
أعلنت وزارة التجارة والصناعة 

بالتنسيق مــع وزارة البلدية عن 

بــاملــبــادرة الوطنية  بــدء التسجيل 

لــتــشــجــيــع اإلنـــتـــاج املــحــلــي ودعـــم 

أســـــعـــــار لــــحــــوم األغـــــــنـــــــام، لــشــهــر 

رمــــضــــان املــــبــــارك 1443هــــــــــ، وذلــــك 

اعتبارًا من يوم أمس وحتى تاريـخ 

ــــارس الــــجــــاري، وتـــأتـــي هــذه  10 مـ

ــــار حــــرص وزارة  الــخــطــوة فـــي إطـ

التجارة والصناعة على تشجيع 

ودعـــــم مـــربـــي الــــثــــروة الــحــيــوانــيــة 

ــــزب واملــــــــــــــزارع مــن  ــعــ ــ ــاب الــ ــ ــحــ ــ أصــ

ــاج املـــحـــلـــي مــن  ــتــ ـــادة اإلنــ ــ ــل زيــ ــ أجـ

األغنام، وحماية البيئة التجارية 

الــدولــة، تحسبًا  واالقتصادية في 

ــاء الـــعـــرض  ــقــ ــتــ لـــتـــغـــيـــر ظــــــــروف الــ

بالطلب وخلق توازن بينهما بما 

يساهم فــي اســتــقــرار األســعــار في 

األســــواق وضــمــان حــق املــواطــنــني 

في الحصول على اللحوم الحمراء 

ــــالل الـــشـــهـــر الــفــضــيــل بــأســعــار  خـ

مناسبة، وأوضحت وزارة التجارة 

والــصــنــاعــة أنــه على الــراغــبــني من 

ــعـــزب الــذيــن  ــربـــني وأصــــحــــاب الـ املـ

ــور مــن  ــ تـــتـــوافـــر لـــديـــهـــم أغــــنــــام ذكــ

الــســاللــة عــواســي ونــجــدي وعــرب 

والـــحـــري الــتــقــدم لــلــتــســجــيــل لــدى 

ــوزارة  بــ الــحــيــوانــيــة  الـــثـــروة  إدارة 

البلدية - برج املنصور – الدور 11، 

ويكون الحضور شخصيًا أو من 

خـــالل تــوكــيــل مــوثــق. كــمــا أشـــارت 

ــــى الــــشــــروط املــطــلــوبــة  الـــــــــوزارة إلـ

ــتـــي  لــلــتــســجــيــل فــــي املــــــبــــــادرة والـ

لـــدى املتقدم  تتمثل فــي أن يــكــون 

املــفــعــول، وشهادة  رخصة ســاريــة 

مربي ثروة حيوانية.

استقرار األسعار
ــا جـــــاء فــي  وتــعــلــيــقــا مـــنـــه عـــلـــى مــ

الــتــجــارة بالتنسيق  بــيــان وزارة 

مع وزارة البلدية بخصوص بدء 

ــبــــادرة الــوطــنــيــة  الــتــســجــيــل فـــي املــ

لــتــشــجــيــع االنـــتـــاج املــحــلــي ودعـــم 

أســعــار لــحــوم األغــنــام خــالل شهر 

رمضان املقبل، بارك رجل األعمال 

فــهــد الــخــلــف هــــذه املــــبــــاردة الــتــي 

مـــن شــأنــهــا حــســب كـــالمـــه خــدمــة 

مــصــلــحــة جــمــيــع األطـــــــراف، ســـواء 

ــك بــــمــــربــــي الـــــحـــــالل أو  ــ ــ ــلـــق ذلـ ــعـ تـ

الــذيــن سيستفيدون  املستهلكني 

ملــدة شهر كــامــل مــن هــذه العملية 

ــا إلـــى حــفــظ العيش  الــهــادفــة دومــ

الـــكـــريـــم بــالــنــســبــة لــلــمــســتــهــلــكــني 

الــدوحــة، مشجعا أصحاب  داخـــل 

العزب الوطنيني على املشاركة في 

إلـــى التسجيل  املـــبـــادرة والــتــوجــه 

فيها، من أجل انجاحها وإخراجها 

بالصورة التي كانت عليها خالل 

الـــســـنـــوات املـــاضـــيـــة، مـــع مــحــاولــة 

الــرفــع مــن عــدد األغــنــام املطروحة 

ــة  فــــي مـــــبـــــادرة الـــــخـــــراف املـــدعـــومـ

لــشــهــر رمـــضـــان الــــقــــادم، بــتــعــزيــز 

العمل املشترك مع كل من وزارتي 

الـــتـــجـــارة والـــصـــنـــاعـــة بـــاإلضـــافـــة 

إلــــى الـــبـــلـــديـــة، وتـــزويـــدهـــم بــأكــبــر 

عــدد ممكن من األغــنــام في الفترة 

املقبلة، خاصة وأن كل اإلمكانيات 

لــذلــك مــتــوفــرة فــي ظــل تــوفــر عــدد 

مــعــتــبــر مــــن الــــعــــزب عـــلـــى كــمــيــات 

محترمة مــن الــحــالل الــقــادرة على 

تــــوريــــد  فـــــي  ــيــــســــي  لــــعــــب دور رئــ

ــلـــحـــوم فــي  ــالـ ــلــــي بـ الــــســــوق الــــداخــ

هــذا املوسم املتسم بارتفاع نسب 

اإلقبال على هذه املادة الرئيسية. 

وأكد الخلف على الفوائد الكبيرة 

التي ستعود به هذه املبادرة على 

اللحوم في شهر  مستوى أسعار 

الالمتناهية  رمضان، وأهميتها 

فــيــمــا يــتــعــلــق بــاســتــقــرار األثــمــان 

ــام قــيــاســيــة  ــ ــ ــدم بــلــوغــهــا ألرقـ ــ وعــ

بــســبــب زيــــادة الــطــلــب عــلــيــهــا في 

شــــهــــر رمـــــــضـــــــان، مــــــا يـــســـتـــدعـــي 

إرســــــاء أســـالـــيـــب فــعــالــة لــلــوقــوع 

فــــــي مــــثــــل هـــــــذه املــــشــــكــــلــــة، وهــــو 

الــــــــــــــدور الـــــــــــذي يــــمــــكــــن ملــــــبــــــادرة 

املــدعــومــة تجسيده بكل  الــخــراف 

ســهــولــة، وبـــاألخـــص فــي حـــال تم 

الــتــواجــب مــعــه بــالــطــريــقــة املــثــلــى 

من طرف مربي األغنام، الذين من 

االنــدمــاج تحت مظلتها  األفــضــل 

أرباحهم  الرفع من قيمة  بغرض 

وأنــهــا تضمن  الــســنــويــة، السيما 

املثالي خــالل موسم  الــســوق  لهم 

ــــادرة  ــبـ ــ ــيــــام بـــفـــضـــل هــــــذه املـ الــــصــ

اإليجابية.

QNB
أسهم البنوك تدعم 

صعود البورصة

أغلقت البورصة تعامالت أمس على ارتفاع، بدعم نمو 5 قطاعات، 

مـــع تــحــســن بـــالـــتـــداوالت، مـــع تـــصـــدر ســهــم بــنــك QNB االرتـــفـــاعـــات 

الــعــام بنسبة %2.28 ليصل إلى  الــســيــولــة، وصــعــد املــؤشــر  ونــشــاط 

النقطة 12948.75، ليربح 289.26 نقطة عن مستوى األحد، وانتعشت 

ـــ596.62  بــ ــال، مــقــارنــة  الـــتـــداوالت، إذ وصــلــت السيولة 1.72 مليار ريـ

الــتــداول 503.13 مليون سهم،  مليون ريــال بــاألمــس، وبلغت أحجام 

علمًا بأنها كانت تبلغ 227.98 مليون سهم، وشهدت الجلسة ارتفاعًا 

لــــ5 قــطــاعــات عــلــى رأســهــا الــبــنــوك والــخــدمــات املــالــيــة، ويــلــيــه النقل، 

والصناعة، ثم العقارات، والتأمني، بينما تراجع قطاعا االتصاالت 

والبضائع، قفز البنوك والخدمات املالية بنسبة %3.88، لنمو 10 

أســهــم مــن أصـــل 12 سهمًا مــدرجــني بــالــقــطــاع تقدمها QNB األكــثــر 

ـــ%6.08، وتــجــاهــل الــقــطــاع تــصــدر «األهـــلـــي» الــتــراجــعــات  ارتــفــاعــًا بـــــ

بـ%9.29 عقب إقرار التوزيع السنوي، وزيادة رأس املال، وفي املقابل 

تراجع االتصاالت %0.39، بضغط رئيسي النخفاض سهم «أوريدو» 

، تقدم «السالم» املرتفع 
ً
وحيدًا بنسبة %0.97، وبشأن األنشط تداوال

%5.67 الكميات بنحو 154.59 مليون سهم، فيما جاء «الوطني» على 

رأس السيولة بقيمة 339.16 مليون ريال.

الدوحة-الشرق

بدء التسجيل باملبادرة الوطنية لتشجيع اإلنتاج املحلي
حسين عرقاب

فهد الخلف

أعــــــلــــــنــــــت قــــــطــــــر لــــلــــطــــاقــــة، 

ــــس، عــــن أســــعــــار الـــديـــزل  امــ

والجازولني في دولــة قطر، 

وذلك لشهر مارس الجاري، 

حيث شهدت األسعار ثباتا 

ــلــــديــــزل والـــــجـــــازولـــــني 95  لــ

ســـوبـــر وانـــخـــفـــاضـــا لسعر 

الجازولني 91 ممتاز بـ0.05 

لـــيـــصـــبـــح 2 ريــــــــال،  ريــــــــــال 

وحـــددت قطر للطاقة سعر 

ـــديـــــزل بـــــــــــ2.05 ريــــال  ــر الــ ــتـ لـ

ــر مــــــــارس، دون  ــهـ ــــالل شـ خــ

تغير عن مستويات فبراير 

املاضي، فيما حــددت سعر 

الجازولني 95 سوبر بـ2.10 

ـــد لــشــهــر  ــواحـ ــال لــلــتــر الــ ــ ريــ

مارس، عند مستوى أسعار 

الشهر املاضي.

قطر للطاقة تعلن عن أسعار الوقود لشهر مارس
الدوحة - قنا

استدعاء طرازات من أودي 2020

الـــتـــجـــارة والــصــنــاعــة بــالــتــعــاون مع  أعــلــنــت وزارة 

شــركــة كــيــو أوتــــو لــلــســيــارات وكــيــل ســـيـــارات أودي 

عن استدعاء ملركبات أودي طراز كيو 5، أيه 6، أس 

أيــه 8 سنة الصنع 2020 وذلـــك لتآكل  7، أر أس 7، 

غير متساو لــإلطــارات على املحور الخلفي مما قد 

يؤدي إلى فقدان السيطرة على املركبة أثناء القيادة. 

ــراء فــي إطــــار التنسيق واملــتــابــعــة  ــ ويــأتــي هـــذا االجـ

املستمرة من وزارة التجارة والصناعة للتأكد من 

مدى التزام وتقيد وكالء السيارات بمتابعة عيوب 

السيارات وتصحيحها لحماية حقوق املستهلكني. 

وأكدت الوزارة أنه سيتم التنسيق مع وكيل الشركة 

الــصــيــانــة والتصليح والــتــواصــل  ملتابعة عمليات 

مع العمالء للتأكد من تنفيذ اإلجــراءات وتصحيح 

الخلل والعيوب في السيارات التي تشملها العيوب.

الدوحة-الشرق

ــام لـــســـوق مــســقــط بــنــهــايــة  ــعـ ــر الـ ــع املـــؤشـ ــفـ ارتـ

بــاملــائــة، ليغلق   0.48 امـــس، بنسبة  تــعــامــالت 

 19.46 رابـــحـــًا  نــقــطــة،   4055.42 عــنــد مــســتــوى 

نــقــطــة عـــن مــســتــويــاتــه بــجــلــســة األحـــــد، ودعـــم 

ــم الـــقـــيـــاديـــة،  ــهــ ــر صـــعـــود األســ ــؤشــ ــاع املــ ــ ــفـ ــ ارتـ

ــة مــجــتــمــعــة،  ــيـ ــاعـ ــقـــطـ وارتــــــفــــــاع املــــــؤشــــــرات الـ

بـــاملـــائـــة، مع  بــنــســبــة 0.97  ــالـــي  املـ وتـــصـــدرهـــا 

صـــــــدارة أومــنــفــيــســت لـــلـــرابـــحـــني بــنــســبــة 7.9 

 3.33 للتمويل بنسبة  باملائة، وارتــفــع مسقط 

الخدمات بنسبة  باملائة، وارتفع مؤشر قطاع 

ـــا بـــارتـــفـــاع ســهــم عــمــان 
ً
0.26 بـــاملـــائـــة، مـــدفـــوع

لالستثمارات بنسبة 3.38 باملائة.

القياديات ترتفع بمؤشر مسقط
مسقط - الشرق

LTE إطالق شبكة اتصاالت :Ooredoo
ــــن إطـــــــــــالق شـــبـــكـــة  ــ ــــت Ooredoo عـ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ

اتصاالت LTE مخصصة لدعم املؤسسات 

والشركات العاملة في قطاع النفط والغاز، 

وذلك بالتعاون مع عمالقي التكنولوجيا، 

Ericsson و Nokia، إذ ســيــتــم، وألول مــرة 

فــي قطر، تخصيص شبكة LTE متكاملة 

لــتــمــكــني خـــدمـــات االتــــصــــاالت والــبــيــانــات 

واملـــكـــاملـــات الــصــوتــيــة فـــي املـــواقـــع الــنــائــيــة 

املــــرافــــق  ــة مـــثـــل  ــبـ ــعـ الـــصـ ــــروف  ــظــ ــ الــ وذات 

البحرية، فبعد أن قامت Ooredoo بمعاينة 

ــع فـــي قــطــر وإجـــــــراء الــــدراســــات  ــواقـ عــــدة مـ

الــالزمــة، حــددت الشركة حاجة  التحليلية 

عمالئها مــن الــشــركــات الــعــامــلــة فــي قطاع 

 Wimax / النفط والــغــاز الســتــبــدال تقنية

WiFi القديمة في جميع مرافقها البحرية 

وتـــزويـــدهـــا بــتــقــنــيــات مـــتـــطـــورة وحــديــثــة 

تتيح لها الحصول على خــدمــات بيانات 

واتـــــصـــــاالت قــــويــــة. وســـعـــيـــًا إلتــــمــــام هـــذه 

تـــعـــاونـــت Ooredoo مــــع شــركــتــي  املـــهـــمـــة، 

Ericsson و Nokia لتطوير شبكة اتصاالت 

LTE مــخــصــصــة يــمــكــنــهــا دعــــم الــعــمــلــيــات 

ــــات تــلــك  ــــاجـ ــيـ ــ ــتـ ــ ــيــــة احـ ــبــ ــلــ ــة وتــ ــ ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ

الشركات.

وستوفر الشبكة الجديدة خدمات مكاملات 

ــر لــدعــم  ــوفـ ــتـ صـــوتـــيـــة وبــــيــــانــــات عـــالـــيـــة الـ

عمليات شركات النفط والغاز في املواقع 

البعيدة التي ال تتوفر فيها عــادة شبكات 

ثــابــتــة أو جـــوالـــة، مثل  اتـــصـــاالت تقليدية 

مـــنـــصـــات الـــحـــفـــر والـــتـــنـــقـــيـــب فــــي املــــواقــــع 

البحرية واملرافق األخرى. 

الــصــدد، قــال الشيخ محمد بن عبد  وبهذا 

 Ooredoo الله آل ثاني، الرئيس التنفيذي لـ

قــطــر: «ال شـــك أن إطــــالق شــبــكــة اتــصــاالت 

خ مكانة Ooredoo كمبتكر 
ّ

مخصصة يرس

ومــزود موثوق لحلول االتصاالت وكداعم 

رئــيــســي لــلــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات الــحــيــويــة 

ــن مـــلـــتـــزمـــون  ــحــ ــا. ونــ ــ ــهـ ــ ــارجـ ــ ــــي قـــطـــر وخـ فـ

باالستثمار في االبتكار بما يتماشى مع 

اســتــراتــيــجــيــة الـــشـــركـــة، وحـــريـــصـــون على 

تــوفــيــر الــحــلــول وتــطــويــرهــا، وذلـــك لتلبية 

احتياجات عمالئنا في مختلف القطاعات. 

ومن خالل تعاوننا مع شركاء عامليني مثل 

ــر أفــضــل 
ّ

Ericsson و Nokia، فــإنــنــا نــســخ

الــخــبــرات وأحـــدث التقنيات   لضمان أعلى 

جودة ممكنة في املنتجات والخدمات التي 

نوفرها لعمالئنا».

برشلونة - الشرق

تبادل وثائق االتفاقية بني الجانبني
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769.4 مليار ريال قروض البنوك للقطاع الخاص

إطالق التقرير الثاني لرأس املال الجريء في قطر

ــزي املــيــزانــيــة  ــركــ ــدر مـــصـــرف قـــطـــر املــ ــ أصــ

املجمعة للبنوك لشهر يناير 2022، وتبني 

من مراجعة األرقــام ارتفاع جملة قروض 

ــتـــوى 769.4  ــسـ إلــــــى مـ ــــخـــــاص  الـ ــقــــطــــاع  الــ

ــه إلــى  ــعـ مــلــيــار ريـــــال، فــيــمــا ارتــفــعــت ودائـ

مستوى 407.7 مليار ريال. ووفقا لبيانات 

املـــيـــزانـــيـــة املــجــمــعــة فــقــد ارتـــفـــعـــت ودائــــع 

الــعــام فــي شهر يناير  الحكومة والــقــطــاع 

إلـــى 281.3 مليار  بنحو 0.6 مــلــيــار ريـــال 

ريــال. وقــد توزعت هــذه الــودائــع بني 93.9 

مليار ريال للحكومة، و149.5 مليار ريال 

للمؤسسات الحكومية، و37.9 مليار ريال 

للمؤسسات شبه الحكومية التي تساوي 

فيها حصة الحكومة %50 أو أكثر، وتقل 

قــــروض  عــــن %100. وانـــخـــفـــضـــت جــمــلــة 

ــقــــطــــاع الــــعــــام مــــن الــبــنــوك  الـــحـــكـــومـــة والــ

املحلية فــي شهر يناير ينحو 4.9 مليار 

ريــال إلى 374.7 مليار ريـال، وقد توزعت 

القروض إلى 135.4 مليار ريال، للحكومة 

ــداره 6.9 مــلــيــار ريــــال عن  ــقـ بــانــخــفــاض مـ

ديسمبر، و220.3 مليار ريال للمؤسسات 

الــحــكــومــيــة بــارتــفــاع 1.6 مــلــيــار ريــــال عن 

ــال للمؤسسات  ديــســمــبــر، و 19 مــلــيــار ريـ

شــبــه الــحــكــومــيــة بــارتــفــاع 0.4 مــلــيــار عن 

ديـــســـمـــبـــر. وانـــخـــفـــض رصـــيـــد الـــســـنـــدات 

واألذونات الحكومية في يناير بنحو 1.8 

مليار ريال إلى مستوى 174.3 مليار ريال. 

وبــاملــحــصــلــة انــخــفــض إجـــمـــالـــي ائــتــمــان 

ــكـــومـــي ومــــؤســــســــات،  الــــقــــطــــاع الـــــعـــــام، حـ

إضـــافـــة إلــــى أذونــــــات وســـنـــدات وصــكــوك 

إلــى مستوى 549  بنحو 6.7 مليار ريـــال 

مليار ريال. وارتفعت جملة ودائع القطاع 

الــخــاص املــحــلــيــة لـــدى الــبــنــوك مــع نهاية 

شهر يناير املاضي بنحو 2.9 مليار ريـال 

عــن نــهــايــة ديــســمــبــر إلـــى مــســتــوى 407.7 

مــلــيــار ريــــــال. وارتـــفـــعـــت جــمــلــة الـــقـــروض 

والتسهيالت االئتمانية املحلية املقدمة 

من البنوك للقطاع الخاص املحلي بنحو 

إلــــــى مــســتــوى  لـــتـــصـــل  2.7 مـــلـــيـــار ريـــــــال 

ــال، مــنــهــا 219.4 مــلــيــار  ــ 769.4 مــلــيــار ريــ

ريال لقطاع الخدمات، بارتفاع 1.6 مليار 

ريــــال عـــن ديــســمــبــر، و159.7 مــلــيــار ريـــال 

لقطاع العقارات، بانخفاض 1.3 مليار عن 

ديسمبر، و 161.3 مليار ريـــال للقروض 

االستهالكية لألفراد،بارتفاع مليار ريال، 

الـــتـــجـــارة،  لـــقـــطـــاع  ــال  ــ و 164.6 مـــلـــيـــار ريــ

بــارتــفــاع 1.4 مــلــيــار ريــــال، و 41.7 مليار 

ريال لقطاع املقاولني،بانخفاض0.2 مليار 

ريال، و 19.9 مليار ريال لقطاع الصناعة، 

بارتفاع 0.2 مليار ريال، و 2.9 مليار ريال 

قروض وتسهيالت أخرى، بدون تغير عن 

ديسمبر. 

القطاع الخارجي
ــــت  ــعـ ــ ــفـ ــ وفـــــــــــي جـــــــانـــــــب املــــــــــــوجــــــــــــودات ارتـ

استثمارات البنوك التجارية في األوراق 

املالية خــارج قطر بنحو 0.1 مليار ريــال 

إلى مستوى 19.1مليار ريال. وانخفضت 

أرصــدتــهــا لـــدى بــنــوك خــــارج قــطــر بنحو 

ــال.  إلـــى 101.6 مــلــيــار ريـ ــال  8.6 مــلــيــار ريــ

وانــخــفــضــت قـــروض الــبــنــوك املحلية إلــى 

جــهــات خــارجــيــة بــنــحــو 0.3 مــلــيــار ريـــال 

إلى مستوى 69.2 مليار ريال، وانخفضت 

اســتــثــمــاراتــهــا فـــي الـــشـــركـــات الــخــارجــيــة 

إلــــى 37.4 مــلــيــار  بــنــحــو 0.5 مــلــيــار ريــــال 

ــفــــعــــت مـــوجـــوداتـــهـــا األخـــــرى  ريــــــــال، وارتــ

ــال  ــ مـــلـــيـــار ريـ بـــنـــحـــو 0.17  الـــــخـــــارج  ــــي  فـ

إلـــى مــســتــوى 4.67 مــلــيــار ريــــال، و مــن ثم 

انخفض إجمالي املــوجــودات في الخارج 

بنحو 9.1 مليار ريال إلى 232 مليار ريال.   

وفـــي جــانــب املــطــلــوبــات اســتــقــرت ودائـــع 

ــــدى الـــبـــنـــوك داخــــل  الـــبـــنـــوك الـــخـــارجـــيـــة لـ

قطر في يناير عند مستوى 345.7 مليار 

ريــال، واستقرت مديونية البنوك املحلية 

لـــلـــخـــارج فـــي صـــــورة ســـنـــدات وشـــهـــادات 

إيــداع بنحو 0.2 مليار ريــال إلى مستوى 

81.2 مليار ريال، واستقر رصيد أصحاب 

لــدى البنوك القطرية  الــودائــع الخارجية 

عند مستوى 271.8 مليار ريـــال، ومــن ثم 

استقر إجمالي املطلوبات الخارجية من 

الداخل عند 698.7 مليار ريال. وبمطابقة 

مــوجــودات الــقــطــاع املــصــرفــي فــي الــخــارج 

ــات، نـــجـــد أن  ــوبـ ــلـ ــطـ مــــع مــثــيــالتــهــا مــــن املـ

صــافــي مطلوبات قــطــاع الــبــنــوك فــي قطر 

للعالم الــخــارجــي قــد انــخــفــض مــع نهاية 

شــهــر يــنــايــر بــنــحــو 4.5 مــلــيــار ريــــال إلــى 

مستوى 466.7 مليار ريال مقارنة بـ 471.2 

مليار ريال مع نهاية ديسمبر املاضي.

أطــلــق بــنــك قــطــر لــلــتــنــمــيــة الــتــقــريــر الــثــانــي لــــرأس املـــال 

ــريء لـــعـــام 2021 بـــالـــتـــعـــاون مـــع مــنــصــة األبـــحـــاث  ــجــ الــ

ا من 
ً

ماجنت، ويتناول التقرير في نسخته الثانية عــدد

املحاور التمويلية املتعلقة باالستثمار في سبيل فتح 

آفاق جديدة للشركات الصغيرة واملتوسطة ورصد أهم 

املــتــغــيــرات فــي املــشــهــد االســتــثــمــاري الــوطــنــي، ويسعى 

ا إيجابية في نسخته 
ً

التقرير السنوي الذي القى ردود

األولــى لــإلضــاءة على املشهد الــريــادي االستثماري في 

ا 
ً
دولة قطر عبر العديد من الجوانب االستثمارية ووفق

ــرواد األعــمــال  ــ ــك لــكــي يــتــيــح لـ لــعــدد مـــن املــتــغــيــرات، وذلــ

ــادة  واملــســتــثــمــريــن وأبــــــرز املــســاهــمــني فـــي مــنــظــومــة ريــ

األعـــمـــال املــعــلــومــات الــدقــيــقــة الــكــافــيــة التــخــاذ الـــقـــرارات 

املستقبلية السليمة. 

وأشــار الرئيس التنفيذي باإلنابة لبنك قطر للتنمية، 

الــســيــد عــبــد الــرحــمــن بـــن هــشــام الـــســـويـــدي، إلـــى املــزايــا 

ا: «بعد النجاح 
ً
ضيف

ُ
العديدة التي يقدمها هذا التقرير، م

الــذي القــاه التقرير األول، نقدم اليوم تقرير عام  املميز 

الـــجـــريء، حــتــى يــتــســنــى لكافة  2021 حـــول االســتــثــمــار 

أعضاء منظومة ريادة األعمال في دولة قطر االستفادة 

ــد خـــطـــواتـــنـــا  ــرشــ ــات قـــيـــمـــة تــ ــلـــومـ ــعـ ــن مـ ــ ــه مـ ــدمـ ــقـ ــا يـ ــمـ مـ

ا مــبــشــًرا فــي كــافــة جوانب 
ً

املستقبلية، ولــقــد قــرأنــا نــمــو

آفــاق جــديــدة ويرشد  الــذي يدفعنا نحو  التقرير، األمــر 

سعينا فــي إطـــالق مــبــادرات جــديــدة.»  وعــكــس التقرير 

ا واضـــحـــًا، حيث 
ً

ــارزة نــمــو ــبـ اتــه الـ فــي عـــدد مــن إحــصــاء

إلــى مستوى  وصــل تمويل االستثمار الجريء في قطر 

قياسي بلغ 69 مليون ريال قطري في عام 2021، بعد أن 

ارتفع بنسبة %92 مقارنة بعام 2020. وساهمت البرامج 

عة في %46 من جميع الصفقات التي أبرمت في  املسرَّ

قطر فــي عــام 2021، وهــي نسبة أعلى بكثير مــن نسبة 

ــلــت فــي دول منطقة الــشــرق األوســـط 
ِ

ــج
ُ

الــــ %16 الــتــي س

الــقــطــاع التكنولوجي  وشــمــال إفــريــقــيــا. كــمــا اســتــحــوذ 

من الشركات الصغيرة واملتوسطة الناشئة على العدد 

األكبر من الصفقات االستثمارية إال أن الرصيد األكبر 

من قيمة االستثمارات كانت من نصيب شركات النقل 

والخدمات اللوجستية. 

وعــلــق الــســيــد ســيــد ِفــلــيــب بــهــوشــي، الــرئــيــس التنفيذي 

ــظــهــر التقرير 
ُ
بــالــقــول: «ي الــجــديــد  ملاجنت على التقرير 

ــرز مــعــالــم الــنــمــو لــبــيــئــة األعـــمـــال الــقــطــريــة فـــي مــجــال  أبــ

ــادة  ــدة مــثــل زيــ ــي مــقــايــيــس عــ ــريء، وفــ ــجــ االســتــثــمــار الــ

املــال املستثمر، وتسجيل خروج  بنسبة %92 في رأس 

استثماري ناجح من دولــة قطر، وزيـــادة االهتمام لدى 

الشركات الخاصة واملؤسسات والشركات الدولية، وهو 

ــا قــويــة لــنــمــو مــســتــدام.» وتــنــبــع أهمية 
ً

مــا يــخــلــق أســس

االستثمار في رواد األعمال ككل واالستثمار الجريء في 

كونه يتيح للشركات الصغيرة واملتوسطة فرصة النمو 

الــالزم لتطبيق الحلول  واالزدهـــار عبر توفير التمويل 

ا على 
ً
االبتكارية واإلبداعية، وهو ما سينعكس إيجابي

القطاع الخاص ككل ويساهم في رحلة تطوره.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

مصرف قطر املركزي

عوامل تقود نمو العقارات في قطر خالل األعوام املقبلة
يشير تحليل جديد أعدته بي دبليو سي 

الــــشــــرق األوســــــــط إلـــــى أن خــمــســة عـــوامـــل 

الــعــقــارات فــي قطر  رئيسية ستقود قــطــاع 

ــقـــادمـــة.  الـ ــنــــوات  ــام 2022 والــــســ ــعــ الــ ــــالل  خـ

ــلــــيــــل،  ــب الــــتــــحــ ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ

ــي حـــني أن الــتــعــافــي  وفــ

الــــحــــالــــي الــــــــذي يـــســـود 

الـــــــقـــــــطـــــــاع قـــــــــد يـــفـــســـح 

املـــــجـــــال أمــــــــام تــســجــيــل 

ــى املــــــــدى  ــ ــلــ ــ ــؤ عــ ــ ــاطــ ــ ــبــ ــ تــ

ــإن قــائــمــة  ــ ــتــــوســــط، فــ املــ

الـــفـــعـــالـــيـــات الــضــخــمــة 

التي ستنظمها قطر قد 

ي 
ّ

 لــلــتــصــد
ّ

ــل الـــحـــل
ّ
تــشــك

لــــــهــــــذه االنـــــعـــــكـــــاســـــات. 

والعوامل الخمسة الرئيسية هي فيروس 

كورونا - كوفيد19-، إذ أنه في ظل انحسار 

الــجــائــحــة، يــواجــه قطاعا املــكــاتــب وتــجــارة 

ا. وبـــطـــولـــة كـــأس 
ً

ــــا جـــــديـــــد
ً

الـــتـــجـــزئـــة واقــــع

الــعــالــم لــكــرة الــقــدم حــيــث إن هـــذه البطولة 

ــائــــل فـــحـــســـب، بــل  ــــدث هــ لـــيـــســـت مــــجــــّرد حــ

ـــا بعد 
ً
وســيــلــة تــحــقــق ازدهـــــــــاًرا اقـــتـــصـــادي

الثالث هو السياحة،  العام 2022. والعامل 

حيث أنه في ظل عودة العالقات مع الدول 

ع أن يزداد عدد السياح 
ّ
املجاورة، من املتوق

الوافدين إلى دولة قطر 

بــشــكــل كــبــيــر. والــعــامــل 

الــــــــــــرابــــــــــــع الـــــحـــــوكـــــمـــــة 

الــبــيــئــيــة واالجــتــمــاعــيــة 

واملـــؤســـســـيـــة، إذ يسير 

قطاع العقارات في قطر 

على الطريق الصحيح 

ــــبـــــصـــــمـــــة  لـــــــخـــــــفـــــــض الـ

الــكــربــونــيــة. وخــامــســا، 

الــعــقــارات،  تكنولوجيا 

فـــــــقـــــــد يـــــــــعـــــــــود ظـــــهـــــور 

تــكــنــولــوجــيــا الــعــقــارات عــلــى قــطــر بمنافع 

كـــبـــيـــرة. ويــشــيــر الــتــقــريــر إلــــى أن جــائــحــة 

فــــيــــروس كـــــورونـــــا أدت إلــــــى ســلــســلــة مــن 

التغييرات الجذرية في مختلف القطاعات 

عــلــى املــســتــويــني الــعــاملــي واإلقــلــيــمــي. كــأس 

العالم 2022

وتحظى اآلفاق اإليجابية لقطاع العقارات 

بدعم خــاص مــن بطولة كــأس العالم لكرة 

القدم 2022 والتي ينظمها االتحاد الدولي 

الــقــدم بــني 21 نوفمبر و18 ديسمبر.  لكرة 

ولــقــد كــانــت بــطــولــة كـــأس الــعــالــم فـــي قلب 

الــخــطــط االقــتــصــاديــة لـــدولـــة قــطــر وبعثت 

على التفاؤل أثناء مرحلة التراجع. ووسط 

الـــتـــوتـــرات الــســيــاســيــة وتــفــشــي الــجــائــحــة، 

بقي هذا الحدث نافذة لألمل بالنسبة إلى 

ــاع الــقــرار االقــتــصــاديــني على 
ّ
الــعــامــة وصــن

الـــســـواء. مــع الــعــلــم أن بــطــولــة كـــأس العالم 

ــر 
ّ

تــبــش ــّرد أداة اســتــراتــيــجــيــة  لــيــســت مــــجــ

بتحقيق نجاحات كفعالية منفردة فحسب، 

مة الزدهار 
ّ
بل إنها أحد محّركات النمو القي

ا ال 
ً
ــزء ــ االقــتــصــاد مــا بــعــد الــعــام 2022، وجـ

يتجزأ من رؤية قطر الوطنية 2030. 

القطاع السياحي 
ز قطر والـــدول األخــرى في العالم على 

ّ
ترك

قطاع السياحة بشكل متزايد. بعد الهبوط 

الـــحـــاد فـــي إيــــــرادات الــغــرفــة املــتــاحــة خــالل 

أنـــظـــارهـــا نحو  لـــت قــطــر 
ّ

الـــعـــام 2016، حـــو

تــنــويــع اقــتــصــادهــا عــبــر تــطــويــر وجــهــات 

االســـتـــقـــطـــاب املـــحـــلـــيـــة مـــثـــل مـــتـــحـــف قــطــر 

ــنــح مــواطــنــو 
ُ

 عــلــى ذلــــك، م
ً
الــوطــنــي. عــــالوة

88 دولــة حق الدخول من دون تأشيرة، ما 

ساهم فــي تعزيز صــورة قطر كــواحــدة من 

ــا. وشــهــدت ثالثة 
ً

أكــثــر دول الــعــالــم انــفــتــاح

ــرات رئـــيـــســـيـــة عـــلـــى صـــحـــة الـــقـــطـــاع  ــ ــــؤشـ مـ

الــســيــاحــي - مــعــدالت اإلشـــغـــال، ومــتــوســط 

ــرادات الــغــرف، وإيــــرادات الــغــرفــة املتاحة  إيــ

ــا فـــي الــنــصــف األول من 
ً
ــن

ّ
جــمــيــعــهــا تــحــس

العام 2020 والنصف األول من العام 2021، 

مــت بنسبة %7، و%16، و24% 
ّ

حــيــث تــقــد

ــق كــمــال فــايــد، 
ّ
عــلــى الــتــوالــي.  إلـــى ذلـــك، عــل

الــشــريــك املـــســـؤول فـــي قــســم الــصــفــقــات في 

ع أن 
ّ
: «إننا نتوق

ً
بي دبليو سي قطر، قائال

تكون آفاق قطاع العقارات في قطر مشرقة 

إذا ما أخذنا جميع العوامل الرئيسية في 

الحسبان. وتحظى هذه اآلفاق بدعم خاص 

مــن بطولة كــأس العالم املرتقبة والنهاية 

عة لجائحة فيروس كورونا املستجد 
ّ
املتوق

(كوفيد19-). وعلى الرغم من املخاطر التي 

تهدد بحصول تباطؤ فــي مرحلة مــا بعد 

االنــتــعــاش على األمـــد املــتــوســط، نعتقد أن 

العوامل املحّركة ستدفع بالقطاع العقاري 

فـــي قــطــر إلــــى مــســتــويــات مــرتــفــعــة جــديــدة 

خالل األعوام القادمة».
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AppGallery

Visa املصرف اإلسالمي يواصل تعاونه مع

تعزيز الشراكة بني تطبيق سنونو وشركة هواوي

يــــواصــــل مـــصـــرف قـــطـــر اإلســــالمــــي املــــصــــرف، رائــــد 

الصيرفة الرقمية في قطر، شراكته مع Visa، الشركة 

الرائدة عامليًا في مجال املدفوعات الرقمية، لتقديم 

حملته الترويجية الخاصة بكأس العالم FIFA قطر 

الــفــوز بباقات  2022™، حيث يــوفــر للعمالء فــرص 

املــبــاريــات وقــســائــم مشتريات  لشخصني لــحــضــور 

مة، مقدمة من Visa، يستمر االحتفال باستضافة 
ّ
قي

الــعــالــم FIFA قــطــر 2022™ مع  لـــكـــأس  ــة قــطــر  ــ دولـ

بطاقات Visa من املصرف في الفترة ما بني 1 مارس 

وحـــتـــى 31 مـــايـــو 2022، مـــن خــــالل تــطــبــيــق جـــوال 

املـــصـــرف الــحــائــز عــلــى جـــوائـــز عــاملــيــة، حــيــث يمكن 

لــكــل مـــن حــامــلــي بــطــاقــات Visa الـــجـــدد والــحــالــيــني 

تــقــديــم طــلــب الــحــصــول عــلــى اإلصـــــدار الـــخـــاص من 

بــطــاقــات الــخــصــم واالئـــتـــمـــان والــبــطــاقــات املسبقة 

الدفع التي تم طرحها مؤخرًا، أو عن طريق اإلنفاق 

باستخدام بطاقات Visa التي لديهم الفرصة للفوز 

بـــواحـــدة مــن 9 بــاقــات لشخصني لــحــضــور املــبــاراة 

االفتتاحية وربع النهائية ونصف النهائية، مقدمة 

إلــــى 171 جـــائـــزة مــجــوهــرات  بـــاإلضـــافـــة   ،Visa مـــن

 FIFA مة، من أحد الشركاء املرخص لهم من قبل
ّ
قي

الــعــالــم FIFA قــطــر 2022™. خــالل  لــكــأس  فـــي قــطــر 

الثالثة أشــهــر، مــن مــارس إلــى مــايــو، سيتم اإلعــالن 

عـــن 180 فـــائـــزًا، 60 فـــائـــزًا كـــل شــهــر. وســيــتــم إجـــراء 

السحب الشهري تحت إشــراف وحضور ممثل عن 

وزارة التجارة والصناعة ومسؤولني من املصرف. 

وانطالقًا من التزامه باستراتيجية التحول الرقمي 

لــتــقــديــم تــجــربــة مــصــرفــيــة ســلــســة وآمـــنـــة لــعــمــالئــه، 

يقدم املصرف بطاقات Visa كأس العالم FIFA قطر 

ــــوال املـــصـــرف، حيث  2022™ مـــن خــــالل تــطــبــيــق جـ

يمكن للعمالء االســتــفــادة عــلــى الــفــور مــن اإلصـــدار 

الـــخـــاص لــلــبــطــاقــات، ومــتــابــعــة عــــدد الـــفـــرص الــتــي 

حــصــلــوا عــلــيــهــا لــلــمــشــاركــة فـــي الــســحــب الــشــهــري. 

ويتأهل للمشاركة في السحوبات الشهرية حاملو 

بــطــاقــات Visa الـــجـــدد والــحــالــيــون لــلــفــوز بــجــوائــز 

الـــعـــالـــم FIFA قطر  ــأس  ــمــة لــحــضــور كــ
ّ
وبــــاقــــات قــي

2022™، بالتعاون مع Visa. ويمنح تطبيق جوال 

الــجــوائــز للعمالء  املــصــرف الحائز على العديد مــن 

 إلجراء عمليات مثل فتح حساب جديد 
ً
تحكمًا كامال

أو إضافي والحصول على إصدار محدود من بطاقة 

الخصم من Visa، أو التقدم بطلب للحصول الفوري 

عــلــى بــطــاقــات االئــتــمــان أو بــطــاقــات مسبقة الــدفــع، 

أو استبدال البطاقات الحالية بأخرى ذات إصــدار 

مـــحـــدود بــطــريــقــة آمـــنـــة ومـــريـــحـــة. ولــلــمــشــاركــة في 

العرض والسحوبات الشهرية، يتعني على العمالء 

تسجيل الدخول إلى تطبيق جوال املصرف والتقدم 

بطلب لــلــحــصــول عــلــى بــطــاقــة خــصــم أو ائــتــمــان أو 

الــدفــع مــن Visa، أو عــن طريق الدفع  بطاقة مسبقة 

ببطاقات Visa الحالية.

أعلنت شركة هــواوي العاملية واملختصة في مجال 

الــرائــدة في  التكنولوجيا وشــركــة سنونو، املنصة 

الــتــجــارة اإللكترونية فــي قطر عــن تعاونهم  مــجــال 

ــــالق تــطــبــيــق ســـنـــونـــو عــلــى  ــــالل إطــ املـــشـــتـــرك مــــن خـ

مــعــرض تطبيقات هــــواوي مــمــا سيسمح لسنونو 

أكــبــر مــن املستخدمني ويــدعــم  بــالــوصــول لشريحة 

نموها السريع في الدولة. 

الــشــركــات التكنولوجية  تعتبر هــــواوي حــالــيــا مــن 

ــقـــوة فــــي الــــســــوق املـــحـــلـــي كـــمـــا الـــدولـــي  املـــنـــافـــســـة بـ

وبالطبع فــإن إطــالق تطبيق سنونو على معرض 

لـــدى هــــواوي خــاصــة مع   AppGallery الــتــطــبــيــقــات

زيــادة شعبية هــواوي في قطر مما سيفتح املجال 

لعدد كبير من املستخدمني باالستفادة من خدمات 

سنونو.

الــهــاجــري، املــؤســس والرئيس  املــهــنــدس حمد  علق 

التنفيذي لسنونو، ”فــخــورون بــاإلعــالن عن إطالق 

ــواوي  تــطــبــيــق ســنــونــو عــلــى مـــعـــرض تــطــبــيــقــات هــ

لــعــدد كبير  الــخــطــوة ســتــســمــح  AppGallery، هـــذه 

مـــن مــســتــخــدمــني أجـــهـــزة هــــــواوي مـــن االســتــمــتــاع 

بخدماتنا“. وللتأكيد على الشراكة الطويلة األمد، 

متجر هواوي اصبح متوافرا وبشكٍل حصري على 

تطبيق سنونو. سيصبح اآلن بإمكان مستخدمي 

سنونو الحصول على أحــدث الهواتف والساعات 

ــزة الـــلـــوحـــيـــة وغـــيـــرهـــا مــــن أحــــدث  ــ ــهـ ــ ــيــــة، األجـ الــــذكــ

التكنولوجيا 

ــال فــي  ــ ــمـ ــ ــيــــس مـــجـــمـــوعـــة األعـ قـــــال ســتــيــفــن لـــــي، رئــ

البلدان: «بصفة أن معرض  الشرق األوســط متعدد 

تطبيقات هــواوي AppGallery سريع النمو والــذي 

يعتبر قلب نظامنا الداخلي؛ نحن ملتزمون بتقديم 

نة وبديهية للمستخدمني. 
ّ

حــلــول متميزة ومحس

في الوقت الحالي، يعتمد األشخاص على الهواتف 

ــي تــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات  الـــذكـــيـــة و الــتــكــنــولــوجــيــا فــ

التسوق، وتسهيل أمور حياتهم اليومية، وبالتأكيد 

ــإن تــطــبــيــق ســـنـــونـــو يـــســـاعـــد املــســتــخــدمــني عــلــى  ــ فـ

تحقيق ذلك.

ركــــزت هـــــواوي جــهــودهــا فـــي الــعــمــل مـــع املــطــوريــن 

وزيـــادة أعــدادهــم على الصعيدين املحلي والعاملي 

لتقديم التطبيقات املفيدة والتي تهم املستخدمني 

الــخــيــارات لهم فــي جميع أنحاء  املــزيــد مــن  وتقديم 

ــواوي طـــفـــرة فــــي دمـــج  ــ ــ ــالـــم. شـــهـــدت خــــدمــــات هـ الـــعـ

التطبيقات، بوجود أكثر من 141,000 تطبيق متاح 

حاليًا - وأكثر من 4.5 مليون مطور.

الدوحة - الشرق
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مدارس أكاديمية الدوحة تقيم جلسة للتطوير املهني املستمر
استضافت مدارس أكاديمية الدوحة البروفيسور 

ــا الزنـــيـــبـــاتـــوفـــا ضـــمـــن جــلــســة افــتــراضــيــة  يــــوالنــ

للتطوير املهني حول األطفال والطالب املوهوبني 

واملتفوقني، وذلــك يــوم األربــعــاء 23 فبراير 2022، 

من الساعة 2:00 ظهرًا حتى 4:00 بعد الظهر. وقد 

تحدثت الضيفة عن مسيرتها في مجال علم نفس 

ــا. كــانــت األولـــى 
ً

املــوهــوبــني مــنــذ أكــثــر مــن 30 عــام

فـــي ســلــوفــاكــيــا الــتــي تــنــاولــت مـــوضـــوع األطــفــال 

والشباب املوهوبني. 

الــرعــايــة البديلة  فــي عـــام 1993، طـــورت مــشــروع 

لألطفال املوهوبني، ونتيجة لذلك، بدأت الصفوف 

األولــــــــى لـــألطـــفـــال املــــوهــــوبــــني فــــي الـــعـــمـــل فــــي 1 

الــبــروفــيــســور الزنــيــبــاتــوفــا هي  سبتمبر 1993. 

رئــيــس (SPMNDaG) فــي بــتــروســافــا، سلوفاكيا 

املــشــروع التجريبي لتعليم  ا مؤسسة 
ً

وهــي أيض

ا، تم االنتهاء من 
ً

الطالب املوهوبني. بعد 13 عام

املشروع وتم تغيير قانون التعليم في سلوفاكيا 

للسماح بإنشاء مدرسة للموهوبني. تركز املدرسة 

على تطوير إمكانات الطالب املوهوبني، من سن 

ما قبل املدرسة إلى إعداد الطالب - الخريجني. 

تــم تــعــريــف مــوظــفــي أكــاديــمــيــة الــدوحــة ببرنامج 

APROGEN، وهو برنامج خاص مطور ملساعدة 

كل طالب على تطوير عادات جيدة تجاه التعلم. 

الــبــرنــامــج جلسات صباحية مجتمعية  ويشمل 

فــي صــفــوف الــفــئــة الــعــمــريــة األصــغــر لتهيئة جو 

ا، 
ً
إيجابي للتدريس. بالنسبة للطالب األكبر سن

ــأداة مــســاعــدة  ــ ــ ــارات كـ ــشــ ــتــ ــقـــدم الـــبـــرنـــامـــج االســ يـ

ا من البرنامج 
ً

ا مــحــدد
ً
تعليمية، والتي تعد جــزء

ا التوجيه لطالب املدارس 
ً

التعليمي. ويشمل أيض

الثانوية كنوع من املكافآت للمساعدة في تطوير 

الــكــفــاءات الشخصية واستراتيجيات املواجهة، 

مــثــل بـــنـــاء االســـتـــقـــرار والـــنـــزاهـــة الــشــخــصــيــة من 

أجل تحقيق إمكاناتهم ومواهبهم. هذه والعديد 

ــرى تــشــكــل األســـاس  ــ مـــن الــعــنــاصــر املــبــتــكــرة األخـ

في تطوير APROGEN. يقوم املعلمون بابتكار 

الــتــربــوي للموهوبني. عــالوة  الــبــرنــامــج  محتوى 

عـــلـــى ذلــــــك، يـــقـــومـــون بــشــكــل مــنــتــظــم بــمــراجــعــة 

املحتوى واألساليب من حيث املمارسات والنهج 

الــتــركــيــز عــلــى تنمية الشخصية  التعليمية مــع 

والسمات الشخصية لألفراد املوهوبني. كما يتم 

اخــتــبــار كــل مــن املــعــلــمــني والـــطـــالب ملــعــدل الــذكــاء 

ـــا. يــســاعــد 
ً

ــار مــصــمــم خـــصـــيـــص ــبـ ــتـ ــــالل اخـ ــن خـ مــ

تـــطـــويـــر مـــهـــاراتـــهـــم  الــــطــــالب عـــلـــى   APROGEN

تــهــم ومــرونــتــهــم.  وقــدراتــهــم بــاإلضــافــة إلـــى كــفــاء

يدعم مــهــارات حــل املشكالت ويـــدرب الــقــدرة على 

االستجابة السريعة للتغييرات. 

وقــالــت الــدكــتــورة الــشــيــخــة عــائــشــة بــنــت فــالــح آل 

ثاني، رئيس ومؤسس الفالح التعليمية القابضة 

الــدوحــة نعتقد  (ش.م.ع.ق.): «نحن فــي أكاديمية 

الــطــالب املوهوبني لديهم دور كبير يلعبونه  أن 

في مجتمعاتنا وأن تطوير مهاراتهم بشكل أكبر 

ا 
ً
الــتــوجــيــه االســتــراتــيــجــي يمثل تحدي مــن خـــالل 

لــكــل مـــدرســـة. لــذلــك طلبنا مــســاعــدة الــخــبــراء من 

جميع أنحاء العالم إلعداد استراتيجيات مختلفة 

يمكن أن تساعدنا في رعاية الطالب املوهوبني. 

شهدت ورشة العمل «اليوم» تدريب املعلمني على 

أفضل طريقة لتشجيع هؤالء الطالب املوهوبني. 

ا 
ً

سيتم قياس تأثير التدريب كما هو الحال دائم

وسنواصل املتابعة بمزيد من التدريب والبحث.“

ا على تنمية 
ً

يركز البرنامج بشكل أساسي أيض

الــــقــــدرة عـــلـــى الــتــفــكــيــر الــتــحــلــيــلــي والــتــركــيــبــي، 

والــجــمــع بـــني الـــعـــوامـــل املــخــتــلــفــة فـــي حـــل املــهــام 

الــطــالب للعمل فــي بيئة أجنبية.  املبتكرة ويــعــد 

ــًرا، يعالج بــمــرونــة التحديات  وأخــيــًرا ولــيــس آخــ

الجديدة واملشاكل غير املتوقعة كجزء من اإلعداد 

الــتــدريــب بجلسة أسئلة  انــتــهــى  لــلــحــيــاة.  الــجــيــد 

وأجوبة وقد كان موظفو أكاديمية الدوحة سعداء 

بــاملــشــاركــة فــي الــجــلــســة واكــتــشــاف طـــرق جــديــدة 

الــطــالب املتفوقني واملــوهــوبــني  الــتــعــرف على  فــي 

وتطوير مهاراتهم.

الدوحة - الشرق

عد
ُ
جانب من الجلسة عن ب

الشيخة عائشة بنت فالح آل ثاني
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بنك دخان يوّسع محفظته من الخدمات الرقمية
أعـــلـــن بــنــك دخـــــان، الــبــنــك الـــرائـــد فــي 

ماستركارد  «بطاقة  إطــالق  عن  قطر، 

لـــلـــدفـــع املـــســـبـــق مـــتـــعـــددة الـــعـــمـــالت»، 

ــــي تـــحـــمـــل عــــالمــــتــــهــــا الــــتــــجــــاريــــة  ــتـ ــ الـ

ــخـــــطـــــوط الــــجــــويــــة  املــــشــــتــــركــــة مــــــع الـــ

الـــقـــطـــريـــة، وتـــتـــيـــح لـــلـــعـــمـــالء إنـــجـــاز 

مدفوعاتهم بخمس عمالت مختلفة 

ــع مــن  يــتــم تـــداولـــهـــا عــلــى نـــطـــاق واســ

ــدة، وتــعــد  خــــالل بـــطـــاقـــة بــنــكــيــة واحـــــ

بــطــاقــة الـــدفـــع املــســبــق الــالتــالمــســيــة 

مـــتـــعـــددة الـــعـــمـــالت بـــمـــثـــابـــة الـــرفـــيـــق 

األمــــثــــل لــلــعــمــالء فــــي جــمــيــع رحــــالت 

أيديهم  بني  إذ تضع  الدولية،  السفر 

واحــدة  بــطــاقــة  فــي  عــمــالت مختلفة   5

هـــــــي؛ الـــــــريـــــــال الـــــقـــــطـــــري، والـــــــــــدوالر 

ــه  ــيــ ــنــ ـــورو، والــــجــ األمــــــريــــــكــــــي، والـــــــــيــــــ

اإلســــتــــرلــــيــــنــــي، والـــــلـــــيـــــرة الــــتــــركــــيــــة، 

 
ً
 مـــصـــرفـــيـــًا شـــامـــال

ً
ــــال م بـــذلـــك حـ

ّ
ــد ــقـ ــتـ لـ

يـــجـــعـــل الـــعـــمـــالء فــــي غـــنـــى عــــن حــمــل 

نقدية.  مبالغ  أو  بنكية  بطاقات  عدة 

تــمــنــح بــطــاقــة الــدفــع املــســبــق مــتــعــددة 

العمالت حامليها مزايا عديدة خالل 

لــهــم مــكــافــأة بقيمة  م 
ّ

تــقــد إذ  ســفــرهــم، 

ريــــاالت   10 كـــل  مـــقـــابـــل  كــيــومــايــلــز   1

 
ً

رياال و20  ا 
ً
دولي إنفاقها  يتم  قطرية 

ـــا. يـــمـــكـــن بــعــد 
ً
ـــنـــفـــق مـــحـــلـــي

ُ
ــــا ت

ً
قــــطــــري

نــادي  مــع  الكيومايلز  اســتــخــدام  ذلــك 

االمــــتــــيــــاز الـــتـــابـــع لـــخـــطـــوط الـــجـــويـــة 

الــقــطــريــة لــحــجــز الـــرحـــالت وتــرقــيــات 

املــــــقــــــصــــــورة واألمــــــتــــــعــــــة اإلضـــــافـــــيـــــة 

للمستخدمني  يمكن  الكثير.  وغيرها 

ــدفـــع  ــة الـ ــاقـ ــطـ ــر بـ ــبـ تـــغـــيـــيـــر الـــعـــمـــلـــة عـ

ــــا 
ً
ــــالت وفــــق ــمـ ــ ــعـ ــ ــــددة الـ ــعـ ــ ــتـ ــ املــــســــبــــق مـ

عمليات  وإجــراء  االستخدام،  لوجهة 

إنـــهـــا  إذ  أخـــــــــــرى،  بـــعـــمـــلـــة  الــــســــحــــب 

ـــــــدث االبـــــــتـــــــكـــــــارات  مـــــــدعـــــــومـــــــة بــــــــأحـ

ــيـــة. عـــــالوة عــلــى  الــتــكــنــولــوجــيــة الـــذكـ

ذلــــك، تــتــيــح الــبــطــاقــة تــغــيــيــر األمــــوال 

مـــن عــمــلــة إلـــى أخــــرى مـــع االســتــفــادة 

بــــأســــعــــار ثـــابـــتـــة لــــصــــرف الـــعـــمـــالت، 

العمالء  يستطيع  أخرى،  ناحية  ومن 

ــتـــخـــدام الـــبـــطـــاقـــة فـــي الـــعـــديـــد مــن  اسـ

الـــوجـــهـــات املــخــتــلــفــة مـــنـــهـــا؛ أجـــهـــزة 

ــر، ومــنــافــذ  ــاجـ ــتـ الــــصــــراف اآللـــــي، واملـ

ـــارج دولـــة  األطـــعـــمـــة واملــــشــــروبــــات خــ

كذلك،  اإلنترنت.  عبر  ق 
ّ

والتسو قطر 

ــدام  ــخـ ــتـ ـــا اسـ ـ
ً

بــــإمــــكــــان الــــعــــمــــالء أيــــض

تـــطـــبـــيـــق الـــــجـــــوال مـــتـــعـــدد الـــعـــمـــالت 

ــى أي  ــ ــقــــطــــري إلــ ــتـــحـــويـــل الـــــريـــــال الــ لـ

مــحــفــظــة عــمــالت أخـــرى. ولــعــل األبـــرز 

عالية  أمان  معايير  ر 
ّ
توف البطاقة  أن 

ــلـــغـــايـــة مــــن خــــــالل حـــمـــايـــة صـــارمـــة  لـ

لـــلـــرقـــاقـــة املــــدمــــجــــة ورقـــــــم الـــتـــعـــريـــف 

ــي. كــــذلــــك، يـــمـــكـــن لــلــعــمــالء  الـــشـــخـــصـ

ــد الـــبـــطـــاقـــة إلــكــتــرونــيــًا  ــيـ تــعــبــئــة رصـ

عــبــر تــطــبــيــق الـــجـــوال الـــخـــاص بــبــنــك 

دخان أو في أي من فروعه أو أجهزة 

 
ّ
ــم

َ
الـــصـــّراف اآللـــي الــتــابــعــة لـــه، ومـــن ث

لالستخدام. تصبح جاهزة 

ــا عــلــى إصــــدار بــطــاقــة الــدفــع 
ً
وتــعــلــيــق

ــّرح  ــ ــعــــددة الــــعــــمــــالت، صـ ــتــ املـــســـبـــق مــ

ــعـــي، الـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـ ــد الـــسـ ــالــ الـــســـيـــد خــ

بطاقة  «تأتي  دخــان:  لبنك  التنفيذي 

مــاســتــركــارد لــلــدفــع املــســبــق مــتــعــددة 

ومــرن  العمالت كحل مصرفي سريع 

يتناسب  بما  الــدفــع  عمليات  إلنــجــاز 

مع احتياجات عمالئنا خالل سفرهم 

البطاقة  تم تصميم  العالم.  دول  بني 

ــهـــا  ــيـ ــتـــخـــدمـ ــر ملـــسـ ــ ــوفـ ــ ــتـ ــ ــــا لـ
ً

خــــصــــيــــص

ــا حـــول  ــ
ً

ــتــــخــــدام الــــعــــمــــالت األكــــثــــر اســ

منها  أخرى  مزايا  إلى جانب  العالم، 

ــيــــد، وتـــبـــديـــل  ســـهـــولـــة تـــعـــبـــئـــة الــــرصــ

ــــن أســـعـــار  ــافــــظ واالســـــتـــــفـــــادة مـ املــــحــ

املدفوعات.  على  التنافسية  الــصــرف 

ــة  ــاقــ ــطــ ــبــ ـــم هـــــــــذه الــ ــديــ ــ ـــقـ ــا تــ ــ ــدنـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ يـ

ــا املــــمــــيــــزيــــن الـــــتـــــي تــــوفــــر  ــنــ لــــعــــمــــالئــ

أفـــضـــل الـــحـــلـــول املــصــرفــيــة وأكــثــرهــا 

ــال  عــــًا.» وفـــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــه، قـ
ّ

تــــنــــو

الرئيس  الــبــاكــر،  أكبر  د 
ّ
السي ســعــادة 

ــة الــــخــــطــــوط  ــ ــــوعـ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــذي ملـ ــيـ ــ ــفـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ الـ

الـــجـــويـــة الـــقـــطـــريـــة: «بــيــنــمــا نـــواصـــل 

تـــوفـــيـــر املــــزيــــد مــــن الــــفــــرص الـــفـــريـــدة 

ألعـــــضـــــائـــــنـــــا لــــــربــــــح الــــكــــيــــومــــايــــلــــز، 

املسبق  الدفع  بطاقة  إطالق  يسعدنا 

ــان.  ــ ــع بـــنـــك دخـ مـــتـــعـــددة الـــعـــمـــالت مــ

استراتيجيتنا  مــن  كــجــزء  هــذا  يــأتــي 

نــادي  الــتــي يقدمها  املــكــافــآت  لــزيــادة 

ومن  السفر  عند  لــألعــضــاء،  االمــتــيــاز 

خــالل الــشــركــاء املــالــيــني والــتــعــامــالت 

الخطوط  تــزال  ال  اليومية.  الحياتية 

ــة الـــقـــطـــريـــة مـــلـــتـــزمـــة بــإيــجــاد  الـــجـــويـ

ــفــــرص لــكــســب مــكــافــآت  املــــزيــــد مــــن الــ

الــــــوالء، بـــاإلضـــافـــة إلــــى تــقــديــم طــرق 

منها». لالستفادة  مختلفة 

ـــدة نــاديــة 
ّ
ــي ومــــن جــهــتــهــا، قـــالـــت الـــسـ

ــتــــركــــارد فــي  غـــســـاســـي، مــــديــــرة مــــاســ

بطاقة  «توفر  والكويت:  مان 
ُ
وع قطر 

مــاســتــركــارد لــلــدفــع املــســبــق مــتــعــددة 

العمالت لحامليها مستويات جديدة 

تعامالتهم  إلى  الراحة، وتضيف  من 

ــة، وتـــضـــمـــن عـــدم  ــ ــرونــ ــ ــن املــ ــ ــدًا مـ ــ ــزيـ ــ مـ

ا أثـــنـــاء تــواجــدهــم 
ً

ــد نــفــاد أمــوالــهــم أبــ

ــارج. يــســعــدنــا الـــتـــعـــاون مــع  ــخــ فـــي الــ

اثــنــني مــن شــركــائــنــا املــتــمــيــزيــن، بنك 

دخـــان والــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة، 

لـــتـــحـــســـني تــــجــــربــــة الــــســــفــــر لـــحـــامـــلـــي 

تلبي  ذكية  وتقديم حلول  البطاقات 

احــتــيــاجــات املــســافــريــن الــدائــمــني في 

تمتاز  الــذي  األمــان  من  متكامل  إطــار 

بــــه جـــمـــيـــع مـــنـــتـــجـــات مـــاســـتـــركـــارد.» 

وتـــجـــدر اإلشـــــارة إلـــى أن بــنــك دخـــان 

م لــعــمــالئــه مــحــفــظــة مــتــنــوعــة مــن 
ّ

يـــقـــد

ــات والـــــخـــــدمـــــات املـــصـــرفـــيـــة  ــجــ ــتــ ــنــ املــ

الجوال  تطبيق  التي تشمل  املبتكرة 

مرموقة،  على جوائز  الحائز  البنكي 

األفضل  اإلسالمي  التمويل  وخدمات 

املصرفية  الحلول  وأحدث  فئتها،  في 

لــــلــــشــــركــــات واألعــــــــمــــــــال الــــتــــجــــاريــــة. 

البنك  يمضي  الراهنة،  الفترة  وخالل 

ل 
ّ

ــــي تـــنـــفـــيـــذ خـــطـــة شـــامـــلـــة لـــلـــتـــحـــو فـ

ــهــــا وضــــع  الــــرقــــمــــي يـــعـــيـــد مـــــن خــــاللــ

ر مــبــتــكــر لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة 
ّ

تـــصـــو

بـــهـــدف تـــقـــديـــم تـــجـــربـــة بــنــكــيــة آمــنــة 

ــة لـــعـــمـــالئـــه تـــدعـــم  ــلـــسـ ومـــبـــســـطـــة وسـ

يــصــبــح  أن  إلــــــى  الــــرامــــيــــة  مـــســـاعـــيـــه 

قطر». في  املفضل  املصرفي  «الخيار 

الدوحة-الشرق

759 رخصة بناء بمختلف املناطق في يناير
ــاء  ــ ــــصـ ــاز الـــتـــخـــطـــيـــط واإلحـ ــهــ نـــشـــر جــ

اإلصدار الخامس والثمانني للبيانات 

ات رخص  الخاصة بإحصاء الشهرية 

ــام املـــبـــانـــي  ــ ــمــ ــ الــــبــــنــــاء وشـــــــهـــــــادات اتــ

ــة  ــلـــديـــات الـــدولـ ــة بـ ــافـ ــادرة عــــن كـ ــ ــــصـ الـ

يـــنـــايـــر ٢٠٢٢. وجــــــاءت  خــــــالل شـــهـــر 

البلديات من  الريان في مقدمة  بلدية 

حيث عــدد رخــص الــبــنــاء الــصــادرة إذ 

أصدرت ١٩٦ رخصة أي ما نسبته ٢٦ 

الــصــادرة، في  ٪ من إجمالي الرخص 

الــوكــرة فــي املرتبة  حــني جـــاءت بلدية 

الــثــانــيــة بــعــدد ١٥٢ رخــصــة أي ٢٠ ٪، 

تليها بــلــديــة الــظــعــايــن حــيــث أصــدرت 

ثــم بلدية  ١٥٠ رخــصــة أي ٢٠ ٪ ومــن 

الــدوحــة بــعــدد ١٣٧ رخــصــة أي ١٨ ٪. 

ثـــم بــلــديــة أم صـــالل ٤٦ رخــصــة ٦ ٪، 

وبلدية الخور ٤٤ رخصة ٦ ٪، وبلدية 

٣ ٪، وأخــيــرًا  الشيحانية ٢١ رخــصــة 

بلدية الشمال ١٣ رخصة ٢ ٪.

أما من حيث نوع الرخص الصادرة فإن 

إلــى أن عــدد تراخيص  البيانات تشير 

املباني الجديدة، سكنية وغير سكنية، 

شكلت ٥١ ٪، ٣٨٥ رخصة، من إجمالي 

رخــــص الـــبـــنـــاء الــــصــــادرة خــــالل شهر 

يناير ٢٠٢٢، في حني شكلت تراخيص 

بــنــاء اإلضــــافــــات ٤٦ ٪، ٣٤٦ رخــصــة، 

وأخــيــرًا تراخيص التحويط بنسبة ٤ 

٪، ٢٨ رخصة.

ــانــــات رخــــــص املـــبـــانـــي  ــيــ وبـــتـــحـــلـــيـــل بــ

الــســكــنــيــة الــــجــــديــــدة نـــجـــد أن رخـــص 

القائمة حيث شكلت ٧٣  الفلل تتصدر 

٪، ٢٠٢ رخـــصـــة، مـــن إجــمــالــي رخــص 

الــجــديــدة، تليها فئة  املباني السكنية 

مساكن قروض االسكان بنسبة ١٦ ٪، 

الــعــمــارات ذات الشقق  ثــم  ٤٤ رخــصــة، 

السكنية بنسبة ٩ ٪، ٢٦ رخصة.

ومــن ناحية أخـــرى نــالحــظ أن املباني 

الــتــجــاريــة تــأتــي فــي مــقــدمــة تراخيص 

املباني غير السكنية الجديدة بنسبة 

املـــبـــانـــي  تـــلـــيـــهـــا  ــة،  ــ ــــصـ ٦٤ ٪، ٦٩ رخـ

الصناعية كــالــورش واملصانع بنسبة 

١٥ ٪، ١٦ رخصة، ثم املساجد بنسبة 

١٣ ٪، ١٤ رخصة.

وعــنــد مــقــارنــة عـــدد الــرخــص الــصــادرة 

ــدد الــرخــص  خــــالل يــنــايــر ٢٠٢٢ مـــع عــ

الــــصــــادرة خــــالل الــشــهــر الــســابــق نجد 

أن هناك ارتفاعًا عامًا قــدره ١٣ ٪ وقد 

لوحظ هذا االرتفاع بوضوح في معظم 

البلديات حيث بلغ في بلدية الخور ٥٧ 

٪، وفــي الظعاين ٥٠ ٪، وفــي الشمال 

٣٠ ٪، وفي الدوحة ٢٣ ٪، وفي الريان 

٥٪، وفــي أم صــالل ٢ ٪، و فــي املقابل 

كــان هناك انخفاض واضــح فــي بلدية 

الشيحانية بلغ ٩ ٪، وفي الوكرة ١٠ ٪.

إتمام  بيانات شهادات  وفيما يخص 

ــادرة خــــالل شــهــر يــنــايــر  الـــبـــنـــاء الــــصــ

الـــجـــغـــرافـــي  ــا  ــهـ ــعـ تـــوزيـ ٢٠٢٢ حـــســـب 

ت بــلــديــة الــوكــرة فــي مقدمة  فــقــد جـــاء

ــدد شـــهـــادات  ــ ــديـــات مــــن حـــيـــث عـ ــلـ ــبـ الـ

قـــامـــت  إذ  الــــــصــــــادرة  ــبــــنــــاء  الــ ــام  ــ ــمـ ــ إتـ

نــســبــتــه  ــا  مــ أي  ٧٧ شــــهــــادة  بــــإصــــدار 

إتـــمـــام  ــادات  ــهــ ٢٤ ٪ مــــن إجـــمـــالـــي شــ

ت  ــنــــاء الــــــصــــــادرة، فــــي حــــني جــــاء ــبــ الــ

بلدية الريان في املرتبة الثانية بعدد 

بــلــديــة  تــلــيــهــا   ،٪ ٢٢ أي  ــادة  ــهـ ٧١ شـ

الدوحة، حيث أصدرت ٦٥ شهادة أي 

الظعاين بعدد  بلدية  ثــم  ٢٠ ٪. ومــن 

٥٥ شهادة أي ١٧ ٪. وبلدية أم صالل 

 ١١ والــشــيــحــانــيــة   ،٪ ١٠ ٣٢ شـــهـــادة 

شهادة ٣ ٪، والخور ٧ شهادات ٢ ٪، 

والشمال ٤ شهادات ١٪.

الدوحة-الشرق

اتفاقية شراكة بني سكيب كاش ومايكروسوفت
الشركة  للتكنولوجيا املحدودة،  وقعت شركة برو 

كــاش»،  الــجــوال «ســكــيــب  عــبــر  الــدفــع  لتطبيق  األم 

تعزيز  بهدف  تفاهم  مذكرة  قطر  ومايكروسوفت 

شــراكــتــهــمــا الــحــالــيــة ملــســاعــدة ســكــيــب كـــاش عــلــى 

تــحــقــيــق املــزيــد مــن الــنــمــو والــتــوســع واالســتــفــادة 

أزور،  مـــايـــكـــروســـوفـــت  الـــســـحـــابـــيـــة  الـــخـــدمـــة  مــــن 

وضــمــن اتــفــاقــيــة الــشــراكــة الــتــي تــمــتــد لــعــام كــامــل، 

للتكنولوجيا  برو  لشركة  مايكروسوفت  ستوفر 

ــل املـــمـــارســـات  ــارات حــــول أفـــضـ ــشــ ــتــ خــــدمــــات االســ

ــــى شـــركـــاء  إلـ ــــاش  ــقـــديـــم ســكــيــب كـ الـــصـــلـــة وتـ ذات 

توسيع  في  املساعدة  بهدف  ملايكروسوفت  العمل 

بموجب  الــشــركــتــان  كما ستبحث  الــشــركــة.  أعــمــال 

ــاون مـــخـــتـــلـــفـــة، مــــن ضــمــنــهــا  ــعــ ــل تــ ــبـ ــاقـــيـــة سـ ــفـ االتـ

ــــال ســكــيــب كـــاش إلـــى مــنــصــة مــايــكــروســوفــت  إدخـ

العاملني في سكيب كاش إلى ورش  أزور، ودعوة 

الــتــي تــقــيــمــهــا مــايــكــروســوفــت، وتــم توقيع  الــعــمــل 

ــبـــل مـــحـــمـــد الـــدلـــيـــمـــي، املـــؤســـس  االتـــفـــاقـــيـــة مــــن قـ

واملــــديــــر الــتــنــفــيــذي لــســكــيــب كـــــاش، والنـــــا خــلــف، 

العام ملايكروسوفت قطر خالل حفل توقيع  املدير 

أقـــيـــم فـــي مــكــاتــب مــايــكــروســوفــت قــطــر فـــي واحـــة 

قــطــر لــلــعــلــوم والــتــكــنــولــوجــيــا، وفـــي هـــذا الــســيــاق، 

التنفيذي  واملدير  املؤسس  الدليمي،  صّرح محمد 

لسكيب كاش: «يسرنا توسيع شراكتنا مع شركة 

أهــم شركات  مــن  واحــدة   
ّ

تــعــد الــتــي  مايكروسوفت 

الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي الــعــالــم، وســتــســاهــم االتــفــاقــيــة 

قطر  فــي  عملياتنا  وتــوســيــع  خــبــراتــنــا  تــعــزيــز  فــي 

للعمالء وتحسني  الــخــدمــات  أفــضــل  تقديم  بــهــدف 

هذا  على  مايكروسوفت  نشكر  الحالية،  أنشطتنا 

الـــتـــعـــاون ونــتــطــلــع إلـــى تــعــزيــز هـــذه الـــشـــراكـــة فــي 

املقبلة». املراحل 

زيادة إصدار رخص الفلل الجديدة

تبادل وثائق االتفاقية بني الجانبني 

الدوحة-الشرق
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الدولي اإلسالمي يطلق عرضًا لعمالء وجاهة

إصالحات قوانني العمل القطرية تحمي حقوق العمال

معرض «ابِن بيتك BYH» ينطلق 28 مارس

أعلن الــدولــي اإلســالمــي عن إطــالق عرض 

ــة بــالــتــعــاون  ــاهـ مــتــمــيــز لــعــمــالء بـــاقـــة وجـ

مع الحزم مول تتضمن تخفيضًا بنسبة 

50 % فـــي عـــدد مـــن مــطــاعــم الـــحـــزم طـــوال 

الــدفــع ببطاقة  الــجــاري عند  شهر مـــارس 

وجــاهــة االئــتــمــانــيــة، واملــطــاعــم املشمولة 

بالحملة هي مجموعة من املطاعم الراقية 

الــــتــــي تـــمـــثـــل وجــــهــــة مــفــضــلــة لــكــثــيــر مــن 

عــمــالء وجــاهــة: ســنــيــور ســاســي - مانكي 

الــــكــــرم - هــــاون  لــوبــســتــر - دار   - ــــاوس  هــ

كوفي - البريم، ويمثل هذا العرض إحدى 

الطرق التي يعبر فيها الدولي اإلسالمي 

عـــن اهــتــمــامــه بــنــخــبــة عــمــالئــه «وجـــاهـــة» 

الــبــاقــة األبــــرز مــن بــاقــات الــبــنــك، وتــقــديــره 

لهم عبر تقديم الخدمات األكثر احترافية 

التي تلبي تطلعاتهم، والعروض األفضل 

املــصــمــمــة لــتــعــبــر عـــن امــتــنــانــه لــوالئــهــم، 

وليست هــذه هــي املـــرة األولـــى الــتــي يقدم 

فيها الــدولــي اإلســالمــي مثل هــذا العرض 

لــه وان أطلقه عدة  االستثنائي، إذ سبق 

مرات لعمالء باقة وجاهة وقد القى صدى 

الــذي  إيجابيًا واستحسانًا لديهم، األمــر 

دفــع البنك إلــى مــالقــاة رغباتهم وتــكــراره 

بالتعاون مــع أكثر مــن شريك مــن شركاء 

البنك، ويتميز العرض الجديد بأنه متاح 

ــبـــوع فـــي جــمــيــع املــطــاعــم  طــــوال أيــــام األسـ

املذكورة وال تتطلب االستفادة منه سوى 

بــالــدفــع بــواســطــة بطاقة  يــقــوم العميل  أن 

الــدولــي اإلسالمي  وجــاهــة االئتمانية مــن 

وســيــضــمــن الــحــصــول بــشــكــل فــــوري على 

ــق تــفــاصــيــل الــعــرض  الــخــصــم املـــحـــدد وفــ

والشروط واألحكام التي أعلن عنها البنك 

في مختلف منصاته.

 Visa تــتــمــيــز بــطــاقــة وجـــاهـــة االئــتــمــانــيــة

Infinite من الدولي اإلسالمي بأنها تمنح 

حامليها مــزايــا رائــعــة منها دخــول ألكثر 

من 750 صالة انتظار في املطارات املحلية 

والــعــاملــيــة وخــدمــة املــســار الــســريــع ضمن 

فـــروع الــدولــي اإلســالمــي واالســتــفــادة من 

خصومات مع أكثر من 130 من شركائنا 

املــحــلــيــني فــضــال عــن مــزايــا كــثــيــرة مقدمة 

من فيزا.

شـــــــــارك مـــــركـــــز قــــطــــر الـــــــدولـــــــي لـــلـــتـــوفـــيـــق 

نـــدوة إقليمية  والتحكيم بغرفة قطر فــي 

بــعــنــوان «الــحــوكــمــة املــســؤولــة فـــي قــانــون 

العمل»، والتي عقدت عبر االتصال املرئي 

ــار لـــالســـتـــشـــارات  ــكــ ــتــ ونــظــمــتــهــا قـــبـــة االبــ

فــعــالــيــات  فــــي األردن ضـــمـــن  والــــتــــدريــــب 

مجلس زاد املعرفي الحادي عشر، وقد مثل 

املــركــز فــي الــنــدوة ســعــادة الشيخ الدكتور 

ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس اإلدارة 

ــيـــة بــمــركــز قــطــر الـــدولـــي  لــلــعــالقــات الـــدولـ

للتوفيق والتحكيم، كضيف شرف للندوة، 

ــــني الـــعـــمـــل شـــهـــدت  ــوانـ ــ وأشـــــــــار إلــــــى ان قـ

إصــالحــات عــديــدة منذ قــانــون العمل رقم 

تـــاله مــن قــوانــني مثل  3 لسنة 1962، ومـــا 

القانون رقــم 11 لسنة 1962 بإنشاء نظام 

الــســجــل الـــتـــجـــاري والـــقـــوانـــني املــعــدلــة لــه، 

القانون رقم 3 لسنة 1963 بتنظيم دخول 

وإقامة األجانب في قطر والقوانني املعدلة 

لــســنــة 1984 بتنظيم  ــم 3  الـــقـــانـــون رقــ ــه،  لــ

كــفــالــة إقــامــة األجـــانـــب وخــروجــهــم، املــعــدل 

بالقانون رقم 21 لسنة 2002، القانون رقم 

14 لسنة 1992 بشان تنظيم استقدام عمال 

مــن الـــخـــارج لــحــســاب الــغــيــر، الــقــانــون رقــم 

23 لسنة 1994 بنظام الصلح في الجرائم 

املنصوص عليها في القانون رقم 14 لسنة 

ــقـــدام عـــمـــال من  ــتـ بـــشـــأن تــنــظــيــم اسـ  1992

الخارج لحساب الغير، القانون رقم 7 لسنة 

1999 بتنظيم وزارة شؤون الخدمة املدنية 

واإلسكان وتعيني اختصاصاتها، وقانون 

الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 5 

لسنة 2002.

وأشــــــار ســـعـــادتـــه إلــــى انــــه مــنــذ فــــوز دولـــة 

قــطــر بــاســتــضــافــة مـــونـــديـــال كــــأس الــعــالــم 

ــدأت تــظــهــر هــجــمــات  ــ ــقـــدم 2022، بـ الـ لـــكـــرة 

شــرســة مــن قبل بعض الصحف األجنبية 

واملنظمات الحقوقية بحجة انتهاك حقوق 

الـــعـــمـــال، ولـــكـــن هــــذه الــهــجــمــات تــجــاهــلــت 

اإلصالحات التي شهدها سوق العمل في 

قطر خصوصا فــي العامني 2013 و2014، 

حــيــث قــامــت الـــدولـــة بــوضــع نــظــام حماية 

األجـــور للعمالة بحيث يتم تحويل أجــور 

الــعــمــالــة فـــي مــــدة أقـــصـــاهـــا الـــيـــوم الـــرابـــع 

مــن الشهر وفــي حــالــة عــدم قــيــام أي شركة 

املـــدة يتم  بتحويل أجـــور العمالة فــي تلك 

الــتــي تخص تلك الشركة  الــخــدمــات  اغـــالق 

الــى النيابة العامة لعدم دفعها  واحالتها 

ــات فــي  ــ ــــالحــ ــــى أن اإلصــ ــا إلــ ــتــ األجـــــــــور، الفــ

قوانني العمل تدعم حوكمة وحماية حقوق 

العمالة في قطر. وأضــاف الشيخ الدكتور 

ثاني بن علي آل ثاني في كلمته االفتتاحية 

للندوة، إنــه في عــام 2017 تم إلغاء إذن او 

تــصــريــح الـــخـــروج حــيــث كــــان فـــي الــســابــق 

على العمالة الحصول على تصريح خروج 

من صاحب العمل للتمكن من السفر، كما 

أن تغيير جهة العمل اصبح أسهل، حيث 

يــلــزم العامل بصاحب العمل هو  الـــذي  إن 

ــذي يــتــضــمــن بـــنـــودا يتفق  ــ عــقــد الــعــمــل والـ

عليها العامل وصاحب العمل.

الــحــدث األبـــرز   ،BYH” 2022 ــِن بيتك  مــعــرض «ابــ
ّ

يــعــد

املــواطــنــون القطريون للتواصل  ب حــضــوره 
ّ
الــذي يترق

مـــع االســتــشــاريــني واملـــقـــاولـــني واملــــوّرديــــن فـــي قطاعي 

فــي نسخته  املــعــرض  التصميم واملــــقــــاوالت. ويــســتــمــر 

الــحــالــيــة تــحــت رعــايــة مــعــالــي الــشــيــخ خــالــد بــن خليفة 

الـــوزراء ووزيــر  بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس 

م مراسم افتتاح املعرض سعادة 
ّ

الداخلية. وسوف يتقد

الــشــيــخ محمد بــن حــمــد بــن قــاســم الــعــبــدالــلــه آل ثــانــي، 

وزير التجارة والصناعة، وذلك في مركز قطر الوطني 

للمؤتمرات، ويستمر املعرض على مدار ثالثة أيام من 

28 إلى 30 مارس 2022.  تم تأسيس وإطالق معرض ابن 

بيتك في دولة قطر في عام 2020 واكتسب أهمية كبيرة 

في تعزيز وتطوير قطاع بناء املنازل. وباإلضافة إلى 

تلقي الدعم الحكومي الكامل؛ يفتخر معرض «ابِن بيتك 

ــي الــدعــم الــثــابــت من 
ّ
BYH» أن يعلن عــن مــواصــلــة تــلــق

مجتمع األعمال في البالد، حيث تشمل الجهات الراعية 

ا من أهم الجهات الفاعلة والرئيسية في 
ً

لهذا العام عدد

قطاع البناء.وتشمل الجهات الراعية ملعرض «ابن بيتك 

BYH « هيئة األشغال العامة – أشغال بوصفها الشريك 

الرسمي للمعرض، ويحظى بدعم مــن وزارة التجارة 

والصناعة وغرفة قطر؛ والشريك املؤسس، شركة تدمر 

 مــن شــركــة ريــدكــو 
ّ

الــتــجــاريــة؛ والـــراعـــي الــبــالتــيــنــي، كـــل

الدولية وشركة ذا يارد قطر؛ والرعاة الذهبيون، شركة 

الحطاب القابضة، وشــركــة ليفينج سبيريت، وشركة 

آتكي آرت، وشركة العمادي لألحجار؛ والراعي الفضي 

جوتون للدهانات قطر؛ والشريك التعليمي املنافس، 

كلية فــنــون التصميم فــي جامعة فرجينيا كومنولث 

قــطــر؛ وشـــريـــك املــؤتــمــر املــعــهــد األمــريــكــي للمهندسني 

املعماريني (AIA)؛ وشريك التأمني شركة سيب للتأمني، 

وشــريــك الــتــعــقــيــم والــســالمــة الــصــحــيــة، شــركــة بــويــكــر؛ 

وشريك تصميم الحدائق، شركة السليطني للحدائق.  

 » BYH وفـــي مــعــرض حــديــثــه عــن مــعــرض «ابــــِن بــيــتــك

الــعــام 2022، قــال السيد رواد سليم،  لــهــذا  فــي نسخته 

الــعــام لشركة «نيكست فيرز  الشريك املــؤســس واملــديــر 

د هذه النسخة 
ّ

NeXTfairs» للمعارض واملؤتمرات: «تع

ما وأنه 
ّ
ا، ال سي

ًّ
ا استثنائي

ً
ابــن بيتك حدث من معرض 

قام خــالل عــاٍم في غاية األهمية بالنسبة لدولة قطر. 
ُ
ي

الــعــالــم لكرة  الــبــالد الســتــضــافــة كـــأس  وبينما تستعد 

بــأنــنــا نشهد  فــإنــنــا نفتخر  الــقــدم FIFA قــطــر 2022™، 

أعمال التحضير واإلعداد النطالق هذا الحدث العاملي، 

الـــذي نعمل فيه لــالســتــفــادة مــن االستثمار  فــي الــوقــت 

املــبــاشــر الـــذي يــعــود بــه هــذا الــحــدث الــريــاضــي العاملي 

الكبير على دولة قطر». 

وأضاف السيد سليم: «وفي ضوء ترحيبنا بهذا الحدث 

العاملي البارز، قمنا بالتحضير لعدد من البرامج املهمة 

إلثراء «معرض ابن بيتك BYH» وتجربة زوار املعرض 

ــن الــحــضــور وزوار املــعــرض 
ّ
ــواء. وســيــتــمــك  ســ

ّ
عــلــى حـــد

مــن الــحــصــول عــلــى االســـتـــشـــارات الـــالزمـــة مــن الــخــبــراء 

واملقاولني واملــوّرديــن لبناء وتجديد بيوتهم ومعرفة 

املزيد عن االتجاهات العاملية لهذا القطاع، فضال عن 

اللوائح الحكومية ذات الصلة باإلسكان  االطــالع على 

في قطر. كما سيحظى زوار املعرض بإمكانية الحصول 

نهم مــن فهم دورة البناء 
ّ
مة تمك

ّ
على رؤى وأفــكــار قي

وعمليات التخطيط والتصميم الكاملة لبناء املنازل».

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

جانب من الندوة

الدوحة - الشرق

رواد سليم  معرض ابن بيتك في نسخة سابقة

27 12311 2022 1 1443 28 




