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صمم باقاتك بنفسك

امسح الرمز لمراسلتنا عبر واتساب

فودافون شارك 

القطاع الخاص يستقطب الكفاءات التركية
معرض لتوظيف العمالة في السوق القطري

الدوحة - قنا:

المشتركة،  الــفــنــيــة  الــلــجــنــة  عــقــدت 
الــمــنــبــثــقــة عـــن اتــفــاقــيــة االســـتـــخـــدام 
لــلــعــمــالــة الــتــركــيــة فـــي دولـــــة قــطــر، 
اجــتــمــاعــهــا الــثــانــي، وذلـــك عــبــر تقنية 

االتصال المرئي. 
تــــــــرأس االجــــتــــمــــاع الــــــــذي شـــــارك 
التنمية  وزارة  مـــن  مـــســـؤولـــون  فــيــه 
االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلداريــة 
وغــرفــة قــطــر، مــن الــجــانــب القطري 
الــوزارة  وكيل  العبيدلي،  حسن  محمد 
التنمية  بوزارة  العمل  لشؤون  المساعد 
اإلدارية والعمل والشؤون االجتماعية، 
أحمد  الدكتور  التركي  الجانب  وترأس 
ابــــرم نــائــب وزيــــر الــعــمــل والــخــدمــات 

االجتماعية واألسرة.
ونــــاقــــش االجــــتــــمــــاع الـــمـــوضـــوعـــات 
الماهرة  العمالة  باستخدام  الخاصة 
قطر،  دولــة  في  تركيا  جمهورية  من 
وكــــذلــــك مــــعــــرض الـــتـــوظـــيـــف الــــذي 
سيعرض فيه الجانب التركي مهارات 
العمالة التركية المتوافرة لسوق العمل 
قطر  غــرفــة  مــع  والتنسيق  الــقــطــري، 

االتصال  تقنية  عبر  المعرض  إلقامة 
المرئي.

بــــــــدوره أكـــــد الـــســـيـــد صــــالــــح حــمــد 
الشرقي مدير عام غرفة قطر 

خـــالل مــشــاركــتــه فــي االجــتــمــاع أن 
ـــقـــطـــري يــرحــب  ـــقـــطـــاع الــــخــــاص ال ال
تمتلك  والتي  التركية  العاملة  بالقوى 

كفاءة وخبرة كبيرة، منوًها بأن إقامة 
له  سيكون  للتوظيف  مشترك  معرض 
دور مهم في جلب مزيد من العمالة 
الــتــركــيــة إلـــى قــطــر، مــا يعتبر إضــافــة 

مهمة لسوق العمل القطرية.
ونــــــوه الـــشـــرقـــي بـــتـــطـــور الـــعـــالقـــات 
البلدين،  بين  والتجارية  االقتصادية 

مــشــيــًرا إلـــى الــتــبــادل الــتــجــاري، الــذي 
الثالثة  األعــوام  خالل   ٪١٣٦ بنسبة  نما 
دوالر  مــلــيــار   ٢٫٢ مــحــقــًقــا  الــمــاضــيــة 
حقق  كــمــا   ،٢٠١٩ الــعــام  فــي  أمــريــكــي 
نمًوا كبيًرا في النصف األول من العام 
مليار   ١٫٢ بلغت  بقيمة   ٢٠٢٠ الجاري 

٢دوالر. 

CT٣ ماليين ساعة عمل في محطة الحاويات ٢

الدوحة - [:

ـــــي قــــطــــر أنـــــهـــــا تـــدعـــم  أكــــــــدت مـــــوان
الــمــشــاريــع الـــجـــاري تــنــفــيــذهــا فــي إطــار 
االســــتــــعــــدادات لــتــنــظــيــم كـــــأس الـــعـــالـــم 

الوطنية.  قطر  رؤية  ومشاريع   ٢٠٢٢
على  حسابها  على  تغريدة  في  وقالت 
تــويــتــر أمــس إنــهــا تــعــد جـــزًءا حــيــويًــا من 
الــدور  بفضل  العالمية  الــتــوريــد  ســالســل 
الــكــبــيــر لــمــيــنــاء حــمــد ومــيــنــاء الـــدوحـــة 

الرويس. وميناء 
وأوضـــــحـــــت أنــــهــــا عـــلـــى مـــــدى أكـــثـــر 
لتصبح  مــكــانــتــهــا  رســخــت  عــاًمــا   ١١ مــن 

واحــــــدة مـــن أهــــم الـــشـــركـــات الـــداعـــمـــة 
نجاحها  بــفــضــل  الــدولــيــة  الــتــجــارة  لــنــمــو 
عالمية  مستقرة  إمداد  سالسل  بناء  في 

عملياتها.  في  والتميز 
وفــــــي ســــيــــاق مـــــــــواٍز كـــشـــفـــت شـــركـــة 
وتشغيل  إدارة  تتولى  التي  كيوتيرمنلز، 
الدولي،  حمد  ميناء  من  األولى  المرحلة 
بدون  عمل  ساعة  ماليين   ٣ تحقيق  عن 
حوادث أو وقت ضائع ضمن أعمالها في 
 ،CT٢ الحاويات  محطة  تطوير  مشروع 
مليونَي  إلــى  اكــتــمــالــهــا  عــنــد  ستتسع  الــتــي 

سنويًا. نمطية  حاوية  المليون  ونصف 

الدوحة - [:

 أنــهــت بــورصــة قــطــر تــعــامــالت أمــس 
ــــخــــضــــراء، مـــدعـــومـــة  فــــي الـــمـــنـــطـــقـــة ال
المستثمرون  بها  قام  شرائية  بعمليات 
عــلــى األســهــم الــقــيــاديــة، وســيــطــر الــلــون 
األخـــــضـــــر عــــلــــى شـــــاشـــــات الـــــســـــوق مــن 
إلى  أدى  ما  نهايتها،  إلى  الجلسة  بداية 
نقطة   ٤٢ بمقدار  أمس  المؤشر  ارتفاع 
مــســتــوى  بــهــا  تــخــطــى   ٪٠٫٤٢ نــســبــتــه  بــمــا 
عند  وأغلق  أخــرى،  مــرة  نقطة   ١٠٣٠٠

ارتــفــع  كــمــا  نــقــطــة،   ١٠٣٠٣٫٨٩ مــســتــوى 
مـــؤشـــر قـــطـــر لــجــمــيــع األســــهــــم بــنــســبــة 
وصعد  نقطة،   ٣١٦٨ إلــى  ليصل   ٪٠٫٢٨
 ٪٠٫٩٤ بــنــســبــة  ــــان  ــــري ال مـــؤشـــر  أيــــًضــــا 

نقطة.  ٤١٩٤ عند  وأغلق 
شــركــة،   ٤٧ أســهــم  تـــداول  أمــس  وتــم 
بــيــنــمــا  شـــركـــة   ٢٣ أســـهـــم  مــنــهــا  ارتـــفـــع 
أخـــــرى،  شــــركــــة   ٢٠ أســــهــــم  تـــراجـــعـــت 
عند  الــشــركــات  بــاقــي  أســهــم  واســتــقــرت 

السابق. إغالقها  مستوى 

«مواني قطر» تدعم مشروعات كأس العالم

األسهم القيادية تصعد بالبورصة

كتب ـ عاطف الجبالي:

القطرية  الجوية  الخطوط  أعلنت 
بوكيت  إلـــى  رحــالتــهــا  اســتــئــنــاف  عــن 
أسبوعًيا  رحلتين  بمعدل  تايالند  في 
٤ ديــســمــبــر الــمــقــبــل،  اعــــتــــبــــاًرا مــــن 
بناء  إعـــادة  الوطنية  الناقلة  لــتــواصــل 

العالمية. وجهاتها  شبكة 
حسابها  عــبــر  الــقــطــريــة  وأشـــــارت 
الـــــرســـــمـــــي عــــلــــى تــــويــــتــــر إلــــــــى أن 
بحجز  يــقــومــون  الــذيــن  الــمــســافــريــن 
تــــذاكــــرهــــم مــــبــــاشــــرًة مـــــع مــكــاتــب 
يستمتعون  القطرية  الجوية  الخطوط 
بــــعــــدٍد مــــن الــــمــــزايــــا، والــــتــــي تــشــمــل 
خـــيـــار اســـتـــبـــدال الـــتـــذاكـــر بــقــســيــمــة 
الحق،  موعٍد  في  الستخدامها  سفر 
عــبــر   ٪٤٠ إلـــــى  تـــصـــل  وخـــصـــومـــات 
مــنــافــذ الــبــيــع بــالــتــجــزئــة فـــي الــســوق 

الحرة بمطار حمد الدولي.
ـــخـــطـــوط الـــقـــطـــريـــة،  وتـــســـتـــمـــر ال
أفــضــل شــركــة طـــيـــران فـــي الــعــالــم، 

فـــي الــنــمــو واالبـــتـــكـــار رغـــم جــائــحــة 
مرنة  سياسات  تقديم  مــع  كــورونــا، 
عــلــى الـــحـــجـــوزات، وتــطــبــيــق تــدابــيــر 

شبكة  وتشغيل  الــصــارمــة،  الــســالمــة 
مختلف  إلـــى  الــوجــهــات  مــن  واســعــة 

العالم. أنحاء 

«القطرية» تستأنف رحالتها إلى بوكيت ٤ ديسمبر المقبل

المصرف المركزي:

في إصالح المحوالت وعزل الضجيج

٣٧٨٫١ مليار ريال ودائع القطاع الخاص

«كهرماء» تستعرض تجربتها في مؤتمر خليجي

الدوحة - [:

المجمعة  الــمــيــزانــيــة  بــيــانــات  أظـــهـــرت 
ـــتـــي أصــــدرهــــا مـــصـــرف قــطــر  لــلــبــنــوك ال
الـــمـــركـــزي ارتــــفــــاع جــمــلــة ودائــــــع الــقــطــاع 
الخاص المحلية لدى البنوك مع نهاية شهر 
عن  ريــال  مليار   ٢٫٨ بنحو  الماضي  أكتوبر 
مليار   ٣٧٨٫١ مستوى  إلــى  سبتمبر  نهاية 
القروض  جملة  انخفضت  حين  في  ريــال. 
المقدمة  المحلية  االئتمانية  والتسهيالت 
بنحو  المحلي  الخاص  للقطاع  البنوك  من 
مليار   ٦٩٦٫٩ مستوى  إلى  لتصل  مليار   ٠٫٥
ــانــات أن قـــروض  ــي ــب ريـــــال، وأوضـــحـــت ال
مــلــيــار   ١٧٥٫٢ تــضــمــنــت  الـــخـــاص  الــقــطــاع 

مليار  و١٥٣٫٦  الـــخـــدمـــات،  لــقــطــاع  ريــــال 
للقروض  مليار  و١٤٤٫٤  العقارات،  لقطاع 
ريال  مليار  و١٤٧٫٣  لــألفــراد،  االستهالكية 
لقطاع  ريــال  مليار  و٣٧٫٢  التجارة،  لقطاع 
الصناعة.  لقطاع  مليار  و١٥٫٩  المقاولين 
وتــســهــيــالت  قــــروض  ــــال  ري مــلــيــار  و١١٫٨ 
 ٠٫٢ بارتفاع  المصرفي  غير  المالي  للقطاع 

مليار ريال عن شهر سبتمبر.
كــمــا أظــهــرت ارتـــفـــاع قـــروض الــقــطــاع 
ريـــال،  مــلــيــار   ٣٥١٫٤ مــســتــوى  إلـــى  الــعــام 
 ٢٥٦ مستوى  إلــى  ودائــعــه  انخفضت  فيما 
ودائــع  انخفاض  إلــى  مشيرة  ريــال،  مليار 
 ٢٥٦ إلــى  مليار   ١٠٫٢ بنحو  الــعــام  القطاع 

ريال. مليار 

الدوحة - [:

تــــشــــارك الـــمـــؤســـســـة الـــعـــامـــة الــقــطــريــة 
للكهرباء والماء كهرماء في مؤتمر كهرباء 
الخليج سيجري ٢٠٢٠، الذي تنظمه اللجنة 
بدول  الكهربائية  الطاقة  لنظم  اإلقليمية 
مــجــلــس الــتــعــاون لــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
السيد  وقــّدم  المرئي،  االتــصــال  تقنية  عبر 
التقييم  قسم  رئيس  الشيبة،  عبداهللا  زهير 
خالل  كهرماء،  في  الكهربائية  والخدمات 
مــشــاركــتــه ورقــــتـَـــي عــمــل لــلــمــؤتــمــر حــول 
الضجيج  تأثير  عــزل  فــي  المؤسسة  خبرة 
الكهربائية  المحوالت  وإصــالح  الخارجي، 

ذات الــطــاقــة االســتــيــعــابــيــة الــكــبــيــرة، أبــرز 
المجالين،  هذين  في  والحلول  التحديات 
لعزل  المناسبة  األجــهــزة  اخــتــيــار  وكيفية 
الــضــجــيــج عــنــد قـــيـــاس الــتــفــريــغ الــجــزئــي 
دون  بالغاز  المعزولة  الكهربائية  للمفاتيح 

تأثير سلبي على األجهزة المستخدمة. 
واســــتــــعــــرض الــــســــيــــد مـــحـــمـــد صـــالـــح 
بالمؤسسة  التحكم  نظم  مهندس  األشقر، 
خالل  والماء،  للكهرباء  القطرية  العامة 
آليات  أخــرى،  عمل  ورقــة  في  مشاركته 
تــحــســيــن اســــتــــقــــراريــــة شـــبـــكـــات الـــربـــط 
لتقليل  الــفــائــقــة  الــمــوصــالت  بــاســتــخــدام 

القصر. تيارات 

ــــــة وأنـــــقـــــرة ــــــدوح ــــن ال ــــي ـــــجـــــاري ب ـــــت ـــــادل ال ـــــب ـــــت ـــــــو ال ـــــــم ١٣٦٪ ن

الدوحة - [:

سياسته  ــلــمــال،  ل قــطــر  مــركــز  أصــــدر   
إلى  القانونية  الخدمات  لتقديم  الجديدة 
المحاماة  شركات  من  المرتقبين  العمالء 

الدولية. 
وأشـــــار إلـــى أن الــســيــاســات تــجــيــز منح 
الــتــراخــيــص لــشــركــات الــمــحــامــاة الــدولــيــة 
بــمــركــز قــطــر لــلــمــال فــي حـــال اســتــيــفــاء ٥ 
حاصلة  الشركة  تكون  أن  تتضمن  شروط 
على تصنيف من قبل مؤسسة ليجال ٥٠٠، 
أو مــؤســســة تــشــامــبــرز انـــد بــارتــنــرز أو أي 
وكالة تصنيف أخرى معترف بها من قبل 
هيئة مركز قطر للمال وأن تزاول الشركة 
من  وأعمالها  أنشطتها  معظم  المرخصة 
اإليــــرادات  تُشكل  وأن  قــطــر،  دولـــة  داخـــل 
المتأتية من أنشطتها داخل دولة قطر ما 

ال يقل عن ٥١٪ من ُمجمل إيراداتها. 
 كما تشمل الشروط أن يعمل في مكاتب 
محامين  ثــالثــة  عـــن  يــقــل  ال  مـــا  الــشــركــة 

بــــدوام كــامــل وأال تــقــل رواتــــب كــل منهم 
لدى  يكون  وأن  قطري  ريــال   ١٥٫٠٠٠ عن 
مربعة  أمتار   (٨) بمساحة  مكتب  الشركة 

كحد أدنى لكل شخص.

قطر للمال: ٥ ضوابط جديدة 
لترخيص شركات المحاماة الدولية

نظرة مستقبلية مستقرة لـ «المصرف»
الدوحة - [:

أكدت وكالة موديز لخدمات المستثمرين (موديز) تصنيف 
الودائع طويلة األجل لمصرف قطر اإلسالمي (المصرف) عند 

مستوى A١ مع نظرة مستقبلية مستقرة.
المصرف  إن  االئتماني  تقريرها  في  موديز  وكالة  وقالت 
حافظ على مكانته كثاني أكبر بنك في قطر، وأكبر مصرف 
أصول  إجمالي  من   ٪١٠٫٥ حوالي  تبلغ  سوقية  بحصة  إسالمي 
القطاع البنكي القطري، وقاعدة أصول على المستوى الموحد 

تبلغ ١٧٠ مليار ريال. 
وأضافت موديز أن التصنيف الذي منحته للمصرف يعكس 
جـــودة أصـــول الــمــصــرف الــقــويــة، والــربــحــيــة الــجــيــدة، ومتانة 

القاعدة الرأسمالية وكفايتها.

٦

٥

٢

٧ ٣

٤

٤

ودام الغذائّية: عدم تجديد 
اتفاقية دعم اللحوم األسترالّية

الدوحة -[:

أّكدت شركُة «ودام الغذائية» عبر موقع بورصة قطر عدم 
والمبّردة  الطازجة  األســتــرالــّيــة  اللحوم  دعــم  اتفاقّية  تجديد 
الشهر  آخــر  والمنتهية  والشركة  قطر  حكومة  بين  المبرمة 

الُمقبل.
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عقدت اجتماعها الثاني عبر تقنية االتصال المرئي

ــــــــي مـــــكـــــافـــــحـــــة كـــــــورونـــــــا ـــــن ف ـــــدي ـــــل ـــــب ـــــال ـــــــجـــــــارب ب ـــــــت ــــــــادل أفـــــــضـــــــل ال ــــــــب ت

ـــــــــع غــــــــرفــــــــة قـــطـــر ـــــق م ـــــســـــي ـــــن ـــــت ـــــف بـــــال ـــــي ـــــوظ ـــــت ـــــل ـــــــــة مــــــــعــــــــرض ل ـــــــــام إق

الدوحة - قنا:

عــقــدت الــلــجــنــة الــفــنــيــة الــمــشــتــركــة، 
المنبثقة عن اتفاقية االستخدام للعمالة 
التركية في دولة قطر، اجتماعها الثاني 

-وذلك عبر تقنية االتصال المرئي-.

 تــــــرأس االجـــتـــمـــاع - الــــــذي شــــارك 

الــتــنــمــيــة  وزارة  مـــن  مـــســـؤولـــون  فــيــه 
االجتماعية  والشؤون  والعمل  اإلداريــة 
القطري  الــجــانــب  مــن  قطر-  وغــرفــة 
الــوزارة  وكيل  العبيدلي،  حسن  محمد 
التنمية  بــوزارة  العمل  لشؤون  المساعد 
االجتماعية،  والشؤون  والعمل  اإلدارية 
أحمد  الدكتور  التركي  الجانب  وتــرأس 

ابــــرم نــائــب وزيــــر الــعــمــل والــخــدمــات 
االجتماعية واألسرة.

 ونــــاقــــش االجـــتـــمـــاع الـــمـــوضـــوعـــات 
الماهرة  العمالة  بــاســتــخــدام  الــخــاصــة 
قطر،  دولــة  فــي  تركيا  جمهورية  مــن 
ـــوظـــيـــف الـــــذي  ـــت وكـــــذلـــــك مــــعــــرض ال
مهارات  التركي  الجانب  فيه  سيعرض 

العمل  لسوق  المتوافرة  التركية  العمالة 
الــقــطــري، والــتــنــســيــق مــع غــرفــة قطر 
االتصال  تقنية  عبر  المعرض  إلقــامــة 

المرئي.
 كما تبادل الطرفان أفضل التجارب 
لــــدى الــبــلــديــن فـــي مــكــافــحــة جــائــحــة 
وأهــم  «كوفيد-١٩»  كــورونــا  فــيــروس 

الخطوات التي اتخذت للحد من انتشار 
الوباء وآثاره.

وفــــي الــخــتــام اتــفــق الــجــانــبــان على 
مــواصــلــة االجــتــمــاعــات الــدوريــة للجنة 
المشتركة لمتابعة سير العمل وتطوير 
سبل التعاون بين البلدين في المجاالت 

المذكورة.

اللجنة الفنية المشتركة تستعرض مهارات العمالة التركية  

محمد العبيدلي

أكد على تطور العالقات بين البلدين .. مدير عام الغرفة:

ـــــــوات ســـــــن  ٣ ـــــــــــــالل  خ ـــــــــجـــــــــاري  ـــــــــت ال ـــــــــادل  ـــــــــب ـــــــــت ال ـــــــــــــو  ـــــــــــــم ١٣٦ ٪ ن

الدوحة - قنا:

الشرقي  حمد  صالح  السيد  أكــد   

مدير عام غرفة قطر، أن عالقات 

تشهد  وتــركــيــا  قــطــر  بــيــن  الــتــعــاون 

نــــمــــًوا مـــتـــواصـــًال وتـــشـــمـــل مــخــتــلــف 

ـــمـــجـــاالت وخـــصـــوًصـــا الــتــجــاريــة  ال

تعزيز  أن  إلــى  الفتًا  واالقتصادية، 

ــتــعــاون فــي مــجــاالت الــعــمــل بين  ال

الــبــلــديــن ســيــكــون لــه دور مــهــم في 
الوطيدة. العالقات  هذه  ترسيخ 

وشاركت غرفة قطر في اجتماع 
الــلــجــنــة الــمــشــتــركــة لـــشـــؤون الــعــمــل 
بـــيـــن دولـــــــة قـــطـــر والـــجـــمـــهـــوريـــة 
عبر  عقد  الــذي  الشقيقة،  التركية 

المرئي. االتصال  تقنية 
وأشــــار الــشــرقــي إلـــى أن الــقــطــاع 
الـــخـــاص الــقــطــري يــرحــب بــالــقــوى 

كفاءة  تمتلك  والتي  التركية  العاملة 
وخــبــرة كــبــيــرة، مــنــوًهــا بــأن إقامة 
سيكون  للتوظيف  مشترك  معرض 
لــه دور مــهــم فــي جــلــب مــزيــد من 
الــعــمــالــة الــتــركــيــة إلــــى قــطــر مــمــا 
العمل  لــســوق  مــهــمــة  إضــافــة  يعتبر 

القطرية.
ونـــوه الــشــرقــي بــتــطــور الــعــالقــات 
االقتصادية والتجارية بين البلدين، 

الذي  التجاري،  التبادل  إلى  مشيًرا 
األعـــــوام  خــــالل   ٪١٣٦ بــنــســبــة  نــمــا 
مليار   ٢٫٢ محقًقا  الماضية  الثالثة 
 ،٢٠١٩ الــعــام  فــي  أمــريــكــي  دوالر 
٩٠٨ ماليين دوالر في العام  مقابل 
في  كــبــيــًرا  نــمــًوا  حــقــق  كــمــا   ،٢٠١٦
الــجــاري  الـــعـــام  مـــن  األول  الــنــصــف 
٢٠٢٠ بقيمة بلغت ١٫٢ مليار دوالر.
ولــفــت الــشــرقــي إلــى أن الــتــعــاون 

لشؤون  المشتركة  اللجنة  خالل  من 
الــعــمــل ســـوف يــفــتــح آفـــاًقـــا جــديــدة 
ـــعـــاون الـــتـــجـــاري  ـــت تــنــعــكــس عـــلـــى ال
وإقامة  البلدين،  بين  واالقتصادي 
مصانع  وإنـــشـــاء  تــجــاريــة  تــحــالــفــات 
تــركــيــة فـــي قـــطـــر، حــيــث ســيــســهــم 
التعاون  عــالقــات  نقل  فــي  ذلــك  كــل 
ـــــــصـــــــادي إلـــــى  الــــــتــــــجــــــاري واالقـــــــت

أعلى. مستويات 

القطاع الخاص يرحب بالقوى العاملة التركية القطاع الخاص يرحب بالقوى العاملة التركية 

الشرقي خالل مشاركته في االجتماع

دخلت حيز التنفيذ للعمالء المرتقبين .. قطر للمال:

ــف مـــعـــتـــرف بــه  ــي ــن ــص ـــة عـــلـــى ت ـــرك ـــش ـــول ال ـــص يـــجـــب ح

الـــمـــحـــلـــيـــة  ـــا  ـــه ـــت ـــط ـــش أن مــــــن  الــــشــــركــــة  ــــــــــــــرادات  إي مــــــن   ٪٥١

ــــصــــاد قــــطــــر يـــســـتـــقـــطـــب الـــــشـــــركـــــات الـــعـــالـــمـــيـــة  ــــت الـــــجـــــيـــــدة: اق

ـــيـــة ـــدول ــة عـــلـــى الـــــدخـــــول لـــــألســـــواق ال ــي ــل ــح ــم ــع الــــشــــركــــات ال ــي ــج ــش ت

ـــــة األنــــشــــطــــة وأعـــمـــالـــهـــا مــــن قــطــر  ـــــزاول ــــــــرورة م ض

الدوحة - [: 

أصــــــــــدر مــــــركــــــز قـــطـــر 
الــجــديــدة  سياسته  لــلــمــال، 
لــــــتــــــقــــــديــــــم الــــــخــــــدمــــــات 
ـــيـــة إلــــــى الـــعـــمـــالء  ـــون ـــقـــان ال
الــمــرتــقــبــيــن مـــن شــركــات 

الدولية.  المحاماة 
وقـــال مــركــز الــمــال في 
الــســيــاســات  إن  أمـــس  بــيــان 
ـــــجـــــديـــــدة الـــــتـــــي تـــدخـــل  ال
ــنــفــيــذ مـــبـــاشـــرة،  ــت ـــز ال حـــّي
لــــلــــعــــمــــالء الــــمــــرتــــقــــبــــيــــن 
الــواجــب  الــشــروط  تتضمن 
الخدمات  لتقديم  توفرها 
خالل  من  أو  في  القانونية 
للتأكد  للمال  قطر  مركز 
تساهم  الشركات  هذه  بأن 
ازدهــار  في  إيجابي  بشكل 

القطري. االقتصاد 
السياسات  أن  إلى  وأشار 
تـــجـــيـــز مـــنـــح الـــتـــراخـــيـــص 
الدولية  المحاماة  لشركات 
بــمــركــز قــطــر لــلــمــال فــي 
شـــروط   ٥ اســـتـــيـــفـــاء  حــــال 
الشركة  تكون  أن  تتضمن 
من  تصنيف  على  حاصلة 
 ،٥٠٠ ليجال  مؤسسة  قبل 

أنــد  تــشــامــبــرز  مــؤســســة  أو 
وكـــالـــة  أي  أو  ــــنــــرز  ــــارت ب
تــصــنــيــف أخـــــرى مــعــتــرف 
مركز  هيئة  قــبــل  مــن  بــهــا 
تــــزاول  وأن  ــمــال  ــل ل قــطــر 
معظم  المرخصة  الشركة 
أنــشــطــتــهــا وأعـــمـــالـــهـــا مــن 
وأن  قـــطـــر،  ـــــة  دول داخـــــل 
المتأتية  اإليــــرادات  تُشكل 
دولــة  داخـــل  أنشطتها  مــن 
 ٪٥١ قــطــر مــا ال يــقــل عــن 

إيراداتها.  ُمجمل  من 
أن  الشروط  تشمل  كما   
الشركة  مكاتب  فــي  يعمل 
ثــــالثــــة  عـــــــن  يـــــقـــــل  ال  مـــــــا 
وأال  كامل  بدوام  محامين 
عن  منهم  كل  رواتــب  تقل 
وأن  قطري  ريال   ١٥,٠٠٠
مكتب  الشركة  لدى  يكون 
مــربــع  مــتــر   (٨) بــمــســاحــة 

شخص. لكل  أدنى  كحد 
وقـــــــــال الــــســــيــــد يـــوســـف 
مــحــمــد الــجــيــدة، الــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لــهــيــئــة مــركــز 
قــطــر لــلــمــال إن االقــتــصــاد 
الـــــــمـــــــزدهـــــــر والــــــمــــــوقــــــع 
االســــــتــــــراتــــــيــــــجــــــي الــــــــذي 
تــتــمــتــع بـــه دولــــة قــطــر قد 

ســاهــم فـــي جـــذب الــعــديــد 
ـــشـــركـــات الــعــالــمــيــة  مــــن ال
وتـــــشـــــجـــــيـــــع الــــــشــــــركــــــات 
إلى  الدخول  على  المحلية 

الدولية. األسواق 
وأضاف: من خالل هذه 
نضمن  الجديدة،  السياسة 
بـــــأن شــــركــــات الـــمـــحـــامـــاة 
الـــجـــديـــدة الــمــرخــصــة فــي 
سيكون  للمال  قطر  مركز 
لـــديـــهـــا الـــخـــبـــرة والــــقــــدرة 
عمالئها  لــخــدمــة  الــكــافــيــة 
الــــدولــــيــــيــــن فـــــي مــخــتــلــف 
الــــمــــنــــاطــــق الــــجــــغــــرافــــيــــة 
وتــحــقــيــق اســتــراتــيــجــيــتــهــا 

لعالمية. ا
وبــيــنــمــا تــنــص الــســيــاســة 
الـــجـــديـــدة عــلــى أنـــه يــجــوز 

مـــنـــح اســــتــــثــــنــــاءات، وفـــًقـــا 
قطر  مركز  هيئة  لتقدير 
لــلــمــال الــخــاص والــمــطــلــق، 
لــــلــــشــــركــــات الــــتــــي لـــديـــهـــا 
عــقــود اســتــراتــيــجــيــة هــامــة 
مــــع الــــحــــكــــومــــة، لــــن يــتــم 
مــنــح اســـتـــثـــنـــاءات لــلــعــقــود 
تكون  ال  الــتــي  الــبــاطــن  مــن 

فيها.   طرًفا  الحكومة 
ويـــــقـــــدم مـــــركـــــز قــطــر 
تتيح  بـــارزة  منصة  لــلــمــال 
فيها  الــمــســجــلــة  لــلــشــركــات 
الــتــمــتــع بـــمـــزايـــا تــنــافــســيــة 
ـــحـــق فــي  ــــدة، مـــثـــل ال عــــدي
الــتــمــلــك األجـــنـــبـــي بــنــســبــة 
وإمكانية   ،٪١٠٠ إلى  تصل 
إلى  بكاملها  األرباح  تحويل 
الـــــخـــــارج، وضـــريـــبـــة عــلــى 
 ٪١٠ تــتــجــاوز  ال  الــشــركــات 
عـــلـــى األربـــــــــاح الــمــحــلــيــة، 
والـــعـــمـــل فـــي إطـــــار شــبــكــة 
ضريبية  التفاقية  تخضع 
مــــزدوجــــة مـــوســـعـــة تــضــم 
فــي  والــــعــــمــــل  دولــــــــة،   ٨٠
تستند  قانونية  بيئة  إطــار 
إلــــى الـــقـــانـــون اإلنــجــلــيــزي 
التعامل  فــي  والــحــق  الــعــام 

عملة. بأي  التجاري 

ـــــأســـــس مـــــركـــــز قـــطـــر  ت
للمال لينشط داخل الدولة 
مدينة  فــي  تــحــديــًدا  ويــقــع 
منصة  يوفر  حيث  الدوحة 
للشركات  متميزة  أعــمــاٍل 
الــــراغــــبــــة فـــــي الـــتـــأســـيـــس 
ومـــــزاولـــــة أنـــشـــطـــتـــهـــا فــي 
بــوجــٍه  الــمــنــطــقــة  أو  قــطــر 
عــــــام. كـــمـــا يــتــمــتــع مــركــز 
قانوني  بإطار  للمال  قطر 
وتــنــظــيــمــي خـــاص ونــظــام 
ضـــريـــبـــي وبـــيـــئـــة أعـــمـــال 
راســــخــــة تـــجـــيـــز الــمــلــكــيــة 
إلى  تصل  بنسبة  األجنبية 
األربــــــاح  وتـــرحـــيـــل   ٪١٠٠
١٠٠٪ وضريبة على  بنسبة 
تنافسي  بمعدل  الــشــركــات 
األربــــاح  عــلــى   ٪١٠ بــنــســبــة 

محلية. مصادر  من 
ويــــرحــــب مــــركــــز قــطــر 
لــلــمــال بــجــمــيــع الــشــركــات 
سواء  المالية  وغير  المالية 
دولــيــة  أو  قــطــريــة  كـــانـــت 
لــلــمــزيــد مـــن الــمــعــلــومــات 
بها  المسموح  األنشطة  عن 
ومـــزايـــا مـــزاولـــة األعــمــال 
قطر  مــركــز  مــظــلــة  تــحــت 

للمال.

٥٥ ضوابط جديدة لترخيص شركات المحاماة الدولية  ضوابط جديدة لترخيص شركات المحاماة الدولية 
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٣٣   

وزير التجارة والصناعة ترأس وفدنا

الدوحة - [: 

تــشــارك دولـــة قــطــر فــي االجــتــمــاع 
الـــــــــــوزاري الـــــــذي تــــم تــنــظــيــمــه عــبــر 
تــقــنــيــة االتــــصــــال الـــمـــرئـــي فـــي إطـــار 
والثالثين  السادسة  الدورة  اجتماعات 
االقــتــصــادي  لــلــتــعــاون  الــدائــمــة  للجنة 
اإلسالمي  التعاون  لمنظمة  والتجاري 
ــتــي تُــعــقــد بــرئــاســة  (الــكــومــســيــك)، وال
فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 
ــتــركــيــة خــالل  رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة ال

الفترة من ٢٥-٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠.
ـــــة قــطــر ســـعـــادة الــســيــد   مــثــل دول
التجارة  وزير  الكواري  أحمد  بن  علي 
والصناعة.  جرى خالل اجتماع اللجنة 
إستراتيجية  تنفيذ  تــقــريــر  مــنــاقــشــة 
الــكــومــســيــك، واســـتـــعـــراض بــرنــامــج 
عـــمـــل مــنــظــمــة الـــتـــعـــاون اإلســـالمـــي 
التعاون  (منظمة   ٢٠١٦-٢٠٢٥ للفترة 
العمل)،  برنامج   :٢٠٢٥  - اإلســالمــي 
لمنظمة  العامة  األمــانــة  قامت  حيث 
عن  تقرير  بــرفــع  اإلســالمــي  الــتــعــاون 

األخيرة  والــتــطــورات  المحرز  التقدم 
منظمة  وثــيــقــة  بتنفيذ  يــتــعــلــق  فــيــمــا 
 :٢٠٢٥ لــــعــــام  اإلســـــالمـــــي  الــــتــــعــــاون 
بــرنــامــج الــعــمــل. كــمــا بــحــث االجــتــمــاع 
خــــالل الــــــدورة الـــســـادســـة والــثــالثــيــن 
االقــتــصــادي  لــلــتــعــاون  الــدائــمــة  للجنة 
والـــتـــجـــاري، الـــتـــطـــورات االقــتــصــاديــة 
إلى  خاص  بوجه  اإلشــارة  مع  العالمية 

لوباء  واالقتصادية  االجتماعية  اآلثــار 
األعــضــاء  الـــــدول  عــلــى  «كوفيد-١٩» 
فــــي مــنــظــمــة الــــتــــعــــاون اإلســــالمــــي. 
وبــهــذا الــصــدد قـــدم مــركــز األبــحــاث 
واالجتماعية  واالقتصادية  اإلحصائية 
تقريره  اإلسالمية  لــلــدول  والــتــدريــب 
االقتصادية  الــتــطــورات  حــول  السنوي 
العالمية، وقامت البلدان األعضاء على 

واستعراض  خبراتها  بمشاركة  ضوئه 
ـــتـــطـــورات  تـــجـــاربـــهـــا فــيــمــا يـــخـــص ال
االقتصادية األخيرة. إلى جانب ذلك، 
ناقش االجتماع عدًدا من الموضوعات 
ذات الصلة بالتجارة البينية فيما بين 
التعاون  منظمة  فــي  األعــضــاء  الـــدول 
الوفود  رؤساء  وتناول  هذا  اإلسالمي، 
الــمــشــاركــة فــي االجــتــمــاع الــعــديــد من 
المشترك  االهتمام  ذات  الموضوعات 
بـــمـــا فــــي ذلـــــك بـــحـــث ســـبـــل تــحــســيــن 
ــتــعــاون  ال فـــي  الـــخـــاص  الـــقـــطـــاع  دور 
االقتصادي بين الدول األعضاء، وبهذا 
ـــصـــدد قـــدمـــت الـــغـــرفـــة اإلســالمــيــة  ال
للتجارة والصناعة والزراعة تقريرها 
الجتماعات  األخــيــرة  التطورات  حــول 
تنسيق  مكتب  وقدم  الخاص،  القطاع 
نتائج  حول  للدورة  إيجاًزا  الكومسيك 
االجــــتــــمــــاعــــات لـــمـــجـــمـــوعـــات الــعــمــل 
وتنمية  واالتــصــاالت،  بالنقل  المعنية 
قـــطـــاع ســيــاحــة مـــســـتـــدام وتــنــافــســي، 
واستدامة  الزراعية  اإلنتاجية  وزيــادة 

األمن الغذائي. 

قطر تشارك في وزاري التعاون االقتصادي لـ «الكومسيك»

وزير التجارة خالل مشاركته في االجتماع

الدوحة - [:

 ترأس سعادة المهندس سعد بن شريده 
الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة أعمال 
االجــتــمــاع الـــــوزاري الــعــربــي لــلــمــيــاه، الــذي 
المرئي.  االتــصــال  تقنية  عبر  أمــس  انعقد 
حضره  الـــذي  المجلس  اجــتــمــاع  جـــاء  وقـــد 
سعادة المهندس عيسى بن هالل الكواري، 

للكهرباء  القطرية  العامة  المؤسسة  رئيس 
المنعقدة  عشرة  الثانية  جلسته  في  والماء 
حالًيا برئاسة دولة قطر تعزيًزا لدوره في 
تضافر  تضمن  مشترك  عمل  منصة  خلق 
المتعلقة  الــمــجــاالت  فــي  العربية  الــجــهــود 
بــــالــــمــــوارد الـــمـــائـــيـــة، وإلــــــى تـــعـــزيـــز ســبــل 
شروط  مع  يتماشى  بما  والتطوير  التنمية 

ومقتضيات االستدامة وحفظ الموارد.

قطر تترأس وزاري المياه العربي

وزير الدولة لشؤون الطاقة خالل مشاركته في الوزاري العربي

لألجهزة والهواتف الذكية

الدوحة - [: 

عـــــروض   Ooredoo أطـــلـــقـــت 
مجموعة  عــلــى  األســــبــــوع»  «نــهــايــة 
واســــعــــة مــــن األجــــهــــزة والـــهـــواتـــف 
اإللــكــتــرونــي  متجرها  عــبــر  الــذكــيــة 

الجاري.  األسبوع  نهاية  عطلة  خالل 
األســبــوع»  «نهاية  عــروض  وستتيح 
خصومات  عــلــى  الــحــصــول  لــلــعــمــالء 
األجهزة  من  مجموعة  على  كبيرة 
 Ooredoo متجر  عبر  شرائها  عند 
الهواتف  ذلــك  فــي  بما  اإللكتروني، 

وأجهزة  اللوحية  واألجــهــزة  الذكية 
اإلنـــتـــرنـــت. كــمــا ســيــحــصــل الــعــمــالء 
شراء  عند  نجوم  نقاط  ضعف  على 
األجهزة. وحول هذه العروض، قال 
إدارة  مدير  الــكــواري،  ربيعة  صباح 
 :Ooredoo فــي  الــعــامــة  الــعــالقــات 

لـــعـــمـــالئـــنـــا  نـــــقـــــدم  أن  «يــــســــعــــدنــــا 
نهاية  عطلة  خــالل  مميزة  عروًضا 
إطالق  خــالل  من  الــجــاري،  األسبوع 
خــصــومــات وعــــروض مــمــيــزة على 
اإللكتروني.  متجرنا  عبر  األجــهــزة 
وبــالــطــبــع، فــإنــنــا نــهــدف مــن خــالل 

هــــذه الـــعـــروض إلــــى تــحــقــيــق رضــا 
العمالء ومنحهم أكبر قيمة ممكنة 
هذه  شــراء  عند  يدفعونه  ما  مقابل 
إقبال  حجم  نــدرك  وألننا  األجهزة. 
أحــدث  شــراء  على  المتزايد  العمالء 
األجهزة والتقنيات، يسرنا أن تكون 

هذه األجهزة متوفرة لدينا بأسعار 
مخفضة، لنتيح الفرصة ألكبر عدد 
باستخدام  لالستمتاع  الــعــمــالء  مــن 
وتسري  شبكتنا.  عبر  األجهزة  هذه 
هـــذه الـــعـــروض خـــالل الــفــتــرة من 

اليوم وحتى ٢٩ نوفمبر ٢٠٢٠. 

Ooredoo تطـلـق عــروض «نهايــة األســبــوع»

بـ ٣ أوراق عمل

الدوحة ـ [: 

العامة  المؤسسة  تشارك 
والماء  للكهرباء  القطرية 
الخليج  كهرباء  مؤتمر  في 
الــذي   ،«٢٠٢٠ «ســيــجــري 
تــنــظــمــه الــلــجــنــة اإلقــلــيــمــيــة 
الكهربائية  الــطــاقــة  لنظم 
بـــــــدول مـــجـــلـــس الـــتـــعـــاون 
لـــــدول الــخــلــيــج الــعــربــيــة، 
افــــتــــراضــــًيــــا عــــبــــر تــقــنــيــة 
االتـــصـــال الـــمـــرئـــي، يــومــي 
الــجــاري،  نوفمبر  و٢٦   ٢٥
وافــــتــــتــــح أعــــمــــالــــه صـــبـــاح 
أمــــس، مــعــالــي أمــيــن عــام 
الـــمـــجـــلـــس، د.نــــايــــف فـــالح 
 ٥٠ بــمــشــاركــة  الــحــجــرف، 

ومختًصا. خبيًرا 
وتــــنــــاقــــش «كــــهــــرمــــاء» 
أوراق   ٣ الــــمــــؤتــــمــــر  فـــــي 
األول  يـــومـــه  فـــفـــي  عـــمـــل، 
التقييم  قــســم  رئــيــس  قــدم 
والـــخـــدمـــات الــكــهــربــائــيــة، 
ـــــر عــــبــــداهللا  الــــســــيــــد زهـــــي
ــــــي عــمــل  الــــشــــيــــبــــة، ورقــــــتَ
حـــــــول خـــــبـــــرة الـــمـــؤســـســـة 
فـــي عـــزل تــأثــيــر الــضــجــيــج 
ــــــــخــــــــارجــــــــي، وإصـــــــــــالح  ال
الــــمــــحــــوالت الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
االســتــيــعــابــيــة  الــطــاقــة  ذات 
في  تــنــاول  حيث  الكبيرة، 
التحديات  أبــرز  الورقتين 
اختيار  وكيفية  والــحــلــول، 
األجــــــــــهــــــــــزة الـــــمـــــنـــــاســـــبـــــة 
ــــــعــــــزل الـــــضـــــجـــــيـــــج عـــنـــد  ل
قـــيـــاس الـــتـــفـــريـــغ الــجــزئــي 
لـــلـــمـــفـــاتـــيـــح الـــكـــهـــربـــائـــيـــة 
دون  بـــالـــغـــاز،  الـــمـــعـــزولـــة 
األجهزة  على  سلبي  تأثير 
بين  والفرق  المستخدمة، 

الحقيقي  الجزئي  التفريغ 
والــــضــــجــــيــــج الــــخــــارجــــي، 
بــــــاإلضــــــافــــــة إلــــــــى فــــوائــــد 
إصـــــــــالح الـــــمـــــحـــــوالت فـــي 
الــمــوقــع، مــن حــيــث الــوقــت 
العامة  والمخاطر  والسعر 

. للشبكة
وفـــــــي الــــــيــــــوم الــــثــــانــــي، 
نظم  مهندس  سيستعرض 
الـــتـــحـــكـــم، مـــحـــمـــد صـــالـــح 
األشــــقــــر، آلــــيــــات تــحــســيــن 
الربط  شبكات  استقرارية 
بــــاســــتــــخــــدام الــــمــــوصــــالت 
الـــفـــائـــقـــة لــتــقــلــيــل تـــيـــارات 

لقصر.  ا
ويــبــحــث الــمــؤتــمــر عــلــى 
قضايا  كــافــة  يــومــيــن  مــدار 
ـــــاء، ومـــــجـــــاالت  ـــــكـــــهـــــرب ال
ورؤى  المشترك،  التعاون 
ـــقـــطـــاع  ــــهــــذا ال ــــــقــــــاء ب االرت
وتــــحــــســــيــــن مــــخــــرجــــاتــــه، 
ــــــواكــــــب الـــــمـــــتـــــغـــــيـــــرات  ــــــت ل
يشهدها  الــتــي  الــمــتــســارعــة 

الصعيد. هذا  على  العالم 
و»ســـيـــجـــرى» مـــن أهــم 
الـــمـــؤتـــمـــرات الــتــخــصــصــيــة 
بمثابة  وهو  المنطقة،  في 
ـــقـــى لـــلـــمـــتـــخـــصـــصـــيـــن  ـــت مـــل
والــعــامــلــيــن بــهــذا الــمــجــال، 
ويــســهــم فـــي تـــبـــادل ونــقــل 
الــــــخــــــبــــــرات الــــهــــنــــدســــيــــة 
لضمان  المطلوبة  والفنية 
الحيوي،  القطاع  استدامة 
فــضــًال عــلــى تــعــزيــز ثــقــافــة 
الــــتــــرشــــيــــد فــــــي أوســــــــاط 
الــمــســتــهــلــكــيــن وتــوعــيــتــهــم 
بــــــاالســــــتــــــخــــــدام األمـــــثـــــل 
التوجهات  ودعم  للموارد، 
الــمــســتــقــبــلــيــة نــحــو الــطــاقــة 
الــبــديــلــة والـــمـــتـــجـــددة فــي 

ظـــل مـــا تــشــهــده الــمــنــطــقــة 
متناٍم. طلب  من 

في  الــمــشــاركــون  ويــأمــل 
فــي  يـــســـهـــم  أن  الـــمـــؤتـــمـــر 
إطـــــالق مــــبــــادرات تــســاعــد 
عــــلــــى تــــوطــــيــــن تـــقـــنـــيـــات 
بدولهم،  الكهرباء  صناعة 
ـــــــواقـــــــع  ال أن  ســـــيـــــمـــــا  ال 
يــفــرض عــلــى «ســيــجــرى» 

وضــــع األســـــس الــعــلــمــيــة 
ـــتـــرشـــيـــد  الــــكــــفــــيــــلــــة ب
االســتــهــالك لــلــحــفــاظ 
ــمــوارد، ورفــع  عــلــى ال
مــــــــعــــــــدالت كــــــفــــــاءة 
الــنــظــم الــكــهــربــائــيــة، 
وخــفــض كــلــف إنــتــاج 
الــطــاقــة، إلـــى جــانــب 
االهــتــمــام بــالــبــحــوث 
الــعــلــمــيــة وتــوجــيــهــهــا 
لــتــحــســيــن الــخــدمــة، 
ورفـــــــــــــــــــع كــــــــفــــــــاءة 
والــتــشــغــيــل،  األداء، 
والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى 

 . لبيئة ا
ونـــظـــًرا لــألهــمــيــة 
تمثلها  التي  البالغة 
الكهربائية  الطاقة 
في  البشرية  لعموم 
ـــا الــــراهــــن،  عـــصـــرن
والـــــــــــــــــذي تــــعــــتــــمــــد 
هذا  على  منجزاته 

الــــمــــورد الـــهـــام، 

ومــــــن أجــــــل اســــتــــمــــراره، 
تــســعــى الــعــديــد مــن الـــدول 
ـــكـــارات  ـــت إلــــى تــشــجــيــع االب
واالكـــــتـــــشـــــافـــــات لـــضـــمـــان 
التكاليف،  بأقل  استدامته 
ودولـــــــــــــة قـــــطـــــر مـــن 
بـــــيـــــن هـــــــــذه الـــــــــدول 
الــتــي شــهــدت قــفــزات 
مــتــســارعــة عــلــى هــذا 

لصعيد. ا

كهرماء تشارك في «سيجري الخليج»
ــل التكــاليف ــة الســتدامتــهــا بأقــ ــاءة النـظــم الكـهربــائيـ ــع كفـ رفـ

فـــي 
وقــت 
عامة 

نــــي، 
نظم

ـالـــح 
ســيــن 
ربط 
الت 
رات 

عــلــى 
ضايا 
الت 
رؤى 
طـــاع 
تــــه، 
رات 
هدها 

يد.
هــم 
صــيــة 
مثابة 
صـــييـــنن

جــال، 
نــقــل 
ســــيــــة 
مان 
وي، 
ــافــة 
ــــاط 
تــهــم 
ــثـــــل 
هات 
ــاقــة 
 فــي

فــي  يـــســـهـــم  أن  الـــمـــؤتـــمـــر 
إطـــــالق مــــبــــادرات تــســاعــد 
عــــلــــى تــــوطــــيــــن تـــقـــنـــيـــات 
بدولهم،  الكهرباء  صناعة 
ـــــــواقـــــــع  ال أن  ســـــيـــــمـــــا  ال 
يــفــرض عــلــى «ســيــجــرى» 

وضــــع األســـــس الــعــلــمــيــة
ـــتـــرشـــيـــد  الــــكــــفــــيــــلــــة ب
االســتــهــالك لــلــحــفــاظ
ــمــوارد، ورفــع عــلــى ال
مــــــــعــــــــدالت كــــــفــــــاءة
الــنــظــم الــكــهــربــائــيــة،
وخــفــض كــلــف إنــتــاج
الــطــاقــة، إلـــى جــانــب
االهــتــمــام بــالــبــحــوث
الــعــلــمــيــة وتــوجــيــهــهــا
لــتــحــســيــن الــخــدمــة،
ورفـــــــــــــــــــع كــــــــفــــــــاءة
والــتــشــغــيــل، األداء، 
والـــمـــحـــافـــظـــة عــلــى

. لبيئة ا
ونـــظـــًرا لــألهــمــيــة
تمثلها التي  البالغة 
الكهربائية الطاقة 
فيي رشريية  بلب ا لعموموم 
ـــا الــــراهــــن، عـــصـــرن
والـــــــــــــــــذي تــــعــــتــــمــــد
هذا على  منجزاته 

الــــمــــورد الـــهـــام،

واالكـــــتـــــشـــــافـــــات لـــضـــمـــان
التكاليف، بأقل  استدامته 
ودولـــــــــــــة قـــــطـــــر مـــن
بـــــيـــــن هـــــــــذه الـــــــــدول
الــتــي شــهــدت قــفــزات
مــتــســارعــة عــلــى هــذا

لصعيد. ا
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الدوحة -[ : 

المجمعة  الميزانية  كشفت 
 ٢٠٢٠ أكــتــوبــر  لشهر  للبنوك 
قطر  مصرف  أصــدرهــا  التي 
ــــفــــاع قــــروض  الـــمـــركـــزي ارت
ـــعـــام إلــــى مــســتــوى  الـــقـــطـــاع ال
فــيــمــا  ريـــــــال،  مـــلـــيـــار   ٣٥١٫٤
مستوى  إلى  ودائعه  انخفضت 
وأشــــارت  ريـــــال.  مــلــيــار   ٢٥٦
ودائع  انخفاض  إلى  الميزانية 
 ١٠٫٢ بــنــحــو  الــــعــــام  الـــقـــطـــاع 
مــلــيــار إلــى ٢٥٦ مــلــيــار ريــال. 
وقد توزعت هذه الودائع بين 
 ١٤٥ لــلــحــكــومــة،  مــلــيــار   ٨٢٫٦
الحكومية،  للمؤسسات  ملياًرا 
شبه  للمؤسسات  مليار  و٢٨٫٤ 
فيها  تــســاوي  الــتــي  الحكومية 
حصة الحكومة ٥٠٪ أو أكثر، 
جهة  مـــن   .٪١٠٠ عـــن  وتــقــل 
أخرى ارتفعت جملة قروض 
ــبــنــوك  الـــقـــطـــاع الــــعــــام مــــن ال
الــمــحــلــيــة بــنــحــو ١٨٫٩مـــلـــيـــار 
ريـال  مليار   ٣٥١٫٤ إلــى  ريــال 
ريــال  مــلــيــار   ١٢٧٫٦ تضمنت 
لــلــحــكــومــة بـــارتـــفـــاع مـــقـــداره 
١٧٫٦ مليار ريال عن سبتمبر، 
الــحــكــومــيــة:  الـــمـــؤســـســـات  و 

بانخفاض  ريال  مليار   ٢٠٥٫٤
١٫٢ مــلــيــار ريــــال، و  مـــقـــداره 
الحكومية:  شبه  الــمــؤســســات 
بــارتــفــاع  ريـــــال  مــلــيــار   ١٨٫٤

مقداره ٢٫٦ مليار ريال.
السندات  رصيد  ارتفع  كما 
واألذونــــــــــــــــــــات الــــحــــكــــومــــيــــة 
إلــى  ريــــال  مــلــيــار   ١٤٫٣ بــنــحــو 
ريـــال.  مــلــيــار   ١٧٢٫٨ مــســتــوى 
مجمل  ارتـــفـــع  وبــالــمــحــصــلــة 
المحلي  العام  القطاع  ائتمان 
(حـــــكـــــومـــــي ومـــــؤســـــســـــات)، 
وسندات  أذونــات  إلــى  إضافة 
مليار   ٣٣٫٢ بنحو  وصــكــوك، 
 ٥٢٤٫٢ مـــســـتـــوى  ـــــى  إل ريــــــال 

مليار ريال.

القطاع الخاص

بارتفاع  الميزانية  ونوهت 
الخاص  القطاع  ودائـــع  جملة 
الــمــحــلــيــة لـــــدى الـــبـــنـــوك مــع 
ـــوبـــر بــنــحــو  نـــهـــايـــة شـــهـــر أكـــت
نــهــايــة  عـــن  ريـــــــال  مــلــيــار   ٢٫٨
ســــبــــتــــمــــبــــر إلـــــــــــى مــــســــتــــوى 

٣٧٨٫١مــلــيــار ريـــال. فــي حين 
انــخــفــضــت جــمــلــة الـــقـــروض 
ـــيـــة  والــــتــــســــهــــيــــالت االئـــتـــمـــان
البنوك  من  المقدمة  المحلية 
بنحو  المحلي  الخاص  للقطاع 
مستوى  إلــى  لتصل  مليار   ٠٫٥

مــنــهــا:  ريـــــال،  مــلــيــار   ٦٩٦٫٩
لــقــطــاع  ريـــــال  مــلــيــار   ١٧٥٫٢
 ٠٫٣ (بـــانـــخـــفـــاض  الـــخـــدمـــات 
مليار  و١٥٣٫٦  ريـــال)،  مليار 
(بانخفاض  الــعــقــارات  لقطاع 
 ١٤٤٫٤ و  ريـــــال)،  مــلــيــار   ٠٫٢

االستهالكية  للقروض  مليار 
مليار   ٠٫٩ (بــارتــفــاع  لــألفــراد 
ريـــال  مــلــيــار   ١٤٧٫٣ ريــــــال)، 
لــقــطــاع الــتــجــارة (بــانــخــفــاض 
مليار   ٣٧٫٢ ريــال)،  مليار   ٠٫٧
ريــــــــال لـــقـــطـــاع الـــمـــقـــاولـــيـــن 

ريال) مليار   ٠٫٢٥ (بانخفاض 
١٥٫٩ مليار لقطاع الصناعة  و 
(بانخفاض ٠٫١ مليار ريال).و 
قــــروض  ريـــــال  مـــلـــيـــار   ١١٫٨
وتــســهــيــالت لــلــقــطــاع الــمــالــي 
 ٠٫٢ بــارتــفــاع  المصرفي  غير 

مليار ريال عن شهر سبتمبر.

القطاع الخارجي 

البنوك  استثمارات  ارتفعت 
المالية  األوراق  في  التجارية 
مليار   ٠٫٩ بنحو  قطر  خــارج 
ريال إلى مستوى ١٨٫٩٩ مليار 
موجوداتها  وانخفضت  ريال. 
ـــــــدى بـــــنـــــوك خـــــــــارج قــطــر  ل
إلــى  ريـــال  مــلــيــار   ١٦٫١ بــنــحــو 
وارتفعت  ريـــال.  مليار   ٧٢٫٩
قــــــروض الـــبـــنـــوك الــمــحــلــيــة 
بنحو  خـــارجـــيـــة  جـــهـــات  إلــــى 
مستوى  إلــى  ريــال  مليار   ٠٫٢
وارتفعت  ريـــال،  مليار   ٧٥٫٦
المحلية  الــبــنــوك  اســتــثــمــارات 
بنحو  خــارجــيــة  شــركــات  فــي 
مستوى  إلــى  ريــال  مليار   ٠٫١
وانـــخـــفـــضـــت  مــــلــــيــــار،   ٣٧٫٨
ــــهــــا األخـــــــــرى فــي  مــــوجــــودات
ريال  مليار   ٠٫١ بنحو  الخارج 
ريال،  مليار   ٤٫٤ مستوى  إلى 
ومــــن ثـــم انــخــفــض إجــمــالــي 
بنحو  الخارج  في  الموجودات 

 ٢١٠٫٣ إلــى  ريــال  مليار   ١٤٫٤
ريال. مليار 

وفــــي جــانــب الــمــطــلــوبــات: 
ـــــــــع الـــبـــنـــوك  انـــخـــفـــضـــت ودائ
داخل  البنوك  لدى  الخارجية 
٥٫٩ مــلــيــار ريــال  قــطــر بــنــحــو 
ريــــــال،  ـــيـــار  مـــل  ٢٨٧٫٣ إلــــــى 
البنوك  مديونية  وانخفضت 
صــورة  فــي  لــلــخــارج  المحلية 
ــــــداع  ســـــنـــــدات وشــــــهــــــادات إي
إلــى  ريـــــال  ــيــار  مــل  ٠٫٦ بــنــحــو 
ريــــال.  مــلــيــار   ٨٠٫٤ مــســتــوى 
وارتــــــفــــــع رصـــــيـــــد أصــــحــــاب 
الودائع الخارجية لدى البنوك 
مليار   ٦٫٥ بــمــقــدار  الــقــطــريــة 
ريال،  مليار   ٢٢٧٫٢ إلى  ريــال 
المطلوبات  استقرت  ثم  ومن 
مــلــيــار   ٥٩٤٫٩ مــســتــوى  عــنــد 
ريال بدون تغّير عن سبتمبر.

وبـــمـــطـــابـــقـــة مـــــوجـــــودات 
الخارج  في  المصرفي  القطاع 
المطلوبات،  من  مثيالتها  مع 
مــطــلــوبــات  صـــافـــي  أن  نـــجـــد 
قطاع البنوك في قطر للعالم 
نهاية  مع  ارتفع  قد  الخارجي 
شهر أكتوبر بنحو ١٤٫٤ مليار 
 ٣٨٤٫٦ مـــســـتـــوى  ـــــى  إل ريــــــال 

مليار ريال.

٣٧٨٫١ مليــار ريـــال ودائــع القطــاع الخــاص 
سجلت ارتفاًعا خالل شهر أكتوبر .. المصرف المركزي:

ـــــــــــــال  ـــــــــار ري ـــــــــي ـــــــــــــاص عـــــــــــــــــــنـــــــــــــــــــد ٦٩٦٫٩ مـــــــــل ـــــــــــــخ ــــــــــاع ال ــــــــــقــــــــــط قــــــــــــــــــــــروض ال

ــــال ري مـــلـــيـــار   ٢٥٦ والــــــودائــــــع   .. ــــعــــام  ال ـــاع  ـــط ـــق ال ــــــروض  ق ــــــال  ري مـــلـــيـــار   ٣٥١٫٤

ـــــوك فـــــــي األوراق الـــــــمـــــــالـــــــيـــــــة ـــــن ـــــب ــــــار ريـــــــــــال اســــــتــــــثــــــمــــــارات ال ــــــي ١٩ مــــــل

ــــرف  ــــص ــــم ــــل ــــــــزز الــــــمــــــكــــــانــــــة الــــــمــــــالــــــيــــــة الـــــــقـــــــويـــــــة ل ــــــــع ـــــف ي ـــــي ـــــن ـــــص ـــــت جـــــــــمـــــــــال: ال

الدوحة -[ :

أكــــــــدت وكـــــالـــــة مـــــوديـــــز لـــخـــدمـــات 
الودائع  تصنيف  (مــوديــز)  المستثمرين 
اإلسالمي  قطر  لمصرف  األجــل  طويلة 
نظرة  مع   A١ مستوى  عند  (المصرف) 

مستقرة. مستقبلية 
تقريرها  فــي  مــوديــز  وكــالــة  وقــالــت 
على  حـــافـــظ  الــمــصــرف  إن  ــتــمــانــي  االئ
مــكــانــتــه كــثــانــي أكـــبـــر بــنــك فـــي قــطــر، 
وأكــبــر مــصــرف إســالمــي فــي الــدولــة، 
وذلك بحصة سوقية تبلغ حوالي ١٠٫٥٪ 
مـــن إجـــمـــالـــي أصـــــول الـــقـــطـــاع الــبــنــكــي 
المستوى  على  أصول  وقاعدة  القطري، 

الموحد تبلغ ١٧٠ مليار ريال قطري.
الــذي  التصنيف  أن  مــوديــز  وأضــافــت 
أصــول  جــودة  يعكس  للمصرف  منحته 
الــمــصــرف الــقــويــة، والــربــحــيــة الــجــيــدة، 
وكفايتها،  الرأسمالية  القاعدة  ومتانة 
فـــضـــًال عــــن اعـــتـــمـــاده الـــمـــحـــدود عــلــى 
النظرة  أن  مضيفة  السوق،  من  التمويل 
تأخذ  للمصرف  المستقرة  المستقبلية 
ــبــار الــنــظــرة الــمــســتــقــرة  فـــي عــيــن االعــت
قطر  دولـــة  حــكــومــة  ســنــدات  لتصنيف 

.Aaعند ٣
وبشأن ربحية المصرف، قالت وكالة 

موديز إن المصرف «حقق أرباًحا قوية 
كعوائد   ٪١٫٧ إلــى   ٪١٫٤ عند  ومستقرة 
األداء  هــذا  إن  الملموسة.  األصـــول  على 
يعكس  للمصرف  القوي  بالنمو  مدعوم 
المتوافقة  لــألصــول  المتنامي  االنــتــشــار 
قطر.  دولة  في  اإلسالمية  الشريعة  مع 
استراتيجية  مع  أيًضا  ذلك  يتماشى  كما 
الـــتـــحـــول الـــتـــي يــتــبــعــهــا الـــمـــصـــرف منذ 
نحو  أصوله  توجيه  وإعــادة   ،٢٠١٢ سنة 
بدل  المحلية  العمليات  وإلـــى  التمويل 
ربحية  دعـــم  وتـــم  الــدولــيــة.  الــعــمــلــيــات 
الــمــصــرف أيـــًضـــا مـــن خـــالل انــخــفــاض 
خالل  ومــن  الــدخــل،  إلــى  التكلفة  نسبة 
قـــوة واســـتـــقـــرار هــامــش صــافــي الــربــح 
انخفاض  عن  فضًال  سنوي،  أساس  على 

التمويل». تكاليف 
كـــمـــا أشــــــار تـــقـــريـــر مــــوديــــز إلـــــى أن 
المصرف «شهد نمًوا سريًعا في التمويل 
نسبته  مركب  سنوي  نمو  معدل  وحقق 
 ٢٠١٩ ٢٠١٢ إلى  ١٥٪ خالل الفترة من 
(إلجمالي التمويالت)، مقارنة بمتوسط 
الـــســـوق فـــي دولـــــة قــطــر والـــبـــالـــغ ١٠٪ 
٢٠١٩. بلغت نسبة  ١١٫٧٪ خالل  والحًقا 
التمويل  إجــمــالــي  إلــى  المتعثر  التمويل 
المعدالت  أفــضــل  مــن  تعد  والــتــي   ٪١٫٣
ــًة بــمــتــوســط الــقــطــاع الــمــصــرفــي  مــقــارن

بــدولــة قــطــر. ويــتــم دعــم جـــودة أصــول 
المتزايد  التعامل  خــالل  مــن  المصرف 
شبه  والــهــيــئــات  القطرية  الحكومة  مــع 
ائتمانية  بجودة  تتميز  التي  الحكومية، 
عن  التخلف  مــعــدالت  وبــانــعــدام  عالية 

السداد».
وأضـــــافـــــت مـــــوديـــــز فـــــي تـــقـــريـــرهـــا 
الـــمـــصـــرف  رســـمـــلـــة  تـــظـــل  أن  نـــتـــوقـــع 
مــســتــقــرة بــشــكــل عـــــام، وبــشــكــل أعــلــى 
مـــن الـــحـــد األدنـــــى الــمــســتــهــدف لـــرأس 
تلبية  مــن  المصرف  وسيتمكن  الــمــال. 
الــمــســتــقــبــلــيــة  الــــمــــال  رأس  ــبــات  مــتــطــل
الناشئة عن نمو أصوله من خالل مزيج 
رأس  وإصدارات  المحتجزة  األرباح  من 

المال.
الرئيس  جمال،  باسل  السيد  وأعــرب 
الــتــنــفــيــذي لــمــجــمــوعــة الـــمـــصـــرف عــن 
تصنيف  مــوديــز  وكــالــة  بتأكيد  ســـروره 

المصرف عند هذا المستوى.
أضــــاف إن تــأكــيــد تــصــنــيــفــنــا، وعــلــى 
الحالية،  العالمية  التحديات  من  الرغم 
لدولة  القوية  المالية  المكانة  على  دليل 
للقطاع  الــمــســتــقــبــلــيــة  والــنــظــرة  قــطــر، 
المالية  ــقــوة  وال الــدولــة  فــي  الــمــصــرفــي 
تتحسن  التي  اإلسالمي،  قطر  لمصرف 
بشكل مستمر تماشًيا مع أهدافنا طويلة 

هي  التصنيفات  هــذه  إن  وتــابــع  األجـــل. 
المصرف  نجاح  على  قــوي  تأكيد  أيــًضــا 
فــي الــحــفــاظ عــلــى اســتــقــراره ونــمــوذج 
عمله، فضًال عن جودة أصوله ومكانته 

المالية القوية خالل جميع الظروف.
وأضـــــــــاف الـــســـيـــد بـــــاســـــل: «يـــلـــتـــزم 
ـــأعـــلـــى مـــعـــايـــيـــر الـــعـــمـــل،  الــــمــــصــــرف ب
وسنواصل عملنا على تنفيذ استراتيجية 

وفي  بنا،  الخاصة  األجل  طويلة  العمل 
تنمية  فــي  اإلســهــام  عــلــى  الــتــركــيــز 

االستعداد  مع  الوطني،  االقتصاد 
تحديات  أية  مع  للتعامل  الدائم 

محتملة».
وأعــــلــــن الـــمـــصـــرف مـــؤخـــًرا 
أشهر  التسعة  فــتــرة  نتائج  عــن 
ســبــتــمــبــر   ٣٠ فـــــي  الـــمـــنـــتـــهـــيـــة 
أربـــــاًحـــــا  حـــقـــق  حـــيـــث   ٢٠٢٠
 ٢,٢١٦٫٥ بـــقـــيـــمـــة  صــــافــــيــــة 
ــــــــال قــــطــــري عــن  مــــلــــيــــون ري
المنتهية  أشــهــر  التسعة  فــتــرة 
عند   ،٢٠٢٠ سبتمبر   ٣٠ فــي 

الفترة  لنفس  المستوى  نفس 
كــمــا   .٢٠١٩ الـــــعـــــام  مـــــن 
ارتــفــع إجــمــالــي مــوجــودات 

الـــمـــصـــرف لــيــصــل إلـــى 
ريــــــال  ــــيــــار  مــــل  ١٧٠

مقارنة   ٤٪ بنسبة  نمًوا  محقًقا  قطري 
 ٪٩٫٨ بنسبة  وزيــادة  ديسمبر٢٠١٩،  مع 
مــدعــوًمــا   ٢٠١٩ ســبــتــمــبــر  مـــع  مــقــارنــة 
بــالــنــمــو الــمــســتــمــر فــي أنــشــطــة الــتــمــويــل 

واالســتــثــمــار. وبــلــغ إجــمــالــي مــوجــودات 
قــطــري  ريـــــال  ــيــار  مــل  ١١٣٫٢ الــتــمــويــل 
مع  بالمقارنة   ٥٫٧٪ بنسبة  نمًوا  محقًقا 
العمالء  ودائع  بلغت  كما   .٢٠١٩ سبتمبر 
زيــادة  بنسبة  قــطــري  ريــال  مليار   ١١٢

.٢٠١٩ ٥٪ بالمقارنة مع سبتمبر 

نـــظـــرة مستقـبــلــيـة مستــقــرة للـمـصـرف
ثبتت تصنيفه عند A١ .. وكالة موديز:
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٥٥   

باقي القطاعاتالصناعةالنقلالبنوكالقطـــاع

٢٥٫٨٪١٨٫٣٪٣٠٫١٪٢٥٫٨٪النسبة

نســـــــــــب  الشـــــــــراء
أجانبعرب     خليجيونقطريون     

٪٢٥٫٦٩٪١٢٫٠٩٪٢٫٦٧٪٥٩٫٣٦

نســـــــــــب  البيــــــــــع
أجانبعرب     خليجيونقطريون     
٪١٨٫٦٠٪١٣٫٤٨٪٢٫٨١٪ ٦٥٫٠٧

%السعرالشركة
٤٫١٠٧٫٠٥السينما
٢١٫٢٢٢٫٤١الميرة

١٠٫٦٥٢٫٤٠صناعات
٠٫٩٤١٫٩٤قامكو

١٫٥٨١٫٨٠الخليج الدولية

%السعرالشركة
٢٫٢١٧٫١٤العامة للتامين

٣٫٢٢٥٫٣٦ناقالت
١٫٨٠١٫٩٦الطبية
٢٫٩٦١٫٧٢المناعي
٨٫٦٥١٫١٩الرعاية

القيمةالسعرالشركة

٣٫٢٢٤١٣٢٤٨٦٦ناقالت

٠٫٥٨٢١١٦١٨١٦استثمار القابضة

١٫٦٠١٩٧٨٣٦٨٩إزدان

٠٫٩٤١٨٠٩٧١٥٤قامكو

٠٫٦٢١٤١٢٣٤٨٧ السالم

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

٠٫٤٢١١٣٣٥٢٠٠٫٧٩٨٫٧٣٧٥٠٧٫٧٧٢٫٤٣٨٫٠٩+ ٤٢+١٠٣٠٣٫٨٩١٠٢٦١٫١٩

القطاعات األكثر تداوالً بالبورصةالقطاعات األكثر تداوالً بالبورصة

األسهم األكثر نشاطاً بالبورصةاألسهم األكثر نشاطاً بالبورصة األكثر 
ارتفاعاً

االكثر 
انخفاضاً

نســـب التـــداولنســـب التـــداول

ألكثرألكثر 
رتفاعاً
رر
رتفاعاً

االكثراالكثر
انخفاض
رر
انخفاض

من خالل تنفيذ ١١٣٣٥ صفقة

الدوحة - [:

تعامالت  قــطــر  بــورصــة  أنــهــت 
أمـــس فـــي الــمــنــطــقــة الــخــضــراء، 
قام  شــرائــيــة  بعمليات  مــدعــومــة 
بــهــا الــمــســتــثــمــرون عــلــى األســهــم 
األخضر  اللون  وسيطر  القيادية 
عــلــى شــاشــات الــســوق مــن بــدايــة 
إلى  أدى  ما  نهايتها،  إلى  الجلسة 
 ٤٢ بمقدار  أمس  المؤشر  ارتفاع 
تخطى   ٪٠٫٤٢ نسبته  بما  نقطة 
مرة  نقطة   ١٠٣٠٠ مستوى  بها 
أخـــــــرى، وأغــــلــــق عـــنـــد مــســتــوى 
ارتــفــع  كــمــا  نــقــطــة،   ١٠٣٠٣٫٨٩

مــــؤشــــر قـــطـــر لـــجـــمـــيـــع األســـهـــم 
 ٣١٦٨ إلــى  ليصل   ٪٠٫٢٨ بنسبة 
نـــقـــطـــة، وصــــعــــد أيــــضــــا مـــؤشـــر 
عند  وأغلق   ٪٠٫٩٤ بنسبة  الريان 

نقطة.  ٤١٩٤
 ٤٧ وتـــم أمـــس تـــــداول أســهــم 
 ٢٣ شـــركـــة، ارتـــفـــع مــنــهــا أســهــم 
 ٢٠ أسهم  تراجعت  بينما  شركة 
أسهم  واستقرت  أخــرى،  شركة 
ـــشـــركـــات عـــنـــد مــســتــوى  بـــاقـــي ال
إغــالقــهــا الــســابــق. وجــــاء ارتــفــاع 
بانخفاض  مصحوبًا  أمس  السوق 
ـــــداوالت مـــقـــارنـــة بــالــجــلــســة  ـــــت ال
ـــغـــت قــيــم  ـــل ــــســــابــــقــــة، حــــيــــث ب ال

مليون   ٥٠٧٫٧ نحو  أمس  التداول 
مـــلـــيـــون   ٥٩٠٫٤ مـــقـــابـــل  ريـــــــال 
ريـــــــال فــــي الـــجـــلـــســـة الـــســـابـــقـــة، 
كــمــا انــخــفــضــت أحــجــام الــتــداول 
٢٠٠٫٧مـــلـــيـــون ســهــم مــقــابــل  إلـــى 
جلسة  فــي  ســهــم  مــلــيــون   ٣١٤٫١
تــنــفــيــذ  خــــالل  مـــن  األول  أمــــس 

١١٣٣٥صفقة.
وشهدت جلسة أمس مناورات 
والبيع  الــشــراء  قــوى  بين  حامية 
التي  األرباح  جني  عمليات  وسط 
تـــعـــرضـــت لـــهـــا األســـهـــم الــثــقــيــلــة 
فـــي أعـــقـــاب االرتــــفــــاعــــات الــتــي 
ســجــلــتــهــا فـــي األيـــــام الــمــاضــيــة، 

لــكــن الـــســـوق نــجــح فـــي الــتــصــدي 
ــيــات وحـــافـــظ عــلــى  لـــهـــذه الــعــمــل
مستوى  وعلى  مكاسبه.  غالبية 
الــمــســاهــمــة الــقــطــاعــيــة، ســجــلــت 
ارتـــفـــع  حـــيـــث  األداء  فـــي  تـــبـــايـــنًـــا 
 ،٪٠٫٢٣ بــنــســبــة  الـــبـــنـــوك  قـــطـــاع 
وصـــعـــد قـــطـــاع الـــخـــدمـــات بــنــحــو 
الصناعة  قــطــاع  وارتــفــع   ،٪٠٫٨٠
قطاع  أيًضا  وارتفع   ،٪١٫٦ بنسبة 
بينما   ،٪٠٫٤٧ بــنــحــو  االتــصــاالت 
 ٪١٫٧ بــــ  الــتــأمــيــن  قــطــاع  تـــراجـــع 
بنسبة  العقارات  قطاع  وانخفض 
الـــنـــقـــل  قــــطــــاع  وهــــبــــط   ٪٠٫٠٧

.٪٢٫٨ بنسبة

ارتفـاع جمـاعـي لمـؤشـرات البـورصــة

سول- قنا:

شــهــدت الــشــركــات الــمــدرجــة فــي أكبر 
الجنوبية  كوريا  في  أعمال  مجموعات   ١٠
 ٢٢ بنسبة  الــســوقــيــة  قيمتها  فــي  ارتــفــاًعــا 
قوي  انتعاش  وسط  العام  هذا  في  بالمائة 
في األسهم.وأظهرت بيانات مالية صادرة 
لـــ١٠٢  السوقية  القيمة  إجمالي  أن  الــيــوم، 
تريليون   ١,٠٦٩٫٥ بلغت  مــدرجــة  شــركــة 

ارتفاًعا  مسجلة  دوالر)  مليار   ٩٦٠) وون 
العام  بنهاية  مقارنة  بالمائة   ٢٢٫٣ بنسبة 
ألربع  السوقية  القيمة  بلغت  كما  الماضي، 
مجموعات كورية وهي «سامسونغ» و«إس 
كيه» و«إل جي» و«هيونداي موتور» أكثر 
من ١٠٠ تريليون وون.وامتلكت مجموعة 
ســامــســونــغ الـــتـــي تــضــم شـــركـــة ســامــســونــغ 
 ٥٨٨٫٧ بـ  سوقية  قيمة  أعلى  لإللكترونيات 

تريليون وون.

طوكيو - (رويترز):

 أغلقت األسهم اليابانية مرتفعة أمس، 
حيث  ستريت  وول  مكاسب  أثــر  مقتفية 
قياسي  لمستوى  جــونــز  داو  مــؤشــر  صــعــد 
الــلــيــلــة الـــمـــاضـــيـــة مــــع تــحــســن مــعــنــويــات 
لــقــاح  إزاء  الــتــفــاؤل  بــفــضــل  الــمــســتــثــمــريــن 
ــبــدد الــضــبــابــيــة حيال  فــيــروس كـــورونـــا وت

االنتخابات األمريكية.
بالمئة   ٠٫٥ القياسي  نيكي  المؤشر  وزاد 
اإلغــــالق.  عــنــد  نــقــطــة   ٢٦٢٩٦٫٨٦ مــســجــًال 

وكــــان الــمــؤشــر أغــلــق عــلــى أعــلــى مستوى 
ــا ونــصــف الــعــام أمـــس األول.  فــي ٢٩ عــاًم
وأضاف المؤشر توبكس األوسع نطاقا ٠٫٣ 
ليواصل  نقطة،   ١٧٦٧٫٦٧ ليسجل  بالمئة 
المــس  بــعــدمــا  طفيفة  ارتــفــاعــات  سلسلة 
أعـــلـــى مــســتــوى فـــي عــامــيــن فـــي الــجــلــســة 
السابقة.اخترق المؤشر داو جونز الصناعي 
األمــريــكــي مــســتــوى الــثــالثــيــن ألـــف نقطة 
للمرة األولى وصعد ستاندرد آند بورز ٥٠٠ 
المستثمرون  صــار  إذ  قياسية،  لمستويات 

يتوقعون تعافًيا اقتصاديًا سريًعا. 

٢٢ ٪ ارتفاع  قيمة  أكبر ١٠  شركات  كورية

ارتفاع أسهم اليابان

الذهب يرتفع  إلى ١٨١١ دوالرًا لألوقية

عواصم - (رويترز):

األوروبــــيــــة  األســــهــــم  تـــمـــاســـكـــت   
قـــرب أعــلــى مــســتــويــاتــهــا فـــي تــســعــة 
الــمــعــنــويــات  ظــلــت  إذ  أمــــس،  أشــهــر 
مـــرتـــفـــعـــة بـــدعـــم تــخــفــيــف لــلــقــيــود 
الــمــرتــبــطــة بـــفـــيـــروس كــــورونــــا فــي 
الــمــنــطــقــة وتــنــامــي اآلمـــــال فـــي أن 
.وصعد  قريبًا جاهًزا  سيكون  لقاًحا 
 ٠٫٣ األوروبي   ٦٠٠ ستوكس  المؤشر 
الخدمات  أسهم  ارتفعت  إذ  بالمئة، 
أن  بـــعـــد  بـــالـــمـــئـــة   ١٫٦ الـــمـــصـــرفـــيـــة 
أفـــاد تــقــريــر بـــأن الــبــنــك الــمــركــزي 
حظر  رفــع  إلــى  يشير  قــد  األوروبـــي 
عــن تــوزيــعــات أربــــاح الــبــنــوك الــعــام 
الـــمـــقـــبـــل.وواصـــلـــت أســـهـــم الــطــاقــة 
الــــزيــــادة  اســــتــــمــــرت  إذ  الــــصــــعــــود، 

فــي أســعــار الــخــام بــدعــم آمـــال في 
تــعــاٍف ســريــع لــلــطــلــب عــلــى الــوقــود. 

وارتـــفـــع الــمــؤشــر فــايــنــنــشــال تــايــمــز 
 ٠٫٤ لندن  في  القيادية  ألسهم   ١٠٠

الفرنسي   ٤٠ كاك  ربح  كما  بالمئة، 
المبكرة. التعامالت  في  بالمئة   ٠٫٤

ـــــة ـــــي ــــم األوروب ــــه صــــعــــود األس

عواصم - رويترز: 

 ارتفع الذهب أمس بعد أن شهد تراجًعا 
فـــي الــجــلــســات الــســابــقــة إذ عــــوض ضعف 
الـــــدوالر الــتــحــول لــألســهــم وأصــــول عالية 
اقتصادي  بتعاف  تفاؤل  ظل  في  المخاطر 
بفضل لــقــاحــات لــفــيــروس كــورونــا.وصــعــد 
إلى  بالمئة   ٠٫٢ الفورية  السوق  في  الذهب 
بحلول  (األونــصــة)  لألوقية  دوالًرا   ١٨١١
وأمــس  جرينتش.  بتوقيت   ٠٩١٤ الــســاعــة 
الــــثــــالثــــاء، هـــبـــط الـــمـــعـــدن األصــــفــــر ألقـــل 
مستوى منذ ١٧ يوليو عند ١٨٠٠٫٠١ دوالر. 
اآلجلة  األمريكية  الذهب  عقود  وارتفعت 
أيًضا ٠٫٢ بالمئة إلى ١٨٠٨٫٨٠ دوالر.ونزل 

مؤشر الدوالر ٠٫٢ بالمئة ما يجعل الذهب 
األخرى.وتُقلص  العمالت  لحاملي  أرخص 
الفرصة  تكلفة  المنخفضة  الفائدة  أسعار 
وارتفع  عائًدا.  يدر  ال  الذي  الذهب  لحيازة 
الذهب أكثر من ١٨ بالمئة هذا العام بفضل 
التضخم  مواجهة  في  تحوط  كــأداة  وضعه 
مالي  تحفيز  بــرامــج  إطـــالق  حــفــزه  الـــذي 
ضخمة عالمًيا. وقال جولدمان ساكس إن 
األسعار ينبغي أن ترتفع مجدًدا «مع ظهور 
مزيد من الدالئل على التضخم». ويترقب 
لمجلس  اجتماع  آخر  محضر  مستثمرون 
االحــتــيــاطــي االتـــحـــادي (الــبــنــك الــمــركــزي 
 ١٩٠٠ الساعة  في  يصدر  الــذي  األمريكي) 

بتوقيت جرينتش.

طوكيو - (رويترز):

لخسائر  ـــــدوالر  ال تــعــرض   
أمــــــــس بــــفــــعــــل الـــــتـــــقـــــدم فــي 
كورونا  لفيروس  لقاح  تطوير 
وتـــوقـــعـــات بـــدعـــم مـــالـــي مــن 
الجديدة  األمريكية  الحكومة 
مــن  األمــــــــــوال  ـــحـــول  ـــت ل أدى 
ــــــــدوالر إلـــــى أصــــــول عــالــيــة  ال
الــمــخــاطــر. وســجــلــت الــعــمــلــة 
األمــــريــــكــــيــــة أقـــــــل مـــســـتـــوى 
فـــي شــهــريــن مــقــابــل الــــدوالر 
األســــتــــرالــــي وأدنـــــــى مــســتــوى 
فـــي عــامــيــن مــقــابــل الـــــدوالر 
كالهما  ويــعــد  الــنــيــوزيــلــنــدي، 
مستوى  على  الــمــؤشــرات  مــن 
نظًرا  المخاطرة  على  اإلقبال 
الرتــبــاطــهــمــا الــوثــيــق بــتــجــارة 

العالمية. السلع 
بْتكويِن،  تــداول  جــرى  كما 
ــعــمــلــة الـــمـــعـــروفـــة بــتــقــلــبــهــا  ال

مستوى  أعــلــى  قــرب  الــشــديــد، 
عــــلــــى اإلطــــــــــالق فـــــي مـــؤشـــر 
لدى  أكبر  استعداد  على  آخــر 

للمخاطرة. المستثمرين 
يــواصــل  أن  الــمــتــوقــع  ومـــن 
الــــــــدوالر الـــهـــبـــوط مــــع تــقــدم 
بترشيح  وتــوقــعــات  اللقاحات 

رئـــيـــســـة مــجــلــس االحــتــيــاطــي 
االتـــــحـــــادي الـــســـابـــقـــة جــانــيــت 
ــــيــــن وزيــــــــــــــرة لــــلــــخــــزانــــة  ــــل ي
األمــــريــــكــــيــــة لـــتـــهـــدأ شـــكـــوك 
مسألتين  حيال  المستثمرين 
الضبابية. تكتنفهما  كبيرتين 

ــيــتــشــي إيــشــيــكــاوا  وقــــــال جــون

ـــنـــقـــد األجــــنــــبــــي فــي  خـــبـــيـــر ال
بطوكيو  سيكيوريتيز  آي.جــي 
من  دعــًمــا  الـــدوالر  يلقى  «قــد 
االتجاه  لكن  العائدات،  ارتفاع 

الهبوط.  نحو  سيكون  الكلي 
لتفضيل  تـــحـــول  واالتــــجــــاه 
األصــــــــول عـــالـــيـــة الـــمـــخـــاطـــر. 

مجلس  مـــع  يــلــيــن  ســتــتــعــاون 
االحــــــتــــــيــــــاطــــــي االتــــــــحــــــــادي 
وتــــدعــــم االقــــتــــصــــاد. ســتــظــل 
أســعــار الــفــائــدة فــي الــواليــات 
الــمــتــحــدة مــنــخــفــضــة لــفــتــرة 
طــــويــــلــــة». وســــجــــل الــجــنــيــه 
دوالر،   ١٫٣٣٤٩ اإلســتــرلــيــنــي 
في  مستوى  أعلى  من  مقتربًا 
أكـــثـــر مـــن شــهــريــن.ومــقــابــل 
ـــــــدوالر عــنــد  الـــيـــن، اســـتـــقـــر ال
مــؤشــر  يـــن.وســـجـــل   ١٠٤٫٤٦
أداء  يـــقـــيـــس  الـــــــذي  الـــــــــدوالر 
الــعــمــلــة األمــريــكــي أمـــام ست 
 ٩٢٫١٢١ رئـــيـــســـيـــة  عــــمــــالت 
بــالــمــئــة   ٠٫٤ انــخــفــض  بــعــدمــا 
الــيــوان  .وارتـــفـــع  األول  أمـــس 
فــي الــتــعــامــالت الــداخــلــيــة إلــى 
أمــل  عــلــى  لــــلــــدوالر   ٦٫٥٧٩٩
ـــعـــالقـــات الــصــيــنــيــة  تــحــســن ال
إدارة  ظــــل  فــــي  ـــكـــيـــة  األمـــري

بايدن.

تــــراجــــــع ســـــــعـــــــر الـــــدوالر
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تعزز دورها في سالسل التوريد العالمية .. مواني قطر: 

ــــــــــــــس  ــــــــــــــروي وال والـــــــــــــــــــدوحـــــــــــــــــــة  حــــــــــمــــــــــد  ـــــــــــئ  ـــــــــــوان ـــــــــــم ل مـــــــــــــتـــــــــــــنـــــــــــــاٍم   دور 

الدوحة - [:

 أكــــــــدت «مــــــوانــــــي قـــطـــر» 
الــجــاري  المشاريع  تــدعــم  أنــهــا 
تنفيذها في إطار االستعدادات 
 ٢٠٢٢ الــعــالــم  كــــأس  لــتــنــظــيــم 
الوطنية  قطر  رؤيــة  ومشاريع 
٢٠٣٠.  وقالت في تغريدة على 
إنها  أمــس  تويتر  على  حسابها 
سالسل  مــن  حيويًا  جـــزًءا  تعد 
الدور  بفضل  العالمية  التوريد 
وميناء  حمد  «ميناء  لـ  الكبير 

الدوحة وميناء الرويس».
مدى  على  أنها  وأوضــحــت   
أكـــثـــر مـــن ١١ عـــاًمـــا رّســخــت 
من  واحــــدة  لتصبح  مــكــانــتــهــا 
أهــم الــشــركــات الــداعــمــة لنمو 
الـــــتـــــجـــــارة الـــــدولـــــيـــــة بــفــضــل 
نجاحها في بناء سالسل إمداد 
في  والتميز  عالمية  ُمستقرة 

عملياتها. 
كشفت  مــــواز  ســيــاق  وفــــي   
ــــز،  ــــل ــــيــــرمــــن شــــــركــــــة (كــــيــــوت
تتولى  الــتــي   (QTerminals
إدارة وتشغيل المرحلة األولى 
مـــــن مـــيـــنـــاء حـــمـــد الـــــدولـــــي، 
ساعة  مــاليــيــن   ٣ تحقيق  عــن 

عــمــل بـــدون حــــوادث أو وقــت 
ضــــائــــع ضـــمـــن أعـــمـــالـــهـــا فــي 
مــــــشــــــروع تــــطــــويــــر مــحــطــة 
يتم  حــيــث   ،CT٢ الـــحـــاويـــات 
التحتية  الــبــنــى  إنـــجـــاز  ــا  ــًي حــال
الـــخـــاصـــة بـــمـــشـــروع تــطــويــر 
 ،«CT٢» الــحــاويــات  مــحــطــة 
الـــتـــي ســتــتــســع عــنــد اكــتــمــالــهــا 
المليون  ونصف  مليونين  إلــى 

حاوية نمطية سنويًا. 
 وقـــالـــت فـــي تــغــريــدة عبر 
موقع  عــلــى  الــرســمــي  حسابها 
«تويتر»  االجتماعي  التواصل 
كـــيـــوتـــيـــرمـــنـــلـــز  (إن  أمـــــــــس: 
وشــــــركــــــاءهــــــا فــــــي األعـــــمـــــال 

الـــمـــدنـــيـــة الـــخـــاصـــة بــتــطــويــر 
البنية التحتية للمرحلة الثانية 
محطة  مــشــروع  مــن  والثالثة 
 «CT٢» الــثــانــيــة  الـــحـــاويـــات 
أنـــجـــزوا ٣ مــاليــيــن ســاعــة بال 

حوادث ووقت ضائع). 
 وأكــــــدت الـــشـــركـــة مـــؤخـــًرا 
مشروع  تطوير  في  العمل  أن 
يسير   CT٢ الحاويات  محطة 
وعلى  الصحيح،  المسار  على 
في  تسليمه  ليتم  وجــه  أكــمــل 
الموعد الُمحّدد لذلك، ُمشيرة 
إلى أن بدء العمليات التشغيلية 
نهاية  قبل  الجديدة  للمحطة 
يعمل  هــــدف  الــــجــــاري  ـــعـــام  ال

بجهد  تحقيقه  عــلــى  الــجــمــيــع 
جـــمـــاعـــي كـــبـــيـــر، خــــاصــــة أن 
العمل  أن  أعلنت  كيوتيرمنلز 
بــمــشــروع مــحــطــة الــحــاويــات 
األســـبـــوع  فـــي  ســيــنــتــهــي   CT٢
األخــــيــــر مــــن شـــهـــر ديــســمــبــر 

المقبل. 
كـــيـــوتـــيـــرمـــنـــلـــز  وأكـــــــــــدت   
رافـــعـــة   ١٢ عـــلـــى  االعــــتــــمــــاد 
جسرية عمالقة خاصة بميناء 
حمد لتركيبها ضمن المرحلة 
ـــــى مـــن مـــشـــروع تــوســعــة  األول
وتـــطـــويـــر مــحــطــة الـــحـــاويـــات 

CT٢ في ميناء حمد. 
ــــرافــــعــــات  ــــــعــــــّد هـــــــذه ال وتُ

العالم،  مستوى  على  األحــدث 
واألكـــثـــر تـــطـــوًرا فـــي الــعــالــم، 
وتــتــمــيــز بـــقـــدرات فــائــقــة من 
الحاويات  رّص  ضمان  بينها 
بشكل  الــمــيــنــاء  ســـاحـــات  فـــي 
وتعمل  وســرعــة،  كــفــاءة  أكثر 
هـــــذه الــــرافــــعــــات مــــن خـــالل 
أنظمة الُمراقبة والتحكم عن 
الحاويات  وتحريك  لنقل  بُعد 
بــســرعــة، األمــــر الــــذي يـُــعـــّزز 
الحاويات  محطة  قدرات  من 
يمكنها  كما  الــجــديــدة،   CT٢
حمل ٨٠ طنًا دفعة واحدة، ما 
الحاويات  مناولة  كفاءة  يُعّزز 

ويدعم اإلنتاجية في الميناء.

 وتقع المحطة على مساحة 
متر  ألف   ٤٠٣٫٥ تبلغ  إجمالية 
مـــــربـــــع، وســــتــــكــــون مــحــطــة 
بالكامل  آلــيــة   (٢) الــحــاويــات 
وســـيـــتـــم تــــزويــــدهــــا بـــأحـــدث 
السفن  من  الحاويات  رافعات 
إلــــى الـــرصـــيـــف الـــبـــالـــغ طــولــه 
رافـــعـــات  وهــــي  مـــتـــر،   ١٢٠٠
 System Trolley» نــوع  مــن 
على  الـــقـــدرة  لــديــهــا   «Dual
الـــتـــعـــامـــل مــــع أحـــــــدث أنـــــواع 
العربات  وبــطــاريــات  الــســفــن، 
الــتــي   AGV آلــــًيــــا  الـــُمـــوجـــهـــة 
الشحن  عــلــى  بــقــدرتــهــا  تــمــتــاز 
الروبوتية  األذرع  مــع  السريع 

في ساحة المحطة، باإلضافة 
ســتــضــم  الـــمـــحـــطـــة  أن  إلـــــــى 
تـــبـــريـــد،  نـــقـــطـــة   ٢٠٠٠ نـــحـــو 
كــمــا ســتــكــون جــمــيــع الــبــوابــات 
ـــــى جــانــب  أوتـــومـــاتـــيـــكـــيـــة، إل
االرتـــــبـــــاط الـــســـلـــس بــأنــظــمــة 
ــيــانــات  ــب الــتــشــغــيــل وتــــبــــادل ال
الجهات  وأنظمة  اإللكتروني 

األخرى. المعنّية 
محطة  تــطــويــر  ويـــتـــوافـــق   
فــي   «CT٢» ــــــحــــــاويــــــات  ال
رؤية  ُمــبــادرة  مع  حمد  ميناء 
تستهدف  حيث  ٢٠٣٠؛  قطر 
«كــيــوتــيــرمــنــلــز» نـــمـــًوا كــبــيــًرا 
وســتــتــمــّثــل   ،٢٠٢٠ عــــام  فـــي 

ـــويـــة «كــيــوتــيــرمــنــلــز» في  أول
واآلمن  السلس  التدفق  ضمان 
والـــفـــّعـــال لــلــحــركــة الــتــجــاريــة 
داخل قطر وخارجها، وزيادة 
للميناء  االســتــيــعــابــيــة  الـــقـــدرة 
أقرب  في  األقصى  حدها  إلى 

وقت ممكن.
ـــــعـــــّد مــــشــــروع تــطــويــر   ويُ
محطة الحاويات رقم ٢، الذي 
تــنــفــذه شــركــة كــيــوتــيــرمــنــلــز، 
الــتــي تــأســســت كــشــركــة إلدارة 
شراكة  إثــر  الموانئ،  وتشغيل 
 ،(٪٥١) قـــطـــر  مــــوانــــي  بـــيـــن 
وشـــركـــة الـــمـــالحـــة الــقــطــريــة 
أبــرز  أحــد   ،(٪٤٩) «مــالحــة» 
التي  التطويرية  المشروعات 
تلك  باعتبار  الميناء،  يشهدها 
الــمــحــطــة إحـــدى أبـــرز ركــائــز 
مشروع  من  الثانية  المرحلة 
حمد،  ميناء  وتطوير  توسعة 
بتوفير  حالًيا  الشركة  وتقوم 
خـــدمـــات مــنــاولــة الــحــاويــات 
ـــثـــروة  والـــبـــضـــائـــع الـــعـــامـــة وال
الــحــيــوانــّيــة وخـــدمـــات الــدعــم 
األولــى  المرحلة  فــي  البحري 
قطر  بــوابــة  حــمــد،  ميناء  مــن 

للتجارة مع العالم.

دعم تنفيذ مشروعات االستعدادات لكأس العالم  دعم تنفيذ مشروعات االستعدادات لكأس العالم  

كيوتيرمنلز:

الــــثــــانــــيــــة   الـــــــحـــــــاويـــــــات  ــــحــــطــــة  م فـــــــي  عـــــمـــــل  ســــــاعــــــة  مـــــاليـــــيـــــن   ٣  

 CT٢ مـــــحـــــطـــــة  بــــــتــــــطــــــويــــــر  قـــــــــدًمـــــــــا  يـــــمـــــضـــــى  الــــــعــــــمــــــل   

لـــلـــمـــشـــروع  ـــــة  ـــــي اإلجـــــمـــــال ــــة  ــــاح ــــس ــــم ال ـــــع  ـــــرب م ــــر  ــــت م ــــــــف  أل  ٤٠٣٫٥

رغم ظهور لقاحات لفيروس كورونا 

واشنطن - (د ب أ): 

تــــزايــــد  أن  الـــــــواضـــــــح  مــــــن 
اإلصــــابــــات بـــفـــيـــروس كـــورونـــا 
الــُمــســتــجــد يـــؤجـــج الـــمـــخـــاوف 
مــن حـــدوث تــراجــع جــديــد في 
االقــتــصــاد الــعــالــمــي، مــا يُــراكــم 
الضغوط على البنوك المركزية 
والحكومات من أجل أن تنحي 
أي مخاوف أخرى جانبًا، وأن 
تبذل مزيًدا من الجهد لتحفيز 
الــطــلــب. وتـــتـــزايـــد اآلمــــــال في 
توافر لقاح ضد فيروس كورونا 

بحلول ديسمبر. 
 ولكن توفير مثل هذا اللقاح 
سيستغرق  واســــع  نــطــاق  عــلــى 
ترتفع  الذي  الوقت  في  شهوًرا، 
فيه مــجــدًدا مــعــدالت الــعــدوى 
فـــي الــعــديــد مـــن االقـــتـــصـــادات 
السلطات  تلجأ  حيث  الكبرى، 
إلـــى فـــرض مــزيــد مــن الــقــيــود 
لــلــحــد مـــن انــتــشــار الــفــيــروس، 
ولـــكـــن عــلــى حـــســـاب األنــشــطــة 
وبحسب  الضعيفة.  االقتصادية 

يقول  لــألنــبــاء،  بلومبرج  وكــالــة 
فـــي «وول  االقـــتـــصـــاد  ـــراء  خـــب
ستريت»: إن األمر لن يستغرق 
وقــــتـًـــا طــــويــــًال أمــــــام الــــواليــــات 
الـــمـــتـــحـــدة ومـــنـــطـــقـــة الــــيــــورو 
ــا  ــكــمــاًش والــــيــــابــــان، لــتــســجــل ان
مجدًدا، إن لم يكن خالل الربع 
بعد  التالي،  الربع  ففي  الحالي، 
أشــهــر قــلــيــلــة مـــن تــعــافــيــه من 
أســـوأ ركـــود تــشــهــده عــلــى مــدار 
مؤشر  بــيــانــات  وتشير  أجــيــال. 

«بـــلـــومـــبـــرج إيـــكـــونـــومـــيـــكـــس» 
المحلي  الــنــاتــج  إجــمــالــي  لتتبع 
مـــزدوج،  تــراجــع  إلــى  العالمي، 
وهــــو قــلــق عــكــســتــه مـــؤشـــرات 
قطاع الصناعة في أوروبــا يوم 
االثــنــيــن الــمــاضــي، رغــم وجــود 
مؤشر ُمتفائل للنشاط التجاري 
ونتيجة  المتحدة.  الواليات  في 
لــذلــك، تــخــرج أصـــوات تطالب 
صـــّنـــاع الــســيــاســات بــمــزيــد من 
حــــزم الــتــحــفــيــز االقـــتـــصـــادي، 

حــتــى فــي الــوقــت الــــذي تــواجــه 
ضغوًطا  المركزية  البنوك  فيه 
كــبــيــرة، وبــــدأ الــقــلــق يُــســاورهــا 
بــــشــــأن الـــــوضـــــع فـــــي األســـــــواق 
فقاعة.  حـــدوث  قــبــل  الــمــالــيــة، 
وفــــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، هــنــاك 
خـــــالفـــــات بـــيـــن الــــســــاســــة فــي 
ــــواليــــات الــمــتــحــدة وأوروبــــــا  ال
أن  يُمكنهم  مــا  بــمــقــدار  تتعلق 
المالية،  السياسات  مــع  يفعلوه 
وما الذي يجب عليهم في هذا 

ـــشـــأن. وقــــال وزيــــر الــتــجــارة  ال
والـــصـــنـــاعـــة فــــي ســـنـــغـــافـــورة، 
تشان تشون سينج: «في الوقت 
واسعة  إثـــارة  فيه  تنتشر  الــذي 
لقاح،  تطوير  في  التقدم  بشأن 
لــــن يـــكـــون هـــــذا الـــلـــقـــاح الــحــل 
السريع الذي يتوقعه كثيرون». 
وأضاف الوزير للصحفيين يوم 
من  يكفي  ما  االثنين: «تصنيع 
جرعات، ثم توزيعها وإعطائها 
العالم،  سكان  مــن  كبير  لعدد 
لم  إن  شــهــور،  عــدة  سيستغرق 
يكن أعـــواًمـــا». وفــي ضــوء هذا 
يعلن  أن  الُمنتظر  من  الــوضــع، 
الـــبـــنـــك الــــمــــركــــزي األوروبـــــــي 
سياسته  تخفيف  المقبل  الشهر 
الــنــقــديــة ُمــــجــــدًدا، فـــي الــوقــت 
الذي من الممكن أن يُرّكز فيه 
االتــحــادي  االحــتــيــاطــي  مجلس 
عــلــى الـــمـــزيـــد مـــن مــشــتــريــات 
ـــمـــركـــزي األمـــريـــكـــي  الـــبـــنـــك ال
المالية  األوراق  على  للسندات 
أجل  من  الطويلة،  اآلجــال  ذات 

خفض أسعار الفائدة. 

 مخاوف من استمرار أوجاع االقتصاد العالمي

فرانكفورت - أ ف ب: 

 حّذر البنك المركزي األوروبي أمس من 
منطقة  فــي  الــُمــوازنــات  لــدعــم  ُمبكر  وقــف 
اليورو، ما قد يُؤّخر االنتعاش ويُعّجل تعثر 
الُمرتبطة  الــقــيــود  مــن  ُمــتــضــررة  شــركــات 

بانتشار وباء «كوفيد-١٩».
 وقـــــــال الـــبـــنـــك فــــي تـــقـــريـــره الــفــصــلــي 
األخــيــر حـــول االســتــقــرار الــمــالــي: إنـــه بعد 
ـــاإلفـــراج عـــن مــلــيــارات  قــيــام الــحــكــومــات ب
الــــيــــوروهــــات كـــُمـــســـاعـــدات طــــارئــــة لــدعــم 
الُمفاجئ  وقفها  يؤدي  أن  يمكن  االقتصاد، 

إلى انكماش اقتصادي أشد مما حدث خالل 
إجــراءات  وتشمل  الوباء.  من  األولــى  الموجة 
العامة  الضمانات  خصوًصا  هذه  الُمساعدة 
سدادها،  ووقــف  المصرفية  القروض  على 
الجزئية  البطالة  مساعدات  إلــى  باإلضافة 

وتأجيل الرسوم لبعض القطاعات. 
 وأضاف البنك في تقريره: إنه إذا توقف 
هــــذا الـــدعـــم فــجــأة فــــإن الـــشـــركـــات األكــثــر 
تضرًرا من جّراء القيود مثل قطاع المطاعم 
يمكن أن تواجه مشاكل مالءة مالية خطرة 
أو خلًال دائًما في نماذجها االقتصادية، حتى 

وأن كان بقية االقتصاد يتعافى.

المركزي األوروبي يُحّذر 
من وقف مساعدات كورونا 



الخميس ١١ ربيع اآلخر ١٤٤٢هـ - ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠م - العدد (١٤٠٨٢)

٧٧   

بمعدل رحلتين أسبوعيًا 

ـــــة ـــــل ـــــاق ـــــن ـــــــرة مـــــــــن مــــــكــــــاتــــــب ال ـــــــاش ـــــــب ـــــــم مـــــــــزايـــــــــا لــــــــحــــــــجــــــــوزات الــــــمــــــســــــافــــــريــــــن ال

القطرية تستأنف رحالتها إلى بوكيت ٤ ديسمبر المقبل

خطة لتعافي الخطوط  الفلبينية

تايالند تشهد عودة السائحين األجانب

مانيال  ـ د ب أ :

على  الفلبينية  الجوية  الخطوط  تعمل    
الهيكلة»،  وإعـــادة  للتعافي  شاملة  «خطة 
الجوية،  رحالتها  مــن  تدريجًيا  تــزيــد  كما 
حسبما أفــــادت فــي بــيــان. وذكــــرت وكــالــة 
عقب  يأتي  اإلعــالن  أن  لألنباء  «بلومبرج» 
أن  فيه  جــاء  إيشيا»  «نايكي  لمجلة  تقرير 
لطلب  تخطط  الرسمية  الــطــيــران  شــركــة 
إعادة  أثناء  الدائنين  من  القضائية  الحماية 
هيكلة ديونها، حيث تصارع من أجل البقاء 

في ظل التضرر من وباء كورونا. 

ـــايـــكـــي إيـــشـــيـــا» أن  وذكـــــــرت مــجــلــة «ن
وظيفة   ٢٧٠٠ نحو  تخفض  التي  الشركة، 
أيًضا  تبحث   - بها  العاملة  الــقــوة  ثلث  أو   -
إعادة ٢٠ من طائراتها المستأجرة لتخفيف 
وجمع  دوالر  مليار  عن  يقل  ال  مالي  عبء 
السيولة  «لمتطلبات  دوالر  مــاليــيــن   ٥٠٥
الجوية  الخطوط  كانت  الهيكلة.  إعــادة  بعد 
الفلبينية قد بدأت في أول أكتوبر الماضي 
أن  يمكن  التي  الوظائف  شطب  من  سلسلة 
الثلث،  من  بأكثر  العاملة  قوتها  من  تقلل 
ــعــون عــلــى  حــســبــمــا أفــــــاد مـــوظـــفـــون مــطــل

البرنامج.

بانكوك ـ د ب أ:

سائح   ١٠٠٠ من  أكثر  تايالند  استقبلت   
أجنبي في أكتوبر الماضي، كأول مجموعة 
زائرين يصلوا إلى الدولة الواقعة في جنوب 
شرق آسيا منذ ستة أشهر، بحسب ما جاء 

في تقرير إخباري أمس األول.
ــــة «بــــلــــومــــبــــرج» لـــألنـــبـــاء  ونـــقـــلـــت وكــــال
السياحة  وزارة  عــن  صــــادرة  بــيــانــات  عــن 
العودة  في  بــدأوا  السائحين  أن  التايالندية، 

بأعداد قليلة، من خالل تأشيرات سياحية 
خاصة لإلقامة لمدة طويلة، كانت الحكومة 

قد كشفت عنها في الشهر الماضي.
أن  الــســيــاحــة  وزارة  بــيــانــات  وأظـــهـــرت 
خــالل  الــبــالد  استقبلتهم  الــذيــن  الــوافــديــن 
مــجــمــوعــة  أول  هــــي  الــــمــــاضــــي،  أكـــتـــوبـــر 
ويأتون  الماضي،  مــارس  منذ  الــبــالد  تصل 
بالمقارنة مع عدد ٠٧ر٣ مليون زائر أجنبي 
الشهر  نفس  في  البالد  إلى  وصلوا  قد  كانوا 

من العام الماضي.

بعد اعتماد اللقاحات

عواصم - وكاالت:

 فــــي إطــــــار االســــتــــعــــدادات 
لــعــودة رحـــالت الــطــيــران إلــى 
لقاحات  إتاحة  بعد  طبيعتها، 
فـــــيـــــروس كـــــــورونـــــــا، يــجــهــز 
الجوي  للنقل  الــدولــي  االتــحــاد 
لــلــهــواتــف  تــطــبــيــًقــا   «IATA»
الـــمـــحـــمـــولـــة، حـــيـــث ســيــثــبــت 
الــتــطــبــيــق خــلــو الــمــســافــر من 
الفيروس، بجانب إثبات تلقيه 
لــقــاح كـــورونـــا، بــعــد الــمــوافــقــة 

عليه. 
وبحسب وكالة «بلومبيرغ» 
بطاقة  ستعرض  األمــريــكــيــة، 
نـــتـــائـــج   «Travel Pass»
ـــا إلــــــى جــنــب  ـــبً االخــــتــــبــــار جـــن
مـــــع دلــــيــــل عـــلـــى الـــتـــطـــعـــيـــم، 
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ســــرد قــواعــد 
الدخول التي تضعها كل دولة، 
وتفاصيل عن أقرب المعامل، 
وســـيـــرتـــبـــط الــتــطــبــيــق أيـــًضـــا 

جــواز  مــن  إلكترونية  بنسخة 
سفر حامله إلثبات هويته.

إن  وقــــــــــال «االتــــــــــحــــــــــاد»: 
بـــرنـــامـــج اخـــتـــبـــار الــتــطــبــيــق، 
ســيــبــدأ مـــع شـــركـــة الــخــطــوط 

العام،  هذا  البريطانية  الجوية 
قبل الــوصــول إلــى أجــهــزة آبل 
الـــعـــام  مـــن  األول  الـــربـــع  فـــي 
الــمــقــبــل، وأجــــهــــزة أنـــدرويـــد 
سيتمكن  حــيــث  أبـــريـــل،  فـــي 

الــــمــــســــافــــرون مــــن مـــشـــاركـــة 
الحدود،  سلطات  مع  حالتهم 
االســتــجــابــة  رمــــز  تـــقـــديـــم  أو 

السريع للمسح الضوئي
الخطوط  شركة  أعلنت  كما 

األسترالية،  «كانتاس»  الجوية 
فـــيـــروس  ضــــد  الــتــطــعــيــم  أن 
ـــــا، ســـيـــكـــون ضـــــرورة  كـــــورون
الرئيس  أوضح  حيث  لركابها، 
آالن  لــــلــــشــــركــــة  الــــتــــنــــفــــيــــذي 
مع  الفكرة  ناقش  أنه  جويس، 
ومن  أخرى،  طيران  شركات 
شــرًطــا  تــصــبــح  أن  الــمــحــتــمــل 
الطائرة  إلــى  للصعود  مسبًقا 

حول العالم. 
ويــــواجــــه قـــطـــاع الـــطـــيـــران 
الـــعـــالـــمـــي حــــالــــًيــــا حــــالــــة مــن 
من  مجموعة  وســط  الــركــود، 
الـــقـــيـــود الــمــحــلــيــة وعــمــلــيــات 
البلدان  بــدأت  حيث  اإلغـــالق، 
لتقصير  االختبارات  تبني  في 
الـــحـــجـــر  مـــــن  الـــتـــخـــلـــص  أو 
ينتظر  فيما  للركاب،  الصحي 
الــجــمــيــع أن تــصــبــح الــلــقــاحــات 
ــــا  ـــــــــى لــــفــــيــــروس كــــورون األول

متاحة خالل األشهر المقبلة.

جواز سفر كورونا.. شرط لركوب الطائرات 
اللقاح وتلقيهم  ــروس  ــي ــف ال ــن  م الــمــســافــريــن  خــلــو  ــات  ــب إلث جــديــد  تطبيق  إيــاتــا: 

لندن ـ د ب أ:

 أعلن وزير النقل البريطاني 
أن  األول  أمــس  شابس  جرانت 
إلى  يصلون  الذين  المسافرين 
انــجــلــتــرا ســـوف يــتــمــكــنــون من 
إنـــهـــاء فـــتـــرة الــحــجــر الــصــحــي 
بــعــد خــمــســة أيــــام حـــال الــتــأكــد 
مـــن ســلــبــيــة فـــحـــوص كـــوورنـــا 
الـــخـــاصـــة بـــهـــم، وذلـــــك بــدايــة 
وبــمــوجــب  ديــســمــبــر.   ١٥ مـــن 
يظل  ســوف  الجديدة،  القواعد 
الـــمـــســـافـــرون الــــذيــــن يــصــلــون 
مــــن وجــــهــــة لـــيـــســـت مـــدرجـــة 
فــــي قـــائـــمـــة مــــمــــرات الــســفــر 
الدخول  إلى  بحاجة  الحكومية 

في عزل ذاتي.
ويــمــكــنــهــم تــقــلــيــص فــتــرة 
 ١٤ تبلغ  التي  الصحي،  الحجر 
الفحوص  تكلفة  بــدفــع  يـــوًمـــا، 

منشأة  لدى  إجراؤها  يتم  التي 
خـــاصـــة خـــــالل أو بـــعـــد الـــيـــوم 
 ١٢٠-٦٥ بــتــكــلــفــة  الـــخـــامـــس، 
 ١٥٨-٨٦) إســتــرلــيــنــيــا  جــنــيــهــا 
وكالة  ذكــرت  حسبما  دوالًرا)، 

البريطانية  أســوســيــشــن  بـــرس 
لألنباء.

خالل  عــادة  النتائج  وتصدر 
٢٤ إلى ٤٨ ساعة. ما يعني أنه 
الصحي  الــحــجــر  إنـــهـــاء  يــمــكــن 

لهؤالء األشخاص بعد ستة أيام 
من وصولهم.

عــلــى  ــتــغــيــيــر  ال يــنــطــبــق  وال 
إلى  يصلون  الــذيــن  األشــخــاص 
اسكتلندا  أو  الشمالية  أيــرلــنــدا 

عليهم  يتعين  الــذيــن  ويــلــز،  أو 
أنفسهم  عـــزل  فــي  االســتــمــرار 

لمدة ١٤ يوًما.
خطة  الــوزيــر: «لدينا  وقــال 
للتأكد من أن طريقنا للخروج 
ومتوازن،  حذر  الوباء  هذا  من 
ما  على  بالتركيز  لنا  يسمح  ما 
لتعزيز  اآلن  بــه  القيام  يمكننا 
السفر الدولي مع الحفاظ على 

سالمة الناس».
ورحـــب قــطــاع الــســفــر بهذه 
السياسة التي «طال انتظارها».
وقــــــــال تــــيــــم ألــــدرســــلــــيــــد، 
الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي التـــحـــاد 
شـــركـــات الــطــيــران الــمــســجــلــة 
فــــــي الـــمـــمـــلـــكـــة الــــمــــتــــحــــدة، 
«ضـــــــوًءا  يــــقــــدم  اإلعــــــــالن  إن 
ــهــايــة الـــنـــفـــق» لــصــنــاعــة  فـــي ن
ـــيـــن فــي  ـــراغـــب ـــل الــــطــــيــــران ول

عطالتهم. لقضاء  السفر 

إنجلترا: تقليص فترة عزل القادمين قريبًا

باريس ـ رويترز:

األوروبية  التنظيمية  الجهات  بــدأت   
طائرة  لعودة  زمنًيا  جــدوًال  األول  أمس 
أجواء  في  للتحليق  ماكس)   ٧٣٧) بيونج 
القارة في مطلع العام المقبل بعد حظر 
بعد  ُفــرض  قد  كان  العامين  قرابة  دام 
حــــادثــــي ســـقـــوط طـــائـــرتـــيـــن مــــن ذلـــك 
الطراز. ووضعت وكالة سالمة الطيران 
التابعة لالتحاد األوروبي شروًطا لعودة 
التحليق  مــن  منعها  تــم  التي  الــطــائــرات 
إلــــى الـــخـــدمـــة، تــشــمــل بـــرامـــج تــدريــب 
باللوم  أُلقي  برمجيات  وتطوير  جديدة 
 ٢٠١٨ فــي  الــســقــوط  حــادثــي  فــي  عليها 
 ٣٤٦ مقتل  فــي  تسببا  والــلــذيــن  و٢٠١٩ 

إجماًال.
فترة  بــدايــة  التوجيهات  نشر  ويمثل 

قالت  يــوًمــا،   ٢٨ مدتها  تعليقات  تلقي 
الــوكــالــة األوروبــــيــــة إنــهــا ســتــفــضــي إلــى 
من  ابــتــداًء  التحليق  لحظر  رسمي  رفــع 
ردود  دراســــة  بــمــجــرد  يــنــايــر  منتصف 
الطيران.ويتوقف  وقــطــاع  العامة  فعل 
ـــرحـــالت فـــي أوروبــــــا على  اســتــئــنــاف ال
تحتاجها  التي  والمدة  الطيارين  تدريب 
البرمجيات  لتطوير  الطيران  شــركــات 
وتــنــفــيــذ إجـــــــراءات أخـــــرى أمـــــرت بها 

الوكالة.
 ٧٣٧) رحالت  استئناف  المقرر  ومن 
 ٢٩ فــي  المتحدة  الــواليــات  فــي  مــاكــس) 
ديسمبر بعد قرابة ستة أسابيع من رفع 
األمــريــكــيــة،  االتــحــاديــة  الــطــيــران  إدارة 
تخضع  التي  الرئيسية  التنظيمية  الجهة 
لـــهـــا بـــويـــنـــج، حـــظـــر تــحــلــيــقــهــا فــــي ١٨ 

نوفمبر. 

أوروبا ترفع حظر
بوينج ٧٣٧  ماكس في يناير

كتب ـ عاطف الجبالي:

أعــلــنــت الــخــطــوط الــجــويــة 

الــــقــــطــــريــــة عــــــن اســـتـــئـــنـــاف 

ـــوكـــيـــت فــي  رحــــالتــــهــــا إلــــــى ب

تــــايــــالنــــد بــــمــــعــــدل رحــلــتــيــن 

ــــا اعـــــتـــــبـــــاًرا مـــــن ٤  أســــبــــوعــــًي

ــمــقــبــل، وتـــواصـــل  ديــســمــبــر ال

الــنــاقــلــة الــوطــنــيــة إعــــادة بــنــاء 

العالمية. وجهاتها  شبكة 

وأشــــــــارت الـــقـــطـــريـــة عــبــر 

تويتر  على  الــرســمــي  حسابها 

الــذيــن  الــمــســافــريــن  أن  ــــى  إل

يـــقـــومـــون بــحــجــز تـــذاكـــرهـــم 

الخطوط  مكاتب  مع  مباشرًة 

يستمتعون  الــقــطــريــة  الــجــويــة 

تشمل  التي  المزايا،  من  بعدٍد 

خيار استبدال التذاكر بقسيمة 

موعٍد  فــي  الستخدامها  سفر 

الحــــــــق، وخــــصــــومــــات تــصــل 

الــبــيــع  مــنــافــذ  عــبــر   ٪٤٠ إلــــى 

بــالــتــجــزئــة فــي الــســوق الــحــرة 

بمطار حمد الدولي.

وتــــــســــــتــــــمــــــر الــــــخــــــطــــــوط 

الــــقــــطــــريــــة، أفــــضــــل شـــركـــة 

الــــطــــيــــران فــــي الــــعــــالــــم، فــي 

جائحة  رغــم  واالبــتــكــار  النمو 

سياسات  تقديم  مــع  كــورونــا، 

مـــــرنـــــة عــــلــــى الـــــحـــــجـــــوزات، 

وتـــطـــبـــيـــق تــــدابــــيــــر الـــســـالمـــة 

الــــصــــارمــــة، وتــشــغــيــل شــبــكــة 

واســــعــــة مــــن الـــوجـــهـــات إلـــى 

مختلف أنحاء العالم، ما يوّفر 

المصداقية  من  مستوى  أعلى 

للمسافرين.  واالعتمادية 

الوطنية  الــنــاقــلــة  واتـــخـــذت 

لتعزيز  اإلجــــراءات  مــن  عـــدًدا 

تـــدابـــيـــر الـــســـالمـــة عـــلـــى مــتــن 

تقديم  خـــالل  مـــن  رحــالتــهــا، 

الشخصية  الــحــمــايــة  مـــعـــدات 

لــطــاقــم الـــضـــيـــافـــة، وحــقــيــبــة 

مستلزمات الحماية الشخصية 

وواقي الوجه للمسافرين على 

كــافــة الـــدرجـــات. وبــاإلضــافــة 

إلـــــــى ذلــــــــك، فــــقــــد أصـــبـــحـــت 

شــركــة  أول  مـــؤخـــًرا  الــنــاقــلــة 

طــــيــــران عـــالـــمـــيـــة تــســتــخــدم 

ــتــعــقــيــم  جـــــهـــــاز هــــانــــيــــويــــل ل

األشعة  باستخدام  المقصورة 

الذي  األمــر  البنفسجية،  فــوق 

ـــيـــر الــتــعــقــيــم  ـــداب عـــــزز مــــن ت

وتمكنت  طائراتها.  متن  على 

الــخــطــوط الــجــويــة الــقــطــريــة 

بـــفـــضـــل أســـطـــولـــهـــا الـــحـــديـــث 

التي  الطائرات  من  والمتنّوع 

استهالك  فــي  بالكفاءة  تتسم 

ومواصلة  التكّيف  من  الوقود، 

كورونا  أزمــة  خــالل  عملياتها 

من  المناسب  الحجم  وتشغيل 

طائراتها بناًء على ظروف كل 

سوق. 

وبــــســــبــــب تــــأثــــيــــر جـــائـــحـــة 

ارتأت  السفر،  على  كوفيد-١٩ 

الناقلة إيقاف تشغيل طائراتها 

 A٣٨٠ إيــــربــــاص  طـــــراز  مـــن 

مبرر  أي  يــوجــد  ال  إنـــه  حــيــث 

الحجم  بــهــذا  طــائــرة  لتشغيل 

الكبير لخدمة األسواق حالًيا. 

ــــعــــّد طـــــائـــــرات الــنــاقــلــة  وت

 A٣٥٠ إيــــربــــاص  طـــــراز  مـــن 

 ٧٨٧ وبـــويـــنـــغ  طــــائــــرة)   ٤٩)

مــثــالــًيــا  خـــيـــاًرا  طـــائـــرة)   ٣٠)

لــخــدمــة الــــرحــــالت الــطــويــلــة 

إلــــى مــخــتــلــف وجــهــاتــهــا فــي 

ظـــــــروف الــــســــوق الــــراهــــنــــة، 

ومــــن ضــمــنــهــا رحــالتــهــا إلــى 

األمريكية.  المتحدة  الواليات 

وعزز مقر عمليات الخطوط 

الــــجــــويــــة الــــقــــطــــريــــة مـــطـــار 

حــمــد الـــدولـــي مـــن إجــــراءات 

الــتــنــظــيــف فــــي أرجــــائــــه مــع 

مباشرة تطبيق قواعد التباعد 

االجــــتــــمــــاعــــي فـــــي مــخــتــلــف 

مـــرافـــقـــه. كـــمـــا يـــتـــّم تــعــقــيــم 

أن  يمكن  التي  األماكن  جميع 

المسافرين  ِقــبــل  مــن  تُــلــمــس 

كل ١٠ إلى ١٥ دقيقة. 

مرافق  كافة  تنظيف  ويتم 

بــــوابــــات الـــصـــعـــود وحـــافـــالت 

البوابات  بين  المسافرين  نقل 

والـــطـــائـــرات بــعــد كــــّل رحــلــة. 

توفير  يتم  ذلــك،  إلــى  إضــافــة 

مـــعـــقـــم الــــيــــديــــن فـــــي نـــقـــاط 

الــــفــــحــــص األمـــــنـــــي ومـــكـــتـــب 

الجوازات.
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األخيرةاألخيرة

اقتصادياتاقتصاديات
البندقية  مدينة  في  بنك  أول  تأسيس  تم 
تم  ذلك  وعقب  ١١٥٧م،  عام  في  وبالتحديد 
وبنك  ١٤٠١م  عــام  فــي  برشلونة  بنك  إنــشــاء 
البندقية،  مدينة  في  ١٥٨٧م  عام  في  ريالتو 
١٦٠٩م،  عام  في  أمستردام  بنك  ذلك  وبعد 
ومــن الــمــالحــظ أن بنك أمــســتــردام ُيــعــد هو 
الــبــنــك الــــذي قـــد حـــذت حــــذوه الــكــثــيــر من 
البنوك  وانتشرت  األخرى،  األوروبية  البنوك 
المختلفة.  األخــرى  العالم  ودول  أمريكا  في 
وهــــــو الــــنــــمــــوذج الـــــــذي يـــحـــتـــذي بــــه جــمــيــع 
الــدول  ظـــروف  اختلفت  مهما  الــعــالــم  بــنــوك 

االقتصادية واختلفت طبيعة البلد.
التي  اإلجراءات  كافة  هي  المخاطر  وإدارة 
السلبية  اآلثـــار  مــن  للحد  اإلدارات  بها  تــقــوم 
الناتجة عن المخاطر وإبقائها تحت السيطرة 

التامة. 
البنوك  تواجه  التي  المخاطر  تعددت  لقد 
ـــحـــديـــث، ومـــــن أهـــــم هـــذه  خـــــالل الـــعـــصـــر ال
سعر  ومخاطر  السيولة،  مخاطر  المخاطر: 
الــفــائــدة، ومــخــاطــر الــســوق، ومــخــاطــر سعر 
الــصــرف لــلــعــمــالت، ومــخــاطــر رأس الــمــال، 
ـــمـــان، ومـــخـــاطـــر الــتــســويــة،  ـــت ومـــخـــاطـــر االئ

التشغيلية.  المخاطر  وكذلك 
المخاطر  أكثر  من  االئتمان  مخاطر  وتعد 
البنوك  وتتمكن  الــبــنــوك.  لها  تتعرض  الــتــي 
بها  والــتــحــكــم  االئــتــمــان  مــخــاطــر  إدارة  مــن 
المعايير  مــن  عــديــدة  مجموعة  طــريــق  عــن 

المختلفة. 
مخاطر  إدارة  بــمــعــايــيــر  نــعــنــي  مــــاذا  لــكــن 
طريقها  عن  يتم  التي  العملية  إنها  االئتمان؟ 
االئتمانية  المخاطر  جميع  ومتابعة  تحديد 

والرقابة عليها في البنوك.
كيف تقوم البنوك بمهام إدارة المخاطر؟ 

أوًال: توفير مناخ مالئم. 
اإلدارة  مــجــلــس  مــوافــقــة  بـــذلـــك  ويــقــصــد 
الضرورية،  السياسات  جميع  على  البنك  في 
وتشمل هذه السياسات طبيعة استعداد البنك 
المطلوب  والربح  المخاطر،  تحمل  أجل  من 
جودة  على  سواء  ذلك  على  المترتبة  والنتائج 
المخاطر  تنوع  على  أو  االئتمانية  محفظته 
االئــتــمــانــيــة وكـــذلـــك عــلــى حــــدود الــمــخــاطــر 
االئتمان  أنــواع  لتحديد  باإلضافة  االئتمانية، 
للقطاعات  وكذلك  للعمالء  منحها  يتم  التي 

المختلفة. الجغرافية  والمناطق  الصناعية 

إلعطاء  السليمة  اإلجــــراءات  توفير  ثــانــًيــا: 
االئتمان. 

المعلومات  جميع  اإلجـــراءات  هــذه  تشمل 
االئتمان  منح  أجــل  من  والضرورية  الكافية 
القانونية  األهــلــيــة  وطبيعة  عليه  والــحــصــول 
لــلــشــخــص طــالــب االئـــتـــمـــان والـــتـــعـــّرف على 
سمعته وخبرته وغرضه من الحصول عليه، 
االئتمان،  حــدود  تقدير  يتم  أن  ضــرورة  مع 
ويــتــم ذلـــك عــن طــريــق وضـــع حـــدود لجميع 
بـــنـــود الــمــيــزانــيــة ســـــواء داخــلــهــا أو خــارجــهــا 
للصناعات  حــدود  وضــع  لــضــرورة  باإلضافة 

المختلفة. الجغرافية  والمناطق 
يتم  حتى  الالزمة  اإلجــراءات  توفير  ثالًثا: 

التعامل مع االئتمان وطريقة متابعته. 
نظام  توفير  يتم  أن  ضــرورة  ذلك  ويشمل 
والعمل  االئتمان  ملفات  جميع  مــع  للتعامل 
ومستنداتها  بياناتها  وتطوير  تحديث  على 
بصورة مستمرة، مع ضرورة أن يتم متابعة 
التنفيذ لالئتمان بغرض التعرف على طبيعة 
ــــزام بــالــســيــاســات وجــمــيــع اإلجـــــــراءات  ــــت االل

المختلفة. الرقابية  والقوانين 
لمراقبة  الكافية  اإلجــراءات  توفير  رابًعا:   

االئتمانية.  المخاطر 
وتتضمن نظاًما مستقًال من أجل مراجعة 
االئتمان بغرض التعرف على كل من طبيعة 
االئتمان  منح  فــرص  عن  المسؤولين  كفاءة 
وطبيعة سالمة إجراءات التعامل مع االئتمان 
ضـــرورة  مــع  االئــتــمــانــيــة،  المحفظة  وجــــودة 
من  التأكد  بغرض  الداخلية  الرقابة  تتم  أن 
المختلفة،  االســتــثــنــاءات  جــمــيــع  عــن  اإلبــــالغ 
الــتــي تــشــمــل كـــًال مــن الــســيــاســات االئــتــمــانــيــة 
االئتمانية  والــحــدود  االئتمانية  واإلجــــراءات 

كذلك.
الــمــخــاطــر  إلدارة  األســــاســــي  الـــهـــدف  إن 
فــي الــبــنــوك هــو الـــقـــدرة عــلــى تــحــديــد أهــم 
الـــمـــخـــاطـــر الـــتـــي تـــتـــعـــرض لـــهـــا الـــبـــنـــوك أو 
والقرارات  الخطط  ووضع  حدوثها،  المتوقع 
وإيــجــاد  عليها،  السيطرة  على  تساعد  الــتــي 
الــحــلــول الــمــنــاســبــة لــهــا، ومــنــع تــحــولــهــا إلــى 
فرص  إلــى  وتحويلها  للبنوك  ضعف  نقاط 
من  البنوك  أهداف  لتحقيق  منها  لالستفادة 
السمعة  على  والحفاظ  األرباح  تعظيم  خالل 
فــي الــســوق الــمــالــي الـــدولـــي بــاإلضــافــة إلــى 

العمالء.  على  المحافظة 

ــــــــم.. وإجــــــــــــــــــــراءات ســــلــــيــــمــــة إلعـــــــطـــــــاء االئـــــتـــــمـــــان ــــــــالئ ــــــاخ م تـــــوفـــــيـــــر مــــــن

إدارة المخاطر
في قطاع البنوك

مـيـثـــاء الكـعـبــي  مـيـثـــاء الكـعـبــي  
مستشار مالي اقتصادي 

M٤ytha.com
Email:m٤ytha.qtr@gmail.com

٣٩٤ مليار جنيه العجز في الميزانية

لندن - أ ف ب:

عرض وزير المال البريطاني 
ريـــشـــي ســــونــــاك أمـــــس خطته 
لــلــمــيــزانــيــة مـــن أجــــل مــواجــهــة 
االقتصادية»  «الـــطـــوارئ  حــالــة 
ــــالد وســــــط تـــداعـــيـــات  ــــب فــــي ال
صدمة  وقــبــل  كوفيد-١٩  وبـــاء 

بريكست.
وكـــشـــف ســـونـــاك فـــي كلمة 
أمــــــــام الــــبــــرلــــمــــان الـــتـــوقـــعـــات 
تراجع  إلى  تشير  التي  الرسمية 
غير مسبوق في إجمالي الناتج 
الداخلي البريطاني بنسبة ١١,٣٪ 
عام ٢٠٢٠ قبل أن ينتعش النمو 
و٦,٦٪   ٢٠٢١ فــي   ٪٥,٥ بنسبة 
انكماش  أســـوأ  وهــو  فــي ٢٠٢٢. 
منذ  البريطاني  االقــتــصــاد  فــي 

أكثر من ٣٠٠ عام.
ـــعـــود االقـــتـــصـــاد إلـــى  ولـــــن ي
مـــســـتـــويـــاتـــه الـــســـابـــقـــة لـــألزمـــة 

الصحية إال في نهاية ٢٠٢٢.
وقـــال الــوزيــر عــارًضــا خطة 

إنفاق واسعة النطاق، إن «وضع 
الطوارئ الصحية ال يزال قائًما 
ـــطـــوارئ االقــتــصــاديــة  ووضــــع ال
ال يــزال فــي بــدايــاتــه. وبالتالي، 
فإن أولويتنا اآلنية هي لحماية 
األرواح والمستويات المعيشية». 
االقتصادية  األضــرار  إن  وتابع: 

«ســتــســتــمــر عــلــى األرجـــــح على 
الــــمــــدى الـــبـــعـــيـــد» وســتــضــعــف 
االقتصاد لسنوات عديدة. ومن 
المتوقع بحسب سوناك أن يصل 
العجز في الميزانية العامة إلى 
٣٩٤ مليار جنيه استرليني في 
السنة المالية الجارية، أي ١٩٪ 

مـــن إجــمــالــي الــنــاتــج الــداخــلــي 
المسبوقة  غير  الــجــهــود  بسبب 
لــــدعــــم قــــطــــاع الــــوظــــائــــف فــي 
مــواجــهــة صــدمــة الـــوبـــاء. وقــال 
ســـونـــاك اســـتـــنـــاًدا إلـــى تــوقــعــات 
إن  الميزانية  مسؤولية  مكتب 
نسبة البطالة ستصل إلى حدها 

من  الثاني  الفصل  في  األقصى 
ما   ،٪٧,٥ نسبة  مسجلة   ٢٠٢١
عن  عــاطــل  مــلــيــون  يــمــثــل ٢,٦ 
الــعــمــل. وتــحــت وطـــأة النفقات 
الدين  تخطى  المترتبة،  الهائلة 
أشهر  بضعة  مــنــذ  الــبــريــطــانــي 

ألفي مليار جنيه إسترليني.

لندن تعرض ميزانية الطوارئ االقتصادية
أشهر شوارع التسوق

في العالم تستعد لألسوأ

نيويورك - د ب أ:

في  التسوق  وأحياء  شوارع  أشهر  تستعد   
في  عطالت  موسم  أســوأ  لمواجهة  العالم 
تاريخها، في ظل استمرار جائحة فيروس 
ناحية  من  كله  العالم  في  المستجد  كورونا 
والــمــشــكــالت الــتــي تختلف مــن دولــــة إلــى 
الكثير  زال  فما  ثــانــيــة.  ناحية  مــن  أخـــرى 
مـــن الــمــســتــهــلــكــيــن يــشــعــرون بــالــقــلــق من 
اإلصابات  أعــداد  عــودة  مع  المتاجر،  زيــارة 
العديد  فــي  االرتــفــاع  إلــى  كــورونــا  بفيروس 
فإن  نفسه  الــوقــت  فــي  الــعــالــم.  مناطق  مــن 
الـــقـــيـــود الـــمـــفـــروضـــة عــلــى حـــركـــة الــســفــر 
حرمت المتاجر الشهيرة من أعداد كبيرة 
من السياح األثرياء الذين كانوا ينفقون مبالغ 
عطلة  موسم  في  المشتريات  على  باهظة 
المتاجر  زالــت  ما  ذلــك  ورغــم  الميالد  عيد 
إلى  نيويورك  من  العالم  مدن  في  الفارهة 
طوكيو تبذل قصارى جهدها للحفاظ على 
واجهاتها  وتمأل  االجتماعي،  التباعد  قواعد 
يائسة  محاولة  فــي  الميالد  عيد  بــعــروض 
جائحة  دمــــرت  أن  بــعــد  الــمــوســم،  إلنــقــاذ 
كـــورونـــا قــطــاع تـــجـــارة الــتــجــزئــة فـــي تلك 

لألنباء  بلومبرج  وكــالــة  ورصـــدت  األحــيــاء. 
الكبرى  المتاجر  محاوالت  لها  تحقيق  في 
ـــشـــوارع الــتــجــاريــة الــشــهــيــرة فــي الــمــدن  وال
الــكــبــرى إلنــقــاذ مــوســم عيد الــمــيــالد. ففي 
في  األشهر  التسوق  يوم  اقتراب  ومع  لندن 
متاجر  تستعد  البيضاء»  «الجمعة  الــعــالــم 
شارع بوند ستريت، الستقبال أسوأ موسم 
تــومــاس  كــاتــي  وتــقــول  لــهــا.  بالنسبة  تــســوق 
ستريت  بــونــد  لقطاعي  الــمــشــارك  الــمــديــر 
وماي فير في شركة نيو ويست إند «وفًقا 
سيكون   ٢٠٢٠ عــام  فــإن  الملكة،  لكلمات 
وشــوارع  التجزئة  لمتاجر  بالنسبة  األســـوأ، 
شركة  وتخدم  الشهيرة».  الفارهة  التسوق 
نيو ويست إند أكثر من ٦٠٠ متجر تجزئة 
ومــطــعــم وفــنــدق فــي هـــذه الــمــنــطــقــة من 
مدينة لندن. وتقول توماس إن شارع بوند 
على  اعتماده  نتيجة  بشدة  تضرر  ستريت 
المتسوقين األجانب مع نقص العمالة. وقد 
تراجع عدد المترددين على متاجر الشارع 
بالفعل إلى النصف تقريبًا بسبب القيود التي 
أعــيــد فرضها فــي وقــت ســابــق مــن الشهر 
اإلصــابــة  مــعــدالت  ارتـــفـــاع  نتيجة  الــحــالــي 

بفيروس كورونا. 

جاء الثاني في القائمة العالمية

واشنطن - د ب أ:

ماسك  إيلون  األمريكي  الملياردير  تقدم   

مــؤســس ومـــالـــك شــركــة صــنــاعــة الــســيــارات 

مؤسس  جيتس  بــيــل  عــلــى  تــســال  الكهربائية 

مايكروسوفت  البرمجيات  إمــبــراطــوريــة 

فــــي قـــائـــمـــة أثــــريــــاء الـــعـــالـــم لــيــحــتــل 

بثروة  القائمة  فــي  الــثــانــي  الــمــركــز 

بحسب  دوالر  مليار  ٩ر١٢٧  تبلغ 

مــؤشــر بــلــومــبــرج لــلــمــلــيــارديــرات. 

تيسال  سهم  سعر  ارتــفــاع  وبفضل 

زادت  ٥ر٦٪  بــنــســبــة  االثــنــيــن  يـــوم 

مليار  ٢ر٧  بــمــقــدار  مــاســك  ثـــروت 

لتبلغ  واحـــد  يــوم  خــالل  دوالر 

٩ر١٢٧ مليار دوالر. 

ومـــــنـــــذ بــــدايــــة 

عــاًمــا   ٤٩ مــاســك  ثــــروة  قــيــمــة  زادت  الــعــام 
بمقدار ٣ر١٠٠ مليار دوالر. يذكر أن مؤشر 
أثرياء  حركة  يراقب  للمليارديرات  بلومبرج 
الــعــالــم يــومــًيــا، حــيــث يــتــم تــحــديــد ثـــروة كل 
شخص على أساس القيمة السوقية لمحفظة 

األسهم واالستثمارات التي يمتلكها. 
بــيــزو  جــيــف  الــقــائــمــة  رأس  يــحــتــل 
مــؤســس ورئــيــس شــركــة الــتــجــارة 
اإللكترونية أمازون بثروة تقدر 
بحوالي ١٨٢ مليار دوالر. ويحتل 
ــالــث  ــث بـــيـــل جــيــتــس الـــمـــركـــز ال
تبلغ  بــثــروة  حــالــًيــا  القائمة  فــي 
٧ر١٢٧ مليار دوالر. وكان يمكن 
أكبر  جيتس  بــيــل  ثـــروة  تــكــون  أن 
مــن ذلــك لــو لــم يتبرع بجزء 
لألنشطة  منها  كبير 

الخيرية.

إيلون ماسك يتفوق على بيل جيتس في الثراء

ئـــمـــة أثــــريــــاء الـــعـــالـــم لــيــحــتــل

بثروة القائمة  فــي  الــثــانــي  ز 

بحسب دوالر  مليار  ٧ر١٢٧ 

بــلــومــبــرج لــلــمــلــيــارديــرات. 

تيسالال سهم سعر  تــففــاعا  ارا لل

زادت ٥ر٦٪  بــنــســبــة  الثــنــيــن 

مليار ٧ر٧ ٢ بــمــقــدار  مــاســك 

لتبلغ واحـــد  يــوم  خــالل 

 مليار دوالر. 

ذ بــــدايــــة 

جــيــف الــقــائــمــة  رأس  يــحــتــل 
مــؤســس ورئــيــس شــركــة ال
اإللكترونية أمازون بثرو
٢بحوالي ١٨٢ مليار دوالر.
بـــيـــل جــيــتــس الـــمـــركـــز ا
بــثــرو حــالــًيــا  القائمة  فــي
مليار دوالر. وكان ٧ر١٢٧ ٧
جيتس بــيــل  ثـــروة  تــكــون  أن 
مــن ذلــك لــو لــم يتبرع
لأل منها  كبير 
الخيرية.

تيسال: أكبر مصنع للبطاريات
في العالم قرب برلين

برلين - أ ف ب:

«تيسال»  مــوقــع  يــضــّم  أن  المرتقب  مــن 
للسيارات الكهربائية المزمع تدشينه قرب 
بــرلــيــن فــي ٢٠٢١ «أكــبــر مــصــنــع» إلنــتــاج 
الــبــّطــاريــات فــي الــعــالــم، بحسب مــا كشف 
ماسك  وقال  ماسك.  إيلون  الشركة  رئيس 
خالل مؤتمر أوروبي افتراضي حول إنتاج 
الــبــّطــاريــات «أظـــّن أنــه سيكون األكــبــر في 
 ١٠٠ بمقدار  سنوي  إنتاج  طاقة  مع  العالم 
جيجاوات   ٢٥٠ ثــّم  الساعة  فــي  جيجاوات 
فـــي الـــســـاعـــة عــلــى مــــّر الــــزمــــن». وتــشــّيــد 
لها  موقع  أّول  برلين  جنوب  في  «تيسال» 
في أوروبا من المرتقب تدشينه في العام 
ألف   ٥٠٠ سنويًا  فيه  تصنع  أن  على   ،٢٠٢١

سيارة كهربائية. 
ومـــــن شـــــأن هـــــذا الـــمـــصـــنـــع أن يــســمــح 

لــلــمــجــمــوعــة بــتــزويــد األســــــواق األوروبـــيـــة 
بــالــبــّطــاريــات والــمــحــّركــات والــمــركــبــات، 
و«مـــوديـــل  واي»  بــنــمــاذج «مـــوديـــل  ـــــدًءا  ب
٣». وقـــد لــّمــح مــاســك إلـــى أنـــه يــفــّكــر في 
ـــيـــة. وتسعى  نــمــوذج جــديــد لــلــســوق األوروب
في  طليعي  بــدور  االضــطــالع  إلــى  «تيسال» 
صناعة البّطاريات التي تعّد عنصًرا أساسًيا 
تعزيز  بغية  الكهربائية  السيارات  لمستقبل 
المجال.  هــذا  فــي  منافسيها  على  تقّدمها 
وكبار المصّنعين العالميين للبّطاريات هم 
في  ويــابــانــيــون،  وكــوريــون  صينيون  ــا  راهــنً
اإلنتاج  مــن  غير  ال   ٪١ أوروبـــا  تمثّل  حين 
الــعــالــمــي لــهــذه الــقــطــع. وقـــد تــقــّدم إيــلــون 
مــاســك الــبــالــغ ٤٩ عـــاًمـــا عــلــى بــيــل جيتس 
ليصبح ثاني أغنى رجل في العالم، بحسب 
صــدر  الــــذي  الــمــلــيــارات  أصــحــاب  تصنيف 

الثالثاء عن وكالة «بلومبرج».

نمو إنفاق المستهلك األمريكي

النفط يرتفع متجاوزًا ٤٨ دوالرًا

واشنطن - رويترز: 

 ارتفع إنفاق المستهلكين األمريكيين ارتفاًعا قويًا في أكتوبر 
تشرين األول، لكن من المرجح أن ينحسر الزخم في ظل تنامي 
إصابات كوفيد-١٩ وتوقف دعم أسبوعي لماليين األمريكيين 
إنفاق  زاد  الــدخــل.  على  سلبًا  يــؤثــر  بما  العمل  عــن  العاطلين 
االقتصادي  النشاط  ثلثي  من  بأكثر  يسهم  الــذي  المستهلكين، 
األمريكي، ٠٫٥٪ الشهر الماضي بعد ارتفاعه ١٫٢٪ في سبتمبر. 
ذاتها  بالنسبة  مكاسب  بعد   ،٪٠٫٧ الشخصي  الدخل  وانخفض 
في سبتمبر. كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 
أن يزيد إنفاق المستهلكين ٠٫٤٪ واستقرار الدخل في أكتوبر. 
من جهة ثانية زادت طلبيات التوريد الجديدة للسلع الرأسمالية 

أمريكية الصنع أكثر من المتوقع في أكتوبر.  

طوكيو - رويترز: 

 ارتفع النفط للجلسة الرابعة على التوالي أمس، إذ تجاهلت 
األمريكية  الخام  مخزونات  أن  أظهر  بالقطاع  تقريًرا  السوق 
ارتفعت بأكثر من المتوقع، ليتواصل بذلك صعود دعمته آمال 

في أن يدعم لقاح لكوفيد-١٩ الطلب على النفط.
برنت  خام  صعد  جرينتش،  بتوقيت   ٠٦١٦ الساعة  وبحلول 
٣٨ سنتًا، أو ٠٫٨٪، إلى ٤٨٫٢٤ دوالر للبرميل، وذلك بعد ارتفاع 
بنحو ٤٪  في الجلسة السابقة. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 
٢٧ سنتًا، أو ٠٫٦٪، إلى ٤٥٫١٨ دوالر، وذلك بعد أن ربح أكثر 

من ٤٪ أمس األول.  
وقــال جيفري هالي كبير محللي األســواق لدى أوانــدا «في 
والدعم  المتحدة)  (بالواليات  منظم  رئاسي  انتقال  توقع  ظل 
تخفيضات  ستمدد  أوبــك+  بــأن  والتوقعات  اللقاح  من  القادم 
الزيادة  تماًما  النفط  أســواق  تجاهلت  المقبل،  األسبوع  اإلنتاج 
مخزونات  بيانات  في  برميل  مليون   ٣٫٨ بواقع  المتوقعة  غير 

النفط الصادرة عن معهد البترول األمريكي». 
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