
وقعت شركة سكك الحديد القطرية الريل وقطر مول، 

اتــفــاقــيــة شــراكــة تقضي بمنح حــقــوق تسمية محطة 

الرفاع التابعة ملترو الدوحة إلى قطر مول، وذلك ضمن 

الــتــي تطرحها  الــشــراكــات والــفــرص التسويقية  خطة 

شركة الريل لقطاع األعمال في دولة قطر.

ــيــــس قــطــاع  ــنــــزي، رئــ ــعــ ــيـــد الــ ــيـــد عــــجــــالن عـ ــام الـــسـ ــ ــ وقـ

االســتــراتــيــجــيــات وتــطــويــر األعـــمـــال فــي شــركــة الــريــل، 

ــعــــام لــقــطــر مــــول،  ــر الــ ــيـــل ســـركـــيـــس، املــــديــ ــيـــد إمـ والـــسـ

بالتوقيع على االتفاقية في حفل أقيم في فندق الريان- 

قطر مــول، بحضور عدد من ممثلي اإلدارة التنفيذية 

مــن كــال الــجــانــبــني، وفـــور االنــتــهــاء مــن حــفــل التوقيع، 

توجه الحضور إلى محطة الرفاع- قطر مول لإلعالن 

عن بــدء استخدام اســم املحطة الجديد على اللوحات 

الرقمية اإلرشادية. 

وبموجب اتفاقية التعاون التي تمتد لعشر سنوات 

ــام الـــــجـــــاري، ســيــصــبــح اســـــم مــحــطــة  ــعــ  مــــن الــ
ً
ابـــــتـــــداء

الــرفــاع «مــحــطــة الــرفــاع -قــطــر مـــول» وســيــتــم اعــتــمــاده 

فــي جميع الــالفــتــات والــلــوحــات اإلرشــاديــة وشــاشــات 

العرض في محطات املترو وداخــل العربات وخرائط 

املترو املعتمدة. وفي هذا السياق، علق السيد عجالن 

العنزي، رئيس قطاع االستراتيجيات وتطوير األعمال 

: «نحن 
ً

فــي شــركــة الــريــل، على توقيع االتــفــاقــيــة قــائــال

ســعــداء بــتــوقــيــع اتــفــاقــيــة مــنــح حــقــوق تسمية محطة 

الرفاع لقطر مول، احدى أبرز وجهات التسوق في دولة 

تــلــك االتــفــاقــيــة ضــمــن استراتيجية شركة  قــطــر. تــأتــي 

البناءة مع  الرامية إلى عقد وتطوير الشراكات  الريل 

قطاع األعــمــال». وأضـــاف: «تؤمن شركة الريل بالدور 

املحوري الذي يلعبه قطاع األعمال في تحقيق النمو 

االقتصادي، لذا نحرص باستمرار على إتاحة فرص 

تسويقية مميزة لهذا القطاع في شبكة مترو الدوحة، 

حيث تسهم حقوق تسمية املحطات في تعزيز املكانة 

ـــراز الــعــالمــات  ــ الــســوقــيــة لــلــشــركــات واملـــؤســـســـات وإبــ

إلــى مواصلة العمل قدما  التجارية لها. نحن نتطلع 

مع شركائنا في قطر مول لتعزيز أوجه التعاون ودعم 

تحقيق األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة املــشــتــركــة». وتــابــع: 

«تعتبر محطة الرفاع – قطر مول الواقعة على الخط 

األخضر من مترو الدوحة واحدة من املحطات الهامة 

والبارزة في شبكة املترو، كونها تتصل بشكل مباشر 

بقطر مــول مــن خــالل جسر للمشاة، كما تعد املحطة 

واحدة من املحطات التي ترتبط بمالعب بطولة كأس 

العالم لكرة القدم 2022 حيث تتيح الوصول املباشر 

الستاد أحمد بن علي».

ــال الــســيــد إمـــيـــل ســـركـــيـــس، املـــديـــر الــعــام  بــــــدوره، قــ

إلدارة شركة  والتقدير  بالشكر  «نتقدم  مــول:  لقطر 

الــتــنــفــيــذيــة  الــريــل واإلدارة  الــقــطــريــة  الــحــديــد  ســكــك 

عــلــى جــهــودهــم الــقــيــمــة فــي إنــشــاء املــتــرو الـــذي بــات 

تساهم  الــدوحــة  فــي  للتنقل  رئيسية  يشكل وسيلة 

الــتــي نــصــت عليها  الــتــنــمــيــة املــســتــدامــة  فــي تــعــزيــز 

2030. يــشــار إلـــى أن  لـــدولـــة قــطــر  الـــرؤيـــة الــوطــنــيــة 

إنشاء  مع  بدأ  الريل  مول وشركة  قطر  بني  التعاون 

مــحــطــة املـــتـــرو فـــي مــنــطــقــة الـــرفـــاع، حــيــث تـــم وصــل 

يؤمن  ما  مكيف،  عبر جسر  مباشرة  باملول  املحطة 

مريحة وسهلة  بطريقة  املــول  إلــى  الــوصــول  لــلــزوار 

دون تــكــبــد عــنــاء املـــرور عــلــى الــتــقــاطــعــات أو الــطــرق 

الـــخـــارجـــيـــة، لـــيـــكـــون املـــــول الـــوحـــيـــد فـــي قـــطـــر الـــذي 

مباشرة. املترو  بمحطة  يتصل 

الريل تمنح حقوق تسمية محطة الرفاع لقطر مول

128.8 QNB
البورصة خضراء والسيولة تنتعش

امليرة تحتفل باليوم العاملي إلعادة التدوير

ــلــــمــــواد  أعــــلــــنــــت شـــــركـــــة املــــــيــــــرة لــ

االســتــهــالكــيــة عــن دعــمــهــا الــكــامــل 

ــادة  ــ ألهــــــــداف الــــيــــوم الــــعــــاملــــي إلعــ

ــدويــــــر وجــــــهــــــود دولــــــــــة قـــطـــر  ــ ــتــ ــ ــ ال

ــــالق  ــ ــر إطـ ــ ــبـ ــ ــة عـ لــــحــــمــــايــــة الــــبــــيــــئــ

املــبــادرات الصديقة  مــن  مجموعة 

ــتـــمـــع  ــئـــة بـــــهـــــدف حــــــث املـــجـ لـــلـــبـــيـ

إلــى  لــالنــضــمــام  ــراد  األفــ وتشجيع 

لبناء مستقبل  الرامية  مبادراتها 

ــة. كــشــركــة  ــدامـ ــتـ ــر اسـ ــثـ أفـــضـــل وأكـ

ــلــــع إلـــــــــى تـــرســـيـــخ  ــتــــطــ ــة تــ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ وطـ

املــمــارســات املــســتــدامــة لـــدى أبــنــاء 

املــيــرة عمالءها  املــجــتــمــع، تشجع 

ــر  ــ ــــواريـ ــقـ ــ ــدويــــــر الـ عــــلــــى إعـــــــــــادة تــــ

الــبــالســتــيــكــيــة والـــعـــلـــب املــعــدنــيــة 

عــــبــــر تــــوفــــيــــر مــــاكــــيــــنــــات إعــــــــادة 

الـــتـــدويـــر فـــي 21 فـــرعـــا لـــهـــا. وفــي 

ــيــــوم الـــعـــاملـــي  ــالــ ــــل االحــــتــــفــــال بــ ظـ

إلعــادة التدوير في 18 مــارس من 

كـــل عــــام، قــدمــت املـــيـــرة لــعــمــالئــهــا 

ــقـــاط املـــكـــافـــآت عــنــد  5 أضــــعــــاف نـ

قــيــامــهــم بـــإعـــادة تــدويــر الــقــواريــر 

الــبــالســتــيــكــيــة والـــعـــلـــب املــعــدنــيــة 

ـــى 20  ــ ــــني 17 إلـ ــا بـ ــ ــتــــرة مـ ــفــ الــ ــي  ــ فـ

مــــارس. ومـــن نــاحــيــة أخــــرى نجح 

عــــمــــالء املــــيــــرة فــــي إحــــــــداث تــقــدم 

مــلــحــوظ عــبــر املـــشـــاركـــة فـــي دعــم 

وتشجيع مبادرات إعادة التدوير 

إذ تشير اإلحصائيات  امليرة،  في 

إلى أنه تم فعليًا حتى اآلن إعادة 

تدوير أكثر من 20 مليون قارورة 

بــالســتــيــكــيــة وعــلــبــة مــعــدنــيــة في 

الكمية  املــيــرة – تكفي هــذه  فـــروع 

لتوليد طــاقــة كهربائية لتشغيل 

5 ماليني مصباح كهربائي ليوم 

واحـــــــد. تــعــمــل املــــيــــرة كـــذلـــك عــلــى 

الحد من انتشار املواد الكيميائية 

الناتجة من البطاريات املستعملة 

أماكن مخصصة  من خالل توفير 

ــا ومـــن  ــرعــ فــ ــــي 16  فـ لــتــجــمــيــعــهــا 

ــر الـــذي  ــ ــا، األمـ ــادة تـــدويـــرهـ ثـــم إعـــ

التخلص منها بشكل  يساعد في 

البيئة واملجتمع من  آمن ويحمي 

أضرارها.

اختتمت البورصة تعامالت امس مرتفعة، بدعم صعود جماعي 

للقطاعات، وارتفع املؤشر العام بنسبة ٠٫٤٠٪ صاعدًا إلى النقطة 

ــد، وتــبــايــنــت  ــ نــقــطــة عـــن مــســتــوى األحـ ١٣٣٨٣٫٤٤، رابـــحـــًا ٥٣٫١٣ 

إلــى ٦٩١٫١٩ مليون ريــال،  ارتــفــعــت السيولة  امـــس، إذ  الــتــداوالت 

مقابل ٦٢٦٫٧٦ مليون ريــال بــاألمــس، بينما انخفضت الكميات 

عــنــد ٢٠٥٫٣٢ مــلــيــون ســهــم، مــقــارنــة بــــــــ٢٤٨٫٠٥ مــلــيــون ســهــم في 

الجلسة السابقة، وتصدر البنوك والخدمات املالية االرتفاعات 

الــقــطــاعــيــة بــــــــ٠٫٤٦٪، لــنــمــو عــــدة أســهــم عــلــى رأســـهـــا «املـــصـــرف» 

بـــــ١٫١٩٪، وزاد النقل بنسبة ٠٫٣٤٪، الرتــفــاع سهمي «نــاقــالت» 

و»املــالحــة» بواقع ٠٫٤١٪ لــألول و٠٫٣٤٪ للثاني، وتصدر سهم 

ـــ٥٪، بينما تــصــدر «الــخــلــيــج التكافلي»  بــ «قــامــكــو» االرتــفــاعــات 

، تصدر سهم «السالم» 
ً
التراجعات بـ٩٫٩١٪، وحول األنشط تداوال

 QNB املتراجع ١٫٦٤٪ الكميات بـ٥١٫٠٥ مليون سهم، بينما تقدم

السيولة بقيمة ١٢٨٫٨٤ مليون ريال، بنمو ٠٫٤٠٪.

الدوحة-الشرق

تبادل وثائق االتفاقية بني الجانبني

187.78

631 مليار ريال املعروض النقدي في فبراير

ارتــفــع املــعــروض الــنــقــدي،م 2، فــي دولـــة قطر 

ــــالل شـــهـــر فـــبـــرايـــر املــــاضــــي بــنــســبــة 5.49  خـ

باملئة، على أســاس سنوي ليصبح 630.91 

مليار ريال قطري، مقابل 598.05 مليار ريال 

قطري في فبراير 2021، وفق بيانات صادرة 

عن مصرف قطر املركزي.

ــــت بـــيـــانـــات مــــصــــرف قـــطـــر املــــركــــزي  ــعـ ــ وأرجـ

االرتـــفـــاع الــســنــوي لــلــمــعــروض الــنــقــدي،م 2، 

فــي فــبــرايــر املــاضــي، إلـــى ارتــفــاع قيمة شبه 

النقد إلى 468.63 مليار ريال، مدفوعًا بنمو 

الــــودائــــع بــالــعــمــالت األجــنــبــيــة إلــــى 187.78 

مليار ريال قطري، وزيادة الودائع ألجل إلى 

ــدوره سجل  ــ 280.84 مــلــيــار ريــــال قــطــري. وبـ

عرض النقد،م 1، الشهر املاضي ارتفاعا إلى 

162.27 مليار ريــال قطري، مدفوعا بارتفاع 

قـــيـــمـــة الـــــودائـــــع تـــحـــت الـــطـــلـــب الــــتــــي بــلــغــت 

ــال قـــطـــري، مــقــابــل ارتــفــاع  149.34 مــلــيــار ريــ

إلــى نحو 12.93 مليار  طفيف للنقد املصدر 

ريـــــال قـــطـــري. وتــحــظــى تـــغـــيـــرات املـــعـــروض 

النقدي عادة بمراقبة العاملني في القطاعني 

العام والخاص، نظًرا لتأثيره على مستوى 

ــار والـــتـــضـــخـــم االقــــتــــصــــادي وســعــر  ــ ــعـ ــ األسـ

الصرف والدورة االقتصادية عموما.

الدوحة-الشرق

مصرف قطر املركزي

الدوحة تستضيف املؤتمر 
الخليجي للهيئات املحاسبية غدًا

والهيئات  املهنية  للجمعيات  الخليجي  املــؤتــمــر  غــدًا  ينطلق 

املـــحـــاســـبـــيـــة الـــــذي تــنــظــمــه جــمــعــيــة املـــحـــاســـبـــني الــقــانــونــيــني 

املهنية  الجمعيات  بمشاركة  الريتزكارلتون،  بفندق  القطرية 

والــهــيــئــات املــحــاســبــيــة فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون الــخــلــيــجــي. 

الـــتـــشـــريـــعـــات  مـــنـــهـــا: دور  ــدة  ــ عــ مــــحــــاور  املــــؤتــــمــــر  ويــــتــــنــــاول 

واملراجعة  املحاسبة  بمهنة  االرتــقــاء  في  املهنية  واملــمــارســات 

املهنية  املنظمات  ودور  الخليجي،  الــتــعــاون  دول مجلس  فــي 

ــة فـــي تــنــمــيــة املـــحـــاســـبـــني واملـــدقـــقـــني، ومــســتــقــبــل  ــيـ ــمـ ــاديـ واألكـ

مــهــنــة املــحــاســبــة واملـــراجـــعـــة فـــي ظـــل الـــثـــورة الــتــكــنــولــوجــيــة، 

ومــســتــجــدات املــحــاســبــة واملــراجــعــة فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون 

املهنة، وفرص  تواجه  التي  والتحديات  والعوائق  الخليجي، 

ــتـــجـــدات الـــدولـــيـــة،  ــاج مـــع املـــعـــايـــيـــر واملـــسـ ــ ــدمـ ــ الــتــحــســني واالنـ

وكــيــفــيــة تــفــعــيــل دور هــيــئــة املــحــاســبــة واملـــراجـــعـــة الــخــلــيــجــيــة 

لــخــدمــة املــحــاســبــني فــي دول مــجــلــس الــتــعــاون. وتــأتــي أهــمــيــة 

ــة الــتــي  ــاريـ ــة والـــحـــضـ ــاديـ ــتـــصـ ــمـــر فــــي ظــــل الـــنـــهـــضـــة االقـ املـــؤتـ

تــشــهــدهــا دول مــجــلــس الـــتـــعـــاون الــخــلــيــجــي األمــــر الــــذي عــزز 

ــة عـــلـــى مـــســـتـــوى  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ ــوم املـــحـــاســـبـــة واملـ ــلــ ـــى عــ ــ ــة إلـ ــاجــ ــحــ الــ

والخاص. الحكومي  القطاعني  في  املؤسسات 
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تشريعات املحاسبة والتدقيق 
بحاجة للمزيد من التحديث

◄ فــي الــبــدايــة، نــرغــب فــي أن تــحــدثــوا املــتــابــع عــن الــشــأن 

ــادي، وخــــاصــــة الـــجـــمـــهـــور الـــعـــريـــض مــــن املــــالك  ــتــــصــ االقــ
واملساهمني في الشركات عن الدور الذي تقوم به الجمعية 
في دعم االقتصاد بشكل عام، وتوفير املشورة للشركات 

بشكل خاص؟
القانونيني  ► عندما تأسست جمعية املحاسبني 

القطرية، تأسست ولديها رسالة وأهداف تتمحور 

ــهـــنـــة املـــحـــاســـبـــة  ــكـــل أســـــاســـــي فـــــي تــــطــــويــــر مـ ــشـ بـ

فـــي دولـــــة قــطــر واالهـــتـــمـــام كـــذلـــك بــاملــتــخــصــصــني 

بمهنة املحاسبة، بما يسهم في تنمية مهاراتهم 

ــبــــراتــــهــــم اســـتـــقـــطـــابـــهـــم لـــلـــجـــمـــعـــيـــة، وتـــطـــويـــر  وخــ

اتهم املهنية من خالل عقد دورات متخصصة  كفاء

لــهــم. وكــذلــك مــن خـــالل االتـــصـــاالت مــع الجمعيات 

إن كان  املهنية األخــرى واالســتــفــادة مــن خبراتها، 

على املستوى الخليجي أو العربي أو العاملي. 

وتـــبـــذل جــمــعــيــة املــحــاســبــني الــقــانــونــيــني الــقــطــريــة 

أقــصــى الــجــهــود ملــواجــهــة الــتــحــديــات الــتــي تــعــوق 

ــة، وإزالــــــة  ــبـ مـــســـيـــرة الـــتـــطـــويـــر فــــي مــهــنــة املـــحـــاسـ

العوائق التي تمنعها من مواكبة مستوى التطور 

ــتــــصــــادي املـــتـــمـــيـــز الــــــذي وصـــلـــت إلـــيـــه الـــبـــالد  االقــ

ولتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030.

ــيــة لــتــطــويــر مــهــنــة  ــة الــشــمــول ــــرؤيــ ◄ انـــطـــالقـــا مـــن هــــذه ال
ــة، هــل عــقــدت الــجــمــعــيــة اتــفــاقــيــات أو  املــحــاســبــة فــي الـــدولـ
التي  األهــــداف  لتحقيق  الــنــظــيــرة  الجمعيات  مــع  شــراكــات 

وكــذلــك هل  عــنــهــا،  تحدثتم 
نظمتم دورات متخصصة 
أو  الــــجــــمــــعــــيــــة  ألعـــــــضـــــــاء 

املحاسبني من خارجها؟
ــة  ــيـ ــعـ ــمـ الـــجـ ــمــــت  ــظــ نــ  ►

ــن الــــــــــدورات  ــ الــــكــــثــــيــــر مــ

الــتــدريــبــيــة املتخصصة 

لــلــمــحــاســبــني املــحــلــيــني، 

بما في ذلك املحاسبون 

ــي  ــاء فــ ــ غـــــــيـــــــر األعــــــــــــضــــــــ

ــيـــة، والــــــــــدورات  ــعـ ــمـ الـــجـ

ــتــــوحــــة دائــــــمــــــا لــكــل  ــفــ مــ

ــن يـــرغـــب وحـــســـب مــا  مــ

الــتــي يتم طرحها.  الــــدورات  مــن  يناسب الشخص 

وأتوقع أن الجميع حققت استفادة كبيرة من هذه 

الــدورات، ولو نظرنا إلى العدد اإلجمالي ألعضاء 

الجمعية سنجده نحو 100 عضو، وجميع هؤالء 

ـــــدورات، وأمـــدتـــهـــم بــأحــدث  ــذه الـــ ــادوا مـــن هــ ــفـ ــتـ اسـ

املتجددة بالسوق املحاسبي.  الخبرات واملــعــارف 

الجمعيات األخــرى  مــع  االتــفــاقــيــات  وفيما يخص 

ــم مـــع نــظــيــراتــهــا في  فــالــجــمــعــيــة عــلــى تـــواصـــل دائــ

الــخــارج وتــحــضــر الــــدورات والـــنـــدوات الــتــي تكون 

الخبرات املستجدة في  طرفا بها وتتبادل معهم 

هذا املجال.

العدد  أن  ◄ لو نظرنا إلى عدد املنتسبني بالجمعية، نجد 
ــدود املـــتـــوســـط مـــقـــارنـــة بـــعـــدد الــخــريــجــني  ــ ــزال فـــي حـ ــ ال يـ
واملتخصصني في هذا املجال، وبالنظر كذلك إلى االحتياج 
املتزايد للقطاع املحاسبي مع تزايد معدالت النمو والتوسع 

في أعمال الشركات، والسيما املدرجة في السوق املالي؟
النصوص  ► ربما هناك معوقات تتعلق ببعض 

ــذه الـــنـــصـــوص تــغــيــرت لــألفــضــل  ــ الــتــشــريــعــيــة، وهـ

ولــكــن نــأمــل فـــي تــحــســن أكـــبـــر، فــلــو قــســنــاهــا مثال 

اليوم سنجد تطورا كبيرا  بقبل عشر سنوات إلى 

ولــكــن بشكل بــطــيء، وأذكـــر أنــه قــبــل عــشــريــن سنة 

التي  املواد  تقريبا لم تكن بقانون مهنة املحاسبة 

للمهنة، وكنت قد قمت بدراسة  تجذب املحاسبني 

وحــمــلــتــهــا مــعــي إلــــى عــضــو مــجــلــس الـــشـــورى في 

ذلك الوقت، السيد محمد جاسم البادي، وشرحت 

لــه الــفــكــرة وقــدمــت لــه الـــدراســـة، وقـــد قـــام مــشــكــورا 

له بالشكر عليه،  أتقدم  الــدراســة، وهو جهد  بتبي 

وعـــرضـــهـــا عـــلـــى مـــجـــلـــس الـــــشـــــورى، واســـتـــدعـــانـــا 

ــة، وفـــعـــال قـــام  ــ ــدراســ ــ املـــجـــلـــس لـــنـــقـــاش الــ

ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــــس بــــتــــعــــديــــل الـ ــلـ ــ ــجـ ــ املـ

وطـــوروه، وســاهــم ذلك 

فـــــــــي جــــــذب 

بعض املتخصصني، وتطور القانون بعد ذلك، 

وحــدثــت حــركــة إيــجــابــيــة، والــقــانــون الــحــالــي 

لــســنــة 2020 بتنظيم   (8) رقـــم  الــقــانــون  وهـــو 

مهنة تدقيق الحسابات، قانون ممتاز، ويلبي 

تــطــلــعــات أصـــحـــاب املــهــنــة. ومــــع ذلــــك نــحــتــاج 

املزيد من التحديث، نظرا للتطوير والتحديث 

املستمر للمهنة وممارساتها ونطاق أعمالها. 

والحديث  املساهمة،  الشركات  إلــى نشاط  لو نظرنا   ◄
فيما يخص  إلزامية  التي صــارت  والضوابط  بل  املتزايد 
اإلعـــالن عــن تــقــاريــر الحوكمة، هــل ســاهــم ذلــك فــي زيــادة 

الطلب على خدمات املحاسبني؟
► لو نظرنا إلى تقارير الشركات العامة املنشورة 

لـــم نــجــد إلــــى اآلن مــحــاســبــا مــحــلــيــا قــــام بــإنــجــاز 

الــتــقــريــر، فــأغــلــب الـــشـــركـــات تــعــتــمــد عــلــى املــكــاتــب 

العاملية، ولهم أسباب في ذلك، فقد جلست مع أحد 

أعضاء الشركات وقال لي إن الشركات لديها أسهم 

وأصـــول فــي الــخــارج، وبــالــتــالــي البــد مــن أن يكون 

الــخــارجــي.  املــدقــق عامليا ومــعــروفــا على املــســتــوى 

ولكن هناك دوال خليجية تشترط وجــود مدققني 

اثنني واحد عاملي واآلخر محلي، ونحن نتمنى أن 

يحصل ذلك لدينا. 

◄  هل تعتقدون أن هذه التقارير ذات جدوى حقيقي في 

ضبط وحوكمة أعمال الشركات؟
► نحن نأمل ذلــك، وهــذا هــو الــهــدف مــن إعــدادهــا، 

ــكــــن فــــي األخــــيــــر نــحــن  ولــ

لــــدى  ــــون  ــكـ ــ يـ أن  ــنـــى  ــمـ ــتـ نـ

املـــــســـــاهـــــمـــــني وأعـــــــضـــــــاء 

الـــجـــمـــعـــيـــات الـــعـــمـــومـــيـــة 

اهــــــــتــــــــمــــــــام بــــــاســــــتــــــقــــــراء 

التي  الختامية  الــتــقــاريــر 

ــلـــى الــجــمــعــيــة  ــعــــرض عـ تــ

املــالحــظ  الــعــمــومــيــة، ألن 

أعـــــــضـــــــاء  اهــــــــتــــــــمــــــــام  أن 

أكــثــر بنسبة  العموميات 

األربـــــــــــــــــاح املـــــــــوزعـــــــــة مـــن 

ــر  ــاريـ ــقـ ــتـ ــالـ اهـــتـــمـــامـــهـــم بـ

ــة، وهـــــذه الــتــقــاريــر  ــيـ ــالـ املـ

مهمة جــدا ليس للشركات فقط وإنــمــا لالقتصاد 

الــوطــنــي، فــبــاســتــقــراء هـــذه الــتــقــاريــر يــمــكــن اتــخــاذ 

ة  القرارات املهمة، ولكن ما يحصل حاليا هو القراء

وليس االستقراء. 

◄ لــو نــظــرنــا إلــى حــجــم األعــمــال واملــشــاريــع الــحــالــيــة، هل 
ساهمت هذه املشاريع في تقوية نشاط املحاسبة مقارنة 

السابق؟ بالوضع 

 ►

هـــــــــــــــذه 

ــاريــــع  املــــشــ

ــا  ــــت دفــــعــ ــطــ ــ أعــ

دون شــــــك، وهـــنـــاك 

ــا أن  ــهـ ــيــــرة مـــنـ ــثــ أســـــبـــــاب كــ

الــحــســابــات الــخــتــامــيــة تــتــم عـــن طــريــق 

املــحــاســبــني الــخــاصــني بــالــشــركــات الــعــاملــيــة، ومــن 

نـــاحـــيـــة الـــتـــدقـــيـــق تـــتـــم االســـتـــعـــانـــة بــاملــحــاســبــني 

ــفــــاوت بــــني مــهــنــة املــحــاســبــة  ــنــــاك تــ املـــحـــلـــيـــني، وهــ

والـــتـــدقـــيـــق، وهـــنـــاك تـــفـــاوت تـــدريـــجـــي فـــي تــنــمــيــة 

ــقــــدرات املــحــاســبــيــة، واملــــراجــــع يــتــم تــعــيــيــنــه عن  الــ

طـــريـــق الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة ويـــفـــتـــرض أن يــكــون 

ــــي مـــراجـــعـــة  ــايــــدا فـ مــــحــ

ــعــــة  ــر، واملــــراجــ ــاريــ ــقــ ــتــ الــ

تعتمد على أسس منها 

دراســـــــة الـــنـــظـــام املـــالـــي 

لــــلــــشــــركــــة،  واإلداري 

ــكـــل الــتــنــظــيــمــي،  ــيـ ــهـ والـ

واالخــــــــــتــــــــــصــــــــــاصــــــــــات، 

ويــــركــــز عـــلـــى جـــزئـــيـــات 

مـــعـــيـــنـــة يـــســـتـــطـــيـــع مــن 

خــاللــهــا الـــقـــيـــام بــــدوره 

كمراجع.

◄ مــع الــتــوســع فــي أعــمــال 

االقتصاد  الشركات ونمو 
املحلي، ما تقييمكم لسوق التدقيق املحاسبي حاليا؟

ــــذا املـــجـــال،  ــة ســـابـــقـــة فــــي هـ ــدراســ ► نـــحـــن قــمــنــا بــ

ووجــدنــا أن قيمة ســوق الــتــدقــيــق تــصــل إلــى نحو 

100 مــلــيــون ريــــــال، وذلـــــك بــعــد أن قــمــنــا بـــدراســـة 

امللزمة باإلفصاح فقط، ووضعنا رقما  للشركات 

بحدود 5000 ريال كقيمة تقديرية للشركات املغلقة 

والشركات العامة وشركات األشخاص، ناهيك عن 

الوساطة واالستثمار،  الخدمات األخرى كخدمات 

ومــع الــتــوســع فــي الــســوق عــلــى مــســتــوى الــشــركــات 

الــصــغــيــرة واملـــتـــوســـطـــة، والـــشـــركـــات واملــؤســســات 

أن  العامة، تجد  الشركات  إلــى  الكبيرة، باإلضافة 

السوق قد تضاعف ملا يمكن تقديره بنحو مليار 

التي تطلبها  الخبرة  إلــى جانب أعمال  ريــال. هــذا 

املــحــاكــم عــلــى جــمــيــع درجــاتــهــا وأنــواعــهــا وهــنــاك 

ســجــل خـــاص بــأعــمــال الــخــبــرة لـــدى وزارة الــعــدل، 

املطلوبة للخبير  الشروط  وإذا استوفى الشخص 

مــوافــاة املحاكم بقيده  يتم تسجيله كخبير وتتم 

ليقوم 

بــأعــمــال 

الـــــــــخـــــــــبـــــــــرة 

الــــــــتــــــــي تــــشــــمــــل 

املــجــاالت املحاسبية 

أنـــــواعـــــهـــــا. وإن  بـــمـــخـــتـــلـــف 

كـــانـــت األرقــــــام قـــد تـــكـــون مــضــلــلــة مع 

ارتــفــاع األســعــار ونــحــو ذلـــك، ولــكــن مــع ذلــك تبقى 

هذه القيمة التقديرية مقبولة وموضوعية.

املــعــتــمــد، كما  للمحاسب  للترخيص  هــنــاك شــرط  هــل   ◄

الضوابط  أن  أم  األخـــرى،  للمهن  الترخيص  مــع  الــحــال  هــو 
في هذا املجال تخضع للدراسة والخبرة العملية فحسب؟

► هــنــاك شــــروط لــلــتــرخــيــص املــهــنــي، فــبــاإلضــافــة 

العاملية في  الشهادة  إلــى 

املــحــاســبــة أو فــي املــالــيــة، 

البــــد مـــن اجــتــيــاز شـــروط 

مــعــيــنــة لــيــتــمــكــن مـــن أداء 

ــام  الـــيـــمـــني الـــقـــانـــونـــيـــة أمــ

ـــــــؤون مـــدقـــقـــي  لــــجــــنــــة شــــ

الــــحــــســــابــــات املـــنـــصـــوص 

ــا فـــــــي الــــــقــــــانــــــون،  ــهــ ــيــ ــلــ عــ

ــل  ـــحــــصــ وبـــــــــعـــــــــد ذلــــــــــــــك يـ

ــلـــى الـــتـــرخـــيـــص، ويـــتـــم  عـ

التجديد سنويا، وهناك 

يـــكـــون  أن  مـــنـــهـــا  شـــــــروط 

كــامــل األهــلــيــة، وأن يكون 

فــي مــجــال املحاسبة   على مــؤهــل جامعي 
ً
حــاصــال

املعترف  العليا  املــعــاهــد  أو  الــجــامــعــات  إحـــدى  مــن 

الــجــهــة املختصة  بــهــا، أو أي مــؤهــل آخـــر تــعــتــبــره 

أن يكون محمود  له، و   
ً
الشهادات معادال بمعادلة 

الـــســـيـــرة حــســن الــســمــعــة، ولــــم يـــصـــدر ضــــده حــكــم 

نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو 

األمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، وأال يكون قد 

قــرار تأديبي نهائي بالشطب  أو  كم 
ُ

صــدر عليه ح

من السجل، ما لم يكن قد مضى على صدور الحكم 

أو الــقــرار مــدة ال تقل عن ثــالث ســنــوات، وأن يكون 

قــد أتــم مــدة الــتــدريــب املــنــصــوص عليها فــي املــادة 

لـــديـــه خـــبـــرة عملية  تـــكـــون  أو  ــانـــون،  ــقـ الـ ــن  مـ  (10)

العلمي ملدة  املــؤهــل  الــحــصــول على  مستمرة بعد 

ثــالث ســنــوات بالنسبة لحاملي درجــة  ال تقل عــن 

املاجستير  البكالوريوس وسنتني لحاملي درجــة 

عادلها، 
ُ
ي مــا  أو  الــدكــتــوراه،  وســنــة لحاملي درجـــة 

احــد معاهد  الزمالة من  أو الحصول على شهادة 

ـــحـــددهـــا الــلــجــنــة. 
ُ
أو جــمــعــيــات املــحــاســبــني الــتــي ت

تفرغًا ملزاولة 
ُ

ولكن هناك شرطا يتعلق بأن يكون م

املهنة، نأمل تجاوز هذا الشرط في املستقبل، ألنه 

من األمور التي تقيد االنضمام إلى هذه املهنة.

مــثــل جامعة  الــجــهــات،  بــعــض  فــعــالــيــات تنظمها  ◄ هــنــاك 

قطر، مثل ملتقيات املحاسبة، ما تقييمكم لهذه األنشطة؟
► هذه امللتقيات مهمة جدا، وأغلبها تحت إشراف 

التعليم املستمر، ولــديــهــم هيئة  الجامعة بقطاع 

محاسبة علمية، وتفيد املحاسبني جدا، ومن خالل 

النقاش واســتــعــراض املستجدات تفيد املشاركني 

كثيرا، كما أن لها فائدة أخرى مهمة جدا، وتتعلق 

الطلبة، واستقطابهم  لــدى  املهنة  بتنمية حب 

إليها في املستقبل.

ــرئــيــس الــســابــق لــجــمــعــيــة املــحــاســبــني  قــــال الــســيــد مــحــمــد الـــزبـــيـــدي ال
ــال املــحــاســبــة  ــمـ الــقــانــونــيــني الــقــطــريــني: إن الــتــشــريــعــات املــنــظــمــة ألعـ
أكثر  املهنة  املــراجــعــة والــتــطــويــر لجعل  للمزيد مــن  والــتــدقــيــق بحاجة 
جذبا للمحاسبني القطريني. وقدر الزبيدي في حوار مع الشرق القيمة 
الزبيدي  التدقيق املحاسبي بنحو مليار ريــال. وأضــاف  املالية لسوق 
إلى  الرامية  املقترحات والتوصيات  الجمعية حريصة على تقديم  إن 
لتتالءم  تطوير سبل وآليات ومجاالت املحاسبة والقوانني املحاسبية 

مــع املــســتــجــدات املتغيرة فــي مــجــال األعــمــال واالســتــثــمــار، باإلضافة 
الــالزم لتأهيل  الدائم إلى تقديم الدعم املستمّر والتدريب  إلى سعيها 

املــحــاســبــني واملــدقــقــني لــرفــع مــســتــواهــم العلمي وجــــودة أدائــهــم 
املهني، بل وتشجيع املواطنني القطريني أيضًا على االلتحاق 

باملهنة ومزاولتها لضمان إنشاء قاعدة عريضة من 
الكوادر الوطنية املدربة واملحترفة. وفيما يلي 
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انطالق فعاليات معرض ابِن بيتك اإلثنني املقبل 
تــحــت رعـــايـــة مــعــالــي الــشــيــخ خـــالـــد بـــن خــلــيــفــة بن 

الــــوزراء ووزيــر  ثــانــي رئــيــس مجلس  عبدالعزيز آل 

الــداخــلــيــة، ينطلق يـــوم 28 مـــارس الــجــاري معرض 

ابــِن بيتك املتخصص في القطاع العقاري والبناء. 

أيــام في مركز  الــذي يستمر ثالثة  ويفتتح املعرض 

قطر الوطني للمؤتمرات سعادة الشيخ محمد بن 

الــتــجــارة والصناعة،  حمد بــن قاسم آل ثاني وزيــر 

حيث يــشــارك فــي الفعالية شــركــات متخصصة في 

االســـتـــشـــارات الــهــنــدســيــة والــعــقــاريــة ومــــواد الــبــنــاء 

والحلول الذكية. وقال السيد رواد سليم املدير العام 

لشركة «نيكست فيرز» للمعارض واملؤتمرات وهي 

ــن بــيــتــك BYH 2022 إن  الــجــهــة املــنــظــمــة ملــعــرض ابـ

املعرض يتيح للمجتمع القطري إمكانية االرتقاء 

بمعايير منزله ورفاهيته، إلى جانب تحفيز النمو 

االقتصادي في البالد. وأضاف ان املعرض يواصل 

هذا العام نهجه الدؤوب في رفد نمو قطاع العقارات 

في البالد، ويسعى لتجاوز الرقم الذي حققه خالل 

الــنــســخــتــني الــســابــقــتــني مـــن حــيــث قــيــمــة الــصــفــقــات 

املبرمة والتي وصلت إلى 400 مليون ريــال قطري. 

من جهته أكد السيد محمد علي املهندي مدير إدارة 

ــال فــي املــؤســســة الــعــامــة  الــعــالقــات الــعــامــة واالتـــصـ

القطرية للكهرباء واملــاء كهرماء، شريك االستدامة 

للمعرض، على أهمية هذا الحدث الذي يعد احدى 

الــوطــنــي، حيث  الــداعــمــة لالقتصاد  أهــم الفعاليات 

الــجــهــات العاملة فــي مجال  يشكل ملتقى ملختلف 

البناء واإلنشاءات، ويعزز تضافر جهود الشركات 

الــحــكــومــيــة والــخــاصــة لــخــدمــة املــجــتــمــع الــقــطــري». 

ويــعــتــبــر مـــعـــرض ابـــــِن بــيــتــك بــمــثــابــة حــلــقــة وصــل 

حــيــويــة ومــهــمــة بـــني الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي مــجــال 

ــنــــازل وقـــطـــاع الـــبـــنـــاء، وبــــني املــواطــنــني  تــصــمــيــم املــ

الــقــطــريــني الــراغــبــني فــي بــنــاء أو تــحــديــث منازلهم. 

وسيتمكن ضيوف املعرض من زيــارة أكثر من 150 

عـــارضـــا فـــي خــمــســة قــطــاعــات رئــيــســيــة بــمــن فيهم 

ــقــــاولــــون، واملـــــــــوردون، وقــطــاع  ــاريـــون، واملــ ــتـــشـ االسـ

الخدمات العامة، وشركات الحلول الذكية.

بــــفــــرصــــة زيــــــــارة  املــــــعــــــرض  ــيـــحـــظـــى زوار  كــــمــــا سـ

جناحني عامليني كبيرين لكل من تركيا والبرتغال 

يستعرضان مجموعة واسعة من منتجات ومــواد 

الــبــنــاء مــثــل األلـــومـــنـــيـــوم، ومـــــواد حــمــايــة الــكــوابــل، 

ــقـــف املــعــلــقــة،  وأرضـــيـــات األخـــشـــاب الــصــلــبــة، واألسـ

ــقـــــف، وغـــيـــرهـــا مــــن مــــــواد الــتــشــيــيــد  وأنـــظـــمـــة األســـ

والديكور.
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األصمخ واملرقاب تطرحان 117 قطعة أرض للمواطنني
اعــلــنــت شــركــة األصـــمـــخ لــلــمــشــاريــع الــعــقــاريــة وشــركــة 

املرقاب العقارية عن إطالق املرحلة الثالثة من مشروع 

أبو ســدرة واملتمثلة في طرح 117 قطعة أرض سكنية 

تــبــلــغ مساحة  لــلــمــواطــنــني،  مـــفـــروزة ومــنــفــصــلــة للبيع 

كــل واحـــدة منها مــا يــقــارب 600 متر مــربــع، مخصصة 

لتطوير الفلل ومــزودة بكافة املرافق والبنية التحتية 

الالزمة كالطرق الداخلية واملساحات الخضراء لتمتد 

هـــذه املــرحــلــة عــلــى مــســاحــة تــبــلــغ نــحــو 104 آالف متر 

مـــربـــع، ويــقــع املـــشـــروع عــلــى طــريــق ســلــوى فـــي بــلــديــة 

الريان وهو عبارة عن مدينة سكنية متكاملة الخدمات، 

تــضــم أرقــــى الـــعـــقـــارات الــســكــنــيــة، وتــحــتــوي عــلــى 172 

فيال سكنية، ومــا أكثر من 200 وحــدة سكنية متعددة 

املــســاحــات، تــم تطويرهم بتشطيب فــاخــر وفــق أحــدث 

التكنولوجيا العاملية الصديقة للبيئة، ويضم املشروع 

املــرافــق الخدمية والترفيهية واملــســاحــات  أيــضــا كــافــة 

خضراء تلتف جميعها حــول منطقة خضراء مشجرة 

ســـاحـــرة، تــخــلــق لـــك بــيــئــة مــعــيــشــة جـــذابـــة وحــيــويــة ال 

مثيل لها. وبهذه املناسبة قال السيد فادي بركة املدير 

العام لشركة األصمخ للمشاريع العقارية: تعد شركتا 

األصمخ العقارية واملرقاب العقارية من أهم الشركات 

الوطنية التي ساهمت فــي نمو القطاع العقاري على 

مــــدى الــعــقــديــن املـــاضـــيـــني، وســـاهـــمـــت املـــشـــاريـــع الــتــي 

طورتاها في مناطق متعددة من الدولة بإضافة بصمة 

واضحة في رحلة االرتــقــاء بالقطاع العقاري في قطر.  

وأضــاف: كما تميزت الشركتان بقدرتهما على تقديم 

كافة الحلول العقارية بما يلبي متطلبات وتطلعات 

الــواعــدة والناشئة، ومن  الجميع وخاصة في املناطق 

هــذا املنطلق قامت شركتا األصمخ العقارية واملرقاب 

أبــو سدرة  الثالثة من مشروع  العقارية بطرح املرحلة 

ــيـــارا مــنــاســبــا لــلــراغــبــني بــتــطــويــر وحــداتــهــم  لــيــوفــر خـ

السكنية في هذا املشروع الرائد، وإيمانا من الشركتني 

بأهمية توفير كافة االحتياجات للعمالء تقدم األصمخ 

الــعــقــاريــة واملـــرقـــاب الــعــقــاريــة 14 نــوعــا مــن التصاميم 

الخاصة للفلل للراغبني بذلك مما يتيح سهولة للبناء 

مــن قبل مالك األرض.  موضحا أن مــشــروع أبــو ســدرة 

املــدارس  ذو موقع متميز فهو على مقربة مــن مناطق 

ــق الـــريـــاضـــيـــة واملـــتـــنـــزهـــات ومــــراكــــز الــتــســوق  ــ ــرافـ ــ واملـ

الــكــبــرى مثل فيالجيو مــول وأبـــو ســـدرة مــول ووذنـــان 

مول وامليرة واللولو وسفاري، باإلضافة إلى قربه من 

املــشــروع مسافة  املــتــعــددة، حيث يبعد  املــرافــق الطبية 

10 دقــائــق بــالــســيــارة مــن حــديــقــة أســبــايــر و15 دقيقة 

ــوا بــــارك، و10 دقــائــق من  مــن مــديــنــة املــالهــي املــائــيــة أكـ

نــادي الفروسية و18 دقيقة من مؤسسة قطر للتربية 

والعلوم وتنمية املجتمع ومكتبة قطر الوطنية. وقال 

بركة: إن شركتي األصمخ للمشاريع العقارية واملرقاب 

العقارية سيواصالن مسيرتهما الحافلة بتطوير كافة 

املشاريع العقارية املتنوعة لتعزيز مساهمتهما بنمو 

القطاع العقاري في قطر ومواكبة التوسع العمراني من 

خالل تفانيهما في العمل وخبرتهما الواسعة واملعرفة 

العميقة بسوق العمل.
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فادي بركة

2.26 226.77
ارتفاع حيازة دول الخليج من «عقار» تدشن تقريرها الشهري عن السوق القطري

سندات الخزانة األمريكية
دشــنــت شــركــة عــقــار لــلــتــطــويــر واالســتــثــمــار 

الـــعـــقـــاري، بـــدايـــة مـــن شــهــر فــبــرايــر تــقــريــرهــا 

الــتــقــريــر  الـــشـــهـــري AQAR Index ويـــعـــرض 

ــداده ادارة االســتــثــمــار  ــ الــــذي يــشــرف عــلــى إعـ

بشركة عقــار، في تقريرة األول قراءة تحليلية 

مــتــعــمــقــة لــلــســوق الــعــقــار الــقــطــري وحــركــتــه 

املستمرة سواء كان صعودًا أو هبوطًا بشكل 

شهري. ويستهدف التقرير توفير مؤشرات 

موثوقة ومحدثة للبيانات الخاصة بحركة 

ــداوالت الــعــقــاريــة بـــدولـــة قــطــر مـــن خــالل  ــتــ الــ

الــقــيــام بــإصــدار مــؤشــر عــقــاري شــهــري، وفق 

البيانات الصادرة من وزارة العدل.

وجاء السيد حمد خليل - الرئيس التنفيذي 

ــتـــقـــريـــر: «إن  لـــشـــركـــة عـــقـــار - مــعــلــقــًا عـــلـــى الـ

املــؤشــر يقدم فــى تقريره األول نظرة شاملة 

لــكــافــة اتــجــاهــات الــســوق الــعــقــاري الــقــطــري، 

ــلـــعـــقـــارات فــي  تــشــمــل الـــخـــريـــطـــة الـــســـعـــريـــة لـ

مــخــتــلــف الـــبـــلـــديـــات، ومــتــوســط ســعــر الــقــدم 

املــنــاطــق، وذلــــك بتبنى منهجية علمية  فــي 

لـــرصـــد واقــــــع وتـــــطـــــورات حـــركـــة الــــتــــداوالت 

الــعــقــاري بدولة  العقارية ومستقبل القطاع 

قطر».  وأشــار العديد من التقارير العقارية 

أن االســتــثــمــار فــي الــقــطــاع الــعــقــاري القطري 

ــد، مــتــوقــعــًا أن يرتفع  آمـــن ولـــه مستقبل واعــ

العائد على االستثمار فــي القطاع العقاري 

تــوجــه  بـــســـبـــب  ــام 2022،  ــ ــــالل عــ الـــقـــطـــري خــ

الــدولــة ألن تــكــون وجــهــة ريــاضــيــة مــن خــالل 

الــكــبــرى واألحــــداث  استضافتها للفعاليات 

الــريــاضــيــة الــدولــيــة املــخــتــلــفــة وعــلــى رأســهــا 

الــعــالــم 2022. وبــني املؤشر  استضافة كــأس 

العقاري بشركة عقار فى تقريره األول لشهر 

فــبــرايــر ٢٠٢٢: «انـــه ارتــفــعــت قيمة الــتــداوالت 

الــعــقــاريــة فــي دولـــة قــطــر خـــالل شــهــر فبراير 

ــــاس شــهــري،  2022 بــنــســبــة %4.82 عــلــى أسـ

ــعـــدل. وســجــلــت قيمة  الـ نــشــرة وزارة  حــســب 

التداوالت العقارية في قطر بالشهر املاضي 

1.74 مليار ريــال، مقارنة بقيمتها في يناير 

2022 البالغة 1.66 مليار ريـــال. وبــلــغ حجم 

ــداوالت الــعــقــاريــة فــي فــبــرايــر 2022 نحو  ــتـ الـ

445 صفقة، بارتفاع %12.23 عن مستواه في 

الشهر السابق له البالغ 393 صفقة. وكشف 

مؤشر السوق العقاري أن بلدية الريان هي 

ــتـــداوالت الــعــقــاريــة  األعــلــى مــن حــيــث قيمة الـ

ــال، فيما سجلت بلدية  ـــ728.37 مــلــيــون ريــ ــ بــ

الــتــداوالت األقــل بقيمة 15.46مليون  الشمال 

ريال».

ارتفعت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي، في أذون وسندات الخزانة 

إلــى 226.77  األمريكية %2.26، على أســاس شهري بنهاية شهر يناير املــاضــي، 

مليار دوالر من 221.74 مليار دوالر بنهاية ديسمبر 2021؛ بسبب زيــادة حيازة 

السعودية والكويت، وأظهرت بيانات وزارة الخزانة بالواليات املتحدة الصادرة، 

أن استثمارات السعودية أكبر حائزي دول الخليج في السندات األمريكية، ارتفعت 

يــنــايــر 2022، مقابل  إلـــى 119.4 مــلــيــار دوالر حــتــى نــهــايــة  بنسبة %0.33 لتصل 

119 مليار دوالر حتى نهاية ديسمبر املــاضــي، وحلت الكويت ثانيًا، بإجمالي 

استثمارات 50.6 مليار دوالر بنهاية يناير املاضي مقارنة بـ 46.4 مليار دوالر 

في الشهر السابق له، مسجلة ارتفاعًا بنسبة %9.05، واستقرت استثمارات دولة 

الثالثة عند مستوى 44.8  أتــت فــي املرتبة  اإلمـــارات بالسندات األمريكية والــتــي 

مليار دوالر، ثم قطر والتي رفعت تلك االستثمارات من 4.79 مليار دوالر بنهاية 

إلــى 5.165 مليار دوالر فــي نهاية يناير 2022، تليها سلطنة  ديسمبر املــاضــي 

مان والتي خفضت تلك االستثمارات من 5.403 مليار دوالر بنهاية ديسمبر 
ُ
ع

القائمة  املاضي إلى 5.297 مليار دوالر في نهاية يناير 2022، وتذيلت البحرين 

باستثمارات السندات األمريكية والتي رفعتها بنسبة %11.7 من 1.35 مليار دوالر 

إلــى 1.508 مليار دوالر بنهاية يناير 2022، ومــا تعلنه  بنهاية ديسمبر املاضي 

الـــوزارة فــي بياناتها الشهرية، هــو استثمارات دول الخليج فــي أذون وسندات 

الخزانة األمريكية فقط، وال تشمل االستثمارات األخرى في الواليات املتحدة سواء 

كانت حكومية أو خاصة.

الدوحة - الشرق

الدوحة - الشرق

 حمد خليل

جانب من املعرض في نسخة سابقة



بعد النجاح الكبير للفعالية الترفيهية لألطفال 

واإلشـــادة الواسعة بها، أعلن إزدان مــول الغرافة 

عـــن تــمــديــد فــعــالــيــة «هــيــا 

ــــي بـــــــــدأت فــي  ــتـ ــ ــر» الـ ــيــ ــطــ نــ

الثالث مــن الشهر الحالي 

ــة  ــرافـ ــغـ الـ ــــي إزدان مــــــول  فـ

مــــــــــارس، حــيــث  ــتــــى 26  حــ

 
ً
شــهــدت الــفــعــالــيــات إقــبــاال

مـــلـــحـــوظـــًا مـــــن الــــعــــائــــالت 

واألطــفــال للمشاركة، التي 

يــشــهــدهــا املـــول يــومــيــًا من 

ــــى 10  ــًرا إلـ ــهــ الـــســـاعـــة 1 ظــ

. وتــــجــــدر اإلشـــــــارة 
ً
ــاء ــ ــسـ ــ مـ

تـــدعـــو  ــيـــة  ــالـ ــفـــعـ الـ إلــــــى أن 

ــيــــع األطـــــــفـــــــال الــــذيــــن  ــمــ جــ

تــقــل أوزانـــهـــم عــن 30 كجم 

للمشاركة في هذا النشاط 

ــران داخــــــل مــنــطــاد  ــيــ ــطــ والــ

الـــهـــواء الــســاخــن فــي املــول 

مـــع الــعــمــل بــجــمــيــع اشـــتـــراطـــات الــســالمــة واألمــــن 

عــنــد الـــطـــيـــران عــلــى ارتـــفـــاع يــصــل إلــــى 20 مـــتـــًرا، 

مما يمنحهم االستمتاع في بيئة آمنة من خالل 

الــشــعــور بــالــســبــاحــة فــي الـــهـــواء، واالســـتـــفـــادة من 

هــــــــذه الــــتــــجــــربــــة الـــشـــيـــقـــة 

حيث إنها تنظم لجمهور 

ــا دون مــقــابــل. 
ً
املــــول مــجــان

وحــول هــذا النجاح املبهر 

قـــــــــال إزدان  ــالــــيــــة،  ــعــ لــــلــــفــ

ــرافـــــة فـــــي بـــيـــان  ــ ــغـ ــ ــول الـ ــ ــ مـ

صحفي ”لــقــد كــنــا ســعــداء 

لــلــغــايــة بــشــعــبــيــة فــعــالــيــة 

ــا دفــعــنــا  ــمـ ــا لـــنـــطـــيـــر مـ ــيـ هـ

لــتــمــديــدهــا تــلــبــيــة ملــطــالــب 

الجمهور وخاصة األطفال 

وهــذه الفعالية نهدف من 

خاللها إلى استيعاب أكبر 

عـــدد ممكن مــن الــضــيــوف. 

لــــــذا فـــإنـــنـــا نــــدعــــو جــمــيــع 

األسر وأطفالهم أال يفوتوا 

املشاركة في تلك الفعالية».

إزدان مول الغرافة يمّدد الفعاليات 
الترفيهية لألطفال

الدوحة-الشرق

نيسان موتور تعّني تييري صباغ رئيسًا لنيسان السعودية

أعــلــنــت شــركــة نــيــســان عــن تعيني تــيــيــري صــبــاغ رئيسًا 

ــة اعـــتـــبـــارًا مــــن 1  ــعـــوديـ لــنــيــســان املــمــلــكــة الـــعـــربـــيـــة الـــسـ

ـــي منصبه كمدير 
ّ
أبـــريـــل املــقــبــل مـــع اســـتـــمـــراره فـــي تـــول

تنفيذي لنيسان الــشــرق األوســــط. وسيعمل صباغ في 

ــار مسؤولياته الــجــديــدة إلــى جــانــب بــدر الحسامي،  إطـ

ــي لــشــركــة  ــالــ ــحــ ــيـــذي الــ ــفـ ــنـ ــتـ ــر الـ ــ ــديـ ــ املـ

نــيــســان الــعــربــيــة الــســعــوديــة، لقيادة 

ــا في  ــ ــهـ ــ اســتــراتــيــجــيــة نــيــســان وأدائـ

السوق السعودي. وسيواصل قيادة 

10 أســواق أخــرى في الشرق األوسط 

بصفته مديرًا تنفيذيًا للمنطقة.

يتمتع صباغ بخبرة تفوق العشرين 

ــيــــارات تــجــوب  ــاع الــــســ ــطـ ــًا فــــي قـ ــامـ عـ

مجال املبيعات والتسويق والترويج 

ــلـــعـــالمـــات الـــتـــجـــاريـــة والــتــخــطــيــط  لـ

وعمليات تطوير األعمال في الشرق 

األوســط وشمال أفريقيا. كما يتميز 

ــارات وإدارة  ــيـ ــة ومــتــعــمــقــة بــقــطــاع الـــسـ ــعـ بــمــعــرفــة واسـ

الشركات.

اغ إلــى نيسان عــام 2018 كرئيس للمبيعات 
ّ
 صب

ّ
انضم

حيث ساهم بتعزيز أداء مبيعات العالمة التجارية في 

م 
ّ
أسواق الخليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا. وتسل

ــط كــمــديــر تنفيذي مــنــذ عــام  قــيــادة ســـوق الــشــرق األوســ

ز التشغيلي وتحقيق 
ّ
2019 حيث عمل على تعزيز التمي

أهداف خطة Nissan NEXT التحولية في املنطقة وتعزيز 

نموها املستدام انطالقًا من تراث العالمة التجارية املمتد 

على 70 عامًا في دول الخليج والشرق األوسط. وتعليقًا 

ـــي منصب 
ّ
ــول ــاغ: «يــســعــدنــي تـ ــبـ ــال صـ عــلــى تــعــيــيــنــه، قــ

رئيس نيسان العربية السعودية وأتطلع قدمًا للعمل 

إلى جانب قيادتنا في هذا السوق املهم ملواصلة تعزيز 

حضورنا فــي الــشــرق األوســـط واالرتــقــاء بعملياتنا في 

املنطقة لتحقيق املــزيــد مــن الــنــجــاح. 

كما ونواصل التزامنا بهدف شركة 

نيسان املتمثل بــإثــراء حــيــاة الناس 

ــن خـــــالل مــنــتــجــاتــنــا وتــقــنــيــاتــنــا،  مــ

ــقـــيـــق طـــمـــوحـــنـــا بـــــــأن نـــكـــون  وبـــتـــحـ

الــعــالمــة الــتــجــاريــة األكــثــر موثوقية 

ــي املــنــطــقــة فــــي صـــفـــوف عــمــالئــنــا  فــ

وشركائنا وموظفينا.»

يحمل صباغ شهادة البكالوريوس 

في إدارة األعمال والفنادق والتسويق 

من جامعة وست لندن، وشهادة في 

 Leadership بــرنــامــج الــقــيــادة املــالــيــة

with Finance من كلية إدارة األعمال في جامعة هارفارد. 

كما وقــع االختيار عليه مــؤخــرًا مــن قبل مجلة فوربس 

ـــط ضــمــن أفــضــل 50 رئــيــســًا تــنــفــيــذيــًا في  الـــشـــرق األوســ

الشرق االوسط على قائمة «العاملية تالقي املحلية» لعام 

2021. وسيواصل تييري صباغ العمل في إطار منصبه 

الجديد تحت إشــراف جوني بايفا، نائب رئيس منطقة 

أفريقيا والشرق األوسط والهند وأوقيانوسيا.

الدوحة-الشرق

الــرائــد في قطر، وشركة  أعلن كل من بنك دخــان، البنك 

ماستركارد إطــالق مجموعة مــن البطاقات االئتمانية 

للشركات مــن أجــل تلبية احــتــيــاجــات عــمــالء البنك من 

مت لتقديم حلول دفع 
ّ

م
ُ

املؤسسات التجارية، حيث ص

ســريــعــة ومـــوثـــوقـــة ومـــريـــحـــة لـــلـــشـــركـــات، كــمــا تــنــطــوي 

ــا لتسهيل 
ً

ــهــة خــصــيــص
ّ

ــا املــوج ــزايـ عــلــى الــعــديــد مـــن املـ

أبــرز املزايا التي تقدمها بطاقات  إنجاز أعمالهم. ومن 

مــاســتــركــارد االئــتــمــانــيــة الـــجـــديـــدة لــلــشــركــات مـــن بنك 

دخــان هــي سهولة االســتــخــدام مــن مختلف املستويات 

ــــراض مختلفة مــثــل الــســفــر والــتــرفــيــه  اإلداريــــــة وفـــي أغـ

املــدفــوعــات اليومية. تــم تصميم بطاقة ميتال  وإنــجــاز 

ــا ألصـــحـــاب األعـــمـــال 
ً

مـــاســـتـــركـــارد لــلــشــركــات خــصــيــص

واألفراد ذوي املالءة املالية العالية، بينما تتيح بطاقة 

وورلد للشركات إمكانية االستخدام من قبل أفراد اإلدارة 

لــبــطــاقــة مــاســتــركــارد التنفيذية  الــعــلــيــا. أمـــا بــالــنــســبــة 

للشركات فهي الخيار األنسب للمديرين التنفيذيني من 

ممت بطاقة ماستركارد 
ُ

املستوى املتوسط، في حني ص

ا إلنجاز املدفوعات، وتقديم حلول 
ً

للمشتريات خصيص

مالية مرنة للشركات الصغيرة واملتوسطة والكبيرة 

الحجم.

تــم تصميم بطاقات ماستركارد االئتمانية للشركات 

مــن بنك دخــان كــي تتيح للشركات واألعــمــال التجارية 

نــفــقــاتــهــا  الـــصـــغـــيـــرة واملـــتـــوســـطـــة إدارة  واملــــؤســــســــات 

ومدفوعاتها والتدفقات النقدية اإلجمالية بشكل فعال، 

كــمــا تــســاعــد فـــي اتـــخـــاذ قــــــرارات أفــضــل حــــول عمليات 

الشراء والنفقات العامة. باستخدام بطاقات ماستركارد 

ــان، ســــوف تتمكن  ــ االئــتــمــانــيــة لــلــشــركــات مـــن بــنــك دخــ

الــشــركــات واملــؤســســات الــتــجــاريــة مــن الــتــوفــيــر وتقليل 

املدة الزمنية التي تستغرقها عملية إدارة النفقات، إذ لن 

يتطلب إعداد التقارير الخاصة باملصروفات والفواتير 

، مما يتيح لهم فــرصــة أكــبــر للتركيز على 
ً
وقــتــًا طــويــال

تطوير األعــمــال. عــالوة على ذلــك، تمنح هــذه البطاقات 

ــة فـــي ســـــداد الــنــفــقــات  ــراحــ مــســتــخــدمــيــهــا مـــزيـــدًا مـــن الــ

ــن، وفـــواتـــيـــر الــخــدمــات،  الــيــومــيــة، ومـــدفـــوعـــات املــــورديــ

وإدارة نفقات السفر، وكذلك املدفوعات الحكومية وتلك 

الخاصة بالشركات.

ـــد طــــالل أحـــمـــد الــخــاجــة، 
ّ
وبـــهـــذه املـــنـــاســـبـــة، قــــال الـــســـي

ــال فــــي بــنــك  ــ ــــصــ الـــرئـــيـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــتـــســـويـــق واالتــ

دخــان:  «يستهدف منتجنا املصرفي الجديد، بطاقات 

ماستركارد االئتمانية للشركات من بنك دخان، تهيئة 

ـــزة لــعــمــالئــنــا مـــن الـــشـــركـــات واملـــؤســـســـات 
ّ
فـــرصـــة مـــمـــي

التجارية في قطر لالستفادة من إدارة عمليات التمويل 

رة ســهــلــة االســــتــــخــــدام، 
ّ

ــة عـــبـــر حـــلـــول مــــتــــطــــو ــيـ ــلـ الـــداخـ

ــه، تقديم مــزايــا عصرية إضــافــيــة تلبي  وفــي الــوقــت ذاتـ

تطلعاتهم. يسعدنا تقديم البطاقات الجديدة لعمالئنا 

ــا إلــى أفضل حلول األعــمــال التي 
ً

الــذيــن يتطلعون دائــم

تأتي في سياق خدمات بنك دخان املتطورة باستمرار.»

ــدة نــاديــة غــســاســي، مــديــرة 
ّ
ومـــن جــانــبــه، أضــافــت الــســي

ــــمــــان والــــكــــويــــت:  «انـــطـــالقـــًا 
ُ
ــارد فــــي قـــطـــر وع ــركـ ــتـ ــاسـ مـ

ـــد فـــي قــطــر،  مـــن شــراكــتــنــا االســتــراتــيــجــيــة طــويــلــة األمــ

يسعدنا أن نعلن عن إطالق حلول بطاقات ماستركارد 

االئــتــمــانــيــة لــلــشــركــات مـــن بــنــك دخــــــان. جــــاء تصميم 

حلول الدفع املبتكرة هــذه ملساعدة الشركات في إدارة 

جــمــيــع مــشــتــريــاتــهــا ونــفــقــاتــهــا، مــمــا يــــؤدي بــــدوره إلــى 

تحسني كفاءتها وشفافيتها بشكل عــام. نسعى دائمًا 

فـــي مـــاســـتـــركـــارد إلــــى تــســخــيــر مــــواردنــــا وابــتــكــاراتــنــا 

لدعم الشركات على اخــتــالف أحجامها عبر تزويدهم 

بــالــحــلــول املـــتـــطـــورة الــتــي تــمــكــنــهــم مـــن تــوســيــع نــطــاق 

ــاق الرقمية  ل بــهــا إلـــى آفـ
ّ

أعــمــالــهــم وتــطــويــرهــا والــتــحــو

ز جــهــودهــم لــالســتــفــادة مــن مــزايــا االقــتــصــاد 
ّ
وبــمــا يــعــز

الرقمي.»

ــن نـــاحـــيـــة أخـــــــرى، ســيــصــبــح بــــني أيــــــدي عـــمـــالء بــنــك  مــ

دخــان مــن املؤسسات التجارية التي تختار البطاقات 

االئتمانية للشركات، مجموعة من املنتجات والخدمات 

املتخصصة املصممة لتالئم احتياجاتهم، بما في ذلك 

ــل الــغــيــر بما 
َ
خــدمــات تــأمــني اإلعـــفـــاء مــن املــســؤولــيــة ِقــب

يصل إلى 25,000 دوالر من املدفوعات غير املصرح بها، 

إلى جانب نفقات السفر وتغطية التأمني الطبي. كذلك، 

تتيح الدخول الحصري إلى صاالت كبار الشخصيات 

فــي أكــثــر مــن 1000 مــطــار حــول الــعــالــم، واالســتــفــادة من 

الــرحــالت الجوية والفنادق عبر موقع  خصومات على 

كليرتريب Cleartrip وخصومات وترقيات مجانية على 

خدمات تأجير السيارات من شركة هيرتز.

ــا إلـــى جــنــب مع 
ً
تــأتــي جــمــيــع املـــزايـــا ســالــفــة الــذكــر جــنــب

الوصول إلى شبكة اإلنترنت الالسلكي (Wi-Fi) العاملية 

ــــة حــــول الـــعـــالـــم، ورحـــــالت مــخــفــضــة عبر  عــبــر 100 دولـ

م 
ّ

تطبيق «كـــريـــم»، وتــطــبــيــق مـــاي بـــوك قــطــر، الـــذي يــقــد

مجموعة كبيرة من عروض «اشتِر واحد واحصل على 

اآلخر مجانًا» في مجال األطعمة واملشروبات ووسائل 

الــتــرفــيــه، واالســتــمــتــاع بــالــتــجــارب االســتــثــنــائــيــة الــتــي 

 (Priceless Cities) يقدمها برنامج برايسليس سيتيز

للعمالء في 43 مدينة في 77 دولة حول العالم.

ز محفظة خدماته لألعمال التجارية
ّ

بنك دخان يعز
الدوحة-الشرق

الصالون األزرق يطلق عروض التخفيضات اإلضافية

يــقــدم الــصــالــون األزرق لــعــمــالئــه الــكــرام عــروض 

الــتــخــفــيــضــات االضـــافـــيـــة وذلـــــك عــلــى مــجــمــوعــة 

واســعــة مــن املـــاركـــات واملــنــتــجــات، ولــعــل تجربة 

الــتــســوق الـــفـــريـــدة الـــتـــي يــتــمــيــز بــهــا «الــصــالــون 

األزرق» قـــد أســهــمــت بــشــكــل كــبــيــر فـــي نــجــاحــهــا 

ــبــهــر مــنــذ تــأســيــســه عــــام 1981، وقــــد انــعــكــس 
ُ
امل

التي شملت  الجديدة  التوسعات  ذلــك مــن خــالل 

 
ّ

أقـــســـامـــًا مــبــتــكــرة ملــــاركــــات عــاملــيــة جــــديــــدة. يــعــد

ــات الــتــي 
ّ
مــوســم الــتــخــفــيــضــات مـــن أبــــرز الــفــعــالــي

التمتع بخصومات  أجــل  الــعــمــالء مــن  ينتظرها 

فــــريــــدة، وعــمــلــيــات تـــســـوق راقــــيــــة، لــطــاملــا كــانــت 

ـــمـــيـــزهـــا بـــعـــض املـــتـــاجـــر 
ُ
ــفــــاس، وت ــفـــة لــــألنــ خـــاطـ

الرائعة،  التجارية باملكافآت  العالمات  متعددة 

ــة ملــحــبــي الـــتـــســـوق. ال  ــعـ بــالــطــبــع هـــي فـــرصـــة رائـ

ــالـــون األزرق»هــــــــذا الــعــام  تـــفـــوت تــنــزيــالت «الـــصـ

ــمــتــدة مــن 20 مــارس حتى 31 مـــارس. لإلطالع 
ُ
امل

على آخر الصيحات في عالم املوضة، «الصالون 

م تجارب 
ّ

األزرق» هو املكان املثالي لك، حيث يقد

الــعــاملــي. تتضمن هذه  الــطــراز  ق مبهرة مــن 
ّ

تــســو

التجارية  الــعــالمــات  التخفيضات مجموعة مــن 

ــــي ذلـــك  ــــي مـــخـــتـــلـــف األقــــــســــــام، بـــمـــا فـ الــــراقــــيــــة فـ

املالبس الرجالية واملالبس النسائية والساعات 

الصالون  التجميل. يضمن  والعطور ومنتجات 

األزرق تجربة تسوق مثيرة وفــريــدة مــن نوعها 

ــة إلــى  ــافـ ــرة عــلــى مــســتــوى عـــاملـــي، بـــاإلضـ ــاخــ وفــ

مــع األصــدقــاء والعائلة خالل  قضاء وقــت ممتع 

مـــوســـم الــتــنــزيــالت الـــكـــبـــرى. يــتــمــيــز الــتــخــفــيــض 

اإلضــافــي بــالــعــديــد مــن الــعــروض والــخــصــومــات 

ــة مــن  ــ ــعـ ــ ــــن مـــجـــمـــوعـــة واسـ ــدة مـ ــ ــريـ ــ عـــلـــى قـــطـــع فـ

ا في 
ً
العالمات التجارية العاملية املتوفرة حصري

الصالون األزرق.

تجربة تسوق إلكترونية
الصالون األزرق  مع www.bluesalon.com، يقدم 

نة مــع فئات داخــل 
ّ

لعمالئه تجربة تسوق محس

ــتـــجـــات والــــعــــالمــــات الـــتـــجـــاريـــة  ــنـ ــر مــــن املـ ــتـــجـ املـ

الــحــصــريــة. مــلــتــزمــون بــتــزويــد عــمــالئــنــا بأفضل 

خدمة، كما لدينا فريق متخصص عبر اإلنترنت 

ــة تــجــمــع بــني  ــايـ ــرعـ يـــقـــدم تـــجـــربـــة ال تـــضـــاهـــى بـ

املوضة والفخامة واإلثارة.

شريك تجاري مللف قطر 2022
قــــطــــر 2022  مــــلــــف  ــة  ــنـ لـــجـ أن  ــر  ــذكــ ــالــ بــ ــر  ــديــ ــجــ الــ

اتـــفـــاقـــًا مـــع شـــركـــة «الـــصـــالـــون األزرق «  وقـــعـــت 

يــكــون األخــيــر بــمــوجــبــه الــشــريــك الــتــجــاري مللف 

قــطــر 2022 فــي اســتــضــافــة مــونــديــال كـــرة الــقــدم. 

ويتولى «الصالون األزرق» عملية بيع البضائع 

الخاصة بقطر 2022، وهــي عبارة عن مجموعة 

شــامــلــة مــن املــالبــس واملـــعـــدات األنــيــقــة الــخــاصــة 

بــكــرة الــقــدم فــضــال عــن عـــرض الــهــدايــا واملــالبــس 

مــواد قطر  املختلفة وغيرها من  واألكــســســوارات 

فــيــالجــيــو بينما  أكـــشـــاك مــجــمــع  أحــــد  فـــي   2022

تــتــوفــر بــضــائــع «الــصــالــون األزرق» فــي املــتــاجــر 

واملراكز التجارية وبخاصة في املول.

الدوحة-الشرق
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