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الدوحة ـ قنا: 

شاركت دولة قطر أمس في االحتفال باليوم 
الثالث  يصادف  الذي  الجوية  لألرصاد  العالمي 
والعشرين من مارس من كل عام، تحت شعار 

«الُمحيطات - مناخ العالم وطقسه».
وقال سعادة السيد عبداهللا بن ناصر تركي 
السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني: 

إن دولة قطر اهتمت بخدمات األرصاد الجوية 
العالمية،  األرصــــاد  منظمة  اعــتــراف  وحـــازت 
مدير  الــمــنــاعــي،  محمد  عــبــداهللا  السيد  وأكـــد 
للطيران  العامة  بالهيئة  الجوية  األرصــاد  إدارة 
 ١٣ يمتلك  بـــاإلدارة  الــرصــد  قسم  أن  المدني، 
تركيبها  يجرى  أوتوماتيكية،  أرصــاد  محطة 

في مواقع تخدم بطولة كأس العالم ٢٠٢٢.

الدوحة - [: 

مع  واالتــصــاالت  الــمــواصــالت  وزارة  وقعت 
لتطوير  الثانية  المرحلة  اتفاقية  ميزة  شركة 
إدارة  نــظــام  لمنصة  التحتية  البنية  وتــوســيــع 
الــذي  «مـــــوارد»  الحكومية  الــبــشــريــة  الـــمـــوارد 

يخدم العديد من الجهات الحكومية.
ـــــــوزارة الــتــنــمــيــة  وســتــتــيــح هــــذه الــمــنــصــة ل
تطوير  االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلداريــة 
دون  بسهولة،  وإدارتــهــا  وتشغيلها  التطبيقات 
البنية  صــيــانــة  أو  بــبــنــاء  الُمتعلقة  الــتــعــقــيــدات 
التحتية الالزمة، باإلضافة إلى تمكين الجهات 
العاملة  الــقــوى  قـــدرات  تعزيز  مــن  الحكومية 

بـــهـــا، واالرتــــقــــاء بــمــســتــوى خـــدمـــات الـــمـــوارد 
الــبــشــريــة مــن خـــالل قــاعــدة بــيــانــات مركزية 

ُمتكاملة. 
الُمكلفة  الحمادي،  مشاعل  السيدة  وقالت 
ـــشـــؤون تــكــنــولــوجــيــا  بــمــهــام وكـــيـــل الــــــــوزارة ل
المعلومات بوزارة المواصالت واالتصاالت: إن 
منصة «مــوارد» من أهم الخدمات األساسية 
لـــلـــتـــحـــّول الـــرقـــمـــي فــــي بـــرنـــامـــج الــحــكــومــة 
اإللــكــتــرونــيــة لــدولــة قــطــر الــهــادف إلـــى دمــج 
احتياجات  تلبية  أجــل  من  المعلومات  أنظمة 
ُمــجــتــمــعــنــا الــُمــتــنــامــي الــقــائــمــة عــلــى الــحــلــول 

التكنولوجية. 

خطط لتركيب ١٣ محطة لألرصاد الجوية

تطوير منصة الموارد البشرية الحكومية
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تسهيالت للمستثمرين القطريين في تونس
إنشاء مجلس رجال أعمال مشترك .. وزير االقتصاد والمالية :

الدوحة - قنا : 

أكـــــد ســــعــــادة الـــســـيـــد عــلــي 
الـــكـــعـــلـــي، وزيــــــر االقـــتـــصـــاد 
والــمــالــيــة ودعــــم االســتــثــمــار 
بــــالــــجــــمــــهــــوريــــة الـــتـــونـــســـيـــة 
بين  الــعــالقــات  أن  الشقيقة، 
قديمة  وبـــــالده  قــطــر  دولــــة 
إلى  الفــتًــا  وُمتميزة،  وقــويــة 
رغــبــة الــجــانــب الــتــونــســي في 
تـــطـــويـــر عــــالقــــات الـــتـــعـــاون 
وخاصة  والصناعة  التجاري 
االســتــثــمــار، ســــواء مـــن ِقــبــل 
الـــخـــاص.  أو  الـــعـــام  الـــقـــطـــاع 
ودعا الكعلي في كلمة ألقاها 
القطري  األعمال  لقاء  خالل 
الـــتـــونـــســـي الـــُمـــشـــتـــرك الــــذي 
عــقــدتــه غــرفــة قــطــر أمـــس، 
رجال األعمال القطريين إلى 
الثاني  بلدهم  في  االستثمار 
بالتسهيالت  ُمــشــيــًدا  تــونــس، 

ــــــفــــــرص  ــــــع وال ــــــمــــــشــــــاري وال
للُمستثمرين  االســتــثــمــاريــة 

القطريين.
وأشــــار إلـــى االســتــثــمــارات 
الموجودة  الناجحة  القطرية 
باعتبارها  تــونــس،  فــي  حالًيا 

ــعــالقــات  ــل فــــخــــًرا لـــتـــونـــس ول
األخوية بين البلدين، مشدًدا 
يــقــتــدي  أن  ضــــــــرورة  عـــلـــى 
البلدين  فــي  الــخــاص  القطاع 

بمثل تلك المشروعات.
وقد تم خالل اللقاء بحث 

التعاون  عالقات  تعزيز  سبل 
الــتــجــاري واالقــتــصــادي بين 
البلدين،  في  الخاص  القطاع 
ـــــل تــــعــــزيــــز الــــتــــبــــادل  وســـــب
الــتــجــاري، فــضــًال عــن تعزيز 
االستثمارات الُمتبادلة وبحث 

إمـــكـــانـــيـــة إقــــامــــة تــحــالــفــات 
بـــيـــن الــــشــــركــــات الــقــطــريــة 
مناخ  واستعراض  والتونسية، 
المتاحة  والفرص  االستثمار 
في كال البلدين. كما تم على 
اتفاقية  توقيع  اللقاء،  هامش 
األعمال  رجــال  مجلس  إنشاء 
بــيــن غــرفــة قــطــر واالتـــحـــاد 

التونسي للصناعة والتجارة.
مــن جــانــبــه، أشـــاد ســعــادة 
ــيــفــة بــــن جــاســم  الـــشـــيـــخ خــل
قطر،  غرفة  رئيس  ثاني  آل 
ــمــتــه خـــــالل الـــلـــقـــاء،  فــــي كــل
الُمتميزة  األخوية  بالعالقات 
بـــيـــن الـــبـــلـــديـــن الــشــقــيــقــيــن، 
الــعــالقــات  هــــذه  أن  مــــؤكــــًدا 
شـــــهـــــدت خــــــــالل الــــســــنــــوات 
في  ُمتصاعًدا  تطوًرا  األخيرة 
ظل القيادة الحكيمة لقائدي 

البلدين.
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أول شركة تعليمية مساهمة في منطقة الخليج

الدوحة - [ :

تـــرأســـت ســـعـــادة الــشــيــخــة الــدكــتــورة 
المؤسس  ثــانــي،  آل  فــالــح  بــنــت  عــائــشــة 
الــفــالــح  شــركــة  إدارة  مــجــلــس  ورئـــيـــس 
الجمعية  اجــتــمــاع  القابضة،  التعليمية 
الــتــأســيــســيــة الــــذي تـــّم عــقــده فـــي مقر 
الـــشـــركـــة الـــكـــائـــن فـــي مــديــنــة الـــوعـــب. 
والشيخ  الــمــؤســســون  االجــتــمــاع  وحــضــر 
جاسم بن نواف آل ثاني والشيخة أنوار 
بنت نواف آل ثاني وممثلون من وزارة 

والمستشارون.  والصناعة  التجارة 
عائشة  الــدكــتــورة  الشيخة  وأعــربــت 
بنت فالح آل ثاني عن شكرها لحضرة 
صــاحــب الــســمــو الــشــيــخ تــمــيــم بــن حمد 
آل ثاني أمير البالد المفدى  على دعمه 
المتواصل لقطاع التعليم باعتباه ركيزة 

رئيسية من ركائز رؤية قطر ٢٠٣٠.
التي  الــمــمــيــزة  بــالــمــرحــلــة  ونــّوهــت   
وصــلــت إلــيــهــا الـــشـــركـــة، مــشــيــرة إلــى 
الــجــهــود الــمــتــواصــلــة مـــن أجـــل تــحــول 
مــســؤولــيــة  ذات  شـــركـــة  مـــن  الــشــركــة 
عامة  مساهمة  شــركــة  إلــى  مــحــدودة 
وجميع  الشركة  مــّرت  حيث  قطرية، 
الـــقـــطـــاعـــات بــــظــــروف صــعــبــة خـــالل 
الــــفــــتــــرة الـــســـابـــقـــة فــــي ظــــل جــائــحــة 

كورونا. 
بفضل  الشركة  استطاعت  وأضافت: 
مساعدة كافة المؤسسين والمستشارين 
تحقيق  المعنية،  واإلدارات  والـــوزارات 
الماضية  أشــهــر  الــثــالثــة  خـــالل  هــدفــهــا 
والــحــصــول عــلــى مــوافــقــة هــيــئــة قطر 
الشركة  تقييم  عــلــى  الــمــالــيــة  لــألســواق 

البالغ (٢٤٠،٠٠٠،٠٠٠) ريال قطري. 
الهيئة  موافقة  على  الحصول  تم  كما 
تحّول  على  والصناعة  التجارة  ووزارة 
مــســؤولــيــة  ذات  شـــركـــة  مـــن  الـــشـــركـــة 
عامة.  مساهمة  شــركــة  إلــى  مــحــدودة 
أسهمها  بـــإدراج  الشركة  تقوم  وســوف 
لبورصة  الناشئة  الشركات  أســـواق  فــي 
كما  ممكنة.  فــرصــة  أقـــرب  فــي  قــطــر 

الموافقة  على  بالحصول  تــقــوم  ســوف 
قطر  هيئة  مــن  اإلدراج  على  النهائية 
لـــــألســـــواق الـــمـــالـــيـــة وبـــــورصـــــة قــطــر 
والـــجـــهـــات الـــرقـــابـــيـــة األخـــــــرى. وفـــي 
الــنــهــايــة تــمــت الــمــوافــقــة عــلــى تــقــريــر 
شكر  وتم  التأسيسية  الجمعية  اجتماع 
كافة الحضور وكل من ساهم في هذا 

النجاح.

الفالح   مجموعة  مظلة  تحت  وتــقــع 
أكاديمية  ذلــك  في  بما  مــدارس،  ثــالث 
الـــدوحـــة وروضـــــة الـــدوحـــة الــعــالــمــيــة، 
وكلية أي أف جي بالتعاون مع جامعة 
بريطانية  جــامــعــة  أول  وهــي  أبــرديــن 
في  ُمخصص  جامعي  حــرم  في  تعمل 
قطر، حيث تقدم مجموعة من برامج 

البكالوريوس والدراسات الُعليا.

عقد الجمعية التأسيسة لـ «الفالح التعليمية»
قــــريبــًـا  .. الـنــاشــئـة  الشــــركـــــات  أســـــــواق  فـــــي  اإلدراج 
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خالل لقاء األعمال المشترك .. وزير االقتصاد والمالية :

البلدين  ــي  ف ــخــاص  ال ــقــطــاع  ال بــيــن  ــارات  ــم ــث ــت واالس ــجــارة  ــت ال قطر تــعــزيــز  فـــي  ـــــدة  واع ــة  ــاري ــم ــث ــت اس فــــرص   : جــاســم  بـــن  خــلــيــفــة 

أكــــــد ســـــعـــــادة الـــســـيـــد عــلــي 
الكعلي، وزير االقتصاد والمالية 
بالجمهورية  االستثمار  ودعــم 
التونسية الشقيقة، أن العالقات 
بين دولة قطر وبالده قديمة 
وقــويــة وُمــتــمــيــزة، الفــتًــا إلــى 
ــتــونــســي في  رغـــبـــة الـــجـــانـــب ال
تــــطــــويــــر عـــــالقـــــات الــــتــــعــــاون 
الــتــجــاري والــصــنــاعــة، خاصة 
االســـتـــثـــمـــار، ســــــواء مــــن ِقــبــل 

القطاع العام أو الخاص.
ودعـــــــا الـــكـــعـــلـــي فــــي كــلــمــة 
ألـــقـــاهـــا خــــالل لـــقـــاء األعـــمـــال 
الــقــطــري الــتــونــســي الــُمــشــتــرك 
الذي عقدته غرفة قطر أمس، 
رجــال األعــمــال القطريين إلى 
االســتــثــمــار فــي بــلــدهــم الثاني 
تـــونـــس، مــشــيــًدا بــالــتــســهــيــالت 
ـــــــفـــــــرص  ـــــــع وال ـــــــمـــــــشـــــــاري وال
االســـتـــثـــمـــاريـــة لــلــُمــســتــثــمــريــن 

القطريين.
وأشـــــــار إلــــى االســـتـــثـــمـــارات 
الــمــوجــودة  الناجحة  القطرية 
باعتبارها  تــونــس،  فــي  حــالــًيــا 
فـــــخـــــًرا لـــتـــونـــس ولـــلـــعـــالقـــات 
ُمــشــدًدا  البلدين،  بين  األخــويــة 
على ضرورة أن يقتدي القطاع 
الخاص في البلدين بمثل تلك 

المشروعات.
وقـــــــــد تــــــم خـــــــــالل الــــلــــقــــاء 
بــحــث ســبــل تــعــزيــز عــالقــات 
واالقتصادي  التجاري  التعاون 
بـــيـــن الــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص فــي 
التبادل  تعزيز  وسبل  البلدين، 
الـــتـــجـــاري، فــضــًال عـــن تعزيز 
وبحث  الُمتبادلة  االستثمارات 
بين  تحالفات  إقــامــة  إمكانية 
والتونسية،  القطرية  الشركات 
االستثمار  مــنــاخ  واســتــعــراض 
ــــفــــرص الـــمـــتـــاحـــة فــــي كال  وال

البلدين.
اللقاء،  هامش  على  تــم  كما 

تــوقــيــع اتــفــاقــيــة إنــشــاء مجلس 

رجال األعمال بين غرفة قطر 

للصناعة  الــتــونــســي  واالتــــحــــاد 

والتجارة.

عالقات متميزة 

مـــن جــانــبــه، أشـــــاد ســعــادة 

آل  جــاســم  بـــن  خليفة  الــشــيــخ 

ثــانــي رئــيــس غــرفــة قــطــر، في 

بالعالقات  اللقاء،  خالل  كلمته 

األخوية الُمتميزة بين البلدين 

الــشــقــيــقــيــن، مـــؤكـــًدا أن هــذه 

العالقات شهدت خالل السنوات 

في  ُمتصاعًدا  تــطــوًرا  األخــيــرة 

لقائدي  الحكيمة  القيادة  ظــل 

البلدين.

حــضــرة  ــــــــارة  زي أن  وأكـــــــد 

صـــاحـــب الــســمــو الــشــيــخ تميم 

البالد  أمير  ثاني  آل  حمد  بــن 

الــمــفــدى، إلــى تونس فــي شهر 

فــبــرايــر مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 

قيس  الرئيس  فخامة  وزيـــارة 

ســـعـــّيـــد رئــــيــــس الـــجـــمـــهـــوريـــة 

شهر  فــي  قــطــر  إلـــى  التونسية 

نــوفــمــبــر الــمــاضــي، كـــان لهما 

أثــــر كــبــيــر فـــي إعـــطـــاء دفــعــة 

البلدين  بين  للعالقات  جديدة 

للتعاون  خصوًصا  الشقيقين، 

االقــــتــــصــــادي واالســـتـــثـــمـــاري 

ما  المشترك،  التعاون  لتعزيز 

أتاح لقطاعات األعمال الفرصة 

لمواكبة هذا التطور من خالل 

بــنــاء جــســور الـــتـــعـــاون وصــــوًال 

لــتــحــقــيــق شــــراكــــة اقــتــصــاديــة 

حــقــيــقــيــة تـــعـــكـــس قــــــوة هـــذه 

ــبــي طــمــوحــات  ــل الـــعـــالقـــات وت

البلدين الشقيقين.

وأشــــار ســعــادتــه إلــى أهمية 

تعزيز التبادل التجاري الذي ال 

يزال دون مستوى الطموحات 

عــلــى الــرغــم مــن قـــوة ومتانة 

الُمتاحة  واإلمكانات  العالقات 

فــي الــبــلــديــن، مــا يتطلب من 

الــقــطــاع الـــخـــاص الــعــمــل على 

تعزيز التجارة البينية من خالل 

إقامة تحالفات وشراكات بين 

قطاعات األعمال في البلدين، 

الفـــتـًــا إلـــى وجــــود الــعــديــد من 

التونسية  الــقــطــريــة  الــشــركــات 

الـــمـــشـــتـــركـــة الـــتـــي تــعــمــل فــي 

الــســوق الــقــطــري فــي مجاالت 

متنّوعة  اقتصادية  وقطاعات 

أبـــرزهـــا الــتــجــارة والــخــدمــات 

والمقاوالت والصيانة والسياحة 

والمطاعم والخدمات العقارية.

شريك مهم 

وعلى الصعيد االستثماري، 

بن  خليفة  الشيخ  سعادة  قال 

غرفة  رئيس  ثاني،  آل  جاسم 

تعتبر  قــطــر  دولـــة  إن  قــطــر: 

شــريــًكــا مــهــًمــا لــتــونــس، حيث 

شـــهـــدت الــــســــنــــوات األخـــيـــرة 

مـــــزيـــــًدا مــــن االســـتـــثـــمـــارات 

الـــقـــطـــريـــة فــــي تــــونــــس، كــمــا 

ــــقــــطــــاع الــــخــــاص  ـــــشـــــارك ال ي

االقتصاد  في  بدوره  القطري 

التونسي من خالل استثمارات 

حيوية  قطاعات  في  متنّوعة 

كــــالــــســــيــــاحــــة والـــــمـــــصـــــارف 

ــا إلـــى أنـــه في  وغــيــرهــا، الفــتً

الـــمـــقـــابـــل فــــــإن دولـــــــة قــطــر 

تــزخــر بــالــعــديــد مــن الــفــرص 

كافة  فــي  لالستثمار  الــواعــدة 

الـــــمـــــجـــــاالت والــــصــــنــــاعــــات، 

ــــى االســـتـــثـــمـــار في  إضـــافـــة إل

مجاالت السياحة والخدمات، 

استضافتها  قرب  مع  سيما  ال 

كأس العالم ٢٠٢٢.

الحثيثة  بــالــجــهــود  وأشـــــاد 

للدولة من أجل تطوير بنيتها 

التشريعات  وإصـــدار  التحتية 

لبيئة  ـــعـــززة  ـــُم ال والـــقـــوانـــيـــن 

بجانب  واالستثمار،  األعمال 

االستثمارية  الــحــوافــز  توفير 

الــــتــــي تُـــــعـــــزز مـــــن مــكــانــتــهــا 

كــوجــهــة جـــاذبـــة لــالســتــثــمــار، 

فـــضـــًال عـــن إنـــشـــاء الــمــنــاطــق 

الــحــرة  والــمــنــاطــق  الصناعية 

عالية  بتنافسية  تــتــســم  الــتــي 

ـــــة لـــــلـــــشـــــروع فــي  وجـــــاهـــــزي

األعمال، ما يخلق العديد من 

التي يمكن استغاللها  الفرص 

ـــــل الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ـــــب مــــــن ِق

التونسيين.

خليفة  الشيخ  سعادة  وأكــد 

بن جاسم آل ثاني، أن الغرفة 

ــــــــارة لــــوفــــد مــن  ســتــنــظــم زي

رجـــــال األعــــمــــال الــقــطــريــيــن 

ـــــى تــــونــــس، لــــالطــــالع عــلــى  إل

الُمتاحة  االستثمارية  الفرص 

ــتــجــاري  وتـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون ال

واالقتصادي.

االستثمارات الُمشتركة 

مــــن جـــهـــتـــه، قـــــال ســـعـــادة 

الــســيــد ســمــيــر مـــاجـــول رئيس 

االتــــحــــاد الــتــونــســي لــلــصــنــاعــة 

يعكس  الــلــقــاء  إن  والـــتـــجـــارة، 

الحرص الُمشترك على تنمية 

وتطوير  الــتــجــاريــة  الــعــالقــات 

حجم االستثمارات المشتركة، 

الفتًا إلى أهمية تطوير التبادل 

ضعيًفا  يزال  ال  الذي  التجاري 

رغم قوة العالقات.

وأشار إلى ضرورة التركيز 

عـــلـــى الـــنـــهـــوض بــاالســتــثــمــار 

الـــُمـــشـــتـــرك الــــــذي يــمــكــن أن 

يوّجه إلــى أســواق أخــرى سواء 

في إفريقيا أو أوروبــا أو آسيا 

ـــا إلــى  والـــعـــالـــم الـــعـــربـــي، الفـــتً

رغـــبـــة الــجــانــب الــتــونــســي في 

االقــتــصــادي  الــتــكــامــل  تحقيق 

بين البلدين.

وتــــضــــمــــن الـــــلـــــقـــــاء أيــــًضــــا 

ترويج  لوكالة  تقديمًيا  عرًضا 

االســــتــــثــــمــــار قـــــدمـــــه الـــســـيـــد 

حــمــد راشــــد الــنــعــيــمــي، مدير 

واستعرض  األعــمــال،  تطوير 

مـــن خــاللــه مــنــاخ االســتــثــمــار 

فـــي قـــطـــر، كــمــا قـــــّدم الــســيــد 

عــبــدالــبــاســط الــغــانــمــي، مدير 

عام وكالة النهوض باالستثمار 

الــــخــــارجــــي بـــتـــونـــس، عـــرًضـــا 

تـــنـــاول فــيــه مــنــاخ االســتــثــمــار 

المتاحة،  والفرص  تونس  في 

حيث أشار إلى أن دولة قطر 

عربًيا  األول  الُمستثمر  تعتبر 

في تونس، ومن الدول العشر 

تونس  فــي  الُمستثمرة  األولـــى 

على الصعيد العالمي.

تحّدث  المناقشات  وخــالل 

األنصاري،  عبدالرحمن  السيد 

الــغــرفــة،  إدارة  مجلس  عــضــو 

الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة 

القطرية للصناعات التحويلية، 

عن تجربته في االستثمار في 

ــا إلـــى أنـــه تجرى  تــونــس، الفــتً

حــالــًيــا دراســــة جــــدوى إلنــشــاء 

مــصــنــع لــكــبــس األلــمــنــيــوم في 

تونس، كما أشاد سعادة الشيخ 

علي بن الوليد آل ثاني الرئيس 

الـــتـــنـــفـــيـــذي لــــوكــــالــــة تـــرويـــج 

االســتــثــمــار بــعــالقــات الــتــعــاون 

بــيــن الــجــانــبــيــن، ُمـــشـــدًدا على 

أهمية الترويج لالستثمار في 

كل من قطر وتونس وتحقيق 

بين  قــويــة  استثمارّية  شــراكــة 

الطرفين.

تســهــيالت للمســتثمرين القــطــريين في تونــس

رئيس الغرفة وعدد من المشاركين في اللقاء توقيع االتفاقية

ــــس ــــون ــــــــزور ت ــــــــي ـــــن س ـــــي ـــــري ـــــط ـــــق ـــــــــــــال األعـــــــــمـــــــــال ال ــــــــن رج وفـــــــــــد م
ـــــس رجـــــــــــــــال األعــــــــمــــــــال ـــــل ـــــج ـــــــــاء م ـــــــــش ــــــة إلن ــــــي ــــــاق ــــــف ــــــع ات ــــــي ــــــوق ت

ـــــة ـــــرك ـــــت ـــــش ـــــم ال االســــــــــتــــــــــثــــــــــمــــــــــارات  ـــــــر  ـــــــوي ـــــــط ت  : مــــــــــاجــــــــــول 

الجانب التونسي في اللقاء

الدوحة - قنا:

ـــــنـــــت شــــــركــــــة قـــطـــر  أعـــــل

وعـــــمـــــان لـــالســـتـــثـــمـــار عــقــد 

الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة الـــعـــاديـــة 

بمقر  الــُمــقــبــل  أبــريــل   ٧ فــي 

الـــشـــركـــة بـــالـــدائـــري الــثــالــث 

 ٠٦:٣٠ الـــســـاعـــة  تـــمـــام  فــــي 

مـــــســـــاًء، وفــــــي حــــالــــة عـــدم 

اكـــتـــمـــال الـــنـــصـــاب الــقــانــونــي 

يُــعــقــد االجــتــمــاع الــبــديــل في 

الموعد  نفس  فــي  أبــريــل   ١٤

والـــمـــكـــان. وتــتــضــمــن بــنــود 

جــــــدول األعـــــمـــــال مــنــاقــشــة 

عن  اإلدارة  مــجــلــس  تــقــريــر 

نـــشـــاط الـــشـــركـــة ومــركــزهــا 

ـــيـــة  ـــمـــال ـــســـنـــة ال ـــل الـــــمـــــالـــــي ل

 ٢٠٢٠ ديسمبر   ٣١ الُمنتهية 

ومناقشة  عليه  والمصادقة 

مــيــزانــيــة الــشــركــة ومــقــتــرح 

بــتــرحــيــل  اإلدارة  مـــجـــلـــس 

القادم.  العام  إلى  األرباح 

وكـــــــانـــــــت شــــــركــــــة قـــطـــر 

وعـــمـــان لــالســتــثــمــار أعــلــنــت 

السنوية  المالية  البيانات  عن 

ــتــهــيــة فــــي  ٣١  ــن ــُم لــلــفــتــره ال

بلغ  حــيــث   ،٢٠٢٠ ديسمبر  

مــلــيــون   ٦٫٧٠ الــربــح  صــافــي 

صافي  مقابل  قــطــري  ريــال 

ريـــال  مـــلـــيـــون   ٨٫٦٢ الـــربـــح 

قـــطـــري لــنــفــس الــفــتــرة من 

سبقه. الذي  العام 

السهم  ربــحــيــة  بلغت  كــمــا 

قـــــطـــــري  ريــــــــــــــال   ٠٫٠٢١

لــلــفــتــرة الــســنــويــة الــمــنــتــهــيــة 

٢٠٢٠مـــقـــابـــل  ديــســمــبــر     ٣١ 

ريــال   ٠٫٠٢٧ الــســهــم  ربــحــيــة 

قـــطـــري لــنــفــس الــفــتــرة من 

سبقه. الذي  العام 

أعــلــنــت شـــركـــة الـــدوحـــة 

بورصة  موقع  عبر  للتأمين 

قـــطـــر عــــن نـــتـــائـــج اجــتــمــاع 

ــعــاديــة  الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة ال

الذي ُعقد أمس األول.

ووافـــــــق االجــــتــــمــــاع عــلــى 

ــــــاح نــقــديــة على  تـــوزيـــع أرب

بنسبة  الُمساهمين  الــســادة 

االســمــيــة  الــقــيــمــة  مـــن   ٪١٠

 ٠٫١٠ بــواقــع  الـــواحـــد  للسهم 

ريـــال (عــشــرة دراهــــم) لكل 

االجتماع  صــادق  كما  سهم. 

اإلدارة  مجلس  تقرير  على 

عــــــن نـــــشـــــاط الـــمـــجـــمـــوعـــة 

ــــي عــن  ــــمــــال ومـــــركـــــزهـــــا ال

الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة 

فــــــــــــــي٣١/  ١٢/  ٢٠٢٠ وخــطــة 

عمل المجموعة لعام ٢٠٢١، 

الحسابات  مراقبي  وتقرير 

عــــن مـــيـــزانـــيـــة الــمــجــمــوعــة 

وحــســابــاتــهــا الــخــتــامــيــة عن 

في  المنتهية  المالية  السنة 

ومــيــزانــيــة   .٣١/  ١٢/  ٢٠٢٠

ـــــمـــــجـــــمـــــوعـــــة وحــــــســــــاب  ال

تم  كما  والــخــســائــر.  األربــــاح 

خــالل االجــتــمــاع إبـــراء ذمة 

اإلدارة  مـــجـــلـــس  أعـــــضـــــاء 

مـــن الــمــســؤولــيــة وتــحــديــد 

تقرير  واعتمد  مكافآتهم. 

حــوكــمــة الــمــجــمــوعــة لــعــام 

االجـــتـــمـــاع  وشــــهــــد   .٢٠٢٠

انــــتــــخــــاب أعـــــضـــــاء مــجــلــس 

سنوات  ثــالث  لفترة  اإلدارة 

.(٢٠٢١-٢٠٢٣)

عمومية «الدوحة للتأمين» توزع ١٠٪ أرباًحا نقديةعــمــومــية «قــطــر وعــمــان» ٧ أبريـل
الدوحة - [ :

الدوحة - [ :
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ثبتت تصنيفه عند درجة A ..  كابيتال إنتلَجنس:

ـــي لــلــبــنــك  ـــال ـــم ـــز ال ـــرك ـــم ـــــوة ال ـــد عـــلـــى ق ـــؤك ــوي ومــكــانــتــه اإلقليمية والعالميةالـــوكـــالـــة ت ــق ــواكــب اقــتــصــادنــا ال د. الــشــيــبــي: ن

الدوحة- [: 

إنتلجنس  كابيتال  وكالة  أعــادت 

لــلــتــصــنــيــفــات االئــتــمــانــيــة الــتــأكــيــد 

للدولي  الــمــالــي  الــمــركــز  قــوة  على 

تصنيفه  ثــبــتــت  حــيــث  اإلســـالمـــي، 

نـــظـــرة  مــــــع   (A) درجــــــــــة  عــــنــــد 

مــســتــقــبــلــيــة مـــســـتـــقـــرة وأشـــــــادت 

التي  الكثيرة  القوة  بنقاط  الوكالة 

البنك. بها  يتمتع 

وفـــــي تـــقـــريـــرهـــا الــــــذي يــرصــد 

المؤشرات المالية الخاصة للدولي 

ثبتت  أنها  الوكالة  أكدت  اإلسالمي 

عند  اإلســـالمـــي  ـــدولـــي  ال تــصــنــيــف 

الــبــعــيــد  الـــمـــدى  عــلــى   (A) درجـــــة

القصير  المدى  على   (A١) ودرجة 

الــبــنــك  أداء  ــيــل  تــحــل بـــعـــد  وذلــــــك 

خالل  المختلفة  المالية  ومؤشراته 

الماضية. الفترة 

وأشــــــــارت كـــابـــيـــتـــال إنــتــلــجــنــس 

إلـــى أن الــتــصــنــيــف الــمــرتــفــع الــذي 

يرجع  اإلســالمــي  لــلــدولــي  منحته 

متميزة  بــجــودة  يتمتع  كــونــه  إلـــى 

في أصوله، ولديه حصة قوية في 

بالصيرفة  الخاص  التجزئة  قطاع 

اإلســـالمـــيـــة الــمــحــلــي، مـــع قــاعــدة 

ودائع قوية، فضًال عن كفاية رأس 

مال جيدة، وربحية قوية.

التصنيف  «أن  الوكالة  وأضافت 

العالية  االحتمالية  إلى  إيضا  يستند 

في  الحكومي،  االستثنائي  للدعم 

حـــال الــحــاجــة، ويــســتــنــد هـــذا إلــى 

ســجــل الــحــكــومــة الــقــوي فــي دعــم 

الـــبـــنـــوك الـــقـــطـــريـــة حـــيـــث تــعــتــبــر 

الـــقـــدرة الــمــالــيــة لــلــحــكــومــة لــدعــم 

لتصنيف  نــظــًرا  أيــًضــا  قــويــة  البنك 

. ( - AA) دولة قطر السيادي

التمويل  محفظة 

إنتلجنس  كابيتال  وكالة  وبّينت 

الــخــاصــة  الـــتـــمـــويـــل  مــحــفــظــة  أن 

ــــــي اإلســــــــالمــــــــي عـــالـــيـــة  ــــــدول ــــــال ب

الـــــجـــــودة ومــــدعــــومــــة بــتــخــفــيــف 

قــــوي لــلــمــخــاطــر، كــمــا أن الــعــائــد 

عــلــى أصــــول الــبــنــك يــعــتــبــر أفــضــل 

مـــن مــتــوســط الــعــائــد فـــي الــقــطــاع 

يستفيد  حيث  المحلي،  المصرفي 

التشغيل  كفاءة  مكاسب  من  البنك 

يتمكن  أن  يتوقع  فيما  المستمرة، 

الــدولــي اإلســالمــي مــن االســتــمــرار 

فــــي تــحــقــيــق نـــتـــائـــج أفــــضــــل مــن 

المصرفي،  القطاع  في  المتوسط 

نـــظـــًرا الســـتـــقـــرار هـــوامـــش أربــــاح 

التكلفة  نسبة  وانخفاض  التمويل، 

إلى الدخل.

ــــة فـــــي ســـيـــاق  ــــوكــــال ونـــــوهـــــت ال

اإلسالمي  الدولي  للمركز  تحليلها 

إدارة  فريق  أن  إلى  قوته  وأسباب 

بخبرة  يــتــمــتــع  اإلســـالمـــي  الـــدولـــي 

عــالــيــة فــي الــصــنــاعــة الــمــصــرفــيــة، 

مع معرفة عميقة بالسوق المحلي 

اإلسالمية،  المصرفية  والخدمات 

األساسية  اإلستراتيجية  تركز  كما 

لـــلـــبـــنـــك عــــلــــى الـــــســـــوق الــمــحــلــيــة 

تقسيم  عــلــى  الــتــركــيــز  كـــان  حــيــث 

تحديد  ثــم  صحيح،  بشكل  الــســوق 

الــــقــــطــــاعــــات الــــتــــي تــــوفــــر أفـــضـــل 

ابتكارات  على  ثم  للبنك،  الفرص 

الــمــنــتــجــات والــــخــــدمــــات، وعــلــى 

تـــقـــديـــم الـــمـــنـــتـــجـــات والـــخـــدمـــات 

بــكــفــاءة لــلــقــطــاعــات الــمــســتــهــدفــة، 

كــمــا تــشــمــل اســتــراتــيــجــيــة الــتــمــويــل 

اإلســالمــي،  الـــدولـــي  يطبقها  الــتــي 

يكون  أن  أخــــرى،  أمـــور  بــيــن  مــن 

الــــشــــريــــك الـــمـــصـــرفـــي الــمــفــضــل 

لــألفــراد والــشــركــات والــمــؤســســات 

الــمــالــيــة لــلــحــلــول الــمــتــوافــقــة مــع 

اإلسالمية. الشريعة 

وتــعــلــيــًقــا عــلــى تــصــنــيــف وكــالــة 

ــــال إنــــتــــلــــجــــنــــس لــــلــــدولــــي  ــــت ــــي كــــاب

الــبــاســط  عــبــد  د.  قــــال  اإلســــالمــــي 

التنفيذي  الــرئــيــس  الشيبي  أحــمــد 

لــلــبــنــك: نــحــن ســعــداء لــلــغــايــة بهذا 

مستوى  عــنــد  الــمــرتــفــع  الــتــصــنــيــف 

مستقرة،  مستقبلية  نظرة  مــع   A

كامل  انسجام  على  أننا  يعني  فهو 

يتمتع  الذي  القطري  االقتصاد  مع 

األفضل  مــن  تجعله  ومكانة  بقوة 

ــــا، كــمــا أثـــبـــت أنــه  إقــلــيــمــًيــا ودولــــًي

مواجهة  في  استثنائية  كفاءة  ذات 

الـــعـــوامـــل الــمــســتــجــدة والـــظـــروف 

وأضــــاف: «نحن  الــمــتــوقــعــة.  غــيــر 

االقتصاد  مــايــوفــره  بــأن  مــدركــون 

الــقــطــري مــن فــرص غنية وآفــاق 

جلي  بشكل  ينعكس  إنما  مفتوحة 

الــدولــي  بــأعــمــال  مايتعلق  كــل  فــي 

اإلســــــالمــــــي وأنــــشــــطــــتــــه، ونـــنـــفـــذ 

االهتمام  أساس  على  استراتيجيتنا 

يتميز  ما  كل  مع  المحلي،  بالسوق 

بـــه هــــذا الـــســـوق مـــن ديــنــامــيــكــيــة 

الفرص،  توليد  على  وقدرة  عالية، 

واالســـتـــجـــابـــة لـــعـــوامـــل الــمــنــافــســة 

إلى  وتحويلها  التحديات  ومجابهة 

فرص».

ما  إلـــى «أن  الــشــيــبــي  د.  وأشــــار 

أوردتـــــــه كـــابـــيـــتـــال إنــتــلــجــنــس فــي 

تــحــلــيــلــهــا لــلــعــوامــل الــتــي اســتــنــدت 

إليها في تصنيف الدولي اإلسالمي 

تؤكد أننا قمنا بما هو مطلوب منا 

خـــالل الــفــتــرة الــمــاضــيــة، الســيــمــا 

ــــعــــوامــــل والـــــظـــــروف  مــــواجــــهــــة ال

والتحديات التي خلفها انتشار وباء 

البنك  حافظ  حيث  «كوفيد-١٩»، 

ورغم  القوي،  المالي  مركزه  على 

استمرت  مؤشراتنا  فــإن  شــيء  كل 

تحويل  واســتــطــعــنــا  ـــفـــاع،  االرت فــي 

التحديات إلى إنجازات، وهذا أمر 

الــدولــي  فــي  حققناه  بــأنــنــا  نفتخر 

على  بالخير  يعود  وبما  اإلسالمي، 

واالقــتــصــاد  والمساهمين  الــعــمــالء 

عموًما». القطري 

البنك  حققه  مــا  أهـــم  أن  وأكـــد 

 «١٩- جائحة «كوفيد  مواجهة  في 

وتــداعــيــاتــهــا، إضـــافـــة إلــــى تــعــزيــز 

مركزه المالي، كان إنجاز خطوات 

واســـعـــة جــــًدا فـــي مـــيـــدان الــتــحــّول 

الخطط  تسريع  تم  حيث  الرقمي، 

وماكان  المجال،  هذا  في  المقررة 

من المفترض أن يتم إنجازه على 

مــــدى عــــدة ســــنــــوات، تـــم إنـــجـــازه 

أغلبية  ــا  وحــالــًي قــلــيــلــة،  أشــهــر  فــي 

أصبحت  نــقــدمــهــا  الــتــي  الــخــدمــات 

مــتــوفــرة عــبــر الــقــنــوات الــرقــمــيــة، 

ونأمل أن نصل إلى نسبة ١٠٠٪ في 

مجال رقمنة خدماتنا في مستقبل 

ذلك  مايعنيه  كل  مع  ببعيد،  ليس 

التشغيل  كــفــاءة  على  انــعــكــاس  مــن 

التكلفة. وتخفيض 

وأعــــــــرب الــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 

لـــلـــدولـــي اإلســــالمــــي عــــن « ثــقــتــه 

بـــأن الـــدولـــي اإلســـالمـــي ســيــواصــل 

مــســيــرة الــنــمــو وتـــعـــزيـــز مــركــزه 

الــمــالــي، مــع بـــذل أقــصــى الــجــهــود 

في  واالستثمار  االبتكار  تعزيز  في 

التكنولوجية  الحلول  أفضل  توفير 

لــمــخــتــلــف الــعــمــلــيــات الــمــصــرفــيــة، 

وتـــعـــزيـــز عـــوامـــل األمــــــان والــثــقــة 

تجربة  ويقدم  الكفاءة  يرسخ  بما 

مـــصـــرفـــيـــة تـــتـــمـــاشـــى مــــع أفــضــل 

الــمــعــايــيــر الــعــالــمــيــة، وتـــنـــال رضــا 

فئاتهم». اختالف  على  العمالء 

للتصنيف  فيتش  وكالة  أن  يذكر 

االئـــتـــمـــانـــي أكـــــــدت مـــــؤخـــــًرا قـــوة 

تــصــنــيــف الــــدولــــي اإلســــالمــــي عند 

درجــــــة A مــــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة 

مــســتــقــرة. بـــدورهـــا أكــــدت وكــالــة 

على  االئــتــمــانــي  للتصنيف  مــوديــز 

تــصــنــيــف الــــدولــــي اإلســــالمــــي عند 

مستقبلية  نــظــرة  مــع   (A٢) درجـــة 

مستقرة.  تأسس الدولي اإلسالمي 

بنك  ثـــانـــي  بـــاعـــتـــبـــاره   ١٩٩٠ عــــام 

إسالمي في دولة قطر، وهو حالًيا 

ثالث أكبر بنك إسالمي مدرج في 

بــورصــة قــطــر مــن حــيــث األصـــول 

خدمات  ويقدم  السوقية،  والقيمة 

عبر  لعمالئة  متكاملة  مصرفية 

مختلف  فـــي  تــمــتــد  فـــــروع  شــبــكــة 

مـــنـــاطـــق دولــــــة قـــطـــر، واســـتـــطـــاع 

تكنولوجية  بنية  يؤسس  أن  البنك 

مــتــقــدمــة وقـــنـــوات بــديــلــة ارتــقــت 

بالخدمات المصرفية التي يقدمها 

إلى مرحلة جديدة، كما أن للبنك 

شراكات واسعة إقليمًيا ودولًيا.

نظـــرة مستقبــليـة مســتقـرة لـ «الدولي اإلسالمـي» 

د. عبد الباسط أحمد الشيبي

خالل شهر فبراير ..  المصرف المركزي:

ـــــــاص ـــــــخ ـــــــالت الــــــــقــــــــطــــــــاع ال ـــــــي ـــــــه ـــــــس ــــــــــــــار ريـــــــــــــــــال قـــــــــــــــــروض وت ــــــــــــــي ــــــــــــــل ٧٠٤٫٢٥ م

 :]  - الدوحة 

كــــــشــــــفــــــت الـــــمـــــيـــــزانـــــيـــــة 
الـــمـــجـــمـــعـــة لـــلـــبـــنـــوك لــشــهــر 
فـــــبـــــرايـــــر الـــــتـــــي أصـــــدرهـــــا 
مــــصــــرف قـــطـــر الـــمـــركـــزي 
أمــــــــــس ارتـــــــــفـــــــــاع قـــــــروض 
إلى  العام  والقطاع  الحكومة 
ريال،  مليار   ٣٧٧٫١ مستوى 
فــيــمــا انــخــفــضــت ودائــعــهــمــا 
مــلــيــار   ٢٥٧٫٨ مــســتــوى  إلـــى 

ريال. 
وانـــــــخـــــــفـــــــضـــــــت ودائـــــــــــــع 
الـــحـــكـــومـــة والـــقـــطـــاع الـــعـــام 
إلــى  ريــــال  مــلــيــار   ٠٫٣ بــنــحــو 
وقـــد  ــــــال.  ري مـــلـــيـــار   ٢٥٧٫٧
تـــوزعـــت هــــذه الــــودائــــع بــيــن 
للحكومة،  ريال  مليار   ٧٨٫١
ـــــــــال  ري مــــــلــــــيــــــار   ١٥٠٫٦
لـــلـــمـــؤســـســـات الـــحـــكـــومـــيـــة، 
للمؤسسات  ريال  مليار  و٢٩ 
تساوي  التي  الحكومية  شبه 
 ٪٥٠ فــيــهــا حــصــة الــحــكــومــة 
 .٪١٠٠ عــن  وتــقــل  أكــثــر،  أو 
ومـــن جــهــة أخـــرى ارتــفــعــت 
جـــمـــلـــة قــــــروض الـــحـــكـــومـــة 
والــقــطــاع الــعــام مــن الــبــنــوك 
مــلــيــار   ٧٫٤ بــنــحــو  الــمــحــلــيــة 
ريــــــال عــــن يـــنـــايـــر الــمــاضــي 
ــيــار  مــل  ٣٧٧٫١ إلـــــى  لـــتـــصـــل 
سنة  قبل  كانت  وهي  ريـال، 

ريال.  مليار   ٣٣٨
وقـــــد تــــوزعــــت الـــقـــروض 
مليار   ١٥٨٫٥ تضمنت  حيث 
ــــــال لـــلـــحـــكـــومـــة بـــارتـــفـــاع  ري
ريــــال  مـــلـــيـــار   ٧٫٧ مــــقــــداره 
مــلــيــار  و١٩٩٫٥  ــايــر.  ــن ي عـــن 
الحكومية  للمؤسسات  ريال 

ريــال  مــلــيــار   ٠٫٣ بــانــخــفــاض 
شبه  والمؤسسات  يناير.  عن 
ريــال  مليار   ١٩ الحكومية: 
عــن  ــيــار  مــل  ٠٫١ ــانــخــفــاض  ب

يناير. 
السندات  رصيد  واستقر   
عند  الــحــكــومــيــة  واألذونـــــات 
ريــال  مــلــيــار   ١٥٦٫٤ مــســتــوى 
عــن  ــيــار  مــل  ٠٫٢ ــانــخــفــاض  ب
ــنــايــر. وبــالــمــحــصــلــة ارتــفــع  ي
مـــجـــمـــل ائــــتــــمــــان الـــقـــطـــاع 

ــــعــــام الـــمـــحـــلـــي (حـــكـــومـــي  ال
ومــــؤســــســــات)، إضـــافـــة إلــى 
وصكوك،  وسندات  أذونــات 
إلــى  ريــــال  مــلــيــار   ٧٫٢ بــنــحــو 
ريال.  مليار   ٥٣٣٫٥ مستوى 

الخاص  القطاع 

ــــــع  ارتــــفــــعــــت جـــمـــلـــة ودائ
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص الــمــحــلــيــة 
شهر  نهاية  مع  البنوك  لدى 
 ١٫١٦ بــنــحــو  فــــبــــرايــــر٢٠٢١ 

يناير  نهاية  عن  ريـال  مليار 
مــلــيــار   ٤٠٣٫١ مــســتــوى  إلـــى 
ريــــــــــال. وارتـــــفـــــعـــــت جــمــلــة 
الـــــــقـــــــروض والــــتــــســــهــــيــــالت 
المقدمة  المحلية  االئتمانية 
الخاص  للقطاع  البنوك  من 
الـــــمـــــحـــــلـــــي بـــــنـــــحـــــو مــــلــــيــــار 
ريــــــال لـــتـــصـــل إلـــــى مــســتــوى 
منها  ريـــال،  مــلــيــار   ٧٠٤٫٢٥
لــقــطــاع  ريــــال  مــلــيــار   ١٨٣٫٩
 ١٫٤ الــخــدمــات (بــانــخــفــاض 

مـــلـــيـــار ريــــــال عــــن يـــنـــايـــر)، 
لقطاع  ريــال  مليار  و١٥٩٫٤ 
 ١٫٨ ــــفــــاع  ــــارت (ب ــــعــــقــــارات  ال
١٥١٫٩ مليار  مليار ريال)، و 
االستهالكية  للقروض  ريال 
مليار   ٥٫٢ (بارتفاع  لألفراد 
ريال  مليار  و١٤٧٫٩  ريــال)، 
 ٠٫٢ (بارتفاع  التجارة  لقطاع 
٣٦٫٥٧ مليار  مليار ريال)، و 
ــــــال لـــقـــطـــاع الـــمـــقـــاولـــيـــن  ري
مـــلـــيـــار   ١٫١ (بــــانــــخــــفــــاض 

ريــــال)، وقــطــاع الــصــنــاعــة : 
(بارتفاع  ريال  مليار   ١٦٫٩٦
أمـــا  ريـــــــــال).  ـــار  ـــي مـــل  ٠٫٠٥
الـــــــقـــــــروض والــــتــــســــهــــيــــالت 
 ٧٫٧ بـــلـــغـــت  فـــقـــد  األخــــــــرى 
ـــيـــار ريـــــــال (بـــانـــخـــفـــاض  مـــل

ريال).  مليار   ٣٫٥٥

الخارجي  القطاع 

فــــي جـــانـــب الـــمـــوجـــودات 
ــــخــــفــــضــــت اســـــتـــــثـــــمـــــارات  ان

األوراق  في  التجارية  البنوك 
الــمــالــيــة خــــارج قــطــر بــنــحــو 
 ١٨٫٦ مستوى  إلى  مليار   ٠٫٣
ـــــــال. وانــخــفــضــت  مـــلـــيـــار ري
مـــــوجـــــوداتـــــهـــــا لـــــــدى بـــنـــوك 
 ٢٫٧ بــــنــــحــــو  قــــطــــر  خــــــــــارج 
مليار   ٨٩٫٤ إلــى  ريــال  مليار 
ريــــال. وانــخــفــضــت قـــروض 
جهات  إلــى  المحلية  البنوك 
مــلــيــار   ٠٫١ بــنــحــو  خـــارجـــيـــة 
 ٧٤٫٨ مـــســـتـــوى  إلــــــى  ريـــــــال 

ـــيـــار ريــــــــال، واســـتـــقـــرت  مـــل
المحلية  البنوك  استثمارات 
فـــــــي شـــــــركـــــــات خــــارجــــيــــة 
مـــلـــيـــاًرا،   ٣٨ مـــســـتـــوى  عـــنـــد 
وانــــخــــفــــضــــت مــــوجــــوداتــــهــــا 
بنحو  الـــخـــارج  فـــي  األخــــرى 
ــــى  إل ـــــــــال  ري ــــار  ــــي مــــل  ٠٫٠٧
ريـــال،  مــلــيــار   ٤٫٢٧ مــســتــوى 
ومـــن ثـــم انــخــفــض إجــمــالــي 
مليار   ٢٫٤ بنحو  الموجودات 
ريال إلى ٢٢٥٫٨ مليار ريال. 
وفــــي جـــانـــب الــمــطــلــوبــات 
انـــخـــفـــضـــت ودائــــــــع الـــبـــنـــوك 
الــــخــــارجــــيــــة لــــــدى الـــبـــنـــوك 
مليار   ٢٫٣ بنحو  قطر  داخل 
مـــلـــيـــار   ٣١٧٫٥ إلــــــى  ـــــــال  ري
مديونية  وانخفضت  ريـــال، 
في  للخارج  المحلية  البنوك 
صـــــورة ســـنـــدات وشـــهـــادات 
مــلــيــار   ٠٫٣٥ بـــنـــحـــو  إيــــــــداع 
 ٨٣٫٨٢ مـــســـتـــوى  إلــــى  ريـــــال 
رصيد  وارتــفــع  ريـــال.  مليار 
الخارجية  الــودائــع  أصــحــاب 
ـــة  لـــــــدى الـــــبـــــنـــــوك الـــقـــطـــري
ريـــال  ــيــار  مــل  ١٠٫٨ بــمــقــدار 
ريــــال،  ــيــار  مــل  ٢٥١٫٥٦ إلــــى 
المطلوبات  ارتفعت  ثم  ومن 
إلى  ريــال  مليار   ٧٫١٧ بنحو 

ريال.  مليار   ٦٥٢٫٨٨
وبـــمـــطـــابـــقـــة مـــــوجـــــودات 
الـــــقـــــطـــــاع الــــمــــصــــرفــــي فـــي 
الــــخــــارج مـــع مــثــيــالتــهــا مــن 
صافي  أن  نجد  المطلوبات، 
في  البنوك  قطاع  مطلوبات 
قــطــر لــلــعــالــم الــخــارجــي قد 
فبراير  شهر  نهاية  مع  ارتفع 
إلــى  ريــــال  مــلــيــار   ٩٫٦ بــنــحــو 

ريال. مليار   ٤٢٧٫١ مستوى 

٢٥٧٫٨ مليــار ريال ودائـع الحكـومة والقطاع العام 



األربعاء ١١ شعبان ١٤٤٢هـ - ٢٤ مارس٢٠٢١م - العدد (١٤٢٠٠)
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باقي القطاعاتالخدماتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٣٠٫٧٪١٢٫٩٪٢٤٫٩٪٣١٫٥٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٩٫٦٨٪١٣٫٥٧٪١٫٨٩٪٦٤٫٨٤

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٢١٫٥٥٪١٣٫٧٨٪١٫٥٤٪ ٦٣٫١١

%السعرالشركة
١٫٩٤٤٫٤١المستثمرين القطريين

٧٫٧٠٤٫٠٥مالحة
٣٫١٤٣٫٢٢الخليج التكافلي
١٫٨٦١٫٨١مسيعيد القابضة

١٫٠٣١٫٦٧أعمال

%السعرالشركة
١٫٩٢٧٫٤٦الدوحة للتأمين

٨٫٦٥١٫٣٣الدولي االسالمي
٢٫٥٢١٫٢٥قطر للتأمين
١١٫٨٥١٫٢٥صناعات
٤٫٧٥١٫٠٠كيو ال ام

الكميةالسعرالشركة

٠٫٧٣١٦٤٢١٦٥٠استثمار القابضة

٠٫٨٥١٦٠١٣٩٩٠قطر وعمان

١٫١٧١٥٩٤١٤٥٨قامكو

٠٫٦٥١٣٤٩٦٩٣٣السالم

١٫٨٥١٢٦٧٣٤٩٣قطر األول

القيمة اإلجمالية للتداولإجمالي عدد األسهمإجمالي الصفقات المنفذة الـتـغـيـر٪الـتـغـيـرالمؤشر السابقالمؤشر الحالي

٠٫٣٢٩٥٥١١٨٧٫٤٤٠٫٠٩٧٣٨١٫٤٠١٫٩٠٨٫٤٣-٣٢-١٠١٩٤٫٠٨١٠٢٢٦٫٦٨

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاًطا بالبورصةاألسهم األكثر نشاًطا بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

 ارتفاع أسهم ١٧ شركة 

الدوحة - [: 

جلسة  قــطــر  بـــورصـــة  أنـــهـــت   
انخفاض،  على  األسبوع  ُمنتصف 
بعد أن أدت عمليات جني أرباح 
إلــــى تــخــلــي الــمــؤشــر عـــن بعض 
مـــكـــاســـب الـــجـــلـــســـات الــســابــقــة، 
لـــُيـــنـــهـــي تــــعــــامــــالت أمــــــس عــلــى 
يعادل  بما   ٪٠٫٣٢ نسبته  تــراجــع 
مستوى  عند  وأغــلــق  نقطة،   ٣٢
وتــــراجــــع  نـــقـــطـــة،   ١٠١٩٤٫٠٨
مــؤشــر الــريــان اإلســالمــي بنسبة 
٠٫٢٥٪ وأغلق عند مستوى ٤٣٥١ 
نقطة، كما انخفض ُمؤشر قطر 
 ٪٠٫١٩ بــنــحــو  األســــهــــم  لــجــمــيــع 

ليصل إلى ٣٢٣٧ نقطة. 
 وتـــم تــــداول أمـــس أســهــم ٤٨ 
شـــركـــة ارتـــفـــع مــنــهــا أســـهـــم ١٧ 
شـــركـــة، بــيــنــمــا تــراجــعــت أســهــم 
واســـتـــقـــّرت  أخـــــرى  شـــركـــة   ٢٨
أســهــم ٣ شــركــات عــنــد ُمــســتــوى 
إغــالقــهــا الــســابــق. وكــــان مــؤشــر 
الــــســــوق قــــد اســـتـــهـــل تـــعـــامـــالت 
أمـــس فـــي الــمــنــطــقــة الــخــضــراء، 
جني  عــمــلــيــات  ــســهــم  تُ أن  قــبــل 
بنهاية  المؤشر  تراجع  في  أربــاح 
أمــس  جلسة  وشــهــدت  الــجــلــســة، 
انــــخــــفــــاض وتــــيــــرة الـــــتـــــداوالت 
حيث  السابقة،  بالجلسة  مقارنة 
بــلــغــت قــيــم الــــتــــداول نــحــو ٣٨١ 

مليون   ٤٤٠ مقابل  ريــال  مليون 
األول،  أمــــس  جــلــســة  فـــي  ريـــــال 
التداول  أحجام  أيًضا  وتراجعت 
ســهــم  مــلــيــون   ١٨٧ إلــــى  لــتــصــل 
في  ســهــم  ــيــون  مــل  ٢٠١ مــقــابــل 
الــجــلــســة الــمــاضــيــة، وذلــــك من 

خالل تنفيذ ٩٥٥١ صفقة.
 وعـــلـــى صــعــيــد الـــقـــطـــاعـــات، 
ســّجــلــت مـــؤشـــرات ٦ قــطــاعــات 
تــــراجــــعــــات ُمــــتــــفــــاوتــــة، بــيــنــمــا 
ـــــؤشـــــر قــــطــــاع واحـــــد  ـــــفـــــع ُم ارت
ـــصـــّدر قـــطـــاع الــتــأمــيــن  فــقــط وت
تاله   ،٪٠٫٨١ بنسبة  الُمتراجعين 
قطاع العقارات بانخفاض نسبته 
الـــخـــدمـــات  قـــطـــاع  ثــــم   ،٪٠٫٣٥

قــطــاع  وهـــبـــط   ،٪٠٫٣٠ بــنــســبــة 
البنوك بنسبة ٠٫٢٨٪، كما تراجع 
 ،٪٠٫٠٥ بنحو  االتــصــاالت  قطاع 
بنحو  الصناعة  قطاع  وانخفض 
النقل  قطاع  صعد  بينما   ،٪٠٫٢٧
أوســـاط  وقــالــت   ،٪١٫٠١ بنسبة 
البيع  عمليات  إن  بالسوق:  مالية 
التي قادها كثير من الُمستثمرين 
كان  والتي  السوق  على  سيطرت 
الضغط  منها  األســاســي  الــهــدف 
عــلــى األســـعـــار، وأشــــاروا إلـــى أن 
ـــداوالت  ـــت اســـتـــمـــرار انــخــفــاض ال
يــــــرجــــــع إلـــــــــى عـــــــــــزوف بـــعـــض 
ــثــمــريــن عــــن الــــتــــداوالت  ــســت ــُم ال

خالل الفترة الحالية.

 ٣٨١ مليــــون ريـــال قيمــة تـــداوالت البورصـــة 

 إضافة «قطر مول» إلى شركاء استبدال النقاط 

الدوحة - [:

قـــطـــر  مــــــصــــــرف  أعــــــلــــــن   
اإلســـالمـــي «الـــمـــصـــرف» عن 
ــمــكــافــآت  تـــطـــويـــر بـــرنـــامـــج ال
ــــــــشــــــــر»، بــــحــــيــــث أصـــبـــح  «أب
بــــــإمــــــكــــــان جـــــمـــــيـــــع عــــمــــالء 
الــــمــــصــــرف اســــتــــبــــدال نــقــاط 
بــرنــامــج الــمــكــافــآت «أبــشــر» 
بطاقات  مقابل  بهم  الخاصة 
«قــطــر مـــول» لــلــهــدايــا، والتي 
عند  للدفع  استخدامها  يُمكن 
من  الطعام  تــنــاول  أو  التسوق 
جــمــيــع الــمــحــالت والــمــطــاعــم 
ـــمـــقـــاهـــي الــــمــــوجــــودة فــي  وال

«قطر مول».
المصرف  لعمالء  ويمكن   
بهم  الخاصة  النقاط  استبدال 

بكل سهولة، في أي وقت ومن 
جـــّوال  تطبيق  عــبــر  مــكــان  أي 
الــمــوقــع  عــبــر  أو  الـــمـــصـــرف، 
الــخــاص بــبــرنــامــج الــمــكــافــآت 
absher.  /  /:https)ـــــــــــــشـــــــــــــر أب
يمكن  حــيــث   .(qib.com.qa
الــدخــول  تسجيل  بعد  للعمالء 
االســتــبــدال»،  «شــركــاء  اختيار 
مول»  اختيار «قطر  ثم  ومن 
صفحة  إلى  الدخول  أجل  من 
من  يمكن  والــتــي  االســتــبــدال، 
قسائم  على  الحصول  خاللها 
قطر  ببطاقات  استبدالها  يتم 
مول للهدايا عند زيارة مكتب 
خـــدمـــة الـــعـــمـــالء فـــي الـــمـــول. 
االستبدال،  عملية  إتمام  وبعد 
القسيمة  قيمة  إضــافــة  سيتم 
إلى رصيد العميل على بطاقة 

وسيكون  للهدايا،  مــول  قطر 
بــإمــكــانــه اســـتـــخـــدام الــرصــيــد 
لــلــدفــع بــشــكــل كــلــي أو جــزئــي 
عند الشراء من جميع المتاجر 

الموجودة في المول.
 هذا ويمكن أيًضا استخدام 
نــقــاط «أبـــشـــر» بــشــكــل فــوري 
أوريــدو  خدمات  فواتير  لدفع 

وفـــــــــــودافـــــــــــون وكــــــهــــــرمــــــاء، 
النقاط  استبدال  إلى  باإلضافة 
بــقــســائــم تـــســـوق مـــن مــتــاجــر 
تـــذاكـــر  لــــشــــراء  أو  الــــمــــيــــرة، 

الـــســـفـــر مــــن أكـــثـــر مــــن ٩٠٠ 
في  الحجز  أو  طيران،  شركة 
فــنــدق،   ٤٥٠,٠٠٠ مـــن  أكـــثـــر 
أكثر  مــن  ســّيــارة  استئجار  أو 
تأجير  مكتب   ١٥٠,٠٠٠ مــن 
حول  مدينة   ١٥٠ في  سيارات 
الـــعـــالـــم. كــمــا يــمــكــن لــلــعــمــالء 
دخـــــول الــمــتــجــر اإللــكــتــرونــي 
الـــُمـــتـــخـــصـــص فــــي اســـتـــبـــدال 
ـــقـــاط بــــــآالف الــُمــنــتــجــات  ـــن ال
مـــن مــخــتــلــف الـــفـــئـــات، مــثــل 
األدوات اإللكترونية، والكتب، 
واألدوات  الرياضية،  واللوازم 
ـــعـــالمـــات  ـــيـــة، مـــــن ال ـــمـــنـــزل ال

التجارية المشهورة. 
ـــبـــه قــــــال الــســيــد   مـــــن جـــان
د.أناند، المدير العام لمجموعة 
لألفراد  المصرفية  الخدمات 

في المصرف: «يُسر المصرف 
برنامج  تطوير  عــن  يُعلن  أن 
وجد  الــذي  «أبشر»  المكافآت 
ترحيبًا كبيًرا من العمالء، فمن 
خالل إضافة شريك جديد إلى 
النقاط  استبدال  شركاء  شبكة 
المكافآت  بــبــرنــامــج  الــخــاصــة 
أبشر، سيتمكن جميع عمالئنا 
مــــن الـــحـــصـــول عـــلـــى فــرصــة 
االســـتـــمـــتـــاع بــأفــضــل تــجــارب 
التسوق وتناول الطعام، والدفع 
عبر  «أبشر»  نقاط  باستخدام 
بــطــاقــات قــطــر مــــول لــلــهــدايــا 
الــتــي يُــوفــرهــا الــمــصــرف. إن 
تــطــويــرنــا الــُمــســتــمــر لــبــرنــامــج 
أيًضا  يعكس  أبــشــر  الــمــكــافــآت 
التزامنا بمنح عمالئنا مكافآت 
حــــصــــريــــة، وتــمــكــيــنــهــم مــن 

تجربة مصرفية ذكية في كل 
األوقات. 

ـــبـــر بــــطــــاقــــات قــطــر  ـــعـــت  تُ
مـــــول لـــلـــهـــدايـــا الـــحـــل األمـــثـــل 
لــلــتــســوق أو مــنــح الــهــدايــا من 
عن  االستغناء  مــع  مــول  قطر 
توفر  أنها  كما  النقدي،  الدفع 
فـــرصـــة الـــحـــصـــول عــلــى عــدد 
مــن الـــعـــروض والــخــصــومــات 
فـــي مــجــمــوعــة مـــن الــمــتــاجــر 
الموجودة في المول، وبالتالي 
تجمع  متكاملة  تسوق  تجارب 
بـــيـــن الـــمـــفـــاجـــآت والــــهــــدايــــا. 
ويــمــكــن اســـتـــخـــدام بــطــاقــات 
من  أكثر  مــن  للتسوق  الهدايا 
٤٠٠ مــتــجــر فــي قــطــر مــول، 
بــمــا فـــي ذلــــك فـــنـــدق الـــريـــان 
الدوحة وغيرها من المتاجر. 

 المصــرف يطــور برنـامــج المكــافــآت «أبشــر» 

Narrowband-IoT أطلقت حل 

الدوحة - [:

إطــالق  عــن   Ooredoo أعــلــنــت  
الجديد   Narrowband-IoT حل 
إلنـــتـــرنـــت األشــــيــــاء لــعــمــالئــهــا من 
الـــشـــركـــات. ويـــمـــتـــاز حـــل إنــتــرنــت 
والفاعلية  باألمان  الجديد  األشياء 
ــتــكــلــفــة واســـتـــخـــدام  مــــن حـــيـــث ال
الــــطــــاقــــة، ويـــتـــيـــح لـــلـــعـــمـــالء نــشــر 
ُمــســتــشــعــرات إنــتــرنــت األشـــيـــاء في 
التحول  لتسريع  المختلفة  المواقع 

الرقمي في قطر.   

الـــدعـــم   Ooredoo وتـــــوفـــــر   
حل  استخدام  في  للعمالء  الكامل 
الــشــامــل،   Narrowband-IoT
وذلـــــك مـــن خــــالل فـــريـــق داخــلــي 
ُمــخــتــص مــن الــخــبــراء فــي مجال 
إنترنت األشياء وُمديري الُمنتجات 
وُمـــــطـــــوري األجــــهــــزة والـــبـــرامـــج 
الحلول  وُمصّممي  واالستشاريين 

وفريق الدعم الفني. 
 ويمثل هذا الحل الجديد إنجاًزا 
مجموعة  إلى  يُضاف  آخر  رئيسًيا 
حلول  مــن  الُمتنامية   Ooredoo

تقنية  عــلــى  الــقــائــمــة  االتــــصــــاالت 
مجموعة  وبفضل  األشياء.  إنترنت 
العمالء  سيتمكن  الواسعة،  حلولها 
مـــــن االســـــتـــــفـــــادة مـــــن قــــــوة حــل 

لمجموعة   Narrowband - IoT
واســـعـــة مـــن حــــاالت االســتــخــدام، 
مــع إمــكــانــيــة االســتــفــادة مــن عمر 

بطارية يصل إلى ١٠ سنوات.

 وحــــول إطــــالق الــحــل الــجــديــد، 
قــــــال ســــعــــادة الـــشـــيـــخ نــــاصــــر بــن 
رئيس  ثــانــي،  آل  نــاصــر  بــن  حــمــد 
 :Ooredoo في  التجارية  الشؤون 

«يــعــد إطـــالق حــل إنــتــرنــت األشــيــاء 
خـــطـــــــــــــــــوة   Narrowband-IoT
ُمهمة أخــرى إلــى األمـــام وإنــجــاًزا 
آخـــــر نــحــقــقــه فــــي طــريــقــنــا نــحــو 
الــمــســتــقــبــل الــرقــمــي. وال شـــك أن 
الحل الجديد سُيساعد عمالءنا من 
الشركات على التحول لتصبح ذكية 
 Ooredoo فــي  فــنــحــن  بــالــكــامــل. 
شريًكا  لكوننا  كبيرة  أهمية  نولي 
الــشــركــات،  مــن  لعمالئنا  مــوثــوًقــا 
ـــعـــمـــل بــــاســــتــــمــــرار عـــلـــى جــلــب  ون
وتــوفــيــر أحـــدث حــلــول االتــصــاالت 

من الجيل القادم، ومن بينها حل 
Narrowband-IoT الجديد الذي 
االرتــقــاء  عــلــى  الــشــركــات  سيساعد 

بأعمالها بشكل كبير». 
ثاني  آل  نــاصــر  الشيخ  وأضـــاف   
في  الُمستمر  استثمارنا  إن  قــائــًال: 
إنترنت  مــنــظــومــة  وفـــي  الــشــبــكــات 
ـــتـــيـــح لـــنـــا بـــنـــاء حــــاالت  األشـــــيـــــاء يُ
استخدام ُمختلفة إلنترنت األشياء، 
مــــن بــيــنــهــا عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال 
باستخدام  الحالة  ُمراقبة  إمكانية 

 .Narrowband-IoT

Ooredoo تعزز استخدام الشركات إلنترنت األشياء



٦٦
األربعاء ١١ شعبان ١٤٤٢هـ - ٢٤ مارس٢٠٢١م - العدد (١٤٢٠٠)

  

بأحدث المعايير العالمية.. اليافعي: 

ـــــــة ـــــــري ـــــــح ـــــــب ال الــــــــــــمــــــــــــرافــــــــــــئ  تـــــــــطـــــــــويـــــــــر  اســـــــــتـــــــــراتـــــــــيـــــــــجـــــــــيـــــــــة  دعــــــــــــــــــم   
الدوحة- أكرم الكراد:

أكـــد الــكــابــتــن عــبــدالــعــزيــز 
ـــيـــس  ـــرئ الــــيــــافــــعــــي نـــــائـــــب ال
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــعــمــلــيــات فــي 
الــفــتــرة  أن  قــطــر»  «مـــوانـــي 
الـــقـــلـــيـــلـــة الـــمـــقـــبـــلـــة ســتــشــهــد 
عـــمـــلـــيـــات تــشــغــيــل مـــشـــروع 
ــــمــــراكــــب  مــــــواقــــــف رســــــــو ال
الــخــاصــة فـــي مـــرافـــئ دولـــة 

قطر. 
الــمــشــروع  أن  إلـــى  وأشــــار 
حــالــًيــا فـــي مـــراحـــل إنـــجـــازه 
 ١٠٠٠ نحو  وليوفر  النهائية، 
مـــــوقـــــف مـــجـــهـــز بـــمـــرافـــئ 
الـــوكـــرة والـــخـــور والــذخــيــرة 
ــنــفــذه شــركــة  والــــرويــــس، وت
مع  بالتعاون  قطر»  «مواني 
في  الخاص  القطاع  شركات 

الدولة.
وقــــــــال فـــــي لــــقــــائــــه عــبــر 
بـــرنـــامـــج «تــــراحــــيــــب» عــلــى 
قــنــاة الــريــان الــفــضــائــيــة، إن 
ـــمـــشـــروع جـــــاء تــلــبــيــة  هـــــذا ال
البحري  القطاع  الحتياجات 
خاصة  المواقف،  هذه  لمثل 
لــمــالك الــمــراكــب الــخــاصــة، 
حـــيـــث تــشــهــد مــــواقــــف رســـو 
في  نقًصا  الصغيرة  المراكب 
الجديد  والمشروع  توافرها، 

النقص. هذا  يغطي 
مــــشــــروع  إن  وأضـــــــــــاف: 
ــــمــــراكــــب  مــــــواقــــــف رســــــــو ال
المبادرات  أحد  هو  الخاصة، 
وزارة  بــــهــــا  قـــــامـــــت  الـــــتـــــي 
الـــمـــواصـــالت واالتــــصــــاالت، 
ضــــمــــن خـــطـــتـــهـــا الــــهــــادفــــة 
في  البحري  القطاع  لتطوير 
وكذلك  عــام،  بشكل  الــدولــة 
قـــطـــاع الـــمـــوانـــئ والـــمـــرافـــئ 
الصغيرة بالتعاون مع وزارة 
الــبــلــديــة والــبــيــئــة، وبــالــتــالــي 
عاتقها  على  الــــوزارة  أخــذت 
والتسهيالت  الــحــلــول  إيــجــاد 
ـــلـــك  ـــــــمـــــــالك ت الــــــــــالزمــــــــــة ل

المراكب.
هـــــذا  أن  إلـــــــــى  وأشــــــــــــــار 

ــــــهــــــدف إلـــــى  الـــــــمـــــــشـــــــروع ي
ـــنـــظـــيـــم عــمــلــيــة  تـــســـهـــيـــل وت
رســو الــمــراكــب الــخــاصــة في 
الـــمـــرافـــئ، وكـــذلـــك تــســهــيــل 
عــمــلــيــة تــحــمــيــل الـــوســـائـــط 
وتوفير  البحر،  من  البحرية 
احــتــيــاجــات مـــالك الــمــراكــب 
بعضهم  أن  خاصة  الخاصة، 
ـــــــى إبــــــقــــــاء هــــذه  يـــضـــطـــر إل
ــيــادر» في  الــمــراكــب عــلــى «ت

السكنية. المناطق 
أن  ـــــــــى  إل ـــــــًضـــــــا  أي ونــــــــــــوه 
الـــــمـــــشـــــروع فــــــي مــــراحــــلــــه 
الـــنـــهـــائـــيـــة حــــالــــًيــــا، بـــعـــد أن 
مـــــّر بــــعــــدة مـــــراحـــــل، مــنــهــا 
مــرحــلــة الــتــعــمــيــق والــحــفــر، 

وخـــــالل هــــذه الــمــرحــلــة تــم 
ـــعـــمـــيـــق الـــمـــجـــرى  حــــفــــر وت
الــمــالحــي وحـــوض الــمــرافــئ 
بــــمــــا يــــســــاعــــد عــــلــــى زيـــــــادة 
للمرافئ  االستيعابية  القدرة 
الـــصـــغـــيـــرة، بـــاإلضـــافـــة إلـــى 
التي  األمـــــواج،  كــواســر  إنــشــاء 
المراكب  حماية  على  تعمل 
مـــــن الـــــتـــــيـــــارات الـــســـريـــعـــة 

العالية. واألمواج 
ويــشــمــل مـــشـــروع مــواقــف 
رســو الــمــراكــب الــخــاصــة في 
مواقف  إنشاء  الدولة  مرافئ 

مــجــهــزة الســتــيــعــاب قـــوارب 
بــأحــجــام مـــتـــعـــددة، وإنـــشـــاء 
الــمــراســي الــعــائــمــة الــمــزودة 
بــخــدمــات الـــمـــاء والــكــهــربــاء 
واإلنــــــارة، إضـــافـــة لــلــمــرافــق 
الــــخــــدمــــيــــة والــــمــــســــاعــــدات 
ــــمــــالحــــيــــة، وفـــــــق أحـــــدث  ال
العالمية،  والمعايير  النظم 
وأحـــــــدث مـــعـــايـــيـــر الـــجـــودة 
يجعل  ما  والسالمة،  واألمــن 
جديدة  إضافة  المشروع  من 
وزارة  اســتــراتــيــجــيــة  لـــدعـــم 
الــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت 

الـــهـــادفـــة لــتــطــويــر الــمــرافــئ 
الدولة. في  البحرية 

وأوضــــحــــت الـــــــــوزارة أنـــه 
االستيعابية  السعة  بخصوص 
ـــمـــرافـــئ، ســـيـــتـــم تــجــهــيــز  ـــل ل
المراكب  لرسو  مواقف   ٢٠٨
الــخــاصــة فـــي مــرفــأ الــخــور، 
لــلــمــراكــب  مــوقــًفــا   ٦٨ مــنــهــا 
مـــوقـــًفـــا  و١٤٠  الــــكــــبــــيــــرة، 
بينما  الــصــغــيــرة،  لــلــمــراكــب 
يــــتــــضــــمــــن مـــــرفـــــأ الـــــوكـــــرة 
لــرســو  مــوقــًفــا   ٣٦٨ تــجــهــيــز 
موقًفا   ١٨٠ منها  الــمــراكــب، 

و١٨٨  الــكــبــيــرة،  ــلــمــراكــب  ل
الصغيرة،  لــلــمــراكــب  مــوقــًفــا 
فيتم  الـــذخـــيـــرة،  مــرفــأ  أمـــا 
لرسو  مــوقــًفــا  بــــ٧٢  تــجــهــيــزه 
الــمــراكــب الــخــاصــة، مــنــهــا ٣ 
مــواقــف لــلــمــراكــب الــكــبــيــرة، 
لـــلـــمـــراكـــب  مـــــوقـــــًفـــــا  و٦٩ 
الــصــغــيــرة، وأخـــيـــًرا ســيــوفــر 
مــرفــأ الــرويــس بــعــد االنــتــهــاء 
من أعمال األشغال فيه، ٣٢٢ 
منها  المراكب،  لرسو  موقًفا 
الــمــراكــب  لــرســو  ــا  مــوقــًف  ٧٢
لرسو  موقًفا  و٢٥٠  الكبيرة، 

الصغيرة. المراكب 

عالمية معايير 
في  سيساهم  أنــه  وأكـــدت 
االقتصادية،  التنمية  تعزيز 
عــبــر دعـــم الــقــطــاع الــخــاص، 
ورفــــــــع كـــــفـــــاءة واســــتــــدامــــة 
للمرافئ،  الخدمية  المرافق 
والـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي تــنــظــيــم 
ـــيـــة رســـــــو الـــــمـــــراكـــــب،  عـــمـــل
وتــــوفــــيــــر الــــحــــلــــول لـــمـــالك 
وتسهيل  الخاصة،  المراكب 
عــمــلــيــات الــتــنــزيــل والــســحــب 

والحفاظ  البحرية،  للوسائط 
عــلــى الــمــمــتــلــكــات الــخــاصــة، 
وفـــــــق الــــنــــظــــم والـــمـــعـــايـــيـــر 

العالمية.
وأضــــــافــــــت فـــيـــمـــا يــتــعــلــق 
بــأحــجــام الــمــراكــب الــقــادرة 
عــــلــــى الـــــرســـــو فـــــي مــــرافــــئ 
الـــــمـــــراكـــــب الـــــخـــــاصـــــة بــعــد 
المراحل  أعمال  من  االنتهاء 
الــــمــــواقــــف  إن  األخــــــــيــــــــرة، 
مــجــهــزة الســتــيــعــاب مــراكــب 
 ٦ ٢٢ مـــتـــًرا وعــــرض  بــطــول 
أمــتــار، ومــراكــب بــطــول ١٠ 
مــتــر،   ٣٫٥ وعــــــرض  أمــــتــــار 
الـــمـــشـــروع  أن  إلــــى  مـــنـــوهـــة 
راعــــــى األحــــجــــام واألطـــــــوال 

للمراكب. المختلفة 
مـــا  أهــــــــم  مــــــن  أن  كــــمــــا 
ـــًضـــا أنــه  يــمــيــز الـــمـــشـــروع أي
يــــراعــــي الـــمـــعـــايـــيـــر الــبــيــئــيــة 
واالســــــتــــــدامــــــة، فــــضــــًال عــن 
اعــــتــــمــــاد أفــــضــــل الـــمـــعـــايـــيـــر 
الـــعـــالـــمـــيـــة فـــــي الـــتـــصـــمـــيـــم 
والـــــتـــــنـــــفـــــيـــــذ، والــــتــــوظــــيــــف 
األمـــثـــل إلمــكــانــات الــمــرافــئ 
لتقليل  الــحــالــيــة  والــمــنــشــآت 
قابلية  جــانــب  إلـــى  الــتــكــلــفــة، 
هــــــذا الـــــمـــــشـــــروع الــمــتــمــيــز 
ـــوســـع فـــــي الـــمـــســـتـــقـــبـــل،  ـــت ـــل ل
المزيد  إضافة  يمكن  بحيث 
مـــن الــمــواقــف عــنــد الــحــاجــة 

لذلك.
كــذلــك يُــعــد الــمــشــروع من 
الــحــلــول الــجــيــدة والــســلــيــمــة 
لـــتـــوفـــيـــر مـــــواقـــــف حـــديـــثـــة 
لــمــالك الــمــراكــب الــخــاصــة، 
ـــــشـــــاؤهـــــا بـــمـــعـــايـــيـــر  يــــتــــم إن
ومـــواصـــفـــات عــالــمــيــة تــلــبــي 
احــتــيــاجــات أصـــحـــاب مــالك 
المراكب، بما يحفظها بشكل 
آمــــن وبــعــيــد عـــن الــمــخــاطــر 
ـــــعـــــواصـــــف  فــــــــي حــــــــــــاالت ال
بعد  خاصة  الــريــاح،  وهبوب 
الــــزيــــادة الــكــبــيــرة فـــي عــدد 
وزارة  قامت  التي  الــمــراكــب 
الــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت 

. بتسجيلها

تشغيل ١٠٠٠ موقف لرسو المراكب الخاصة.. قريبًا

عبدالعزيز اليافعي

وزارة االتصاالت و«ميزة» وقعتا اتفاقية لتطوير المرحلة الثانية

الرقمي  التحول  خدمات  أهــم  إحــدى  «مـــوارد»  الحمادي:  ــف الــمــؤســســاتمشاعل  ــل ــت ــخ ــن م ــي ــك ــم ـــم ت ـــدع الـــمـــســـلـــمـــانـــي: ن

الدوحة – الراية:

المواصالت  وزارة  وقــعــت   

ميزة  شركة  مع  واالتــصــاالت 

ــيــة  ــان ــث اتـــفـــاقـــيـــة الـــمـــرحـــلـــة ال

لتطوير وتوسيع البنية التحتية 

الــمــوارد  إدارة  نــظــام  لمنصة 

«مـــوارد»  الحكومية  البشرية 

ـــعـــديـــد مــن  والـــــــذي يـــخـــدم ال

وتــشــرف  الحكومية  الــجــهــات 

وزارة  وتشغيله  تنفيذه  على 

الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــــــــة والـــعـــمـــل 

والشؤون االجتماعية.

أحدث  التعاون  هذا  ويعتبر 

ـــعـــاون  ـــت إضـــــافـــــة لـــمـــســـيـــرة ال

الــمــشــتــرك بــيــن شــركــة ميزة 

والــحــكــومــة ألتــمــتــة عــمــلــيــات 

البشرية  الـــمـــوارد  وإجــــــراءات 

التحتية  البنية  توسعة  وأعمال 

لـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الـــمـــعـــلـــومـــات 

متطلبات  جــمــيــع  تــشــمــل  كـــي 

الجهات الحكومية، وذلك في 

ظل التطور التكنولوجي الهائل 

ومرحلة التحّول الرقمي التي 

تشهدها دولة قطر حالًيا.

تــعــتــبــر «مـــــــــــوارد» إحــــدى 

ركـــائـــز الــتــحــول الــرقــمــي في 

ـــقـــطـــاع الـــحـــكـــومـــي بــمــثــابــة  ال

مــنــصــة إلــكــتــرونــيــة مــوحــدة 

التقنيات  أحــدث  مــن  تستفيد 

في تطوير نظم إدارة الموارد 

الــبــشــريــة الــحــكــومــيــة، وذلـــك 

الرقمية  االستراتيجية  ضمن 

لــــدولــــة قـــطـــر. ســتــتــيــح هـــذه 

المنصة لوزارة التنمية اإلدارية 

االجتماعية  والشؤون  والعمل 

وتشغيلها  التطبيقات  تطوير 

دون  بــــســــهــــولــــة،  ـــــــهـــــــا  وإدارت

أو  ببناء  المتعلقة  التعقيدات 

صيانة البنية التحتية الالزمة، 

الجهات  تمكين  إلى  باإلضافة 

قدرات  تعزيز  من  الحكومية 

واالرتــقــاء  بها،  العاملة  القوى 

بــمــســتــوى خــــدمــــات الــــمــــوارد 

الــبــشــريــة مـــن خــــالل قــاعــدة 

بــيــانــات مــركــزيــة مــتــكــامــلــة. 

وبهذه المناسبة، قالت السّيدة 

المكلفة  الـــحـــمـــادي،  مــشــاعــل 

لشؤون  الــــوزارة  وكيل  بمهام 

بوزارة  المعلومات  تكنولوجيا 

ــــمــــواصــــالت واالتـــــصـــــاالت:  ال

«تـــعـــتـــبـــر مـــنـــصـــة «مـــــــــوارد» 

إحــــــــــــدى أهــــــــــم الـــــخـــــدمـــــات 

األساسية للتحول الرقمي في 

اإللكترونية  الحكومة  برنامج 

دمج  إلى  الهادف  قطر  لدولة 

أنــظــمــة الــمــعــلــومــات مــن أجــل 

مجتمعنا  احــتــيــاجــات  تــلــبــيــة 

الحلول  على  القائمة  المتنامي 

الــتــكــنــولــوجــيــة. وقــــد عــمــدت 

وزارة المواصالت واالتصاالت 

إلــــى تــوســعــة الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة 

جهات  إلدراج  وذلــك  للمنصة 

ستستفيد  جـــديـــدة  حــكــومــيــة 

مــــــن مــــجــــمــــوعــــة مـــتـــكـــامـــلـــة 

مـــــن خـــــدمـــــات تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا 

المعلومات الُمدارة التي تشمل 

البرمجيات  إصــدارات  أحــدث 

الالزمة لتطوير تطبيق موارد 

التابع للمنصة الحكومية.

أفادت  متصل،  سياق  وفي 

الكواري،  مهنا  فرحة  السيدة 

معلومات  نظم  مــركــز  مــديــر 

ـــبـــشـــريـــة بـــــــوزارة  الــــــمــــــوارد ال

الـــتـــنـــمـــيـــة اإلداريـــــــــــة والـــعـــمـــل 

«مما  االجتماعية:  والــشــؤون 

ال شك فيه أن اإلنجازات التي 

تتحقق يومًيا على أرض الواقع 

للتحّول  الــدولــة  خــطــة  ضــمــن 

للفخر،  مــدعــاة  تعد  الــرقــمــي 

ثـــابـــتـــة  بـــخـــطـــى  تـــمـــضـــي  إذ 

ــــرة مـــتـــســـارعـــة حــامــلــة  ــــي ووت

وتطلعات  آمـــال  ثــنــايــاهــا  بــيــن 

شــعــبــنــا إلــــى مــســتــقــبــل أفــضــل 

االبتكارات  بأحدث  ومدعومة 

أن  المتوقع  من  التكنولوجية. 

منصة «موارد»  تطوير  يؤدي 

إلى إضافة العديد من الجهات 

للمنصة  األخــــرى  الــحــكــومــيــة 
مختلف  أداء  على  ينعكس  ما 
الجهات الحكومية ويعّزز من 
الــمــوارد  إدارة  عــلــى  قــدراتــهــا 
البشرية بكفاءة أعلى، وإتاحة 
الــوصــول إلـــى الــبــيــانــات بشكل 
أسهل، وبالتالي زيادة الكفاءة 

واإلنتاجية والشفافية».

ترسيخ ودعم  

ومن جانبه، قال المهندس 
أحــمــد عــبــد اهللا الــمــســلــمــانــي، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة 
ميزة  شركة  مــيــزة: «تــواصــل 
الــــُمــــضــــّي فــــي رحـــلـــتـــهـــا نــحــو 
ترسيخ التحّول الرقمي الشامل 
إلى  الــقــطــاعــات،  مختلف  فــي 
جـــانـــب دعــــم أهـــــداف دولــتــنــا 
فــي هــذا الــصــدد. كلنا أمــل أن 
في  الجديدة  االتفاقية  تساهم 
لتمكين  الـــالزم  الــدعــم  تقديم 

مختلف مؤسسات الدولة من 

االنضمام إلى منصة «موارد» 

التواصل  لها  تتيح  التي  الرائدة 

ـــشـــكـــل أفـــــضـــــل مــــــع الــــقــــوى  ب

تمثل   - شــك  بــال  بــهــا.  العاملة 

التكنولوجيا المتطورة الركيزة 

األســــاســــيــــة لـــتـــعـــزيـــز وتـــمـــّيـــز 

قـــدراتـــنـــا ووطـــنـــنـــا وتــحــســيــن 

شركة  تساهم  كما  مستقبلنا، 

المبادرات  من  بالعديد  ميزة 

الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة مـــثـــل مـــركـــز 

والحوسبة  الحكومي  البيانات 

الــســحــابــيــة الـــحـــكـــومـــيـــة، إلـــى 

جــانــب الــتــزامــهــا الـــتـــام بــدعــم 

جــهــود الـــتـــحـــّول الــرقــمــي كي 

الــقــطــاعــات  كـــل  مــنــه  يستفيد 

والمجتمعات».

تـــــــأتـــــــي هـــــــــــذه الـــــخـــــطـــــوة 

تبذلها  التي  للجهود  استكماًال 

الــحــكــومــة فـــي أتــمــتــة نــظــام 

ــــمــــوارد الــبــشــريــة  تــخــطــيــط ال

شركة  تقّدم  حيث  «مــوارد»، 

ميزة الدعم الكامل للحكومة 

ـــنـــظـــام  فـــــي تــــطــــويــــر هـــــــذا ال

الكبيرة  الخبرة  على  مرتكزة 

الـــتـــي تــتــمــتــع بــهــا فـــي مــجــال 

عالوة  المعلومات.  تكنولوجيا 

عـــلـــى ذلــــــــك، ســـتـــكـــون هـــذه 

االتفاقية بمثابة مصدر لرفد 

من  بمجموعة  المحلي  السوق 

تكن  لم  التي  التقنيات  أحدث 

مــتــوفــرة مـــن قــبــل فـــي قطر 

فرًصا  يخلق  مما  والمنطقة، 

أكــبــر لــلــتــنــمــيــة الــقــائــمــة على 

أنها  كما  التكنولوجية،  الحلول 

التحّول  تسهيل  على  ستعمل 

الجهات  مختلف  في  الرقمي 

الــحــكــومــيــة الـــتـــي تــنــضــم إلــى 

هذه المنصة مستقبًال.

توسيع نطاق منصة إدارة الموارد البشرية الحكومية 
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٧٧   

تحت شعار «المحيطات ـ مناخ العالم وطقسه»

بالمنطقة ــه  ــوع ن مــن  ــد  ــوحــي ال ــحــري  ــب ال الــخــلــيــج  ــز  ــرك م الــجــويــةالــســبــيــعــي:  ـــاد  ـــألرص ل مــحــطــة   ١٣ ــتــركــيــب  ل خــطــط  ــي:  ــاع ــن ــم ال

الدوحة ـ قنا:

 شــاركــت دولـــة قــطــر أمـــس في 

لألرصاد  العالمي  باليوم  االحتفال 

ـــجـــويـــة الــــــذي يــــصــــادف الـــثـــالـــث  ال

والعشرين من مارس من كل عام، 

مــنــاخ  «المحيطات-  شــعــار  تــحــت 

وطقسه». العالم 

وتــــولــــي دولــــــة قـــطـــر اهـــتـــمـــاًمـــا 

باألرصاد  المتعلقة  بالجوانب  كبيًرا 

الـــجـــويـــة والـــتـــغـــيـــرات الــمــنــاخــيــة، 

بــمــا يــســهــم فـــي تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة 

ــنــمــيــة  ــت الـــمـــســـتـــدامـــة وتــــعــــزيــــز ال

الــــخــــضــــراء، األمــــــر الــــــذي يــتــوافــق 

 ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر  رؤيــــة  مـــع 

ويـــتـــمـــاشـــى مــــع الــــتــــزامــــات دولــــة 

إنجاح  في  وجهودها  الدولية  قطر 

التعاون الدولي، حيث تلتزم دولة 

المستوى  على  استباقي  بدور  قطر 

المناخ  تغير  أثــر  لتقييم  اإلقليمي 

ال  السلبية،  ـــاره  آث مــن  والتخفيف 

ســيــمــا فـــي دول الــخــلــيــج الــعــربــي، 

ودعــــم الـــمـــبـــادرات الـــدولـــيـــة ذات 

الصلة.

ويــؤكــد الــدســتــور الـــدائـــم لــدولــة 

البيئة  على  المحافظة  على  قطر 

لتحقيق  الــطــبــيــعــي  تــوازنــهــا  وعــلــى 

ــنــمــيــة الـــشـــامـــلـــة والـــمـــســـتـــدامـــة  ــت ال

لــكــل األجـــيـــال، حــيــث تــعــمــل قطر 

والــدولــيــة  اإلقليمية  األطــــراف  مــع 

وتغير  البيئة  قضايا  معالجة  على 

المناخ، كما أن لدولة قطر إسهاًما 

التي  العالمية  المبادرات  في  بــارًزا 

تـــهـــدف إلـــــى الــتــخــفــيــف مــــن آثــــار 

المناخي. التغير 

وقــــــال ســــعــــادة الـــســـيـــد عـــبـــداهللا 

رئيس  السبيعي،  تــركــي  نــاصــر  بــن 

الــهــيــئــة الــعــامــة لــلــطــيــران الــمــدنــي: 

لــألرصــاد  الــعــالــمــي  بــالــيــوم  نحتفل 

«المحيطات  شــعــار  تحت  الــجــويــة  

ـ مـــنـــاخ الـــعـــالـــم وطـــقـــســـه»، وفـــي 

هــــذا الـــصـــدد اهــتــمــت دولـــــة قطر 

وحازت  الجوية  األرصاد  بخدمات 

عــلــى اعــــتــــراف مــنــظــمــة األرصـــــاد 

الطقس  خدمات  بتقديم  العالمية 

البحري  الخليج  مركز  خــالل  مــن 

ليكون المركز الوحيد في المنطقة 

كمزود للتنبؤات البحرية.

وبــــهــــذه الــمــنــاســبــة أكـــــد الــســيــد 

عـــبـــداهللا مــحــمــد الــمــنــاعــي، مــديــر 

بــالــهــيــئــة  الـــجـــويـــة  األرصــــــاد  إدارة 

ــلــطــيــران الـــمـــدنـــي، على  الـــعـــامـــة ل

العالمي  بــالــيــوم  االحــتــفــال  أهــمــيــة 

ـــا أن  لــــــألرصــــــاد الــــجــــويــــة، مـــبـــيـــنً

الجوية  لألرصاد  العالمية  المنظمة 

تأسيسها  بعد  الــيــوم  هــذا  اعــتــمــدت 

المنظمة  دأبــت  إذ  ألهميته،  نظًرا 

لهذا  شــعــار  اختيار  على  واألعــضــاء 

القضايا  من  استنباطه  يتم  الــيــوم، 

الجوية  األرصاد  مجال  في  المهمة 

هذا  أهمية  لتبيان  وذلك  والمناخ، 

ــعــكــاســاتــه عــلــى حــيــاة  الــجــانــب وان

الناس.

قطر  دولــة  إن  المناعي،  وقــال   

مــمــثــلــة بـــــــإدارة األرصـــــــاد الــجــويــة 

المدني،  للطيران  العامة  بالهيئة 

عــام،  كــل  مــن  ــيــوم  ال بــهــذا  تحتفل 

األرصاد  علوم  بأهمية  منها  إدراًكا 

الـــجـــويـــة والــــتــــغــــيــــرات الــمــنــاخــيــة 

وتــــأثــــيــــرهــــا عـــلـــى حــــيــــاة الــــنــــاس، 

قطر  دولــــة  تـــكـــون  أن  وضــــــرورة 

الدولية  الساحة  على  فاعًال  عنصًرا 

فيما يتعلق بهذه المجاالت.

 وحـــــــول شــــعــــار احــــتــــفــــال هـــذا 

العالم  مناخ   - «المحيطات  العام 

إدارة  مـــديـــر  أوضـــــح  وطـــقـــســـه»، 

هـــنـــاك  أن  الـــــجـــــويـــــة،  األرصـــــــــــاد 

الشعار،  عناصر  بين  وثيًقا  ارتباًطا 

يأتي  الشعار  اختيار  أن  إلــى  الفــتـًـا 

من حقيقة أن الرغبة في معرفة 

الـــمـــزيـــد حــــول الـــطـــقـــس والـــمـــنـــاخ 

تتطلب  بهما  المرتبطة  والتغيرات 

بذل المزيد من الجهود في سبيل 

نظًرا  المحيطات،  بعلوم  اإللــمــام 

ـــتـــي تــحــدث  لــتــأثــيــر الـــتـــغـــيـــرات ال

على  وانــعــكــاســهــا  الــمــحــيــطــات  فــي 

أن  مؤكًدا  والمناخ،  الطقس  دورة 

مــردود  لها  سيكون  الجهود  هــذه 

إيــــجــــابــــي وســـتـــســـهـــم فـــــي زيــــــادة 

المناخية. التغيرات  حول  المعرفة 

مياه  في  التغيرات  إن  وأضــاف: 

على  تأثيراتها  ودراسة  المحيطات 

دورة الطقس والمناخ، ستسهم في 

الطبيعية  الكوارث  بعض  من  الحد 

وســــتــــحــــد مـــــن بــــعــــض الـــخـــســـائـــر 

والمادية. البشرية 

وحـــــــول اهــــتــــمــــام دولـــــــة قــطــر 

بــــــاألرصــــــاد الــــجــــويــــة والــــجــــهــــود 

الــمــبــذولــة فـــي هـــذا الـــصـــدد، أكــد 

األرصـــــــاد  إدارة  أن  الـــمـــنـــاعـــي، 

للطيران  الــعــامــة  بالهيئة  الــجــويــة 

الـــمـــدنـــي تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مــســتــمــر 

عــلــى تــطــويــر مــنــظــومــتــهــا، مــبــيــنًــا 

بتواجد  يحظى  اإلدارة  نــشــاط  أن 

الفتًا  المحلية،  الساحة  على  فعال 

بــالــبــدء  قـــامـــت  اإلدارة  أن  إلـــــى 

فــــي وقــــت ســـابـــق بــتــنــفــيــذ بــعــض 

االنتهاء  تم  التي  المهمة  المشاريع 

اإلدارة  أن  موضًحا  مؤخًرا،  منها 

ال تــألــو جــهــًدا فــي تــطــويــر كــل ما 

مـــن شـــأنـــه أن يـــعـــزز مـــن مــكــانــة 

قطر،  دولــة  فــي  الجوية  األرصــاد 

بــمــا يــســهــم فـــي تــقــديــم خــدمــات 

ومتكاملة. متميزة 

األجــــــهــــــزة  أن  ـــــــــى  إل وأشـــــــــــــار 

األرصــــاد  إدارة  فـــي  الــمــســتــخــدمــة 

من  عــالــيــة  بــدرجــة  تتميز  الــجــويــة 

تلك  أن  موضًحا  والــدقــة،  التطور 

التشغيل  حيز  دخلت  التي  األجهزة 

تسهم  األخــيــرتــيــن  السنتين  خــالل 

اإلدارة  عـــمـــل  أداء  تـــعـــزيـــز  فــــي 

على  الموظفين  وتــســاعــد  بــكــفــاءة، 

كما  وجــه.  أكمل  على  عملهم  أداء 

عالية  وتنبؤات  تحليالت  تنتج  أنها 

الدقة.

الرصد  قسم  إن  المناعي  وقال 

مــحــطــة   ١٣ يـــمـــتـــلـــك  بــــــــــــاإلدارة 

أرصــــاد أوتــومــاتــيــكــيــة، حــيــث إن 

الـــعـــمـــل جـــــاٍر عـــلـــى تــركــيــبــهــا فــي 

الــمــواقــع الــتــي تــم تــحــديــدهــا بــنــاًء 

ــا  عـــلـــى دراســــــــات دقـــيـــقـــة، مــبــيــنً

سيتم  الــمــحــطــات  تــلــك  بــعــض  أن 

بطولة  تخدم  مواقع  في  تركيبها 

.٢٠٢٢ العالم  كأس 

قطــر تحتــفل باليـــوم العالمـــي لألرصــاد الجـوية

عبداهللا المناعيعبداهللا السبيعي

ـــة ـــكـــامـــل ـــة لـــتـــقـــديـــم خــــــدمــــــات مـــتـــمـــيـــزة ومـــت ـــم ـــه إنــــــجــــــاز مــــشــــاريــــع م

ي

بانكوك - د ب أ:

 طلب رئيس الوزراء التايالندي، برايوت 
تشان أوتشا، من مسؤولي الحكومة، النظر 
من  المشترك،  السداد  إجرءات  تمديد  في 
أجـــل تــعــزيــز االســتــهــالك والــســيــاحــة، إلــى 
في  للمساعدة  الضريبية،  الــمــزايــا  جــانــب 
زيادة اإلنفاق المحلي خالل النصف الثاني 
من العام. ونقلت وكالة «بلومبرج» لألنباء 
عــن نــائــب رئــيــس الــــــوزراء، ســوبــاتــانــابــونــج 
بونميتشاو القول: إن وزارة المالية تدرس 
منح  لتقديم  إجــراء  باتخاذ  اقتراًحا  أيًضا 

ما  وهــو  حكومي،  مــســؤول  لمليون  مالية 
يجب عرضه على مجلس الوزراء قريبًا.

الــلــجــنــة  تـــجـــتـــمـــع  أن  الــــمــــقــــرر  ومـــــــن 
االقتصادية الحكومية يوم الجمعة المقبل، 
من  مًعا»  إجراء «السفر  توسيع  في  للنظر 
وقطاعات  المحلية  السياحة  تعزيز  أجــل 

السفر.
المشترك،  الــســداد  بــرنــامــج  وبــمــوجــب   
األغــذيــة  قيمة  مــن   ٪٥٠ الــحــكــومــة  تــدعــم 
والمشروبات وغيرها من المشتريات من 
يصل  بما  المسجلين  الصغار  التجزئة  باعة 

إلى ١٥٠ «بات» للشخص في اليوم.

بقيمة ٩١ مليون دوالرتايالند تمدد إجراءات دعم السياحة

نيروبي - د ب أ:

ـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي   قـــــال ال
لـــشـــركـــة الــــخــــطــــوط الــكــيــنــيــة 
الشركة  إن  أيـــروايـــز»  «كينيا 
تــســعــى لــلــحــصــول عـــلـــى دعـــم 
حــكــومــي إضـــافـــي بــقــيــمــة ١٠ 
مــلــيــون   ٩١) شـــلـــن  مـــلـــيـــارات 
الـــدعـــم  جــــانــــب  إلــــــى  دوالر) 
الـــــذي تـــم تــخــصــيــصــه لــهــا في 
الحالي،  العام  من  سابق  وقت 
فــي ظــل تــوقــعــات بــعــدم عــودة 
مستويات  إلــى  السفر  معدالت 
ما قبل جائحة فيروس كورونا 
 .٢٠٢٤ عـــــام   قــبــل  الــمــســتــجــد 
لألنباء  بلومبرج  وكالة  ونقلت 

الــرئــيــس  كــيــالفــوكــا  آالن  عـــن 
الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة قــولــه في 
مــقــابــلــة إن الــشــركــة ســتــدرس 
ضمانات  على  الحصول  طلب 

قــــروض مـــن الــحــكــومــة وهــي 
لالقتراض  فيها،  مساهم  أكبر 
مـــن عـــدة بــنــوك إذا لـــم تــقــدم 
الـــحـــكـــومـــة لـــهـــا دعــــًمــــا مــالــًيــا 

كيالفوكا إن  وأضــاف  إضافًيا. 
لسداد  األمـــوال  تحتاج  الشركة 
أقساط الديون وتمويل التشغيل. 
الكينية  الوطنية  الخزانة  كانت 

قــد خــصــصــت ٢٨ مــلــيــار شلن 
أيــروايــز  كينيا  شــركــة  لــصــالــح 
فــي صــــورة قــــرض، فــي حين 
يطلب  التنفيذي  الرئيس  كــان 
شلن.  مــلــيــار   ٣٨ قــــدره  دعــًمــا 
ســيــكــون  كيالفوكا إنه  وقـــــال 
مــــن األفــــضــــل ضــــخ رأســــمــــال 
ممكنًا.  ذلــك  كــان  إذا  للشركة 
ضمن  أيــروايــز  كينيا  أن  يذكر 
الطيران  شــركــات  مــن  الــعــديــد 
التي  العالم  أنحاء  مختلف  في 
كبيرة  مالية  مصاعب  تــواجــه 
كورونا  فيروس  جائحة  بسبب 
المستجد والقيود التي فرضتها 
والسفر  الــطــيــران  حــركــة  على 

بشكل عام.

الخطوط الكينية تطلـب دعـــًما إضــافيًا

مليار دوالر 
خسائر السياحة 
في زيمبابوي

هراري - د ب ا:

زيمبابوي  في  السياحة  هيئة  قالت   
تراجعت  السائحين  أعــداد  إن  بيان  في 
أشــهــر  عـــشـــرة  أول  خــــالل   ٪٩٠ بــنــحــو 
القطاع  لتكبد  أدى  ما   ،٢٠٢٠ عــام  من 

ونــقــلــت  دوالر.  ــيــار  مــل بــنــحــو  خــســائــر 
وكالة بلومبرج لألنباء عن الهيئة القول 
أثر  والــداخــلــي  الــدولــي  السفر  «تجميد 
بــصــورة كــبــيــرة عــلــى الــســيــاحــة، وأدى 
لعرقلة نمو متوقع في السياحة الداخلية 

بحلول نهاية عام ٢٠٢٠».

يــعــد  الـــســـيـــاحـــة  قـــطـــاع  أن  ويــــذكــــر 
أحـــد الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة الــتــي توفر 
واستقبلت  البالد.  في  األجنبية  العملة 
عــام  شــخــص  ــيــون  مــل  ٢٫٥ زيـــمـــبـــابـــوي 
٢٠١٨، وحققت أرباًحا بقيمة أكثر من 

١٫٣ مليار دوالر.

حال إلغاء رحالت بسبب اإلضراب

بروكسل - د ب أ:

 قضت محكمة العدل األوروبية، 
أمــــس، بــأنــه يــتــعــيــن عــلــى شــركــات 
للركاب  تــعــويــضــات  دفـــع  الــطــيــران 

عن الرحالت الملغاة إذا ما تسببت 
إضــــرابــــات فـــي عــمــلــيــات اإللـــغـــاء. 
وكانت خلفية القضية إضرابًا استمر 
الخطوط  طيارو  نظمه  أيــام  سبعة 
إلغاء  وشهد  االسكندنافية  الجوية 

ـــرحـــالت الــجــويــة عــام  عــــدد مـــن ال
السفر  أراد  مسافر  وطــلــب   .٢٠١٩
تعويًضا  ستوكهولم،  إلى  مالمو  من 
عــن رحــلــة مــلــغــاة، لــكــن الخطوط 
الـــجـــويـــة االســـكـــنـــدنـــافـــيـــة رفــضــت 

الـــــدفـــــع. ودفـــــعـــــوا بـــــأن اإلضـــــــراب 
ـــا اســتــثــنــائــًيــا» يمكن  يــمــثــل «ظـــرًف
لإلعفاء  عليه  االعــتــمــاد  لــلــشــركــات 
ــبــات الـــتـــعـــويـــض. لــكــن  مــــن مــتــطــل
انحازت  األوروبــيــة  العدل  محكمة 

أمس إلى جانب الركاب وقالت إن 
استثنائًيا  ظرًفا  يشكل  ال  اإلضــراب 
إذا كان يهدف إلى تحسين ظروف 
العمل أو ضمان زيادات في األجور. 
اعتبار  بــوجــوب  المحكمة  وقــضــت 

اإلضرابات جزًءا من نشاط صاحب 
العمل، لذلك ينبغي التخطيط لها.

وعــــــــالوة عـــلـــى ذلـــــــك، بـــمـــا أن 
يضمن  األوروبــــي  االتــحــاد  قــانــون 
فإنه «متوقع  اإلضــراب،  في  الحق 

بالنسبة ألي صاحب عمل»، وذلك 
صحفي.  لبيان  وفًقا 

هذا  أن  إلــى  المحكمة  وخلصت 
يحتفظ  الــعــمــل  صــاحــب  أن  يــعــنــي 

ببعض السيطرة على األحداث.

إلـــزام شركـــات الطـــيران بـســداد تعــويضـات
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األخيرةاألخيرة

كبيرة  فرصة  الرقمية  العمالت  تــداول  أصبح 
المشفرة  الــعــمــالت  تـــداول  ويتطلب  لالستثمار، 
تحقيق  أمــل  على  الخاصة  بــاألمــوال  المخاطرة 
ربـــح مــن أســعــار الــصــرف الــمــتــغــيــرة بــاســتــمــرار، 
وتــتــيــح الــعــمــالت الــرقــمــيــة لــلــمــتــداولــيــن فرصة 
تحديد  ويرتبط  االستثمارية،  محفظتهم  لتنويع 
سعر هذه العمالت بشكل أساسي بحجم العرض 
والطلب، وال ترتبط قيمة العمالت الرقمية بشكل 
مباشر باالقتصادات المحلية للدول أو الظروف 
للمستثمرين  بالنسبة  الــمــهــم  ومـــن  الــســيــاســيــة. 
تــداول  عمل  لكيفية  قــوي  فهم  لديهم  يكون  أن 
العمالت المشفرة وكيفية اختيار أفضل العمالت 
المستثمرين  مـــن  الــكــثــيــر  واســتــطــاع  الــرقــمــيــة. 
من  كبيرة  أربــاح  تحقيق  العالم  أنحاء  جميع  في 
تداول  سوق  أن  البعض  يرى  وقد  العمالت.  هذه 
العمالت الرقمية شديد التقلب، لكن ما ال يمكن 
إنكاره أنه بالفعل يحقق أرباًحا لمن لديهم خبرة 
المرتبطة  المخاطر  ويفهمون  المجال  هــذا  في 
الرقمية  الــعــمــالت  فــي  االســتــثــمــار  ويتطلب  بـــه. 
حالًيا  ويوجد  ومستقرة.  موثوقة  منصة  اختيار 
التي  والمنصات  الــوســاطــة  شــركــات  مــن  العديد 
تدعم العمالت الرقمية. وقبل التعامل مع إحدى 
من  الكثير  مــن  التحقق  يــجــب  الــمــنــصــات  هـــذه 
والرسوم  المنصة  هــذه  سمعة  وأهمها:  العوامل 

التي تتقاضاها على الشراء والبيع وأساليب الدفع 
وسعر  المستخدم  هوية  من  التحقق  ومتطلبات 
الـــصـــرف، كــمــا يــحــتــاج الــمــســتــثــمــرون إلــــى فتح 
محفظة إلكترونية لحفظ العمالت الرقمية فيها 
وشــراء العمالت الرقمية وإيــداع المبلغ الذي يبدأ 

التداول به.
واالستثمار في العمالت الرقمية شأنه شأن أي 
أوراق مالية في أسواق المال يجب على من يقبل 
والمهارات  المعارف  بعض  لديه  تكون  أن  عليه 
اتخاذ  في  والتسرع  القلق  تجنب  ومنها:  الخاصة 
القرارات، تحديد عمالت معينة ومتابعة أخبارها 
وأفــضــل ســعــر لــلــشــراء وأفــضــل ســعــر للبيع، عــدم 
المغامرة بمبالغ كبيرة في بداية التداول، البحث 
عن المعلومات الموثقة من مصادرها للمساعدة 
المناسب،  الوقت  في  الصائب  الــقــرار  اتخاذ  في 
بكيفية  اإللــمــام  االســتــثــمــاريــة،  المحفظة  تــنــويــع 
تحليل األخبار واألسعار وأن يثقف الشخص نفسه 
بنفسه، االستفادة من األخطاء الشخصية وأخطاء 
الــغــيــر، عـــدم الـــجـــري وراء الــشــائــعــات واألخـــبـــار 
الزائفة ال سيما التي يتداولها البعض عبر منصات 
ــتــواصــل االجــتــمــاعــي، وهـــم فـــي األســـــاس من  ال
محدودي الخبرة في هذا المجال، االعتماد على 
المعرفة والبعد عن التخمين والحظ، االحتفاظ 
بنسخة احتياطية من رقم المحفظة اإللكترونية 

ألن هناك الكثير من وحــدات العمالت مفقودة 
نتيجة فقدان رقم أو مفتاح المحفظة، النظر إلى 
االستثمار في العمالت الرقمية على أنه استثمار 
مستقبلية  لنجاحات  المجال  ويفتح  األمد  طويل 

وليس ميدانًا للربح السريع.
وتتأثر أسعار العمالت الرقمية ببعض العوامل 
ومــنــهــا: الـــعـــرض والــطــلــب فـــــإذا كـــانـــت الــكــمــيــة 
حجم  من  أكبر  المشفرة  العملة  من  المعروضة 
الطلب تنخفض قيمة العملة المشفرة، وبالعكس، 
إذا كان عرض عملة مشفرة معينة محدوًدا وكان 
والعامل  العملة.  قيمة  فستزيد  مرتفًعا،  الطلب 
أكثر  مــن  المضاربة  وتُــعــد  المضاربة  هــو  الثاني 
العوامل التي يمكنها أن تؤثر في أسعار العمالت 
سعر  المضاربة  ترفع  أن  الممكن  فمن  الرقمية، 
أحد األصــول إلى مستويات مرتفعة جــًدا، ومن 
الممكن أيًضا أن تأخذها إلى مستويات منخفضة 
بشكل حاد، لكنها تسبب مخاطر كبيرة. ويطمح 
خالل  من  طائلة  ثــروات  يجنوا  بــأن  المضاربون 
التعامل على هذه العمالت والبيع والشراء بسرعة، 
ما يؤدي إلى تقلبات في األسواق. أما العامل الثالث 
المتوفرة  اإلنتاج  كمية  أو  التعدين  على  فيتوقف 
هناك  حيث  الــســوق،  فــي  الرقمية  العمالت  مــن 
عمالت ال يمكن إنتاجها وعدم القدرة على زيادة 
الكمية التي تم تعدينها، لذا ال بد من معرفة كمية 

اإلنتاج. ومن العوامل المهمة أيًضا ضرورة معرفة 
ومنتجيها.  العملة  وراء  هــم  الــذيــن  األشـــخـــاص 
والعامل الرابع يتصل بموقف الحكومات والدول 
من العمالت الرقمية ففي عصر العولمة وثورة 
إحدى  في  الــقــرارات  تؤثر  أن  يمكن  االتــصــاالت 
الــدول على العالم كله. فنجد بعض الــدول تميل 
بها  واألخــذ  االفتراضية  بالعمالت  االعتراف  إلى 
قيوًدا  عليها  يفرض  أو  يحظرها  اآلخــر  والبعض 
تنظيمية مشددة، ومثل هذه المواقف تؤثر في 
هو  الخامس  والعامل  الرقمية.  العمالت  أســعــار 
التغطية اإلعالمية، فإذا كانت الدعاية أو التغطية 
اإلعالمية إيجابية وجيدة يزداد سعر العملة، في 
حين إذا حصلت العملة على دعاية أو تغطية سلبية 
نرى أن سعر هذه العملة سيتراجع. وهذا يعني أن 
ووسائل  البشرية  بالعواطف  بشدة  تتأثر  األسعار 
اإلعـــالم ومــواقــع الــتــواصــل االجــتــمــاعــي. ويرتبط 
واألزمــات  السياسية  بــاألحــداث  الــســادس  العامل 
االقتصادية فعندما يفقد المستثمرون الثقة في 
الحكومات،  تدعمها  الــتــي  التقليدية،  الــعــمــالت 
على  والسياسية  االقــتــصــاديــة  الــتــطــورات  بسبب 
عام  العالمية  المالية  األزمـــة  فــي  حــدث  مــا  نحو 
٢٠٠٨ واألوضاع االستثنائية التي فرضتها جائحة 
ما  الرقمية  العمالت  إلى  اللجوء  يمكنهم  كورونا 

يتسبب في رفع األسعار.

بقلم: د. هاشـم السيدبقلم: د. هاشـم السيد
باحث اقتصادي 

العمالت الرقمية ما لها 
وما عليها (١١)

ـــة ـــاري ـــم ـــث ـــت ـــظـــة االس ـــمـــحـــف ـــع ال ـــوي ـــن ـــت ــــة ل ــــرص ـــح ف ـــي ـــت ــــالت الــــرقــــمــــيــــة ت ــــم ــــع ال

hashim@halsayed.com 

لندن- رويترز:

أظهرت أرقام رسمية أمس 
أن معدل البطالة في بريطانيا 
متوقع  غير  نحو  على  انخفض 
األشهر  في  بالمئة  خمسة  إلى 
الـــثـــالثـــة الــمــنــتــهــيــة فـــي يــنــايــر 
عندما دخلت البالد مجدًدا في 
لمواجهة  عــام  عــزل  إجــــراءات 
تفشي فيروس كورونا، ما يقل 
إلى   ٥٫٢    الرتفاع  التوقعات  عن 
بــالــمــئــة فـــي اســتــطــالع أجــرتــه 

رويترز.
رسمية  بــيــانــات  وأظـــهـــرت 
السجالت  إلــى  تستند  منفصلة 
الضريبية زيادة قدرها   ٦٨   ألًفا 
في عدد الموظفين في كشوف 
فبراير  لشهر  الشركات  رواتب 

عن يناير، على الرغم من أن 
ألًفا   ٦٩٣ بواقع  أقــل  اإلجمالي 
عن نفس الفترة قبل عام قبل 

بدء الجائحة.
وقـــــال ســــام بــيــكــيــت مــديــر 
اإلحـــصـــاءات االقــتــصــاديــة في 

الوطنية:  اإلحـــصـــاءات  مكتب 
منذ  االنخفاض  ذلــك  «ضمن 
ذلــــك الـــحـــيـــن، مـــّثـــل مـــن هم 
٢٥ عــاًمــا مــا يــقــرب من  دون 
الــثــلــثــيــن، ومــــن يــعــمــلــون في 
الــضــيــافــة أكــثــر مـــن الــنــصــف، 

(ومــــــن يـــعـــمـــلـــون) فــــي لــنــدن 
حوالي الثلث».

وارتفع متوسط   نمو األجور 
أعــلــى  وهـــو  بــالــمــئــة،  إلـــى   ٤٫٨   
مستوى له منذ مارس ٢٠٠٨، 
على الرغم من أن هذا يعكس 

كــيــف كــانــت خــســائــر الــوظــائــف 
منخفضة  القطاعات  في  أكبر 
بالتجزئة  الــبــيــع  مــثــل  األجــــور 
والـــــضـــــيـــــافـــــة، ولـــــيـــــس بـــيـــن 
أصــحــاب األجــور األعــلــى ممن 

حافظوا على وظائفهم.

٥٪ انخفاض معدل البطالة في بريطانيا المركزي العماني يصدر أذون 
خزانة بـ  ١٥٢ مليون ريال

مسقط - قنا:

 أعلن البنك المركزي العماني أمس، أن 
رقم  لإلصدار  المخصصة  األذون  إجمالي 
٥٣٤ من أذون الخزانة الحكومية، بلغ ١٥٢ 
مليون ريال ُعماني تستحق لمدة ٩١ يوًما، 

ابتداًء من اليوم وحتى ٢٣ يونيو المقبل.
 وذكر البنك المركزي في بيان له أمس، 
٨٠٢ر٩٩،  بلغ  المقبول  السعر  متوسط  أن 
لكل  ٨٠٠ر٩٩  مــقــبــول  ســعــر  أقـــل  ووصــــل 
سعر  متوسط  بلغ  فيما  ُعماني،  ريــال   ١٠٠
الخصم ٧٩٥٦٠ر٠ بالمئة، ومتوسط العائد 

أن  إلــى  البيان  وأشـــار  بالمئة.    ٧٩٧١٨ر٠ 
سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع 
البنك المركزي الُعماني (الريبو) على هذه 
سعر  يبلغ  بينما  بالمئة،  ٥ر٠  هــو  األذون 
تسهيالت  على  المركزي  البنك  مع  الخصم 

أذون الخزانة ٧٥ر٠ بالمئة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة 
وزارة  تـــصـــدرهـــا  األجـــــل  قــصــيــرة  ــفــتــرة  ل
للبنوك  استثمارية  منافذ  لتوفير  المالية، 
الــتــجــاريــة الــمــرخــصــة، حــيــث يــقــوم البنك 
الــمــركــزي الــعــمــانــي بــــدور مــديــر اإلصــــدار 

لهذه األذون.

طوكيو-  سنغافورة- رويترز: 

ارتـــفـــع الــــــدوالر األمــريــكــي أمـــس قــرب 
أعــلــى مــســتــويــاتــه فــي الــفــتــرة األخـــيـــرة مع 
تمديد  ظل  في  الحذر  المستثمرين  توخي 
إجراءات عزل في ألمانيا وتصاعد التوترات 
الــجــيــوســيــاســيــة بــيــنــمــا تــــضــــررت الــعــمــلــة 
المحلية في نيوزيلندا من إجراءات لتهدئة 

المضاربات في سوق اإلسكان.
كــمــا هــبــطــت الـــلـــيـــرة الــتــركــيــة ولــكــنــهــا 
تراجعت واحًدا بالمئة فقط وهي خسارة ال 
تقارن بفقدها ٧٫٥ بالمئة أول أمس بعدما 
عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
للتشديد  المؤيد  المركزي  البنك  محافظ 
الــنــقــدي ولــكــن الــمــخــاوف حــيــال إغــالقــات 
جــديــدة فــي أوروبــــا قــوضــت الــهــدوء الــذي 

ساد السوق. ونزل الدوالر ٠٫١ بالمئة مقابل 
الين المالذ اآلمن ولكنه ارتفع قليًال مقابل 
مؤشر  صعد  كما  األخــرى.  العمالت  جميع 

الدوالر ٠٫١ بالمئة إلى ٩١٫٨٩٠.
إلى   ٠٫٢ نحو  اإلسترليني  الجنيه  وهبط 
المرتبطة  العمالت  وكذلك  دوالر   ١٫٣٨٣٣
بــالــنــفــط مـــع هـــبـــوط ســعــر الـــخـــام نتيجة 
من  جديدة  موجة  تــؤدي  أن  من  مخاوف 
العزل  إجــراءات  من  المزيد  إلى  اإلصابات 

في أوروبا.
وارتـــفـــع الـــــدوالر األمــريــكــي نــحــو اثنين 
بالمئة منذ بداية الربع الحالي إذ يتوقع أن 
في  التطعيم  لحملة  السريع  التقدم  يــقــود 
بقيمة  تحفيز  وحــزمــة  المتحدة  الــواليــات 
وصعود  النمو  لتعزيز  دوالر  تريليون   ١٫٩

عائدات السندات وجذب مستثمرين.

الدوالر يرتفع   إلى أعلى مستوياته

هيونداي تبني ٢٠ محطة 
شحن للسيارات الكهربائية

سول- د ب أ: 

أعــلــنــت مــجــمــوعــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور الـــكـــوريـــة الــجــنــوبــيــة 
الــعــمــالقــة لــصــنــاعــة الــســيــارات أمـــس اعــتــزامــهــا إنــشــاء البنية 
تحت  الكهربائية  للسيارات  السرعة  عالي  للشحن  التحتية 

االسم التجاري «إي بيت».
وســــتــــزود مــجــمــوعــة هـــيـــونـــداي مـــوتـــور عـــمـــالء ســيــاراتــهــا 
الشحن  محطات  في  ومريحة  سريعة  بخدمات  الكهربائية 
اإللكترونية. وقالت الشركة في بيان إن بإمكانهم شحن ٨٠٪ 

من سعة بطارية السيارة الكهربائية في غضون ١٨ دقيقة.
أن  إلــى  لألنباء  الجنوبية  الــكــوريــة  يونهاب  وكــالــة  وأشـــارت 
عالي  شحن  محطة   ٢٠ بإنشاء  الــبــدء  تعتزم  مــوتــور  هيونداي 
السرعة خالل العام الحالي في ظل تزايد الطلب على المركبات 

الصديقة للبيئة.
تــخــطــط شــركــتــا هــيــونــداي مـــوتـــور وكـــيـــا، وهــمــا شــركــتــان 
تشكيلة  لتعزيز  موتور،  هيونداي  لمجموعة  رئيسيتان  تابعتان 
في  حصة  على  للحصول  بهما  الخاصة  الكهربائية  المركبات 

سوق السيارات الكهربائية سريعة النمو.
وتــشــكــل هــيــونــداي وكــيــا مــًعــا خــامــس أكــبــر شــركــة لتصنيع 

السيارات في العالم من حيث المبيعات.

عواصم - رويترز: 

رفــــع بــاركــلــيــز أمــــس تــوقــعــاتــه ألســعــار 
دوالرات  أربــعــة  الــجــاري  الــعــام  فــي  النفط 
كبار  منتجين  توخي  إلى  مشيًرا  للبرميل، 
تعافي  مــع  الــمــعــروض  زيــــادة  إزاء  الــحــذر 
الطلب تــدريــجــًيــا مــن الــركــود الــنــاجــم عن 

الجائحة.
يتوقع البنك اآلن سعًرا لخام برنت عند 
تكساس  غرب  ولخام  للبرميل  دوالًرا     ٦٦  

الوسيط األمريكي عند   ٦٢   دوالًرا للبرميل 
دوالًرا  و  ٦٨    دوالًرا  وعــنــد   ٧١    فــي   ٢٠٢١  ، 

للبرميل على التوالي في عام   ٢٠٢٢  .
اتفقت أوبك وحلفاؤها هذا الشهر على 
تمديد معظم تخفيضات إنتاج النفط حتى 
خفضها  الــســعــوديــة  مـــددت  بينما  أبــريــل، 
الــطــوعــي لــإلنــتــاج بــمــقــدار مــلــيــون برميل 
أوبــك  «َحـــَذر  باركليز:  بنك  وقــال  يومًيا. 
هـــو نــتــيــجــة لــكــل مـــن حــالــة عـــدم اليقين 
بشأن وتيرة تعافي الطلب، حتى مع إحراز 

تــقــدم فــي حــمــالت الــتــطــعــيــم، واســتــجــابــة 
لزيادة  األمريكي  المحكم  للنفط  ضعيفة 
من  بالمئة،  مــن   ٢٥    بأكثر  النفط  أســعــار 
تآكل  خطر  ذلــك  يقلص  إذ  نظرنا،  وجهة 
الحصة السوقية (ألوبك)». وقلص باركليز 
تــوقــعــاتــه لـــزيـــادة إمــــــدادات أوبــــك بسبب 
وتوقع  للمجموعة  الــحــذر  النهج  استمرار 
الخفض  عــن  فــقــط  جــزئــًيــا  ــا  تــراجــًع اآلن 
األحادي للسعودية، مضيًفا أن المملكة قد 
األحادي  عن «الخفض  بالكامل  تتراجع  ال 

نمو  باركليز: «نــتــوقــع  وقـــال  الــعــام».  هــذا 
إنــتــاج الــنــفــط الــخــام األمــريــكــي ٦٠٠ ألــف 
بــرمــيــل يــومــًيــا و٨٠٠ ألـــف بــرمــيــل يــومــًيــا 
بــحــلــول الــربــعــيــن األخـــيـــريـــن مـــن ٢٠٢١ 

و٢٠٢٢ على الترتيب».
اإليرانية  اإلمــــدادات  ارتــفــاع  يتوقع  كما 
٠٫٦ مليون برميل يومًيا على أساس سنوي 
تحسن  احــتــمــال  إلـــى  بــالــنــظــر   ،٢٠٢٢ فــي 
المتحدة  والــواليــات  إيـــران  بين  الــعــالقــات 

ورفع بعض العقوبات.

باركليـــز: ٦٦ دوالرًا  لخــام برنت العام الجاري

عواصم - رويترز: 

عام  ذروة  عن  األوروبية  األسهم  هبطت 
أمـــــس، حــيــث تــســبــبــت مـــوجـــة جـــديـــدة من 
عزل  وإجــراءات  كورونا  بفيروس  اإلصابات 
عــام فــي ألمانيا فــي إثـــارة الــمــخــاوف بشأن 
تباطؤ تعافي االقتصاد من صدمة الجائحة.

األوروبـــي   ٦٠٠ ستوكس  الــمــؤشــر  ونـــزل 

٠٫٧ بالمئة بعد جولة جديدة من العقوبات 
على  سلبًا  أثــر  مــا  الصين،  استهدفت  التي 
األسواق اآلسيوية. وانخفض المؤشر داكس 
األلماني ٠٫٨ بالمئة وتراجعت أسهم السفر 
والسياحة مجدًدا، إذ نزل سهم آي.إيه.جي 
المالكة للخطوط الجوية البريطانية وإيزي 
وثالثة  اثنين  بين  توي  السفر  وشركة  جت 

بالمئة.  

بكين- د ب أ: 

الصينية  السيارات  صناعة  شركة  أعلنت 
جــيــلــي أوتـــــو صـــافـــي أربـــاحـــهـــا خــــالل الــعــام 
المالي الماضي، التي جاءت أقل من توقعات 
خالل  الشركة  أربـــاح  صافي  بلغ  المحللين. 
الـــعـــام الــمــالــي الــمــاضــي ٥٣ر٥ مــلــيــار يـــوان 
بانخفاض نسبته ٣٢٪ عن العام المالي السابق، 
المحللين  تــوقــعــات  متوسط  كــان  حين  فــي 

الذين استطلعت وكالة بلومبرج لألنباء رأيهم 
الشركة  إيــــرادات  وبلغت  يـــوان.  مليار  ٢١ر٧ 
خــالل الــعــام الــمــالــي الــمــاضــي ١١ر٩٢ مليار 
يوان بانخفاض نسبته ٤ر٥٪ سنويًا في حين 
كانت التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات تبلغ 
قررت  نفسه  الوقت  يوان.،في  مليار  ٨٣ر٩١ 
 ٢٠ بقيمة  نقدية  تــوزيــعــات  صــرف  الشركة 
سنتًا «هونج كونج» لكل سهم مقابل ٢٥ سنتًا 

خالل العام المالي قبل الماضي.

تراجع األسهم األوروبية

٣٢٪ انخفاض أرباح  جيلي أوتو الصينية
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