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أموال ◄ 05

مستقبل ◄ 03

««إنجاز» تخر ّج 32
ألف طالب خال 10
سنوات

«التنمية» يطلق
النسخة السادسة
من مسابقة «الفكرة»

المناعي :قطر
تحافظ على نموها
واستقرارها المالي

اأسبوع امقبل إطاق ااستراتيجية الثانية للقطاع امالي

الريال القطري في حماية قوة ااحتياطيات امالية
«بتكوين» فوق حاجز
 12ألف دوار
الدوحة -

الدوحة -

¶ عبد الله بن سعود

ق��ال س �ع��ادة ال�ش�ي��خ ع�ب��دال�ل��ه ب��ن س �ع��ود آل
ث��ان��ي -م �ح��اف��ظ م �ص��رف ق �ط��ر ام ��رك ��زي -إن
ال��ري��ال القطري يتمتع بالحماية امرتبطة
بوفرة ااحتياطات التي تتمتع بها الدولة.
وأض��اف سعادته -مخاطبً حضور مؤتمر
«ي � ��وروم � ��ون � ��ي ق � �ط� ��ر» أم� � � ��س -أن ي �م �ت �ل �ك��ه
«ام��رك��زي» م��ن احتياطيات دول�ي��ة وسيولة
ب��ال �ع �م��ات اأج �ن �ب �ي��ة ي�ش�ك��ل ن �ح��و ث�م��ان�ي��ة
أضعاف النقد امصدر.
وي� �ن ��ص ق� ��ان� ��ون «ام � ��رك � ��زي» ع �ل��ى أا ت�ق��ل
ه� ��ذه ال �ن �س �ب��ة ع ��ن  % 100ف �ق��ط م ��ن ال�ن�ق��د
ام �ص��در ،ب�ح�س��ب ام �ح��اف��ظ ،ال ��ذي أك ��د على
ق � ��وة ااق� �ت� �ص ��اد ال� �ق� �ط ��ري ،رغ � ��م ال �ح �ص��ار
الجائر امفروض على الدولة من قبل بلدان
خليجية.
وق� ��د أك� ��د س �ع ��ادت ��ه أن ال �ج �ه ��ات ال��رق��اب �ي��ة
واإشرافية في الدولة تعمل بتنسيق تام،
ووفقً للتشريعات امنظمة للعمل ،وق��د تم
إنجاز الخطة ااستراتيجية للقطاع امالي
ف ��ي ال ��دول ��ة  ،2016 2011-وي �ج ��ري ال�ع�م��ل
حاليً إطاق ااستراتيجية الثانية 2017-
 2022خ ��ال اأس �ب��وع ام�ق�ب��ل ،وال �ت��ي تهتم
ب� �م ��وض ��وع � ّ�ي ال �ش �م��ول �ي��ة
◄ 05-04
والتكنولوجية امالية.

استمرار سياسة توسيع مطار حمد

واص�ل��ت «بتكوين» صعودها ال�ق��وي ،أم��س اأرب�ع��اء،
وب �ل �غ��ت م �س �ت��وى ق�ي��اس�ي��ً م �ت �ج��اوزة  12أل ��ف دوار،
رغم التساؤات بشأن القيمة الفعلية للعملة امشفرة،
وامخاوف من فقاعة خطرة.
وص �ع��دت «ب �ت �ك��وي��ن»  % 4.48إل ��ى  12200.40دوار
ع �ل��ى م�ن�ص��ة ب�ت�س�ت��ام��ب ل �ل �ت��داول ف��ي ل��وك�س�م�ب��ورج،
بعدما قفزت إل��ى مستوى قياسي عند  12ألفً و276
دوارً.
تلقت «ب�ت�ك��وي��ن» دع�م��ً ب�ع��د إع ��ان ال�ج�ه��ة الرئيسية
امنظمة ل�س��وق امشتقات ف��ي ال��واي��ات ام�ت�ح��دة ،يوم
الجمعة ،أنها ستسمح مجموعة «س��ي.ام.إي» ،و»سي.
ب��ي.أو.إي جلوبال ماركتس» ب��إدراج عقود «بتكوين»
آجلة.
وص� �ع ��دت ال �ع �م �ل��ة ص� �ع ��ودً ف�ل�ك�ي��ً إل ��ى ع �ش��رة أم �ث��ال
قيمتها م��ن أق��ل م��ن أل��ف دوار ف��ي مطلع ال�ع��ام ،وهو
م ��ا ج� ��ذب اه �ت �م ��ام ال �ج �ه ��ات ال �ت �ن �ظ �ي �م �ي��ة ف ��ي أن �ح��اء
العالم.

تأكيد تصنيف العراق اائتماني
الدوحة -

¶ توفير سبل الراحة للمسافرين

الدوحة -

ق��ال��ت إدارة م �ط��ار ح �م��د ال ��دول ��ي أم � ��س ،إن�ه��ا
تمضي قدمً في سبيل تحقيق هدفها امتمثل
ف��ي اس�ت�ق�ب��ال أك �ث��ر م��ن  50م�ل�ي��ون م�س��اف��ر في
امستقبل .وأضافت أن ذلك اأمر يتطلب زيادة
سعة ام�ط��ار ،وتبني التحول الرقمي ال��ذي من
أهم أولويات امرفأ الجوي الوطني.

وط��رح��ت إدارة مطار حمد ال��دول��ي رؤيتها في
ملتقى ت�ب��ادل ام �ط��ارات ال�ع��ام�ي��ة ،ال��ذي ينظمه
مجلس امطارات الدولي ،بالعاصمة العمانية
م �س �ق��ط .وق ��د ح �ق��ق م �ط��ار ح �م��د ال ��دول ��ي ن�م��وً
ث��اب�ت��ً ف��ي ع ��دد ام �س��اف��ري��ن ،وع�م�ل�ي��ات الشحن
ال � �ج� ��وي ،م ��ن خ� ��ال ت �ق��دي��م ض �ي��اف��ة م �ت �م �ي��زة،
وب�ن�ي��ة ت�ح�ت�ي��ة ت �ق��وم ع�ل��ى أح��دث
التقنيات ،لضمان رح��ات سلسة
◄ 06
للمسافرين.

أب�ق��ت وك��ال��ة التقييم اائ�ت�م��ان��ي «ف�ي�ت��ش» تصنيفها
للعراق عند « »B-مع نظرة مستقبلية مستقرة .وأكدت
ال��وك��ال��ة تصنيفها مخاطر التخلف ع��ن س��داد الدين
بالعملة اأجنبية ف��ي اأج��ل ال�ط��وي��ل عند « ،»B-مع
نظرة مستقبلية مستقرة.
وت�ق��ول ال��وك��ال��ة إن�ه��ا تتوقع أن يستقر إن�ت��اج ال�ع��راق
وص� ��ادرات� ��ه م ��ن ال �ن �ف��ط ع �ن��د م �س �ت��وي��ات م��رت�ف�ع��ة في
 ،2018وتفترض تخصيص الحكومة مبالغ مماثلة
في اميزانية لسداد اأم��وال امستحقة لشركات النفط
الدولية.
ك�م��ا ت�ل�ف��ت إل ��ى أن تنفيذ ال �ع��راق ات �ف��اق ق ��رض تحت
الطلب ،مدته ثاث سنوات ،مع صندوق النقد الدولي،
متباين وأبطأ مما هو مخطط له.

اإمارات والبحرين ضمن قائمة سوداء للتهرب الضريبي
الدوحة -

نشر ااتحاد اأوروب��ي قائمته السوداء
ل� �ل� �م ��اذات ال �ض��ري �ب �ي��ة ،ال� �ت ��ي ت �ض��م 17
ً
دولة ،من بينها كا من اإمارات العربية
امتحدة ومملكة البحرين.
ك �م��ا ن �ش��ر اات � �ح� ��اد اأوروب� � � � ��ي "ق��ائ �م��ة
م��راق�ب��ة" تضم  47دول��ة ت�ع� ّ�ه��دت بتغيير
ق��وان �ي �ن �ه��ا ال �ض��ري �ب �ي��ة ل �ت �ت �م��اش��ى م��ع
قواعده.
وت �ض��م "ال �ق��ائ �م��ة ال��رم��ادي��ة" ال �ع��دي��د من
ال��دول ذات الصلة ببريطانيا ،من بينها

هونج كونج وجيرسي وب��رم��ودا وجزر
كيمان وسويسرا.
ُ
وو ّج � �ه� ��ت ان� �ت� �ق ��ادات ل �ل �ق��ائ �م��ة ب��أن �ه��ا ا
تضم عددً من اماذات الضريبية اأسوأ
سمعة.
وج��اءت القائمة بعد تسريب م��ا ُيعرف
ب� � "أوراق ب�ن�م��ا" و"أوراق ال �ج �ن��ة" ،ال�ت��ي
كشفت كيف ّ
خبأ أفراد وشركات ثرواتهم
م��ن السلطات الضريبية ف��ي ال�ع��ال��م في
حسابات في الخارج.
وق � � � � ��ال م� � �ف � ��وض اات � � � �ح � � ��اد اأوروب � � � � � ��ي
للضرائب ،بيير موسوقيشي ،إن القائمة
ّ
ال� �س ��وداء ت�م��ث��ل "ت �ق��دم��ً ك �ب �ي��رً" ،مضيفً

ّ
أن "وج� ��ود ال�ق��ائ�م��ة ي�م��ث��ل خ �ط��وة مهمة
ل��أم��ام .ول�ك��ن أن�ه��ا أول قائمة لاتحاد
كاف على مقدار
اأوروبي ،تبقى ردً غير ٍ
التهرب الضريبي في العالم".
ول� �ت� �ح ��دي ��د م � ��ا إذا ك� ��ان� ��ت دول� � � ��ة "غ �ي��ر
م � �ت � �ع� ��اون� ��ة" ،ي� �ق� �ي ��س م� ��ؤش� ��ر اات � �ح� ��اد
اأوروب� � � � � � � ��ي م� � � ��دى ش � �ف ��اف � �ي ��ة ن �ظ ��ام �ه ��ا
الضريبي ،وم�ع��دات ال�ض��رائ��ب ،وم��ا إذا
كان نظامها الضريبي يشجع الشركات
ام�ت�ع��ددة الجنسية تحويل اأرب ��اح إلى
أنظمة منخفضة الضرائب ّ
تقدم حوافظ
ضريبية مثل ض��رائ��ب قيمتها صفر %
للشركات اأجنبية.

¶ القائمة تشير إلى التهرب في اإمارات والبحرين
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أطلق بنك قطر للتنمية النسخة السادسة من المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة» ،بهدف دعم
رواد اأعمال القطريين ،وتبني أصحاب اأفكار المميزة واإبداعية من أجل تحقيق تنمية اقتصادية
تسهم في التنويع ااقتصادي للدولة ،وذلك خال مؤتمر صحافي عقد أمس في مقره الرئيسي
بحضور « ,»ooredooو«ساسول» ،الشركاء الرسميين للمسابقة ،وجامعة كارنيجي ميلون قطر،
باإضافة إلى عدد من المسؤولين في البنك.
ويشارك في رعاية المسابقة الوطنية للمشاريع الريادية «الفكرة» كل من شركة  ooredooراعي
ااتصاات الرسمي ،وشركة ساسول ( )Sasolالراعي الذهبي ،باإضافة إلى مشاركة جامعة
ريادة
كارنيجي ميلون قطر كشريك أكاديمي.

امسابقة تهدف لتنمية قدرات رواد اأعمال

«التنمية» يطلق النسخة الـ  6من «الفكرة»
ااق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ،وف�ت��ح آف��اق تجارية
ج��دي��دة .إن مسابقة الفكرة في نسختها
الحالية هي خير دليل على نجاحها في

الدوحة  -هداب المومني

وبهذه امناسبة ،قال السيد حمد خميس
الكبيسي امدير التنفيذي لاستراتيجية
وت �ط��وي��ر اأع �م��ال ل�ل�ب�ن��ك« :ي��أت��ي إط��اق
ال�ن�س�خ��ة ال �س��ادس��ة م��ن م�س��اب�ق��ة ال�ف�ك��رة
ف��ي س �ي��اق ال �ت��زام �ن��ا ال ��راس ��خ ن �ح��و دع��م
وتنمية ااق�ت�ص��اد ال��وط�ن��ي ،وامساهمة
ف��ي ت�ح�ق�ي��ق رؤي ��ة ق�ط��ر ال��وط�ن�ي��ة ،2030
من خال تمكن رواد اأعمال وأصحاب
ام�ش��اري��ع الصغيرة وام�ت��وس�ط��ة ،وصقل
إم �ك��ان��ات �ه��م ،وت �ق��دي��م ال��دع��م ال� ��ذي يتيح
ل� �ه ��م إي� � �ج � ��اد م� ��وط� ��ئ ق� � ��دم ف � ��ي ال� �س ��وق
ال�ق�ط��ري ،وتنمية وت�ط��وي��ر أع�م��ال�ه��م .إن
امسابقة تمهد الطريق أمام رواد اأعمال
القطرين من امهنين وطاب الجامعات
ورجال اأعمال لتقديم أفكار وخطط عمل
متكاملة مشروعات مبتكرة تخدم تنوع

الدورات السابقة ،فقد استطاعت تحقيق
أهدافها وغاياتها نحو تشجيع امشاريع
الجديدة واأفكار امبدعة».

تثقيف الرواد

◆ بدء استقبال طلبات
التقديم في  10ديسمبر
◆ المسابقة برعاية
« »ooredooو«ساسول»
◆ «كارنيجي ميلون» شريك
أكاديمي للمسابقة

وفي تصريحات صحافية ،قال الكبيسي:
«إن الهدف الرئيسي من مسابقة الفكرة
يتمثل ف��ي خلق روح ري ��ادة اأع�م��ال في
امجتمع ،وزرع ثقافة ابتكار خطة عمل
قبل الدخول في معترك اأعمال وإنشاء
ال � �ش� ��رك� ��ات ،وف� �ي� �م ��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال �ج��وائ��ز
ل �ل �ف��ائ��زي��ن ،ف��إن �ن��ا ن �ق��وم ب �ت��وف �ي��ر خ��دم��ة
تمويل منتج الحاصل على امركز اأول
ب�ق�ي�م��ة  400أل ��ف ري � ��ال ،واح �ت �ض��ان م��دة
ع��ام ،وخ��دم��ات استشارية تساعده على
ال �ن �ه ��وض ب �م �ش��روع��ه ،وام� ��رك� ��ز ال �ث��ان��ي
يحصل على  300ألف ريال ،والثالث 200
ألف ريال».
وف��ي م�ع��رض س��ؤال��ه ع��ن ت��وج��ه امسابقة

إل� � ��ى م� �ن � ً�ح ��ى ج� ��دي� ��د ف � ��ي ظ � ��ل ال � �ظ� ��روف
الراهنة وامتمثلة بالحصار الجائر على
دول��ة قطر ،أش��ار الكبيسي إل��ى أن البنك
ا يعمل على توجيه ال ��رواد نحو أفكار
م�ع�ي�ن��ة ت�ت�ك�ي��ف م ��ع ال� �ظ ��روف ام�ح�ي�ط��ة،
مؤكدً أن الحصار سيؤثر بشكل أو بآخر
ع�ل��ى أف �ك��ار ام �ش��ارك��ن ،إا أن ال�ب�ن��ك ق��ام
ب �ع��دة أن�ش�ط��ة وم �ع��ارض ل��دع��م وت��روي��ج
الصناعات وامنتجات الوطنية في أشهر
يوليو وأغسطس وسبتمبر.
ول�ف��ت إل��ى أن أع �م��ار ام �ش��ارك��ن ستكون
ك�م��ا ه��ي ب��ال �ع��ادة ،ح�ي��ث ت �ت��راوح م��ا بن
س��ن  ،22وح�ت��ى  35ع��ام��ً ،وه�ن��اك بعض
ااستثناءات في قبول طلبات امشاركة،
اف� �ت ��ً إل� ��ى أن ب� ��دء ت� �ق ��دم ال �ط �ل �ب��ات إل��ى
مسابقة ال�ف�ك��رة س�ي�ب��دأ ف��ي  10ديسمبر
ال �ح��ال��ي ،وي �ن �ت �ه��ي ف ��ي اأول م ��ن ي�ن��اي��ر
القادم ،واإع��ان النهائي سيكون في 30
أبريل . 2018

« :»ooredooهدفنا
مساعدة الشركات على
التحول الرقمي

¶ ناصر بن حمد بن ناصر

ق��ال سعادة الشيخ ناصر بن حمد بن
ناصر آل ثاني رئيس اأعمال التجارية
ال �ج��دي��دة ف��ي ش��رك��ة  »:ooredooنحن
ف��ي  ooredooس �ع��داء ب��دع��م م �ث��ل ه��ذا
ال �ب��رن��ام��ج ام �ه��م ف��ي ق �ط��ر؛ ف��ال�ش��رك��ات
ال� �ص� �غ� �ي ��رة وام� �ت ��وس� �ط ��ة وال� �ش ��رك ��ات
الناشئة تشكل نسبة كبيرة من قطاع
اأعمال في الدولة ،ونحن في ooredoo
نهدف مساعدة الشركات على التحول
الرقمي ،وتمكينها من النمو واازدهار
ب�م��ا يتماشى م��ع رؤي ��ة ق�ط��ر الوطنية
».2030

«كارنيجي ميلون قطر»:
تعزيز روح امبادرة

¶ تعاون المؤسسات الوطنية لتحويل اأفكار لمشاريع

«ساسول» :جميع امشاريع الناجحة تبدأ بفكرة
قال السيد ثبيت بولي نائب رئيس
ق �س��م ال �ط ��اق ��ة ف ��ي ش ��رك ��ة س ��اس ��ول:
«يسر ساسول أن تكون من الداعمن
ال��رئ �ي �س �ي��ن ل �ل �م �س��اب �ق��ة ال��وط �ن �ي��ة
ل��ري��ادة اأع �م��ال – ال�ف�ك��رة ،م�ن��ذ ع��ام
 .2013ن �ح��ن ف� ��ي ش ��رك ��ة س ��اس ��ول،
نؤمن بأن جميع امشاريع الناجحة
تبدأ بفكرة .وتعتبر ري��ادة اأعمال
ركيزة أساسية في تنويع وتشكيل
ااق �ت �ص��اد ال �ق �ط��ري ،وه ��و م��ا ت��ؤك��د
ع �ل �ي��ه رؤي� � ��ة ق �ط��ر ال��وط �ن �ي��ة .2030
ل�ق��د ط ��رأت خ��ال ال�س�ن��وات الخمس
ام� ��اض � �ي� ��ة ت� �غ� �ي� �ي ��رات ك� �ب� �ي ��رة ع �ل��ى
م�س��اب�ق��ة ال�ف�ك��رة أس �ف��رت ع��ن نتائج
إيجابية ،ونحن نعتقد أن امستقبل
سيكون أكثر إشراقً مسابقة الفكرة
ولأمة».

ورش عمل لتطوير وتثقيف رواد اأعمال
تعد الفكرة مبادرة تعليمية لتثقيف وتطوير رواد اأعمال في قطر ،عن طريق
ورش عمل تهدف إلى تطوير أفكارهم التجارية الرائدة وتحويلها إلى مشاريع
ن��اج�ح��ة .كما ت�ه��دف امسابقة إل��ى تشجيعهم على تأسيس ش��رك��ات جديدة
ُ ّ
وتعزيز ثقافة ري��ادة اأع�م��ال ف��ي قطر ،وه��ي أيضً تشكل منعطفً هامً في
امسيرة امهنية لرواد اأعمال ،حيث تتيح لهم عقد الشراكات وإقامة العاقات
امتميزة مع امؤسسات ااستثمارية وامصرفية والشركاء ااستراتيجين ،كما
أنها تساهم في صقل مواهب رواد اأع�م��ال القطرين ،وتطوير إمكانياتهم
ً
وتوفير الدعم الازم لهم ،إبراز وعرض أعمالهم امبتكرة ،وصوا إلى امساهمة
في التنوع ااقتصادي وتحقيق التنمية امستدامة بأسلوب إبداعي.
ك�م��ا تسعى ام�س��اب�ق��ة إل��ى تحفيز روح ال�ت�ح��دي ل��دى رواد اأع �م��ال للخروج
ّ
بحلول فعالة تساعدهم على تخطي العقبات وت�ج��اوز العراقيل التي تقف
في وجه طموحهم ونجاح مشاريعهم الريادية .وهي تأتي أيضً ضمن إطار
استراتيجية بنك قطر للتنمية ال�ه��ادف��ة إل��ى توفير ك��ل أش�ك��ال ال��دع��م لقطاع
الشركات الصغيرة وامتوسطة بما يؤدي إلى تعزيز اازدهار ااقتصادي.

¶ ثبيت بولي

¶ جورج وايت

قال البروفيسور جورج وايت اأستاذ
ام �ت �م �ي ��ز ف� ��ي م � �ج� ��ال ري � � � ��ادة اأع � �م� ��ال
ف ��ي ج��ام �ع��ة ك��ارن �ي �ج��ي م �ي �ل��ون ق �ط��ر:
«ن� �ت� �ش ��رف ال� �ج ��ام� �ع ��ة أن ن �ن �ض��م إل ��ى
بنك قطر للتنمية ف��ي رع��اي��ة امسابقة
ال �س �ن��وي��ة ال��وط �ن �ي��ة ل� ��ري� ��ادة اأع� �م ��ال
– ال �ف �ك ��رة .ت�م�ت�ل��ك ج��ام �ع��ة ك��ارن�ي�ج��ي
ً
ميلون تاريخً طويا في تعزيز روح
ام� �ب ��ادرة ف��ي م �ق��ر ال �ج��ام �ع��ة ال��رئ�ي�س��ي
ف��ي ب�ي�ت�س�ب��رغ ،ب�ن�س�ل�ف��ان�ي��ا ،ال��واي��ات
امتحدة اأميركية ،وهنا في الدوحة،
فنحن نعتقد أن ري��ادة اأعمال تعتبر
م� ��ن اأدوات ال� �ح� �ي ��وي ��ة ال � �ت ��ي ي�م�ك��ن
ااعتماد عليها في تحقيق رؤي��ة قطر
ال��وط�ن�ي��ة  ،2030وخ�ل��ق اق�ت�ص��اد قائم
على امعرفة.

ااقتصادي
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رئيس الوزراء شهد تكريم الفرق الفائزة بامبادرة

ّ
«إنجاز» تخرج  32ألف
طالب خال  10سنوات
تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل
ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية ،احتفلت مؤسسة إنجاز
قطر ،أمس اأول ،بمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيسها،
بحضور كبار الشخصيات والجهات المانحة والمتطوعين
الشركاء ،الذين ق ّدموا دعمً مستمرً لمؤسسة إنجاز قطر على
مدى العقد الماضي.
قادرين على تحفيز مجتمعاتهم،
اف �ت��ة إل ��ى ال �ن �ج��اح ال� ��ذي حققته
م��ؤس �س��ة إن �ج ��از ق �ط��ر ع �ل��ى م ��دار
السنوات العشر اماضية بمخزون
كبير م��ن الطموحات وام�ش��اري��ع،
ل �ض �م��ان ت �ح �ق �ي��ق ودع� � ��م أه � ��داف
رؤية قطر الوطنية .2030
وأوض �ح��ت أن��ه خ��ال اأس�ب��وع��ن
ام��اض �ي��ن ،أط�ل�ق��ت «إن �ج��از قطر»
حملة ال��ذك��رى السنوية العاشرة
ل �ت��أس �ي �س �ه��ا ف� ��ي ج �م �ي ��ع أن� �ح ��اء
قطر ،بدعم من امنظمات امحلية،
مثل« :أك�س��ون موبيل» ،و«السكك
ال �ح��دي��دي��ة ال �ق �ط��ري��ة» ،و«ن��اص��ر
ب��ن خ��ال��د ال�ق��اب�ض��ة» ،و«ب�ن��ك قطر
ل�ل�ت�ن�م�ي��ة» ،و«م�ج�م��وع��ة س�ي�ت��ي»،
و«إان» ،و«ه � � �ي� � ��ل  +ن ��ول� �ت ��ون
ستراتيجيز وفريم».

الدوحة  -ماهر مضيه
تصوير :أبو بكر

ب �ه ��ذه ام �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ��ت ال�ش�ي�خ��ة
ه � �ن � ��ادي ب� �ن ��ت ن� ��اص� ��ر ب � ��ن خ��ال��د
آل ث ��ان ��ي ،رئ �ي �س��ة م �ج �ل��س إدارة
ام ��ؤس� �س ��ة« :إن ال� �ش� �ب ��اب أص �ب��ح
أك �ث��ر ط�م��وح��ً وت�ع�ط�ش��ً لتحقيق
مزيد من النجاح املحوظ ووضع
ب�ص�م��ات�ه��م ،ل �ي��س ف �ق��ط ف��ي ق�ط��ر،
ولكن على الصعيد العامي».
ولفتت إل��ى أن «إن�ج��از ق�ط��ر» هي
ج��زء م��ن م��ؤس�س��ة إن �ج��از ال�ع��رب،
وهي شبكة من  15دولة من الشرق
اأوس� ��ط وش �م��ال إف��ري�ق�ي��ا ،تعمل
على أداء مهمة مشتركة ،تتمثل
ف��ي إع ��داد وإل�ه��ام الشباب العرب
للنجاح في ااقتصاد العامي.

تخريج

وب �ي �ن��ت أن «إن � �ج� ��از ق� �ط ��ر» ،م�ن��ذ
تأسيسها ع��ام  ،2007استطاعت
ت �خ��ري��ج أك �ث��ر م��ن  32أل ��ف ط��ال��ب
ع �ب ��ر  60م� ��درس� ��ة و 7ج��ام �ع��ات،
ب��ال �ت �ع��اون م��ع  75ش��رك��ة داع �م��ة،
وأكثر من  1500متطوع مشارك.
وأوضحت أن رؤي��ة «إنجاز قطر»
إل� � �ه � ��ام ج� �ي ��ل ج� ��دي� ��د م � ��ن ش �ب��اب
ال��دول��ة ،وإع��داده��م حتى يجيدوا
ت ��وظ� �ي ��ف م� �ه ��ارت� �ه ��م ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة

¶ هنادي بنت ناصر

هنادي بنت ناصر:
الشباب أصبح
أكثر تعطشً لمزيد
من النجاح

وح� �م ��اس� �ه ��م وط� �م ��وح� �ه ��م ب�ي�س��ر
ودون م � �ع� ��ان� ��اة؛ ل �ي �ص �ب��ح ق� ��ادة
اأع� �م ��ال ق ��ادري ��ن ع �ل��ى ال�ن�ه��وض
بمجتمعاتهم ب��ام�س�ت�ق�ب��ل ،افتة
إلى أن «إنجاز قطر» تؤمن بقدرات
ال �ش �ب��اب ال��ام �ح��دود رواد س��وق
العمل في امستقبل.
وأش��ارت إلى أنه ستظل أولويات
«إنجاز» تزويد الشباب بامهارات
وأنماط التفكير التي يحتاجونها
ل �ي �ص �ب �ح��وا ق� � ��ادة ورواد أع �م��ال

برامج

وأك� ��دت ال�ش�ي�خ��ة ه �ن��ادي ع�ل��ى أن
«إن� �ج ��از ق �ط��ر» ق� ّ�دم��ت ب��رام��ج في
ام� � � ��دارس اإع � ��دادي � ��ة وال �ث��ان��وي��ة
وال � �ج ��ام � �ع ��ات وم � ��راك � ��ز ال �ش �ب��اب
ف ��ي ج�م�ي��ع أن �ح ��اء ال ��دول ��ة ،وذل ��ك
ب� �م� �س ��اع ��دة ام �ج �ت �م��ع ال �ت �ط��وع��ي
ال �ن �ش ��ط ،ل �ل ��وص ��ول إل � ��ى ال �ط��اب
م��ن ال �ص��ف ال �ث��ان��ي إل ��ى ام�س�ت��وى
ال � � �ج � ��ام� � �ع � ��ي ،م� � �ش� � �ي � ��رة إل� � � � ��ى أن
ام�ت�ط��وع��ن م��ن ال �ش��رك��ات ن�م��اذج
ُيحتذى بها للشباب ،ويشاركون

خ � �ب ��رات أع �م��ال �ه��م وم �ش��اري �ع �ه��م
الريادية.
وم� ��ن ج ��ان �ب ��ه ،ق� ��ال ال �س �ي��د ع �م��اد
ال � �خ� ��اج� ��ة ،ال� ��رئ � �ي� ��س ال �ت �ن �ف �ي��ذي
م ��ؤس� �س ��ة إن� � �ج � ��از ق � �ط� ��ر« :أت� �م ��ت
(إنجاز قطر)  10سنوات من العمل
في تمكن شبابنا إدراك نجاحهم
ااقتصادي ،وإلهام جيل من رواد
اأع�م��ال ال�ش�ب��اب ،وج�م��ع الشباب
ال �ق �ط��ري ب��ام��وج �ه��ن ام �ل �ه �م��ن»،
اف �ت��ً إل� ��ى اإي� �م ��ان ب� ��أن ال �ش �ب��اب
بحاجة إلى جهات لتوجيههم إلى
طريق النجاح.
وأض��اف« :يتمثل نموذجنا العام
ل� �ل� �ن� �ج ��اح ف � ��ي ب � ��رام � ��ج ام� �ش ��ارك ��ة
وال �ش��راك��ات وال �ت �ع��اون ،وإش� ��راك
امجتمع امحلي .ومثل أي منظمة،
نواجه تحديات ،ولكننا نتمكن من
ّ
تخطيها .أوجدنا نهجً مستدامً
وشراكات جديدة وق��ادة ملهمن،
ق � � � � ��ادة وم� � ��وج � � �ه� � ��ن ،س� �ت� �س ��اه ��م
جميعها في بناء مستقبل مفتوح
ومتواصل وهادف».
وب� ّ�ن أن الفرد يساهم بطريقة أو
ب��أخ��رى ف��ي النجاح ،افتً إل��ى أن
الخامس من ديسمبر ُيعتبر «يوم
التطوع العامي» ،وهو يشكل ملكً
ل� � «إن �ج��از ق �ط��ر» ب��ال�ط��ري�ق��ة ال�ت��ي
نعمل بها ،وامتطوعون يأخذون
كثيرً م��ن وقتهم وأوق��ات أسرهم
من أجل إلهام الطاب ودعمهم.

¶ عماد الخاجة

المؤسسة تحتفل
بمرور  10سنوات
على تأسيسها
وش� �ه ��د م �ع ��ال ��ي رئ� �ي ��س ال� � � ��وزراء
ت �ك��ري��م ال� �ف ��رق ال� �ف ��ائ ��زة ب �م �ب��ادرة
«إن� �ج ��از» ،وه ��ي :م��درس��ة ال�ك��وث��ر
للبنات ،وفريق «فانت ستيشن»،
ك � �م� ��ا ال � �ت � �ق� ��ط م � �ع ��ال � �ي ��ه ال � �ص� ��ور
التذكارية مع الفرق الفائزة.

ملتقى اقتصادي مشترك بالدوحة الشهر امقبل

بشير 58 :ألفً عدد أفراد الجالية السودانية بالدوحة
تعاون

الدوحة -

ق � ��ال م � �س ��ؤول وزارة ال �ع �م��ل واإص� � ��اح
اإداري بجمهورية ال�س��ودان ،إن الدوحة
س�ت�ش�ه��د ان �ع �ق��اد «ام �ل �ت �ق��ى ااق �ت �ص��ادي
القطري السوداني» في شهر يناير امقبل،
ب�م�ش��ارك��ة ع��دد م��ن ال�ش��رك��ات ال�س��ودان�ي��ة
وامستثمرين ل�ع��رض ف��رص ااس�ت�ث�م��ار،
وب�ح��ث عقد ش��راك��ات ج��دي��دة وتحالفات
بن القطاع الخاص في البلدين ،ومناقشة
الصعوبات التي قد يواجهها امستثمرون
من الجانبن.
ج��اء ه��ذا خ��ال اللقاء ال��ذي عقده سعادة
ال �س �ي ��د م �ح �م��د ب� ��ن ط� � ��وار ن ��ائ ��ب رئ �ي��س
غرفة قطر ،مع وفد عمالي من جمهورية
ال �س ��ودان ،ب��رئ��اس��ة ال�س�ي��د ص��دي��ق بشير
م �ح �م��د وك� �ي ��ل وزارة ال �ع �م��ل واإص � ��اح
اإداري السودانية ،وع��دد من امسؤولن
ب��ال��وزارة ،بمقر غرفة قطر أمس اأربعاء،
وذلك مناقشة أوضاع العمالة السودانية
ف � � ��ي ق � � �ط � ��ر ،وس � � �ب � ��ل ت � �ع� ��زي� ��ز ال � �ت � �ع� ��اون
ااقتصادي والتجاري بن البلدين.

وجهة واعدة

م ��ن ج��ان �ب��ه ق � ��ال ب ��ن ط� � ��وار إن أص �ح��اب
اأعمال في دولة قطر مهتمون بالتعرف

¶ الكواري يتوسط أعضاء الوفد السوداني

على الفرص ااستثمارية في جمهورية
ال � �س� ��ودان ،وإن ام �ل �ت �ق��ى س �ي �ك��ون ف��رص��ة
جيدة للقطاع الخاص القطري ،للتباحث
م��ع ال�ج��ان��ب ال �س��ودان��ي وإق��ام��ة ش��راك��ات
وعقد صفقات .وأوضح أن القطاع الخاص
القطري أمامه فرصة كبيرة لإسهام في

ال�ن��ات��ج ام�ح�ل��ي اإج �م��ال��ي ب �ص��ورة أك�ب��ر،
خاصة ف��ي ظ��ل ام�ش��روع��ات التي تنفذها
الدولة ،وأضاف أن القطاع الخاص أطلق
عددً من مبادرات ومشاريع اأمن الغذائي،
والتي تهدف إلى تحقيق ااكتفاء الذاتي،
وتقليل ااعتماد على ال ��واردات ،وه��و ما

يجعل السودان وما يملكه من إمكانيات
وخبرة في القطاع الزراعي ،وجهة واعدة
للمستثمرين ال�ق�ط��ري��ن .ون � ّ�وه ب��ن ط��وار
إل ��ى أه�م�ي��ة ال �ج �ه��ود ال�ح�ك��وم�ي��ة ال��رام�ي��ة
لتسهيل اإج��راءات أمام القطاع الخاص،
واستقطاب رؤوس اأموال اأجنبية.

ب��دوره أش��ار السيد صديق بشير إل��ى أن
عدد الجالية السودانية بدولة قطر تقدر
بحوالي  58ألف شخص ،معربً عن رغبة
ال �ج��ان��ب ال� �س ��ودان ��ي ف ��ي زي � ��ادة ال�ع�م��ال��ة
ال� �س ��ودان� �ي ��ة ب �ق �ط��ر ،واس� �ت� �ع ��رض ب�ش�ي��ر
ع��ددً م��ن ام �ج��اات ال�ت��ي تتميز ال�س��ودان
بها ،وال�ت��ي يمكن ل��رأس ام��ال القطري أن
يشارك فيها ،خاصة في القطاع الزراعي
ال � � ��ذي ي �م �ث��ل إح � � ��دى رك� ��ائ� ��ز ااق� �ت� �ص ��اد
السوداني.
إل� ��ى ذل� ��ك ت ��وق ��ع ع ��اص ��م ع �ل��ي ام �س �ت �ش��ار
بوزارة العمل السودانية أن يشهد املتقى
عقد صفقات بن امستثمرين السودانين
ونظرائهم القطرين ،مشيرً إلى أن باده
ت��دع��و ال�ق�ط��اع ال �خ��اص ال�ق�ط��ري للتعرف
على ف��رص اأع�م��ال وام�ن��اخ ااستثماري
في السودان.
بدورها قالت السيدة سعاد الطيب حسن
م��دي��ر ع ��ام ااس �ت �خ��دام وال �ه �ج��رة ب ��وزارة
العمل السودانية إن قطاع التدريب امهني
في بادها ،ساهم في تأهيل وتدريب عدد
كبير من العمالة السودانية ،ورف��د سوق
ال�ع�م��ال��ة ب��ال �س��ودان وال� �خ ��ارج ب��ال �ك��وادر
امتميزة وام�ه��رة التي شاركت في تنفيذ
عدد من امشروعات التنموية في كثير من
الدول.
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محافظ «امركزي» :زيادة اإنفاق في اموازنة الجديدة

عبد الله بن سعود :وفرة ااحتياطيات
تحمي سعر صرف الريال
يوروموني

¶ مناقشة مختلف اآراء والتصورات

أكد سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني -محافظ مصرف قطر المركزي -أن
ااقتصاد القطري قوي رغم كل العقبات والتحديات ،ورغم الحصار الجائر المفروض
على الدولة من بعض دول الجوار.
وأضاف سعادته بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو أمير الباد المفدى
«حفظه الله» ،وبدعم الدولة للقطاعات كافة ،فقد تم التغلب تمامً على آثار ذلك
الحصار الجائر ،حيث قامت الدولة بدعم القطاع الخاص ،لتمكينه من القيام بدوره،
خاصة في مجال ااكتفاء الذاتي من السلع والمواد التموينية ،وااعتماد على الذات
في تقديم مختلف الخدمات.

الدوحة  -محمد طلبة
ونبيل الغربي

ك� �م ��ا ت � ��رك � ��زت ال � �ج � �ه� ��ود م � ��ن أج� � ��ل دع ��م
ام�ن�ت�ج��ات ال��وط�ن�ي��ة ،ون�ج�ح��ت س�ي��اس��ات
ال� ��دول� ��ة ف� ��ي إع � � ��داد ب �ن �ي��ة ت �ح �ت �ي��ة ق��وي��ة
تمثلت ف��ي ام��وان��ئ وام �ط��ارات واأس ��واق
وام �ن��اط��ق ااق �ت �ص��ادي��ة ال� �ح ��رة ،وت�ق��دي��م
ج�م�ي��ع ال�ت�س�ه�ي��ات ل�ل�ش��رك��ات الصغيرة
وام � �ت� ��وس � �ط� ��ة ،ل� �ل� �ن� �ه ��وض ب� � ��دوره� � ��ا ف��ي
التنمية ااقتصادية ،ولعل أه��م ال��دروس
امستفادة من الحصار الجائر امفروض
على الدولة هو ااعتماد على ال��ذات ،من
أج��ل تحقيق ااكتفاء الذاتي في ع��دد من
السلع وامنتجات وتوطن الخدمات.

مستويات التضخم مستقرة

وأضاف امحافظ -في كلمة له أمام مؤتمر
«يوروموني قطر» ال��ذي اختتم فعالياته
أم ��س -ل�ق��د ظ��ل ااق �ت �ص��اد ال�ق�ط��ري ق��وي��ً،
وظلت مستويات التضخم مستقرة ،كما أن

جميع امشاريع الخاصة بالبنية التحتية
من طرق وجسور وماعب وغيرها يجري
تنفيذها وفقً للخطة امرسومة ،وسيتم
اانتهاء منها ف��ي ام��وع��د ام�ح��دد ،كما أن
ام ��وازن ��ة ال �ج��دي��دة ل �ل��دول��ة ل �ل �ع��ام ام�ق�ب��ل
 2018ت��دع��م ال�ت�ن��وع ااق �ت �ص��ادي ،وهناك
أي�ض��ً زي ��ادة ف��ي اإن �ف��اق ال�ح�ك��وم��ي على

◆ اقتصادنا قوي رغم
العقبات والحصار الجائر
ااحتياطيات الدولية
◆
تمثل ثمانية أضعاف
النقد المصدر

الدوحة تستضيف اجتماع كبار مسؤولي اميزانيات العامة

امناعي :قطر تحافظ على نموها واستقرارها
امالي وااقتصادي

امشاريع والخدمات كافة.
الدوحة  -محمد طلبة
تصوير :ساجيب

تطور

وقال الشيخ عبدالله بن سعود ،لقد شهد
القطاع امالي في دول��ة قطر تطورً كبيرً
خ��ال ال�س�ن��وات ام��اض�ي��ة ،وق��د تمثل ذلك
في توحيد الجهات الرقابية واإشرافية
على هذا القطاع تحت مظلة مصرف قطر
ام��رك��زي ،وت��م إص��دار ق��ان��ون جديد ينظم
ع �م��ل ام� �ص ��رف ،ك ��م ت �م��ت إع � ��ادة ال�ه�ي�ك�ل��ة
اإداري��ة للمصرف ،وفقً أفضل امعايير
الدولية ،وذل��ك من أج��ل اارت�ق��اء بالعمل،
وتقديم الخدمات بجودة عالية.

تنسيق تام

وأك� ��د أن ال �ج �ه��ات ال��رق��اب �ي��ة واإش��راف �ي��ة
ف ��ي ال ��دول ��ة ت�ع�م��ل ب�ت�ن�س�ي��ق ت� ��ام ،ووف �ق��ً
للتشريعات امنظمة للعمل ،وقد تم إنجاز
ال �خ �ط��ة ااس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ل �ل �ق �ط��اع ام��ال��ي
ف��ي ال��دول��ة  ،2016-2011وي �ج��ري العمل
ح��ال �ي��ً إط � ��اق ااس �ت��رات �ي �ج �ي��ة ال�ث��ان �ي��ة
 2022-2017خال اأسبوع امقبل ،والتي

ت �ق��وم ع �ل��ى ع ��دد م��ن ال��رك��ائ��ز اأس��اس �ي��ة
ع�ل��ى رأس �ه��ا ااه �ت �م��ام ب��ال �ك��ادر ال�ب�ش��ري
وتأهيله وت��دري�ب��ه ،باعتباره ااستثمار
اأس � ��اس � ��ي أي ت� �ق ��دم وت� � �ط � ��ور ،وك ��ذل ��ك
ااهتمام بالتكنولوجيا امالية التي تمثل
ت�ح��دي��ً ل�ل�ب�ن��وك وام �ص ��ارف وام��ؤس�س��ات
امالية كافة ،ما لها من أهمية قصوى في
امعامات امصرفية وامالية ،وم��ا يحيط
بها من مخاطر ،كما تهتم ااستراتيجية
بموضوع الشمول امالي ،وض��رورة نشر
الوعي بن الجمهور.
واس � �ت � �ع� ��رض ام � �ح� ��اف� ��ظ ب� �ع ��ض اأرق� � � ��ام
وام��ؤش��رات ال�خ��اص��ة ب��ال�ج�ه��از امصرفي
وامالي بدولة قطر ،وأهمها أن ما يمتلكه
م� �ص ��رف ق �ط ��ر ام � ��رك � ��زي م� ��ن م� ��وج� ��ودات
أج �ن �ب �ي��ة ا ي �م �ث��ل س� ��وى ن �س �ب��ة ض�ئ�ي�ل��ة

¶ المؤتمر استقطب حضور ًا واسع ًا على مدار يومين

للغاية من اموجودات اأجنبية لدى دولة
قطر ،ومع ذلك فإن ما يمتلكه امصرف من
اح�ت�ي��اط�ي��ات دول �ي��ة وس �ي��ول��ة ب��ال�ع�م��ات
اأج �ن �ب �ي��ة ي�ش�ك��ل ن �ح��و ث�م��ان�ي��ة أض �ع��اف
ال� �ن� �ق ��د ام� � �ص � ��در ،وال � � � ��ذي ي� �ن ��ص ق ��ان ��ون
امصرف على أا تقل هذه النسبة عن 100
 %فقط من النقد امصدر.

احتياطيات دولية

وأض � � � ��اف أن م� ��ا ي �م �ت �ل �ك��ه ام � �ص� ��رف م��ن
اح�ت�ي��اط�ي��ات دول �ي��ة وس �ي��ول��ة ب��ال�ع�م��ات
اأجنبية يمثل أكثر من ضعفي القاعدة
النقدية ،وال�ت��ي تتكون م��ن النقد امصدر
مضافً إليه جميع ودائع البنوك امحلية
لدى امصرف ،بما فيها أرصدة ااحتياطي
اإل��زام��ي ،وال�ت��ي يستحيل عمليً أن يتم
سحبها ب��ال�ك��ام��ل ،مما ي��وض��ح أن كفاية
تلك ااحتياطيات امتوافرة لدى امصرف
ت�ع�ت�ب��ر أك �ث��ر م��ن ك��اف �ي��ة ،س� ��واء أغ ��راض
الدفاع عن سعر صرف الريال القطري ،أو
أغراض السياسة النقدية.
ك �م��ا ح �ق��ق إج �م��ال��ي م� ��وج� ��ودات ال �ب �ن��وك
ال� �ت� �ج ��اري ��ة ال �ع ��ام �ل ��ة ب� ��دول� ��ة ق �ط ��ر خ ��ال
الشهور التسعة اأولى من عام  2017نموً
قدره  ،% 12.8مقارنة بعام .2016
وعلى صعيد تجميع امدخرات ،فقد زادت
ودائع العماء لدى البنوك التجارية خال
ن�ف��س ال �ف �ت��رة ب��أك�ث��ر م��ن  % 17.5م�ق��ارن��ة
ب� �ع ��ام  ،2016وع� �ل ��ى ص �ع �ي��د ال �ت��وظ �ي��ف
امحلي ،فقد زادت التسهيات اائتمانية
ام�ق��دم��ة م��ن ال�ب�ن��وك ال�ت�ج��اري��ة لعمائها
خ��ال ن�ف��س ال�ف�ت��رة ب�ن�ح��و  % 13م�ق��ارن��ة
بمثيلتها الخاصة بعام .2016
وأش��ار إلى ارتفاع نسبة كفاية رأس امال
لدى البنوك العاملة بدولة قطر في نهاية
س�ب�ت�م�ب��ر 2017م ،ل �ت �ص��ل إل� ��ى أك �ث ��ر م��ن
 % 15.4مقارنة بنحو  % 14.8ف��ي نهاية
سبتمبر 2016م ،وبلغت نسبة القروض

غ �ي��ر ام �ن �ت �ظ �م��ة إل � ��ى إج� �م ��ال ��ي ال� �ق ��روض
وال �ت �س �ه �ي��ات اائ �ت �م��ان �ي��ة ن �ح��و ،% 1.5
مما يعكس م��دى ج��ودة ام��وج��ودات لدى
ال �ب �ن��وك ال �ت �ج��اري��ة ال�ع��ام�ل��ة ب��ال��دول��ة في
نهاية سبتمبر .2017

المعايير العالمية

كما بلغ صافي الربح خال نفس الفترة
م � ��ن ع� � ��ام  ،2017إل� � ��ى م� �ت ��وس ��ط ح �ق��وق
امساهمن نحو  ،% 14.5كما بلغ صافي
ال��رب��ح إل��ى إجمالي ام��وج��ودات نحو 1.6
 ،%وارتفعت نسبة تغطية السيولة لدى
البنوك الوطنية في نهاية سبتمبر ،2017
لتصل إلى أكثر من  % 141مقارنة بنحو
 % 122ف��ي سبتمبر  ،2016كما ارتفعت
بالنسبة إجمالي البنوك العاملة بدولة
ق� �ط ��ر خ � ��ال ن� �ف ��س ال � �ف � �ت ��رة ،ل �ت �ص��ل إل ��ى
نحو  % 143مقارنة مع نحو  % 134في
سبتمبر  .2016وأك ��د أن جميع البنوك
وام ��ؤس� �س ��ات ام��ال �ي��ة ال �ع��ام �ل��ة ف ��ي دول ��ة
ق �ط��ر م �ل �ت��زم��ة ب�ت�ط�ب�ي��ق ج�م�ي��ع ام�ع��اي�ي��ر
ام� �ح ��اس� �ب� �ي ��ة ،وخ� ��اص� ��ة ام� �ع� �ي ��ار رق � ��م ،9

◆  %12.8نمو إجمالي
موجودات البنوك
التجارية
جميع البنوك ملتزمة
◆
بتطبيق جميع المعايير
المحاسبية

باإضافة إلى تطبيقات بازل ،مما يعكس
مدى االتزام بهذه التعليمات الدولية.
كما أوض��ح ام�ح��اف��ظ أن استضافة دول��ة
قطر ل�ه��ذا امؤتمر وللعام ال�س��ادس على
التوالي ،وعلى الرغم من الحصار الجائر
ام�ف��روض عليها م��ن بعض دول ال�ج��وار،
يعكس م��دى اه�ت�م��ام دول��ة قطر ودعمها
مثل ه��ذه ال�ل�ق��اءات وام�ن�ت��دي��ات العامية،
التي تتناول بالبحث مختلف التطورات
ااقتصادية العامية والقطاع امالي بصفة
خاصة ،بهدف تقديم رؤي��ة مستقبل هذا
ال �ق �ط��اع ،وت �س��اه��م ف��ي ت�ح�ق�ي��ق التنمية
ااقتصادية ،وآمل أن تساهم مناقشاتكم
ف��ي ه��ذا امؤتمر ف��ي إي�ج��اد الحلول التي
ت �ع��زز دور ال �ق �ط��اع ام ��ال ��ي ،وت �س��اع��د في
زيادة النمو ااقتصادي.

ااقتصاد العالمي

وق ��ال ،لقد واج��ه ااق�ت�ص��اد ال�ع��ام��ي ع��ددً
م� ��ن ال� �ت� �ح ��دي ��ات خ � ��ال ال �ع� �ق ��د ام ��اض ��ي،
ت �م �ث �ل��ت ف ��ي ع� ��دد م ��ن اأزم� � � ��ات ال �ع��ام �ي��ة
واإقليمية ،كان لها تداعيات كبيرة على
م�خ�ت�ل��ف ااق �ت �ص ��ادات ،وه ��و اأم ��ر ال��ذي
دع��ا صناع ال�ق��رار وامختصن والخبراء
حول العالم إلى اإسراع في إيجاد أفضل
الحلول وامعالجات ،للتقليل من آثار تلك
اأزم ��ات ،وق��د ك��ان لتلك ام�ج�ه��ودات اأث��ر
ال �ك �ب �ي��ر ف ��ي ت �ج ��اوز ال �ت �ح��دي��ات ،ووض ��ع
النمو ااق�ت�ص��ادي ف��ي م�س��اره الصحيح،
وام �ح ��اف �ظ ��ة ع �ل��ى م �س �ت��وي��ات ال�ت�ض�خ��م
امنخفضة ،وال�خ��روج من دائ��رة التسيير
ال�ن�ق��دي ،وي�ظ�ه��ر ذل��ك جليً ف��ي التقارير
واإحصاءات التي صدرت مؤخرً ،بشأن
ت�ط��ورات ااقتصاد العامي ،وال�ت��ي تؤكد
ن �ج��اح اإج� � ��راءات وال �س �ي��اس��ات ال �ت��ي تم
اأخ ��ذ ب �ه��ا ،خ��اص��ة ف��ي ال� ��دول ام�ت�ق��دم��ة،
وع �ل��ى م �س �ت��وى ام �ن �ظ �م��ات وام��ؤس �س��ات
امالية الدولية.

اس �ت �ض��اف��ت ال ��دوح ��ة أم ��س ف�ع��ال�ي��ات
ااج� �ت� �م ��اع ال �س �ن ��وي ال �ع ��اش ��ر ل�ك�ب��ار
مسؤولي اميزانيات العامة في منطقة
الشرق اأوسط وشمال إفريقيا ،الذي
تستضيفه وزارة امالية خال يومي ٦
و ٧ديسمبر الحالي.
وأك ��د س �ع��ادة ال�س�ي��د خ�ل��ف ب��ن أحمد
ام�ن��اع��ي وك�ي��ل وزارة ام��ال�ي��ة ،أن قطر
نجحت في تجاوز اأزمات ،وحافظت
ع� �ل ��ى ن� �م ��وه ��ا واس � �ت � �ق� ��راره� ��ا ام ��ال ��ي
وااق� �ت� �ص ��ادي .ك �م��ا ل ��م ت �ت��زع��زع ق��وة
اقتصادنا الوطني أمام الحصار الذي
ف��رض �ت��ه ع� ��دد م ��ن دول ال � �ج ��وار م�ن��ذ
ال �خ��ام��س م ��ن ي��ون �ي��و ،ح �ي��ث تمكنت
الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو
ال�ش�ي��خ تميم ب��ن ح�م��د آل ث��ان��ي أمير
الباد امفدى ،حفظه الله ،من احتواء
اآث� ��ار ااق �ت �ص��ادي��ة ال�س�ل�ب�ي��ة ام��ؤق�ت��ة
لهذا الحصار ،وهو ما يؤكده العديد
من التقارير ااقتصادية الدولية.

تعزيز مكانة ااقتصاد

وأض� � � � � � � ��اف ،س � ��اه � �م � ��ت ال � �س � �ي� ��اس� ��ات
ااقتصادية التي انتهجتها دولة قطر
ف��ي ت�ع��زي��ز م�ك��ان��ة ااق�ت�ص��اد الوطني
ف��ي مختلف ال�ت�ق��اري��ر ال��دول �ي��ة ،حيث
تحتل قطر امرتبة الثانية عاميً من
حيث توفير بيئة مستقرة لاقتصاد
ال �ك �ل��ي ،وال �ث��ام �ن��ة ع��ام �ي��ً ف ��ي م��ؤش��ر
اأداء ااقتصادي ،والثامنة عشرة في
مؤشر التنافسية العامي لعام .2016
وقال يسعدني أن أرى حضورً كبيرً
وب� ��ارزً ف��ي ه��ذا ال �ح��دث ام �ه��م ،وال��ذي
ي��أت��ي م �ت��زام �ن��ً م ��ع ظ � ��روف ك� ��ان ل�ه��ا
تأثير مباشر على ام��وازن��ات العامة

ارتفاع ااحتياطيات والسيولة في القطاع امصرفي
الدوحة -

قال التقرير الشهري ل� «امجموعة لأوراق
ام ��ال� �ي ��ة» ح � ��ول أح� � ��دث أرق � � ��ام ااق �ت �ص��اد
القطري حتى نهاية شهر نوفمبر اماضي
إن سعر نفط قطر البري قد ارتفع بنسبة
 ،% 9.1وبنحو  5.24دوار للبرميل خال
نوفمبر ،مقارنة مع شهر أكتوبر ،بحيث
وصل إلى مستوى  62.64دوار للبرميل.
وب��ذل��ك ظ��ل ال�س�ع��ر ف��ي م�ت��وس��ط نوفمبر
أعلى من سعر اموازنة بنحو  17.64دوار
للبرميل.
ً
ويتناول تقرير «امجموعة» تحليا أبرز

بيانات السكان ومؤشرات بورصة قطر،
وأسعار النفط وعاقتها بالسعر امعتمد
ف��ي ام ��وازن ��ة ال �ع��ام��ة ل �ل��دول��ة ،وام �ي��زان �ي��ة
امجمعة للبنوك.
وأض ��اف ال�ت�ق��ري��ر أن ع��دد ال�س�ك��ان سجل
ارتفاعً مع نهاية شهر نوفمبر بنحو 15
أل��ف نسمة ،وبنسبة  % 0.5إل��ى مستوى
 2.683م �ل �ي��ون ن �س �م��ة ،م �ق��ارن��ة ب � � 2.668
م �ل �ي��ون ن �س �م��ة م ��ع ن �ه��اي��ة ش �ه��ر أك �ت��وب��ر
اماضي ،وارتفع العدد بنسبة  % 1.7عما
ك ��ان ع�ل�ي��ه ق �ب��ل س �ن��ة ع �ن��دم��ا ب �ل��غ 2.638
مليون نسمة.
وان �خ �ف��ض ام ��ؤش ��ر ال �ع ��ام ل �ل �ب��ورص��ة مع

نهاية شهر نوفمبر بنحو  450.8نقطة،
وب �ن �س �ب��ة  % 5.52إل ��ى م �س �ت��وى 7714.3
ن�ق�ط��ة ،وف ��ي ح��ن ارت �ف �ع��ت ق�ي�م��ة اأس�ه��م
امتداولة بنسبة  % 19.4إل��ى  4.25مليار
ري ��ال ،ف��إن الرسملة الكلية ق��د انخفضت
مع نهاية شهر نوفمبر بقيمة  25.9مليار
ري ��ال إل��ى  418.2م�ل�ي��ار ري� ��ال ،وان�خ�ف��ض
م�ك��رر ال�س�ع��ر إل��ى ال�ع��ائ��د إل��ى  11.54م��رة
بنهاية الشهر .كما انخفض سعر صرف
ال��دوار-وم �ع��ه ال��ري��ال -مقابل ال �ي��ورو مع
ن�ه��اي��ة ش�ه��ر ن��وف�م�ب��ر بنسبة  % 2.6إل��ى
مستوى  1.19دوار لكل يورو ،وانخفض
أم � ��ام ال� ��ن ب �ن �س �ب��ة  % 1.7إل� ��ى م�س�ت��وى

 112.10ين لكل دوار.

التجارة

ول��م تظهر بعد بيانات ام�ي��زان التجاري
ل �ش �ه��ر ن��وف �م �ب��ر ،وك ��ان ��ت ب �ي ��ان ��ات ش�ه��ر
أك � �ت ��وب ��ر ق � ��د أظ � �ه � ��رت ت �س �ج �ي��ل ام � �ي� ��زان
ال� �ت� �ج ��اري ل ��دول ��ة ق� �ط ��ر ،ف��ائ �ض��ً م� �ق ��داره
 8.7م�ل�ي��ار ري ��ال ،ب��زي��ادة م�ق��داره��ا مليار
ري ��ال ،ونسبتها  % 12ع��ن ش�ه��ر أكتوبر
 ،2016وانخفاضً مقداره  3.9مليار ريال،
ونسبته  % 30.9عن شهر سبتمبر .2017
وقد أظهرت بيانات مصرف قطر امركزي
ارتفاع ااحتياطيات والسيولة في شهر

أك�ت��وب��ر بنحو  1.9م�ل�ي��ار ري ��ال ع��ن شهر
سبتمبر لتصل إلى  131.5مليار ريال.
ك �م��ا ل ��م ت �ص��در ب �ع��د ام �ي��زان �ي��ة ام�ج�م�ع��ة
للبنوك لشهر ن��وف�م�ب��ر ،وك��ان��ت ميزانية
شهر أكتوبر قد أظهرت انخفاض إجمالي
ام ��وج ��ودات بنحو  18.1م�ل�ي��ار ري ��ال إل��ى
 1318.7م �ل �ي��ار ري � ��ال ،وارت� �ف ��اع إج�م��ال��ي
ائ�ت�م��ان الحكومة وال�ق�ط��اع ال�ع��ام امحلي
ب�م��ا ف��ي ذل��ك اأذون � ��ات ب�ن�ح��و  8.8مليار
ريال إلى  484مليار ريال.
كما ارتفع إجمالي ائتمان القطاع الخاص
بنحو  4.8مليار ريال إلى مستوى 458.7
مليار ريال.

¶ حضور واسع في ااجتماعات

¶ خلف بن أحمد المناعي

لكافة دول امنطقة دون استثناء ،إذ
شهدت أسعار النفط والغاز انخفاضً
م�ن��ذ ال�ن�ص��ف ال �ث��ان��ي م��ن ع ��ام .2015
وأدى هذا التراجع إلى تراجع معدات
النمو ف��ي دول امنطقة ،ولكن ا ت��زال
النظرة امستقبلية لاقتصاد القطري
إيجابية.

خبرات مهمة

وأك��د أن منظمة التعاون ااقتصادي

نجحنا في تجاوز اأزمات
ولم يتزعزع اقتصادنا
أمام الحصار

والتنمية توفر خبرات مهمة للتعامل
م��ع التغيرات الحالية ،وال�ت��ي ن��ود أن
تؤدي مناقشاتنا خال هذا ااجتماع
إل � � ��ى ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق م � ��ع دول ام �ن �ط �ق��ة
لتحقيق ال �ك �ف��اءة ف��ي اإن �ف��اق ال �ع��ام،
وال�ت�ع��ام��ل م��ع ال�ت�غ�ي��رات ااقتصادية
ال� �ع ��ام� �ي ��ة وال � �ح � �ف� ��اظ ع� �ل ��ى م� �ع ��دات
ن �م��و اق �ت �ص ��ادات �ن ��ا ع �ن��د م �س �ت��وي��ات
جيدة.
ل � ��ذل � ��ك ف� � � ��إن ه� � � ��ذا ااج� � �ت� � �م � ��اع ي �م �ث��ل
ف��رص��ة مهمة مناقشة مختلف اآراء
والتصورات حول كيفية التعامل مع
امستجدات الحالية .ونتطلع إل��ى أن
ت ��ؤدي ه ��ذه ام�ن��اق�ش��ات إل ��ى ال�ت��وص��ل
م �ق �ت��رح��ات وت ��وص� �ي ��ات ت �ع �م��ل ع�ل��ى
تعزيز التعاون بن دول منطقة الشرق
اأوس� � ��ط وش� �م ��ال إف��ري �ق �ي��ا وم�ن�ظ�م��ة
ال � �ت � �ع� ��اون ااق � �ت � �ص � ��ادي وال �ت �ن �م �ي��ة،
ل�ت�ح�ق�ي��ق ااس� �ت� �ق ��رار ام ��ال ��ي وت �ع��زي��ز
النمو ااقتصادي.
وق� � ��ال ا ي �س �ع �ن��ا إا أن ن �ت �ق ��دم ل�ك��م
جميعً بخالص امتناننا وتقديرنا
م � ��ا ت �ق��وم��ون ب��ه م��ن ج �ه��ود مخلصة
وب� �ن ��اءة ،م�ت�م�ن��ن ب ��أن ت�ك�ل��ل أع�م��ال�ن��ا
وجهودنا بالسداد والتوفيق.
وي �ب �ح��ث ام �ش��ارك��ون خ ��ال ج�ل�س��ات
ااج� � �ت� � �م � ��اع ،ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات وال � �ف� ��رص
اإق �ل �ي �م �ي��ة ،ب ��اإض ��اف ��ة إل� ��ى ال �ج �ه��ود
الرامية إلى تعزيز كفاءة اإنفاق العام
والتكيف م��ع التحديات ااقتصادية
ال �ع��ام �ي��ة ،وام �ح��اف �ظ��ة ع �ل��ى م �ع��دات
النمو ضمن مستويات مقبولة.
ويوفر ااجتماع فرصة فريدة للحوار
التفاعلي ،وتبادل الخبرات السياسية،
ومناقشة قضايا اميزانية بن صناع
ال � �ق� ��رار ف ��ي م �ن �ط �ق��ة ال� �ش ��رق اأوس� ��ط
وش �م��ال إف��ري �ق �ي��ا ،وم�ن�ظ�م��ة ال�ت�ع��اون
وال �ت �ن �م �ي��ة ف ��ي ام � �ي� ��دان ااق� �ت� �ص ��ادي
(.)OECD
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ااقتصادي

امرفأ الجوي يستعرض رؤيته امستقبلية في مسقط

ّ
تبني التحول الرقمي
من أهم أولويات مطار حمد
يشارك مطار حمد الدولي بشكل فعّ ال في ملتقى تبادل المطارات العالمية ،من
تنظيم مجلس المطارات الدولي ،بوصفه راعيً ذهبيً.
ويقام الملتقى في الفترة من  5حتى  7ديسمبر  2017في مسقط ،حيث يستقطب
العديد من الجهات الرائدة في قطاع الطيران ،من الشرق اأوسط وأوروبا وآسيا
والمحيط الهادئ وباقي دول العالم ،لتبادل الخبرات والمعرفة.

الدوحة -

ت� �ع� �ل� �ي� �ق ��ً ع� � �ل � ��ى ام � � �ش � � ��ارك � � ��ة ف��ي
ام �ل �ت �ق��ى ،ق ��ال ال �س �ي��د ع�ب��دال�ع��زي��ز
ام ��اس -ن��ائ��ب ال��رئ�ي��س للعمليات
التجارية والتسويق ف��ي ام�ط��ار:-
«ن� �ع� �ت ��ز ب ��ام� �ش ��ارك ��ة ف � ��ي م �ل �ت �ق��ى
تبادل امطارات العامية من تنظيم
م�ج�ل��س ام� �ط ��ارات ال ��دول ��ي ،حيث
ي �ع��رض م �ط��ار ح�م��د ال ��دول ��ي أه��م
اإن� �ج ��ازات ال �ت��ي ح�ق�ق�ه��ا ،إض��اف��ة
إل��ى م�ش��اري�ع��ه امستقبلية ضمن
إط� � � ��ار ع� � �ن � ��وان ام� �ل� �ت� �ق ��ى «ق � �ي� ��ادة
ام� � �ط � ��ارات ن �ح ��و ت �ش �غ �ي��ل رب �ح��ي
وخدمة عماء ممتازة».
ي �ه��دف م �ط��ار ح �م��د ال ��دول ��ي إل��ى

¶ التطرق لرؤية المطار ومستقبله

¶ تميز الجناح القطري في المعرض

اس� �ت� �ق� �ب ��ال أك� �ث ��ر م� ��ن  50م �ل �ي��ون
مسافر ف��ي امستقبل ،ول��ذل��ك فإن
زيادة سعة امطار ،وتبني التحول
الرقمي من أهم أولوياته ،وقد حقق
مطار حمد الدولي نموً ثابتً في
عدد امسافرين ،وعمليات الشحن
ال �ج��وي ،م��ن خ��ال تقديم ضيافة

توفير تجربة سفر
مريحة وخالية
من أية متاعب

متميزة ،وبنية تحتية تقوم على
أح��دث التقنيات ،لضمان رح��ات
سلسة للمسافرين.

توسع

وع��رض يوانيس ميتسوفيتيس
نائب رئيس العمليات في مطارح �م��د ال � ��دول � ��ي -ت �ف��اص �ي��ل خ�ط��ط
اأخ�ي��ر للتوسع ،واستقبال أكثر
من  50مليون مسافر ،بينما أدارت
ال �س �ي��دة س��وج��ات��ا س ��وري -ن��ائ��ب
رئيس ااستراتيجية ف��ي امطار-
جلسة بعنوان «اابتكار الرقمي»
وع � ��رض رح �ل ��ة ال �ت �ح��ول ال��رق �م��ي
مطار حمد الدولي.
وم� � ��ع ازده � � � � ��ار ق � �ط� ��اع ال �س �ي��اح��ة
وال � �ض � �ي� ��اف� ��ة ف � ��ي ق � �ط� ��ر ،وخ �ط ��ط

ال �ب��اد ل�ت�ن��وي��ع ااق �ت �ص��اد ،يلعب
ام � �ط� ��ار دورً م �ه �م��ً ف� ��ي ت�ح�ق�ي��ق
رؤي��ة «قطر الوطنية  ،»2030كما
ي�س�ت�ع��د ام �ط��ار اس�ت�ض��اف��ة دول��ة
قطر بطولة «ك��أس العالم ،»2022
م��ن خ��ال إن�ج��از خطط التوسعة
واس�ت�ث�م��ار ال�ج�ه��ود وام � ��وارد في
ال�ت�ك�ن��ول��وج�ي��ا ال �ح��دي�ث��ة ،لتوفير
ت�ج��رب��ة س�ف��ر م��ري�ح��ة وخ��ال�ي��ة من
أي � ��ة م� �ت ��اع ��ب ،وف � ��ي ال� ��وق� ��ت ذات� ��ه
ض� �م ��ان أع� �ل ��ى م �ع��اي �ي��ر ال �س��ام��ة
واأم � ��ان ،وي�س�ت�خ��دم م �ط��ار حمد
الدولي أحدث التكنولوجيا لرفع
كفاءة إج��راءات السفر إلى أقصى
حد ،وتقليل أي إزعاج قد يتعرض
له امسافر ،وتحسن مرافق امطار
باستمرار.

«كاردف» خامس وجهة للناقلة بامملكة امتحدة

ويلز ترحب بوصول أولى رحات «القطرية» في مايو
الدوحة -

زار اأم��ن العام مجلس ال��وزراء الويلزي
ل �ش ��ؤون ااق �ت �ص��اد وام� ��واص� ��ات ال�س�ي��د
كن سكيتس ،دولة قطر يوم أمس ،حيث
اج�ت�م��ع م��ع رج ��ال اأع �م��ال ب�ه��دف تعزيز
التعاون التجاري بن البلدين ،باإضافة
إل� ��ى ال �ت ��روي ��ج ل��وي �ل��ز ك��وج �ه��ة س�ي��اح�ي��ة
واستثمارية قبل تدشن رحات الخطوط
ال �ج��وي��ة ال�ق�ط��ري��ة ام �ب��اش��رة ب��ن ال��دوح��ة
وكاردف العام امقبل.
وب� �ف� �ض ��ل ال� �ع ��اق ��ة ال� �ق ��وي ��ة ال� �ت ��ي ت��رب��ط
الحكومة الويلزية م��ع دول��ة قطر ،حضر
ال �س �ي��د س �ك �ي �ت��س ع � ��رض م ��وج ��ز ق��دم �ت��ه
الحكومة الويلزية في الدوحة بالتعاون
م��ع ال�س�ف��ارة البريطانية ل��دى دول��ة قطر
وال � �خ � �ط� ��وط ال� �ج ��وي ��ة ال� �ق� �ط ��ري ��ة وم� �ط ��ار
ك � ��اردف .وت��زام��ن ه ��ذا ال �ع��رض م��ع إق��ام��ة
امهرجان البريطاني في قطر .2017
وتشكل زيارة السيد سكيتس لدولة قطر
ج��زءً م��ن الجهود التي تبذلها الحكومة
الويلزية للمساهمة في نمو قطاع اأعمال
ف ��ي وي �ل��ز وق� �ط ��ر ،وااس� �ت� �ف ��ادة أك �ث��ر من
ّ
ستوفرها
فرص التجارة والتصدير التي
ال ��رح ��ات ال �ي��وم �ي��ة ام� �ب ��اش ��رة ل�ل�خ�ط��وط
ال �ج��وي��ة ال �ق �ط��ري��ة ب��ن ال ��دوح ��ة وك� ��اردف
اعتبارً من شهر مايو لعام .2018

تقدير

وق � ��ال ال �س �ي��د ك ��ن س �ك �ي �ت��س« :ي�س�ع��دن��ي
ّ
والتحدث مع
زي��ارة دول��ة قطر أول م��رة،
رج ��ال اأع �م��ال وال�ش�خ�ص�ي��ات م��ن قطاع
اأع� �م ��ال ه �ن��ا ح� ��ول م ��ا ق ��د ت �ق��دم��ه وي �ل��ز
للقطاع».
وأضاف« :ترحب ويلز بالجميع ،ونفتخر
بتسجيلنا رقمً قويً من حيث استقطاب
ام �س �ت �ث �م��ري��ن م ��ن ج �م �ي��ع أن� �ح ��اء ال �ع��ال��م
وتصدير السلع ذات الجودة العالية إلى

 ..والناقلة تحصد أرفع شهادة اعتماد
لـ «قدرات التوزيع الجديدة»
الدوحة -

¶ توطيد العاقات مع ويلز

شتى أنحاء العالم».
وتعليقً ع�ل��ى ت��دش��ن ال�خ�ط��وط الجوية
ال �ق �ط��ري��ة ل��رح��ات �ه��ا إل� ��ى ك� � ��اردف ال �ع��ام
امقبل ،ق��ال السيد ك��ن سكيتس« :س��وف
ت �ت �ي��ح ال ��رح ��ات ال �ي��وم �ي��ة ام �ب��اش��رة بن
ال��دوح��ة وك��اردف ال�ع��ام امقبل ،باإضافة
إلى الرحات الحالية بن الدوحة ومدينة
م��ان�ش�س�ت��ر وال �ت��ي ت �خ��دم اق �ت �ص��اد ش��رق
ويلز ،فرصً كبيرة لتعزيز العاقات بن
الدولتن».

ربط

وقال السيد إيهاب أمن ،رئيس العمليات
التجارية في الخطوط الجوية القطرية،
خ��ال ال�ع��رض ام��وج��ز« :نتطلع قدمً إلى
ت��دش��ن رح��ات�ن��ا ال�ي��وم�ي��ة إل��ى العاصمة
ال ��وي� �ل ��زي ��ة ك � � ��اردف ال � �ع ��ام ام� �ق� �ب ��ل ،ح�ي��ث

ت�ع��د ه ��ذه أول ��ى رح��ات �ن��ا ام �ب��اش��رة التي
س �ت��رب��ط وي� �ل ��ز وج� �ن ��وب غ� ��رب إن �ج �ل �ت��را
بمقر عملياتنا في الدوحة .وتعد كاردف
إضافة مهمة إل��ى شبكة وجهاتنا ،حيث
س �ت �ت �ي��ح ال� ��رح� ��ات ال� �ج ��دي ��دة ام ��زي ��د م��ن
خ�ي��ارات السفر ل��رج��ال اأع�م��ال والسياح
م��ن ك��اردف ال��ذي��ن سيتمكنون م��ن السفر
إلى أكثر من  150وجهة حول العالم عبر
ال� ��دوح� ��ة» .وأض � ��اف ال �س �ي��د ل��وي��س« :م��ن
ش��أن ال��رح��ات الجديدة تعزيز العاقات
القوية بن قطر وويلز وامملكة امتحدة.
وا ي ��وج ��د ل � ��دي أدن� � ��ى ش� ��ك ب � ��أن ق �ط��اع
اأعمال القطري س��وف يحقق ااستفادة
ال �ق �ص��وى م ��ن ال� �ف ��رص ام �ت��اح��ة ل�ت�ط��وي��ر
قطاعي التجارة وااستثمار في امنطقة.
كما نتطلع قدمً إلى الترحيب بامزيد من
ّ
الزوار في ويلز اعتبارً من العام امقبل».

حصلت الخطوط الجوية القطرية ،م��ؤخ��رً ،على ش�ه��ادة اعتماد لتطبيق امستوى الثالث من
برنامج قدرات التوزيع الجديدة التابع لاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) ،لتؤكد بذلك قدرتها
على استخدام أح��دث امعايير التقنية في توفير معلومات عن أسعار ال��رح��ات وغيرها من
ّ
الخدمات لوكاء السفر والشركات السياحية .ويوفر برنامج قدرات التوزيع الجديدة سرعة أكثر
في الحصول على امعلومات بدقة حول أسعار الرحات والخدمات ،ليتيح بذلك الفرصة أمام
العماء اتخاذ القرار امناسب حول الرحلة أو الخدمة التي يودون حجزها.
وأطلقت إياتا هذا البرنامج بهدف إيجاد وسيلة مميزة وموحدة للتواصل بن شركات الطيران
ّ
ومزودي خدمات السفر والعماءّ .
وتعد هذه الشهادة اأعلى تقديرً في البرنامج ،وتوفر شفافية
وسرعة أكثر في التواصل للحصول على امعلومات حول أسعار الرحات والخدمات ،حيث
تمكن هذه الخدمة العماء من ااستفادة من أفضل الرحات والخدمات امتاحة بأفضل اأسعار.
وق��ال السيد إيهاب أم��ن ،رئيس العمليات التجارية في الخطوط الجوية القطرية« :ن� ّ
�ود إتاحة
الفرصة أم��ام عمائنا للوصول إلى شبكة وجهاتنا العامية والخدمات التي نقدمها ،ونتطلع
قدمً لتوفير وسيلة تتسم بالبساطة وخالية من التعقيدات للمسافرين عند حجز الرحات أو
الخدمات معنا .وقامت الخطوط الجوية القطرية بصفتها شركة طيران عامية بتطبيق برنامج
ق��درات التوزيع الجديدة بهدف تعزيز تجربة الركاب وتمكينهم من اختيار الرحلة أو الخدمة
التي تتناسب مع احتياجاتهم»ّ .
ويعد حصول «القطرية» على شهادة ااعتماد لتطبيق امستوى
الثالث من برنامج قدرات التوزيع الجديدة إنجازً للناقلة ،حيث أصبحت القطرية بذلك أول شركة
طيران في منطقة أفريقيا والشرق اأوسط وثاني شركة طيران في العام تقوم بتطبيق أحدث
امعايير في هذا البرنامج .ويؤكد ذلك التزام القطرية بتعزيز تجربة امسافرين في جميع مراحل
الرحلة ،على اأرض وفي السماء.
وقال السيد يانك هويلز ،مدير برنامج قدرات التوزيع الجديدة في ااتحاد الدولي للنقل الجوي
(إياتا)« :نهنئ الخطوط الجوية القطرية على إنجاز امستوى الثالث من برنامج قدرات التوزيع
الجديدة ،امعيار  ،17.2لتصبح بذلك اأولى في منطقة إفريقيا والشرق اأوسط ،التي تنجح في
الحصول على شهادة ااعتماد لتطبيق هذا امستوى».
ّ
وتعد هذه الشهادة اأعلى تقديرً في البرنامج ،وتؤكد على أن «القطرية» تستخدم أحدث نسخة
من امعيار التقني العامي من ااتحاد الدولي للنقل الجوي.
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جامعة قطر تسعى إلى تطوير برامجها اإحصائية في التعليم

«التخطيط» :تعداد 2020
نقلة نوعية في توفير البيانات
أكدت وزارة التخطيط التنموي واإحصاء ،أن التعداد العام للسكان والمساكن
والمنشآت  ،2020سيمثّل نقلة نوعية في توفير البيانات بأقل جهد وتكلفة ،وبشكل
أكثر دقة وشمولية ،وذلك من خال الربط اآلي مع الجهات المصدرية للبيانات.

الدوحة  -قنا

ج��اء ذل��ك ف��ي كلمة أل�ق��اه��ا ،أم ��س ،السيد
س�ل�ط��ان ال �ك��واري وك�ي��ل ال� ��وزارة امساعد
لشؤون اإحصاء ،خال ااحتفال باليوم
ال� �ق� �ط ��ري ل ��إح� �ص ��اء ال� � ��ذي اس �ت �ض��اف �ت��ه
ج��ام�ع��ة ق �ط��ر .وق ��ال ال� �ك ��واري إن ال� ��وزارة
ب��دأت التحضير قبل سنة لهذا التعداد،
حيث عملت بالتعاون مع الجهات امنتجة
للبيانات ف��ي ال��دول��ة ع�ل��ى ت��وف�ي��ر ق��واع��د
بيانات تغطي امجاات كافة ،سواء كانت
م��ن خ��ال ال�س�ج��ات اإداري� ��ة ،أو امسوح
وااستطاعات امتخصصة ،وغيرها.
وش � � � � � ّ�دد ع � �ل� ��ى أه � �م � �ي� ��ة دور ال� �ب� �ي ��ان ��ات
وامؤشرات اإحصائية في امجاات كافة،
سواء كانت تخطيطية أو تنموية ،وعلى
مستوى الحياة اليومية ،مبينً أن توفير
ب� �ي ��ان ��ات وم � ��ؤش � ��رات إح �ص��ائ �ي��ة دق �ي �ق��ة
وآن �ي��ة ،ي�س��اع��د ع�ل��ى ص�ي��اغ��ة السياسات
ورص � ��د ال �ت �ق��دم ع �ل��ى اأص� �ع ��دة ك ��اف ��ة ،ا
س �ي �م ��ا ع� �ل ��ى م� �س� �ت ��وى ااس �ت ��رات �ي �ج �ي ��ة
ً
ال��وط�ن�ي��ة ل��دول��ة ق �ط��ر ،وص ��وا إل��ى رؤي��ة

قطر الوطنية  .2030وأض��اف أن ال��وزارة
اختارت جامعة قطر لاحتفاات باليوم
ّ
ال�ق�ط��ري ل��إح�ص��اء؛ ح�ت��ى ت�ح��ف��ز ال�ط��اب
والطالبات على مزيد من ااهتمام بعلم
اإح �ص��اء ،واس�ت�ك�م��ال دراس��ات �ه��م العليا
ف ��ي ه ��ذا ام� �ج ��ال؛ ل �ي �ش��ارك��وا ف ��ي م�س�ي��رة
ال �ع �م��ل اإح �ص��ائ��ي ام�ت�م�ي��ز ل��دول��ة ق�ط��ر،
وال �ت��ي ب� ��دأت رس �م �ي��ً م�ط�ل��ع ث�م��ان�ي�ن�ي��ات
ال�ق��رن ام��اض��ي ،وانعكست نتائجها على
ت �ص �ن �ي��ف ق �ط��ر ف ��ي ال �ت �ق ��اري ��ر ال� �ص ��ادرة
ع��ن امنظمات ال��دول�ي��ة واإقليمية ،وذل��ك
بفضل وج��ود إح�ص��اءات دقيقة وشاملة
وفق امعايير الدولية.

تجاوب

م��ن جانبها ،قالت ال��دك�ت��ورة مريم العلي
ام �ع��اض �ي��د -ن ��ائ ��ب رئ� �ي ��س ج��ام �ع��ة ق�ط��ر
ل � �ش� ��ؤون ال� �ب� �ح ��ث ال �ع �ل �م��ي وال � ��دراس � ��ات
العليا -إن الجامعة أول��ت علم اإح�ص��اء
اه� �ت� �م ��ام ��ً ي� �ل� �ي ��ق ب� � � � ��دوره ف � ��ي ال �ن �ه �ض��ة
التنموية ،حيث طورت البرامج الجامعية
والدراسات العليا اإحصائية التدريسية
والعملية الحاصلة على ااعتماد العامي،

م��ع ال �ت��رك �ي��ز ع �ل��ى اإح� �ص ��اء ال�ت�ط�ب�ي�ق��ي،
وإدخال مادة اإحصاء في برامج الكليات
م� �ق ��ررً رئ �ي �س �ي��ً أو ف��رع �ي��ً ،ك �م��ا أن �ش��أت
وحدة ااستشارات اإحصائية التي ّ
تقدم
الخبرة وامساعدة داخل وخارج الجامعة،
وذل��ك انطاقً من حرصها على امشاركة
ّ
الفعالة في استراتيجية التنمية الوطنية.
وذك��رت ال��دك�ت��ورة مريم العلي امعاضيد
نائب رئيس جامعة قطر لشؤون البحثالعلمي وال��دراس��ات العليا -أن الجامعة
تسعى إل��ى تطوير برامجها اإحصائية
ف��ي ال�ت�ع�ل�ي��م وال �ب �ح��ث ب �ج��ودة وت�ق�ن�ي��ات
عالية ،مع تأمن اموارد والتدريب ،ونشر
التوعية ،وتشجيع الطاب على العمل في
هذا امجال ،كما تحرص على إعداد كوادر
ت �ت �م �ت��ع ب �خ �ب��رة ع �م �ل �ي��ة م �ت �ق��دم��ة وق� ��درة
ع�ل��ى ج�م��ع وت�ح�ل�ي��ل ال �ب �ي��ان��ات ،وتفسير
واس�ت�خ��اص ال�ن�ت��ائ��ج ،وإن �ج��از التقارير
والدراسات ،لتحديد اأهداف وامتطلبات،
وس �ب��ل ال ��وص ��ول إل �ي �ه��ا ،م ��ع ااس �ت �ع��داد
م� �ج ��اب� �ه ��ة ال � �ت � �ح� ��دي� ��ات وام � �س � �ت � �ج� ��دات،
وال� �ح� �ص ��ول ع �ل ��ى أك� �ب ��ر ام� �ك ��اس ��ب وأق� ��ل
الخسائر والنفقات.

«امصرف» يمنح عماءه  18ألف نقطة مكافأة
الدوحة -

أعلن مصرف قطر اإسامي «امصرف» عن تقديم  18ألف نقطة
م��ن ام�ك��اف��آت لعمائه ع�ن��د اش�ت��راك�ه��م ف��ي واح ��دة م��ن مجموعة
واسعة من الخدمات امالية التي يقدمها ،وذلك في إطار احتفاات
الباد باليوم الوطني للدولة.
ت�ب��دأ ه��ذه الحملة ف��ي  10ديسمبر ،وتستمر حتى  17ديسمبر
ال �ح��ال��ي .وس�ي�م�ن��ح ام �ص��رف ج�م�ي��ع ال �ع �م��اء  18,000ن�ق�ط��ة من
امكافآت عند فتح حساب وديعة أو إصدار شهادة إيداع بمبلغ

 100,000ري ��ال أو أك �ث��ر ،أو ع�ن��د ال�ت�ق��دم ل�ل�ح�ص��ول ع�ل��ى تمويل
بمبلغ  100,000ريال أو أكثر ،أو عند طلب الحصول على بطاقة
ائتمانية .ويهدف امصرف من هذه الحملة إلى تشجيع الجميع
على امشاركة في احتفاات اليوم الوطني للدولة ،وااحتفال معً
ببلدنا الحبيب قطر.
وب �ه��ذه ام �ن��اس �ب��ة ،ق ��ال ال�س�ي��د د .أن��ان��د -ام��دي��ر ال �ع��ام مجموعة
ال �خ��دم��ات ام�ص��رف�ي��ة ل��أف��راد ف��ي ام� �ص ��رف« :-ي �س��ر ام �ص��رف أن
يمنح عماءه هذه امكافأة في اليوم الوطني العزيز على قلوبنا
جميعً ..وهذه فرصة للجميع إلى امشاركة وااستفادة من هذه
الحملة الترويجية».

«بويكر» تتعاون مع بلدية الريان لـتطبيق
معايير السامة الغذائية

¶ وزارة التخطيط تبدأ اإعداد للتعداد

السبت ..فعالية توعوية مستهلكي
خدمات ااتصاات
الدوحة -

ف� ��ي س� �ي ��اق م� �ب ��ادرات� �ه ��ا ال ��رام� �ي ��ة إل ��ى
توعية مستهلكي خ��دم��ات اات�ص��اات
بحقوقهم ومسؤولياتهم ،تقيم هيئة
ت �ن �ظ �ي��م اات � �ص� ��اات ف �ع��ال �ي��ة ت��وع��وي��ة
بعد غ� ٍ�د السبت ،ف��ي حديقة «أسباير»
ب �ج��ان��ب م�ق�ه��ى «ش �غ��ر آن ��د س �ب��اي��س»،
من الساعة  2بعد الظهر حتى الساعة
 9م � �س � ً
�اء .ت �ع � ّ�د ه� ��ذه ال �ف �ع��ال �ي��ة ف��رص��ة
للتواصل مع امستهلكن ،وستتضمن
ال�ع��دي��د م��ن اأن�ش�ط��ة ال�ت��وع��وي��ة؛ حيث
س �ي �ت ��واج ��د م ��وظ �ف ��و ال �ه �ي �ئ��ة ل �ت �ق��دي��م
اإرش � ��ادات ل ��زوار ال�ج�ن��اح وتوعيتهم
بحقوقهم ومسؤولياتهم وبمواضيع
أخرى متعلقة بالتجوال والرسائل غير
ام��رغ��وب فيها وام �ك��ام��ات ااح�ت�ي��ال�ي��ة،
ب��اإض��اف��ة إل��ى تعريفهم ب ��دور الهيئة
في تسوية شكاوى خدمات ااتصاات،
وس�ي�ت�م�ك��ن ال� ��زوار م��ن ت�ق��دي��م ش�ك��اوى
خ � ��دم � ��ات اات � � �ص� � ��اات ب �ش �ك ��ل ف� � ��وري.
ويشتمل جناح الهيئة على ركن خاص
ل �ل �ت��واص��ل م ��ع ام�س�ت�ه�ل�ك��ن ام�ت��اب�ع��ن
لحسابات الهيئة على مواقع التواصل
ااجتماعي؛ بهدف معرفة آرائهم حول
حمات الهيئة التوعوية اإلكترونية
والتعرف على امواضيع التي يريدون
معرفة امزيد من امعلومات عنها.

توازن

وف ��ي ه ��ذا ال �س �ي��اق ،ق��ال��ت ال �س �ي��دة أم��ل

الدوحة -

أعلنت «ب��وي�ك��ر» ،ال�ش��رك��ة ال��رائ��دة
ف��ي خ��دم��ات ال�ص�ح��ة ال�ع��ام��ة على
مستوى ال�ش��رق اأوس ��ط ،وبلدية
ال � ��ري � ��ان م �م �ث �ل��ة ب � � � ��إدارة ال ��رق ��اب ��ة
ال �ب �ل��دي��ة ،ع��ن ت�ن�ظ�ي��م ورش� ��ة عمل
بعنوان «تطبيق معايير السامة
الغذائية في امطاعم وامؤسسات
الغذائية»  -نظام تحليل امخاطر
وت�ح��دي��د ن�ق��اط التحكم ال�ح��رج��ة،
(الهاسب  )HACCP -للمختصن

س ��ال ��م ال� �ه� �ن ��اوي ،م ��دي ��ر إدارة ش ��ؤون
امستهلكن ب��ال�ه�ي�ئ��ة« :ت �ح��رص هيئة
ت� �ن� �ظ� �ي ��م اات� � � � �ص � � � ��اات ع � �ل� ��ى ض� �م ��ان
ت�ح�ق�ي��ق أق �ص��ى درج � ��ات ال � �ت ��وازن بن
حقوق امستهلكن وال�ت��زام��ات مقدمي
خ��دم��ات اات� �ص ��اات ،وإن م��ن اأه�م�ي��ة
بمكان أن يعرف امستهلكون حقوقهم
ومسؤولياتهم حتى يتمكنوا من اتخاذ
قرارات مدروسة .كما يسعدني أن أدعو
جميع امستهلكن لانضمام إلينا في
ه��ذه الفعالية ال�ت��وع��وي��ة معرفة امزيد
عن حقوقهم ومسؤولياتهم باعتبارهم
مستهلكن لخدمات ااتصاات».

تعتمد على التكنولوجيا وتناسب مختلف الفئات العمرية

«ااقتصاد» تطرح فعاليات وبرامج متعددة
في «درب الساعي»
الدوحة -

م ��ن م �خ �ت �ل��ف ال ��وج� �ه ��ات ام�ع�ن�ي��ة
ب�ق�ط��اع اأغ��ذي��ة وام �ش��روب��ات في
قطر.
ورك ��زت ال�ف�ع��ال�ي��ة ،ال �ت��ي اس�ت�م��رت
ي��وم��ً واح ��دً واستضافها مسرح
ب� �ل ��دي ��ة ال � � ��ري � � ��ان ،ع� �ل ��ى ام� �خ ��اط ��ر
ام �ت �ع �ل �ق��ة ب �س��ام��ة ال � �غ� ��ذاء وف �ه��م
م� �ب ��ادئ ن �ظ ��ام «ت �ح �ل �ي��ل ام �خ��اط��ر
وتحديد نقاط التحكم الحرجة».
وش�ه��دت ال��ورش��ة م�ش��ارك��ة بعض
امختصن م��ن البلديات اأخ��رى،
ب ��اإض ��اف ��ة إل� ��ى م ��دي ��ري ام �ط��اع��م
وامقاهي من مختلف أنحاء قطر.

¶ أمل سالم الهناوي

ت �ش��ارك وزارة ااق�ت�ص��اد وال �ت �ج��ارة في
ااحتفال باليوم الوطني من خال عدد
من الفعاليات والبرامج امنوعة ،والتي
ت �ن �ط �ل��ق ي� ��وم ال �س �ب��ت ام �ق �ب��ل وت�س�ت�م��ر
حتى العشرين من الشهر الجاري بدرب
الساعي.
ويتضمن برنامج فعاليات الوزارة ،الذي
ي�ق��ام ع�ل��ى ف�ت��رت��ن ص�ب��اح�ي��ة ومسائية
ف��ي ج�ن��اح�ه��ا بخيمة ال��دوح��ة ف��ي درب
الساعي ،عددً من الفعاليات واأنشطة
امبتكرة التي تعتمد على التكنولوجيا
امتطورة ،إلى جانب برامج ومسابقات
م �خ�ت�ل �ف��ة وم �ت �ن��وع��ة ت �س �ت �ه��دف ج�م�ي��ع
ال�ف�ئ��ات ال�ع�م��ري��ة ،م��ع ال�ت��رك�ي��ز ع�ل��ى فئة
اأطفال ،بهدف تسليط الضوء أكثر على

ق �ط��اع��ات ش� ��ؤون ااق �ت �ص��اد وال �ت �ج��ارة
وام�س�ت�ه�ل��ك ب�م��ا يحقق أه ��داف ال ��وزارة
ويتوافق مع رؤية اليوم الوطني.
وت �ش �م ��ل ال �ف �ع��ال �ي��ات ب� ��رام� ��ج م�خ�ت�ل�ف��ة
ت��وع��وي��ة وت�ث�ق�ي�ف�ي��ة وأن �ش �ط��ة مختلفة
لعامة الجمهور ،تعتمد على استخدام
ال �ت �ك �ن��ول��وج �ي��ا ال� �ح ��دي� �ث ��ة ال� �ت ��ي ت��رك��ز

ع �ل��ى ك�ي�ف�ي��ة ااس �ت �ث �م��ار م��ن خ ��ال ب��دء
م� �ش ��روع ��ات ج ��دي ��دة ب �ط��ري �ق��ة م�ب�س�ط��ة
وب �ن �ج��اح ،وال�ت��أك�ي��د ع�ل��ى غ��رس ع��ادات
الشراء من خال التسوق الذكي وكيفية
اختيار السلع ومقارنتها وكيفية عمل
ام� ��وازن� ��ة ام��ال �ي��ة ل ��أس ��رة وغ �ي��ره��ا م��ن
ال��رس��ائ��ل ال�ت��وع��وي��ة ال�ه��ام��ة للمجتمع،
ب��اإض��اف��ة إل��ى ال�ش��اش��ات ال�ت��ي تعرض
ب �ع��ض اأف � � ��ام ال� �ت ��وع ��وي ��ة وإن � �ج� ��ازات
الوزارة.
ك� �م ��ا ي � �ق ��دم ج � �ن ��اح ال � � � � ��وزارة ع � � ��ددً م��ن
ال� �ف� �ع ��ال� �ي ��ات وال � �ن � �ش� ��اط� ��ات ام �خ �ت �ل �ف��ة
ام��وج�ه��ة لفئة اأط �ف��ال بطريقة ج��دي��دة
مبتكرة وشيقة وتفاعلية تجسد واق��ع
اخ �ت �ص��اص��ات ال� � � � ��وزارة ،وأه �م �ي ��ة دور
ام �س �ت �ه �ل��ك ك �ش ��ري ��ك أس� ��اس� ��ي ل �ح �م��اي��ة
ح �ق��وق��ه ،ك �م��ا س �ت �ك��ون ه �ن��اك ش��اش��ات
تفاعلية عن التسوق وااستثمار.

أجـنــدة

ااقتصادي
صـحـيــفــة يــومـيــة تــصـدر عــن دار الــعـرب مــنــذ

¶ ُيقام بعد غد السبت في أسباير زون،
سباق الدانة اأخضر للجري ،والذي
ينظمه بنك الدوحة ووزارة الثقافة
والرياضة وااتحاد القطري للرياضة
للجميع.
¶ ُيعقد يوم ااثنين المقبل مؤتمر
صحافي ،لإعان عن برنامج النسخة
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 18من مهرجان قطر للتسوق ،الذي
تنطلق فعالياته في  7يناير المقبل
لمدة شهر.
وسيقدّم المهرجان الذي تنظمه
الهيئة العامة للسياحة تخفيضات
استثنائية وعروضً مغرية على مختلف
البضائع والسلع.

¶ تنطلق في  19ديسمبر الحالي أولى
رحات الخطوط الجوية القطرية إلى
مدينة سانت بطرسبرج ،وذلك على
متن طائرة «إيرباص  ،»A320التي تضم
 12مقعدً في مقصورة درجة رجال
اأعمال ،و 120مقعدً في الدرجة
السياحية.
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اتفاقً

للتعاون بن امغرب والبرتغال
الرباط  -قنا

ّ
وق��ع ام�غ��رب وال�ب��رت�غ��ال 12 ،ات�ف��اق��ً ف��ي ع��دد م��ن ام�ج��اات
ااستراتيجية ،بهدف تعزيز التعاون الثنائي.
وذك ��رت وك��ال��ة اأن �ب��اء امغربية أن ذل��ك ج��اء خ��ال أعمال
الدورة الثالثة عشرة لاجتماع رفيع امستوى بن البلدين،
برئاسة السيد سعدالدين العثماني رئيس الوزراء امغربي
ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا.
وشملت ااتفاقيات مجاات الطاقة والثقافة وااقتصاد،
وكذا التعاون في مجال النقل البحري والسياحة والنقل
الجوي والتوظيفُ .
ويعتبر امغرب رابع شريك اقتصادي
للبرتغال خ��ارج ااتحاد اأوروب��ي ،حيث تشير تقديرات
وك��ال��ة ااس�ت�ث�م��ار وال �ت �ج��ارة ال�خ��ارج�ي��ة ال�ب��رت�غ��ال�ي��ة إل��ى
أن ص ��ادرات ال�ب��رت�غ��ال إل��ى ام�غ��رب م��ن السلع وال�خ��دم��ات
ارتفعت ب�  %18.5في ع��ام  2015إل��ى  649.9مليون ي��ورو،
فيما ارتفعت الواردات ب�  %12.2إلى  211.1مليون يورو.

%2
خسائر مؤشر اأسهم اليابانية

يعاني قطاع السياحة في مصر من اآثار التي يخلفها الواقع اأمني في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان .ويستهدف الزوار اأجانب ارتياد
أ .ف .ب
مناطق محددة في الباد ،من قبيل منطقة الجيزة القريبة من القاهرة ،والتي تضم اأهرامات وأبوالهول.

البورصة تتعرض لضغوط بيعية
الدوحة -

طوكيو  -رويترز

ُمنيت اأسهم اليابانية بأكبر تراجع لها في ثمانية أشهر
ونصف الشهر ،أم��س اأرب �ع��اء ،م��ع مسارعة امستثمرين
إلى البيع لجني اأرب��اح ،بعد أن نزل السوق عن مستوى
الدعم الفني عند متوسط  25يومً.
وتراجع امؤشر نيكي القياسي  %2في أكبر خسارة يومية
ً
له منذ  22مارس ،مسجا أدنى مستوياته في نحو ثاثة
أسابيع عند  22177.04نقطة.

828

مليون دوار
أذون خزانة يبيعها «امركزي
الكويتي»

ت �ع � ّ�رض ��ت ال� �ب ��ورص ��ة ال �ق �ط��ري��ة ل �ض �غ��وط��ات
بيعية أم��س ،اأم��ر ال��ذي دف��ع أس�ه��م شركات
كبرى ومتوسطة.
وفقد مؤشر ثاني أكبر أس��واق ام��ال العربية
ً
ن�ح��و  %1.4م��ن قيمته وص ��وا إل��ى مستوى
 7798نقطة ،وسط قيم تداوات ب�  181مليون
ريال.
وج � ��اءت ت �ع��ام��ات أم ��س ب �ت ��داول  43س�ه�م��ً.
ت ��راج ��ع  35س �ه �م��ً ،م �ق��اب��ل ارت� �ف ��اع  5أس �ه��م،
واس �ت �ق��رار س�ه�م��ن ع�ن��د م�س�ت��وي��ات الجلسة
اماضية.

ه ��ذا ،وأغ �ل��ق س�ه��م «ال�خ�ل�ي��ج ال��دول �ي��ة» ضمن
قائمة اأسهم اأكثر تراجعً بنسبة  %6.5عند
 16.16ريال ،تبعه تراجع سهم « »QNBبمقدار
ً
 %3.3عند  118رياا.
وهبط سهم «البنك التجاري» بمعدل ،%2.9
ليغلق عند مستوى  26.60ريال ،ومن ثم سهم
«مسيعيد» ب�  %2.3عند  11.70ريال.
فيما أغلقت أسهم «ف��وداف��ون قطر» و»إزدان
ال � �ق ��اب � �ض ��ة» و»م� � �ص � ��رف ال� � ��ري� � ��ان» و»ب� � � ��روة
العقارية» بنسب ت��راج��ع ت��رواح��ت ب��ن %1.9
و.%1.1
ف � ��ي ام � �ق� ��اب� ��ل ،ص� �ع ��د س� �ه ��م «م� � �ص � ��رف ق �ط��ر
اإسامي» ب�  %0.4ليغلق عند  93.40ريال ،ثم
سهم « »ooredooبنحو  %0.1عند  82.06ريال.

الكويت  -اأناضول

أعلن بنك الكويت امركزي بيع أذون خزانة حكومية أجل
 6أشهر بقيمة  250مليون دينار (نحو  828مليون دوار)،
نيابة ع��ن وزارة ام��ال�ي��ة .واإص� ��دار ال�ج��دي��د ُيعتبر ثاني
أع�ل��ى قيمة خ��ال  ،2017بعد إص ��دار أذون خ��زان��ة ب � 360
مليون دينار ( 1.19مليار دوار) في اأسبوع اماضي.
وأف��ادت بيانات «ام��رك��زي الكويتي» ب��أن العائد على تلك
اأذون امستحقة في يونيو امقبل بلغ .%1.87
وأذون� ��ات ال�خ��زي�ن��ة ه��ي أداة دي��ن ح�ك��وم�ي��ة ،ت�ص��در بمدة
ُ
تتراوح بن ثاثة أشهر إل��ى سنة؛ ل��ذا تعتبر من اأوراق
امالية قصيرة اأجل.

الدوحة -

أعلنت  ooredooيوم أمس ،أن بإمكان أعضاء
برنامج النخبة اآن استبدال نقاط نجوم في
محات السام في امول وقطر مول.
وب��اإض��اف��ة إل��ى ال�ف��روع ال�ج��دي��دة ،سيتمكن
أعضاء برنامج النخبة من استبدال النقاط
أي �ض ��ً ع �ن��د ال �ت �س��وق ل� ��دى ف � ��روع ام ��ارك ��ات
العامية التابعة محات السام.
فقد ت��م إض��اف��ة  18متجرً عاميً ج��دي��دً إلى
ال �ب��رن��ام��ج م�ث��ل  Hugo BossوJust Cavalli
و Moschinoو Paul SmithوRed Valentino
وغ�ي��ره��ا .وب�ع��د أن ك��ان ف��رع ال�س��ام ف��ي «ذا
جيت م��ول» فقط م��ن ضمن ش��رك��اء النخبة،
فقد أصبحت الخيارات اآن أكبر أمام أعضاء
ال �ب��رن��ام��ج ل �ل �ح �ص��ول ع �ل��ى ت �ج��رب��ة ت �س��وق
فاخرة لدى شركاء البرنامج.
يذكر أن «النخبة» برنامج حصري أطلقته
 ooredooمكافأة عمائها امميزين.

 2.5مليون دوار استثمار
إضافي في حقل «بدرة»

5.5

مليون برميل
هبوط مخزونات النفط اأميركية

الدوحة -

نيويورك -

ق ��ال م�ع�ه��د ال �ب �ت��رول اأم �ي��رك��ي إن م �خ��زون��ات ال�ن�ف��ط في
ال ��واي ��ات ام �ت �ح��دة ه�ب�ط��ت ب��أك �ث��ر م ��ن ام �ت��وق��ع اأس �ب��وع
ام��اض��ي ،ف��ي ح��ن ارت�ف�ع��ت م �خ��زون��ات ال�ب�ن��زي��ن ،ون��وات��ج
التقطير .وأظ�ه��رت بيانات معهد ال�ب�ت��رول أن مخزونات
ال�خ��ام اأميركية هبطت  5.5مليون برميل ف��ي اأس�ب��وع
اماضي ،في أول ديسمبر ،لتصل إلى  451.8مليون برميل،
في حن كانت توقعات امحللن تشير إلى انخفاض قدره
 3.4مليون برميل.

« :»ooredooمزيد
من فروع «السام»
ضمن «النخبة»

اس�ت�ق�ب�ل��ت ال �ج��زائ��ر أم ��س ال��رئ �ي��س ال�ف��رن�س��ي
إيمانويل ماكرون في أول زيارة له إلى الباد
بصفته رئيسً للجمهورية.
وب �ع �ي��دً ع��ن ال �ت��اري��خ ااس �ت �ع �م��اري الفرنسي
ل �ل �ج��زائ��ر -وال� � ��ذي دام  132ع ��ام ��ً -ف ��إن ه�ن��اك
ع��اق��ات تجارية واس�ع��ة النطاق ب��ن البلدين

ّ
ضفتي البحر اأبيض امتوسط.
امتقابلن على
وتبقى فرنسا أكبر جهة مشغلة في الجزائر،
ل �ك �ن �ه��ا ب � ��دأت ت �خ �س��ر ح �ص �ص �ه��ا ف ��ي ال �س��وق
أم��ام الصن ودول أخ��رى .كما تعتبر الجالية
ال�ج��زائ��ري��ة ف��ي ف��رن�س��ا اأك �ب��ر م��ن ن��وع�ه��ا بن
أ .ف .ب
بلدان امغرب العربي.

ق��ال ألكسندر دي��وك��وف ،ال��رئ�ي��س التنفيذي
ل�ج��ازب��روم نفط ،أم��س ،إن الشركة الروسية
وش��رك��اء ه��ا ف��ي ت�ط��وي��ر ح�ق��ل ب ��درة النفطي
العراقي يعتزمون استثمار  2.5مليار دوار
أخرى في امشروع حتى عام .2030
وبلغت استثمارات الكونسورتيوم العامي
ال ��ذي ي�ض��م «ج ��ازب ��روم ن �ف��ط» ،و»ك��وج��اس»
الكورية الجنوبية ،و»بتروناس» اماليزية،
و»تباو» التركية ،أربعة مليارات دوار حتى
اآن .و»ج��ازب��روم نفط» هي الشركة امشغلة
للمشروع .وق��ال وزي��ر النفط العراقي جبار
اللعيبي إن الحقل النفطي ينتج حاليً 85
ألف برميل يوميً.

