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مــــــال و أعــمـــال

تحقيق  القطري،  االقتصاد  يواصل 
ــنـــوعـــيـــة، حــيــث  ســلــســلــة نـــجـــاحـــاتـــه الـ
سجل القطاع البنكي نمًوا كبيًرا، فيما 
ــــرى نــشــاطــاً  شــهــدت الــقــطــاعــات األخـ
قويًا، ما انعكس إيجابًا على أداء السوق 

القطري.
وأشـــــــارت بـــيـــانـــات مـــصـــرف قطر 
ــرار تــنــامــي  ــمــ ــ ــت الــــمــــركــــزي  إلـــــى اســ
بالعملة  الكلية  الدولية  االحتياطيات 
األجــنــبــيــة لــمــصــرف قــطــر الــمــركــزي 
ــع نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر إلـــى  ــ ووصــــولــــهــــا مـ
وتتكون  ريال.  مليار   ١٩٩٫١٤ مستوى 
االحـــتـــيـــاطـــيـــات الــرســمــيــة مـــن أربـــع 
مقدمتها  فــي  يأتي  رئيسية  مكونات 

األجنبية،  الخزينة  وأذونات  السندات 
والــــودائــــع واألرصـــــــدة الــنــقــديــة لــدى 
البنوك األجنبية، ومقتنيات المصرف 
المركزي من الذهب، وودائع حقوق 
قطر  دولة  وحصة  الخاصة،  السحب 
ويضاف  الدولي.  النقد  صندوق  لدى 
إلى االحتياطيات الرسمية موجودات 
ــلـــة أخــــــرى بــالــعــمــلــة األجــنــبــيــة  ســـائـ
يُعرف  مــا  معا  اإلثنين  يشكل  بحيث 

باالحتياطيات الدولية الكلية.
وفـــــي حـــيـــن ظـــلـــت االحـــتـــيـــاطـــيـــات 
الرسمية لدى مصرف قطر المركزي 
عند  يــنــايــر  شــهــر  نــهــايــة  مــع  مستقرة 
مليار   ٣٩٫٦ أو  ريــــال  مــلــيــار   ١٤٤٫٣

االحــتــيــاطــيــات  إجــمــالــي  ــإن  فـ دوالر، 
الدولية، بما في ذلك السيولة بالعملة 
األجــنــبــيــة قــد ارتــفــع فــي نــهــايــة شهر 
يناير بنحو ٠٫٧٧ مليار ريال لتصل إلى 
٥٤٫٦ نحو   ، ريــال  مليار   ١٩٩٫١٤ نحو 

مليار دوالر، وهي بذلك قد ارتفعت 
بنحو ٦٢ مليار ريال أو ما نسبته ٣٤٫٥

عما كانت عليه قبل سنتين في يناير 
 ٪١٠٫٧ بنسبة  زادت  إنها  كما   ،٢٠١٨

عما كانت عليه قبل سنة.
وفـــي الــســيــاق نــفــســه، احــتــلــت دولــة 
ــثــة عــالــمــيــا في  ــال ــث ــبــة ال قــطــر الــمــرت
لكتاب  وفقاً  وذلــك  االقتصادي  األداء 
الــذي   ٢٠١٩ لعام  العالمي  التنافسية 

يــــصــــدره الــمــعــهــد الــــدولــــي لــلــتــنــمــيــة 
سويسرا،  في  سنويا   (IMD) االداريــة 
القوي  األداء  اســتــمــرار  يــؤكــد  مــا  وهــو 

لالقتصاد القطري.
وقد صعدت دولة قطر إلى المرتبة 
بشكل  التنافسية  مــؤشــرات  فــي   (١٠)
عام من بين (٦٣) دولة معظمها من 
بالمرتبة  مــقــارنــًة  المتقدمة،  الـــدول 

(١٤) التي سجلتها في العام ٢٠١٨.
التنافسية  الــقــدرة  تقييم  ويعتمد 
من  مجموعة  على  التقرير  هــذا  فــي 
الــبــيــانــات والـــمـــؤشـــرات اإلحــصــائــيــة 
محلية  جـــهـــات  ــدة  عــ عـــن  ــادرة  ــصــ ــ ال
مــدراء  آراء  إلــى  بــاإلضــافــة  وعالمية، 

ــمــــال الــذيــن  الـــشـــركـــات ورجــــــال األعــ
من  ألكــثــر  الــمــيــدانــي  الــمــســح  شملهم 
وجهات  عرضوا  والذين  شركة،   ٢٠٠
األعمال  بيئة  حول  بصراحة  نظرهم 

وتنافسية االقتصاد القطري.
وقـــد شملت الــمــحــاور الــتــي تــبــوأت 
متقدمة  مـــراتـــب  قــطــر  دولــــة  فــيــهــا 
فـــي الــتــقــريــر كـــال مـــن مـــحـــور األداء 
ومحور   ،(٣) المرتبة  في  االقتصادي 
 ،(٥) المرتبة  فــي  الحكومية  الكفاءة 
ومـــحـــور كـــفـــاءة قــطــاع األعـــمـــال في 
على  حــصــلــت  فــيــمــا   ،(١٠) الــمــرتــبــة 
الــبــنــيــة  مـــحـــور  فــــي   (٤٠) الـــمـــرتـــبـــة 

التحتية.

وجاء هذا الترتيب المتقدم مدعوما 

األداء  مـــنـــهـــا  الــــعــــوامــــل،  مــــن  ــعــــدد  بــ

فــي تدني  االقــتــصــادي الــقــوي مــمــثــالً 

التكوين  نسبة  وارتفاع  البطالة  معدل 

المحلي  الناتج  من  الثابت  الرأسمالي 

المحلي  ــار  ــ االدخـ ونــســبــة  اإلجــمــالــي، 

ونسبة  اإلجمالي،  المحلي  الناتج  من 

المحلي  الناتج  من  التجاري  الميزان 

ــالـــي، والــمــســتــوى الـــعـــالـــي من  ــمـ اإلجـ

اإلنتاجية الكلية، باإلضافة الى ارتفاع 

ــرد مـــن الـــنـــاتـــج الــمــحــلــي  ــفـ نــصــيــب الـ

اإلجمالي، وتدني معدل التضخم.

االقتصاد القطري يستمر في تحقيق معدالت نمو مرتفعة
التصنيفات االئتمانية القوية تدعم النقالت النوعية للقطاع البنكي

برعـــــاية
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(المصرف)  اإلســالمــي  قطر  مصرف 
هـــو أول مــصــرف إســـالمـــي فـــي قــطــر، 
يـــزال  وال   ١٩٨٢ ــام  عـ عــمــلــه  ــدأ  بـ حــيــث 
المصرفية  الــمــؤســســات  أكــبــر  اآلن  إلـــى 
يستحوذ  حيث  الــدولــة،  فــي  اإلســالمــيــة 
مــن   ٪٤٠ ــوالــــى  حــ نــســبــة  عـــلـــى  ــاً  ــيـ ــالـ حـ
الــبــالد،  فــي  اإلســالمــيــة  الصيرفة  قــطــاع 
السوق  إجمالي  من   ٪١١ حوالي  وحصة 

المصرفية.
يــتــبــنــى الـــمـــصـــرف اســتــراتــيــجــيــة نمو 
تهدف لتعزيز مكانته ودوره كمصرف 
مع  قوية  بعالقات  يتمتع  رائــد  إســالمــي 
عمالئه، وشراكات مهمة مع المجتمعات 
التي  االستراتيجية  وتتماشى  المحلية. 
ــيـــق مــع  يــتــبــنــاهــا الـــمـــصـــرف بــشــكــل وثـ
التزام  ومع   ،٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيــة 
الــحــكــومــة فـــي االســـتـــثـــمـــار فـــي الــبــنــيــة 
التحتية للبالد وتنويع االقتصاد وتطوير 

قطاع خاص قوي.
حصصاً  المصرف  مجموعة  وتمتلك 
المالية  الخدمات  شركات  من  عدد  في 
في  اإلســالمــيــة  الشريعة  مــع  المتوافقة 
وهو  إنفست،  كيو  مصرف  ومنها  قطر 
مــؤســســة مــصــرفــيــة اســتــثــمــاريــة تــابــعــة 
ــذا إلـــى جــانــب الــشــركــات  لــلــمــصــرف، هـ
الــزمــيــلــة شـــركـــة «بــيــمــه» (الــمــخــتــصــة 
التأميني)،  التكافل  بــرامــج  تقديم  فــي 
وشركة الجزيرة للتمويل (شركة تمويل 

استهالكي).
ولـــمـــجـــمـــوعـــة الـــمـــصـــرف حــضــورهــا 
من  يمكنها  مما  الرئيسية  األســـواق  في 
فيمتلك  بالخارج،  عمالئها  حاجة  تلبية 
مؤسسة  وهـــي   ،QIB-UK الــمــصــرف 
لتلبية   ٢٠٠٨ عــام  تأسست  تابعة  مالية 
جــمــيــع االحـــتـــيـــاجـــات الــمــالــيــة لـــألفـــراد 
ــات الـــقـــطـــريـــة فــــي الــمــمــلــكــة  ــركــ ــشــ ــ وال
حضوراً  المصرف  يمتلك  كما  المتحدة. 
في لبنان من خالل بيت التمويل العربي 

هذا باإلضافة إلى فرع في السودان.
نتائج مالية إيجابية

وفي عام ٢٠١٩، حقق المصرف نتائج 
المؤشرات  أهــم  وهــذه  إيجابية،  مالية 

التى حققها:
عائد  صافية  أربــاحــاً  الــمــصــرف  حقق 
٣,٠٥٥٫٤ بــقــيــمــة  الــمــســاهــمــيــن  لــحــقــوق 

ــال قــطــري عــن الــعــام المالي  مــلــيــون ريـ
بنسبة زيادة قدرها ١٠٫٩٪.

حققت إجمالي الموجودات نمواً بنسبة 
٦٫٧٪ مقارنة مع عام ٢٠١٨ حيث بلغت 
في  بالنمو  مــعــززة  ر.ق.  مــلــيــار   ١٦٣٫٥

األنشطة المصرفية الرئيسية.
قوياً  نــمــواً  التمويلية  األنــشــطــة  سجلت 
٢٠١٨ ــام  عـ مــع  مــقــارنــة   ٪١١٫٣ بنسبة 

حيث بلغت ١١٣٫٨ مليار ر.ق. كما بلغت 
ر.ق.  مليار   ٣٣٫٣ االستثمارية  األنشطة 
بنسبة زيادة ٥٫٧٪ مقارنة مع عام ٢٠١٨.
بلغت ودائع العمالء ١١١٫٦ مليار ر.ق. 
حــيــث ســجــلــت نـــمـــواً قـــويـــاً بــنــســبــة ١١٪ 

مقارنة مع ديسمبر ٢٠١٨.
المنتهية  السنة  عن  الدخل  إجمالي  بلغ 
٧,٧٣٨٫٢ مــبــلــغ   ٢٠١٩ ديــســمــبــر   ٣١ فـــي 
 ،٪١٢٫٤ نــمــو  نسبة  مــســجــالً  ر.ق.  مــلــيــون 
واإلستثمار  التمويل  ايــرادات  حققت  حيث 
مليون   ٦,٩٢٩٫٨ وبلغت   ٪١٥٫٥ بنسبة  نمواً 
يعكس  مما   ٢٠١٩ ديسمبر  بنهاية  ر.ق. 
نمواً إيجابياً متزايداً في األنشطة التشغيلية 

الرئيسية.
بنسبة  اإلحــتــفــاظ  مــن  المصرف  تمكن 
إجمالي  مــن  المتعثر  للتمويل  منخفضة 
التمويل وذلك عند ١٫٣٪ والتي تعتبر من 
أقل النسب في مجال الصناعة المصرفية، 
التمويلية  الــمــحــفــظــة  جــــودة  يــعــكــس  مــمــا 
واصــل  كــمــا  لــلــمــخــاطــر.  الــفــّعــالــة  واإلدارة 
لتكوين  المتحفظة  ســيــاســتــه  الــمــصــرف 
الــمــخــصــصــات حــيــث بــلــغــت نــســبــة تغطية 

التمويل المتعثر ١٠٠٪ بنهاية عام ٢٠١٩.
١٧٫١ المساهمين  حقوق  إجمالي  بلغ 

مقارنة   ٪١١٫١ نمو  بنسبة  ر.ق.  مليار 

بنهاية ديسمبر من العام ٢٠١٨.
المصرف يقود التحول الرقمي

فــي عــام ٢٠١٤، تــوقــع مــصــرف قطر 
اإلســـالمـــي (الـــمـــصـــرف) أنــــه فـــي عــالــم 
االتصاالت عالية التقنية ونمو استخدام 
ــال،  ــمــ ــاز األعــ ــجــ ــ ــزة الـــذكـــيـــة إلن ــ ــهـ ــ األجـ
ــمــــالء بـــالـــحـــصـــول عــلــى  ــعــ ــ ســـيـــرغـــب ال
الوقت  في  ومخصصة  فورية  خدمات 
الذي يناسبهم. ومن خالل وضع العميل 
المصرف  بدأ  استراتيجيته،  صميم  في 
رحـــلـــة تـــحـــول رقـــمـــي لــتــوفــيــر تــجــربــة 
سلسة لعمالئه من خالل جميع القنوات 

الرقمية.
تسريع  على  المصرف  عمل  وحديثاً، 
وتيرة االستثمار في القنوات االلكترونية 
ــيـــر مـــعـــظـــم خـــدمـــاتـــه  مــــن خـــــالل تـــوفـ
عــلــى تــطــبــيــق جــــوال الــمــصــرف الــحــائــز 
عــلــى جــوائــز عــالــمــيــة، ومــنــصــة جــديــدة 
االنــتــرنــت،  عــبــر  المصرفية  لــلــخــدمــات 
وأجهزة الصراف اآللي وااليداع النقدي 
 ،ITM الــتــفــاعــلــيــة الـــصـــراف  وأجـــهـــزة 
بــاإلضــافــة إلـــى مــركــز اتــصــال الـــذي تم 

 .IVR تحديث أنظمته التفاعلية
المصرف  استبدل  نفسه،  الوقت  وفي 
ــور  ــي، وطـ ــاســ نــظــامــه الــمــصــرفــي األســ
القنوات  متعددة  جديدة  رقمية  منصة 
واضعاً  والشركات،  األفراد  من  لعمالئه 
في  يتمثل  ــداً  ــ واحـ هــدفــاً  عينيه  نــصــب 
كفاءة  أكثر  المصرفية  الخدمات  جعل 

وسرعة وجودة لعمالئه.
ــاف الـــمـــصـــرف مــــؤخــــراً خــدمــة  ــ وأضــ
«البطاقة االئتمانية الفورية» عبر تطبيق 
جـــوال الــمــصــرف. وتــوفــر هــذه الخدمة 
المؤهلين  للعمالء  الــكــامــلــة  الــخــطــوات 
تطبيق  عبر  االئتمانية  البطاقة  إصـــدار 
لهم  يتيح  ما  للعمالء،  المصرف  جــوال 
البطاقة  على  للحصول  بطلب  الــتــقــدم 
الــتــي تــالئــم احــتــيــاجــاتــهــم وتــتــوافــق مع 
استكمال  يتم  حيث  المالية،  معاييرهم 
كافة الخطوات رقمياً في غضون دقائق 
للعميل  البطاقة  تسليم  ويتم  مــعــدودة 
مركز  طريق  عن  أو  البريد  طريق  عن 

خدمات المصرف وفق اختياره.
ــان الــمــصــرف أول بــنــك فــي قطر  وكـ
يطرح خدمة فتح الحساب رقمياً للعمالء 
الجدد، والتي تتيح للعمالء المستقبليين 
أيضاً فرصة فتح حساب جاري أو توفير 
أو «مسك» جديد وتحويل رواتبهم إلى 
الــمــصــرف بــســهــولــة مـــن خـــالل تطبيق 
جوال المصرف الحائز على عّدة جوائز 
من  وســرعــة  بسهولة  مرموقة  عالمية 
الحاجة  دون  وقــت  أي  وفــي  مكان  أي 

إلى زيارة أي من فروع المصرف.
سابق  وقــت  فــي  المصرف  أطــلــق  كما 
خدمة «التمويل الفوري»، أسرع وأسهل 
شخصي  تمويل  على  للحصول  طريقة 
فـــي قـــطـــر، تــتــيــح لــلــعــمــالء الــقــطــريــيــن 
جوال  تطبيق  عبر  تمويل  على  الحصول 
الــمــصــرف خــالل دقــائــق مــعــدودة. كما 
بيع  نقاط  أجهزة  أول  المصرف  أطلق 
الــكــتــرونــيــة  وبـــوابـــة   ،(POS) إســالمــيــة 
األجــور  حماية  لنظام  للشركات  خاصة 

.(WPS)
مكثفة  وتــطــويــر  بحث  مرحلة  وبــعــد 
لــفــهــم احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات الــقــطــاع 
الــمــصــرفــي فـــي قــطــر، قـــام الــمــصــرف 
لخدماته  كاملة  تــحــّول  عملية  بــإجــراء 
المصرفية االلكترونية من خالل إطالق 
المصرفية  للخدمات  األحــدث  منصته 
عــبــر االنـــتـــرنـــت الــتــي تــســتــخــدم أحـــدث 
بواجهة  العمالء  لتزويد  التكنولوجيات 
خاللها  من  يمكنهم  االستجابة  سريعة 
ــعــــة مــن  ــــى مــجــمــوعــة واســ الــــوصــــول إلـ
أي  متصفح  عبر  والــمــيــزات  الــخــدمــات 

جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
فــقــد تـــحـــّول الــمــصــرف إلـــى مؤسسة 
الساعة  مدار  على  خدماتها  تقدم  مالية 
لعمالئها  وتــوفــر  ــبـــوع،  األسـ أيــــام  طــيــلــة 

إمكانية أداء معظم عملياتهم المصرفية 
المصرف،  جـــوال  تطبيق  عبر  اليومية 
وخـــدمـــات الــصــيــرفــة اإللــكــتــرونــيــة في 
الحاجة  دون  مكان،  أي  ومن  وقت  أي 
وسيواصل  المصرف.  فــروع  زيــارة  إلــى 
ــويـــر مــحــفــظــة  ــطـ ــمـــصـــرف تـــنـــويـــع وتـ الـ
المنتجات الرقمية والخدمات المقدمة 

تلبية الحتياجات وتوقعات العمالء.
تصنيف إئتماني قوي

إئتمانية  بتصنيفات  المصرف  يتمتع 
قوية، ففي نوفمبر ٢٠١٩، قامت وكالة 
«فيتش»  العالمية  االئتمانية  التصنيف 
بــتــصــنــيــف الــمــصــرف االئــتــمــانــي طــويــل 
مستقبلية  نــظــرة  مــع   “A» عــنــد األجـــل 
قامت   ٢٠١٩ ديسمبر  وفـــي  مــســتــقــرة. 
ــوديـــز“  ــة الــتــصــنــيــف الـــدولـــيـــة ”مـ ــالـ وكـ
الطويل  الــمــدى  عــلــى  الـــودائـــع  بتصنيف 
للمصرف عند مستوى «A١“ مع نظرة 
٢٠١٩ مايو  وفــي  مستقرة.   مستقبلية 

قامت وكالة التصنيف الدولية «كابيتال 
الــمــالــيــة  الـــقـــوة  بتصنيف  إنــتــيــلــيــجــنــس» 
للمصرف عند مستوى «+A“ مع نظرة 
٢٠١٩ مــارس  وفي  مستقرة.  مستقبلية 
قامت وكالة التصنيف الدولية ستاندرد 
ــورز بــتــأكــيــد تــصــنــيــف الــمــصــرف  ــ ــد بـ ــ آن
مستقبلية  نظرة  مع   “-A“مستوى عند 

مستقرة.
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«المصرف»  يقود عملية التحول الرقمي «المصرف»  يقود عملية التحول الرقمي 
ائتمانية  بتصنيفات  مدعومة  قوية  مالية  مؤشرات  يحقق 

المصرف يتبع 
استراتيجية تهدف 

لتعزيز مكانته 
كمصرف إسالمي رائد 

المصرف يتوج تميزه بأكثر من ٢٠ جائزة عالمية في عام ٢٠١٩

تحقيق أرباح صافية بقيمة ٣,٠٥٥٫٤ مليون ريال عن العام المالي بنسبة زيادة قدرها ١٠٫٩٪.

المالية  والتقارير  المجالت  من  العديد  وتقدير  إشادة  على  المصرف  حصل  المستمرة،  وابتكاراته  المتميز  ألدائه  نظراً 
الدولية المرموقة بصفته أحد المصارف الرائدة في المنطقة، حصد المصرف  في عام ٢٠١٩ الجوائز التالية: 

 • أفضل بنك في قطر ٢٠١٩، من يوروموني
 • أفضل بنك إسالمي في الشرق األوسط وقطر لعام ٢٠١٩، من مجلة ذا بانكر 

 • أفضل بنك إسالمي في المملكة المتحدة ٢٠١٩ ، ألول مرة، من مجلة ذا بانكر 
 • أفضل بنك رقمي للعمالء في قطر ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس
 • أفضل بنك رقمي مبتكر في قطر ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس

 • أفضل منتج مصرفي إسالمي مبتكر لعام ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس
 • أفضل بنك في الخدمات والتسويق عبر شبكات التواصل االجتماعي ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس

 • أفضل مؤسسة مالية إسالمية في  قطر ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس
 • أفضل مقدم تمويل إسالمي للمشاريع في العالم٢٠١٩، من غلوبال فاينانس 
 • أفضل مؤسسة مالية إسالمية في السودان لعام ٢٠١٩، من غلوبال فاينانس 

 • أفضل بنك رقمي في قطر لعام ٢٠١٩، من مجلة ذا آشيان بانكر
 • أفضل إنجازات القيادة لرئيس تنفيذي ٢٠١٩، مجلة آيشيان بانكر
 • أفضل بنك من حيث اإلدارة في قطر٢٠١٩، مجلة آيشيان بانكر

 • أفضل بنك إسالمي في قطر ٢٠١٩، من مجلة ذا اسيت 
 • أفضل بنك إسالمي لألفراد في قطر ٢٠١٩، من مجلة ذا اسيت
 • أفضل تطبيق جوال مصرفي لألفراد ٢٠١٩، من مجلة ذا أسيت

 • جائزة «أفضل مصرف إسالمي في قطر»، ضمن جوائز الخدمات المصرفية في منطقة الشرق األوسط التي تنظمها 
مجلة «EMEA فاينانس»

 • أفضل بنك إسالمي في قطر٢٠١٩، من االتحاد العالمي للمصرفيين العرب
 • أفضل منتج إسالمي لبطاقة هدية ٢٠١٩، من شركة فيزا 





شركة أعمال  تتميز بأنها إحدى أكثر 
نمّواً  وأكثرها  تنّوعاً  األعمال  مجموعات 
٢٦ أعمال  شركة  وتضم  المنطقة.  في 

ــدة أعـــمـــال نــشــطــة (شـــركـــات تابعة  وحــ
ومشروعات مشتركة) متنوعة األنشطة 
ــي مــخــتــلــف  وتـــشـــغـــل مـــكـــانـــة رائــــــــدة فــ
التي  الرئيسية  االقــتــصــاديــة  الــقــطــاعــات 
الصناعي  االنتاج  قطاع  بها،  مثل  تعمل 
ــع والــقــطــاع  ــوزيـ ــتـ ــتـــجـــارة والـ ــاع الـ ــطـ وقـ

العقاري وقطاع إدارة الخدمات.
ــــدى أبـــرز  ــمـــال إحـ ــذلـــك تــعــتــبــر اعـ وكـ
الــشــركــات الــمــدرجــة أســمــهــمــا لــلــتــداول 
 .٢٠٠٧ عـــــام  مــــن  قـــطـــر  ــة  ــورصــ ــ ب فــــي 
وقــــد تــأســســت الــشــركــة فـــي يــنــايــر من 
خاصة  مساهمة  كــشــركــة   ٢٠٠١ الــعــام 
ــدودة الــمــســؤولــيــة ومــســجــلــة في  ــحــ مــ
شركة  تحويل  تم  ثم  ومــن  قطر.  دولــة 
في  عــامــة  مساهمة  شــركــة  إلــى  اعــمــال 
يوليو ٢٠٠٧، ثم تم إدراجها في بورصة 
ــال  ــمــ ــرأســ قــطــر فـــي ديــســمــبــر ٢٠٠٧ بــ
قطري.  ريال  مليار   ٣,٤٥ قدره  مدفوع 
المال  رأس  ذلك الحين تم زيادة  ومن 
٦٫٣ عـــدة مـــرات إلـــى أن أصــبــح حــالــيــاً 

مليار ريال قطري.
تبّني  على  اعمال  شركة  نجاح  يرتكز 
الشركة الستراتيجية واضحة تقوم على 
النشاطات  وتطوير  الــتــنــّوع  مــن  المزيد 
ريــادي  مركز  على  للمحافظة  القائمة 
أبرز  مع  شراكات  وتأسيس  السوق،  في 
ــوّرديـــن فـــي مــجــال عــمــلــهــم وذلـــك  ــمـ الـ
لالستفادة من خبراتهم، والتركيز على 
النمو  ذات  والقطاعات  الصناعي  اإلنتاج 
التي  النمو  سياسة  تضمن  كما  المرتفع. 
والمزيد  القوة  لها  اعمال  شركة  تتبعها 
إيجاد  إلى  تسعى اعمال  االستقرار،  من 
الــفــرص اإلســتــثــمــاريــة الــمــجــديــة وخلق 
المصلحة،  أصحاب  لكل  مضافة  قيمة 
أفضل  لتحقيق  دائــمــاً  السعي  خــالل  من 
قطاع  نشاط  على  التركيز  مع  النتائج،  

االنتاج الصناعي.
تــنــقــســم نــشــاطــات شــركــة اعـــمـــال إلــى 

أربعة قطاعات، وهي: 

قطاع اإلنتاج الصناعي: 
ــذا الــقــطــاع الــعــديــد  تـــوّفـــر نــشــاطــات هـ
من المواد والمنتجات الالزمة لمشاريع 
الجاهزة،  الخرسانة  مثل  التحتية  البنى 
الكهربائية  الــكــابــالت  المعشق،  الــبــالط 

وأنابيب الخرسانة المسلحة. 
يضم هذا القطاع كل من الشركات 

التالية: 
الــجــاهــزة:  وتعتبر  للخرسانة  اعــمــال 
اعــمــال لــلــخــرســانــة الــجــاهــزة مــن أكبر 
دولــة  فــي  الــجــاهــزة  الخرسانة  منتجي 
قـــطـــر، حـــيـــث لـــديـــهـــا مـــعـــامـــل عـــديـــدة 
الرئيسية.  المشاريع  جميع  من  بالقرب 

ــمـــال لــلــخــرســانــة الــجــاهــزة  وتــتــمــتــع اعـ
بالثقة والسمعة الممتازة، كما أن الفرع 
٩٠٠١:٢٠٠٨ األيزو  شهادة  على  حاصل 
١٨٠٠١:٢٠٠٧ المهنية  للصحة  واأليــزو 

وأيزو للبيئة ١٤٠٠١:٢٠٠٤.
ــيـــة  ــتـ ــنـ ــمـ ــاعــــات اإلسـ ــ ــن ــصــ ــ ــل ــ اعــــــمــــــال ل
ــلــصــنــاعــات  ذ.م.م.: بــــــــــــــــدأت اعــــمــــال ل
اإلسمنتية بإنتاج اإلنترلوك والبالط عام 
السنوية  اإلنــتــاجــيــة  الــطــاقــة  تبلغ   .٢٠١٠
متر  مليوني  أو  طوب  مليون   ٢٥ حوالي 
مـــرّبـــع مـــن حـــجـــارة الـــرصـــف. ويــمــلــك 
تصنيع  آالت  أكــبــر  مــن  واحـــدة  المصنع 

الطوب وحجارة الرصف في قطر.
المتقّدمة  والــصــّبــات  األنــابــيــب  شــركــة 
 ،٢٠١٠ ــي  ــ فـ تـــأســـيـــســـهـــا  ــم  ــ تـ ذ.م.م: 
وتقع الشركة بمدينة مسيعيد الصناعية 
وتبلغ  مربع،  متر   ٨٥٫٠٠٠ مساحة  على 
طن   ٤٥٠٫٠٠٠ لــهــا  اإلنــتــاجــيــة  الــطــاقــة 
سنوياً. يقوم المصنع بإنتاج أنابيب غرف 
الــمــنــاهــل الـــدائـــريـــة لــلــصــرف الــصــحــي، 
العبارات  المسلحة،  الخرسانية  األنابيب 
الثقب  وأنابيب  الخرسانية  الصندوقية 

األفقي الخرسانية.
الحديدية  لــإلنــشــاءات  فــرايــنــز  شــركــة 
مــشــروع  ذ.م.م.:  األوســــــط  الـــشـــرق   -
ــع الــــشــــركــــة الـــهـــولـــنـــديـــة  ــتــــرك مــ ــشــ مــ
«فــرايــنــز لــإلنــشــاءات الــحــديــديــة» وقــد 
٢٠٠٩ عــام  قطر  فــي  إنشاء المعمل  تــم 

لــصــنــاعــة وتــجــمــيــع وصـــيـــانـــة الــهــيــاكــل 
المختلفة.  للصناعات  الالزمة  الحديدية 
في  االول  مــعــمــلــيــن  الـــشـــركـــة  وتــمــلــك 
منطقة  فــي  والــثــانــي  الشحانية  منطقة 

مسيعيد الصناعية.
شـــركـــة ســنــيــار لــلــصــنــاعــات الــقــابــضــة 
سنيار  شركة  تأسيس  تم  ذ.م.م.:  قطر 
المختصة  قــطــر  الــقــابــضــة  لــلــصــنــاعــات 
بـــتـــأســـيـــس مـــشـــاريـــع صـــنـــاعـــيـــة وتــضــم 

الشركة كل من:
مصنع  أول  ذ.م.م.:  للكابالت  الدوحة 
للكابالت في قطر  تم افتتاحه عام ٢٠١٠

الــكــابــالت.  أنــــواع  جميع  بــإنــتــاج  مختص 
والـــمـــصـــنـــع مــجــهــز بـــأفـــضـــل األجـــهـــزة 
تمّكنت   ،٢٠١٨ عــــام  وفــــي  وأحـــدثـــهـــا. 
الشركة من زيادة الطاقة اإلنتاجية من 

٥٢,٠٠٠ طن سنويا إلى ٦٠,٠٠٠ طن.
بـــدأت  ذ.م.م.:  لــلــكــابــالت  الـــســـويـــدي 
الـــســـويـــدي لــلــكــابــالت قــطــر عــمــلــهــا في 
وهـــي   .٢٠٠٦ عـــــام  الـــقـــطـــري  ــوق  ــســ ــ ال
المعدات  تــوزيــع  فــي  متخصصة  شــركــة 
والــكــابــالت،  والكهربائية  الميكانيكية 

ــة  ــدوحــ ــ ــتـــجـــات ال ــنـ ــوزيــــع مـ ــتــ ــ ــوم ب ــ ــقـ ــ وتـ
لــلــكــابــالت.وقــد اســتــحــوذت اعــمــال على 

٤٩٪ من الشركة عام ٢٠١٠.
سي سان للتجارة ذ.م.م.: شراكة بين 
اعــمــال و مــصــرف الـــريـــان حــيــث تقوم 
الــتــجــاريــة،  ســـان  ســي  شــركــة  بموجبها 
منها  متعددة  مجاالت  في  باالستثمار 
الصناعة والعقارات والتجارة سواء على 

الصعيد المحلي أو العالمي.
ذ.م.م.:  للصخور  الخليجية  الشركة 
تــعــتــبــر الـــشـــركـــة الــخــلــيــجــيــة لــلــصــخــور 
مــن الــشــركــات الــرائــدة فــي دولـــة قطر 
المواد  وتــوزيــع  استيراد  في  والمختصة 
الـــمـــســـتـــخـــدمـــة فــــي إنــــتــــاج الـــخـــرســـانـــة 

الجاهزة والطوب واألسفلت.
للصخور  الخليجية  الــشــركــة  تأسست 
الــفــيــصــل  شـــركـــة  قــبــل  مـــن   ٢٠٠٠ ــام  عــ
قــامــت   ،  ٢٠١٢ عــــام  وفــــي  الـــقـــابـــضـــة، 
باالستحواذ  التجارّية  ســان  ســي  شركة 
الخليجّية  الشركة  من   ٪٥١ نسبة  على 
باالستحواذ  اعمال  قامت  ثم  للصخور، 

على الُجزء المتبقي (٤٩٪).
ــقـــل الـــبـــحـــري  ــنـ اعــــمــــال لـــخـــدمـــات الـ
ــلــــغ نــســبــة الــمــلــكــّيــة الــفــعــلــّيــة  ــبــ ذ.م.م.: تــ
ــمـــال لــخــدمــات  ــمـــال فـــي شـــركـــة اعـ العـ
كما   .٪  ٧٤٫٧٥ ذ.م.م.  الــبــحــري  الــنــقــل 
وتــمــلــك الـــشـــركـــة حــالــيــا نــاقــلــتــيــن (أم 
ــــان) ، والــتــي تــزيــد سعة  ــرّي ــ الــحــنــايــا وال
عام  وفــي  طــن.   ٥٦,٠٠٠ عن  منهما  كــّل 
عملياتهما  الــســفــيــنــتــان  ــدأت  بــ  ،  ٢٠١٨
فــي الــشــرق األقــصــى وأوروبـــــا - وهما 
ــان جــــديــــدان. كــمــا تــشــهــد شــركــة  ــوقـ سـ
زيــادة  البحري  النقل  لخدمات  أعــمــال 
األســواق  في  السفينتين  على  الطلب  في 
والتي  سواء،  حد  على  والدولية  المحلية 
على  إيجابي  تأثير  لها  يكون  أن  يتوقع 

األداء المستقبلي.

قطاع التجارة والتوزيع: 
تــشــمــل نـــشـــاطـــات هــــذا الـــقـــطـــاع على 
عــمــلــيــات الـــتـــجـــارة والـــتـــوزيـــع لــكــل من 
األجـــــهـــــزة الـــطـــبـــيـــة والـــمـــســـتـــحـــضـــرات 
الدوائية، باإلضافة الى اإلطارات وزيوت 

التشحيم والمكيفات.
الشركات  مــن  كــل  الــقــطــاع  هــذا  يضم 

التالية:
هذه  تمتلك  والتوزيع:  للتجارة  اعمال 
بدولة  الحصرية  التوزيع  حقوق  الشركة 
بريدجستون  الــســيــارات  إلطـــارات  قطر 
حقوق  تمتلك  كــمــا   ،١٩٧١ الــعــام  مــنــذ 
الــتــوزيــع غــيــر الــحــصــريــة لــزيــوت تــوتــال 

على  حــاصــل  الــفــرع   .١٩٩٠ ــعــام  ال مــنــذ 
شهادة االيــزو. هذا وقامت الشركة في 
ــار تحت  عــام ٢٠١٧ بــطــرح خــدمــة «إطـ
لُعمالء  الــفــرصــة  تتيح  والــتــي  الــطــلــب»، 
المكان  في  منها  االستفادة  بريجستون 
ــعــد  ــمــنــاســب لــهــم وعـــلـــى بُ والــــزمــــان ال

مكالمة واحدة فقط. 
توريدات  في  مختصة  الطبية:  اعمال 
ــزة الـــطـــبـــيـــة وتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول  ــ ــهـ ــ األجـ
إلى  باإلضافة  للمستشفيات،  المتكاملة 
وتقديم  الطبية  المستهلكات  تــوريــدات 
الطبية  اعــمــال  الرقمية.  اإلدارة  حــلــول 
ــادة األيــــــــزو، حــيــث  ــهــ حـــاصـــلـــة عـــلـــى شــ
تعتبر مــن الــشــركــات الــرائــدة فــي قطر 
الطبي.  بالقطاع  والمختصة  والمنطقة، 
حصرّيـاً  وكــيــالً  الطبية  اعــمــال  وتعتبر 
ألهــــم الـــمـــورديـــن الــعــالــمــيــيــن فـــي هــذا 

المجال.
ابـــن ســيــنــا الــطــبــيــة: تــعــتــبــر إبـــن سينا 
دولة  في  الرائدة  الشركات  من  الطبية 
على  سينا  ابــن  نشاطات  وترتكز  قطر، 
ــتـــيـــراد، الـــتـــوزيـــع، الــتــرويــج والــبــيــع  االسـ
بــالــتــجــزئــة لــلــمــســتــحــضــرات الـــدوائـــيـــة 
ومــســتــلــزمــات الــمــســتــشــفــيــات وصــحــة 
المستهلك. وتملك عقود توزيع حصرية 
المستحضرات  شركات  كبار  من  لعدد 
الطبية العالمية و تقوم ابن سينا بإدارة 
كل من مركز العناية بالقدم وصيدلية 

ابن سينا.
صيدلية ابن سينا: سلسلة حديثة من 
ــّل مجمع  الــصــيــدلــيــات مــتــواجــدة فــي كـ
سيتي سنتر الدوحة، ومنطقتي مشيرب 
الصيدليات  هذه  توفر  عبود.  أبو  وراس 
التي  الصحية  العناية  ومنتجات  األدويــة 
الــعــامــة،  الــصــحــة  جــوانــب  بجميع  تعنى 
من  مستوى  أعــلــى  توفير  على  وتــركــز 
ــذا وقــد  ــاهــــم. هــ خـــدمـــة الــعــمــالء ورضــ
ابــن  لصيدلية  الــتــجــديــد  أعــمــال  أكــمــلــت 
الــدوحــة  سنتر  سيتي  مــركــز  فــي  سينا 
للتسوق في عام ٢٠١٩، والتي تعتبر أول 

«صيدلية روبوتية» في دولة قطر.
مركز  يعتبر  بــالــقــدم:  العناية  مــركــز 
الــعــنــايــة بــالــقــدم إضــافــة مــهــمــة للسوق 
صحية  خدمات  عــدة  لتقديمة  المحلي 
يستفيد  والتي  بالقدم،  بالعناية  تختص 
مــنــهــا الــكــثــيــرون. لـــدى مــركــز الــعــنــايــة 
في  تقع  تشغيلية،  فــروع  ثالثة  بالقدم 
سيتي سنتر الدوحة واللؤلؤة و الغرافة.

القطاع العقاري:
تشمل نشاطات هذا القطاع على تطوير 

والسكنية.  الــتــجــاريــة  الــعــقــارات  وإدارة 
ويضم القطاع العقاري كل من:

ــال لـــلـــعـــقـــارات: تــمــتــلــك اعـــمـــال  ــمــ اعــ
وتــجــاريــة  سكنية  ممتلكات  لــلــعــقــارات 
وأراضي في جميع أنحاء قطر باإلضافة 
بسوق  إلى سوق النجمة المعروف أيضاً 
الـــحـــراج، والــــذي يــقــع فــي مــركــز مميز 
من  من مدينة الدوحة، وهو يعد أيضاً 
ــواق الــتــقــلــيــديــة. هـــذا وتملك  ــ أكــبــر األسـ
السكنية  الــعــقــارات  مــن  الــعــديــد  اعــمــال 
مناطق  في  والتجارية األخرى الواقعة 
المرخية  مــثــل  الـــدوحـــة،  مــن  مختلفة 
, والــمــســيــلــة وبــحــيــرة الــخــلــيــج الــعــربــي 

والوعب.
سيتي  يعتبر  الـــدوحـــة:  ســنــتــر  ســيــتــي 
التجارية  المجمعات  من  الدوحة  سنتر 
ــدة فـــي قــطــر لــلــتــســوق والــتــرفــيــه.  ــرائـ الـ
من  اآلالف  عشرات  المجمع  يستقطب  
الرسمية،  والعطل  األعياد  خالل  الــزّوار 
المتميز  لحجمه وموقعه  نــظــراً  وذلــك 
في  الــغــربــي  الــخــلــيــج  منطقة  قــلــب  فــي 
التجارية  المنطقة  والتي تعتبر  الدوحة. 
العالية  الكثافة  ذات  بالمدينة  المركزية 

نظراً لوجود أبراج سكنية وفنادق. 
شــركــة  قــبــل  مـــن  الــمــجــمــع  إدارة  تــتــم 
األوروبية  الشركات  احــدى  إي،  سي  إي 
مــجــمــعــات  إدارة  مـــجـــال  فـــي  الــــرائــــدة 

التسوق الكبرى.
اتفاقية  توقيع  تم  إي:  سي  إي  اعمال 
بين   ٢٠١٥ أبـــريـــل  شــهــر  فـــي  شـــراكـــة 
بروجكت  إي  ســي  وإي  أعــمــال  شــركــة 
ــتــأســيــس شــركــة  مــنــجــمــت األلـــمـــانـــيـــة ل
المجمعات  إلدارة  األلــمــانــيــة  الــقــطــريــة 
بتوفير  الشركة  هــذه  التجارية. تتميز 
الــتــجــاريــة  الــمــجــمــعــات  إدارة  خـــدمـــات 
المستوى  على  االستشارية  والــخــدمــات 

المحلي واإلقليمي.

قطاع إدارة الخدمات:
تشمل نشاطات هذا القطاع على تقديم 
للشركات،  والــحــلــول  الــخــدمــات  أفــضــل 
حيث يحتوي قطاع إدارة الخدمات على 

كل من:  
(لوفتهانزا  والــســفــر  للسياحة  اعــمــال 
للسفر  اعـــمـــال  تــعــتــبــر   : ســنــتــر)  ســيــتــي 
لوفتهانزا سيتي سنتر من أوائل الوكاالت 
دولة  في  عملها  باشرت  التي  السياحية 
ــفــــرع مــجــمــوعــة  ــ قـــطـــر حـــيـــث يـــقـــدم ال
بالسفر  المتعلقة  الخدمات  من  متنوعة 
حجوزات  التذاكر،  وإصدار  الحجز  مثل 
الفنادق في جميع دول العالم، عروض 

العطالت، تـأمين السفر وغيرها. 

من  اعــمــال  تعتبر  لــلــخــدمــات:  اعــمــال 

كبرى شركات الخدمات في قطر حيث 

تــلــتــزم بــتــقــديــم أفــضــل وأحــــدث حلول 

المجال  هــذا  فــي  المتكاملة  الــخــدمــات 

على  دومـــاً  وتــحــافــظ  مجدية  بطريقة 

بإستخدام  النظافة  مــن  عالية  معايير 

أفــضــل الــمــواد والــمــعــدات. تــقــدم اعمال 

خدمات  منها  خدمات  عــدة  للخدمات 

والضيافة، وجمع  والــفــنــادق  التنظيف 

النفايات والتخلص منها وصيانة األرض 

ومكافحة اآلفات  الطبيعية،  والمناظر 

وغسيل السيارات.

إيكو الخليج: تقدم شركة إيكو الخليج 

خدمات التعهيد (outsourcing)  للسوق 

المحلية واإلقليمية. وتركز الشركة على 

توفير الخدمات من خالل ثالث أقسام 

االتصال،  مراكز  خدمات  هي:  رئيسية 

خــدمــات الــتــعــهــيــد، وخــدمــات الــتــدريــب 

والتطوير.

مــركــز الــتــرفــيــه الــعــائــلــي: يــقــع مركز 

الترفيه العائلي «فن سيتي» في مجمع 

المركز  ويضم  الــدوحــة،  سنتر  السيتي 

الترفيهية  األلــعــاب  مــن  كبيرة  تشكيلة 

يعتبر  األعـــمـــار.  مختلف  مــن  لــألطــفــال 

مــركــز الــتــرفــيــه الــعــائــلــي «فـــن سيتي» 

العائلية  الترفيهية  الــمــراكــز  أوائـــل  مــن 

الداخلية في قطر.

ونـــتـــرونـــدرالنـــد: يــعــد ونــتــرونــدرالنــد 

أول مركز ترفيهي مع حلقة تزلج على 

الجليد في قطرـ ويقع في مجمع سيتي 

ترفيهية  تجربة  ويقدم  الدوحة،  سنتر 

ــراد الــعــائــلــة فــي أجـــواء  رائــعــة لــكــافــة أفــ

األماكن  من  وهو  الباردة،  الشتاء  فصل 

ــيــة الــمــفــضــلــة.  كما  الــتــرفــيــهــيــة الــداخــل

ويضم المركز قسم للبولينغ والبلياردو، 

باإلضافة إلى مقهى، مما يتيح الفرصة 

ممتع  وقت  لقضاء  العائلة  أفراد  لجميع 

في مكان واحد. 

شــركــة  ذ.م.م.:  الـــــفـــــرزدق  شـــركـــة 

آالالت  بــــأحــــدث  مـــجـــهـــزة  الـــــفـــــرزدق 

الطباعة الرقمية، لتوفير حلول الطباعة 

الــمــبــتــكــرة وتــلــبــيــة إحـــتـــيـــاجـــات قــطــاع 

األعمال بنوعية وأسلوب مميز.

مــــــــال و أعــمـــــــــال4

«أعمال» تعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات«أعمال» تعزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الخدمات
تضم ٢٦ وحدة تجارية نشطة 

نجاح الشركة يرتكز على تبّني التنّوع للمحافظة على مركز ريادي في السوق

الحرص على إيجاد الفرص اإلستثمارية وخلق قيمة مضافة والسعي لتحقيق أفضل النتائج

الثالثاء 24 جمادى اآلخرة 1441 هــ - 18 فبراير 2020 م
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ــاري يــمــضــي  ــجــ ــتــ ــ ــبـــنـــك ال الـ
مجال  في  االبتكار  في  قدماً 

التحول الرقمي
يسعى البنك التجاري دوماً 
خدمات  وتقديم  تطوير  إلى 
وفــريــدة  مبتكرة  وعــــروض 
البنك  يجعل  مــا  نــوعــهــا،  مــن 
ــداً فــي مــجــال الــبــطــاقــات  ــ رائـ
الخدمات  وطــرح  المصرفية 
التحول  مجال  في  المبتكرة 
بعض  يلي  مــا  وفــي  الرقمي. 
هـــذه الــخــدمــات والـــعـــروض 
ــام الــبــنــك  الــمــتــمــيــزة الـــتـــي قــ

بطرحها خالل عام ٢٠١٩:
CB Fawri خـــاصـــيـــة 

األولى من نوعها في قطر 
ــاري  ــ ــجـ ــ ــتـ ــ ــنـــــك الـ ــ ــبـ ــ قـــــــــام الـ
ــيـــة الــخــصــم  ــاصـ بــــإطــــالق خـ
الــفــوري الــفــريــدة مــن نوعها 
لــتــنــضــم إلــــى بــرنــامــج الــــوالء 
ــصـــص  ــخـ ــمـ والـــــــــعـــــــــروض الـ
CB خــدمــة  وتــوفــر  للعمالء. 
تم  ــتـــي  الـ الــمــمــيــزة   Fawri
البنك  لعمالء  حديثاً  إطالقها 
الــتــجــاري فــرصــة االســتــفــادة 
المؤكدة من الخصم التلقائي 
عـــنـــد اســـتـــخـــدام بــطــاقــاتــهــم 
في  الــخــصــم  أو  ــيــة  ــتــمــان االئ

الــمــحــالت الــمــخــتــارة، حيث 
العمالء  بمقدور  سيكون  أنــه 
الفورية  بالخصومات  التمتع 
في  المشاركة  المحالت  لدى 

البرنامج بشكل تلقائي. 
ــفــــخــــر الــــبــــنــــك بــــإطــــالق  يــ
كــونــه    CB Fawriبـــرنـــامـــج
ــاق فـــــي تـــقـــديـــم مــثــل  ــ ــب ــســ ــ ال
هـــذه الــخــدمــات والـــعـــروض 
الــتــرويــجــيــة فــي الــســوق، كما 
أنــه يــتــوق إلــى رؤيـــة رد فعل 
الخاصية  هذه  حيال  العمالء 
على  حصولهم  لدى  المميزة 

خصم فوري وتلقائي.
«صدارة يوث» 

ــتــــجــــاري  ــ ــنــــك ال ــبــ ــ أطــــلــــق ال
ــدارة يــوث» وهو  عــرض «صـ
مــن  واألول  فـــريـــد  عـــــرض 
نوعه في قطر مقدم حصرياً 
الذين  القطريين  للمواطنين 
تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم بــيــن ١٨

و ٢٥ عــاًمــا. يــأتــي طــرح هذا 
ــــرض كـــخـــطـــوة داعـــمـــة  ــعـ ــ الـ
اللتزام البنك التجاري الدائم 
فـــي تــحــســيــن الـــوعـــي الــمــالــي 
لـــدى األجـــيـــال الــنــاشــئــة. هــذا 
ــّدم عــــــرض «صــــــــدارة  ــ ــقــ ــ ــ وي
يـــــوث» عــــــدًدا مـــن الــمــيــزات 

مرة  ألول  طرحها  يتم  التي 
في السوق المحلي، حيث تم 
الحتياجات  ــاً  وفــًق تصميمه 
وأنـــمـــاط طــبــيــعــة حــيــاة هــذه 

الفئة من الجمهور.
ــذا الــتــطــبــيــق  ــ ــوفـــر هـ كـــمـــا يـ
الــــرقــــمــــي لــلــمــســتــخــدمــيــن 
مصرفية  خـــدمـــات  أســـلـــوب 
تعليمي  بكونه  يّتسم  مختّص 
ــاً، وهـــو  ــعــ ــٍل فــــي آن مــ ومــــســ
التطبيق األول في قطر الذي 
استخدام  بين  بدمجه  يتمّيز 
الــخــدمــات الــمــصــرفــيــة عبر 
ــاتـــف الــــجــــوال ومـــكـــافـــأة  ــهـ الـ
ــنــــد تـــعـــّلـــمـــه  الـــمـــســـتـــخـــدم عــ
كــيــفــيــة الــتــعــامــل والـــتـــعـــّرف 
في  اليومية  الــخــدمــات  على 

التطبيق.
وبــاإلضــافــة إلــى كــونــه أول 
تـــطـــبـــيـــق رقــــمــــي مـــصـــرفـــي 
ــتـــص فـــــي قــــطــــر، فــــإن  مـــخـ
عــــــــرض «صــــــــــــــدارة يــــــوث» 
يــّتــســم بــخــاصــيــة هــي األولـــى 
مــن نــوعــهــا فــي قــطــر أيــًضــا، 
الــبــطــاقــة  إصـــــــدار  ــي  ــ وهـ أال 
الــتــصــمــيــم  ذات  ــة  ــوديـ ــمـ ــعـ الـ
الخاص والمتميز عن غيرها 
مـــن الــبــطــاقــات الــمــصــرفــيــة 
ــارف عـــلـــيـــهـــا، والـــتـــي  ــعـ ــتـ ــمـ الـ

تحمل بفخر عالمة «صدارة 
يوث» المميزة. 

سي بي مواطن
يــفــي الــبــنــك الــتــجــاري من 
مكافأة  تجاه  بالتزامه  جديد 
ــنـــيـــن  عــــمــــالئــــه مـــــن الـــمـــواطـ
إطالق  خــالل  من  القطريين 
ــد مــخــصــص لهم  عـــرض رائــ
بــعــنــوان «ســـي بــي مــواطــن»، 
وذلـــــك عــبــر مــجــمــوعــة من 
عدداً  تقّدم  التي  الوالء  باقات 

من المزايا الحصرية.
عمالء  العرض  هــذا  يكافئ 
الحاليين  الــقــطــريــيــن  الــبــنــك 
رواتبهم  تحويل  عند  والجدد 
الشهرية إلى البنك بمجموعة 
مــن الــمــزايــا الــمــخــتــارة التي 
ــواكــــب نـــمـــط حـــيـــاتـــهـــم. إن  تــ
ــراتــــب إلــــى الــبــنــك  ــ تــحــويــل ال
الــــتــــجــــاري يــــؤهــــل عـــمـــالؤه 
٦ على  للحصول  القطريون 
مـــكـــافـــآت مــجــزيــة خــــالل ٣

سنوياً  قيمتها  تــزداد  سنوات 
ــــك تـــقـــديـــراً مــــن الــبــنــك  ــ وذل
لــوالئــهــم وثــقــتــهــم وبــالــتــالــي 
تلقى  التي  المكافآت  منحهم 
يــحــصــل  إذ  ــهـــم.  ــانـ ــسـ ــحـ ــتـ اسـ
واحــدة  مكافأة  على  العمالء 
ومــن ثــم على  بعد ١٢ شــهــراً 

سنتين  مرور  بعد  مكافأتين 
ــد ٣ ــعــ ــ ــــآت ب ــافـ ــ ــكـ ــ وثـــــــــالث مـ

سنوات. 
هــــــذا وســـيـــتـــمـــتـــع الـــعـــمـــالء 
االمــتــيــازات  مــن  كبير  بــعــدد 
التفضيلية من خالل تأهلهم 
الـــتـــلـــقـــائـــي لـــإلســـتـــفـــادة مــن 
المتميزة  الــصــدارة  خــدمــات 
العالقات  مدير  تشمل  والتي 
الشخصية لتلبية احتياجاتهم 
بطاقات  بــاقــات  المصرفية، 
ائــتــمــان خــاصــة مــع عــدد من 
التي  والمكافآت  اإلمــتــيــازات 

تقدمها البطاقات وغيرها. 
حواالت أكثر أمانًا 

ــتــــجــــاري  ــ ــنــــك ال ــ ــب ــ ــــى ال ــّن ــ ــب ــ ت
ــفـــت لــالبــتــكــار  ــويـ خــــدمــــة سـ
ــمـــدفـــوعـــات الــعــالــمــيــة  فـــي الـ
الــمــعــروفــة بــاســم «ســويــفــت 
جي بي آي»، وهي من أحدث 
التقنيات المستخدمة لتحويل 
ــعــالــم. فمن  األمـــــوال حـــول ال
خالل تبّنيه لهذه المنظومة، 
يمّهد البنك التجاري الطريق 
ــيـــة أكــثــر  ــام حـــــواالت دولـ ــ أمـ

أمانًا وقابلة للتتبع. 
ــال الــــحــــواالت  ــجــ  وفــــــي مــ
ــع الـــدولـــيـــة،  ــدفـ وعــمــلــيــات الـ
عــّدة،  إنــجــازات  البنك  حــّقــق 

ــمــا مـــن خــــالل خــدمــة  ال ســّي
ثـــانـــيـــة»   ٦٠ فــــي  «الــــحــــوالــــة 
دولــًة   ٣٠ من  ألكثر  الشاملة 
واألســـــــــــرع عـــلـــى اإلطــــــــالق، 
األفـــراد  منها  يستفيد  حــيــث 
ــواء.  ــدٍّ سـ والـــشـــركـــات عــلــى حـ
ــواالت  ــحــ ــ ال ــانـــت  كـ أن  ــد  ــعـ وبـ
الدولية تمّر بشبكات سويفت 
حول  متعددة  بنوًكا  وتشمل 
العالم، تغّيرت الصورة اليوم. 
فــمــع تــبــّنــي الــبــنــك الــتــجــاري 
في  لالبتكار  سويفت  لخدمة 
باتت  العالمية،  الــمــدفــوعــات 
ــرع مــــن قــبــل  ــ ــواالت أســ ــ ــحـ ــ الـ
شبكات  بفضل  للتتبع  وقابلة 
البنك الواسعة والمنتشرة في 

العالم. 
بــاإلضــافــة إلــى ذلـــك، يتيح 
خدمة  اليوم  التجاري  البنك 
عبر  الــدولــيــة  الــحــواالت  تتبع 
خـــدمـــات الــبــنــك الــمــصــرفــيــة 
عــلــى اإلنـــتـــرنـــت الــمــخــّصــصــة 
للشركات كما لألفراد، حيث 
تعّقب  العمالء  بإمكان  أصبح 
دقيقة  في  دقيقة  حواالتهم 

وإرسالها بسرعة أكبر. 
سمارت  بــي  ســي  حلول  إن 
الـــتـــابـــعـــة لـــلـــبـــنـــك الـــتـــجـــاري 
مــصــمــمــة لــتــســهــيــل حــــواالت 

شفافيتها  وضــمــان  الــعــمــالء 
وفوق كل ذلك، تأمين أفضل 

خدمة للعمالء القّيمين.
المسؤولية  تــجــاه  الــتــزام 

االجتماعية 
ــنـــك  ــبـ ــا الــــــتــــــزم الـ ــمــ ــ ــال ــطــ ــ ل
قبل  تأسيسه  منذ  الــتــجــاري، 
أكـــثـــر مـــن خـــمـــٍس وأربــعــيــن 
الوطنية  التنمية  بدعم  عاماً، 
في دولة قطر عبر مجموعة 
شاملة من برامج المسؤولية 
مهمة  توّلى  التي  االجتماعية 
صــيــاغــتــهــا وتــنــفــيــذهــا قــطــاع 

التسويق في البنك.
وفــي ذات اإلطـــار، ال يــزال 
ــاري مــلــتــزمــاً  ــجــ ــ ــت ــ ــنـــك ال ــبـ الـ
بتعزيز سمعة قطر الرياضية 
ــــن خــــــالل تــقــديــم  وذلـــــــك مـ
الدوليين  المنافسين  أفضل 
بطولة  فــي  ســنــويــاً  قطر  إلــى 
الجولف التي تجذب جمهوراً 
كــبــيــراً عــلــى مــســتــوى الــعــالــم. 
وّقــع  االلـــتـــزام،  لــهــذا  ونتيجة 
الــبــنــك الــتــجــاري مــع االتــحــاد 
الــقــطــري لــلــجــولــف اتــفــاقــيــة 
يقدم فيها رعاية لمدة ثالث 
ــوات الســتــضــافــة بــطــولــة  ــنـ سـ
قـــطـــر مـــاســـتـــرز لــلــجــولــف، 

وسيظل البنك التجاري راعي 
قطر  لبطولة  الرسمي  اللقب 
قطر  فــي  للجولف  مــاســتــرز 
ونفتخر   .٢٠٢٢ ــام  عــ حــتــى 
بـــكـــونـــنـــا الـــــراعـــــي الــرئــيــســي 
ــتــــرز  ــولــــة قــــطــــر مــــاســ ــبــــطــ ــ ل
عشرة  الــرابــعــة  للسنة   ٢٠٢٠
عــلــى الـــتـــوالـــي، وتــعــتــبــر هــذه 
على  واضح  برهان  االتفاقية 
تنمية  عــلــى  الــبــنــك  حــــرص 
ما  في  الجمهور  لــدى  الوعي 

يتعلق بالمجال الرياضي.
أطلق  تقدم،  ما  على  فضالً 
وفريدة  مميزة  حملة  البنك 
ــرويــــج لـــبـــطـــولـــة قــطــر  ــ ــت ــ ــل ــ ل
ماسترز للجولف رّكزت على 
الفعالية  حــول  الــوعــي  زيـــادة 
ــــك اهــتــمــت  ــذلـ ــ ــا، وكـ ــهـ ــسـ ــفـ نـ
في  الجمهور  تثقيف  بفكرة 
رياضة  على  وتعريفه  قطر 
الجولف على مستوى الثقافة 
ــافــــة إلـــى  ــاإلضــ ــة. بــ ــريـ ــطـ ــقـ الـ
ذلـــك، نــّظــم الــبــنــك فــي عــدد 
الكثير  الــتــســوق  مـــراكـــز  مـــن 
التي  التعليمية  الفعاليات  من 
ضّمت أكثر من ٥٠٠٠ طالب 
مـــن الــكــثــيــر مـــن الـــمـــدارس 

والجامعات في قطر.

مــــــــال و أعــمـــــــــال6
الثالثاء 24 جمادى اآلخرة 1441 هــ - 18 فبراير 2020 م

يـــواصـــل الــبــنــك الــتــجــاري 
البنكي  الــقــطــاع  فــي  تـــفـــّرده 
في  يستمّر  حيث  قطر،  في 
خدمة  فــي  ــام  هـ دور  لــعــب 
العمالء، ودفع عجلة التنمية 

التي تشهدها دولة قطر. 

الــبــنــك الــتــجــاري هـــو أّول 
ــأســــس فــي  ــ ــطــــري ت بـــنـــك قــ
ــاص، يــتــمــّتــع  ــ ــخـ ــ الـــقـــطـــاع الـ
رصيده  وفي  قــوّي،  بامتياز 
فــي  ــا  ــ ــاًمـ ــ عـ  ٤٥ ــــن  مـ أكــــثــــر 
ــار وخــدمــة  ــكـ ــتـ مــجــالــي االبـ
الـــعـــمـــالء. تــتــضــمــن شــبــكــتــه 

للخدمات  فرًعا   ٢٩ الواسعة 
١٦٩ إلى  باإلضافة  الشاملة، 

صرافاً آلياً. 

ويــلــتــزم الــبــنــك الــتــجــاري 
فــــي دعـــــم عـــجـــلـــة الــتــنــمــيــة 
االقـــتـــصـــاديـــة والــمــســتــقــبــل 
الـــمـــســـتـــدام الــمــتــمــاشــيــة مع 
االقتصادية  الركيزة  أهداف 
 .٢٠٣٠ الوطنية  قطر  لرؤية 
ويهدف البنك إلى أن يصبح 
ــل بـــنـــك فــــي قــطــر»  ــضــ «أفــ
انطالقاً من المبادئ الخمسة 
األســاســيــة الــتــي وضــعــهــا، أال 

وهي تحقيق األرباح، خدمة 
الــعــمــالء، اإلبــــداع واالبــتــكــار، 

الثقافة، وااللتزام.

ــز  ــزيـ ــعـ ــــر تـ ــطـ ــ ــل قـ ــ ــ ــواصـ ــ ــ تـ
استثمارّية  كوجهة  مكانتها 
رائـــــدة فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
يقين  على  ونحن  األوســـط. 
أّن هذا التوجة سيتسارع مع 
إصالحات  الحكومة  إدخــال 
تعزيز  إلـــى  تــهــدف  جــديــدة 
ــة قـــطـــر ألصـــحـــاب  ــ ــّي ــ ــاذب جــ
الـــــمـــــشـــــاريـــــع والـــــشـــــركـــــات 
الــدولــّيــة. وفــي هــذا اإلطـــار، 

ــتــــجــــاري،  ــ ــنـــك ال ــبـ يــــــــؤّدي الـ
بــصــفــتــه بــنــًكــا خـــاًصـــا رائــــًدا 
مـــهـــًمـــا  دوًرا  قــــطــــر،  فـــــي 
فـــي دعــــم هــــذه الـــمـــبـــادرات 
البنك  طــّور  فقد  الحكومية. 
ــاري خــــبــــرًة عــمــيــقــًة  ــجــ ــتــ ــ ال
تقديم  لــه  تتيح  الــســوق  فــي 
وتمويلّية  مــصــرفــّيــة  حــلــول 
دولة  في  للمقيمين  شاملة 
ــراد وشــركــات.  قطر مــن أفـ
وســاهــمــت عــمــلــّيــات الــبــنــك 
القطاع  تعزيز  في  التجاري 
البالد  فــي  الــمــزدهــر  المالي 

الذي ال يزال جذابًا للشركات 

العالمّية القائمة في قطر.

يحظى  أخـــرى،  جهٍة  مــن 

بتصنيفات  الــتــجــاري  البنك 

حصل  حيث  قــويــة  ائتمانية 

على تصنيف A٣ من موديز 

وA من فيتش وBBB+ من 

ويندرج  بــورز.  آنــد  ستاندرد 

ــة قــطــر  ــورصــ ــ ــي ب الـــبـــنـــك فــ

وهو أول بنك قطري يُدِرج 

في  الدولية  اإليــداع  شهادات 

بورصة لندن.

البنك التجاري ... البنك التجاري ... ٤٥٤٥ عاًما من االبتكار  عاًما من االبتكار 
والتميز في خدمة العمالءوالتميز في خدمة العمالء

تتضمن شبكته الواسعة ٢٩ فرًعا للخدمات الشاملة

جوائز حاز عليها البنك التجاري في ٢٠١٩

البنك حصد تصنيف A٣ من موديز وA من فيتش وBBB+ من ستاندرد آند بورز

«سويفت جي بي آي» من أحدث التقنيات المستخدمة لتحويل األموال حول العالم

الجوائز  مــن  عــدد  على   ٢٠١٩ فــي  الــتــجــاري  البنك  حــاز 
مقابل إنجازاته المتميزة، وفي ما يلي قائمة بهذه الجوائز:

مجّلة  قبل  من   «٢٠١٩ لعام  قطر  في  حوكمة  •«أفضل 
وورلد فاينانس

•«أفضل خدمة ومنتج للحواالت المالية لعام ٢٠١٩» عن 
خدمة الحواالت المالية في ٦٠ ثانية من قبل آشيان بانكر

• «أفضل بنك في الخدمات المصرفية لألفراد في قطر 
لعام ٢٠١٩» من قبل آشيان بانكر

• «أفضل بنك في إدارة النقد في قطر لعام ٢٠١٩» من 
قبل آشيان بانكر

قبل  مــن   «٢٠١٩ قطر  فــي  مصرفية  خــدمــة  •«أفــضــل 
آشيان بانكر

الــهــاتــف  عــبــر  الــمــصــرفــيــة  لــلــخــدمــات  تطبيق  •«أفـــضـــل 
المحمول ٢٠١٩» من قبل جلوبال فاينانس

•«أفضل إدارة للنقد عبر اإلنترنت لعام ٢٠١٩» من قبل 
جلوبال فاينانس

•«أفضل خدمات تمويل تجاري ٢٠١٩» من قبل جلوبال 
فاينانس
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والشؤون  الطيران  سياسات  مؤتمر  أثمر 
التنظيمية   « كابا قطر» ، الذي نظم مؤخًرا، 
بـ  اللتزامهم  الــطــيــران  قــطــاع  قـــادة  بتجديد 
«إعــــالن الـــدوحـــة». وكـــان الــبــيــان األصــلــي  لـ 
«إعـــالن الــدوحــة»  قــد تــنــاول مسألة تحرير 
واالستدامة،  األسواق،  إلى  والوصول  األجواء، 
وفعالية اإلجراءات التشغيلية، وذلك في إطار 
مناقشات تّمت على أعلى المستويات، وحّثت 
المعنيين من قطاع الطيران حول العالم الى 

االنضمام في دعم «مهنة الحرية».
جرت  الــتــي  المهمة  للنقاشات  وكنتيجة 
اعتماد  تم  العام،  هــذا  المؤتمر  يومي  خــالل 
والــذي  الــدوحــة»،  لـ «إعــالن  الثانية  النسخة 
الستدامة  المتزايدة  األهمية  ابـــراز  فيه  تــم 
في  الشركاء  وتشجيع  الجوي،  النقل  عمليات 
قطاع الطيران للعمل سويا لمواجهة التغيير 
الــمــنــاخــي ودعــــم الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة في 

صناعة الطيران.
الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد  سعادة  وقــال 

ــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الـــخـــطـــوط الــجــويــة  ــت ال
«إعــالن  على  تعليقه  معرض  فــي  القطرية 
الدوحة»: « أؤيد إعالن الدوحة الثاني تأييداً 
ــامــاً. ويــأتــي هـــذا اإلعــــالن بــعــد يــومــيــن من  ت
ضــرورة  تعكس  والــتــي  المثمرة  المناقشات 
في  المعنيين  جميع  مــن  الــمــطــلــوب  الــعــمــل 
الحلول  لتطوير  معاً  للعمل  الطيران  صناعة 

لمواجهة تحديات اليوم والغد».
مــن جــانــبــه قـــال الــســيــد بيتر هــاربــيــســون، 
المدير التنفيذي لمركز كابا للطيران: «على 
الرغم من أن قطاعنا العالمي يمّر بمرحلة 
حــرجــة فــي الــوقــت الــراهــن؛ إّال أن «إعــالن 
إلــى  اســتــنــاداً  الــتــطــّور  فــي  يستمّر  الـــدوحـــة» 
الطيران.  صناعة  في  األجـــواء  تحرير  وضــع 
وكانت هذه الرؤية هي الدافع والحافز وراء 
مؤتمر  خالل  دارت  التي  المثمرة  النقاشات 
التنظيمية    ــشـــؤون  والـ الــطــيــران  ســيــاســات 
« كــابــا قـــطـــر»، والـــتـــي بــيــنــت مـــدى أهمية 
وجود منّصات للمناقشة المفتوحة مع قادة 
إزالـــة  عــلــى  لــلــمــســاعــدة  العالميين  الــطــيــران 

قدماً  القطاع  ودفـــع  الــتــقــّدم  أمـــام  الــحــواجــز 
باتجاه السوق المفتوحة».

وانعقد مؤتمر سياسات الطيران والشؤون 
في  الــعــام  لــهــذا  قــطــر»  كــابــا   » التنظيمية   
مهمة  منصة  ووفــرت  فبراير،  و٦   ٥ يومي 
لمواصلة المناقشات حول األجواء المفتوحة، 
والمسائل  األســــواق  إلـــى  الــوصــول  وإمــكــانــيــة 
القرار  وصّناع  القادة  كبار  بين  التنظيمية، 

في هذا المجال.
ــان مـــن بــيــن الــمــتــحــدثــيــن الــرئــيــســيــيــن  ــ وكـ
الباكر،  أكبر  السيد  ســعــادة  المؤتمر   هــذا  فــي 
الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية 
العام  والمدير  التنفيذي  والرئيس  القطرية؛ 
السيد  (ايــاتــا)  الــجــوي  للنقل  الــدولــي  لــالتــحــاد 
التنفيذي  والــرئــيــس  جــونــيــاك؛  دي  ألكساندر 
السيد  الطيران  لشركات  الدولية  للمجموعة 
للخطوط  الــتــنــفــيــذي  والــمــديــر  والــــش؛  ويــلــي 
الجوية الرواندية السيدة يفون مانزي ماكولو؛ 
للنقل،  األوروبــيــة  للمفوضية  الــعــام  والمدير 
الــســيــد هــنــريــك هـــولـــولـــي؛ ومـــديـــر الــطــيــران 

المتحدة  للواليات  النقل  وزارة  فــي  الداخلي 
والسكرتير  هيدبيرغ؛  براين  السيد  االمريكية 
العام التحاد خطوط الطيران األفريقية السيد 
والسياحة  النقل  ومنّسق  بيرث؛  الرحمن  عبد 
رامون  خوسيه  السيد  األوروبــي  البرلمان  في 
ديـــاز؛ وامــيــن عــام الــرابــطــة الــدولــيــة للشحن 
الــجــوي الــســيــد فــالديــمــيــر زوبـــكـــوف؛ والــســيــد 
عــبــدالــوهــاب تــفــاحــة، األمــيــن الــعــام لالتحاد 
العربي للنقل الجوي، باإلضافة إلى عدد كبار 
و  الحكومات  مــن  والمسؤولين  الشخصيات 
واألكاديمية  الصناعية  والهيئات  الــمــطــارات 

وغيرهم من كبار القادة في القطاع.
ويعّد مركز كابا للطيران جزءاً من «شبكة 
المزّود  ويعتبر  اإلعالمية،  الطيران»  أسبوع 
الرائد لتحليل البيانات وخدمات المعلومات 
مغطياً  المستقّلة،  الطيران  بأسواق  المتعّلقة 
بــذلــك آخـــر الـــتـــطـــورات الــعــالــمــيــة. وتــأســس 
مركز كابا عام ١٩٩٠ ليساهم في إبقاء قطاع 
ــوّردة عــلــى اّطـــالع  ــمـ الــطــيــران والــشــركــات الـ
واتصال مع قادة القطاع، وإلهامهم إلحداث 

التغيير المنشود. وتعقد كابا مؤتمراتها على 
في  السفر  ومؤتمرات  رفيع  اداري  مستوى 
مما  الــعــالــم،  فــي  الرئيسية  الــطــيــران  أســـواق 
يستقطب كبار المتحّدثين والحضور والقادة 
وتعّد  العالمي.  التجاري  الطيران  قطاع  من 
شبكة أسبوع الطيران اإلعالمية أكبر مزّود 
المتعددة  والــوســائــط  المعلومات  لخدمات 
ــاع،  ــدفــ ــ ــاء وال ــفـــضـ ــيـــران والـ فـــي قـــطـــاع الـــطـ
١٫٧ من  ألكثر  االحترافية  خدماتها  وتقّدم 

من  جزء  وهي  العالم،  حول  شخص  مليون 
جزءا  يعتبر  الــذي    «Informa Markets”

.«Informa PLC» من
الجوية  الخطوط  أن  بالذكر  الجدير  ومن 
القطرية قد حازت على جائزة أفضل شركة 
جوائز  توزيع  حفل  خالل  العالم  في  طيران 
حصدت  كما   .٢٠١٩ العالمية  تراكس  سكاي 
أفضل  جــائــزة  قطر  لــدولــة  الوطنية  الناقلة 
وجائزة  األوســط  الشرق  في  طيران  شركة 
ــال أعــــمــــال فــــي الــعــالــم  ــ ــة رجــ ــ أفـــضـــل درجــ
ــة رجـــال  ــائـــزة أفــضــل مــقــعــد عــلــى درجــ وجـ

وأصبحت  ســويــت.  كيو  مقاعد  عــن  األعــمــال 
الوحيدة  الــطــيــران  شــركــة  القطرية  الناقلة 
في  طيران  شركة  أفضل  بجائزة  تفوز  التي 

العالم خمس مرات.
هــذا وتــشــّغــل الــخــطــوط الــجــويــة القطرية، 
إحــــدى أســــرع شـــركـــات الــطــيــران نـــمـــواً في 
ــديـــث يــضــم  الـــعـــالـــم، أســــطــــول طــــائــــرات حـ
أكــثــر مــن ٢٥٠ طــائــرة تتجه إلــى أكــثــر من 
عملياتها  مــقــر  عــبــر  عــالــمــيــة  وجـــهـــة   ١٦٠
الناقلة  وســتــدّشــن  الــدولــي.  حمد  مطار  فــي 
من  عدد  إلى  رحالتها  قطر  لدولة  الوطنية 
في  بما   ،٢٠٢٠ عــام  في  الجديدة  الوجهات 
في  وسانتوريني  اليابان،  في  أوساكا  ذلــك: 
اليونان، ودوبروفنيك في كرواتيا، وألماتي 
ــرا في  ونـــور ســلــطــان فــي كــازاخــســتــان، وأكــ
غانا، وسيبو في الفلبين، وليون في فرنسا، 
ــرابــــزون فـــي تــركــيــا، وســـيـــام ريـــب في  وطــ

كمبوديا، ولواندا في أنجوال. 

قادة قطاع الطيران يجددون التزامهم بـ «إعالن الدوحة» 
في مؤتمر سياسات الطيران والشؤون التنظيمية «كابا قطر» ٢٠٢٠

إبراز األهمية المتزايدة الستدامة عمليات النقل الجوي ودعم التنمية المستدامة 

واالتصاالت  المواصالت  وزارة  أعلنت 
أنــهــا فــي الــمــراحــل األخـــيـــرة مــن وضــع 
االســتــراتــيــجــيــة والــتــشــريــعــات الــخــاصــة 
ــة  ــ بـــالـــمـــركـــبـــات الـــكـــهـــربـــائـــيـــة فــــي دول
استراتيجية  ضــمــن  تــأتــي  والــتــي  قــطــر 
الــــوزارة الــرامــيــة إلــى توفير نــظــام نقل 
مستوى  على  الوسائط  متعدد  متكامل 
عــالــمــي يــقــدم خــدمــات آمــنــة ومــوثــوق 
مع  يتماشى  بما  للبيئة،  وصــديــقــة  بها 
تــحــقــيــق ركـــائـــز رؤيـــــة قــطــر الــوطــنــيــة 
االجتماعية  التنمية  في  المتمثلة   ٢٠٣٠

واالقتصادية والبيئية.
وتــــهــــدف اســتــراتــيــجــيــة وتــشــريــعــات 
مسيرة  دعم  إلى  الكهربائية  المركبات 

مستقبل  نــحــو  خــطــواتــهــا  فـــي  ــة  ــ ــدول ــ ال
االقــتــصــادي  الـــتـــوازن  وتحقيق  أخــضــر، 
البنية  مشاريع  استدامة  لضمان  والبيئي 
عن  فضال  الــمــواصــالت  لقطاع  التحتية 
الفائدة  وتحقيق  االقتصادي  النمو  دعم 
خالل  مــن  الطبيعية  لــلــمــوارد  الــقــصــوى 
النفط  لقطاعي  الخارجية  العوائد  زيادة 
ــائـــل الــنــقــل عبر  ــاز، وتــطــويــر وسـ ــغــ ــ وال
وفق  والنظيفة  البديلة  الطاقة  توظيف 
أحدث األنظمة العالمية الصديقة للبيئة 
الضارة  الكربونية  االنبعاثات  من  للحد 
وآمنة  وصحية  نظيفة  بيئة  يوفر  مما 

لألجيال القادمة.
وفــي هــذا االطـــار، قــال ســعــادة السيد 
السليطي  أحــمــد  بـــن  ســيــف  بـــن  جــاســم 
وزير المواصالت واالتصاالت: أن وضع 
والتشريعات،  االستراتيجية  هــذه  مثل 
حكومتنا  لــخــطــط  مــكــمــل  كــجــزء  يــأتــي 
الــقــوانــيــن  بــســن  يتعلق  فــيــمــا  الــرشــيــدة، 
نجاح  تضمن  التي  المنظمة  والسياسات 
هذه  ان  مــؤكــدا  واستدامتها،  المشاريع 
ــع دولــــة  ــوقـ الـــخـــطـــوات ســـتـــعـــزز مــــن مـ
قطر كرائدة في مجال النقل الجماعي 
للطاقة النظيفة، وكأول دولة في العالم 

لديها نظام حافالت كهربائية متكامل، 
بــاإلضــافــة إلـــى تــعــزيــز الــقــيــمــة اإلرثــيــة 
الــكــامــنــة لــنــظــام حــافــالت بــطــولــة كــأس 
بما  إيجابي،  إرث  لتحقيق   ٢٠٢٢ العالم 
يبين بوضوح التزام قطر بحلول الطاقة 
توجه  ودعم  العالم،  في  للنقل  النظيفة 
استثنائية  عالم  كــأس  بطولة  استضافة 

صديقة للبيئة و»محايدة للكربون».
وأوضــــــح ســـعـــادتـــه أنــــه وكـــجـــزء من 
خــطــط االســتــراتــيــجــيــة ســيــتــم الــتــحــول 
العامة  الــحــافــالت  لخدمات  التدريجي 
ــة الــحــكــومــيــة  ــيـ ــدرسـ ــمـ والــــحــــافــــالت الـ

إلى  الدوحة  لمترو  المغذية  والحافالت 
الحافالت الكهربائية، بما يحقق النسبة 
الــمــطــلــوبــة لــخــفــض مــعــدل االنــبــعــاثــات 
الكربونية الضارة التي تسببها الحافالت 
بحلول عام ٢٠٣٠، باإلضافة إلى تحقيق 
لصون  المبذولة  الجهود  كــافــة  تضافر 

االستدامة البيئية.
ــا لــالســتــراتــيــجــيــة، ســيــدعــم هــذا  ــقـ ووفـ
التحول بناء بنية تحتية خاصة بنظام النقل 
العام الكهربائي المتكامل في الدولة، حيث 
سيتم إنشاء عدد من المستودعات الدائمة 
وموزعة  الــدولــة  من  متعددة  مناطق  في 

على  تحتوي  مـــدروس،  جغرافي  بترتيب 
الشحن  ومعدات  بالمواقف  خاصة  مرافق 
اإلداريــة  المباني  إلى  باإلضافة  والصيانة، 
والسائقين،  بالموظفين  الخاص  والسكن 
والــتــي سيتم االنــتــهــاء مــن إنــشــائــهــا خــالل 

العام ٢٠٢١.
التحول  االستراتيجية  تستهدف  كما 
النقل  حافالت  اسطول  من   ٪٢٥ لنسبة 
الـــعـــام الـــى حـــافـــالت كــهــربــائــيــة بحلول 
الكهربائية  الحافالت  واستخدام   ٢٠٢٢
بطولة  خـــالل  الرئيسية  الــخــدمــات  فــي 
لتكون   ٢٠٢٢ الــقــدم  لكرة  العالم  كـأس 
نــقــل  حــــافــــالت  تــســتــخــدم  بـــطـــولـــة  اول 

جماعي كهربائية.

استراتيجية وتشريعات المركبات الكهربائية في مراحلها األخيرة
وزارة المواصالت واالتصاالت: 

التحول سيدعم بناء بنية تحتية خاصة بنظام النقل العام الكهربائي المتكامل 

تعزيز القيمة اإلرثية الكامنة لنظام حافالت بطولة كأس العالم ٢٠٢٢



مــــــــال و أعــمـــــــــال8
الثالثاء 24 جمادى اآلخرة 1441 هــ - 18 فبراير 2020 م

كتبت : أميمة بن عرفة
نــجــح «مــعــرض الــعــســل الـــدولـــي» في 
اســتــقــطــاب  فـــي   ٢٠٢٠ الــثــالــثــة  نــســخــتــه 
ــعـــديـــد مــــن الــــــــزوار ومـــحـــبـــي الــعــســل  الـ
عبرشريحة  وذلـــك  نــكــهــاتــه،  بمختلف 
ــــن الــــشــــركــــات الـــمـــحـــلـــيـــة و  كـــبـــيـــرة مـ
ــأتـــي تــنــظــيــم الــمــعــرض  الـــخـــارجـــيـــة  ويـ
ودعــم  الــوطــنــي،  المنتج  تشجيع  بــهــدف 
التجارة  دور  وتعزيز  المحليين،  التجار 
أنــواع  وعــرض  الــدولــة،  فــي  العسل  وبيع 
الــعــســل الــمــوجــودة فــي الــعــالــم، إضــافــة 
جديدة  تجارية  تواصل  قنوات  فتح  إلى 
والمستثمرين  األعــمــال  ورواد  للتجار 

ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومــــن خــــالل تــجــولــنــا فـــي الــمــعــرض 
على  الــزوار  من  الكبير  االقبال  الحظنا 
المنتجات و من خالل هذا السياق عبر 
عــبــد الــمــلــك الــمــخــالفــي صــاحــب مركز 
مأرب للعسل اليمني على مشاركته في 
مشاركتنا  خـــالل  مــن  قــائــالً:  الــمــعــرض 
معرض  في  التوالي  على  الثالثة  للمرة 
العسل الدولي نالحظ تزايد اإلقبال من 
مستوى  فــي  وتــحــســن  الــفــئــات  مختلف 
الساحة  فــي  الــعــرض  وطريقة  التنظيم 
بمختلف أنواع العسل تحت سقف واحد، 
الــدولــي»  العسل  يــقــدم «مــعــرض  حيث 
ــثــة فـــرصـــة مــمــيــزة في  ــال ــث بــنــســخــتــه ال
توفير  خالل  من  المحلي  اإلنتاج  تعزيز 
وأصحاب  األعمال  ورواد  للتجار  مكان 
لعرض  والمتوسطة  الصغيرة  المشاريع 
ذاته  الوقت  وفي  العسل  من  منتجاتهم 
للتعرف  المستهلك  أمام  الفرصة  إتاحة 
وخياراتها  المتنوعة  العسل  أصناف  على 
في  تــدخــل  الــتــي  والمنتجات  الــمــتــعــددة 
يجعله  مما  واحـــد،  مــكــان  فــي  صناعته 

أمام خيارات أكثر للشراء.
أحد  بورويس  وليد  أشــاد  جانبه  ومن 
في  التنظيم  بمستوى  الــمــعــرض،  زوار 
النسخة الثالثة من معرض سوق واقف 
لــلــعــســل، وقــــال فــي حــديــث مــع الــرايــة: 
تنظيم  انتظر  وأنــا  الثانية،  النسخة  منذ 

المعرض لهذا العام لكي اشتري حاجتي 
يوفر  المعرض  أن  موضحاً  العسل،  من 
خيارات كثيرة وكبيرة للمستهلك ويعد 
فــرصــة ثــمــيــنــة لـــه لـــشـــراء حــاجــتــه من 
مطمئن  وهو  يفضلها  التي  العسل  أنــواع 
التالعب  وعدم  الجودة  ناحية  من  البال 

بالمواصفات.
وفـــي نــفــس الـــصـــدد أكــــدت أم أحــمــد 
إحـــــدى  الــــزائــــرات: إن مــعــرض ســوق 
كثيرة  خــيــارات  لنا  يوفر  للعسل  واقــف 
من حيث األنواع وذلك من خالل  أيضاً 
المعرض  في  العديدة  الــدول  مشاركات 
والتي تعرض منتجاتها النادرة  مشيرة 
إلى أن معرض العسل يعد سوقاً عالمية 
كبير لمنتجات العسل، األمر الذي يضع 
بالنسبة  كثيرة  خيارات  أمام  المستهلك 
للنوع والسعر والجودة، وكذلك التعرف 
على أنواع جديدة من العسل، وكما يعلم 
للصحة  جـــداً  مفيد  الــعــســل  أن  الجميع 
ويشفي من العديد من األمــراض، وهو 
المجتمع  لــدى  ومرغوبة  محببه  سلعة 

هذه  من  بيت  يخلو  ال  وربما  القطري، 
النعمة التي أمن بها اهللا علينا.

وفـــي نــفــس الـــصـــدد صــرحــت الــســيــدة 
ــرة الــثــالــثــة  ــمـ ــذه الـ ــورة  الــعــكــرمــي هــ ــ ــ ن
الحظت  و  الــمــعــرض  فــيــهــا  أزور  الــتــي 
نسخته  فــي  الــدولــي  العسل  مــعــرض  أن 
الحالية يشهد إقباال متزايداً بفضل موقع 
يعد  الــذي  التراثي  واقــف  بسوق  إقامته 
أهم وأشهر المناطق السياحية في دولة 
مناسب  المعرض  توقيت  وحتى  قطر، 
أبوابه  المعرض  يفتح  حيث  الفئات  لكل 
وحتى  من الساعة الثامنة صباحاً  يومياً 
الـــعـــاشـــرة مـــســـاًء. ويــعــد مــعــرض ســوق 
في  متخصص  سوق  أكبر  للعسل  واقف 
الــعــســل، حــيــث ســيــتــم خـــالل الــمــعــرض 
ــنـــاف الــعــســل  ــع لــجــمــيــع أصـ ــ عــــرض واسـ
ويشكل  والعالمية،  والعربية  المحلية 
فـــرصـــة لـــلـــشـــركـــات لـــعـــرض وتـــرويـــج 
وكــل  الــمــخــتــلــفــة،  بــأصــنــافــهــا  منتجاتها 
بما  العسل،  وصناعة  بتجارة  يتعلق  مــا 

يحقق الفائدة لجميع المشاركين.

ــرح إســـمـــاعـــيـــل الـــهـــاشـــمـــي أحـــد   ــ و صـ
الطبيعي   للعسل  بالملكي  الــمــشــاركــيــن 
وهي  شركة قطرية تستورد العسل من 
بالمعرض  مــرة  أول  تــشــارك  و  اليمن 
قـــائـــًال:يـــعـــد مـــعـــرض الـــعـــســـل الـــدولـــي  
بمنتجات  خـــاصـــاً  تــســويــقــيــاً  ــاً  مــهــرجــان
الــعــســل، حــيــث  يــدخــل الــمــســتــهــلــك  في 
مــعــرض الــعــســل ويــشــتــري حــاجــتــه وهــو 
مطمئن بأن الكمية التي أخذها طبيعية 
وخاليه من اإلضافات، كما أن المعرض 
العسل  أنـــواع  فــي  عــديــدة  خــيــارات  يتيح 
اكليل  عسل  و  والسمر  السدر  عسل  مثل 
الجبل و غيره من انواع العسل الطبيعي.

و اضــــاف تــوفــيــق الـــجـــرســـان مــوظــف 
بــشــركــة عــســالن لــلــتــجــارة فـــي الــعــســل: 
شركة عسالن للتجارة في العسل شركة  
بالمعرض  ــرة  مـ اول  تــشــارك  قــطــريــة 
الـــدول  مختلف  مــن  الــعــســل  تــســتــورد  و 
اليمن  و  اسبانيا  كــاوكــرانــيــا  الــعــالــم  فــي 
وغــيــرهــا و تــعــرض ٢١ نــوع مــن العسل 
في  فحصه  يتم  ان  بعد  الــذي  الطبيعي 

المختبرات يقع تعليبه  بالدوحة  وعند 
الكبير  للكم  ورؤيتي  للمعرض  زيارتي 
شعرت  العسل  من  القطري  المنتج  من 
الطريق  على  نسير  أننا  وأيقنت  بالفخر 
مشيراً  الــذاتــي..  االكــتــفــاء  نحو  الصحيح 
إلى أن عدد الشركات المحلية والمزارع 
كبيرنذكر  بشكل  زادت  للعسل  المنتجة 
الــزراعــي  لالنماء  قــطــرات  شــركــة   منها 
ــة محمد حــمــد الــمــانــع و  و شــركــة  ورثـ
شركة ناصر النعيمي  و شركة  عبداهللا 
علي خميس الكواري ، حيث  أن المنتج 
وكذلك  مــرغــوب،  العسل  مــن  القطري 
مجال  في  تعمل  التي  المحلية  شركاتنا 
العسل والتي جلبت األسواق العالمية إلينا 
كثيرة  خيارات  المستهلك  لدى  وأصبح 
العسل  أنــواع  أو  العماني  العسل  من  سواء 

النادرة التي تنتج في دول بعيدة.
المشاركة  االجنبية  الــشــركــات  مــن  و 
في معرض العسل الدولي نجد الشركة 
انــتــاج   QUEEN BEE الــنــيــوزلــنــديــة 
نــيــوزلــنــدا و تــوفــر عــســل الــمــانــوكــا الــذي 

يحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا 
من  االوربــــي  النحل  بــواســطــة  يتكون  و 
نـــوع نــحــل الــعــســل الــغــربــي الـــذي يتغذى 
نيوزيلندا  في  الشاي  شجرة  زهــور  على 
و استراليا و في هذا السياق افاد هشام 
QUEEN BEE الزاوي موظف بشركة
شفائية  قــــدرة  ذو  الــمــانــوكــا   عــســل  ان 
رهــيــبــة و يــتــمــيــز بــنــكــهــة خــاصــة و هو 
اكثر قتامة و اكثر ثراء من انواع العسل 
االخرى و نعزم قريبا فتح محل خاص 

لنا بالدوحة .
ــد مــن  ــديـ ــعـ ــارك الـ ــشــ ــ و مــــن تـــونـــس ت
الشركات نذكر منها شركة نحلة الحبار 
التي تعرض عسل تونسي يشارك للمرة 
ــــى فـــي الــمــعــرض و حـــاصـــل على  ــ االول
تونس  في  طبيعي  عسل  افضل  ميدالية 
الحبار  حسن  صــرح  الــصــدد  هــذا  فــي  و 
صاحب الشركة : نحن نوفر  اكثر انواع 
العسل فائدة وعسل الشهد  الذي يحتوي 
المعادن  و  الرئيسية  الفيتامينات  على 
العسل  في  الموجودة  النادرة  والعناصر 
البيولوجي (العضوي ) حصريا من تونس 
لــنــعــرضــهــا فـــي مــعــرض قــطــر الــدولــي 
و نـــالحـــظ تـــعـــدد الـــشـــركـــات االجــنــبــيــة 
المشاركة من فلسطين كشركة خيرات 
نــابــلــس و ايــــران كــشــركــة عــســل فــاطــر و 

اسبانيا و المغرب وليبيا  و غيرها ...
يأتي معرض العسل الدولي  في إطار 
دعـــم الــمــنــتــج الــقــطــري بــصــورة خاصة 
المحلية  بالشركات  الجمهور  وتعريف 
للتجار  الفرصة  وتوفير  للعسل  المنتجة 
الــمــشــاريــع  وأصـــحـــاب  األعـــمـــال  ورواد 
الصغيرة والمتوسطة لعرض منتجاتهم 
بها  المرتبطة  والــصــنــاعــات  العسل  مــن 
أصناف  لجميع  واسع  عرض  خالل  من 
العسل المحلية والعربية والعالمية، أمام 
الجمهور و نظرا  لالقبال المتزايد  تقرر 

تمديد المعرض لمدة اسبوع .

معرض العســل الـدولـيمعرض العســل الـدولـي
الثـالث يعــزز اإلنتــاج المحـلي الثـالث يعــزز اإلنتــاج المحـلي 

أقيم في سوق واقف وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة

عرض أنواع مختلفة من العسل وسط إقبال كبير من قبل العمالء

المعرض فتح قنوات تواصل جديدة للتجار ورواد األعمال والمستثمرين 



رحب مركز قطر للمال، أحد المراكز 
ــرع  ــتــجــاريــة الـــرائـــدة واألســ الــمــالــيــة وال
ــالــــم، بـــانـــضـــمـــام شــركــة  ــعــ ــ ــًوا فــــي ال ــمــ ــ ن
الرائدة  الشبكة   ،Instimatch Global
ومقرها  المؤسسي  المال  سوق  لتداول 
ويتسق  لــألعــمــال.  منصته  إلــى  ــورخ،  ــ زي
قطر  لمركز  الرئيسي  التوجه  مع  ذلــك 
المالي،  القطاع  على  التركيز  في  للمال 
وتعد التكنولوجيا المالية هي واحدة من 

كبرى أولوياته في التنمية. 
ــة قـــطـــر أهـــمـــيـــة كــبــيــرة  ــ ــ ــولــــي دول وتــ
على  التركيز  مــع  المالية  للتكنولوجيا 
نــمــو الــقــطــاع الــمــالــي واســتــدامــتــه، وقــد 
وضعت استراتيجية وطنية للتكنولوجيا 
ــدور الـــريـــادي للدولة  ــ الــمــالــيــة لــدعــم ال
وتمثل  الــمــجــال.  هــذا  فــي  المنطقة  فــي 
ــا جـــاذبًـــا ومــربــًحــا لشركات  قــطــر ســوًق
أعــمــالــهــا  لتنمية  الــمــالــيــة  الــتــكــنــولــوجــيــا 
والتوسع في المنطقة، لما تتمتع به من 
تحتية  وبنية  مــؤاتــيــة،  اقــتــصــاديــة  بيئة 
ممتازة لألعمال، باإلضافة إلى إمكانية 
الوصول إلى أسواق تصل قيمتها إلى ٢٫١

تريليون دوالر أمريكي.
وصرح السيد هانك جان هوغيندورن، 
المالي  القطاع  لمكتب  اإلداري  المدير 
مركز  «يلتزم  للمال:  قطر  مركز  فــي 
صناعة  تنمية  على  بالعمل  للمال  قطر 
الخدمات المالية في قطر بما في ذلك 
اإلسالمي  والتمويل  المالية،  التكنولوجيا 
إذ  األصـــول.  وإدارة  المال  رأس  وأســـواق 
على  المالية  التكنولوجيا  شركات  تعمل 
تغيير الطريقة التي تدار بها األعمال في 
شركة  وتعتبر  المالية،  الخدمات  قطاع 
هذه  من  واحــدة   Instimatch Global

الشركات التي تقدم خدمات أكثر كفاءة 

وفعالية من حيث التكلفة. ويعد إطالق 

إضافة  قطر  في  ألعمالها  الشركة  هذه 

مرحب بها إلى ٨٣٩ شركة مسجلة حالًيا 

تحت مظلة مركز قطر للمال، كما تمثل 

كمحور  قطر  تأسيس  فــي  مهًما  تــطــوًرا 

للتكنولوجيا المالية في المنطقة».

وقال صادق هامور، مدير المؤسسات 

ــمـــال:  ــلـ الـــمـــالـــيـــة فـــــي مــــركــــز قـــطـــر لـ

قرب  عن  للمال  قطر  مركز  «يتعاون 

مـــع الــمــؤســســات الــحــكــومــيــة وشــركــات 

للنهوض  العالمية  المالية  التكنولوجيا 

قطر.  فــي  المالية  التكنولوجيا  بقطاع 

Instimatch شــركــة  انــضــمــام  ويـــأتـــي 

قطر  مــركــز  مــنــصــات  ضــمــن   Global

التعاون،  هــذا  ثمار  مــن  كــواحــدة  للمال 

الرائدة  المنصة  هــذه  أن  في  ثقة  وكلنا 

قطاع  تطوير  في  كبير  بشكل  ستساهم 

التكنولوجيا المالية في الدولة».

ساندماير،  دانييل  أوضــح  جهته،  من 

Instimatch لشركة  التنفيذي  الرئيس 

للتوسع  جــهــودنــا  «ضــمــن  أنـــه:   Global

عــلــى الــمــســتــوى الـــدولـــي، وجــدنــا طــرًقــا 

ابــتــكــاريــة جـــديـــدة تــســاعــد فـــي تحسين 

في  وهنا  الــمــال.  ســوق  ضمن  العمليات 

مــنــطــقــة الــخــلــيــج، حــيــث أســـــواق الــنــقــد 

أن  نعتقد  الــســيــولــة،  وتــوفــر  الــمــتــطــورة 

األســـــــــواق ســتــصــب اهـــتـــمـــامـــاتـــهـــا عــلــى 

الكفاءات والقدرة على الوصول وهو ما 
مع  للعمل  نتطلع  ونحن  توفيره.  يمكننا 

شركائنا المميزين في هذه المنطقة».
Instimatch Global شــركــة  وتــعــد 
في طليعة الشركات التي تحدث تغييًرا 
جـــوهـــريًـــا فـــي الـــطـــرق الــتــقــلــيــديــة الــتــي 
منصة  توفر  إذ  المال،  أســواق  بها  تعمل 
تداول سريعة وآمنة وسهلة االستخدام 
لــلــعــمــالء مــن الــمــؤســســات مــن مختلف 
ــود مـــا يــقــرب من  الــقــطــاعــات. مـــع وجــ
دولة   ١١ في  الشركات  من  عميل   ١٠٠
تسجيلها  فــإن  أوروبـــا،  أنحاء  جميع  في 
كــشــركــة مــتــخــصــصــة فـــي الــتــكــنــولــوجــيــا 
ــمــــال الــتــي  ــيــة ضــمــن مــنــصــة األعــ الــمــال
نقلة  يمثل  للمال  قطر  مركز  يوفرها 
االستراتيجي  الشركة  توسع  فــي  بـــارزة 

في منطقة الشرق األوسط.
ــز قـــطـــر لـــلـــمـــال إلـــى  ــركــ ويـــســـعـــى مــ
جذابة  كوجهة  قطر  دولة  موقع  تعزيز 
تتطلع  التي  للشركات  بالنسبة  ومجزية 
الشرق  منطقة  في  عملياتها  توسيع  إلى 
ــــن فـــرص  األوســــــــــط، واالســـــتـــــفـــــادة مـ
وتتمتع  الــدولــة.  فــي  المتوفرة  األعــمــال 
مركز  مظلة  تــحــت  الــعــامــلــة  الــشــركــات 
قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل 
إلى  تستند  قانونية  بيئة  إطار  في  العمل 
الــقــانــون الــعــام اإلنــجــلــيــزي، والــحــق في 
في  والحق  عملة،  بأي  التجاري  التعامل 
التملك األجنبي بنسبة تصل إلى ١٠٠٪، 
إلــى  بأكملها  األربــــاح  تــحــويــل  وإمــكــانــيــة 
تتجاوز  ال  تــجــاريــة  وضــريــبــة  الـــخـــارج، 
في  والعمل  المحلية،  األربــاح  على   ٪١٠
ضريبية  التفاقية  تخضع  شبكة  إطـــار 

مزدوجة موسعة تضم ٨١ دولة.

«معرض  مــن  األولـــى  النسخة  تنطلق 
قــطــر الـــدولـــي لــلــســيــاحــة والــســفــر» في 
نوفمبر ٢٠٢٠ حيث يعمل المعرض على 
وزيــادة  والسفر  السياحة  قطاع  تعزيز 
بخدمات  واالســتــثــمــار  األعــمــال  فـــرص 

ومنتجات سياحية مميزة.
شركة  مــن  بتنظيم  المعرض  ويــقــام 
شعار  تحت   NeXTFairs فيرز  نكست 
« اكتشف المكان والناس والثقافة « في 
والمؤتمرات،  للمعارض  الدوحة  مركز 
حكومية،  وهيئات  مؤسسات  بمشاركة 
إلى  ودولية،  محلية  سياحية  وشركات 
ليوفر  والسياحة  السفر  قطاعات  جانب 
منصة مهمة لتعزيز العالقات والموارد 

السياحية والتبادل الثقافي.
ويسعى معرض قطر الدولي للسياحة 
في  المسبوق  غير  النمو  لتلبية  والسفر 
الــســيــاحــة فـــي قــطــر، وســيــوفــر منصة 
هذا  في  للعاملين  عديدة  عمل  لفرص 
الضيافة  قطاعي  إلى  باإلضافة  القطاع 
واحداً  السياحي  القطاع  ويعتبر  والسفر. 
من القطاعات الرئيسية لتنويع االقتصاد 

ــاع الـــخـــاص،  ــطـ ــقـ وزيــــــــادة اســـتـــثـــمـــار الـ
للترويج  الخطوات  من  بالعديد  وقامت 
المواطنين  دخــول  ضمنها  من  للسياحة 
ــثــــر مــــن ٨٠ دولـــــــة إلـــــى قــطــر  مــــن أكــ
بــدون تــأشــيــرات. ووفــق إعــالن أطلقته 
أصبحت  للسياحة،  العالمية  المنظمة 
الشرق  فــي  انفتاحاً  الــبــلــدان  أكــثــر  قطر 
العالم  مستوى  على  والثامنة  األوســـط 
كما  التأشيرات.  بتسهيالت  يتعلق  فيما 
الوجهات  أســـرع  مــن  ــدة  واحـ قطر  تعد 
في  الرئيسية  المدن  بين  نمواً  السياحية 
العالم مع توقع ارتفاع عدد السياح بشكل 
ووفق  المقبلة.  القليلة  األعوام  في  كبير 
للسياحة  الوطني  المجلس  استراتيجية 
٥,٦ الســتــقــطــاب  قــطــر  تــســعــى   ،٢٠٣٠

 .٢٠٢٣ العام  بحلول  دولي  سائح  مليون 
القطاع  في  االستثمار  يرتفع  أن  ويتوقع 
دوالر  مــلــيــار   ٤ إلــــى  لــيــصــل  الــســيــاحــي 
بحلول العام ٢٠٢٨، بينما تصل مشاركة 
السياحة في الناتج المحلي اإلجمالي إلى 
أن  المتوقع  ومــن  دوالر.  مليار   ٣٦,٥٧
نمواً  والضيافة  السياحة  قطاعي  يشهد 

الدولي  االتــحــاد  متطلبات  لتلبية  كبيراً 
٦٠,٠٠٠ تــأمــيــن  فــي  فيفا  الــقــدم  لــكــرة 

غرفة فندقية في العام ٢٠٢٢. 
وفي هذا اإلطار، قال السيد عبد العزيز 
الكعبي، نائب رئيس شركة نكست فيرز 
المهم  «المعرض  للمعرض:  المنظمة 
خريطة  على  قطر  مكانة  يــعــزز  الـــذي 
السياحة العالمية. ويؤكد هذا األمر على 
له  لما  السياحي  بالقطاع  الدولة  اهتمام 
الوطني  االقــتــصــاد  رفــد  فــي  أهمية  مــن 
وتــنــويــع مــصــادر الــدخــل وفـــق مــا نصت 

عليه الرؤية الوطنية ٢٠٣٠».
وبــالــنــظــر إلــــى أهــمــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا 
ودورها الحيوي لدى المستهلكين ولدى 
الــشــركــات الــعــامــلــة فـــي قــطــاع الــســفــر، 
ســيــســتــقــطــب مـــعـــرض قـــطـــر الـــدولـــي 
ــــدث الــتــوجــهــات  لــلــســيــاحــة والـــســـفـــر أحـ
ــائـــدة فـــي الــســيــاحــة  ــسـ الــتــكــنــولــوجــيــة الـ
والضيافة وأتمتة السفر، بينما سيعرض 
نظم  أحدث  القطاع  من  دوليون  خبراء 

التكنولوجيا للزوار والمستهلكين. 
ــا يــتــضــمــنــه الــمــعــرض  ــرز مــ ــ ــ ــــن أب ومـ

أيــضــاً بــرنــامــج لــقــاءات األعـــمـــال، حيث 
الشرائية  الــقــدرة  أصــحــاب  سيستضيف 
التنفيذية  اإلدارات  من  والمتخصصون 
ــاع الــــقــــرار مــــن مــخــتــلــف  ــ ــن الــعــلــيــا وصــ
الـــشـــركـــات والـــقـــطـــاعـــات. ســيــمــنــح هــذا 
فرصة  والحضور  العارضين  البرنامج 
آسيا  مــن  الــدولــيــيــن  بالمشترين  الــلــقــاء 
وأوروبا وروسيا والشرق األدنى وأميركا 
خاصة  اجتماعات  فــي  وذلــك  الالتينية 
وتمّكن  والكلفة  الوقت  لتوفير  صممت 

من إنجاز الصفقات واالتفاقيات.

ــنـــظـــم إلــــــى جــــانــــب الـــمـــعـــرض  ــيـ وسـ

السياحة  خبراء  تمكين  بهدف  مؤتمراً 

والــعــامــلــيــن فــي هـــذا الــقــطــاع للتعرف 

التي  والمستجدات  األخبار  أحدث  على 

الــســيــاحــة.  قــطــاعــات  مختلف  تــوفــرهــا 

التي  العالمية  القرية  تنظيم  سيتم  كما 

توفر ملتقى مهماً لتبادل الثقافات بين 

الـــدول والــعــارضــيــن مــن خــالل عرض 

ثــقــافــة وتــــراث كــل بــلــد بــهــدف تعزيز 

العالقات والحوار. 
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انستي ماتش جلوبال تنضم إلى مركز قطر للمال

معرض قطر الدولي للسياحة والسفر ينطلق في نوفمبر 

الرائدة في التكنولوجيا المالية

يعمل لزيادة فرص األعمال واالستثمار بخدمات ومنتجات مميزة

هانك هوغيندورن: المركز يلتزم بالعمل على تنمية الخدمات المالية وأسواق رأس المال وإدارة األصول

المعرض سيستضيف متخصصين من اإلدارات التنفيذية العليا وصناع القرار

صادق هامور: المنصة ستساهم بشكل كبير في تطوير قطاع التكنولوجيا المالية في الدولة

قطر الثامنة على مستوى العالم في تقديم تسهيالت التأشيرات
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والــصــنــاعــة،  الــتــجــارة  وزارة  تــواصــل   
الــعــمــل عــلــى تــدعــيــم مــســيــرة الــتــنــمــيــة 
كافة  في  الــدولــة  تشهدها  التي  الشاملة 
المجاالت، حيث تمارس دورها لتنظيم 
وتعزيزه  الصناعي  و  التجاري  القطاع  

بكافة المتطلبات الالزمة. 
لتسهيل  المتواصل  عملها  إطـــار  وفــي 
واالستثمارية  التجارية  األعــمــال  إنــجــاز 
في الدولة ، دشنت  الوزارة  في سبتمبر  
خدمات  من  االولــى  المرحلة  الماضي  

النافذة الواحدة والتي  
خدمة   ، منها  األولــى  المرحلة  تشمل 
الــتــأســيــس الــشــامــل لــألعــمــال الــتــجــاريــة 
ــتـــي تــتــيــح لــلــمــســتــثــمــريــن  والـــمـــصـــانـــع الـ
ورجال األعمال إمكانية تقديم الطلبات 
الخاصة  الــرســوم  ودفــع  عليها  والتوقيع 
على  الحصول  ثم  ومــن  إلكترونيا،  بها 

الترخيص.
تسهيل إنجاز األعمال

محوريًا  دوًرا  الخدمات،  هذه  وتلعب 
قــطــر،  فـــي  ــمــــال  األعــ أداء  تــســهــيــل  فـــي 
بشكل  اإللكترونية  المعامالت  وإنــجــاز 
مــبــاشــر، كــمــا أنـــهـــا تــســهــم فـــي تحفيز 

فرص االستثمار الداخلي والخارجي.
ــــدف الــــــمــــــبــــــادرة   الــــــي تــوفــيــر  ــهـ ــ وتـ
ومتكاملة  مــوحــدة  إلــكــتــرونــيــة  منصة 
منح  إجــــــراءات  وتــيــســيــر  للمستثمرين 
الموافقات والتراخيص الالزمة لتأسيس 
ــة قـــطـــر بـــمـــا يــســهــم  ــ ــ ــال فــــي دول ــمــ األعــ
ــــذب الـــمـــزيـــد مــن  فــــي اســـتـــقـــطـــاب وجــ
االستثمارات المحلية واألجنبية وضمان 
تــدفــق وســهــولــة تــأســيــس الــمــشــروعــات 
نحو  وتوجيهها  الدولة  في  االستثمارية 
القطاعات التي تخدم األولويات الوطنية 

على المستوى التنموي.
وتـــحـــرص الـــــــوزارة بــاســتــمــرار، على 
المقدمة،  اإللكترونية  خدماتها  تعزيز 
على  األعــمــال  تسهيل  على  منها  حرًصا 
المراجعين، وتشجيع رواد األعمال على 
وتنشيط  الــتــجــاري،  نشاطهم  مضاعفة 
ــارة، ودعــــــم الــمــنــتــجــيــن  ــجــ ــ ــت ــ حـــركـــة ال

المحليين.
كــمــا أن هــــذه الـــخـــدمـــات مـــن شــأنــهــا 
تصدير  حــركــة  تشجيع  فــي  تساهم  أن 
الــمــنــتــجــات لـــلـــخـــارج، وبـــنـــاء الــعــالقــات 
التي  االقــتــصــاديــة،  والــروابــط  التجارية 
الــقــطــري،  االقــتــصــاد  عــلــى  بالنفع  تــعــود 

والمنتج المحلي وتعزيز جودته.

وتعتبر المبادرة الوطنية الرائدة ثمرة 
من الجهود الحثيثة، والتعاون والتنسيق 
المشترك بين وزارة التجارة والصناعة 
وعدد من الجهات والهيئات الحكومية، 
موحدة  إلكترونية  منصة  توفير  بهدف 
ومتكاملة للمستثمرين وتيسير إجراءات 
مــنــح الــمــوافــقــات والــتــراخــيــص الــالزمــة 
لــتــأســيــس األعـــمـــال فــي دولـــة قــطــر بما 
يسهم في استقطاب وجذب المزيد من 
االستثمارات المحلية واألجنبية وضمان 
تــدفــق وســهــولــة تــأســيــس الــمــشــروعــات 
نحو  وتوجيهها  الدولة  في  االستثمارية 
القطاعات التي تخدم األولويات الوطنية 

على المستوى التنموي. 
إلــى جانب ذلــك جــاء إطــالق المرحلة 
األولى من خدمات النافذة الواحدة في 
ذكية  منصة  لتقديم  الدولة  سعي  إطــار 
المستثمرين  جميع  تمكين  على  قائمة 
الـــقـــطـــريـــيـــن واألجـــــانـــــب مــــن تــأســيــس 
شــركــاتــهــم بــطــريــقــة ســهــلــة وســريــعــة 
جانب  إلى  والجهد،  الوقت  عليهم  توفر 
التشغيلية  والــفــعــالــيــة  الــكــفــاءة  تحسين 
ترخيص  مــجــال  فــي  المعنية  للجهات 

العمل التجاري.
خدمات ذكية

وتـــتـــكـــون خـــدمـــة الــتــأســيــس الــشــامــل 
لألعمال التجارية والمصانع من النظام 
الذكي لمعالجة الطلبات، ونظام التوقيع 
الموافقات  وبــوابــة  للعقود،  اإللكتروني 
ــيـــث ســـيـــتـــم إطــــالق  ــيــــة، حـ ــ ــتــــرون ــكــ ــ اإلل
ــدمـــات تــدريــجــيــا خــــالل األســابــيــع  ــخـ الـ
أكثر  إلى  الوصول  يتم  أن  على  المقبلة، 
من ٣٠ خدمة في الربع األول من العام 
٢٠٢٠ تتعلق بإدارة الشركات والمصانع.

ويتيح النظام الذكي لمعالجة الطلبات 
ــا بــالــكــامــل،  ــي ــكــتــرون تــقــديــمــا ســهــال وإل
موجودة  الطلبات  جميع  أن  على  عالوة 
من  التقديم  ويــكــون  ــد،  واحـ مــكــان  فــي 
ــدة وتقديم  خـــالل اســتــمــارة ذكــيــة واحــ
واحــــد، مــمــا يمكن مــن االســتــغــنــاء عن 
كما  ورقـــيـــة،  اســتــمــارة   ١٠٠ مــن  أكــثــر 
يتيح لجميع المستثمرين بدء وممارسة 
األعــمــال الــتــجــاريــة بــكــل ســهــولــة وبــأقــل 

جهد ممكن.
ويــتــمــيــز نــظــام الــتــوقــيــع اإللــكــتــرونــي 
إلكترونية  بــطــريــقــة  يــتــم  بــأنــه  لــلــعــقــود 
القطرية،  القوانين  مع  ويتوافق  كاملة، 
والذي يتم تطبيقه ألول مرة من خالل 
النظام  هذا  وسيمكن  الواحدة،  النافذة 
الــحــكــومــة مـــن اســتــعــمــالــه فـــي حـــاالت 
ــرى كــتــوقــيــع الـــعـــقـــود والـــمـــحـــررات  ــ أخـ

الرسمية وخدمات القيمة المضافة.
منصة شاملة

اإللكتروني  التوقيع  نظام  يشتمل  كما 
لــلــعــقــود عــلــى مــجــمــوعــة مــن الــخــطــوات 
وهـــــي: إنـــشـــاء نـــمـــوذج عــقــد الــتــأســيــس 
بــصــيــغــة رقــمــيــة، وإرســــــال نــســخــة من 
خطوة  ثم  للتوقيع،  مستثمر  لكل  العقد 
من  المستثمرين  قبل  من  العقد  توقيع 
ــا أن  ــهـ ــدة طــــرق مــخــتــلــفــة أولـ خــــالل عــ
يوقع المستثمر العقد باستخدام بطاقته 
الشخصية القطرية في مركز الخدمة، 
باستخدام  العقد  المستثمر  يوقع  أن  أو 
موقع  عبر  القطرية  الشخصية  بطاقته 
الــنــافــذة الـــواحـــدة، وبــعــد الــتــوقــيــع تأتي 
خطوة مراجعة العقد وتوثيقه إلكترونيا 
إرســال  ثم  ومــن  العدل،  موثق  قبل  من 

العقد اإللكتروني لجميع المستثمرين.

ــوابــــة الـــمـــوافـــقـــات  ــ ــب ــ أمــــــا بـــالـــنـــســـبـــة ل
اإللـــكـــتـــرونـــيـــة، فـــهـــي مـــنـــصـــة واحـــــدة 
من  يتم  العمل  قــواعــد  لجميع  مركزية 
المعنية  الــجــهــات  جــمــيــع  ربـــط  خــاللــهــا 
سواء  الواحدة،  النافذة  ومع  بعضهم  مع 
إلكترونية  أنظمة  لديها  الــتــي  الجهات 
عـــن طــريــق الـــربـــط الــمــبــاشــر مـــع هــذه 
لديها  ليس  الــتــي  الــجــهــات  أو  األنــظــمــة، 
نـــظـــام إلـــكـــتـــرونـــي، حــيــث تــتــيــح بــوابــة 
الــمــوافــقــات عـــرض الــطــلــبــات الــخــاصــة 
فيها  للبت  المختصة  لــإلدارة  جهة  بكل 
الطلب  مقدم  زيـــارة  إلــى  الحاجة  دون 
على  الحصول  بعد  يتم  إذ  اإلدارة،  لتلك 
المطلوبة  الرسوم  كافة  دفع  الموافقات 
إلكترونية  بطريقة  ســواء  واحــدة  دفعة 
النافذة  خــدمــات  مــركــز  طــريــق  عــن  أو 
ــــن ثــــم الـــحـــصـــول عــلــى  الــــــواحــــــدة، ومــ

الترخيص والمستخرجات المطلوبة.

تعزيز األداء التشغيلي
 ويُــــعــــد إطــــــالق خــــدمــــات الــمــرحــلــة 
األولــــى مــن الــنــافــذة الـــواحـــدة، نــمــوذجــاً 
عــلــى تــحــقــيــق االســـتـــفـــادة الــمــثــلــى من 
األداء  لــتــعــزيــز  الــرقــمــيــة،  الــتــكــنــولــوجــيــا 
الــتــشــغــيــلــي لــلــحــكــومــة وإرســــــــاء الــبــنــى 
لتطوير  الــالزمــة  اإللــكــتــرونــيــة  التحتية 
بيئة األعمال وترسيخ مكانة دولة قطر 

كوجهة مثالية لالستثمار في المنطقة.
وتــشــمــل خـــدمـــات الــمــرحــلــة األولــــى 
ــواحـــدة، خدمة  مــن مــبــادرة الــنــافــذة الـ
والمصانع  للشركات  الــشــامــل  التأسيس 
 ، تدريجي  بشكل  طرحها  سيتم  والــتــي 
على أن يتم إضافة أكثر من ٣٠ خدمة 
خالل  والمصانع  الشركات  بــإدارة  تتعلق 

إن  حيث   ،٢٠٢٠ عــام  مــن  األول  الــربــع 
المرحلة الحالية تتضمن خدمات إصدار 
الضرائب  في  والتسجيل  المنشأة،  قيد 
وتوثيق عقود التأسيس إلكترونيا موفرة 
لالستفادة  للمستثمرين  الفرصة  بذلك 
وذكية،  موحدة  إلكترونية  منصة  من 
وترخيص  تسجيل  إجــراءات  الستكمال 

األعمال التجارية.
تسهيل عمل المستثمر

كما أن مبادرة النافذة الواحدة تترجم 
مــبــدأ الــكــفــاءة الــتــشــغــيــلــيــة، حــيــث تتيح 
اختصار إجراءات االستالم والتحقق من 
صحة المستندات عبر منصة إلكترونية 
ذكية واحدة، وذلك مقارنة باإلجراءات 
السابقة والتي كانت تتطلب تدخل أكثر 
المجال،  هــذا  فــي  معنية  إدارة   ٤٠ مــن 
الجهات  مراجعات  اختصار  عــن  فضال 
الموافقات،  بإصدار  المعنية  الحكومية 
الــمــنــصــة  هـــــــذه  أن  إلـــــــى  ــة  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ بـ
المستثمر  بوصل  ستسهم  اإللكترونية 
بنحو ١٨ جهة حكومية في مكان واحد، 
مدمجة بذلك جميع إجراءات التأسيس 
في إجراء شامل يختصر كافة خطوات 

التأسيس.
 الى جانب ذلك تمضي وزارة التجارة 
ــة وثــابــتــة  ــحــ ــة واضــ ــ ــرؤي ــ ــة ب ــاعـ ــنـ ــصـ والـ
وتتبنى خطة استراتيجية ومتوافقة مع 
من  تــهــدف   ٢٠٣٠ الوطنية  قطر  رؤيـــة 
من  األعــمــال  مناخ  تحسين  إلــى  خاللها 
ــدرات الــقــطــاع الــتــجــاري  أجـــل تــطــويــر قــ
ــاعـــي فــــي الــــدولــــة وذلــــــك عــبــر  ــنـ والـــصـ
وإطــالق  التسهيالت  مــن  العديد  توفير 
الــمــبــادرات الــهــادفــة إلــى دعــم مختلف 
ــخــــاص وخـــاصـــة  ــ مـــكـــونـــات الـــقـــطـــاع ال

الصغيرة  والــشــركــات  الــمــشــاريــع  قــطــاع 
والـــمـــتـــوســـطـــة فـــضـــًال عــــن اســتــقــطــاب 
وتشجيع االستثمارات المحلية واألجنبية 
ــــم وتــنــمــيــة الــــصــــادرات وتــحــديــث  ودعـ
ــتـــي تــشــمــل  الـــقـــوانـــيـــن والـــتـــشـــريـــعـــات الـ
مختلف قطاعات الوزارة والمتمثلة في 
ودعم  والصناعة.  والتجارة  المستهلك 
ــده في  ــواجـ الــمــنــتــج الــوطــنــي وتــعــزيــز تـ

األسواق المحلية والخارجية    
هذا  يعد  الغذائي،  األمــن  مجال  وفــي 
الوطنية  األولـــويـــات  أهـــم  ــد  أحـ األخــيــر 
خالل  وتــم  قطر،  لدولة  االستراتيجية 
العام ٢٠١٩ تحقيق تقدم ملموس في هذا 
االجــراءات  من  عدد  تنفيذ  عبر  المجال 
إصــدار  بينها  ومــن  المهمة  والــمــبــادرات 
٢٠١٩ لسنة   ٢٤ رقــم  بقانون  المرسوم 
االستراتيجي  المخزون  وإدارة  بتنظيم 
والـــذي  واالســتــهــالكــيــة  الــغــذائــيــة  للسلع 
المختصة  اإلدارة  تتولى  أن  على  ينص 
بوزارة التجارة والصناعة اإلشراف على 
وإعداد  وإدارته  االستراتيجي  المخزون 
ســجــل خــــاص لــلــســلــع يــعــتــمــد مـــن قبل 
ســعــادة الــوزيــر. كما نــص الــقــانــون على 
إنشاء قاعدة بيانات ودراسة االحتياجات 
الفعلية من السلع االستراتيجية ومتابعة 

رصيد المخزون االستراتيجي.
 وتـــوجـــهـــت دولـــــة قــطــر إلــــى تــعــزيــز 
عالقاتها  وتوسيع  االقتصادي  انفتاحها 
الـــدولـــيـــة عـــلـــى الــصــعــيــديــن الـــتـــجـــاري 
ــا يــــدعــــم خــطــطــهــا  ــمـ ــاري بـ ــمــ ــ ــث ــ ــت واالســ
المتميزة   مــكــانــتــهــا  ويـــرســـخ  الــتــنــمــويــة 

كوجهة مثالية لالستثمار.
وزارة  ــاركـــت  شـ الـــســـيـــاق،  ــذا  هــ ــي  وفــ
ــــي عــــــدد مــن  ــنــــاعــــة فـ الــــتــــجــــارة والــــصــ
الــمــنــتــديــات والــمــلــتــقــيــات االقــتــصــاديــة 
إلــى   ، الــعــالــم  حـــول  المهمة  والــتــجــاريــة 
ــدداً  ــ ــــك نـــظـــمـــت الـــــــــــوزارة عــ ــ ــانــــب ذل جــ
رفيعة  واالجــتــمــاعــات  الــمــنــتــديــات  مــن 
التعاون  أواصر  تقوية  بهدف  المستوى، 
وتعزيز العالقات التجارية واالستثمارية 
ــاء عــلــى الـــشـــراكـــات  ــنـ ــبـ والــصــنــاعــيــة والـ
الــقــائــمــة وتــمــهــيــد الــطــريــق أمــــام عقد 
شراكات جديدة، وتم على هامش هذه 
االتفاقيات  مــن  عــدد  توقيع  المنتديات 

ومذكرات التفاهم المهمة.

النافذة الواحدة تسهل استخراج التراخيصالنافذة الواحدة تسهل استخراج التراخيص
وتعزز الكفاءة التشغيلية وتشجع االستثماروتعزز الكفاءة التشغيلية وتشجع االستثمار

وزارة التجارة والصناعة .. رؤية واضحة وخطة استراتيجية ومتوافقة مع رؤية قطر ٢٠٣٠

دعم المنتج الوطني وتعزيز تواجده في األسواق المحلية والخارجية وتمكين األمن الغذائي 

النافذة الواحدة  ستوفر أكثر من ٣٠ خدمة في الربع األول من ٢٠٢٠ تتعلق بإدارة الشركات والمصانع

الثالثاء 24 جمادى اآلخرة 1441 هــ - 18 فبراير 2020 م
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استقبال  في  الدولي  حمد  مطار  نجح 
خــالل  الــمــســافــريــن  مــن  قياسية  ــداد  أعــ
مـــوســـم الـــعـــطـــالت الــشــتــويــة حــيــث بلغ 
خالل  مسافر  مليون  المسافرين  عــدد 
بمعدل   ٢٠٢٠ يناير  من  األول  األســبــوع 
ســاعــة   ٢٤ خــــــالل   ١٣٨,٦٤٩مـــــســـــافـــــر 
المطار  استقبله  رقــم  أكبر  يعتبر  وهــو 
أعلى  على  المحافظة  مع  افتتاحه  منذ 
معايير التميز التشغيلي و تقديم أفضل 
تــجــربــة ســفــر عــبــر مــرافــقــه. كــمــا نجح 
في  االنتظار  أوقــات  خفض  في  المطار 
نقاط االتصال الرئيسية التي يتعين على 
المسافرين اجتيازها حيث بلغ متوسط 
عشرين  و  واحدة  دقيقة  االنتظار  وقت 
األمني  الفحص  ــراءات  إجــ إلنــهــاء  ثانية 
ودقيقتان  الرحالت،  تحويل  لمسافري 
وأربــــــع وعـــشـــريـــن ثــانــيــة لــلــمــســافــريــن 

القادمين.
مــســافــري  مـــن   ٪٩٩٫٤ أمـــضـــى  وقــــد 
تحويل الرحالت في مطار حمد الدولي 
االنتظار  طوابير  فــي  دقــائــق   ٥ مــن  أقــل 
ليبلغ  األمــنــي،  الفحص  بــإجــراء  الخاصة 
واحــدة  دقيقة  االنــتــظــار  وقــت  متوسط 
و٢٠ ثــانــيــة فــقــط. وتُــعــتــبــر هـــذه الــمــدة 
إنجازاً رائداً في عالم المطارات، ال سيما 
عليها  الحفاظ  في  نجح  قد  المطار  وأن 
تحقق  مــا  وهـــو   ،٢٠١٩ عـــام  ــدار  مـ عــلــى 
لموظفي  ــقــدم  يُ الـــذي  الــتــدريــب  بفضل 
المطار ذوي الكفاءة العالية وفقاً ألحدث 
الــدولــي  الــطــيــران  فــي  األمــنــيــة  المعايير 
للفحص  مــســاراً   ٤٩ مــن  أكــثــر  وتشغيل 

بوقت واحد خالل أوقات الذروة.
المسافرين  من  تقريباً   ٪١٠٠ ووصل 
الــعــابــريــن مــمــن تــبــلــغ مـــدة انــتــظــارهــم 
أقــل،  أو  دقيقة   ٤٥ رحــالتــهــم  لمتابعة 

تحقق  وقد  تأخير.  دون  طائراتهم  إلى 
ذلــك مــن خــالل إجـــراء الفحص األمني 
في بوابات متصلة محددة تم تزويدها 
بأجهزة األشعة السينية وكذلك بأجهزة 
من  بــدالً  منها،  للمرور  المعادن  كشف 
الفحص  إجــــــراءات  واجــتــيــاز  االنــتــظــار 
برحالت  الخاصة  الــصــاالت  في  األمني 
في  آخر  إنجازاً  يعتبر  ما  وهو  التحويل، 
عالم المطارات حيث حافظ عليه مطار 
ــدولـــي عــلــى مــــدار عـــام ٢٠١٩.  حــمــد الـ
تقنيات  العتماد  حالياً  خطط  وهــنــاك 
الفحص األمنية المتقدمة التي ال تتطلب 
من المسافرين إخراج أجهزة الكمبيوتر 
المحمولة من حقائب المقصورة ، مما 

يزيد من تحسين تجربة السفر.
المسافرين  مــن   ٪٩٦٫٥ أمــضــى  كــمــا 
في  الــدولــي  حمد  مطار  إلــى  القادمين 
بعض فترات الذروة أقل من ١٠ دقائق 
ــام نــقــاط فــحــص الـــجـــوازات،  انــتــظــار أمـ

ــتـــظـــار  ــتـــوســـط وقـــــت االنـ ــلـــغ مـ ــيـــث بـ حـ

دقيقتين و٢٤ ثانية. وقدم المطار أيضاً 

خالل  السيارات  لركن  مجانية  مواقف 

لصعود  تسهيالً  وذلـــك  الــــذروة  فــتــرات 

التي  السيارات  من  المسافرين  ونــزول 

االنتظار  أوقــات  خفض  تم  كما  تقلهم. 

الخاصة في منطقة سيارات األجرة إلى 
حدها األدنى، وتم تقديم خدمة تحميل 

األمتعة مجاناً للمسافرين.
ــة الــتــي  ــيـ ــذاتـ أمــــا أكـــشـــاك الـــخـــدمـــة الـ
الــدولــي  حــمــد  مــطــار  فـــي  تشغيلها  تـــم 
ضــمــن بـــرنـــامـــج الـــمـــطـــار الـــذكـــي فهي 
ــيـــة  ــقــــدم لـــلـــمـــســـافـــريـــن خــــدمــــات ذاتـ تــ
األمتعة  وتسليم  الــوصــول  تسجيل  مثل 
ــنـــي قــبــل الــــوصــــول إلــى  والـــفـــحـــص األمـ
للمسافرين  أتــاح  مما  الــجــوازات،  نقطة 
المغادرين إنهاء هذه العمليات على نحو 
أسرع. وبفضل استخدام حلول برمجية 
في  الــمــســافــريــن  بــتــدفــق  تتنبأ  مبتكرة 
االنتظار،  أوقات  وترصد  الفعلي  الوقت 
االنتظار  أوقات  خفض  المطار  استطاع 

بشكل استباقي.  
وكـــان الــمــطــار قــد أعــلــن مــؤخــراً عن 
غــيــر مــســبــوق فــي عــام  تحقيقه نــجــاحــاً 
مليون   ٣٨٫٨ استقباله  مع  وذلك   ،٢٠١٩

مــســافــر وهـــو رقـــم قــيــاســي أكــبــر عــدد 

استقبله المطار خالل عام منذ افتتاحه 

ســنــويــاً  فــي عـــام ٢٠١٤، مــا يــعــنــي نــمــواً 

بنسبة ١٢٫٤٤٪ مقارنة بعدد المسافرين 

في عام ٢٠١٨.

معدالت  الــدولــي  حمد  مطار  ويــواجــه 

خطة  عبر  يحققها  التي  السريعة  النمو 

كان  المراحل  ومتعددة  شاملة  توِسعة 

المقرر  ومن   .٢٠١٩ عام  في  أعلنها  قد 

أن تربط المرحلة A من خطة التوسعة 

لتشكل   E و   D الــمــســافــريــن  منطقتي 

ــذلـــك مــنــطــقــة مـــركـــزيـــة الســتــيــعــاب  بـ

وترفع  للمسافرين،  المتزايدة  األعـــداد 

بذلك الطاقة االستيعابية للمطار ألكثر 

من ٥٣ مليون مسافر سنوياً بحلول عام 

٢٠٢٢. أما المرحلة B  من التوسعة والتي 

ينتهي العمل بها بعد عام ٢٠٢٢ فسوف 

و   D المسافرين منطقتّي  توسعة  تشهد 

للمطار  االستيعابية  الطاقة  لتعزيز   E

حــتــى تــصــل إلــــى أكــثــر مـــن ٦٠ مــلــيــون 

التوسعة  خطة  وتتضمن  سنوياً.  مسافر 

إنشاء حديقة استوائية داخلية تبلغ  أيضاً 

مساحتها ١٠ آالف متر مربع ومسطحاً 

مربعاً،  مــتــراً   ٢٦٨ مساحته  تبلغ  مائياً 

ومنافذ  التسوق  تجربة  تعزيز  وكذلك 

إنشاء  عبر  والمشروبات  األطعمة  تناول 

منطقة تبلغ مساحتها ١١٧٢٠ متر مربع 

وتــطــويــر صــالــة الـــمـــرجـــان الــتــي تــقــدم 

خدمات عالمية المستوى تبلغ مساحتها 

٩ آالف متر مربع.

 مطار حمد الدولي يستقبل أعداد قياسية من المسافرين
خالل موسم العطالت الشتوية

مواقف مجانية لركن السيارات خالل فترات الذروة ٩٦٫٥٪ من المسافرين القادمين إلى المطار امضوا أقل من ١٠ دقائق في االنتظار



singlewindow.gov.qa


