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 GWC توفر الخدمات اللوجستية لمونديال ٢٠٢٢
وقعت اتفاقًا مع الفيفا كأول داعم إقليمي رسمي

 :HSBC  رئيس إدارة الخدمات المصرفية العالمية بـ

الدوحة -[:

 أّكد أسامة علي رئيس إدارة الخدمات 
الشرق   HSBC ببنك  العالمية   المصرفية 
تسير  قطر  أن  قطر،  المحدود-  األوســط 
من  التعافي  نحو  وقــويــة  واثــقــة  بخطوات 
وأشـــار   .«١٩  - كـــورونـــا «كــوفــيــد  جــائــحــة 
زخــم  لتعزيز  عــنــاصــر  ثــالثــة  اجــتــمــاع  إلــى 
قــرار  منها  نعيشها  الــتــي  التعافي  مرحلة 

العالم  كأس  بطولة  الستضافة  االستعداد 
بالفعل  البالد  ودخول   ،٢٠٢٢ القدم  لكرة 
مــرحــلــة مــتــقــدمــة مـــن الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد 
وهــيــئــة الــمــنــاطــق الـــحـــرة فـــي قــطــر الــتــي 
تـــم إنــشــاؤهــا حــديــثــاً، والـــتـــي تــســهــل على 
،وقــرار  عالمًيا  التوسع  المحلية  الشركات 
اإلنتاجية  الطاقة  بتعزيز  للبترول  قطر 

الطبيعي.  للغاز 

الدوحة - [: 

على  أمــس  تعامالت  قطر  بــورصــة  أنهت 
نفذها  بــيــع  عمليات  مــن  بضغط  انــخــفــاض 
الــمــســتــثــمــرون عــلــى أســهــم قــيــاديــة، وأدت 
ضغوط البيع خالل جلسة أمس إلى انخفاض 
 ٪١٫٥٣ نسبته  بما  نقطة   ١٥١ بنحو  المؤشر 
وأغلق عند مستوى ٩٧٦٤٫٣٩ نقطة، بعد أن 

تم تداول أسهم ٤٧ شركة، ارتفع منها أسهم 
شركة   ٤٥ أسهم  تراجعت  بينما  شركتين، 
أخرى. وشهدت جلسة أمس ارتفاع التداوالت 
مقارنة بالجلسة السابقة، حيث سجلت قيم 
التداول نمًوا نسبته ٢٥٪ لتصل إلى نحو ٩٢٢ 
مليون ريال، بعد تداول ما يقارب من ٥١٧ 

مليون سهم توزعت على ١٥٥٥٢ صفقة. 

قطر تخطو بقوة نحو التعافي

٩٢٢ مليون ريال تداوالت البورصة

الدوحة - قنا: 

وقـــعـــت شـــركـــة الــخــلــيــج لــلــمــخــازن 

الدولي  االتحاد  مع  اتفاقية   » GWC»

بموجبها  تــم   ،  «FIFA» الــقــدم  لكرة 

اعتماد الشركة الرائدة في مجال حلول 

إقليمي  داعــم  كــأول  اإلمــــداد،  شبكات 

كأس  لبطولة  رسمي  لوجستي  ومــزود 

العالم لكرة القدم FIFA قطر ٢٠٢٢.

ستعتمد  االتفاقية،  هــذه  وبموجب 

الخليج للمخازن «GWC» والتي كانت 

اللوجستي  والـــمـــزود  الــوطــنــي  الـــداعـــم 

 FIFA لألندية  العالم  لكأس  الرسمي 

اتــصــاالتــهــا  شــبــكــة  عــلــى   ،٢٠١٩ قــطــر 

بمختلف أنحاء العالم لتقديم خدماتها 

لبطولة كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢ 

فـــي الـــجـــوانـــب الــلــوجــســتــيــة وســالســل 

التوريد.

فهد  بن  عبداهللا  الشيخ  سعادة  أّكــد   

بـــن جــاســم بـــن جــبــر آل ثــانــي رئــيــس 

الــشــركــة  أن   ،  GWC إدارة   مــجــلــس 

ــا فـــي سجلها  تــشــهــد  إنــــجــــاًزا تــاريــخــًي

المتطلبات  بتقديم  تكليفها  تــم  حيث 

قطر  العالم  كأس  لمونديال  اللوجستية 

هذه  ندخل  سعادته «إننا  ٢٠٢٢.وقـــال 

االتفاقية ونحن واثقون من أننا سنبرز 

ما طورته دولة قطر على مر السنين 

من بنية تحتية رياضية ولوجستية من 

الطراز العالمي، مع تجسيد قيم الروح 

النشطة  المشاركة  وتشجيع  الرياضية 

لــعــشــاق كـــرة الــقــدم والــجــمــاهــيــر على 

أوسع نطاق ممكن».

مــــن جـــانـــبـــه، أّكــــــد الـــســـيـــد ســيــمــون 

توماس مدير الفيفا للشؤون التجارية، 

على أن الخدمات اللوجستية ضرورية 

كأس  بطولة  مثل  ومعقد  كبير  لحدث 

 «GWC»  العالم، موضًحا أن انضمام

إلـــى الــفــيــفــا كـــداعـــم ومـــــزود لوجستي 

اإلقليمي  الصعيد  على  للبطولة  رسمي 

من شأنه أن يوفر لالتحاد الدولي لكرة 

كبيًرا  دعــًمــا  التابعة  والــشــركــات  الــقــدم 

وخــبــرة حــيــويــة فــي مــجــال الــخــدمــات 

مما  التوريد،  سلسلة  وإدارة  اللوجستية 

سيضمن تنظيًما سلًسا وفّعاًال للبطولة.
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٩٫٩ ٪ النمو خالل عام.. المركزي: 

الدوحة-[:

أشــــــارت بـــيـــانـــات مــصــرف 
ــــصــــادرة  قـــطـــر الــــمــــركــــزي ال
أمــــــــــــــــس   إلـــــــــــى اســــــتــــــقــــــرار 
مـــوجـــودات الــبــنــوك الــتــجــاريــة 
«ومـــطـــلـــوبـــاتـــهـــا» مــــع نــهــايــة 
مستوى  عــنــد  أغــســطــس  شــهــر 
بانخفاض  ريال،  مليار   ١٦٠١
قيمته ٢ مليار عن شهر يوليو 
ــــادة ســنــويــة  ــــزي الـــمـــاضـــي، وب
ــــال،  ري مــلــيــار   ١٤٣٫٩ بــلــغــت 
أغسطس  عــن   ٪٩٫٩ وبــنــســبــة 

.٢٠١٩
أن  إلــى  البيانات  وأشـــارت   
إجـــمـــالـــي الـــنـــقـــد، واألرصــــــدة 
المركزي  قطر  مصرف  لدى 
أغسطس  شهر  نهاية  مــع  بلغ 
مــلــيــار   ٨٩ مـــســـتـــوى   ٢٠٢٠
مليار   ٨٩٫٧ بـــ  مقارنة  ريـــال، 
فــي يــولــيــو الــمــاضــي وبــزيــادة 
عما  مــلــيــاًرا،   ٢٦ بنحو  سنوية 
كان عليه في أغسطس ٢٠١٩، 

٦٢٫٩ مليار ريال. البالغ 
بــالــمــوجــودات  يتعلق  فيما   
ـــيـــة أشــــــــارت بـــيـــانـــات  ـــب األجـــن
مــــصــــرف قــــطــــر الــــمــــركــــزي 
إلــى انــخــفــاض األرصــــدة لــدى 
الــــبــــنــــوك فـــــي الــــــخــــــارج، فــي 
مــلــيــار   ٩٫٩ بــنــحــو  أغـــســـطـــس 
ريال عن يوليو الماضي لتصل 

ولكنها  ريـــال،  مــلــيــار   ٧٠ إلــى 
عليه  كــانــت  عــمــا  تــزيــد  كــانــت 
قبل سنة في أغسطس ٢٠١٩، 

ريال. مليار   ٦٨٫٩ والبالغة 
ـــقـــر االئــــتــــمــــان الــــذي  واســـت
تمنحه البنوك خارج قطر، في 
طفيف  بــانــخــفــاض  أغــســطــس 
مــلــيــار   ٧٢٫٣٣ مـــســـتـــوى  إلـــــى 

االستثمارات  ظلت  كما  ريــال. 
فــي الـــخـــارج، مــســتــقــرة خــالل 
بتغيرات  الماضيين،  العامين 
 ٥٧٫١ وبــــلــــغــــت  مـــــــحـــــــدودة، 
مـــلـــيـــار ريـــــــال فــــي أغــســطــس 
ارتفاًعا  النقد،  وسجل   .٢٠٢٠
مــــحــــدوًدا فـــي أغــســطــس إلــى 
بـــ  مـــقـــارنـــة  ريـــــال  ــيــار  مــل  ٩٫٩

الماضي  يوليو  فــي  مليار   ٩٫٦
سنة.  قبل  ريــال  مليار  و٨٫٤٧ 
ـــــمـــــوجـــــودات  وانــــخــــفــــضــــت ال
األخـــــــرى فــــي أغـــســـطـــس إلـــى 
٥٫٣ مليار ريال من ٦٫٢ مليار 
ريال في يوليو الماضي، و٣٫٨ 

مليار ريال قبل سنة.

 ١٦٠١ مليار ريال موجودات البنوك في أغسطس
البورصة تستعد لتطبيق نظام 
جديد لإلفصاح اإللكتروني

الدوحة - [:

 أعـــلـــنـــت بــــورصــــة قـــطـــر أنــــهــــا تــســتــعــد 
اإللكتروني  لإلفصاح  جديد  نظام  لتطبيق 
يستند على منهجية XBRL تحت مسمى 
منصة (إفصاح)، وذلك من خالل مبادرة 
المالية،  لألسواق  قطر  هيئة  مع  مشتركة 
وذلك بهدف تسهيل عمليات اإلفصاح عن 
المطلوبة  المالية  وغير  المالية  البيانات 
مــــن الـــشـــركـــات الـــمـــدرجـــة فــــي بـــورصـــة 
قــطــر. وأشـــار بــيــان عــلــى مــوقــع الــبــورصــة 

متكاملة  حلوًال  توفر  «إفصاح»  منصة  أن 
باللغتين  تتوفر  كما  اإلنترنت،  شبكة  على 
الــعــربــيــة واإلنـــجـــلـــيـــزيـــة.  وبــحــســب بــيــان 
الــبــورصــة فــإنــه، واعـــتـــبـــاًرا مــن ١ أكــتــوبــر 
الــمــقــبــل، ســيــطــلــب مـــن جــمــيــع الــشــركــات 
الــمــدرجــة فــي الــبــورصــة اســتــخــدام منصة 
المالية،  بياناتها  عن  لإلفصاح  «إفــصــاح» 
بدًءا من تقارير الربع الثالث لعام ٢٠٢٠ ، 
ولإلفصاح عن بياناتها غير المالية اعتباًرا 

من ١ أكتوبر٢٠٢٠.
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واشنطن ـ د ب أ:

 تراجعت أسعار النفط بشكل حاد أمس رغم عاصفة استوائية 
ويــأتــي  األمــريــكــي.  المكسيك  خليج  فــي  اإلنــتــاج  بتعطيل  تــهــدد 
التراجع بسبب المخاوف المرتبطة بزيادة المعروض بعد العودة 
المحتملة لإلنتاج الليبي، وكذلك ارتفاع حاالت اإلصابة بفيروس 
القياس  خــام بــرنــت  برميل  سعر  وتــراجــع  ــــا.  أوروب فــي  كــورونــا 
العالمي ٩٤ سنتًا ، أو بنسبة ٢ر٢٪، إلى ٢١ر٤٢ دوالر للبرميل، في 
حين تراجعت العقود اآلجلة للخام األمريكي ٥ر٢٪ إلى ٣٠ر٤٠ 
بيتا  األمريكية  االستوائية  العاصفة  وتحركت  للبرميل.  دوالر 
باتجاه الشاطئ، ما دفع بعض منتجي النفط إلى إخالء المنصات 
الليبية  للنفط  الوطنية  المؤسسة  وأعلنت  المنطقة.  في  البحرية 

رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية اآلمنة.

«بيت االستثمار» توقع اتفاقية تعاون.. السويدي: النفط يهبط عند ٤٢٫٢ دوالر للبرميل

الدوحة -[: 

وّقـــــــعـــــــت شــــــركــــــة «بــــيــــت 
االســـــتـــــثـــــمـــــار» الـــــــرائـــــــدة فــي 
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات الـــمـــالـــيـــة 
واالســــتــــثــــمــــاريــــة فـــــي قـــطـــر، 
سويسكوت  مع  تعاون  اتفاقية 
ـــبـــنـــوك  بـــــنـــــك، أحـــــــد أكـــــبـــــر ال
الـــمـــزودة لــلــخــدمــات الــمــالــيــة 
عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، الـــــذي يــقــدم 
تحليل  وأدوات  شاملة  حــلــوالً 
تتماشى  ومــبــتــكــرة،  إبــداعــيــة 

واالحتياجات  المتطلبات  مــع 
األسواق  في  للعمالء  المتعددة 
السيد  وأكــد  العالمية.  المالية 
مــحــمــد بـــن أحـــمـــد الــســويــدي 
والعضو  اإلدارة  مجلس  رئيس 
االستثمار»،  «بيت  لـ  المنتدب 
ضــمــن  تــــأتــــي  االتـــفـــاقـــيـــة  أن 
لتعزيز  الــشــركــة  استراتيجية 
المحلي،  االســتــثــمــاري  الــمــنــاخ 
مع  استثمارية  عــالقــات  وبــنــاء 
بالمراكز  تتمتع  التي  الجهات 
الــمــالــيــة الــقــويــة حـــول الــعــالــم. 

مــن جــانــبــه أكـــد الــســيــد سعيد 
بـــن صـــالـــح الــــمــــري، الــرئــيــس 
االستثمار»  بيت  لـ «  التنفيذي 
توفير  إلــى  تسعى  الــشــركــة  أن 
فـــــــرص اســــتــــثــــمــــاريــــة تــتــمــتــع 
بمواصفات عالمية، من خالل 
تـــنـــويـــع مــــجــــاالت االســـتـــثـــمـــار 
والخدمات في األسواق المالية 
المحليين.  المستثمرين  أمــام 
االتفاقية  أن  الــمــري  وأضـــاف 
الــــجــــديــــدة مــــع «ســـويـــســـكـــوت 
بنك» السويسري، تعزز وتنوع 

والفرص  الخدمات  مجموعة 
االستثمارية للعمالء من خالل 
ســهــولــة الــوصــول إلـــى األســـواق 
الــعــالــمــيــة واألســــــواق الــنــاشــئــة، 
سهولة  االتــفــاقــيــة  تتيح  حــيــث 
وصــــــــول الــــعــــمــــالء لـــخـــدمـــات 
العالمية  األســهــم  فــي  الــتــداول 
والمعادن  األجنبية  والعمالت 
من  الــنــفــط،  وأســــواق  الثمينة 
ومنصة  الــجــوال  تطبيق  خــالل 

التداول اإللكتروني المباشر.

تعزيز االستثمار وبناء مراكز مالية قوية

٤



٢٢
الثالثاء ٥ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٧)

  

 ٥G يتضمن ١٠٠٠ عرض «اشتِر واحًدا واحصل على الثاني مجانًا» جهاز إنترنت جوال يتوافق مع تقنية

الدوحة - [: 

من  أنها   Ooredoo أعلنت 
بين أوائـــل شــركــات اتــصــاالت 
فـــــي الـــمـــنـــطـــقـــة الــــتــــي تـــوفـــر 
للعمالء جهاز اإلنترنت الجوال 
 NETGEAR Nighthawk
مع  والــمــتــوافــق  الــمــتــطــور   M٥

 .٥G تقنية
 وأضــــافــــت: ومــــع الــجــهــاز 
الـــــجـــــديـــــد، يـــمـــكـــن لـــلـــعـــمـــالء 
البرودباند  بخدمة  االستمتاع 
تنزيل  بــســرعــات   ٥G الــجــوال 
غيغابت   ٣ إلــى  تصل  مذهلة 
توصيل  إمكانية  مع  بالثانية، 
٣٢ جـــهـــاًزا فـــي الــوقــت  لــغــايــة 
السرعة  تتأثر  أن  دون  نفسه 

أو األداء. 
ويــتــمــيــز الــجــهــاز بــبــطــاريــة 
قـــويـــة تـــــدوم طـــويـــًال وشــاشــة 
ـــــمـــــس ذكــــــيــــــة وخــــــــيــــــــارات  ل
االســـتـــخـــدام اآلمـــــن. ويــمــكــن 
لـــلـــعـــمـــالء الـــتـــحـــكـــم بــالــجــهــاز 
ــــــجــــــوال بـــاســـتـــخـــدام  عــــبــــر ال
الـــذي   NETGEAR تــطــبــيــق 
ــــه عــــرض  يـــمـــكـــن مـــــن خــــالل

حـــالـــة االتـــصـــال واإلعـــــــدادات 
واستخدام البيانات من خالل 
الـــهـــواتـــف الـــذكـــيـــة واألجـــهـــزة 
العمالء  سيحصل  اللوحية.كما 
الــذيــن يــشــتــرون الــجــهــاز من 
نقاط  ضعف  على   Ooredoo

نجوم. 
جهاز  توفير  على  وتعليًقا   
 NETGEAR Nighthawk
ربـــيـــعـــة  صـــــبـــــاح  قـــــــال   ،M٥
الكواري، مدير إدارة العالقات 
 :Ooredoo فــــــي  الـــــعـــــامـــــة 
جــاهــدة   Ooredoo «تــســعــى 
إمكانية  المستخدمين  لمنح 

من  جيل  أحــدث  إلــى  الوصول 
الــجــوال  اإلنــتــرنــت  تكنولوجيا 
حــرصــنــا  ـــذا  ل  ،٥G تــقــنــيــة مـــع 
على أن نكون من بين األوائل 
عــلــى مــســتــوى الــمــنــطــقــة في 
المتطور  الــجــهــاز  هـــذا  تــوفــيــر 
لعمالئنا. ونوه باإلقبال الكبير 
عــــلــــى اســـــتـــــخـــــدام اإلنــــتــــرنــــت 
وخــصــوًصــا لــغــايــات الــعــمــل أو 
ــعــد، وبــالــتــالــي  الـــدراســـة عــن بُ
 NETGEAR جــــهــــاز  فــــــإن 
حالً  يُــعــد    Nighthawk M٥
التي  القوية  المزايا  مع  مثالًيا 
العمالء  تمكن  والــتــي  يوفرها 

مـــــن تـــوصـــيـــل عــــــدة أجـــهـــزة 
بـــاإلنـــتـــرنـــت فـــي وقــــت واحـــد 
وبـــســـرعـــات فــائــقــة مـــع مــنــح 
الــعــمــالء مـــرونـــة االســتــخــدام 
كخيار  الجهاز  على  لالعتماد 
أو  الــمــنــزلــي،  لإلنترنت  بــديــل 

أثناء التنقل».    
شــركــة   Ooredoo تـــعـــد   
ــــــصــــــاالت قــــطــــريــــة رائـــــــدة  ات
تـــوفـــر خــــدمــــات االتــــصــــاالت 
الــــجــــوالــــة واتـــــصـــــاالت الــخــط 
الــثــابــت وإنــتــرنــت الــبــرودبــانــد 
والخدمات الُمدارة للشركات. 
الخدمات  تلك  صّممت  وقــد 
لــتــلــبــيــة احـــتـــيـــاجـــات الــعــمــالء 
مـــــن األفـــــــــــراد والــــشــــركــــات. 
وبـــاعـــتـــبـــارهـــا شــــركــــة تـــولـــي 
أهــمــيــة كــبــيــرة لــلــمــجــتــمــعــات 
الــتــي تــقــدم فــيــهــا خــدمــاتــهــا، 
تــســهــم رؤيـــتـــهـــا الـــتـــي تــتــمــثــل 
فــــي إثـــــــراء حـــيـــاة عــمــالئــهــا، 
تحفيز  على  بقدرتها  وإيمانها 
الــتــنــمــيــة الــبــشــريــة مـــن خــالل 
االتــــــصــــــاالت، فــــي ُمـــســـاعـــدة 
أفــــــــــراد الـــمـــجـــتـــمـــعـــات عــلــى 

تطلعاتهم. أقصى  تحقيق 

الدوحة - [:

 أطــلــقــت شـــركـــة فـــودافـــون 
 Vodafone My تطبيق قطر 
يمنح  الــــــذي   Book Qatar
عمالء ُمسبقة الدفع واالشتراك 
إلى  الوصول  إمكانية  الشهري 
عرض «اشتِر   ١٠٠٠ من  أكثر 
واحـــــــًدا واحـــصـــل عــلــى الــثــانــي 
مجانًا» في أكثر من ٥٠٠ من 
في  التجارية  المحالت  أشهر 
(بما  المطاعم  وتشمل  قــطــر، 
فـــي ذلـــك الــوجــبــات الــجــاهــزة 
والتوصيل للمنازل)، والفنادق، 
ـــمـــالهـــي، والــصــحــة  ومــــــدن ال
والـــــلـــــيـــــاقـــــة، والـــمـــنـــتـــجـــعـــات 
ذلك  وغير  والتسّوق  الصحية، 

الكثير.
يُـــقـــدم الــتــطــبــيــق مـــن خــالل 
 My Book مـــــــع  شـــــــراكـــــــة 
Qatar، وهي إحدى الشركات 
الــقــطــريــة الـــرائـــدة فــي مجال 
والمكافآت  الوالء  حلول  توفير 
ــــمــــكــــن لـــعـــمـــالء  الــــرقــــمــــيــــة. يُ
هذه  على  الــحــصــول  فــودافــون 
الــــعــــروض مـــن خــــالل عــالمــة 

تــبــويــب «أســلــوب الــحــيــاة» في 
تطبيق MyVodafone أو عبر 
 Vodafone My Book تطبيق
من  كـــل  عــلــى  الــمــتــاح   Qatar

.iOSو Android منصة
 وعلى مدار سنوات عديدة، 
تــــجــــاوزت تـــقـــديـــمـــات بـــاقـــات 
الــهــاتــف الــجــوال مــن فــودافــون 
قــــطــــر اإلنـــــتـــــرنـــــت ودقـــــائـــــق 
االتــــــصــــــاالت فــــقــــط، لــتــشــمــل 
الحياة  خدمات  من  مجموعة 

الرقمية مع العالمات التجارية 
ـــــرائـــــدة فــــي مــــجــــاالت مــثــل  ال
والسفر،  والتسوق،  الموسيقى، 
العرض  هذا  ويُعزز  والترفيه. 
 Vodafone لتطبيق  األخــيــر 
مــكــانــة   My Book Qatar
فـــودافـــون قــطــر كــمــزود رائــد 
ألرقى أساليب الحياة الرقمية 

في الدولة.
 تـــــوفـــــر فــــــــودافــــــــون قــطــر 
مجموعة شاملة من الخدمات 

بــمــا فــيــهــا االتـــصـــال الــصــوتــي، 
واإلنترنت،  النصية،  والرسائل 
وخــــدمــــات الـــهـــاتـــف الـــثـــابـــت، 
تــكــنــولــوجــيــا  إدارة  وخـــدمـــات 
الــمــعــلــومــات واالتــــصــــاالت في 
والشركات  لألفراد  قطر  دولة 
على حد سواء. وبدأت الشركة 
أعــمــالــهــا الـــتـــجـــاريـــة فـــي عــام 
٢٠٠٩، وبلغ عدد عمالئها أكثر 
في  عــمــيــل  مــلــيــون   ١٫٦٥ مـــن 
البنية  وتتسع   .٢٠٢٠ يونيو   ٣٠
الــتــحــتــيــة لــشــبــكــة «فــــودافــــون 
قــــطــــر» الــــمــــتــــطــــورة لــتــغــطــي 
الــدولــة  فــي  الرئيسية  الــمــواقــع 
وشبكة  الضوئية،  األلياف  عبر 
الجيل الخامس ٥G. إلى جانب 
نظام بيئي رقمي واسع النطاق، 
مـــــا ســـيـــســـهـــم فـــــي اســـتـــمـــرار 
قطر.  لدولة  واالزدهـــار  النمو 
وتــــرســــخ «فـــــودافـــــون قــطــر» 
اليوم  أفــكــار  ربــط  فــي  رؤيتها 
عبر  بــتــكــنــولــوجــيــا الــمــســتــقــبــل 
وبأن  الــرائــد،  الرقمي  االبتكار 
تكون الخيار األول للعمالء في 
والخدمات  االتــصــاالت  مجال 

الرقمية.
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الدوحة - قنا:

 تـــســـتـــضـــيـــف دولــــــــة قــطــر 
اإلقليمي  الــمــنــتــدى  فــعــالــيــات 
الـــــرابـــــع لــلــمــحــتــوى الـــرقـــمـــي 
الــعــربــي خـــالل الــفــتــرة مــن ٥ 
بعنوان  المقبل  أكــتــوبــر   ٧ إلــى 

(مــســتــقــبــل الــمــحــتــوى الــعــربــي 
تنظمه  والــذي  اإلنترنت)  على 
وزارة المواصالت واالتصاالت 
تــحــت رعـــايـــة جــامــعــة الــدولــة 
هيئة  مــع  وبــالــتــعــاون  العربية 
تــنــظــيــم االتــــــصــــــاالت بـــدولـــة 
ــمــنــظــمــة الــعــربــيــة  قـــطـــر، وال

لــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــات االتـــــصـــــال 
 (AICTO) والــــمــــعــــلــــومــــات 

ومنظمة «األسكوا».
المنتدى  هـــذا  وســيــتــنــاول   
الذي يُعقد عبر اإلنترنت على 
مدار ثالثة أيام، واقع المحتوى 
الـــــعـــــربـــــي وســـــبـــــل تــــطــــويــــره 

التي  والتحديات  به  والنهوض 
ــًضــا بــحــث أهمية  تــواجــهــه وأي
الـــمـــحـــتـــوى الـــرقـــمـــي الــعــربــي 
خــالل األزمــــات والــــدور الــذي 
فــيــروس  جــائــحــة  خـــالل  لعبه 
وكيفية  «كوفيد-١٩»  كورونا 
معالجة  فــي  مــنــه  االســتــفــادة 

األزمات األخرى.
كـــمـــا ســـيـــنـــاقـــش الــمــنــتــدى 
ذات  الـــقـــضـــايـــا  مــــن  الـــعـــديـــد 
الـــصـــلـــة بـــصـــنـــاعـــة الــمــحــتــوى 
أهمها  مـــن  الــعــربــي  الــرقــمــي 
للتعليم  الــمــســتــقــبــلــيــة  األفـــــاق 
المستقبلي  والـــــدور  بــعــد  عــن 

لــلــمــحــتــوى الـــرقـــمـــي الــعــربــي 
والـــدروس  التعليم  قــطــاع  فــي 
المستفادة من كيفية استجابة 
قـــطـــاع الــتــعــلــيــم خــــالل أزمـــة 
«كوفيد-١٩»، ودور المحتوى 
الــرقــمــي الــعــربــي فـــي الــمــدن 
الرقمي  والــمــحــتــوى  الــذكــيــة، 

الـــعـــربـــي واالبــــتــــكــــار وريــــــادة 
األعمال لدى الشباب.

المنتدى  أن  بالذكر  جدير   
الرقمي  للمحتوى  اإلقــلــيــمــي 
الـــعـــربـــي يـــهـــدف إلـــــى تــعــزيــز 
ودعـــــــــم تــــطــــويــــر الـــمـــحـــتـــوى 
في  المحلي  الــعــربــي  الــرقــمــي 

مــخــتــلــف الــقــطــاعــات، وإلــقــاء 
ـــــكـــــارات  ـــــت الــــــضــــــوء عــــلــــى االب
واألفـــكـــار اإلبـــداعـــيـــة وأفــضــل 
الـــمـــمـــارســـات والــــحــــلــــول فــي 
تـــطـــويـــر الـــمـــحـــتـــوى الــرقــمــي 
العربي فضًال عن زيادة حجم 

التعاون الدولي واإلقليمي.

 قطر تستضيف منتدى المحتوى الرقمي العربي أكتوبر المقبل 

بزيادة سنوية ٩٫٩٪ .. المصرف المركزي:  

واألرصـــــــــدة  الـــنـــقـــد  ــــي  ــــال إجــــم ــــــــال  ري مـــلـــيـــار  ريــال ٨٩  مــلــيــار   ١٨٤٫٨ عــنــد  المحلية  ــارات  ــم ــث ــت االس ــرار  ــق ــت اس  

الدوحة - [: 

 أشــــــــــــارت بـــــيـــــانـــــات مـــصـــرف 
قــطــر الـــمـــركـــزي الــــصــــادرة أمــس 
إلـــى اســتــقــرار مـــوجـــودات الــبــنــوك 
نهاية  مع  (ومطلوباتها)  التجارية 
 ١٦٠١ مستوى  عند  أغسطس  شهر 
 ٢ قيمته  بانخفاض  ـــال،  ري مليار 
مــلــيــار عـــن شــهــر يــولــيــو الــمــاضــي، 
وبزيادة سنوية بلغت ١٤٣٫٩ مليار 
أغسطس  عن   ٪٩٫٩ وبنسبة  ريــال، 

.٢٠١٩
وتـــتـــكـــون مـــــوجـــــودات الـــبـــنـــوك 
الــــتــــجــــاريــــة مـــــن إجــــمــــالــــي ثـــالث 
مكونات رئيسية هي: االحتياطيات 
(لـــدى الــمــصــرف الــمــركــزي، ومن 
الـــنـــقـــد الــــمــــتــــداول)، الـــمـــوجـــودات 
األجــنــبــيــة (بــمــا فيها أرصــــدة لــدى 
الــبــنــوك فـــي الــــخــــارج، واالئــتــمــان 
واستثمارات  قطر،  خارج  الممنوح 
الــبــنــوك فــي الـــخـــارج، ومــوجــودات 
(بما  المحلية  الموجودات  أخرى)، 
قطر،  داخــل  البنوك  أرصــدة  فيها 
واالستثمارات  المحلي،  واالئتمان 
الـــمـــحـــلـــيـــة، ومــــــوجــــــودات ثـــابـــتـــة، 

وأخرى).
 وأشـــــــــارت الـــبـــيـــانـــات إلــــــى أن 
ــنــقــد، واألرصـــــــدة لــدى  إجــمــالــي ال
مــصــرف قــطــر الــمــركــزي بــلــغ مع 
نهاية شهر أغسطس ٢٠٢٠ مستوى 
ـــ ٨٩٫٧  ٨٩ مــلــيــار ريــــال، ُمــقــارنــة ب
وبزيادة  الماضي  يوليو  في  مليار 
عما  ريـــال  مليار   ٢٦ بنحو  سنوية 
 ،٢٠١٩ أغــســطــس  فـــي  عــلــيــه  كــــان 

البالغ ٦٢٫٩ مليار ريال.

 الموجودات األجنبية 

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــوجـــودات 
مصرف  بيانات  أشـــارات  األجنبية 
انخفاض  أن  إلــى  الــمــركــزي  قطر 
أرصـــدة لــدى البنوك فــي الــخــارج، 
في أغسطس بنحو ٩٫٩ مليار ريال 
 ٧٠ إلــى  لتصل  الــمــاضــي  يوليو  عــن 
مليار ريال، ولكنها كانت تزيد عما 
أغسطس  في  سنة  قبل  عليه  كانت 

٢٠١٩، والبالغة ٦٨٫٩ مليار ريال.
تمنحه  الــذي  االئتمان  واستقر   
البنوك خارحج قطر، في أغسطس 
بــانــخــفــاض طــفــيــف إلــــى مــســتــوى 

٧٢٫٣٣ مليار ريال.
ـــثـــمـــارات فــي   كــمــا ظــلــت االســـت
العامين  خــالل  مستقرة  الــخــارج، 
الــمــاضــيــيــن، بــتــغــيــرات مــحــدودة، 
فــي  ريـــــــال  مـــلـــيـــار   ٥٧٫١ وبـــلـــغـــت 
الــنــقــد،  وســـّجـــل   .٢٠٢٠ أغــســطــس 
إلى  أغسطس  في  محدوًدا  ارتفاًعا 
٩٫٩ مليار ريال ُمقارنة بـ ٩٫٦ مليار 
مليار  و٨٫٤٧  الــمــاضــي  يــولــيــو  فــي 

ريال قبل سنة.
الــــــمــــــوجــــــودات  وانـــــخـــــفـــــضـــــت   
األخــــــرى، فـــي أغــســطــس إلــــى ٥٫٣ 
مليار ريال من ٦٫٢ مليار ريال في 
ريــال  مليار  و٣٫٨  الــمــاضــي،  يوليو 

قبل سنة.

 الموجودات المحلية 

وفـــيـــمـــا يــتــعــلــق بـــالـــمـــوجـــودات 
ثالثة  مــن  تتكون  والــتــي  المحلية، 
مــكــونــات رئــيــســيــة هـــي: االئــتــمــان 
البنوك  لــدى  واألرصــــدة  المحلي، 
المحلية،  واالستثمارات  قطر،  في 
إضــافــة إلـــى الـــمـــوجـــودات الــثــابــتــة، 
المحلي  االئتمان  وارتفع  واألخرى 
إجــمــالــي  ٦٤٪ مــن  ــشــّكــل  الــــذي يُ  -
بنحو  أغسطس  فــي   - الــمــوجــودات 
١١٫٦ مليار ريال إلى ١٠٢٤٫٤ مليار 
في  ريــال  مليار   ١٠١٢٫٨ بـ  مقارنة 
سنوية  وبـــزيـــادة  الــمــاضــي،  يــولــيــو 

بنسبة ١٢٫٣٥٪ عما كانت عليه قبل 
سنة.

واســتــقــر إجــمــالــي االســتــثــمــارات 
المحلية في أغسطس عند مستوى 
تغير  بـــــدون  ريـــــال  مــلــيــار   ١٨٤٫٨
يزال  ال  ولكنه  الماضي،  يوليو  عن 
التي  مليار   ١٧٨ مستوى  من  أعلى 
أغسطس  في  سنة  قبل  عليها  كــان 

.٢٠١٩
 وكانت األرصدة لدى البنوك في 
قطر، منخفضة في شهر الحصار 
مــســتــوى  عـــنـــد   ٢٠١٧ يـــونـــيـــو  فــــي 
في  ارتفعت  ثم  ريــال،  مليار   ٣٠٫٧
 ٥١٫٢ إلــى  ووصــلــت  التالية  الشهور 

مــلــيــار ريــــال فـــي يــولــيــو الــمــاضــي، 
ريــال  مليار   ٤٨٫٩ إلــى  وانخفضت 
الموجودات  وبلغت  أغسطس.  في 
األخـــــرى والــثــابــتــة، مـــا مــجــمــوعــه 
٣٩٫٩ مليار ريال، بزيادة محدودة 

عن يوليو الماضي.

 إجمالي المطلوبات 

ــوبــات  ــالــمــطــل ــتــعــلــق ب  وفـــيـــمـــا ي
ــــيــــة كـــــــأرصـــــــدة لـــلـــبـــنـــوك  ــــب األجــــن
 ٤٫٧ بنحو  ارتفعت  فقد  الخارجية 
 ٢٧٩٫٢ مــســتــوى  إلـــى  ريــــال  مــلــيــار 
مـــلـــيـــار فــــي أغـــســـطـــس مـــقـــارنـــة بـــ 
الماضي،  يوليو  فــي  مليار   ٢٧٤٫٥
سنة  قبل  ريال  مليار   ٢٤٢٫٧ ونحو 

في أغسطس ٢٠١٩.
المقيمين  غير  ودائــع  وارتفعت   
بنحو  قــطــر)  خـــارج  هــم  لــمــن  (أي 
مليار   ٢١٤٫٣ إلــى  ريــال  مليار   ٢٫٤
ريال في أغسطس مقارنة بـ ٢١١٫٩ 
مــلــيــار ريــــال فـــي يــولــيــو الــمــاضــي، 
وبـنحو ١٦٩٫٧ مليار ريال قبل سنة 

في أغسطس ٢٠١٩.
 أمــــــا الـــمـــطـــلـــوبـــات الــمــحــلــيــة 
المقيمين:  ودائـــع  تــراجــعــت  فــقــد 
(قــطــريــيــن وغــيــر قــطــريــيــن) في 
ريــال  مــلــيــار   ٩٫١ بــنــحــو  أغــســطــس 
ريــــال  مـــلـــيـــار   ٦٥٧ مـــســـتـــوى  إلـــــى 
شهر  فــي  مليار   ٦٦٦٫١ بـــ  مقارنة 
يــولــيــو الــمــاضــي، ولــكــنــهــا ال تــزال 
أعــلــى مــمــا كــانــت عــلــيــه قــبــل سنة 
 ٦١٤٫٥ البالغة   ٢٠١٩ أغسطس  في 

ريال. مليار 
لمصرف  األرصــــدة  واســتــقــرت   
عند  أغسطس  في  المركزي  قطر 
عن  تغير  بــدون  ريــال  مليار   ٣٥٫٩
يوليو ولكنها كانت عند مستوى ١٣ 
مليار ريال قبل سنة في أغسطس 
انـــخـــفـــضـــت  ــــن  حــــي فــــــي   .٢٠١٩
األرصــــــدة لــلــبــنــوك فـــي قــطــر إلــى 
أغــســطــس  فـــي  ريـــــال  ــيــار  مــل  ٤٩٫٥
يوليو  فـــي  ريــــال  مــلــيــار   ٥١٫٧ مـــن 
مليار   ٥٠٫٣ عند  وكــانــت  الماضي، 
ريال قبل سنة. واستقرت حسابات 
ريال  ١٦٤٫١مليار  عند  المال  رأس 
في أغسطس من ١٦٤٫٢ مليار في 
 ١٥٥٫٦ مستوى  عند  وكانت  يوليو، 

مليار ريال قبل سنة.

 ١٦٠١ مليار ريال موجودات البنوك في أغسطس  
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٣٣   

وقعت اتفاقًا مع الفيفا

عــــالــــمــــيــــة  بــــمــــعــــايــــيــــر  ــــــا  ــــــن ــــــات ــــــدم وخ  .. ــــــي  ــــــخ ــــــاري ت ــــــــجــــــــاز  إن فـــــــهـــــــد:  ــــــــن  ب اهللا  عـــــبـــــد   
الــدوحــة - قــنــا: وقــعــت شــركــة الخليج 

االتحاد  مع  اتفاقية   «GWC» للمخازن 

تــم   ،«FIFA» الــــقــــدم  ـــكـــرة  ل الــــدولــــي 

بــمــوجــبــهــا اعــتــمــاد الــشــركــة الـــرائـــدة في 

مجال حلول شبكات اإلمداد، كأول داعم 

لبطولة  رسمي  لوجستي  ومــزود  إقليمي 

قطر   FIFA الــقــدم لــكــرة  الــعــالــم  كـــأس 

.٢٠٢٢

ستعتمد  ــفــاقــيــة،  االت هـــذه  وبــمــوجــب 

كانت  والتي   «GWC» للمخازن  الخليج 

ــــمــــزود الــلــوجــســتــي  الــــداعــــم الـــوطـــنـــي وال

 FIFA الــرســمــي لــكــأس الــعــالــم لــألنــديــة

اتـــصـــاالتـــهـــا  شــبــكــة  عـــلـــى   ،٢٠١٩ قـــطـــر 

خدماتها  لتقديم  العالم  أنحاء  بمختلف 

 ٢٠٢٢ قطر   FIFA العالم  كــأس  لبطولة 

في الجوانب اللوجستية وسالسل التوريد.

وفي هذا اإلطار، أكد سعادة الشيخ عبد 

ثاني  آل  جبر  بن  جاسم  بن  فهد  بن  اهللا 

الشركة  أن   ،GWC إدارة مجلس  رئيس 

حيث  سجلها  في  تاريخًيا  إنــجــاًزا  تشهد  

تم تكليفها بتقديم المتطلبات اللوجستية 

لمونديال كأس العالم قطر ٢٠٢٢.

ــــا نــــدخــــل هـــذه  ــــن وقـــــــال ســـعـــادتـــه «إن

سنبرز  أننا  من  واثقون  ونحن  االتفاقية 

السنين  مــر  على  قطر  دولـــة  طــورتــه  مــا 

من  ولوجستية  رياضية  تحتية  بنية  من 

الــروح  قيم  تجسيد  مع  العالمي،  الــطــراز 

النشطة  الــمــشــاركــة  وتــشــجــيــع  الــريــاضــيــة 

لعشاق كرة القدم والجماهير على أوسع 

نطاق ممكن».

توماس  سيمون  السيد  أكد  جانبه،  من 

أن  على  التجارية،  للشؤون  الفيفا  مدير 

لحدث  ضــروريــة  اللوجستية  الــخــدمــات 

العالم،  كــأس  بطولة  مثل  ومعقد  كبير 

إلــى   «GWC»  انـــضـــمـــام بــــأن  مــوضــًحــا 

رسمي  لوجستي  ومـــزود  كــداعــم  الفيفا 

شأنه  من  اإلقليمي  الصعيد  على  للبطولة 

أن يــوفــر لــالتــحــاد الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم 

وخبرة  كــبــيــًرا  دعــًمــا  التابعة  والــشــركــات 

اللوجستية  الــخــدمــات  مجال  فــي  حيوية 

سيضمن  مــمــا  ــتــوريــد،  ال سلسلة  وإدارة 

تنظيًما سلًسا وفعاًال للبطولة.

الــخــلــيــج  شـــركـــة  أن  ـــذكـــر  ـــال ب جـــديـــر 

تحتية  بــبــنــيــة  تــزخــر   GWC لــلــمــخــازن 

ماليين  ثالثة  من  أكثر  تغطي  لوجستية 

مــتــر مـــربـــع، بــمــا فـــي ذلـــك أكــبــر مــركــز 

لــوجــســتــي مــمــلــوك لــلــقــطــاع الـــخـــاص في 

أبــرز  مــن  بفريق  تحظى  كما  المنطقة، 

ــتــكــريــن وأحــــدث  ــمــب الــمــتــخــصــصــيــن وال

أنــظــمــة تــكــنــولــوجــيــا الــمــعــلــومــات. ومــن 

كأس  مونديال  نهائيات  تقام  أن  المقرر 

الفترة  فــي   ،٢٠٢٢ قــطــر   FIFA الــعــالــم 

ثمانية  في  ديسمبر  و١٨  نوفمبر   ٢١ بين 

مالعب موزعة على مختلف أنحاء قطر.

  GWC توفر الخدمات اللوجستية لمونديال ٢٠٢٢ 

هللا عبد اهللا بن فهد بن جاسم آل ثاني

ــم الـــفـــعـــال لــلــبــطــولــة ــظــي ــن ــت ــضــمــن ال ــي ي ــت ــوجــس ــل ـــم ال ـــدع ــون تــــومــــاس: ال ــم ــي س

 :HSBC تؤكده ثالثة عوامل.. أسامة علي رئيس إدارة الخدمات المصرفية العالمية بـ 

واإلنــــشــــاءات الـــبـــنـــاء  حـــركـــة  ــعــش  ــن ي  ٢٠٢٢ ـــال  ـــدي ـــون ــة م ــي ــم ــال ــع ــطــب الــــشــــركــــات ال ــق ــت ــس ــــرة ت ــــح ـــاطـــق ال ـــمـــن ال

أكـــد   :]  - الــــــدوحــــــة 
إدارة  رئــــيــــس  عـــلـــي  أســــامــــة 
العالمية  المصرفية  الخدمات 
الــــشــــرق   HSBC بــــنــــك  فـــــي 
قــطــر  المحدود-  األوســــــــط 
خطوات  على  تسير  قطر  أن 
واثقة وقوية نحو التعافي من 
«كوفيد-١٩».  كورونا  جائحة 
للتعافي  عناصر  ثالثة  وحــدد 
لتنظيم  االســتــعــدادات  وهـــي: 
قــطــر،  فـــي   ٢٠٢٢ مـــونـــديـــال 
تسهل  الــتــي  الــحــرة  والمناطق 
عــــلــــى الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة 
الــــتــــوســــع، وتــــعــــزيــــز الـــطـــاقـــة 
الطبيعي  الــغــاز  مــن  اإلنتاجية 
الـــمـــســـال. وأضــــــاف بــــأن أهــم 
 ،٢٠٣٠ رؤيــة  التعافي  محاور 
التي تدعم االستثمار في تنمية 
وحماية  البشري  الــمــال  رأس 
االجتماعي  واالستقرار  البيئة 

والتنويع االقتصادي.
وأوضـــــــح أســــامــــة عـــلـــي أن 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي بــدأ يشهد 
ـــتـــعـــافـــي مــن  ـــــــى بـــــــــوادر ال أول
تتبوأ  حــيــث  كوفيد-١٩،  وبـــاء 
فقط  ليس  قوية  مكانة  قطر 
األزمــة،  مــن  بنفسها  للتعافي 
ولــكــن أيـــًضـــا لــالســتــفــادة من 
مساعدة اآلخرين على التعافي 

وأضــاف:  الجائحة.  هــذه  مــن 

نحن أقوياء ولدينا تمويل جيد 

ولدينا خطط ملموسة – فعلًيا 

تتماشى  الواقع-  أرض  عــلــى 

تماًما مع مرحلة التعافي بعد 

إلى  وأشار  كوفيد-١٩.  جائحة 

الــعــالــمــي  الــتــعــافــي  مــشــهــد  أن 

ــا، وال يــــزال يـــراوح  لــيــس ثــابــتً

األماكن،  من  كثير  في  مكانه 

العامة  االتجاهات  بعض  لكن 

أصــــبــــحــــت واضــــــحــــــة. حــيــث 

شرق  دول  من  العديد  دخلت 

الجائحة  فــي  وأســتــرالــيــا  آســيــا 

إجـــــــــراءات  ـــــخـــــذت  وات أوًال، 

ــتــشــاره  صـــارمـــة لــلــحــد مـــن ان

أوًال.  الـــتـــعـــافـــي  فــــي  وبـــــــدأت 

تندرج قطر تحت هذا النمط: 

فـــي الـــبـــدايـــة كــــان لــديــنــا عــدد 

بالنسبة  اإلصــابــات  مــن  كبير 

لحجم السكان، لكن مع إجراء 

الــفــحــوصــات وتــتــبــع الــحــاالت 

وإجــــــراءات الــحــجــر الــصــحــي، 

البالد  به  تتمتع  ما  إلى  إضافة 

مــــن نــــظــــام صـــحـــي عـــالـــمـــي، 

أصبحت معدالت الشفاء لدينا 

في  الــمــعــدالت  أعلى  بين  مــن 

الـــعـــالـــم ومــــعــــدالت الـــوفـــيـــات 

لدينا من بين أقل المعدالت. 

وقال: لقد أرست استجابتنا 

ــا لــرحــلــة  ــوبــاء أســـاًســـا مــتــيــنً ــل ل

التعافي، مع االستعداد إلعادة 

التي  الفرص  واغتنام  االنفتاح 

ـــبـــدأ دول  ت عـــنـــدمـــا  ســتــظــهــر 

الجنوبية  وكوريا  الصين  مثل 

وأســتــرالــيــا فــي الــنــهــوض من 

األزمــــة والــبــحــث عــن شــركــاء 

اقـــتـــصـــاديـــيـــن جـــــدد وأســــــواق 

جديدة وتمويل جديد بينما ال 

في  القدامى  شركاؤهم  يــزال 

أوروبا واألمريكتين منشغلين 

لديهم.  الطارئ  الطبي  بالواقع 

وقـــــال أســـامـــة عـــلـــي: إن جــّل 

قد  كانت  الحصيفة  إجراءاتنا 

بدأت حتى قبل ظهور جائحة 

الجيد  فالتخطيط  كوفيد-١٩. 

الـــمـــتـــمـــثـــل فـــــي رؤيــــــــة قــطــر 

جــانــب  إلــــى   ،٢٠٣٠ الــوطــنــيــة 

بإمكانها  التي  اإليجابية  روح 

قوية  استراتيجية  أي  تحويل 

إلــى بــصــيــرة نــافــذة - قــد هّيأ 

قطر لتقود ركب التعافي من 

هذه الجائحة. 

وأشـــــار إلــــى اجــتــمــاع ثــالثــة 

مرحلة  زخم  لتعزيز  عناصر 

فــاألول  نعيشها،  التي  التعافي 

بطولة  اســتــضــافــة  قــــرار  كـــان 

كــــــأس الـــعـــالـــم لــــكــــرة الـــقـــدم 

بــدايــة  ٢٠٢٢. حــيــث كــان هــذا 

تشييد  عــمــلــيــات  مـــن  واحـــــدة 

األكثر  المحلية  التحتية  البنية 

طموًحا في المنطقة وأضاف: 

من  أقل  سوى  يتبق   لم  اآلن، 

٣٠ شـــهـــًرا عــلــى بــطــولــة كــأس 

ـــعـــالـــم وقـــــد دخـــلـــت الـــبـــالد  ال

من  متقدمة  مرحلة  بالفعل 

الـــبـــنـــاء والــتــشــيــيــد وأصــبــحــت 

الصلة  ذات  األخــرى  المشاريع 

جاهزة للحدث الكبير. وقال: 

حــتــى فـــي ظـــل ظــــروف عــدم 

الرياضية  األحــــداث  اســتــقــرار 

بعد كوفيد-١٩، تظل احتمالية 

عودة األمور إلى طبيعتها قبل 

كأس  لبطولة  النهائي  الموعد 

لقطر   ٢٠٢٢ عـــام  فــي  الــعــالــم 

هـــي احــتــمــالــيــة عــالــيــة، حيث 

إن االنــتــهــاء مــن االســتــعــدادات 

رئيسية  قناة  ستوفر  للحدث 

ــلــحــوافــز الــنــقــديــة الـــتـــي من  ل

شــأنــهــا أن تــحــافــظ عــلــى دفــع 

عجلة االقتصاد.

والــعــنــصــر الــثــانــي هــو هيئة 

الـــمـــنـــاطـــق الــــحــــرة فــــي قــطــر 

ـــا،  الـــتـــي تــــم إنــــشــــاؤهــــا حـــديـــثً

والـــتـــي تــســهــل عــلــى الــشــركــات 

كما  عالمًيا،  التوسع  المحلية 

العالمية  الشركات  على  تسهل 

يأتي  لها.  جديدة  فــروع  إنشاء 

إنــشــاء هــيــئــة الــمــنــاطــق الــحــرة 

في قطر في الوقت الذي يتم 

فــيــه إعــــــادة تــشــكــيــل ســالســل 

تدعمها  التي  العالمية  التوريد 

ـــبـــات الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة  ـــقـــل ـــت ال

الـــــمـــــتـــــزايـــــدة والـــــرغـــــبـــــة فــي 

ســـالســـل  تــــكــــون  أن  ضــــمــــان 

الــــتــــوريــــد أكــــثــــر قـــــــدرة عــلــى 

تــحــمــل الــصــدمــات الــســيــاســيــة 

واالقتصادية والمناخية. أمام 

قطر فرصة تاريخية لتحقيق 

اإلنتاجية،  من  مرتفع  معدل 

واالســـــتـــــفـــــادة مـــــن مــوقــعــهــا 

االســـتـــراتـــيـــجـــي بـــيـــن آســـيـــا - 

في  واألســـواق   - العالم  مصنع 

إفريقيا وأوروبا وشرق البحر 

المتوسط.

أما العنصر الثالث فهو قرار 

الطاقة  بتعزيز  للبترول  قطر 

ـــتـــاجـــيـــة لـــلـــغـــاز الــطــبــيــعــي  اإلن

المائة  فــي   ٤٣ بنسبة  المسال 

فيه  يتحول  الـــذي  الــوقــت  فــي 

الــعــالــم عــلــى نــحــو مــتــزايــد إلــى 

كجزء  للبيئة  صــديــقــة  حــلــول 

مــــن ســـيـــاســـة «إعــــــــادة الــبــنــاء 

بــشــكــل أفــــضــــل» فــــي أعـــقـــاب 

جائحة كوفيد-١٩.

قــــوتــــنــــا  إن  إذ  وقـــــــــــــــال: 

فــرصــة  تمنحنا  االقــتــصــاديــة 

للمشاركة  حقيقية  استثنائية 

أماكن  في  التعافي  رحلة  في 

أخـــــرى، فــهــذه خــطــة طــويــلــة 

األمــد– وفق ما جاء في رؤية 

والــتــي   ٢٠٣٠ الــوطــنــيــة  قــطــر 

االستثمار  يدعمها  أن  يــجــب 

في تنمية رأس المال البشري 

وحــمــايــة الــبــيــئــة واالســتــقــرار 

االجــــــتــــــمــــــاعــــــي والـــــتـــــنـــــويـــــع 

االقتصادي.

وهــــذا يــتــمــثــل مـــن الــنــاحــيــة 

ــيــة، فـــي قـــــرار نــبــراس  الــعــمــل

استثمارية  أداة  وهي  للطاقة، 

خـــارجـــيـــة لــــدولــــة قـــطـــر فــي 

قـــطـــاع الـــطـــاقـــة الـــمـــتـــجـــددة، 

ريــاح  مــزرعــة  فــي  لالستثمار 

ينبغي  ال  لــكــن  أســتــرالــيــا،  فــي 

ــتــوقــف عــنــد هـــذا الــحــد.  لــنــا ال

حــيــث تــتــطــلــع آســيــا عــلــى نحو 

للعثور  الـــغـــرب  نــحــو  مــتــزايــد 

لمرحلة  الالزمة  األمــوال  على 

نـــمـــوهـــا الـــتـــالـــيـــة. لـــقـــد أصــبــح 

الـــتـــواصـــل أكـــثـــر أهـــمـــيـــة مــن 

أي وقـــت مــضــى، بــل وأســهــل 

فــقــد  مـــضـــى.  وقـــــت  أي  مــــن 

اســتــطــاع الــعــالــم الــتــغــلــب على 

عــراقــيــل الــمــســافــة مــن خــالل 

االفتراضية  االجتماعات  عقد 

والـــتـــخـــطـــيـــط االســـتـــراتـــيـــجـــي 

ـــــعـــــالقـــــات  االفـــــــتـــــــراضـــــــي وال

الــتــجــاريــة االفـــتـــراضـــيـــة. إنــهــا 

علينا  يــتــعــيــن  ذهــبــيــة  فــرصــة 

علي  أســامــة  وختم  اغتنامها. 

بالقول: لقد أتاحت لنا جائحة 

وســـبـــًال  آفـــــاًقـــــا   ١٩ كوفيد- 

األشـــخـــاص  بـــــدأ  إذ  جــــديــــدة. 

والـــــشـــــركـــــات والـــــبـــــلـــــدان فــي 

الــــبــــحــــث عـــــن شـــــركـــــاء جــــدد 

مستقبل  ــبــنــاء  ل بــهــم  مـــوثـــوق 

وأكــثــر  للبيئة  صــديــق  أفــضــل 

ـــا مــــع ســـالســـل تـــوريـــد  ـــًط ـــراب ت

أكثر قوة ومتانة. وتتبوأ قطر 

لالستفادة  استثنائية  مــكــانــة 

فمستقبلنا  الــتــوجــه،  هــذا  مــن 

في أيدينا.

قطـــــر تخطــــو بقـــوة نحـــــو التعــــافـــي 

ــة  ــف ــي ــظ ــن ــــة ال ــــطــــاق ــــم نـــحـــو ال ــــال ــــع ــــول ال ــــح ـــــواكـــــب ت ـــــغـــــاز ت ـــــاج ال ـــــت  زيـــــــــادة إن

ــــــصــــــادي ــــــت االق والــــــتــــــنــــــويــــــع  االســـــــتـــــــقـــــــرار  ــــــم  ــــــدع ت  ٢٠٣٠ ــــــــــــة  رؤي

أسامة علي

زيادة إنتاج الغاز تدعم تنويع االقتصاد   المناطق الحرة تجذب الشركات العالمية 
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من خالل مبادرة مشتركة مع هيئة قطر لألسواق المالية

ـــــل عــــــمــــــلــــــيــــــات اإلفــــــــــــصــــــــــــاح عـــــــــــن الــــــبــــــيــــــانــــــات  ـــــي ـــــه ـــــس ـــــت ـــــــــدف ل ـــــــــه الــــــمــــــنــــــصــــــة ت

الدوحة - [ 

أعــلــنــت بـــورصـــة قــطــر أنــهــا 
جديد  نــظــام  لتطبيق  تستعد 
يستند  اإللــكــتــرونــي  لــإلفــصــاح 
تحت   XBRL منهجية  عــلــى 
مسمى منصة (إفصاح)، وذلك 
من خالل مبادرة مشتركة مع 
المالية،  لــألســواق  قطر  هيئة 
عمليات  تسهيل  بهدف  وذلــك 
المالية  البيانات  عن  اإلفــصــاح 
من  المطلوبة  الــمــالــيــة  وغــيــر 
الشركات المدرجة في بورصة 

قطر.
وأشــــــــار بـــيـــان عـــلـــى مــوقــع 
«إفصاح»  منصة  أن  البورصة 
ـــوًال مــتــكــامــلــة على  تـــوفـــر حـــل
تتوافر  كــمــا  اإلنــتــرنــت،  شبكة 
باللغتين العربية واإلنجليزية.

وذكــــــــر الــــبــــيــــان أنـــــــه ومــــع 
إدخــــــــــــال مــــنــــصــــة «إفـــــصـــــاح 
«،ســتــتــغــيــر اآللـــيـــة الــمــعــتــمــدة 
المالية  اإلفــصــاحــات  لــتــقــديــم 
السنوية  التقارير  تشمل  والتي 
ونـــــصـــــف الــــســــنــــويــــة والـــــربـــــع 
غير  واإلفـــصـــاحـــات  ســـنـــويـــة، 
الــــمــــالــــيــــة ومــــنــــهــــا إعـــــالنـــــات 
الشركات  وإجــراءات  الشركات 
واإلعـــــــــالنـــــــــات الـــتـــنـــظـــيـــمـــيـــة 

ــــــــك بـــمـــوجـــب  األخـــــــــــرى( وذل
الــتــعــديــالت الــتــي أدخــلــت على 
قـــواعـــد الــتــعــامــل فـــي بــورصــة 

قطر.
وبحسب بيان البورصة فإنه 
، واعتباًرا من ١ أكتوبر المقبل، 
الشركات  جميع  من  سيطلب 
ــــبــــورصــــة  الـــــمـــــدرجـــــة فــــــي ال
اســـتـــخـــدام مــنــصــة «إفـــصـــاح» 

المالية،  بياناتها  عن  لإلفصاح 
الثالث  الربع  تقارير  من  بــدًءا 
عن  ولــإلفــصــاح   ،  ٢٠٢٠ لــعــام 
اعــتــبــاًرا  الــمــالــيــة  غــيــر  بياناتها 
باإلضافة  أكتوبر٢٠٢٠،   ١ من 
إلــى اســتــمــرارهــا فــي اإلفــصــاح 
عــــن نـــفـــس الـــمـــعـــلـــومـــات مــن 
خالل المنصة الحالية المسماة 

«أخبار الشركات».

وذكــــــــر الــــبــــيــــان أنـــــــه ومــــع 
االقــــــتــــــراب مـــــن نـــهـــايـــة عـــام 
من  بالحد  البدء  ،سيتم   ٢٠٢٠
االعــتــمــاد عــلــى مــنــصــة أخــبــار 
الـــــشـــــركـــــات بـــشـــكـــل تــــدرجــــي 
مع  كامل  بشكل  إيقافها  ليتم 
 ٢٠٢١ لعام  األول  الربع  نهاية 
 ٣١/ ٣/ ٢٠٢١ بـــتـــاريـــخ  ـــــك  وذل
أن  ـــــى  إل اإلشـــــــــارة  وتــــجــــدر   ،

ال  «إفــصــاح»  منصة  استخدام 
جوهرية  تغييرات  أي  يستلزم 
فـــي االلـــتـــزامـــات اإلفــصــاحــيــة 
ـــوبـــة مـــــن الــــشــــركــــات  ـــمـــطـــل ال
الــــذي  إن  حـــيـــث  ــــمــــدرجــــة؛  ال
سيتغير هو الطريقة التي يتم 
من خالها تقديم هذه التقارير 

واإلفصاحات. 
عن  اإلفصاح  تقديم  وسيتم 

منصة  على  المالية  الــبــيــانــات 
إفــــصــــاح بـــمـــوجـــب الــمــعــايــيــر 
الــــدولــــيــــة إلعــــــــداد الـــتـــقـــاريـــر 
الـــمـــالـــيـــة ، حـــيـــث تــــم إعـــــداد 
تــصــنــيــفــات قــطــاعــيــة مــحــددة 
تــشــتــمــل عــلــى قـــطـــاع الــبــنــوك 
والــمــؤســســات الــمــالــيــة وقــطــاع 
شــركــات الــتــأمــيــن «الــتــجــاريــة 
واإلسالمية» وقطاع العقارات 

والـــــشـــــركـــــات األخــــــــــرى، بــمــا 
فــي ذلـــك شــركــات الــخــدمــات 
ــــشــــركــــات  االســــتــــهــــالكــــيــــة وال
الصناعية وشركات االتصاالت 

وشركات النقل.
 وبالنسبة لإلفصاحات غير 
مجموعة  توفير  تــم  الــمــالــيــة، 
على  اإللكترونية  النماذج  من 
مـــنـــصـــة إفـــــصـــــاح إلجـــــــــراءات 

الـــشـــركـــات الـــمـــعـــتـــادة ، مــثــل 

تــــوزيــــعــــات األربـــــــــاح وحـــقـــوق 

اإلصــــــــــــدار وإصــــــــــــدار أســـهـــم 

رأس  وتــــغــــيــــيــــرات  الـــمـــنـــحـــة 

الـــمـــال، وإعـــالنـــات الــشــركــات، 

مــــثــــل اجـــــتـــــمـــــاعـــــات مــجــلــس 

الجمعية  واجتماعات  اإلدارة 

واجتماعات  العادية  العمومية 

الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـــيـــة غــيــر 

ـــتـــغـــيـــيـــرات عــلــى  الــــعــــاديــــة وال

وحــــــــدود  اإلدارة  مــــجــــلــــس 

عن  اإلفصاح  وتواريخ  الملكية 

المعلومات المالية.

وســـيـــتـــم إعـــــفـــــاء صـــنـــاديـــق 

وصناديق  المتداولة  االستثمار 

وغيرها  الــعــقــاري  االســتــثــمــار 

مـــن الــكــيــانــات الــمــمــاثــلــة من 

اســــتــــخــــدام مـــنـــصـــة لــتــقــديــم 

إفــــصــــاحــــاتــــهــــا الــــمــــالــــيــــة مــع 

إفصاحاتها  بــتــقــديــم  إلــزامــهــا 

غــيــر الــمــالــيــة مــن خـــالل هــذه 

الــمــنــصــة، حــيــث يــتــوجــب على 

هــــذه الـــصـــنـــاديـــق االســـتـــمـــرار 

منصة «أخــبــار  اســتــخــدام  فــي 

حالًيا  المستخدمة  الشركات» 

وذلـــــك فــيــمــا يــتــعــلــق بــتــقــديــم 

اإلفــــصــــاحــــات الـــمـــالـــيـــة حــتــى 

إشعار آخر.

البورصة تستعد لتطبيق نظام جديد لإلفصاح اإللكتروني

ــــن أكـــتـــوبـــر ــــة م ــــداي ــــخــــدام الـــمـــنـــصـــة ب ــــمــــدرجــــة اســــت ــــشــــركــــات ال ـــى جـــمـــيـــع ال ـــل ع

«بيت االستثمار» توقع اتفاقية تعاون مع سويسكوت بنك.. السويدي: 

ــــــــــدة بــــــــمــــــــواصــــــــفــــــــات عــــالــــمــــيــــة ـــــــة جــــــــــدي ـــــــمـــــــاري ـــــــث ـــــــــــــرص اســـــــت ـــــــــــــرح ف الــــــــــــمــــــــــــري: ط

الدوحة -[:

وّقـــــــعـــــــت شــــــركــــــة «بــــيــــت 
االســــتــــثــــمــــار» الــــــرائــــــدة فــي 
قــــطــــاع الــــخــــدمــــات الــمــالــيــة 
ـــمـــاريـــة فــــي قــطــر،  ـــث واالســـت
اتفاقية تعاون مع سويسكوت 
بــــنــــك، أحــــــد أكــــبــــر الـــبـــنـــوك 
المالية  لــلــخــدمــات  الـــمـــزودة 
عــبــر اإلنــتــرنــت، الــــذي يقدم 
تحليل  وأدوات  شاملة  حلوالً 
تتماشى  ومــبــتــكــرة،  إبــداعــيــة 
واالحتياجات  المتطلبات  مع 
المتعددة للعمالء في األسواق 

المالية العالمية.

وأّكـــــــد الـــســـيـــد مــحــمــد بــن 

ـــيـــس  أحـــــمـــــد الــــــســــــويــــــدي رئ

والـــعـــضـــو  اإلدارة  مـــجـــلـــس 

المنتدب لـ «بيت االستثمار»، 

ضــمــن  تـــأتـــي  االتـــفـــاقـــيـــة  أن 

لتعزيز  الشركة  استراتيجية 

المحلي،  االستثماري  المناخ 

مع  استثمارية  عالقات  وبناء 

بالمراكز  تتمتع  التي  الجهات 

المالية القوية حول العالم. 

السيد   أكــــــد  ـــبـــه  جـــان مـــــن 

ســعــيــد بــــن صـــالـــح الـــمـــري، 

ـــ « بيت  الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي ل

االستثمار» أن الشركة تسعى 

استثمارية  فــرص  توفير  إلــى 

عالمية،  بــمــواصــفــات  تتمتع 

مـــن خــــالل تــنــويــع مــجــاالت 

االســـــتـــــثـــــمـــــار والـــــخـــــدمـــــات 

فـــي األســـــــواق الــمــالــيــة أمـــام 

المستثمرين المحليين.

وأضاف المري أن االتفاقية 

الـــجـــديـــدة مـــع «ســويــســكــوت 

بـــنـــك» الـــســـويـــســـري ، تــعــزز 

وتـــنـــوع مــجــمــوعــة الــخــدمــات 

والـــــــفـــــــرص االســــتــــثــــمــــاريــــة 

لــلــعــمــالء مـــن خــــالل ســهــولــة 

الوصول إلى األسواق العالمية 

واألســــــــــواق الـــنـــاشـــئـــة، حــيــث 

ــــة ســـهـــولـــة  ــــفــــاقــــي ـــيـــح االت ـــت ت

وصــــــول الـــعـــمـــالء لــخــدمــات 

العالمية  األسهم  في  التداول 

والعمالت األجنبية والمعادن 

الــثــمــيــنــة وأســــــــواق الـــنـــفـــط ، 

مــــن خـــــالل تــطــبــيــق الـــجـــوال 

اإللكتروني  الــتــداول  ومنصة 

المتوّقع  من  حيث  المباشر، 

الشراكات  االتفاقية  تعّزز  أن 

االســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تــربــط 

الجهات  مــع  االســتــثــمــار  بــيــت 

واألكثر  العالمية  االستثمارية 

مـــوثـــوقـــيـــة، ودعـــــم قــدراتــهــا 

استثمارية  فــرص  توفير  في 

جذابة ومميزة للمستثمرين.

ـــــــــــــــــد الـــــــــمـــــــــري عـــلـــى  وأّك

االستثمار  بيت  استراتيجية 

في السعي نحو تلبية تطّلعات 

ــيــاجــات الــمــســتــثــمــريــن،  واحــت

مــن خـــالل تــوفــيــر الــخــدمــات 

الـــجـــديـــدة لــتــنــويــع الــخــيــارات 

أمــــــــام الــــعــــمــــالء مـــــن خـــالل 

القدرة على هيكلة المنتجات 

بما  لــلــعــمــالء،  االســتــثــمــاريــة 

جديد  هو  ما  كل  مع  يتناسب 

في عالم االستثمار.

الجديدة  االتفاقية  وتــوفــر 

مـــجـــمـــوعـــة مـــــن الـــخـــدمـــات 

الــــمــــتــــعــــددة لــــلــــتــــداول عــبــر 

اإلنــــــــتــــــــرنــــــــت، ومـــــنـــــصـــــات 

ـــنـــوعـــة، مــمــا  ـــمـــت الــــــتــــــداول ال

يـــتـــيـــح ســـهـــولـــة االســــتــــخــــدام 

الــــــتــــــداول اإللــــكــــتــــرونــــي فــي 

أســـــــــواق الـــــصـــــرف األجـــنـــبـــي 

والخـــــــــــــدمـــــــــات   ،e-Forex

الـــمـــصـــرفـــيـــة اإللـــكـــتـــرونـــيـــة 

كما   ،e-Private الــخــاصــة 

إلى  الــتــعــاون  اتفاقية  تــهــدف 

ــنــوعــة  طــــــرح مـــجـــمـــوعـــة مــت

مـــن الــخــدمــات والــمــنــتــجــات 

االســتــثــمــاريــة الـــجـــديـــدة في 

السوق المحلي.

تعزيز المناخ االستثـــماري وبنـــاء مراكز مالية قويـة 

 محمد  السويدي سعيد  المري

توقيع عقد مع شركة فيوليا لتحديث وحدة مياه الصرف 

قطر- [:

تعاقدت «بلدنا»، الشركة الرائدة والكبرى 
شركة  مع  قطر،  دولــة  في  األلــبــان  إنتاج  في 
للعمل  الــمــيــاه»،  معالجة  لتقنيات  «فــيــولــيــا 
الصرف  مــيــاه  معالجة  وحـــدة  تحديث  على 
الواقعة  األبــقــار  مزرعة  في  الحالية  الصحي 
وستتيح  الــدوحــة.  شمال  الــخــور  منطقة  فــي 
التقنيات المتطورة التي تمتلكها شركة فيوليا، 
زيادة قدرة معالجة المحطة وتمكين إعادة 
اســتــخــدام مــيــاه الــصــرف الــصــحــي المعالجة 
مزرعة  وتعد  الموقع.  في  مختلفة  ألغــراض 
قطر،  في  أبقار  مزرعة  أكبر  «بلدنا»  أبقار 
وواحــــدة مــن أكــبــر مــــزارع األبــقــار فــي دول 
مجلس التعاون الخليجي، بسعة تضم ٢٤,٠٠٠ 
بقرة ومساحة فائضة قدرها ٢٫٤ مليون متر 
مربع. وتنتج المزرعة والمنطقة المخصصة 

إلنتاج الحليب في مزرعة األبقار حوالي ٦٠٠٠ 
متر مكعب من مياه الصرف الصحي يومًيا.

معالجة  محطة  تحديث  عملية  وضــمــن   
فيوليا  شركة  قامت  الصحي،  الصرف  مياه 
الماء  أحــواض  معالجة  أداء  وتحسين  بتعديل 
الموجودة، والقيام بأعمال بيولوجية تكميلية 
بــهــدف الــوصــول إلــى الــجــودة الــالزمــة ضمن 
عــمــلــيــة مــعــالــجــة الــنــفــايــات الــســائــلــة إلعــــادة 
االستخدام. يمكن اآلن إعادة استخدام المياه 
خالل  ومن  المزرعة،  داخــل  للري  المعالجة 
عمليات معالجة بالتناضح العكسي، يمكن أن 
تستخدم لرش األبقار وتبريدها خالل أشهر 

الصيف الحارة.
 وأعــــــرب الــســيــد رامـــــز الـــخـــيـــاط، الــعــضــو 
المنتدب لشركة بلدنا، عن أهمية الشراكة مع 
التزام «بلدنا»  بقوله: «يتجسد  فيوليا  شركة 
تـــجـــاه االســـتـــدامـــة فـــي الــعــمــل عــلــى إحــــداث 

قطر.   في  الطويل  المدى  على  إيجابي  فــارق 
وأضــاف: يعد النهج الشامل إلعادة استخدام 
مـــيـــاه الـــصـــرف الــمــعــالــجــة تــــطــــوًرا رئــيــســًيــا 
ألهداف شركتنا في مجال االستدامة، ونحن 
متحمسون العتماد أحدث االبتكارات التقنية 

والمتقدمة لصالح منتجاتنا ومستهلكينا».
وكـــانـــت إجـــــــــراءات الــتــدقــيــق والــمــراقــبــة 
التحليلية للموقع قبل تنفيذ األعمال قد بينت 
الصحي  الصرف  ألحــواض  الحالي  الوضع  أن 
يــعــانــي مــن مــشــاكــل هــيــدرولــيــكــيــة أدت إلــى 
األحــواض  تشغيل  تم  كما  نسبًيا.  ضعيف  أداء 
األولــــي.  للتصميم  خـــالًفـــا  تــهــويــة  دون  مـــن 
ومن خالل ترقية النظام الحالي لألحواض، 
بتحسين  شـــركـــة «فــيــولــيــا»  ســاهــمــت  فــقــد 
األكسجين  على  الطلب  لتلبية  العمليات  أداء 
الــمــواد  إجــمــالــي  وإزالـــــة   (COD) الكيميائي 
الصلبة المعلقة بنسبة تتراوح بين ٨٠٪ و٩٢٪.

«بلدنا» تعزز استدامة العمل
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٥٥   

باقي القطاعاتالعقاراتالصناعةالبنوكالقطـــاع

٢٥٫٤٪٣٨٫١٪١٨٫٩٪١٧٫٦٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٠٫٥٢٪١٤٫٤٦٪١٫٩٠٪٧٣٫٢٠

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٠٫٩٢٪١٣٫٣١٪٢٫٩٥٪ ٧٢٫٨١

%السعرالشركة
٤٫١١٩٫٧٦السينما

١٦٫١٠٠٫٥٦المصرف

٪السعرالشركة
٣٫٢١٢٫٧٣البنك األهلي
٣٫٩٢٢٫١٩البنك التجاري
١٫٥٧١٫٧٥البنك الخليجي
٢٫٣٠١٫٢٩بنك الدوحة

٨٫٣٠١٫٠٦الدولي اإلسالمي

الكميةالسعرالشركة

١٫٧٠١٤٠٧٦٨٥٧٦المتحدة للتنمية

١٫٠٠٧٢٦٥٦٢١٣قامكو

٠٫٦٣٣٧٧٧٤٧١٥استثمار القابضة

١٫١٦٣١٧٤٨٦٢٨مزايا

١٫١٤٣٠٩٩١٨٢٣ االجارة

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

١٫٥٣١٥٥٥٢٥١٧٫٧٠٧٫٢٠٦٧٣٧٫٨٥٠٫٩٣٧٫٧٦-١٥١-٩٫٧٦٤٠٣٩٫٩١٥٠٨

القطاعات األكثر تداوًال بالبورصةالقطاعات األكثر تداوًال بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاًعا

األكثر 
انخفاًضا

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاًعارتفاًعا

األكثراألكثر
انخفاًض
رر
انخفاًض

من خالل تنفيذ ١٥٥٥٢ صفقة

الدوحة - [: 

تعامالت  قطر  بورصة  أنهت 
أمس على انخفاض بضغط من 
عمليات بيع نفذها المستثمرون 
وأدت  قــــيــــاديــــة،  أســــهــــم  عـــلـــى 
أمس  جلسة  خالل  البيع  ضغوط 
إلــــى انـــخـــفـــاض الـــمـــؤشـــر بــنــحــو 
 ٪١٫٥٣ نــســبــتــه  بــمــا  نــقــطــة   ١٥١
 ٩٧٦٤٫٣٩ مــســتــوى  عــنــد  وأغــلــق 
أسهم  تــداول  تم  أن  بعد  نقطة، 
أسهم  منها  ارتفعت  شركة،   ٤٧
أسهم  تراجعت  بينما  شركتين، 

٤٥ شركة أخرى.

ارتفاع  أمــس  جلسة  وشهدت 
الــــتــــداوالت مـــقـــارنـــة بــالــجــلــســة 
الـــســـابـــقـــة، حـــيـــث ســجــلــت قــيــم 
لتصل   ٪٢٥ نسبته  نمًوا  التداول 
ريــــال،  مــلــيــون   ٩٢٢ نــحــو  إلــــى 
بـــعـــد تــــــــداول مــــا يــــقــــارب مــن 
على  توزعت  سهم  مليون   ٥١٧
بتداول  مقارنة  صفقة،   ١٥٥٥٢
الجلسة  فــي  ريـــال  مــلــيــون   ٧٣٧
السابقة والتي توزعت على ٤٥٤ 
تنفيذ  خــالل  مــن  ســهــم  مــلــيــون 

١٣٠٠٦صفقات. 
ورغـــــم عــمــلــيــات الــبــيــع الــتــي 
شــهــدهــا الـــســـوق أمــــس مــتــأثــًرا 

المال  أســواق  معظم  بانخفاض 
الــعــالــمــيــة، مــا زالـــت مــوجــة من 
الــتــفــاؤل تــســيــطــر عــلــى أوســـاط 
الــُمــتــعــامــلــيــن وخــبــراء الــبــورصــة 
بقدرة مؤشر السوق على عودته 
ــــى ســـاحـــة االرتــــفــــاعــــات مــرة  إل
مدعوًما  المقبلة  الفترة  أخــرى 
بالعديد من األنباء اإليجابية عن 
باإلضافة  القطري  السوق  صحة 
إلــى قــرب إعــالن الــشــركــات عن 
نتائجها المالية للربع الثالث من 

العام الحالي. 
انخفض  أخـــرى،  ناحية  مــن 
مـــؤشـــر قــطــر لــجــمــيــع األســهــم 

 ٣٠١٦ إلـــى  لــيــصــل   ٪١٫٥ بــنــحــو 
نـــقـــطـــة، كـــمـــا انـــخـــفـــض مــؤشــر 
 ٪٢٫٢ بنسبة  اإلســالمــي  الــريــان 
 ٤٠٨٢ مـــســـتـــوى  عـــنـــد  وأغــــلــــق 
أداء  صـــعـــيـــد  وعـــــلـــــى  نــــقــــطــــة. 
ـــــراجـــــع قـــطـــاع  الــــقــــطــــاعــــات، ت
وهــبــط   ،٪٠٫٥٨ بــنــحــو  الــبــنــوك 
 ،٪٢٫٢ بــنــحــو  الــخــدمــات  قــطــاع 
وانــــخــــفــــض قــــطــــاع الـــصـــنـــاعـــة 
قطاع  انخفض  كما   ٪٢٫٧ بنسبة 
وهبط   ،٪٣٫٧ بنسبة  الــعــقــارات 
كما   ،٪٢٫٨ بنسبة  النقل  قــطــاع 
بنسبة  االتصاالت  قطاع  تراجع 

.٪٢٫٧

تـــــداوالت البـــورصـــــة تــــرتـفــــع ٢٥٪

بسبب مخاوف كورونا

عواصم- أ ف ب: 

األوروبية  المال  أســواق  كبرى  تراجعت   
قلق  وســــط  االثـــنـــيـــن  بــالــمــئــة   ٣,٠ بــنــســبــة 
من  الــمــخــاوف  تصاعد  إزاء  المستثمرين 
موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد 
وغـــيـــاب خــطــط تــحــفــيــز مــالــيــة جـــديـــدة، 
بــحــســب مــضــاربــيــن. كــمــا تــعــرض الــقــطــاع 
تحقيق  نتائج  جــراء  من  لنكسة  المصرفي 
كبيرة  مبالغ  أن  كشف  استقصائي  صحفي 
لسنوات  تدفقت  الشرعية  غير  األموال  من 
عــبــر أكــبــر الــمــؤســســات الــمــصــرفــيــة. وفــي 
تعامالت أواخر الفترة الصباحية تراجعت 
أسهم بورصة لندن بنسبة ٣,٠ بالمئة بعد 
تحذير وزير الصحة مات هانكوك من أن 
ما  حرجة»  بلغت «نقطة  الفيروس  أزمــة 

أثار تكهنات بفرض مزيد من القيود للحد 
منتصف  تــداوالت  وخــالل  كوفيد-١٩.  من 
النهار في منطقة اليورو، تراجعت كل من 
بالمئة،   ٣ وبــاريــس  فــرانــكــفــورت  بــورصــة 
فيما تراجعت ميالنو ٣,٣ بالمئة، ومدريد 
٣,٥ بالمئة بعد أن بدأ تطبيق تدابير عزل 
جــزئــيــة فـــي جــنــوب الــعــاصــمــة اإلســبــانــيــة 

المكتظة.
ــعــمــلــة األوروبــــيــــة  وتـــراجـــعـــت قــيــمــة ال
في  دوالر،   ١,١٨ دون  مــا  إلـــى  الــمــوحــدة 
الذي  الــدوالر  على  المضاربون  أقبل  وقت 
أسعار  تراجعت  فيما  تقليديًا،  مـــالًذا  يعد 
المخاوف  وسط  بالمئة   ٢,٠ بنسبة  النفط 
الــمــرتــبــطــة بــضــعــف الــطــلــب عــلــى الــطــاقــة. 
كــمــا تــهــاوت معظم الــبــورصــات اآلســيــويــة 
وول  في  الجمعة  مخيب  أداء  أعقاب  في 

ســتــريــت، وســـط قــلــق مــتــنــام إزاء ارتــفــاع 
أعداد اإلصابات بفيروس كورونا المستجد 
فــي أوروبــــا والـــواليـــات الــمــتــحــدة، وكذلك 
غــيــاب الــتــحــرك فــي واشــنــطــن إزاء خطط 

تحفيز جديدة.
بأن  البريطانية  الحكومة  ذكرت  وفيما   
عـــدد اإلصـــابـــات الــتــي تــتــوجــب الــعــالج في 
المستشفى تزداد بمقدار الضعف كل ثمانية 
في  قيود  فرض  احتمال  عن  أعلنت  أيــام، 
في  تدابير  تطبيق  بــدأ  فيما  إنجلترا  أنحاء 

العديد من المدن. 
وســجــلــت فــرنــســا ارتـــفـــاًعـــا فـــي أعــــداد 
الوفيات المرتبطة بالفيروس فيما صدرت 
أوامر تطال نحو مليون شخص في مدريد 
المنزل».  في  «البقاء  تلزمهم  ومحيطها 
وتــراجــعــت أســـعـــار األســـهـــم فـــي مــصــارف 

رئــيــســيــة بــعــد نــشــر مــوقــع «بــازفــيــد نــيــوز» 
و«االتحاد الدولي للصحافة االستقصائية» 
شرعية  غير  بــأمــوال  يتعلق  تحقيق  نتائج 
مؤسسات  وإلـــى  مــن  تدفقت  بأنها  يشتبه 
مصرفية. ومن بين المتضررين مصرف 
أسهمه  تراجعت  الذي  سي»  بي  اس  «اتش 
بنسبة ٦,١ بالمئة ودويتشه بنك بنسبة ٨,٠ 

بالمئة. 
حــروب  «أربـــاح  فــإن  التحقيق  وبحسب 
عــصــابــات الــمــخــدرات الــدامــيــة والـــثـــروات 
المنهوبة من دول نامية والمدخرات التي 
عليها  السطو  تم  ثم  لجمعها  أصحابها  كــّد 
بطريقة احتيالية، جميع هذه األموال ُسمح 
لــهــا بــالــتــدفــق مــن وإلـــى هـــذه الــمــؤســســات 
الــمــصــرفــيــة، عــلــى الــرغــم مــن تــحــذيــرات 

موظفي هذه المصارف». 

هــبــوط البــورصـــات األوروبـيــــــة
ــــق األمـــــــــــوال غـــيـــر الـــشـــرعـــيـــة ــــدف ـــب ت ـــســـب ـــطـــاع الـــمـــصـــرفـــي ب ـــق ـــل ـــكـــســـة ل ن

صعود مؤشر سوق مسقط

ارتفاع بورصة الكويت

مسقط - قنا:

 ٢٧ مستوى  عند  أمــس،   ٣٠ مسقط  ســوق  مؤشر  أغلق 
ر٣٦٢٦ نقطة مرتفًعا بـ ٢ر٧ نقطة وبنسبة ٢٠ر٠ بالمائة 
٠٣ر٣٦١٩  بلغت  والــتــي  تـــداول  جلسة  آخــر  مــع  مــقــارنــة 
و٣٢٨  ألًفا  و٦٢٢  مليونين  الــتــداول  قيمة  وبلغت  نقطة. 
مقارنة  بــالــمــائــة  ١ر٢١١  بنسبة  مــرتــفــعــة  عــمــانــًيــا  ريــــاًال 
رياًال  و٨٣٩  ألًفا  بلغت  ٨٤٢  والتي  تــداول  جلسة  آخر  مع 
عمانًيا. وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط لألوراق 
بنسبة  ٠٨٦ر٠   ارتفعت  السوقية  القيمة  أن  إلــى  المالية 
٦٤ر١٩  يــقــارب  مــا  وبلغت  تـــداول  يــوم  آخــر  عــن  بالمائة 

مليار ريال عماني.

الكويت - قنا: 

ارتفاع  على  أمــس،  تــداوالتــهــا  الكويت  بــورصــة  أغلقت 
٧٣ر٥٥٣٣  مستوى  ليبلغ  نقطة  ٥ر٢٩  العام  السوق  مؤشر 
تــداول  وتــم  المئة.  فــي  ٥٤ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة 
كمية أسهم بلغت ٠٢ر٥٢٦ مليون سهم تمت عبر ١٥٣٩٥ 
نحو  كويتي  ديــنــار  مليون  ٠١ر٥٨  بقيمة  نقدية  صفقة 

٠٣ر٢٠٣ مليون دوالر أمريكي. 
ليبلغ  نــقــطــة  ٠١ر٦  الــرئــيــســي  الـــســـوق  مــؤشــر  وارتـــفـــع 
في  ١٤ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة  ٩٤ر٤٣٧٨  مستوى 
سهم  مليون  ٧ر٤٣٢  بلغت  أسهم  كمية  خالل  من  المئة 
٣ر١٩ مليون دينار  ٩٦٥٩ صفقة نقدية بقيمة  تمت عبر 

نحو ٥٥ر٦٧ مليون دوالر. 
ليبلغ  نقطة  ٠١ر٤١  األول  الــســوق  مــؤشــر  ارتــفــع  كــمــا 
في  ٦٨ر٠  بلغت  صعود  بنسبة  نقطة  ١٢ر٦١١٦  مستوى 
سهم  مليون  ٣ر٩٣  بلغت  أسهم  كمية  خــالل  مــن  المئة 
نحو  دينار  مليون  ٦ر٣٨  بقيمة  صفقة   ٥٧٣٦ عبر  تمت 
نحو   ٥٠ رئيسي  مؤشر  ارتفع  بــدوره  دوالر.  مليون   ١٣٥
صعود  بنسبة  نقطة  ٢٦ر٤٤٢٥  مستوى  ليبلغ  نقطة  ٧ر٧ 
بلغت ١٨ر٠ في المئة من خالل كمية أسهم بلغت ٣ر٣٧٣ 
مليون سهم تمت عبر ٧٥٠٦ صفقات نقدية بقيمة ٦ر١٦ 

مليون دينار نحو ٥٨ مليون دوالر.



٦٦
الثالثاء ٥ صفر ١٤٤٢هـ - ٢٢ سبتمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠١٧)

  

موندريان يفتتح 
منتجع «إسبا» الصحي

الدوحة ـ [:

أعـــلـــن مـــونـــدريـــان الــــدوحــــة، الــوجــهــة 
المميَّزة من شركة «إس.بي.إيه» العالمية 
الـــرائـــدة فــي عــالــم الــضــيــافــة، عــن إعـــادة 
افتتاح منتجع «إسبا» الصحي، أحد أفخم 
الــشــرق  فــي  الصحية  الــُمــنــتــجــعــات  وأكــبــر 
من  الثاني  الجزء  ضمن  وذلــك  األوســـط، 
الــمــرحــلــة الــرابــعــة مــن الــرفــع الــتــدريــجــي 

للقيود المفروضة.
المبيعات  مدير  إبراهيم،  ميكيل  وقال 
سعداء  الــدوحــة:  موندريان  في  والتسويق 
بإعادة افتتاح منتجعنا الصحي الحائز على 
مع  تزامنًا  عالمًيا.  بــه  والمعترف  جــوائــز 
الرفع التدريجي للقيود في قطر، وسنقوم 
بتطبيق تدابير صارمة للنظافة والسالمة 
الضيوف  جميع  ورفاهية  سالمة  لضمان 
وفًقا إلرشادات السلطات المطبقة حالًيا. 

يوفر «إسبا» موندريان الدوحة تجربة 
المتأللئة،  الفسيفساء  جــدران  مع  فاخرة، 
فضًال  للعالجات،  مخصصة  غرفة  و١٢ 
عـــن حــديــقــة ســـريـــة، وغـــــرف اســتــرخــاء 

وحمامات تركية تقليدية.
 وقالت السيدة ريتشيل لوي موكيرجي، 
مــديــرة «إســبــا» فــي مــونــدريــان الــدوحــة: 
جديد  من  الضيوف  استقبال  إلى  «أتطلع 
في «إسبا» حيث تنتظرهم تجربة مميزة 
منتجعنا  يــقــدمــهــا  الـــتـــي  الــرفــاهــيــة  مـــن 
الــصــحــي. ســنــســعــى إلــــى تــقــديــم األفــضــل 
الرعاية  خــدمــات  خــالل  مــن  ضيوفنا  إلــى 

واالسترخاء االستثنائية التي نشتهر بها».
من  ُمنتجع «إســبــا»  تصميم  تــم  وقــد   

عالمًيا  الشهير  الــهــولــنــدي  الــمــصــّمــم  قــبــل 
ـــــــدرز»، حــيــث يــجــمــع بين  «مــارســيــل وان
العالجات  مع  المذهلة  التصميم  عناصر 
ويتميز  الممتازة،  والخدمات  الحصرية 
إلشــراك  الرفاهية  وبتوفيره  بالجمالية 

جميع الحواس.  
الحصرية  الشخصيات  كبار  باقة  تتيح 
من «إسبا» الُمتاحة أيًضا للضيوف، قضاء 
الشخصيات  كبار  جناح  في  ساعات  ثالث 
لشخصين مــع عــالج يـــدوم ســاعــة واحــدة 
لـــكـــل ضـــيـــف، فـــضـــًال عــــن مــنــطــقــة كــبــار 

الشخصيات الحصرية .
 هذا ويُطّبق «إسبا»، عدًدا من التدابير 
جميع  سالمة  لضمان  الجديدة  الصحية 
الــضــيــوف وفــريــق الــعــمــل. وســيــتــم توفير 
مــحــطــات تــعــقــيــم الـــيـــديـــن فـــي الــمــنــتــجــع 
الــصــحــي بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــركـــز الــلــيــاقــة 
ومناديل  والموظفين،  للضيوف  البدنية 
الــتــعــقــيــم واألقــــــالم الــمــعــقــمــة ومــعــقــمــات 
وسيرتدي  والكمامات.  والقفازات  اليدين 
أثناء  والكمامات  الوجه  أقنعة  المعالجون 
جميع عــالجــات الــوجــه فــي «إســبــا» وفي 
جــمــيــع األوقـــــــــات. كـــمـــا ســيــخــضــع جــمــيــع 
الموظفين لفحوصات درجة الحرارة أثناء 

العمل.
لضمان  تشير  عــالمــات  وضــع  وسيتم   
االلتزام بالتباعد االجتماعي اآلمن مؤديًة 
بين  مترين  بمسافة  الصحي  المنتجع  إلى 
مناطق  جميع  تعقيم  وســيــتــم  مــنــهــا.  كــل 
المناطق  في  األبــواب  ومقابض  المبيعات 
التي تُلمس أسطحها بكثافة خالل ساعات 
العمل، باإلضافة إلى عملية تعقيم مكثفة 

طوال الليل.

لالستفادة من الفرص االستثمارية بالسوق المحلي

الدوحة ـ [:

 أعـــلـــنـــت شـــركـــة أريــســتــو 
الــعــقــاري  للتطوير  الــعــالــمــيــة 
الرئيسي  مقرها  يقع  والــتــي 
فـــــي قـــــبـــــرص، عـــــن افـــتـــتـــاح 
مــكــتــبــهــا فــــي قـــطـــر، وذلــــك 
نـــــظـــــًرا لـــمـــا يـــمـــثـــلـــه الـــســـوق 
استثمارية  قــوة  من  المحلى 

للسوق العقاري.
 وتـــعـــمـــل الــــشــــركــــة عــلــى 
تـــرويـــج بــرنــامــج االســتــثــمــار 
ـــــــعـــــــقـــــــاري فــــــــي قــــبــــرص  ال
لــــلــــحــــصــــول عــــلــــى اإلقـــــامـــــة 
موجه  برنامج  هــو  الــدائــمــة، 
لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن والــمــقــيــمــيــن 
ــثــمــار في  الـــراغـــبـــيـــن بــاالســت
قــبــرص مــقــابــل شــــراء عــقــار 
ألــف   ١٥٠ مــن  بـــدًءا  وتملكه 

يورو.
للتطوير  اريــســتــو  وتــعــتــبــر 
الـــــعـــــقـــــاري شـــــركـــــة تــشــيــيــد 
الدرجة  من  عقارية  وتنمية 
ـــــى وهــــي الــفــئــة األعــلــى  األول
ــمــنــح لــلــشــركــات الــتــي  ــتــي تُ ال
في  مــرمــوقــة  بسمعة  تتمتع 
ـــــشـــــاءات والـــبـــنـــاء  مـــجـــال االن

عالي الجودة.
ــــســــيــــدة نــــور  وأعــــــربــــــت ال
رســــــول، مـــديـــرة الــمــبــيــعــات 
والـــتـــســـويـــق بــشــركــة أريــســتــو 
قطر،  في  العقاري  للتطوير 
الشركة  بافتتاح  سعادتها  عن 
فـــرعـــهـــا بـــالـــســـوق الــمــحــلــي، 

شــركــة  أريـــســـتـــو  أن  مـــؤكـــدة 
عالمية مرموقة وقد حازت 
.SOعلى شهادة اآليزو ٩٠٠١
هي  أريــســتــو  إن  وقـــالـــت: 
الــــشــــركــــة األولـــــــــى لـــإلنـــشـــاء 
والــتــطــويــر وأفـــضـــل شــريــك 
لـــالســـتـــثـــمـــار الــــعــــقــــاري فــي 
خبرة  تمتلك  حيث  قبرص، 
٣٧ عــاًمــا،  تــمــتــد ألكــثــر مــن 
أريـــســـتـــو  أن  إلــــــى  مـــشـــيـــرة 
حـــــازت عــلــى إعـــجـــاب أكــثــر 
لقدرتها  مشتر  ألف   ١٢ من 
بجودة  خدمات  توفير  على 
وفائها  إلــى  باإلضافة  عالية 

بــــتــــقــــديــــم عــــــقــــــود مـــلـــكـــيـــة 
مضمونة.

وأضــافــت نــور رســـول: إن 
أريستو هي أكبر مالك عقار 
فـــي جـــزيـــرة قـــبـــرص حيث 
على  ممتدة  أراضـــي  تمتلك 
مساحة ٦ ماليين متر مربع 
مربع  متر  ألــف   ١٣٠ ولديها 
تـــحـــت اإلنـــــشـــــاء، ُمــبــيــنــة أن 
شريك   ١٥٠٠ تمتلك  الشركة 
حـــصـــري حــــول الــعــالــم و٥٠ 
عــقــاًرا تــحــت اإلنـــشـــاء، و٢٦٥ 

مشروًعا في الجزيرة. 
أريـــســـتـــو  أن  وأوضـــــحـــــت 

أنشأت أقساًما قوية لخدمات 
العمالء  وخدمة  البيع  بعد  ما 
الُمستمرة  الــعــالقــة  لــضــمــان 
ـــعـــمـــيـــل والــــشــــركــــة،  بــــيــــن ال
ويـــضـــمـــن بـــرنـــامـــج ضــمــان 
الــــــعــــــقــــــار حــــــصــــــول جـــمـــيـــع 
الُمنتج  نفس  على  الُمشترين 

عالي الجودة عند التسليم.
وأشـــــارت نـــور رســــول إلــى 
لشركة  المنزلي  الضمان  أن 
أريــســتــو لــلــتــطــويــر الــعــقــاري 
تاريخ  من  عام  لمدة  يستمر 
التسليم ويُغطي األعطال في 
السباكة  مثل  المنزل  أنظمة 

والكهرباء والمواد التالفة.
ـــتـــاح مــكــتــب   وحـــضـــر افـــت
أريــســتــو لــلــتــطــويــر الــعــقــاري 
فـــي قـــطـــر، كـــل مــــن: الــســيــد 
ــــيــــس مــجــلــس  تـــــــيـــــــودور، رئ
أريــــســــتــــو،  شــــركــــة  اإلدارة 
ممثل  ناصر،  عصام  والسيد 
العربي  الخليج  فــي  أريــســتــو 
والسيدة  األوســــط،  والــشــرق 
نــــور رســـــول والــســيــد فـــراس 
الــقــصــار وكــــالء أريــســتــو في 
الشركة  مكتب  ويــقــع  قــطــر، 
فـــــــي شـــــــــــارع الــــــســــــد خـــلـــف 

مصرف الريان.

«أريستو» للتطوير العقاري تفتتح مكتبها في قطر

أوسلو ـ د ب أ: 

الـــصـــنـــاعـــة  وزارة  ـــنـــت  أعـــل

الـــنـــرويـــجـــيـــة فــــي بـــيـــان أمـــس 

لتمديد  حكومي  اقتراح  وجــود 

بــرنــامــج ضــمــانــات الـــقـــروض 

لــشــركــات الــطــيــران فــي الــبــالد 

ــــعــــام الـــحـــالـــي  حـــتـــى نـــهـــايـــة ال

لـــمـــســـاعـــدتـــهـــا فـــــي مـــواجـــهـــة 

تــــداعــــيــــات جـــائـــحـــة فـــيـــروس 

كورونا المستجد.
وأشــــــارت وكـــالـــة بــلــومــبــرج 
هـــذا  تــنــفــيــذ  أن  إلـــــى  لـــألنـــبـــاء 
االقـــتـــراح يــحــتــاج إلـــى مــوافــقــة 
قبل  األوروبية  الطيران  وكالة 

تطبيقه.
ضمانات  برنامج  أن  يذكر 

الــقــروض لــشــركــات الــطــيــران 
فـــــي الـــــنـــــرويـــــج يـــنـــتـــهـــي فــي 
وكــانــت  الــمــقــبــل.  أكــتــوبــر   ٣١
شــــركــــتــــا نـــــورويـــــجـــــيـــــان أيــــر 
وأيـــر ويــنــج قــد اســتــفــادتــا من 
الـــبـــرنـــامـــج لـــمـــواجـــهـــة أزمــــة 

ضربت  التي  الطاحنة  السيولة 
صــنــاعــة الــطــيــران فــي الــعــالــم 
فيروس  جائحة  نتيجة  ككل 

كورونا.
كانت شركة نورويجيان أير 
من  سابق  وقت  في  بــدأت  قد 

مع  مفاوضات  الحالي  الشهر 
للحصول  النرويجية  الحكومة 

على دعم مالي إضافي.
وقال المدير المالي للشركة 
جـــيـــر كــــارلــــســــن: «ســـنـــجـــري 
حـــــواًرا وســــوف يــظــهــر الــوقــت 

حل  إيجاد  بإمكاننا  كان  إذا  ما 
دعم  مــواصــلــة  يمكنهم  حيث 
ليس  النرويجية..  (الخطوط) 
على  ضمان  أي  بالطبع  هناك 
اإلطــــــالق بــأنــهــم ســيــواصــلــون 

الدعم».

 النرويج تقترح تمديد ضمانات القروض لشركات الطيران

ميونخ - (د ب أ):

مدينة  تعتزم  كــورونــا،  جائحة  الحــتــواء   
مــيــونــخ األلــمــانــيــة فـــرض ارتــــداء الــكــمــامــات 
فــي بــعــض األمــاكــن الــعــامــة وشــــوارع وســط 
الــمــديــنــة، وذلـــك إذا ظــلــت أعـــداد اإلصــابــات 
الجديدة عند مستوى مرتفع. واجتمع فريق 
االثنين  أمــس  صباح  بالمدينة  األزمــة  إدارة 
بــســبــب اســـتـــمـــرار ارتـــفـــاع عــــدد اإلصـــابـــات. 
يوم  من  اعتباًرا  اإللزام  تطبيق  المقرر  ومن 
اإلصــابــات  أعــداد  ظلت  إذا  المقبل  الخميس 
عمدة  وضعه  الــذي  الحرج،  الحد  من  أعلى 

فرض  جانب  إلى  ذلك  رايتر،  ديتر  المدينة 
والخاصة.  العامة  الحياة  على  جديدة  قيود 
من  اعتباًرا  الُمرّجح  من  أنه  رايتر  وأوضــح 
بين  التجمعات  قصر  المقبل  الخميس  يــوم 
أن  إلـــى  مــشــيــًرا  أســرتــيــن،  أو  أفـــراد  خمسة 
الخاصة  األمــاكــن  على  ســواء  سينطبق  ذلــك 
أعـــــداد  ووصــــلــــت  الـــمـــطـــاعـــم.  أو  والـــعـــامـــة 
اإلصـــابـــات بــكــورونــا فــي مــيــونــخ حــتــى أمــس 
األول  إلى ٦ر٥٥ حالة جديدة لكل ١٠٠ ألف 
يعني  وهــذا  واحــد.  أسبوع  غضون  في  نسمة 
أنـــه تــم تــجــاوز حــد أقــصــى مــهــم إلصــابــات 

الُمسجلة. الجديدة  كورونا 

أ:  ب  د  ـ  فــــرانــــكــــفــــورت 
أعلنت مجموعة «لوفتهانزا» 
أنها  أمس  للطيران  األلمانية 
طــائــرة   ١٥٠ إخـــــراج  تــعــتــزم 
عــــلــــى األقــــــــل مـــــن إجـــمـــالـــي 
في  يبلغ  كان  الــذي  أسطولها 
مــن  طــــائــــرة   ٧٦٠ األســـــــاس 
كما  دائــم.  نحو  على  الخدمة 
ســـيـــتـــجـــاوز عـــــدد الـــوظـــائـــف 
بــــدوام كــامــل الــتــي ســُيــجــرى 
شـــطـــبـــهـــا الـــــرقـــــم الــــــــذي تــم 
 ٢٢ بلغ  والذي  ُمسبًقا،  إعالنه 

وظيفة.  ألف 

ميونخ تفرض ارتداء الكمامات
 في األماكن العامة

«لوفتهانزا» تخرج  ١٥٠
 طائرة من الخدمة

روما - (د ب ا): 

أعــــلــــنــــت إيــــطــــالــــيــــا أمــــس 
باريس  من  القادمين  إلــزام 
بــفــرنــســا  أخــــرى  مــنــاطــق  أو 
ـــســـجـــل مـــــعـــــدالت إصــــابــــة  ت
ُمــرتــفــعــة بــفــيــروس كــورونــا 
فيروس  الختبار  بالخضوع 
الصحة  وزير  وكتب  كورونا. 
روبـــــرتـــــو ســـبـــيـــرانـــتـــســـا فــي 
مــنــشــور عــلــى صــفــحــتــه على 
ــتــواصــل  ــل مـــوقـــع فــيــســبــوك ل
يــمــكــن  ال  أنـــــه  االجـــتـــمـــاعـــي 
«االســـتـــهـــانـــة» بـــالـــوضـــع في 
أوروبـــــا. وأضــــاف «إيــطــالــيــا 
مــن  أفــــضــــل  وضـــعـــهـــا  اآلن 
مـــازال  ولــكــن  أخــــرى،  دول 
يـــجـــب تــــوخــــي الـــــحـــــذر مــن 
الجهود  تعريض  عــدم  أجــل 
الـــتـــي تـــم بـــذلـــهـــا لــلــخــطــر». 
كانت  إيطاليا  أن  إلى  ويُشار 
تــتــضــرر  غــربــيــة  دولــــة  أول 
ولكن  كورونا،  فيروس  من 

الصحية  الطوارئ  حالة  بعد 
الــــصــــارمــــة الــــتــــي فــرضــتــهــا 
خالل شهري مارس وأبريل 

إيطاليا  تمكنت  الماضيين، 
معدالت  على  السيطرة  من 
ارتفعت  ذلـــك،  مــع  الـــعـــدوى. 

بالفيروس  اإلصــابــة  حـــاالت 
شهر  من  الثاني  النصف  منذ 
يــولــيــو الــمــاضــي، ومـــع إعـــادة 

فــتــح الـــمـــدارس هـــذا الــشــهــر، 
هــنــاك مــخــاوف مــن حــدوث 
موجة تفٍش ثانية للفيروس.

إيطاليا تلزم القادمين من فرنسا باختبار كورونا
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ذروة الطلب على الوقود في ٢٠٢٥

بكين ـ قنا و»د ب أ»: 

أمس،  صيني  تقرير  كشف 
حجم  زيــادة  المتوقع  من  أن 
في  الطبيعي  الــغــاز  اســتــهــالك 
وسط   ٢٠٢٠ عــام  في  الصين 
التنقيب  لتكثيف  البالد  جهود 
عــــن هـــــذا الـــمـــصـــدر لــلــطــاقــة 

وتطويره.
وقـــــــال الـــتـــقـــريـــر الــــصــــادر 
بـــشـــكـــل مـــشـــتـــرك مـــــن قــبــل 
مــصــلــحــة الـــطـــاقـــة الــوطــنــيــة 
الــصــيــنــيــة ومـــركـــزي أبــحــاث 
البالد  اســتــهــالك  أن  آخــريــن، 
ـــــغـــــاز الـــطـــبـــيـــعـــي مــن  مـــــن ال
المتوقع أن يتوسع بمقدار ١٣ 
 ٣٢٠ إلـــى  مكعب  مــتــر  مــلــيــار 

ملياًرا في عام ٢٠٢٠.
االحتياطيات  نــمــو  وســجــل 
قياسًيا  مستوى  اإلنــتــاج  ونمو 
بــلــغ  حـــيـــث   ،٢٠١٩ عـــــام  فــــي 
االســتــثــمــار فــي الــتــنــقــيــب عن 
مليار   ٣٣٥٫٥ والـــغـــاز  الــنــفــط 
مــلــيــار   ٤٩٫٦ ــــي  (حــــوال يــــــوان 

دوالر أمريكي)، بزيادة ٢٥٫٧ 

بالمئة على أساس سنوي.

وذكــــر الــتــقــريــر أنـــه خــالل 

نفس الفترة، ارتفعت واردات 

الغاز الطبيعي ٦٫٩ بالمائة إلى 

مع  مكعب  متر  مليار   ١٣٥٫٢

تنوع مصادر االستيراد.

والــجــديــر بــالــذكــر أنــه منذ 

عام ٢٠١٩، دأبت الصين على 

دفــــع اإلصــــــالح الـــمـــوجـــه نحو 

الطبيعي،  الــغــاز  لسوق  الــســوق 

بــــمــــا فـــــي ذلـــــــك فــــتــــح ســــوق 

ــغــاز  الــتــنــقــيــب عـــن الــنــفــط وال

منظمة،  بطريقة  وتــطــويــره 

وطنية  شــبــكــة  بــنــاء  وتــعــزيــز 

مــــوحــــدة، وإفــــســــاح الــمــجــال 

كــامــًال لــلــدور اإليــجــابــي للغاز 

الهواء  تلوث  منع  في  الطبيعي 

والـــســـيـــطـــرة عـــلـــيـــه، ووفـــًقـــا 

لـــخـــطـــة عـــمـــل مـــدتـــهـــا ثـــالث 

ســـنـــوات بـــشـــأن الــتــحــكــم في 

عام  في  صــدرت  الهواء  تلوث 

حصة  الصين  ستزيد   ،٢٠١٨

الـــغـــاز الــطــبــيــعــي فـــي إجــمــالــي 

استهالكها للطاقة األولية إلى 

١٠ بالمائة بحلول عام ٢٠٢٠.

هــذا وتــوقــعــت أكــبــر شركة 

يصل  أن  الــصــيــن  فــي  نفطية 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــات 
ــــمــــكــــررة إلـــى  ـــيـــة ال ـــتـــرول ـــب ال
ذروته عند عام ٢٠٢٥، حيث 
اإلقبال  فــي  التوسع  سيتسبب 
عــلــى الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 
والــــوقــــود الــبــديــل فـــي تــراجــع 

الطلب.
«بلومبرج»  وكــالــة  ونقلت 
لــــألنــــبــــاء أمــــــس عـــــن تــقــريــر 
لباحثين من مؤسسة البترول 
الوطنية الصينية أن استهالك 
الــــــديــــــزل بـــلـــغ ذروتـــــــــه قــبــل 
سيصل  بينما  سنوات،  خمس 
ذروته  إلى  البنزين  استهالك 

عام ٢٠٢٤.
وبــــشــــكــــل عـــــــــام، ســيــنــمــو 
الــــطــــلــــب عــــلــــى الـــمـــنـــتـــجـــات 
سنويًا  ٩ر٠٪  بنحو  الــمــكــررة 
حتى عام ٢٠٢٥ قبل أن يصل 
إلــى الـــذروة فــي ذلــك الوقت 
ــا، مــقــارنــة بــمــتــوســط  ــبً تــقــري
نمو سنوي بلغ ٦ر٥٪ من عام 

٢٠٠٠ وحتى ٢٠١٩.

توقعات بارتفاع استهالك الصين من الغاز الطبيعي

ً

تركز على الطاقة المتجددة وأسواق الكهرباء

لندن ـ رويترز:

  أبلغت مصادر رويترز أن رويال داتش شل 
بما  والغاز  النفط  إنتاج  تكاليف  لخفض  تسعى 
ضخم  برنامج  إطــار  فــي  بالمئة   ٤٠ إلــى  يصل 
لتوفير السيولة كي تتمكن من تحديث أنشطتها 
المتجددة  الطاقة  على  أكبر  بدرجة  والتركيز 

وأسواق الكهرباء.
 ومـــن الــمــتــوقــع اســتــكــمــال مــراجــعــة خفض 
ثالثة  لتشمل  الــعــام  هـــذا  الــجــديــدة  الــتــكــالــيــف 
إلى  وفــورات  أي  وستضاف  رئيسية،  قطاعات 
وضعته  الـــذي  دوالر  مــلــيــارات  األربــعــة  هــدف 

الشركة إثر اندالع أزمة كوفيد-١٩.
 وخفض التكاليف ضروري لخطط شل من 
أجل دخول قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة 
المتوقع  ومن  نسبًيا.  منخفضة  الهوامش  حيث 
أن تــشــتــد الــمــنــافــســة مــــع شــــركــــات الـــمـــرافـــق 
وتوتال  بــي.بــي  مثل  األخـــرى  النفط  وشــركــات 
في  السوق  حصص  على  جميعها  تنافس  والتي 

ظل تحول االقتصادات صوب الطاقة النظيفة.
 وقــــال مــســؤول كــبــيــر فــي شــل رفـــض نشر 
اســـمـــه: كـــان لــديــنــا نـــمـــوذج رائــــع لــكــن هـــل هو 
اخــتــالفــات،  ثــمــة  ســتــكــون  للمستقبل؟  مــنــاســب 

بالثقافة  بــل  بالهيكل  يتعلق  فيما  فقط  ليس 
ونوعية الشركة التي نريدها.

  فــي الــعــام الــمــاضــي بــلــغ إجــمــالــي تكاليف 
واإلنـــفـــاق  دوالر  مــلــيــار   ٣٨ شـــل  فـــي  الــتــشــغــيــل 

الرأسمالي ٢٤ ملياًرا.
المراجعة  على  مطلعان  مــصــدران  وقــال     
اإلنــفــاق  خفض  سبل  تبحث  شــل  إن  لــرويــتــرز 
بالمئة  و٤٠   ٣٠ بين  والــغــاز  النفط  إنــتــاج  على 
واإلنــفــاق  التشغيل  تكاليف  خفض  خــالل  مــن 

الرأسمالي على المشروعات الجديدة.
عدد  على  التركيز  تــريــد  شــل  إن  وأضــافــا     
قليل من المراكز الرئيسية إلنتاج النفط والغاز 
تشمل خليج المكسيك ونيجيريا وبحر الشمال.
المدمجة  الــغــاز  إدارة  إن  الــمــصــادر  وقــالــت   
في الشركة، والتي تضم عمليات الغاز الطبيعي 
تنتظرها  الــــغــــاز،  إنـــتـــاج  مـــن  وجـــــــزًءا  الــمــســال 
تخفيضات كبيرة هي األخرى. وبالنسبة ألنشطة 
المصب، تركز المراجعة على خفض التكاليف 
ألف   ٤٥ تضم  الــتــي  البنزين،  محطات  بشبكة 
على  إليها  ويُنظر   - العالم  في  األكبر   - محطة 
يكون  أن  ويُتوقع  قيمة  األنشطة  أعلى  من  أنها 
بحسب  المزمع،  التحول  في  محوري  دور  لها 

مصدرين آخرين يشاركان في المراجعة.

«شل» تسعى لخفض تكاليف اإلنتاج ٤٠٪

هبط ١٪ إلى ١٩٣٠٫٠٧ دوالر لألوقية

عواصم ـ رويترز:

 انــخــفــضــت أســعــار الــذهــب 
ألقـــــــــل مـــــســـــتـــــوى فـــــــي نـــحـــو 
أســبــوعــيــن أمــــس مـــع صــعــود 
الدوالر، في حين زاد الضغط 
عــلــى الــمــعــدن الــنــفــيــس بفعل 
الــــشــــكــــوك حــــيــــال إجـــــــــراءات 
كلمات  فــي  إضــافــيــة  تحفيز 
بمجلس  الــســيــاســات  لــصــنــاع 
االحــــــتــــــيــــــاطــــــي االتــــــــحــــــــادي 

األمريكي هذا األسبوع.
السوق  في  الذهب  وهبط   
 ١٩٣٠٫٠٧ إلــــى   ٪١ الـــفـــوريـــة 
(األونــــصــــة)  لـــألوقـــيـــة  دوالر 
التاسع  منذ  مستوى  أقل  وهو 
 ١٩٢٨٫١٤ عــنــد  سبتمبر  مــن 

دوالر.

  وتراجع الذهب في العقود 
بالمئة   ١٫٢ اآلجلة  األمريكية 

إلى ١٩٣٨٫٣٠ دوالر لألوقية.
ـــــدوالر    وصـــعـــد مـــؤشـــر ال

مما  بــالــمــئــة،   ٠٫٤ األمــريــكــي 
لحاملي  حيازته  تكلفة  يزيد 

العمالت األخرى.
 ويـــتـــرقـــب الــمــســتــثــمــرون 

كـــــلـــــمـــــات أعـــــــضـــــــاء مـــجـــلـــس 
االحــــتــــيــــاطــــي ومـــــــن بــيــنــهــم 
المجلس  رئيس  باول  جيروم 
والـــــذي ســيــمــثــل أمـــــام لــجــان 

ــلــكــونــجــرس هــــذا األســـبـــوع.  ل
ـــذهـــب رغــم  ـــراجـــع ال وجـــــاء ت
انــخــفــاض األســهــم األوروبــيــة 
أسبوعين  فــي  مــســتــوى  ألقـــل 
في ظل ارتفاع حاالت اإلصابة 
بكوفيد-١٩ في أوروبا ما دفع 
بعض الدول لفرض إجراءات 
عــزل مــن جــديــد وخــيــم على 

آفاق التعافي.
 وعـــلـــى صــعــيــد الـــمـــعـــادن 
الـــنـــفـــيـــســـة األخــــــــــرى، نـــزلـــت 
 ٢٦٫٣١ إلى  بالمئة   ١٫٧ الفضة 
وهـــبـــط  لـــــألوقـــــيـــــة،  دوالر 
الــبــالتــيــن واحـــــًدا بــالــمــئــة إلــى 
وانـــخـــفـــض  دوالر   ٩١٨٫٩٧
إلــى  بــالــمــئــة   ١٫٥ الـــبـــالديـــوم 

٢٣٢٢٫٧٩ دوالر لألوقية.

الذهب ينخفض ألقل مستوى خالل أسبوعين

عواصم ـ رويترز:

النفط  لسعر  تــوقــعــاتــه  أمـــس  بــاركــلــيــز  رفـــع   
للعام ٢٠٢٠ بناء على ضغوط محدودة محتملة 

على تقديراته للطلب.
 ٢٠٢٠ في  الخام  لسعر  توقعاته  البنك  زاد     
الوسيط  تكساس  غــرب  وخــام  برنت  مــن  لكل 
و٣٩  دوالًرا   ٤٣ إلــى  دوالريــن  بواقع  األمريكي 

دوالًرا للبرميل على الترتيب.
 وبالنسبة للعام ٢٠٢١، توقع البنك أن يكون 
الوسيط  تكساس  وغــرب  برنت  سعر  متوسط 

٥٣ دوالًرا و٥٠ دوالًرا.
 وقــــال بــاركــلــيــز «نــبــقــى مــتــحــفــظــيــن فيما 

نرى  إذ  المقبل  العام  في  النفط  بأسعار  يتعلق 
توقعاتنا  في  محتمًال  مــحــدوًدا  نزولًيا  اتجاًها 
بشأن الطلب بسبب تطورات تعامل الحكومات 
والناس مع خطر الفيروس وبالنظر الستمرار 

قيود أوبك+».
الماضي  األســبــوع  وحلفاؤها  أوبــك  وقــالــت   
إن المجموعة تعتزم اتخاذ إجراءات بخصوص 
اإلنتاج  بخفض  تلتزم  لم  التي  األعــضــاء  الــدول 
الطلب  فــي  الــحــاد  الــتــراجــع  عقب  الــســوق  لدعم 

على الوقود بسبب أزمة فيروس كورونا.
للبترول  المصدرة  البلدان  منظمة  تخفض   
إنتاج  روســيــا  مثل  آخـــرون  ومنتجون  (أوبـــك) 

النفط بنحو ٧٫٧ مليون برميل يومًيا. 

عواصم ـ رويترز:

الهند  واردات  أن  حكومية  بيانات  أظهرت   
لكن  أغسطس،  فــي  هبطت  الــخــام  النفط  مــن 
بوتيرة أبطأ، بينما يستمر تنامي أعداد اإلصابة 
ـــا فـــي الــتــأثــيــر عــلــى حــركــيــة  بــفــيــروس كـــورون

وتعافي االقتصاد.
الماضي  األســبــوع  الــخــام  واردات  وهبطت   
أو  طــن،  مليون   ١٥٫١٥ من  بالمئة   ٢٣٫٤ بنحو 
بحسب  يوميًّا،  برميل  مليون   ٣٫٥٨ يـــوازي  مــا 
النفطي  والــتــحــلــيــل  التخطيط  وحــــدة  بــيــانــات 

التابعة لوزارة البترول والغاز الطبيعي.
 ٩٫٩ الـــواردات  ارتفعت  شهري  أســاس  وعلى   
مليون   ٣٫٢٦ أو  طن،  مليون   ١٣٫٧٩ من  بالمئة 

برميل يومًيا في يوليو.
 كما تراجع الطلب على الوقود في ثالث أكبر 
العالم  فــي  للخام  ومستهلكة  مــســتــوردة  دولــة 
ليسجل أكبر تراجع شهري منذ أبريل وسادس 
واردات  وزادت  ســـنـــوي.  أســــاس  عــلــى  هــبــوط 
المنتجات المكررة ١٫٥ بالمئة إلى ٣٫٢٥ مليون 
من  بالمئة   ١٨٫٧٧ هبطت  لكنها  ســنــويـًـا،  طــن 

٤٫٠١ مليون طن في يوليو.

عواصم ـ رويترز: 

 أفادت بيانات من يورو أويل ستوك أمس 
بأن إنتاج المصافي األوروبية ارتفع ٠٫٥ بالمئة 
في أغسطس مقارنة بيوليو، لكنه ال يزال يقل 

بأكثر من ١٧ بالمئة عنه قبل عام.
 فــقــد بــلــغ إنـــتـــاج الــمــصــافــي األوروبـــيـــة في 

مع  ــا،  يــومــًي بــرمــيــل  مــلــيــون   ٩٫٢٣٦ أغــســطــس 
لجميع  شـــهـــري  أســـــاس  عــلــى  اإلنـــتـــاج  زيــــــادة 

المنتجات.
  وبـــلـــغ اســـتـــهـــالك الـــمـــصـــافـــي لـــلـــخـــام فــي 
٨٫٧٥٥ مليون برميل يومًيا، بارتفاع  أغسطس 
 ١٨ ٢٫١ بــالــمــئــة عــن يــولــيــو، لــكــن بــانــخــفــاض 

بالمئة مقارنة بنفس الفترة قبل عام.

باركليز يرفع توقعاته لسعر النفط في ٢٠٢٠

تراجع واردات الهند من النفط الخام 

ارتفاع إنتاج مصافي النفط في أوروبا

وسط مخاوف من تراجع الطلب وزيادة المعروض 

واشنطن ـ د ب أ: 

تـــراجـــعـــت أســــعــــار الــنــفــط 
بشكل حاد أمس رغم عاصفة 
اســــتــــوائــــيــــة تــــهــــدد بــتــعــطــيــل 
المكسيك  خــلــيــج  فــي  اإلنـــتـــاج 

األمريكي.
ــــراجــــع بــســبــب  ــــت ويـــــأتـــــي ال
بزيادة  المرتبطة  المخاوف 
ـــــمـــــعـــــروض بــــعــــد الـــــعـــــودة  ال
الــمــحــتــمــلــة لـــإلنـــتـــاج الــلــيــبــي، 
وكــــــذلــــــك ارتـــــــفـــــــاع حــــــاالت 
في  كورونا  بفيروس  اإلصابة 

أوروبا.
خام  برميل  سعر  وتــراجــع 
بــرنــت الــقــيــاس الــعــالــمــي ٩٤ 
إلــى  ٢ر٢٪،  بنسبة  أو  ســنــتًــا، 
في  للبرميل،  دوالر  ٢١ر٤٢ 
اآلجلة  العقود  تراجعت  حين 
إلــى  ٥ر٢٪  األمــريــكــي  لــلــخــام 

٣٠ر٤٠ دوالر للبرميل.
ــــعــــاصــــفــــة  ــــــحــــــركــــــت ال وت
بيتا  األمــريــكــيــة  االســـتـــوائـــيـــة 
ـــاتـــجـــاه الــــشــــاطــــئ، مــــا دفـــع  ب
بـــعـــض مــنــتــجــي الـــنـــفـــط إلـــى 
في  البحرية  المنصات  إخــالء 

المنطقة.
الوطنية  المؤسسة  وأعلنت 
ــيــبــيــة رفـــــع حــالــة  ــل لــلــنــفــط ال
الحقول  عــن  الــقــاهــرة  الــقــوة 
والـــمـــوانـــئ الــنــفــطــيــة اآلمــنــة، 
للشركات  التعليمات  وأعطت 

مهامها  بــمــبــاشــرة  الــمــشــغــلــة 
واستئناف اإلنتاج والصادرات 
مـــــن «الــــحــــقــــول والــــمــــوانــــئ 

اآلمنة».
وفي الوقت نفسه، ارتفعت 
الجديدة  اإلصــابــات  مــعــدالت 

أخرى  مرة  كورونا  بفيروس 
في أوروبا، ما يزيد من حالة 
ــيــرة  عــــدم الــيــقــيــن بـــشـــأن وت
التعافي االقتصادي، ويفرض 
الطلب  توقعات  على  غموًضا 

على الطاقة.

الصحة  منظمة  وحــــذرت 
الــعــالــمــيــة مـــن أن اإلصـــابـــات 
األسبوعية بكورونا في أوروبا 
هـــي اآلن أعــلــى مـــن الــــذروة 
في  الفيروس  لتفشي  األولــى 

مارس.

٢٫٢٪ انخـــفاًضـا في أســــعـار النـفــــط
ــة ــري ــح ــب ـــــى إخــــــالء الـــمـــنـــصـــات ال ــجــي الـــنـــفـــط إل ــت ــن ـــع م ـــدف عـــاصـــفـــة ت
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األخيرةاألخيرة

بقلم: المهندس سعد الكواري بقلم: المهندس سعد الكواري 
 الخبير في النفط والغاز الخبير في النفط والغاز

الــطــاقــة  مــظــلــة  عـــن  الــصــنــاعــة  فــصــل  إّن 
ــــى الـــتـــجـــارة قـــد يـــكـــون خــطــوة  وضـــمـــهـــا إل
فـــــي تـــطـــويـــر هــــــذا الـــــنـــــوع مـــــن الـــصـــنـــاعـــة 
الــمــتــخــصــصــة عــبــر الــتــكــامــل الــشــامــل بــيــن 
الــقــطــاعــيــن وتـــفـــادي االزدواجــــيــــة. وحــيــث 
يمكن  مــلــمــوًســا  شــيــئـًـا  تــقــدم  لــم  الــطــاقــة  إن 
التحويلية  الصناعة  وتطوير  لخدمة  ذكــره 
كما  والتكميلية  التخصصية  الكيماوية  أو 
األساسية  البتروكيماويات  لصناعة  قدمت 
في  التعدين  وصناعة  الكيماوية  واألسمدة 
تركيزها  كـــان  فــلــقــد   . الــمــنــصــرمــة  الــعــقــود 
الغاز  وتــحــويــل  والــغــاز  النفط  صناعة  على 
إلـــى ســوائــل ومــعــامــل الــتــكــريــر والــمــشــاريــع 
من  الــهــيــدروكــربــونــيــة  بــالــمــوارد  المرتبطة 
نقل بحري وتخزين وغيرها من المشاريع 

االستراتيجية.  الشراكة  ذات 
لذا نتطلع اليوم إلى حقبة تطوير الصناعة 
أنني  مــع  والتخصصي،  التحويلي  بجزءيها 
أعتقد أنه من الضروري إنشاء كيان مستقل 

منفصل لهذه الصناعة. 
لغاز  المحلي  االستغالل  المثال  سبيل  على 
الميثان أو اإليثان أو غاز البترول المسال أو 
استغاللها  يمكن  أخــرى  منتجات  أو  النافثا 

التخصصية  الــكــيــمــاويــة  لــلــمــشــاريــع  كــلــقــيــم 
للقيم  األمثل  باالستغالل  وذلك  والتكميلية، 

. ( Feedstock ) الهيدروكربوني
وكــخــبــيــر فـــي الــنــفــط والــــغــــاز وصــنــاعــة 
حفًيا  فــلــســت  والــتــعــديــن  الــبــتــروكــيــمــاويــات 
االستخراجية،  الصناعة  بــجــزء  مهتًما  وال 
عندنا  الــغــاز  أو  الــخــام  النفط  صناعة  فكل 
صناعة استخراجية، حيث ننتجه من اآلبار 
ونــرســلــه بــشــكــلــه الـــخـــام لــمــوانــئ الــتــصــديــر 
الخام  المنتج  على  مضافة  قيمة  أي  دون 
ولكن عند تكريره في معامل النفط وإنتاج 
هناك  تــكــون  الــمــكــررة  النفطية  المشتقات 
قيمة إضافية أو عند استخدام هذه الموارد 
البتروكيماوية  األساسية  المنتجات  إلنتاج 
اإلضـــافـــات  أو  الــتــعــديــن  أو  الــوســيــطــة  أو 

المنتج.  قيمة  تزداد  التعدين  أو  البترولية 
الــغــاز  اســتــخــراج  عــلــى  ينطبق  يــًضــا  وهـــذا 
الطبيعي وتسييله وتخزينه وتصديره ولكن 
ومشتقات  نفطية  ســوائــل  إلــى  تحويله  عند 

بترولية تكون العوائد كبيرة.  
تطوير  هــو  الــمــرحــلــة  هـــذه  فــي  يهمنا  مــا 
والتكميلية،  التخصصية  الكيماوية  الصناعة 
سريًعا  تتطور  والتي  الدقيقة  الصناعة  فهذه 

هـــي مــكــمــن ومــســتــودع الــقــيــمــة الــمــضــافــة، 
وموقًعا  وتنافسية  قيمة  إلنتاجنا  تجعل  التي 

وسمعة في السوق العالمي. 
ــا مــتــأخــرون نــوًعــا  ــن والــمــالحــظ الـــيـــوم أن
التخصصية  الصناعة  من  النوع  هــذا  في  ما 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال: الـــتـــخـــطـــيـــط وعــمــل 
مــجــمــع صــنــاعــي مـــكـــون مـــن عــــدة مــصــانــع 
 (industrial small scale specialised)
ــتــاج األيــزوســيــانــات واألمــيــنــات والــبــولــي  إلن
يـــوريـــثـــان وجـــاليـــكـــول االيـــثـــر وغــيــرهــا من 
في  اســتــخــدامــهــا  بــاإلمــكــان  الــتــي  المنتجات 
مــرة  ألول  تنتج  وســيــطــة  منتجات  تصنيع 
فـــي قــطــر وتـــصـــديـــرهـــا، بــحــيــث أن تــكــون 
موانئ  مــن  قريبة  الصناعية  العناقيد  هــذه 
الــتــصــديــر والـــمـــرافـــق الــحــيــويــة والــخــدمــات 

اللوجستية. 
وبـــــالـــــرغـــــم مــــــن وفـــــــــرة إنــــتــــاجــــنــــا فــي 
الــبــتــروكــيــمــاويــات واألســـمـــدة وغــيــرهــا من 
الجانب  فــي  وتــفــوقــنــا  األســاســيــة  المنتجات 
الطبيعي  الــغــاز  مـــازال  أنــه  إال   ، الــتــصــديــري 
ــتــاجــنــا  ـــنـــفـــط الــــخــــام عـــمـــود إن الـــمـــســـال وال
العملة  عــلــى  حصولنا  ومــصــدر  وصــادراتــنــا 
إليه،  نحتاج  ما  كل  بها  نستورد  التي  الصعبة 

تحسنت  فإن  التجاري  ميزاننا  مقياس  وهو 
انخفضت  وإن  فائًضا  الميزان  حقق  أسعاره 
العالم  مقابل  عجًزا  الميزان  حقق  األســعــار 
الصناعات  هـــذه  تــطــويــر  وبــالــتــأكــيــد  اآلخــــر. 
ــيــة  ــتــشــكــيــل الـــكـــيـــمـــاويـــة الـــتـــخـــصـــصـــيـــة، وال
النمو  في  الفعال  األثر  له  سيكون  والدقيقة 

االقتصادي. 
بيانــات  قــاعــــــــدة  إنــشــــــــاء  إن  الــنــهــايــة  وفـــي 
للدولة  اإلنتاجيــة  الفجــوة  حجــم  لقيــاس 
الكيميائية  الصناعيــة  األنشــطة  كافــة  فــي 
والــبــتــروكــيــمــاويــة والــتــعــديــن واإلضـــافـــات 
البترولية والكيماوية التخصصية والتكميلية 
هــذه  تتضمــن  بحيث  المشاريع  من  وغيرها 
اإلنتــاج  عــن  تفصيليــة  مؤشــرات  القاعــدة 
والـــــــواردات  المحلـي  واالســـــتــهــالك  المحلـي 
ــة حـــســـــــب الـــمـــنـــتـــجـــات الــصــنــاعــيــة  مــصــنــفـــ
المرتبطة  المختلفة  التخصصية  الكيماوية 
بقطاع المواد الهيدروكربونية ، حيــث يوفــر 
الفــرص  حجــم  عــن  هامــة  معلومــات  ذلــك 
القطريين  المســتثمرين  ـــــام  أمـــ الممكنــة 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص والـــشـــركـــات الــمــســاهــمــة 
رواد  وأمــــــــام  عــام  بشــكل  المجال  هــذا  فــي 

األعمــال في قطر بشــكل خاص.

الصناعة التخصصية 
في قطر

المحلـي  الناتـج  فـي  مسـاهمتها  ــادة  ـــ وزي والتنافسـية  الــواعـــــدة  الكيماوية  الصناعة  تطويـر   
الصناعية األنشطة  في  اإلنتاجيــة  الفجــوة  حجــم  لقيــاس  بيانــات  قاعــدة  إنشــاء  ضــرورة 

دويتشه بنك: 

لندن ـ رويترز:

إن  أمــس  بنك  دويتشه  قــال 
الـــنـــاتـــج االقـــتـــصـــادي الــعــالــمــي 
ســــيــــعــــود إلـــــــى مــــســــتــــواه قــبــل 
الـــجـــائـــحـــة بـــحـــلـــول مــنــتــصــف 
تـــعـــاف  بـــعـــد  وذلــــــــك   ،٢٠٢١
المتوقع  مــن  أقـــوى  اقــتــصــادي 
فــــي األشــــهــــر األخـــــيـــــرة، لــكــن 
ارتفاع مستويات الدين وتحوًال 
في السياسات قد يزيدن خطر 

األزمة المالية.
المدير  هــوبــر  بيتر  وكــتــب   
االقتصادية  لألبحاث  العالمي 
لـــــدى دويـــتـــشـــه فــــي مـــذكـــرة 
االقتصادي  «التعافي  للعمالء 
الــعــالــمــي مـــن أشـــد مــســتــويــات 
كوفيد-١٩  عن  الناجم  التراجع 
الفائتين  والــربــيــع  الــشــتــاء  فــي 
مما  كثيًرا  أســرع  بشكل  عولج 

تصورنا.
  أضــاف :مــع اقــتــراب الربع 
ـــالـــث مــــن نـــهـــايـــتـــه، تــشــيــر  ـــث ال

تقديراتنا إلى أن مستوى الناتج 
اإلجـــمـــالـــي الــعــالــمــي قـــد قطع 
تقريبًا نصف طريق العودة إلى 
مستواه قبل الفيروس، ونتوقع 
بــحــلــول  الــمــســار  اكــتــمــال  اآلن 
وهــو  الــمــقــبــل،  الــعــام  منتصف 
من  سنة  بربعي  أقــرب  موعد 

توقعاتنا السابقة. 
 ورفــــــع دويـــتـــشـــه تــوقــعــاتــه 
تــوقــع  إذ  الـــعـــالـــمـــي،  لـــلـــنـــاتـــج 

العام  هذا  بالمئة   ٣٫٩ انكماشه 
بعد أن توقع في مايو انكماًشا 
 .٢٠٢٠ فـــي  بــالــمــئــة   ٥٫٩ عــنــد 
في  للنمو  تــوقــعــاتــه  وتحسنت 
 ٥٫٣ من  بالمئة   ٥٫٦ إلى   ٢٠٢١

بالمئة.
أضـــــاف  ــــر  هــــوب أن  غــــيــــر   
من  الكثير  هــنــاك  مــــازال  أنـــه 
الضبابية والمتاعب المحتملة.

موجات  حيال  فالمخاوف   

ثـــانـــيـــة مــــن اإلصـــــابـــــات الــتــي 
المتحدة  الــواليــات  فــي  تتزايد 
وأروبـــــا تــكــثــف الــشــكــوك الــتــي 
االقتصادية،  التوقعات  تكتنف 
االنتخابات  تتسبب  حين  فــي 
األمريكية التي «يصعب التنبؤ 
بنتيجتها» في تفاقم األوضاع. 
غضون  في  إنه  دويتشه  وقــال 
ـــــــا خطر  ـــــك، تـــواجـــه أوروب ذل

خروج بريطاني غير منظم .

تعافي االقتصاد العالمي منتصف ٢٠٢١
بنمو ٣٫٦٪ خالل أول ٢٠ يوًما من سبتمبر

سول ـ د ب أ:

ارتفاع  أمس  نشرت  رسمية  بيانات  أظهرت 
صادرات كوريا الجنوبية في أول ٢٠ يوًما من 
مقارنة  المئة  في  ٦ر٣  بنسبة  الحالي  سبتمبر 
بنفس الفترة من العام الماضي، مما قد يشير 
إلى عالمات على انتعاش الصادرات والتخفيف 

من تداعيات فيروس كورونا المستجد.
الجنوبية  الــكــوريــة  الــجــمــارك  هيئة  وقــالــت 
ـــصـــادرات في  ـــل أمــــس إن الــقــيــمــة الـــمـــقـــدرة ل
الــعــشــريــن يـــوًمـــا األولـــــى مـــن الــشــهــر الـــجـــاري 
بلغت  ٦ر٢٩ مليار دوالر، بزيادة قدرها ٠٢ر١ 

مليار دوالر عن نفس الفترة من العام السابق.
تسجيل  أظهرت البيانات  نفسه  الــوقــت  فــي 
الجنوبية  الكورية  للصادرات  الشهرية  القيمة 
تراجًعا مستمًرا للشهر السادس على التوالي منذ 
مارس الماضي وحتى أغسطس الماضي بسبب 

تداعيات جائحة كورونا.
وانخفضت الواردات الكورية في أول ٢٠ يوًما 
أي  المئة  في  ٨ر٦  بنسبة  الجاري  سبتمبر  من 
٨٣ر١ مليار دوالر عن الفترة نفسها من العام 
الماضي إلى ١ر٢٥ مليار دوالر. وسجلت كوريا 
الجنوبية فائًضا تجاريا خالل أول ٢٠ يوًما من 

الشهر الحالي قيمته ٤٧ر٤ مليار دوالر.

٢٩ مليار دوالر صادرات كوريا الجنوبية
األردن: فرص 

استثمارية واعدة 
للثروات المعدنية

عمان ـ د ب أ:

أعــلــنــت وزيــــرة الــطــاقــة 
والــــــــــثــــــــــروة الــــمــــعــــدنــــيــــة 
عن  زواتــي  هالة  األردنــيــة 
فــرص اســتــثــمــاريــة واعــدة 
ـــثـــروات الــمــعــدنــيــة فــي  ـــل ل

لمملكة. ا
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة األنـــبـــاء 
األردنــــــيــــــة (بـــــتـــــرا) أمـــس 
عــــــن زواتـــــــــــي قــــولــــهــــا إن 
خالل  من  تسعى  الحكومة 
المعدنية  الثروات  ترويج 
والــمــعــادن االســتــراتــيــجــيــة 
ـــــــــــى تـــــشـــــجـــــيـــــع إنــــــشــــــاء  إل
االستخراجية،  الصناعات 
والـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الـــخـــامـــات 
على  ــتــركــيــز  وال الــوطــنــيــة 
للمعادن  المضافة  القيمة 

الوطنية. االستراتيجية 
وســلــطــت زواتـــي الــضــوء 
عــلــى هـــذه الـــثـــروات الــتــي 
مساحة  امتداد  على  تنتشر 
البازلت  وتشمل  المملكة 
ــــــزركــــــون  والـــــنـــــحـــــاس وال
السيلكا  ورمـــال  والــذهــب 
النقي،  الــجــيــري  والــحــجــر 
إضـــــافـــــة إلـــــــى الـــعـــنـــاصـــر 

النادرة. األرضية 

ميناء كوريا الجنوبية 

الجزائر تتمسك 
بالشراكة مع 

االتحاد األوروبي

الجزائر ـ د ب أ:

تبون،  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  شــدد 
عـــلـــى تــمــســكــه بـــاتـــفـــاق الـــشـــراكـــة مــــع االتـــحـــاد 
األوروبي، لكنه أكد على ضرورة مراجعة بعض 

بنوده مراعاة لمصلحة االقتصاد الجزائري.
وقــــال تــبــون فـــي مــقــابــلــة مـــع وســـائـــل إعـــالم 

مــحــلــيــة :لـــم نــطــلــب إلـــغـــاء اتـــفـــاق الــشــراكــة مع 
االتحاد األوروبي، نحن متمسكون بهذا االتفاق 
مصلحة  حــســاب  على  يــكــون  أن  يجب  ال  الـــذي 

االقتصاد الجزائري».
وأضـــــاف «طـــلـــب مــراجــعــة االتـــفـــاق يــنــدرج 
الدولة  بها  تقوم  التي  المراجعات  خطة  ضمن 

الجزائرية.    

واشنطن ـ د ب أ:

ـــــــون مــــاســــك  ـــــــل وجــــــــــه إي
لشركة  الــتــنــفــيــذي  الــرئــيــس 
صناعة السيارات الكهربائية 
ـــة  ـــســـال رســـال األمــــريــــكــــيــــة ت
وعمال  موظفي  إلى  تشجيع 
الشركة يطالبهم فيها بإنتاج 
من  ممكن  عــدد  أكبر  وبيع 
الــســيــارات قــبــل نــهــايــة الــربــع 
في  الحالي  العام  من  الثالث 

٣٠ سبتمبر الحالي.
وقـــال مــاســك فــي رســالــة 
لــمــوظــفــي وعـــمـــال الــشــركــة 
وجــهــهــا إلــيــهــم عــبــر الــبــريــد 
ــــي الـــــداخـــــلـــــي :  ــــرون ــــكــــت اإلل
ربــع  لتسجيل  فــرصــة  لــديــنــا 
عـــــــام قــــيــــاســــي مــــــن حــيــث 
سيتم  الــتــي  الـــعـــربـــات  عــــدد 

العمل  علينا  لكن  تسليمها، 
بــجــد لــتــحــقــيــق ذلـــــك... هــذا 
أكـــبـــر عــــدد مـــن الـــســـيـــارات 
الــمــطــلــوب تــســلــيــمــهــا يــومــًيــا 

حتى اآلن».
بلومبرج  وكالة  وأشــارت 
تنتج  تــســال  أن  إلـــى  ــبــاء  لــألن
الــســيــارات مــن طــرز موديل 

  ٣ ومــــــوديــــــل  وإكــــــــس  إس 
مصنعها  واي فـــي  ومــوديــل 
بــمــنــطــقــة فـــيـــرمـــونـــت فــي 
والية كاليفورنيا األمريكية، 
في  موديل٣  السيارة  وتنتج 
مصنعها العمالق في مدينة 

الصينية. شنغهاي 
تعقد  أن  الـــمـــقـــرر  ومــــن 

العمومية  جمعيتها  الشركة 
الــــســــنــــويــــة غـــــــــًدا. كــــمــــا مــن 
أول  تـــعـــقـــد  أن  الـــــمـــــقـــــرر 
تحت  للمستثمرين  اجتماع 

اسم «يوم البطارية».
رسالته  في  ماسك  وقال 
«مــــــــن فــــضــــلــــكــــم أجــــعــــلــــوا 
أولويتكم  الــســيــارات  تسليم 

المطلقة... من المهم للغاية 
أيًضا المحافظة على أقصى 
األيــام  خــالل  للمصنع  إنــتــاج 
العشرة المتبقية (من الربع  
حيوي  أمــر  فــهــذا  الــثــالــث) . 

كاليفورنيا». لسوق  بالنسبة 

وأشارت بلومبرج إلى أن 

رسائل  توجيه  اعتاد  ماسك 

إلــــى الــمــوظــفــيــن لــلــمــطــالــبــة 

بـــــزيـــــادة اإلنــــتــــاجــــيــــة، إلـــى 

جـــانـــب تــوجــيــه إشــــــارة إلــى 

المستثمرين.

سجلت  قــد  تــســال  وكــانــت 

ــــر عـــــــدد ســــــيــــــارات تــم  أكــــب

أشهر  ثالثة  خــالل  تسليمها 

 ٢٠١٩ من  األخير  الربع  في 

ألـــف   ١١٢ ســلــمــت  عـــنـــدمـــا 

سيارة.

تسال تتوقع مبيعات قياسية خالل الربع الثالث
واشنطن ـ د ب أ:

أعــلــنــت شــركــة نــيــكــوال كـــورب الــنــاشــئــة في 

مـــجـــال تــكــنــولــوجــيــا الـــســـيـــارات الــكــهــربــائــيــة 

والتي دخلت مؤخًرا في شراكة مع مجموعة 

موتورز  جنرال  األمريكية  السيارات  صناعة 

مجلس  رئيس  منصب  من  مؤسسها  استقالة 

هــدًفــا  يـــزيـــل  مـــا  وهــــو  الــتــنــفــيــذي،  اإلدارة 
حول  الشكوك  يثير  لكنه  للمنتقدين  رئيسًيا 

المستقبل. في  الشركة  اتجاه 
ونــقــلــت وكــالــة بــلــومــبــرج لــألنــبــاء عــن بيان 
جيرسكي  ستيفن  إن  القول  الشركة  أصدرته 
سيجل  كــــورب  نــيــكــوال  إدارة  مــجــلــس  عــضــو 
التواصل  مــواقــع  نجم  ميلتون  تريفور  محل 

االجتماعي.

استوكهولم  ـ د ب أ:

ماجدالينا  الــســويــديــة  المالية  وزيـــرة  أكـــدت 
أنـــدرســـون أن الــســيــاســة الــمــالــيــة لــلــبــالد تدخل 
مشروع  تقديمها  مــع  وذلــك  جــديــدة،  مرحلة 
ـــة عــــام ٢٠٢١، والـــــتـــــي تــضــمــنــت إنــفــاًقــا  مـــوازن
إضافًيا وتخفيضات ضريبية بـ ١٢ مليار دوالر 
لدفع عجلة االقتصاد للدوران مرة أخرى بعد 

تداعيات جائحة كورونا.

لألنباء  «بلومبرج»  وكالة  ذكرته  لما  ووفًقا 
(٦ر٨  كــرونــه  مليار   ٧٥ تتضمن  الــمــوازنــة  فــإن 
االجــتــمــاعــيــة  الـــرعـــايـــة  لـــدعـــم  دوالر)  ــيــار  مــل
ومكافحة التغير المناخي، وكذلك تخفيضات 

ضريبية تقدر بحوالي ٣٠ مليار كرونه.
في  صحفي  مؤتمر  في  أنــدرســون  «وقــالــت 
استوكهولم :»ستظل الجائحة تؤثر على السويد 
لفترة طويلة، إال أن السياسة المالية تدخل اآلن 

في مرحلة جديدة». 

استقالة مؤسس «نيكوال كورب» 

السويد: ١٢ مليار دوالر لدعم االقتصاد
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