجموعة بنسبة 14% 

ـــــــرادات األخـــــــرى غــيــر  ــــى انـــخـــفـــاض اإليـــ إلـ

املتكررة في الربع الثالث لهذا العام. وقال 

السيد وهبة: «إذا استثنينا األربــاح غير 

ــرادات  ــ املــتــكــررة املــســجــلــة ضــمــن بــنــد اإليــ

األخــــــرى مـــن صـــافـــي ربــــح فـــتـــرة الــتــســعــة 

أشهر املنتهية في 30 سبتمبر 2020، فإن 

صــافــي الـــربـــح الــتــشــغــيــلــي لــلــربــع الــثــالــث 

لهذا العام قد سجل ارتفاعًا ملحوظًا. 

وبـــني أيــضــا أن املــجــمــوعــة تــســعــى دائــمــا 

الــدخــل وتــوســيــع نطاق  لتنويع مــصــادر 

ــد وقــعــت عـــقـــودا مـــع عــمــالء  أنــشــطــتــهــا وقـ

جــدد ومــا زالــت تــواصــل تقديم الخدمات 

ــدأت  ــ ــ ــمـــالء الــــحــــالــــيــــني وبـ ــعـ ــلـ املــــتــــنــــوعــــة لـ

املـــجـــمـــوعـــة خـــــالل هـــــذه الـــفـــتـــرة بــتــنــفــيــذ 

عـــدة مــشــاريــع جــديــدة واســتــكــمــال بعض 

لــم يتم استكمالها خالل  الــتــي  املــشــاريــع 

الفترات السابقة، وقد أعرب السيد سامر 

وهــبــة عــن شــكــره لــكــافــة املــســاهــمــني على 

دعــمــهــم املــســتــمــر وثــقــتــهــم بــاملــجــمــوعــة، 

ــزم املـــجـــمـــوعـــة نـــشـــر الـــعـــرض  ــتـ ــعـ هـــــذا وتـ

ــه لــلــمــســتــثــمــريــن عــلــى  الــتــقــديــمــي املــــوجــ

 ،http://ihgqatar.comــتـــرونـــي ــكـ املــوقــع االلـ

اليوم الثالثاء، كما سوف يتم عقد مؤتمر 

عبر الهاتف موجه للمستثمرين ملناقشة 

نتائج املجموعة في تمام الساعة الثانية 

من بعد ظهر غد األربعاء.
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الرائدة في مجال التكنولوجيا  أعلنت شركة شاومى 

الـــعـــاملـــيـــة عــــن الـــفـــائـــزيـــن بـــجـــوائـــز الـــســـحـــب الــضــخــمــة 

الخاصة بها في حفل رائع أقيم في صالة عرضها في 

الجونا مول مؤخرا.

ختتمت الحملة التي استمرت ملدة شهر واحد والتي 
ُ
ا

أقــيــمــت لــعــمــالئــهــا األوفـــيـــاء فـــي قــطــر فـــي 10 أكــتــوبــر. 

للمشاركة في العرض الترويجي، كــان من املتوقع أن 

يشتري العمالء منتجات شاومى من صالة العرض 

في الجونا مول نحو الوقوف على فرص الفوز بإحدى 

علن عن الفائزين أخيًرا في 
ُ
الجوائز.وسط انتظار قلق، أ

14 أكتوبر بحضور كبار املسؤولني من كل من شاومى 

املـــوزع املعتمد الوحيد لشركة شــاومــى في  وإنــتــرتــك، 

ــددا هــائــال مـــن املــتــســابــقــني،  قــطــر. اجـــتـــذب الــتــرويــج عــ

ختير 11 فائزا محظوظا في سحب عشوائي. خرج 
ُ
وا

الفائزون املحظوظون بمجموعة من الجوائز، بما في 

ذلك أجهزة التلفاز الذكية ودراجات السكوتر وأحدث 

الهواتف الذكية وأجهزة تنقية الهواء. بجانب رسوم 

قــيــم عــرضــان تــرويــجــيــان آخــــران باسم 
ُ
الــســحــب، كــمــا أ

«اشــتــري واربـــح» و»ضــع عالمة واربـــح» من أجــل منح 

عمالء شاومى والجمهور املزيد من فرص الفوز.

وفي حديثه عن الترويج، قال أشرف إن كيه، الرئيس 

التنفيذي ملجموعة إنترتك «لقد كان شرفا عظيما أن 

نظمت وكــافــأت عــمــالء شــاومــى والــجــمــهــور مــن خالل 

الــعــروض الترويجية عبر السنني. لقد  مجموعة مــن 

ظــلــوا مــخــلــصــني لــلــعــالمــة الــتــجــاريــة لــســنــوات عــديــدة 

وســـاعـــدونـــا فـــي بــنــاء مــركــز قــــوي فـــي الـــســـوق بسبب 

املــتــبــادلــة. هــذه النتيجة الديناميكية  والئــهــم والــثــقــة 

لــدى عمالئنا  الرائعة القــت صــدى  توضح أن حملتنا 

وسيعزز السحب التزامنا بمنحهم املزيد من الخبرات 

املجزية في املستقبل أيضا.

الدوحة - الشرق

أعلنت Ooredoo عن إصدار أحدث تقاريرها بعنوان: 

«دور مــزودي خدمات االتصاالت في قطاع اإلعالم 

والــــبــــث»، ويــســلــط الــتــقــريــر الـــضـــوء حــــول املــشــهــد 

ــار والـــفـــرص  ــ ــ ــبـــث واآلثـ ــــالم والـ املــتــغــيــر لــقــطــاع اإلعــ

املــتــرتــبــة عــلــى الــتــحــول الــرقــمــي لــلــقــطــاع، كــمــا يقيم 

ــــزودي خـــدمـــات وشــبــكــات االتـــصـــاالت  إســهــامــات مـ

القوية واملوثوقة، مثل Ooredoo، في االرتقاء بهذا 

القطاع من خالل كونهم الشركاء املثاليني للشركات 

العاملة فــي هــذا املــجــال، وبــهــذا الــصــدد، قــال ثاني 

املــالــكــي، املـــديـــر الــتــنــفــيــذي لــخــدمــات الــشــركــات في 

الــتــي  تــقــاريــرنــا،  بــنــشــر أحــــدث  Ooredoo: «ســـعـــداء 

نــهــدف مـــن خــاللــهــا إلـــى مــشــاركــة املــعــرفــة والــــرؤى 

والخبرات املتعلقة بقطاعات مختلفة، وال شك أن 

الــتــي مــر بها العالم مؤخرا  األحـــداث االستثنائية 

غيرت املشهد في العديد من قطاعات األعمال، ومن 

بينها قطاع اإلعــالم والبث، لذا فإن دراســة وتقييم 

ــذه الــتــغــيــرات مـــن مــنــظــور عــمــلــيــاتــنــا الــتــجــاريــة  هــ

يحقق الفائدة لنا ولجميع الباحثني والعاملني في 

 Ooredoo مختلف القطاعات». هــذا ويمكن لعمالء

مــن الــشــركــات االســتــفــادة مــن مــزايــا Ooredoo، التي 

بــالــنــســبــة  الـــشـــركـــة األفـــضـــل   Ooredoo تــجــعــل مـــن

الــتــي توظفها،  الــكــثــيــرة  لــلــشــركــات بفضل املــواهــب 

إلــى جــانــب مــا تــوفــره مــن أفــضــل الشبكات الثابتة 

ــــع مــجــمــوعــة مـــن خـــدمـــات وحــلــول  والـــجـــوالـــة وأوسـ

االتـــصـــاالت وتــكــنــولــوجــيــا املــعــلــومــات، إضــافــة إلــى 

كونها الشريك املوثوق به منذ أكثر من 60 عامًا.

الدوحة - الشرق
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وقعت دولة قطر على االتفاقية الشاملة 

للنقل الجوي مع االتحاد األوروبي في 

أكــتــوبــر 2021،  بــتــاريــخ 18  لكسمبورغ 

في خطوة تاريخية على مستوى قطاع 

الطيران مــن شأنها أن تضمن تحقيق 

ــــن، مع  أعــلــى مــســتــويــات الــســالمــة واألمـ

ــة تنقل  ــريـ تــعــزيــز خــــيــــارات الــســفــر وحـ

املسافرين.

ووقــــع االتــفــاقــيــة مـــن الــجــانــب الــقــطــري 

ــن ســـيـــف  ــ ــ ــم بـ ــ ــاســ ــ ــد جــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ ــادة الـ ــ ــ ـــعـ ــ ســ

ــلـــيـــطـــي، وزيـــــــر املـــــــواصـــــــالت؛ ومـــن  الـــسـ

جــــانــــب االتــــــحــــــاد األوروبـــــــــــــي ســــعــــادة 

الـــســـيـــد أنــــــزي لــــوغــــار، وزيــــــر الـــشـــؤون 

فــي جــمــهــوريــة سلوفينيا،  الــخــارجــيــة 

الــــــذي تـــتـــولـــى بــــــالده حـــالـــيـــًا الـــرئـــاســـة 

ــاد األوروبـــــــي؛  الــــدوريــــة ملــجــلــس االتــــحــ

ومن جانب املفوضية األوروبية سعادة 

الــســيــد جــوزيــب بــوريــل، املــمــثــل األعــلــى 

لالتحاد األوروبــي للشؤون الخارجية 

ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــيــــة ونـ ــنــ ــيــــاســــة األمــ والــــســ

املفوضية األوروبية.

وترحب الخطوط الجوية القطرية بهذه 

االتفاقية، التي تعتبر ذات أهمية كبيرة 

ــيـــران تـــم تــوقــيــعــهــا مع  فـــي مـــجـــال الـــطـ

شركائها األوروبيني. وتمثل االتفاقية 

املعيار العاملي الجديد لالتفاقيات في 

مــجــال الـــطـــيـــران، وذلــــك بــتــقــديــم حــزمــة 

واحـــدة مــن الضوابط واملعايير رفيعة 

املـــســـتـــوى، كـــمـــا تــعــتــبــر مــنــصــة لــبــنــاء 

 حــــول مــســائــل 
ً
تـــعـــاون مــثــمــر مــســتــقــبــال

عديدة في مجال الطيران مثل السالمة 

واألمــــــن والــبــيــئــة واملـــنـــافـــســـة وحــمــايــة 

املستهلك واملسائل االجتماعية وإدارة 

املـــالحـــة الـــجـــويـــة. واحـــتـــلـــت املــواضــيــع 

املتعلقة بالبيئة مساحة مهمة، وهــذا 

يدل على أهمية العمل معًا للتقليل من 

آثار الطيران على البيئة.

 وقال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الــخــطــوط الــجــويــة 

ــه  ــدًا بــمــا أدركـ الــقــطــريــة: «إنــنــا ســعــداء جـ

االتحاد األوروبي والدول األعضاء بقيمة 

هــذه االتفاقية ومــا ستعود به من النفع 

على اقتصاداتها. كما سيمهد التوقيع 

ــة الـــتـــاريـــخـــيـــة الـــطـــريـــق  ــيــ ــاقــ ــفــ عـــلـــى االتــ

للمعنيني من كافة األطــراف لخلق فرص 

 
ً
جــديــدة لــتــطــويــر قــطــاع الــطــيــران. وبــنــاء

املــاضــي، فإنني  على مــا تــم تحقيقه فــي 

مــقــتــنــع بـــأن الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 

ــــالع بــــــدور أكـــبـــر فــي  ــطـ ــ ســـتـــواصـــل االضـ

تطوير صناعة النقل الجوي األوروبــي. 

وبوصفنا أفضل شركة طيران في العالم، 

فـــإنـــنـــا نــــــدرك أهـــمـــيـــة تــحــقــيــق األهــــــداف 

املنصوص عليها في االتفاقية الخضراء 

األوروبـــيـــة، وســنــواصــل العمل معًا على 

تحقيق أهداف الحيادية املناخية».

من جهته، قال سعادة السيد أنزي لوغار، 

الــشــؤون الخارجية فــي جمهورية  وزيــر 

ــيـــة  ــاقـ ــفـ ــبـــر هــــــذه االتـ ــتـ ســـلـــوفـــيـــنـــيـــا: «تـــعـ

إنــجــازا كــبــيــرا وتــتــويــجــا لــســنــوات جــادة 

مـــن املـــفـــاوضـــات، وأن دولــــة قــطــر شــريــك 

مهم لالتحاد األوروبــي وتمثل استمرارًا 

للتعاون الوثيق بني الطرفني».

ــا فـــالـــيـــان، مــفــوضــة  وقـــالـــت أديـــنـــا إيــــوانــ

النقل في االتحاد األوروبي: «تعتبر هذه 

االتفاقية األولــى من نوعها بني االتحاد 

ــي ومــنــطــقــة الــخــلــيــج، ونــمــوذجــًا  ــ األوروبــ

حتذى به في اتفاقيات الطيران.
ُ
عامليًا ي

كــمــا تمثل دلــيــال عــلــى الــتــزامــنــا املشترك 

ــًا  ــاديـ ــتـــصـ ــدام اقـ ــتــ ــســ ـــران مــ ـــيــ ــم طــ ــديـ ــقـ ــتـ بـ

ــادًا إلــــى  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ ــًا، اسـ ــيــ ــئــ ــيــ ــًا وبــ ــيــ ــاعــ ــمــ ــتــ واجــ

إطـــــار حـــديـــث يــشــمــل املــنــافــســة الــعــادلــة 

والتعاون الوثيق فيما يتعلق باملسائل 

االجتماعية والبيئية.

وســتــتــيــح هــــذه االتـــفـــاقـــيـــة خــلــق فــرص 

جديدة وخيارات أكثر سهولة وااللتزام 

بأعلى املعايير للمسافرين والعاملني 

في مجال الطيران.

رحالت أوديسا
 ومن جانب آخر أعلنت الخطوط الجوية 

القطرية تسيير ثالث رحالت أسبوعيًا إلى 

أوديسا في أوكرانيا اعتبارًا من 9 ديسمبر 

الــتــي  الـــثـــانـــيـــة  الـــوجـــهـــة  لــتــصــبــح   ،2021

تسير الناقلة رحالتها إليها في أوكرانيا. 

وستشغل الناقلة طائرة من طراز إيرباص 

A320 لــخــدمــة الـــرحـــالت الــجــديــدة، والــتــي 

تضم 12 مقعدًا على درجة رجال األعمال، 

و120 مقعدًا على الدرجة السياحية.

وقــال سعادة السيد أكبر الباكر، الرئيس 

الــتــنــفــيــذي ملــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة 

ر الخطوط الجوية القطرية 
ّ
القطرية: «تسي

رحـــالت مــبــاشــرة إلـــى أوكــرانــيــا مــنــذ شهر 

انــطــالق رحالتنا  أغــســطــس 2017، ويــأتــي 

مــن وإلــى أوديــســا عالمة فــارقــة فــي تاريخ 

عالقاتنا مع البالد. ومع اشتهار أوديسا 

باسم «لؤلؤة البحر األســود»، نتطلع إلى 

جــلــب الـــــــزوار مـــن مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــعــالــم 

الســـتـــكـــشـــاف تـــاريـــخـــهـــا الـــثـــقـــافـــي الــغــنــي 

وزيـــــارة املــنــاطــق الــســاحــلــيــة الــجــمــيــلــة في 

البالد».

ــاكـــر: «نــحــن  ــاف ســــعــــادة الـــســـيـــد الـــبـ ــ ــ وأضـ

ــة أمــــــام  ــفـــــرصـــ نـــتـــطـــلـــع أيـــــضـــــًا لـــنـــتـــيـــح الـــ

املسافرين من أوكرانيا بغرض السياحة 

إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــــى شــبــكــة وجــهــاتــنــا 

ــم الــــعــــديــــد مــن  ــــي تــــضــ ــتــ ــ ــ ــة، وال ــيــ ــامــ ــنــ ــتــ املــ

الــوجــهــات الــدافــئــة فـــي فــصــل الــشــتــاء في 

املـــحـــيـــط الــــهــــنــــدي، مـــثـــل جــــــزر املـــالـــديـــف 

وسيشيل وزنجبار. كما ستربط الرحالت 

الجديدة األوكرانيني باألصدقاء والعائلة 

في مختلف أنحاء العالم، مع رحالتنا إلى 

سيدني ودبي وبانكوك».

االتفاقية مع االتحاد األوروبي تضمن أعلى مستويات السالمة
الدوحة - الشرق

¶ وزير املواصالت يوقع االتفاقية

18 16

136 عارضًا في فعاليات معرض قطر للسياحة
ــة مـــعـــالـــي الـــشـــيـــخ خـــالـــد بــــن خــلــيــفــة بــن  ــايــ تـــحـــت رعــ

ــوزراء ووزيــر  عبد الــعــزيــز آل ثــانــي، رئــيــس مجلس الــ

الـــداخـــلـــيـــة، تـــقـــام الــنــســخــة األولــــــى مـــن مـــعـــرض قطر 

الدولي للسياحة والسفر، بالشراكة اإلستراتيجية مع 

جهاز قطر للسياحة في الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر 

2021 في مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات. 

وقال السيد رواد سليم، الشريك املؤسس واملدير العام 

فــيــرز» للمعارض واملــؤتــمــرات: «إنــه  لشركة «نيكست 

الــنــســخــة االفتتاحية  ملــن دواعــــي ســـرورنـــا أن تحظى 

األولى ملعرض قطر الدولي للسياحة والسفر بالدعم 

الحكومي الكامل، إلى جانب الدعم من كافة الجهات 

الــراعــيــة مــن املــنــظــمــات الــدولــيــة واملــؤســســات الــرائــدة 

في دولــة قطر. كما أننا فخورون بأن النسخة األولى 

نت مــن اســتــقــطــاب 31 دولـــة تــشــارك 
ّ
مــن املــعــرض تمك

ضــمــن 14 جــنــاحــًا ضــخــمــًا مــع 136 عـــارضـــًا. وبــمــا أن 

 أولوية كبرى بالنسبة القتصاد 
ّ

قطاع السياحة يحتل

دولة قطر، فإن معرض قطر الدولي للسياحة والسفر 

الــالزم لتعزيز انتعاش  2021 يهدف إلى تقديم الدعم 

ــة. كـــمـــا أن  ــائـــحـ ـــمـــا بـــعـــد الـــجـ
ّ
قـــطـــاع الـــســـيـــاحـــة ال ســـي

الــبــالد، وإقامة  عــودة السياحة إلــى سابق عهدها في 

الــفــعــالــيــات الــتــجــاريــة املــتــعــلــقــة بــهــذا املـــجـــال كــمــا في 

الــســابــق؛ تــعــد عــوامــل رئيسية لــدعــم تــطــويــر وتعزيز 

: «سيقام 
ً
قطاع السياحة». وأضاف السيد سليم قائال

الــدولــي للسياحة والسفر فــي واحــد من  معرض قطر 

أكثر األسواق العاملية نشاطًا في مجال االستثمار في 

قطاع الضيافة، وذلك في الوقت الذي تستعد فيه دولة 

قطر للترحيب بالعالم أجــمــع على أرضــهــا لحضور 

بطولة كأس العالم لكرة القدم FIFA قطر 2022».  من 

جانبها قالت السيدة جيل جياو، مدير معرض قطر 

الــدولــي للسياحة والسفر فــي مــعــرض حديثها حول 

إحصاءات السفر والسياحة: «تشير التقارير الصادرة 

عــن أكــســفــورد لــلــدراســات االقــتــصــاديــة؛ إلـــى أن دولــة 

ر بحوالي 0.9 مليار 
ّ

قطر ستجني مبلغًا إضافيًا يقد

الــبــالد، وستستقبل  دوالر أمــريــكــي مــن عــائــدات زوار 

ــًا بــشــكــل وســطــي 
ّ
مـــا يــصــل إلـــى 290,000 زائــــر ســنــوي

ــوام -2022 2025، وذلــــك كنتيجة مــبــاشــرة  ــ خـــالل األعـ

الــتــســويــقــي. كــمــا سيتم تحقيق مكاسب  لــالســتــثــمــار 

إضافية في حصة السوق على املدى الطويل من خالل 

مــواصــلــة تــوســيــع نــطــاق مــنــح تـــأشـــيـــرات الــســفــر إلــى 

البالد، وتطوير املنتجات السياحية. في حني سيصل 

عدد فرص العمل التي يدعمها قطاع السفر والسياحة 

في 2030 إلى حوالي 247,800 فرصة عمل. وسيشارك 

في هذا الحدث العاملي عارضون من 31 بلدًا إقليميًا 

ــدول، ومــن  ــ ــ ــذه الـ ــًا، ضــمــن 14 جــنــاحــًا يــمــثــل هــ ــيــ ودولــ

املتوقع أن يستقطب املعرض أكثر من 7,000 زائر على 

مــدار أيامه الثالثة من 16 إلى 18 نوفمبر 2021، على 

أرض مركز الدوحة للمعارض واملؤتمرات».

الدوحة - الشرق

كشفت قطر للسياحة النقاب عن موعد انطالق 

النسخة الــثــامــنــة عــشــرة مــن فــعــالــيــات معرض 

«هي» لألزياء العربية، حيث سيقام في الفترة 

مــن 12 وحــتــى 17 ديــســمــبــر فــي مــركــز الــدوحــة 

للمعارض واملــؤتــمــرات مــن تنظيم شــركــة قطر 

لفعاليات األعــمــال. وســتــقــام النسخة الثامنة 

عشرة من معرض «هي» تحت مظلة اإلجراءات 

االحــتــرازيــة الــتــي أقــرتــهــا الـــدولـــة مــؤخــرًا فيما 

يخص تنظيم املعارض والفعاليات السياحية، 

ــتــــوقــــع أن تـــشـــهـــد الـــنـــســـخـــة الـــحـــالـــيـــة  ومــــــن املــ

مشاركة واسعة من العالمات التجارية املحلية 

واإلقليمية والــعــاملــيــة. ويعتبر مــعــرض ”هــي“ 

ــعــــارض قـــطـــر املــتــخــصــصــة فــــي مــجــال  أقــــــدم مــ

املوضة واألزيــاء العربية، ويساهم في تسليط 

املــواهــب القطرية وتوفير منصة  الــضــوء على 

اســتــثــنــائــيــة يــتــبــادلــون مـــن خــاللــهــا الــخــبــرات 

ــة،  ويـــتـــعـــرفـــون عـــلـــى أحــــــدث اتـــجـــاهـــات املـــوضـ

أنــه يساهم في تعزيز مكانة قطر كوجهة  كما 

الــشــرق األوســط  للموضة واألنــاقــة فــي منطقة 

والعالم. 

وكانت النسخة املاضية من معرض «هــي» قد 

حققت نجاحا كبيرا حيث كــانــت أول معرض 

ــراءات  ــ يــتــم تــنــظــيــمــه بــنــجــاح تــحــت مــظــلــة اإلجــ

االحترازية وشهد مشاركة مميزة ألكثر من 150 

عالمة تجارية محلية باإلضافة إلى إقامة عدة 

جلسات حوارية وورش عمل وعروض أزياء. 

ويـــوفـــر مــعــرض ”هــــي“ بــيــئــة تــعــاونــيــة مميزة 

حــيــث يــمــكــن لــلــمــصــمــمــني املــحــلــيــني الــواعــديــن 

لــعــرض  يـــجـــتـــمـــعـــوا مـــعـــًا  ورواد األعـــــمـــــال أن 

أعـــمـــالـــهـــم وتــــبــــادل الـــخـــبـــرات والـــتـــعـــرف عــلــى 

جمهورهم عن قرب.

ــة األولــــــــــى مـــــن مـــعـــرض  وتـــــــم إطـــــــــالق الـــنـــســـخـ

ــــي» لـــألزيـــاء الــعــربــيــة فـــي عــــام 2007، وهــو  «هـ

الــثــامــنــة عــشــرة، ليصبح أكبر  اآلن فــي دورتــــه 

مــنــصــة لـــألزيـــاء الــعــربــيــة املـــعـــاصـــرة فـــي قــطــر. 

ويــرحــب مــعــرض «هـــي» باملصممني الناشئني 

والـــطـــمـــوحـــني جــنــبــًا إلــــى جــنــب مـــع الــعــالمــات 

ــعـــزز مـــكـــانـــة دولــــة  الـــتـــجـــاريـــة الـــعـــاملـــيـــة، مـــمـــا يـ

قــطــر كــوجــهــة تــســوق إقليمية رئيسية ومــركــز 

لالبتكار في مجال املوضة واألزياء.
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ترسية عقد تنفيذ املرحلة األولى من «سيتي جيت» بالقاهرة

أعلنت شركة الديار القطرية عن بدء تنفيذ املرحلة األولى 

مــن مــشــروع «سيتي جــيــت» بقيمة مليار جنيه، وذلـــك في 

احــتــفــال أقــيــم االثــنــني املــاضــي فــي مــوقــع املــشــروع بالقاهرة 

الجديدة، وقد حضر االحتفال سعادة السفير سالم مبارك 

آل شافي سفير دولة قطر في مصر، واملهندس خالد عباس 

ــكــــان لــلــمــشــروعــات الـــقـــومـــيـــة، واملــهــنــدس  نـــائـــب وزيـــــر اإلســ

عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي لشركة الديار 

الــقــطــريــة لــالســتــثــمــار الــعــقــاري، والــشــيــخ حــمــد بــن طـــالل آل 

ثاني مدير إدارة التطوير واملــشــاريــع فــي مصر والــســودان 

وأريــتــريــا بــشــركــة الـــديـــار الــقــطــريــة، إضــافــة لــعــدد مــن كبار 

الشخصيات، وشهد احتفال الديار القطرية مراسم توقيع 

شركة بوابة الشرق القاهرة الجديدة لالستثمار العقاري – 

إحــدى شركات الديار القطرية في مصر – مع شركة اتحاد 

املقاولني العاملية «CCC» للتعاقد على تنفيذ املرحلة األولى 

للمشروع. وخالل مشاركته في االحتفال، قال املهندس خالد 

عباس نائب وزير اإلسكان للمشروعات القومية: «يسعدني 

املشاركة في توقيع هذا العقد ووضع حجر أساس املرحلة 

األولــى من مشروع «سيتي جيت»، ونأمل أن نشارك أيضًا 

أقــرب وقت،  الثانية والثالثة منه في  سويًا في بــدء املرحلة 

فهذا املــشــروع إضــافــة كبيرة.» وأضـــاف: نحن فــخــورون في 

وزارة اإلســـكـــان وفـــي هــيــئــة املــجــتــمــعــات الــعــمــرانــيــة بحجم 

اإلنجاز الذي تم في املنطقة حول املشروع، وموقع «سيتي 

جــيــت» أصــبــح أكــثــر تــمــيــزًا مــن ذي قــبــل، ألنـــه يتميز بميزة 

ــه يــقــع بــجــوار الــعــاصــمــة اإلداريــــــة الــجــديــدة  كــبــيــرة وهـــي أنـ

مباشرة، ونــأمــل أن تتسارع وتــيــرة تنفيذ مــراحــل املشروع 

ليلحق بالعاصمة اإلداريــة، وسوف نساند املشروع ونذلل 

أي عقبات تواجهه، فنحن نقف مع الشركات الجادة، وشركة 

الديار القطرية واحدة من أكبر الشركات الجادة واملتميزة».

فرص للعمل 
وصرح املهندس عبدالله بن حمد العطية الرئيس التنفيذي 

لشركة الــديــار القطرية «مــنــذ دخــولــنــا الــســوق املــصــري في 

التزام الشركة نحو املساهمة في دفع  عام 2006، وقد ظهر 

عجلة االقــتــصــاد املحلي وتنمية ســوق العمل واهتمامها 

بالبعد االجتماعي في جميع مشاريع الشركة والتي وفرت 

عددا كبيرا من فرص العمل في املجتمع املحلي سواء خالل 

مـــراحـــل الــتــنــفــيــذ أو مـــراحـــل الــتــشــغــيــل، وبــالــنــســبــة ملــشــروع 

سيتي جيت فهو استمرار لنهج الشركة املستمر من املتوقع 

أن يوفر قرابة 200 ألف فرصة عمل في سوق العمل املحلي 

خالل فترة تنفيذ املشروع وذلك عدا فرص العمل التي سوف 

يوفرها بعد تنفيذ املشروع.

وأضــاف العطية: «شركة الديار القطرية بصدد اإلعــالن عن 

خططها التطويرية واالستثمارية والشراكات االستراتيجية 

على كامل األراضي اململوكة لها في جمهورية مصر العربية 

الــعــام، حيث إن استثمارات الشركة فــي السوق  قبل نهاية 

املصري كانت قد تخطت ٣ مليارات دوالر أمريكي، موزعة 

على عدد من املشاريع التي تجاوزت مساحتها ٤٠ مليون 

متر مربع ما بني سياحية وسكنية ومتعددة االستخدام، 

وهذا املشروع سيمثل إحدى اإلضافات الكبيرة الستثمارات 

الشركة في مصر حيث ستبلغ قيمته بعد االنتهاء منه قرابة 

12 مليار دوالر أمريكي، إضافة لباقي الخطط التطويرية 

واالستثمارية التي سيتم اإلعــالن عنها تباعا.» وقد فازت 

شركة اتحاد املقاولني العاملية «CCC» في مصر باملناقصة 

التي طرحتها الشركة املالكة كمقاول رئيسي لبناء وتنفيذ 

مشروع «سيتي جيت».

ق املهندس محمد طارق العضو املنتدب ملنطقة شمال 
ّ
وعل

 :
ً
أفريقيا باتحاد املقاولني العاملية «CCC» على الحدث قائال

”يــســعــدنــا الــيــوم أن يــتــم اخــتــيــارنــا مــن قــبــل شــركــة «الــديــار 

القطرية» كمقاول رئيسي ملشروع «سيتي جيت»، فالعالقة 

التجارية ما بني الشركتني ناجحة وطويلة األمــد في دول 

مختلفة، بما في ذلك مصر وقطر والسودان واملغرب واليمن. 

ا من تقديم مشاريع بــارزة 
ً

وخــالل تلك املشاريع، تمكنا مع

بأعلى معايير الجودة والدقة. وتأتي هذه الشراكة الجديدة 

بــعــد أشـــهـــر قــلــيــلــة مـــن االفـــتـــتـــاح الـــرســـمـــي لــفــنــدق «ســانــت 

ريجيس» والـــذي يمثل عالمة فــارقــة فــي عالقتنا التجارية 

املثمرة».

وأضـــــاف: ســنــتــابــع عــمــلــنــا الـــــدؤوب مـــن خـــالل تــقــديــم أعــلــى 

معايير الجودة إلى سوق العقارات املصري وتقديم تطوير 

عاملي متعدد االستخدامات، وخدمة ونجاح عمالئنا عامل 

رئــيــســي مــن اســتــراتــيــجــيــة شــركــتــنــا، والــعــالقــات التعاقدية 

املتكررة عبر مختلف املشاريع والبلدان دليل واضــح على 

الــتــزامــنــا الــقــوي تــجــاه عــمــالئــنــا. وتــعــد الــديــار الــقــطــريــة من 

بني عمالئنا الرئيسيني الذين نواصل خدمتها في مواقع 

جغرافية مختلفة».

موقع إستراتيجي
مــن جانبه، قــال الشيخ حمد بــن طــالل آل ثاني مدير إدارة 

التطوير واملــشــاريــع فــي مصر والــســودان وأريــتــريــا بشركة 

الديار القطرية: «يسرنا أن نشهد اليوم بدء تنفيذ املرحلة 

ــا يــمــيــز هــذا  األولــــى مــن مــشــروع ســيــتــي جــيــت الــضــخــم، ومـ

املــشــروع أنــه يقع على مساحة كبيرة تصل إلــى 8.5 مليون 

متر مربع، ويوفر 200 ألف فرصة عمل.» وأضــاف: «يحظى 

مــشــروع «سيتي جيت» بموقع استراتيجي فريد فــي قلب 

الــقــاهــرة الــجــديــدة والــعــاصــمــة اإلداريـــــة الــجــديــدة، ويعتبر 

مــديــنــة مــكــتــفــيــة ذاتـــيـــًا مـــع مــجــتــمــع مــتــكــامــل يــوفــر خــدمــات 

عــديــدة، ويشمل 24،500 وحــدة سكنية بمساحات مختلفة 

والـــتـــي تــتــنــوع مـــا بـــني الــفــيــالت املــســتــقــلــة والـــتـــاون هـــاوس 

والــتــويــن هـــاوس والــشــقــق، وتــطــل على ملعب جــولــف كبير 

للغاية يسع 18 حفرة، كما يوفر املشروع العديد من املرافق 

املــراكــز املجتمعية فــي جميع األحياء  الفاخرة بما فــي ذلــك 

واملـــــدارس والــفــنــادق الــدولــيــة والـــنـــادي الــريــاضــي ومجمع 

أعــمــال بــمــســاحــة 720 ألـــف مــتــر مــربــع ومــجــمــع طــبــي و300 

ألــف متر مربع من مساحات الترفيه والتجزئة، وجميعها 

مخطط لها وتنفيذها سيكون وفق مواصفات عاملية.»

وتشمل املرحلة األولـــى مــن مــشــروع سيتي جيت بناء 430 

وحــدة، واألعمال التي يغطيها التعاقد الجديد تشمل بناء 

الــفــيــالت على أن يتم تسليمها فــي غضون  وإنــجــاز جميع 

24 شهرا. وتعمل شركة الديار القطرية من خالل مشروعها 

هذا على راحة السكان من خالل املساحات الخضراء املوزعة 

بشكل متساو في املشروع والتي تساعد على االسترخاء. 

كما تقدم خدمات لكل الوحدات. يقع املشروع على بعد 30 كم 

إلى الجنوب الشرقي من القاهرة، و30 دقيقة فقط من مطار 

القاهرة الدولي.

نبذة عن مشروع سيتي جيت 
سيتي جيت هــو مجتمع متكامل يجمع كــل مــا تــريــده في 

ا بــهــدوء الطبيعة واملــســاحــات الــخــضــراء،  مــكــان واحـــد، بـــدء

مــــرورا بــاملــرافــق املـــوزعـــة بــعــنــايــة عــلــى مــســاحــة 8.5 مليون 

متر مــربــع، والــتــي تحتل موقعا أيقونيا بديعا، «كــل شيء 

تحتاجه في مكان واحــد» سيتي جيت هي مدينة مكتفية 

ت مــتــعــددة املــســاحــات تطل على 
ّ

ذاتــيــا وتــحــتــوي على فــيــال

ملعب جولف ومساحات خــضــراء وحــدائــق. باإلضافة إلى 

مراكز مجتمعية في جميع أحيائها ومدارس دولية وفنادق 

خمس نــجــوم ونـــواد ريــاضــيــة وكــل سبل الترفيه املصممة 

بعناية وفقًا ملعايير عاملية. سيتي جيت هي البيئة القادرة 

على إبراز كل اإلبداعات بداخلك. 

يحتل املشروع موقعا استراتيجيا يقع بني القاهرة الجديدة 

والــعــاصــمــة اإلداريـــــة الــجــديــدة. وهـــو مــديــنــة مكتفية ذاتــيــا 

ومــجــتــمــع مــتــنــوع ومــتــكــامــل. يــغــطــي املـــشـــروع مــســاحــة 8.5 

مليون متر مربع وسيضم 24500 وحدة سكنية، منها فيالت 

وشقق بمساحات مختلفة ستطل على ملعب جولف يضم 

18 حــفــرة بــاإلضــافــة إلــى املــســاحــات الــخــضــراء واملتنزهات. 

ويشمل مشروع سيتي جيت العديد من املرافق الفاخرة بما 

في ذلك املراكز االجتماعية املنتشرة في كافة األحياء بجانب 

املـــــدارس والـــفـــنـــادق الــدولــيــة والـــنـــادي الـــريـــاضـــي، ومجمع 

أعمال تبلغ مساحته 720 ألف متر مربع ومجمع طبي و300 

ألــف متر مــربــع مــن مــســاحــات الترفيه والــتــجــزئــة، جميعها 

نفذ وفق أعلى املعايير العاملية ومن املتوقع أن 
ُ
خطط وت

ُ
ست

يلبي هذا املشروع املتعدد االستخدامات حاجات اإلسكان 

فــي الــقــاهــرة الــجــديــدة. عــلــى مــســاحــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ 2020 

فدانا/ 8,489,000 متر مربع. وبمساحة بناء إجمالية تبلغ 

6,791,272 مترا مربعا. وبقيمة إجمالية للمشروع تبلغ 12 

مليار دوالر أمريكي بعد االنتهاء منه، وتتضمن مكونات 

ت سكنية. مركز 
ّ

املشروع املخططة التالي: شققا سكنية. فيال

املــديــنــة ومــراكــز تــجــاريــة, مجمع أعــمــال، مــســاحــات خضراء 

ــنـــادق، 3 مــــدارس،  وحـــدائـــق، نـــاديـــا ومـــالعـــب لــلــجــولــف، 4 فـ

ومساجد. 

القاهرة - الشرق
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