












ن  دولــة قطــر. وتــأ�ت هــذه االتفاقيــة انطالقــاً مــن رؤيــة جمعيــة المحاســب�ي
والمؤسســات  الجمعيــات  كافــة  مــع  التعــاون  ي 

�ن القطريــة  ن  القانونيــ�ي
قليميــة والدوليــة ذات الصلــة بمهنــة المحاســبة  والمعاهــد المحليــة واالإ
ي عالــم 

ات والوصــول إىل أحــدث المســتجدات �ن لتبــادل المعلومــات والخــرب
ــة. ي المهن ــىب ــات منتس ــة متطلب ــق، وتلبي ــة والتدقي ــبة والمراجع المحاس

جمعيــة  إدارة  مجلــس  رئيــس  قــال  االتفاقيــة،  هــذه  أهميــة  وحــول 
ــم  ــن أه ــيد: إن م ــم الس ــور هاش ــة الدكت ن القطري ــ�ي ن القانوني ــب�ي المحاس
ــة  ــات المهني ــع الجه اتيجية م ــرت اكات االس ــرش ــل ال ــة تفعي ــداف الجمعي أه
، لذلــك جــاء توقيــع  ي ي تطويــر منظومــة العمــل المحاســىب

ي ستســاهم �ن
والــىت

ي نثمــن 
ن الكويتيــة الــىت ن والمراجعــ�ي هــذه االتفاقيــة مــع جمعيــة المحاســب�ي

ــبة.  ــال المحاس ي مج
ــا �ن ــا ومهنيته ته خرب

ات وإعــداد  وأضــاف أن مجــاالت التعــاون ستشــمل تبــادل المعرفــة والخــرب
ذات  المهنيــة  للشــهادات  والتأهيــل  والتدريــب  والدراســات  البحــوث 
العالقــة بأعمــال المهنــة، عــالوة عــى تســهيل وتشــجيع المشــاركة وحضــور 
ــة  ــاً لمصلحــة المهن ــان تحقيق ــا الطرف ي ينظمه

ــىت ــدوات، ال ــرات، والن المؤتم
ــا.  ن فيه ــ�ي والعامل

في مجال التدريب والتأهيـل للـشــهـادات المـهنــيــة المعتمــدة

اتـفــــاقيــــة تــعــاون بـيـــن جـمـــعـــيـــــــة 
المحاسبـــين ونـظـــيـــرتهـــا الكــويتيــــــة

ن القطريــة اتفاقيــة تعــاون مــع  ن القانونيــ�ي وقعــت جمعيــة المحاســب�ي
ن  ي بــ�ي ن الكويتيــة، تعزيــزاً للتعــاون التدريــىب ن والمراجعــ�ي جمعيــة المحاســب�ي
ي  . وذلــك بتوفــري برامــج تدريبيــة وتأهيليــة لدعــم وتدريــب منتســىب ن الطرفــ�ي
ي  ي القطــاع المحاســىب

ــة �ن ــج تدريبي ــداد برام ــن خــالل إع ــة المحاســبة م مهن
ــوق  ــل س ــى تأهي ــل ع ــم، والعم ي لديه

ــىن ي والمه
ــر�ن ــتوى المع ــع المس لرف

ــب  ــبة ولتواك ــة المحاس ــتوى مهن ــاء بمس ي لالرتق
ــىن ــب المه ــل بالتدري العم

ي كل مــن دولــة قطــر ودولــة الكويــت 
عجلــة النمــو  والتقــدم االقتصــادي �ن

ــقيقة. الش
ن القطريــة الدكتــور  ن القانونيــ�ي  وقــع االتفاقيــة عــن جمعيــة المحاســب�ي
ن  دارة، ووقــع عــن جمعيــة المحاســب�ي هاشــم الســيد رئيــس مجلــس االإ
دارة،  االإ الحيــص رئيــس مجلــس  الســيد/ صقــر  الكويتيــة  ن  والمراجعــ�ي
دارة مــن  وبحضــور الســيد/ محمــد ســلطان العــىي ســكرتري مجلــس االإ
دارة  الجانــب القطــري، والســيدين طــارق الكنــدري نائــب رئيــس مجلــس االإ
ــك  ي ، وذل

ــىت ــب الكوي ــن الجان دارة م ــس االإ ــو مجل ــالوي عض ــاح الج و صب
ن الكويتيــة. ن والمراجعــ�ي بمقــر جمعيــة المحاســب�ي

ي عقــد وتنفيــذ برامــج تدريبيــة مؤهلــة 
اكــة �ن وتهــدف هــذه االتفاقيــة إىل الرش

ــل  ــارات داخ ــد االختب ــدة وعق ــة المعتم ــهادات المهني ــى الش ــول ع للحص
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كتارا تستضيف الصالون المحاسبي والمالي الثالث
ي  ن القطريــة الصالــون المحاســ�ب ن القانونيــ�ي نظمــت جمعيــة المحاســب�ي
ــت  ــارا، تح ي  - كت

ــا�ن ــي الثق ــة للح ــة العام ــر المؤسس ــث، بمق ــالي الثال والم
ــدل  ــاء ووزارة الع ــى للقض ــس الأع اء والمجل ــرب ن الخ ــ�ي ــة ب ــوان »العالق عن
اء«، وذلــك بحضــور أعضــاء مجلــس إدارة الجمعيــة، ومديــر  _ إدارة الخــرب
اء ومكاتــب  ــة، وعــدد مــن الخــرب ــا الدول ــة قضاي اء، وممثــل هيئ إدارة الخــرب

ــبة. المحاس

ي بدايــة اللقــاء توجــه الدكتــور هاشــم الســيد، رئيــس مجلــس إدارة 
و�ن

ــي  ــة للح ــة العام ــر إل إدارة المؤسس ــكر والتقدي ن  بالش ــب�ي ــة المحاس جمعي
ــه  ــن نوع ــث م ــد الثال ــذي يُع ــون، وال ــتضافة الصال ــى اس ــارا ع - كت ي

ــا�ن الثق
الــذي تســتضيفه المؤسســة، مــا يؤكــد تعاظــم الدعــم الــذي تقدمــه 
ي 

للجمعيــات والمؤسســات الخاصــة. وهــو مــا لمســناه بصــورة أكــرب �ن
تنظيــم المعــرض الأول للجمعيــات؛ حيــث أصبحــت كتــارا الوجهــة الأمثــل 

ى الفعاليــات والمؤتمــرات. لكــرب

ي 
ي إطــار برنامــج الجمعيــة ورســالتها �ن

ي �ن
وأشــار إل أن تنظيــم الصالــون يــأ�ت

ن  التواصــل مــع كافــة الهيئــات والمؤسســات ذات الصلــة بعمــل المحاســب�ي
ومكاتــب المحاســبة لتهيئــة المنــاخ المالئــم لهــم لتأديــة عملهــم، موضحــاً 
ي 

ــتجدات �ن ــر المس ــى آخ ــوف ع ــو الوق ــون ه ــد الصال ــن عق ــدف م أن اله
اء، وإحــداث نــوع مــن التفاعــل  ي توفرهــا إدارة الخــرب

مجــال الخدمــات الــ�ت
ن أطــراف المهنــة. بــ�ي

ن الحضــور والســيد محمــد عويضــة  وبعــد ذلــك دار حــوار مفتــوح بــ�ي
كل  عــى  فيــه  أجــاب  العــدل،  بــوزارة  اء  الخــرب إدارة  مديــر  الكــواري، 
التســاؤلت والستفســارات، وقــال إننــا يســعدنا التعــاون مــع جمعيــة 

ن القطريــة ونتوجــه لهــم بالشــكر والتقديــر عــى  ن القانونيــ�ي المحاســب�ي
ــة.  ــاءات الهادف ــذه اللق ــل ه ــم مث تنظي

ي عمــل 
وأضــاف أن المرحلــة القادمــة ستشــهد المزيــد مــن التنظيــم �ن

ة  اء مبــا�ش اء، وأن انتــداب الخبــري ســيكون مــن خــالل إدارة الخــرب الخــرب
وليــس مــن طــرف أي جهــة أخــرى، وأننــا حريصــون عــى أعمــال 
اء وتطويــر مهاراتهــم، كمــا نعمــل  التدريــب والتأهيــل المســتمر للخــرب
اء وتصنيفهــم إل فئــات، وســيتم تحديــد ضوابــط  عــى تقييــم الخــرب
لمعايــري علميــة. كمــا تطــرق إل حزمــة  وامتيــازات كل فئــة وفقــاً 
اء،  دارة لتســهيل عمــل الخــرب ي ســتوفرها الإ

ــ�ت ــة ال وني لكرت الخدمــات الإ
دارة توجــه جــل  ي القضايــا، منوهــاً أن الإ

وللعمــل عــى �عــة النظــر �ن
ــري  ــون الخب ــا ليك ــى آدابه ــة ع ــة والمحافظ ــاء بالمهن ــا لالرتق اهتمامه
كات  فــة لمهنتــه. وأكــد أن التعامــل ســيكون مــع مكاتــب و�ش واجهــة م�ش
ة وليــس مــع الأفــراد وذلــك حفاظــاً عــى حقــوق هــذه المكاتــب  الخــرب

ــا. ــع عليه ــؤولية تق لأن المس

ومــن جهتــه تحــدث ممثــل هيئــة قضايــا الدولــة، الســيد محمــود 
تتــم  العالقــة  أن  بالهيئــة، مؤكــداً  اء  الخــرب ي عــن عالقــة 

المــرزو�ت
افيــة مــن أجــل ســالمة وعدالــة تــداول القضايــا. باحرت

اء  دارة الخــرب ي نهايــة اللقــاء جــدد الدكتــور هاشــم الســيد الشــكر لإ
و�ن

ــا  ــم وم ــوة، وأشــاد بجهوده ــم الدع ــم وتلبيته ــى حســن تعاونه ع
ــة  ي الخدم

ــور �ن ــن التط ــد م ــة والمزي ــة نوعي ــن نقل ــة م ــهده المرحل تش
ــل. ــم العم وتنظي
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المحـاسبيــن القــانونييــن 
تعقد جمعيتها العمومية

ن جمعيتهــا  ن القانونيــ�ن عقــدت جمعيــة المحاســب�ي
برئاســة   2018 لعــام  العاديــة،  العموميــة 
دارة  الدكتــور هاشــم الســيد رئيــس مجلــس االإ
دارة، ومدقــق  وحضــور الســادة أعضــاء مجلــس االإ
ــوزارة  ــات ب ــن إدارة الجمعي ــل ع الحســابات وممث
المــرح  قاعــة  ي 

�ن وذلــك   داريــة،  االإ التنميــة 
ــؤون  ــل والش ــة والعم داري ــة االإ ــىن وزارة التنمي بم
االجتماعيــة. وقــد شــمل جــدول أعمــال االجتمــاع 
 ،2018 لعــام  دارة  االإ مجلــس  تقريــر  عــرض 
وإبــراء  الختاميــة،  انيــة  ن المري عــى  والمصادقــة 
المنتهيــة،  الســنة  عــن  دارة  االإ مجلــس  ذمــة 
ــام 2019،  ــة لع ــة الموازن وع خط ــرش ــرار م وإق
ن مراقــب حســابات جديــد لعــام 2019.  وتعيــ�ي

الســيد  هاشــم  الدكتــور  توجــه  كلمتــه  ي 
و�ن

دارة الســابق لمــا  بالشــكر والتقديــر لمجلــس االإ
قدمــوه مــن إســهامات تشــكلت معهــا مالمــح 
أداء  مــن  ومكنتهــا  الجمعيــة،  عمــر  ي 

�ن مهمــة 
رســالتها عــى أكمــل وجــه، مؤكــدا عــى مواصلــة 
ــوح  ــتوى طم ــد مس ــة عن ــون الجمعي ــود لتك الجه
ي القيــام بالــدور الحيــوي المنــوط 

المجتمــع �ن
ــار إىل  ــاء. وأش ــن العط ــد م ــق المزي ــا،  وتحقي به

ــة  ة الحالي ــرت ي الف
ــة �ن ة الجمعي ــري ــهده مس ــا تش م

ي توقيــع العديــد مــن االتفاقيــات 
مــن إنجــازات �ن

ومذكــرات التفاهــم مــع الكثــري مــن الهيئــات 
والعالميــة،  قليميــة  واالإ المحليــة  والمؤسســات 
وتنميــة  التدريبيــة  امــج  الرب توفــري  بهــدف 
ــة لالأعضــاء. كمــا ذكــر  ــة والمهني القــدرات العلمي
التواصــل  لتفعيــل ســبل  تســعى  الجمعيــة  أن 
ن منتســبيها مــن خــالل بعــض الفعاليــات.  بــ�ي
الصالــون  تنظيــم  تــم  الشــأن  هــذا  ي 

و�ن
ــة للحــي  ــر المؤسســة العام ي االأول بمق المحاســىب
ي – كتــار، كمــا تنظيــم الملتقــى الرابــع 

الثقــا�ن
العلميــة  الجمعيــة  مــع  بالتعــاون  ن  للمحاســب�ي
للمحاســبة بمقــر جامعــة قطــر، هــذا بجانــب 
ي معــرض الدوحــة الــدوىلي للكتــاب 

المشــاركة �ن
االأول  المعــرض  ي 

�ن للمشــاركة  واالســتعداد   29
الجمعيــات  إدارة  ســتنظمه  ي 

الــىت للجمعيــات 
الخاصــة.  والمؤسســات 

البحــث  تشــجيع  صعيــد  عــى  أنــه  وأضــاف 
العلمــي وربطــه بعمليــة التنميــة تــم تنظيــم 
ــة  ــوان »مهن ــت عن ــي تح ــث العلم ــابقة البح مس
 » ي

ــة االقتصــاد الوطــىن ي تنمي
المحاســبة ودورهــا �ن

وتبــادل  المشــاركات  توســيع  بهــدف  وذلــك 
المعرفــه  انتقــال  عمليــات  وتســهيل  ات  الخــرب
ي ســبيل النهــوض 

ن أبنــاء المهنــة، �ن ات بــ�ي والخــرب
يخــدم  بمــا  ي  المحاســىب العمــل  بمســتوى 
ــع  ــري والنف ــود بالخ ــا يع ــاء وبم ــات االأعض طموح

عامــة. ي  المحاســىب العمــل  عــى 

الشــكر  آيــات  اســمى  ي ختــام حديثــه رفــع 
و�ن

الســمو  صاحــب  ة  حــرن مقــام  إىل  والعرفــان 
ي أمــري البــالد 

الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثــا�ن
المفــدى وإىل نائــب االأمــري ســمو الشــيخ عبــدهللا 
ي وإىل معــاىلي الشــيخ عبــدهللا 

بــن حمــد آل ثــا�ن
ــر  ــوزراء وزي ــس ال ي رئيــس مجل

ــا�ن ــارص آل ث ــن ن ب
ي بالمجتمــع 

الداخليــة عــى مــا يقدمونــه للــر�ت
ورفعتــه.

كمــا توجــه بالشــكر إىل ســعادة وزيــر التنميــة 
االجتماعيــة  والشــؤون  والعمــل  داريــة  االإ
والمؤسســات  الجمعيــات  إدارة  ي 

�ن ن  والعاملــ�ي
دفــع  ي 

�ن الكريمــة  جهودهــم  عــى  الخاصــة، 
لدولتنــا  والتقــدم  والعطــاء  البنــاء  ة  مســري
الســادة  إىل  الشــكر  . وكذلــك واصــل  الحبيبــة 
الجمعيــة  وأعضــاء  دارة  االإ مجلــس  أعضــاء 
الطيبــة  عــى جهودهــم  ن  والعاملــ�ي العموميــة 
ــذل  ــى ب ــد ع ــدداً العه ــة، مج ــة الجمعي ي نهض

�ن
مــا  وتحديــث  لتطويــر  العطــاء  مــن  المزيــد 
ــا  ــات وترســيخ مكانته ــن خدم ــة م ــه الجمعي تقدم

المجتمــع. خدمــة  ي 
�ن
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ملتقى المحاسبين يقدم توصياته إلى الجهات 
المسؤولة لتعـزيز دور المهنــــة في التنميـــــة

ن القطريــة،  ن القانونيــ�ي نظمــت جمعيــة المحاســب�ي
بالتعــاون مــع الجمعيــة العلميــة للمحاســبة بجامعــة 
ي دولــة قطــر 

ن �ن قطــر الملتقــى الرابــع للمحاســب�ي
ــبة« ــة المحاس ــر مهن ــوان: »تطوي بعن

وشــهد الملتقــى ثــالث جلســات، تمحــورت حــول 
 ، ي المحاســىب العمــل  لتطويــر  المطلوبــة  االآليــات 
ــبة  ــة المحاس ــه مهن ــوم ب ــذي تق ــم ال ــدور المه وال
ي 

ي تعزيــز مقومــات االقتصــاد الوطــىن
والمراجعــة �ن

الشــاملة  التنميــة  ضمــن  مؤسســاته،  وخدمــة 
قطــر. دولــة  تشــهدها  ي 

الــىت والمســتدامة 
هاشــم  الدكتــور  تحــدث  االفتتاحيــة  الجلســة  ي 

�ن
ن  الســيد، رئيــس مجلــس إدارة جمعيــة المحاســب�ي
الــذي  الحيــوي  الــدور  عــى  مؤكــداً  ن  القانونيــ�ي
ــق االأهــداف المنشــودة  ي تحقي

ــة �ن ــه الجمعي تقــوم ب
ــار  ــا. وأش ــوط به ي المن

ــىن ــدور المه ــام بال ــا والقي منه
ــة  ة الحالي ــرت ي الف

ــة �ن ة الجمعي ــري ــهده مس ــا تش إىل م
ــف  ي تعري

ــي �ن عالم ــتوى االإ ــى المس ــازات ع ــن إنج م
المجتمــع بأنشــطتها وكيفيــة االســتفادة مــن خدماتهــا. 
مــن  العديــد  توقيــع  ي 

�ن ي 
المهــىن المســتوى  وعــى 

مــن  الكثــري  مــع  التفاهــم  ومذكــرات  االتفاقيــات 
امــج  الرب توفــري  بهــدف  والمؤسســات،  الهيئــات 
والمهنيــة  العلميــة  القــدرات  وتنميــة  التدريبيــة 
ــاطها  ــل نش ــة تواص ــر أن الجمعي ــا ذك ــاء. كم لالأعض
ي مجــال المعــارض والمؤتمــرات؛ حيــث تــم تنظيــم 

�ن
االســتعداد  وجــاري  االأول  ي  المحاســىب الصالــون 

ي 
ي والمشــاركة �ن

ي الثــا�ن لتنظيــم الصالــون المحاســىب
معــرض الدوحــة الــدوىلي للكتــاب.

ــط  ي وس
ــأ�ت ن ي ــب�ي ــع للمحاس ــى الراب ــاف أن الملتق وأض

ات  ي توســيع المشــاركات وتبــادل الخــرب
تطلعــات �ن

ن  ــ�ي ات ب ــرب ــه والخ ــال المعرف ــات انتق ــهيل عملي وتس
ــل  ــتوى العم ــوض بمس ــبيل النه ي س

ــة، �ن ــاء المهن أبن
ي بمــا يخــدم طموحــات االأعضــاء وبمــا  المحاســىب
ي عامــة. يعــود بالخــري والنفــع عــى العمــل المحاســىب

ن  و�ن كلمتــه بهــذه المناســبة قــال الدكتــور ياســ�ي
للمحاســبة  العلميــة  الجمعيــة  رئيــس  الجنــدي، 
ــة ســاهمت منــذ تأسيســها  بجامعــة قطــر أن الجمعي
مــن  قطــر،  دولــة  ي 

�ن المحاســبة  مهنــة  تطويــر  ي 
�ن

ــة والمؤتمــرات المتخصصــة  خــالل الــدورات التدريبي
ي الفعاليــات المختلفــة. وأضــاف 

والمشــاركة الفعالــة �ن
ن بجامعــة قطــر  أن الدعــم المســتمر مــن المســؤول�ي
وعــى رأســهم ســعادة الدكتــورة خالــد الخاطــر نائــب 
رئيــس الجامعــة كان الســبب الرئيــ�ي وراء الــدور 
ي 

ــه �ن ــة. وأشــار إىل أن ــه الجمعي ــذي تقــوم ب ــارز ال الب
ي تشــهدها 

ظــل النهضــة االقتصاديــة والحضاريــة الــىت
دولــة قطــر تــزداد الحاجــة إىل تطويــر مهنــة المحاســبة 

والمراجعــة.
ي ترأســها الدكتــور هاشــم 

ي الجلســة االأوىل الــىت
و�ن

الســيد، تنــاول الدكتــور خالــد الخاطــر مســتقبل 
عــى  مشــدداً  قطــر  دولــة  ي 

�ن المحاســبة  مهنــة 
العمــل  تطــور  يالئــم  بمــا  يعــات  الترش تعديــل 

المخرجــات  بجــودة  االهتمــام  ورة  ورصن  ، ي
المهــىن

ي 
�ن الملحوظــة  الطفــرة  مــع  والمهنيــة  التعليميــة 

ــا  ــوم الجمعيــات بدوره . وأن تق ن ــداد المحاســب�ي أع

، والعمــل عــى إعطــاء  ن ي صقــل مهــارات المحاســب�ي
�ن

دور أكــرب للمكاتــب الوطنيــة جنبــاً إىل جنــب مــع 

المكاتــب العالميــة لتهيئــة اللمنــاخ لوجــود مكاتــب 

وطنيــة قويــة وفعالــة. كمــا اســتعرض ســعادة الشــيخ 

ــس  ، مســاعد رئي ي
ــا�ن ــن ســعود آل ث ــد ب ــن حم ــد ب فه

ي 
ديــوان المحاســبة دور ورؤيــة ديــوان المحاســبة �ن

تطويــر مهنــة المحاســبة وأكــد أن الديــوان يعمــل 

ــة  ــدورات المؤهل امــج وال ــري مــن الرب ــري الكث عــى توف

ن  الموظفــ�ي تاهيــل  بهــدف  المهنيــة،  للشــهادات 

ــر  ــماعيل مدي ــب االس ــور رج ــا الدكت . أم ن ــ�ي والخريج

ــم المســتمر بجامعــة  ــز خدمــة المجتمــع والتعلي مرك

ــل  ــة وتأهي ي متابع
ــة �ن ــتعرض دور الجامع ــر فاس قط

ــاون  ــب بالتع ــز يرح ــى أن المرك ــز ع . ورك ن ــ�ي الخريج

ي االســتفادة 
ن �ن مــع كافــة الجهــات واالأشــخاص الراغبــ�ي

ــل  ن التأهي ــ�ي ــل ب ــة التكام ــاً بأهمي ــطته إيمان ــن أنش م

. ي
االأكاديمــي والتأهيــل المهــىن

مصطفــى  الدكتــور  تحــدث  الثانيــة  الجلســة  ي 
و�ن

كليــة  دور  عــن  المحاســبة  قســم  رئيــس  كمــال، 

ــة  ــة مؤهل ــوادر وطني ــج ك ي تخري
ــاد �ن دارة واالقتص االإ

ــس  ــى يعك ــذا الملتق ــاف أن ه ــة وأض ــاءات عالي بكف

ن عــى مهنــة المحاســبة ودورهــا  اهتمــام القائمــ�ي

ــيد  ــاول الس ــا تن ــة. كم ــة االقتصادي ي التنمي
ــال �ن الفع

ــوش  ــد ت ــت ان ــب ديلوي ــل مكت ــة ممث ــت صالح مدح

 . ي
ي خدمــة االقتصــاد الوطــىن

دور المكاتــب العالميــة �ن

أمــا الســيد عبــدهللا المنصــوري نائــب رئيــس جمعيــة 

اتيجيات عمــل  ن فتنــاول اســرت ن القانونيــ�ي المحاســب�ي

ورة تشــجيع الكفاءات  مكاتــب المحاســبة الوطنيــة ورصن

ي ظــل أزمــة الحصــار ومــا أفرزتــه مــن 
الوطنيــة ســيما �ن

ي االعتمــاد عــى الكــوادر الوطنيــة وتوجيهــات 
أهميــة �ن

ــأن. ــذا الش ي ه
ــري �ن ــمو االأم س

رفــع  عــى  الحضــور  اتفــق  الملتقــى  ختــام  ي 
و�ن

ي الدولــة، وذلــك 
التوصيــات إىل الجهــات المســؤولة �ن

ن  ــ�ي ي القطاع
ــبة �ن ــة المحاس ــل دور مهن ــز وتفعي لتعزي

ــوي  ــا الق ــة دوره ــون للمهن ــاص. وأن يك ــام والخ الع

ي تنميــة المجتمــع وتطــوره.
والفعــال �ن
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أنــه وبالرغــم مــن هــذا الحصــار الجائــر اال 
تفوقهــا  عــى  المحافظــة  مــن  تمكنــت  انهــا 

قليمــي.  العالمــي واالإ االقتصــادي 

أطلقــت  المرحلــة  لمتطلبــات  ووفقــا 
االقتصاديــة  المبــادرات  مــن  عــدداً  الدولــة 
ن القطــاع الخــاص  واالســتثمارية لدعــم وتحفــري
االقتصاديــة  النهضــة  ة  مســري ي 

�ن للمشــاركة 
وتأكيــداً  البــالد،  انتظمــت  ي 

الــىت الشــاملة 
ــج  ــم المنت ــة لدع ــة حمل ــت الدول ــك أطلق لذل
ي وذلــك مــن أجــل تحقيــق االكتفــاء 

الوطــىن
الدولــة  وضخــت   ، ي

الغــذا�أ واالأمــن  ي 
الــذا�ت

ــتثمار  ــة لالس ــواال ضخم ــة أم ــاع الخاص والقط
 ، ي

الغــذا�أ باالأمــن  المتعلقــة  القطاعــات  ي 
�ن

ي 
�ن المحــىي  المنتــج  دعــم  حملــة  وســاهمت 

توفــري منصــات ترويجيــة وتســويقية أدت إىل 
ي 

ــىت ــة ال ــات المحلي ــى المنتج ــع ع ــال واس إقب
ــب.  ــعر المناس ــة والس ــودة العالي ت بالج ن ــري تم

ــة قطــر قــد احتلــت المركــز االأول   وكانــت دول
، حســب  ي

ــن الغــذا�أ ي االأم
ــج �ن ــة الخلي ي منطق

�ن

كابيتــال،  ن  ألــ�ب لمؤسســة  الســنوي  التقريــر 
وحــددت الدولــة عــام 2023 للوصــول إىل 
ن %70 مــن احتياجاتهــا الغذائيــة، وعــام  تأمــ�ي
الكامــل،  ي 

الــذا�ت االكتفــاء  لتحقيــق   2030
ي 

�ن الـــ 90%  تفــوق  االآن  تحقــق  بأنهــا  علمــا 
ــان.  ــاع االألب قط

ي حققهــا 
ــىت ــة ال نجــازات االقتصادي وحظيــت االإ

ي 
ة الحصــار و�ن االقتصــاد القطــري طيلــة فــرت

ــا  ــري م ــي كب ــام عالم ة باهتم ــري ــنوات االأخ الس
الدولــة تصبــح مناخــاً جاذبــاً وقبلــة  جعــل 

آمنــة لالســتثمارات االأجنبيــة. 

القتصادي النمو 

بالنمــو االقتصــادي حصــدت  يتعلــق  وفيمــا 
ي مــؤ�ش الــدول المحققــة 

قطــر المرتبــة االأوىل �ن
عامــا   20 الـــ  خــالل  االقتصــادي  للنمــو 
الماضيــة، كمــا حققــت متوســط نمــو اقتصــادي 

ــر  ــتوى %10.5، االأم ــغ مس ــب يبل ــنوي مرك س
الــذي مكــن االقتصــاد القطــري مــن تجــاوز 
آثــار الحصــار بتحقيــق معــدالت نمــو فــاق كل 

التوقعــات. 

حققــه  الــذي  الضخــم  النمــو  لهــذا  وتبعــا 
ــوك  ــات البن ــت احتياطي ــري نم ــاد القط االقتص
مــن  االأوىل  الثالثــة  االأربــاع  ي 

�ن  5% بنســبة 
. وعــادت االحتياطيــات الدوليــة  العــام الحــاىلي
ي انخفضــت 

والســيولة بالعملــة االأجنبيــة الــىت
ي االأشــهر االأوىل بعــد 

بنســبة وصلــت لـــ %20 �ن
الحصــار إىل مســتوياتها الطبيعيــة، ووصلــت 
ي نهايــة الربــع الثالــث 

إىل 46.5 مليــار دوالر �ن
مــن 2018. 

جهاز قطر لالســتثمار

ــذي تأســس  ــاز قطــر لالســتثمار، وال ــرب جه يعت
الصناديــق  أكــرب  مــن   ،2005 عــام  ي 

�ن
ــغ 320  ــة بحجــم أصــول بل الســيادية العالمي
وة  ــرش ــق ال ــد صنادي ــه معه ــار دوالر، وصنف ملي

قطر تتصدر “
دول العالم 

في النمو 
االقتصادي

القطاع “
المصرفي 

يشهد قفزات 
نوعية
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ي قائمــة 2018 عــى أنــه 
الســيادية االأمريــ�ي �ن

ي العالــم، 
عــا�ش أكــرب صنــدوق ثــروة ســيادي �ن

متنوعــة  اســتثمارية  بشــبكة  الجهــاز  ويتمتــع 
ــة القطاعــات  ــا وشــملت كاف ــن نوعه ــدة م وفري
ي 

�ن اســتثماراته  وتنتــرش  الواعــدة  االســتثمارية 
معظــم دول العالــم. 

ــة  ي بورص
ــتثمر �ن ــرب مس ــر أك ــاز قط ــرب جه ويعت

ــص  ــى حص ــتحواذه ع ــالل اس ــن خ ــة م الدوح
كــة  و�ش ي 

الوطــىن قطــر  بنــك  ي 
�ن االأغلبيــة 

 12 ي 
�ن تعمــل  ي 

الــىت »أوريــدو«  االتصــاالت 
كــة الخطــوط  دولــة، كمــا يدعــم الجهــاز �ش
ــغ  ــطول بل ــك اس ي تمتل

ــىت ــة ال ــة القطري الجوي
234 طائــرة، وتصــل إىل نحــو 150 وجهــة 

حــول العالــم. 

ــة  ــوالً مالي ــتثمار أص ــر لالس ــاز قط ــك جه ويمتل
ماليــة  واحتياطــات  اســتثمارات  عــى  تتــوزع 
المعمــورة،  أرجــاء  كافــة  تغطــي  ضخمــة 
ــال ال الحــر، تضــم قائمــة  وعــى ســبيل المث
بمليــارات  تقــدر  ي 

الــىت الماليــة  اســتثماراته 
العالــم  حــول  اســتثماراً   29 الــدوالرات 
ن  ــري ــل باركل ى مث ــرب ــة ك ــوك عالمي ــا بن ــن بينه وم
ضافــة إىل كونــه أكــرب  وكريــدي ســويس، باالإ
العمالقــة  »فولكســفاغن«  كــة  ي �ش

�ن مســاهم 
االألمانيــة وذلــك بحصــة  الســيارات  لصناعــة 
كمــا  دوالر.  مليــارات   9 قيمتهــا  ماليــة 
يمتلــك جهــاز قطــر لالســتثمار سلســلة مــن 
ــف  ي مختل

ــة �ن ــة والفندقي ــتثمارات العقاري االس
العالــم.  قــارات 

ولــدى الجهــاز اســتثمارات بمليــارات الــدوالرات 
كات الطاقــة العالميــة حيــث انــه  ى �ش ي كــرب

�ن
كــة النفــط  ي �ش

يمتلــك حصــة بلغــت %19.5 �ن
ــع  ــة م اك ــة »روســنفت« بالرش الروســية العمالق
للتجــارة،  العمالقــة  الســويرية  »جلينكــور« 
ــار  ــورو »12.2 ملي ــارات ي ــل 10.2 ملي مقاب

.» ــ�ي دوالر أمري

ــكاً أساســياً ضمــن  ي  كمــا يعتــرب جهــاز قطــر �ش
حصــة  ت  اشــرت ي 

الــىت المســتثمرين  مجموعــة 
ي بريطانيــا، 

%61 مــن شــبكة أنابيــب الغــاز �ن
الوطنيــة،  الشــبكة  تمتلكهــا  كانــت  ي 

الــىت
النفــط  كــة  �ش مــن   4.6% حصــة  ويمتلــك 

ــة.  ــة والهولندي يطاني ــال داتــش شــل« الرب »روي

ــة  ــتثمارات ملياري ــر اس ــاز قط ــك جه ــا يمتل كم
ــث  ــة ، حي ــمالية والجنوبي ــكا الش ي أمري

ــة �ن قوي
ي 

ــا�ن ــة »تيف ي مجموع
ــبة %13 �ن ــك نس ــه يمتل أن

كات  ى �ش «، وهــي واحــدة مــن كــرب ي
آنــد كومبــا�ن

ويمتلــك  االأمريكيــة،  والذهــب  المجوهــرات 
ــتايت  ــر س ــة إمباي ك ي �ش

ــبة %10 �ن ــاز نس الجه
ــة  ــة بقيم ــورك، وحص ــة نيوي ي مدين

ــة �ن العقاري
ي بنــك أوف أمريــكا، تمتلــك قطــر 

مليــار دوالر �ن
»باركيــه  وع  مــرش مــن   23% حصــة  ول  للبــرت
الســواحل  قبالــة  النفطــي  كونشــاس«  داس 
كــة »شــل«، مقابــل نحــو  ازيليــة مــن �ش الرب

مليــار دوالر.

الغاز الطبيعي المســال

للغــاز  ومصــدر  منتــج  أكــرب  قطــر  تعتــرب 
مــن   30% تصــل  بنســبة  المســال  الطبيعــي 
ــر  ــة قط ك ــت �ش ــاز، وكان ــي للغ ــاج العالم االنت
ي ســبتمرب 2018 عــن 

ول قــد أعلنــت �ن للبــرت
ــي  ــاز الطبيع ــن الغ ــة م نتاجي ــا االإ ــع طاقته رف
المســال مــن 77 مليــون إىل 110 مليــون طــن 
ــع  ــاج راب ــك خــالل إضافــة خــط إنت ســنوياً وذل
يد  ن للغــاز الطبيعــي المســال، االأمــر الــذي ســرت
ي الســوق العالمــي 

عــى إثــره حصــة قطــر �ن
بإنتــاج الغــاز المســال إىل أكــرش مــن 30% .

القطرية الخطوط 

كــة الخطــوط الجويــة القطريــة أ�ع  تعتــرب �ش
ي العالــم وبلــغ عــدد 

ان نمــواً �ن كات الطــري �ش
وجهاتهــا أكــرش مــن 160 وجهــة حــول العالــم 
بأســطول طائــرات يبلــغ 226 طائــرة ووفقــا 
 2019 العــام  فيسشــهد  كــة  الرش لخطــط 
 300 اىل  ليصــل  طائراتهــا  اســطول  زيــادة 
طائــرة بقيمــة ماليــة تبلــغ 92 مليــار دوالر.

ي 
ي إطــار ســعيها لتصبــح لتصبــح رائــدة �ن

و�ن
أن أصبحــت  بعــد  العالمــي  ان  الطــري قطــاع 
إيربــاص  لطائــرة  االأول  العالمــي  المشــغل 
لعــام  ايــر  فرب شــهر  ي 

�ن  1000-A350
2018، حيــث قدمــت الناقلــة بذلــك أحــدث 
مــن  تقدمــا  هــا  وأكرش العالــم  ي 

�ن الطائــرات 
ن  الناحيــة التكنولوجيــة للمســافرين عــى مــ�ت

ضافــة إىل اســتالم هــذه الطائــرة  رحالتهــا. وباالإ
ــالل  ــدة خ ــرة جدي ــة 25 طائ ــتلمت القطري اس

.2018

وحصــدت الخطــوط الجويــة القطريــة سلســلة 
ابرزهــا جائــزة  العالميــة ومــن  الجوائــز  مــن 
ــم ضمــن  ي العال

أفضــل درجــة رجــال أعمــال �ن
ــا  ــة 2018. كم ــس العالمي ــكاي تراك ــز س جوائ
حصــدت الخطــوط الجويــة القطريــة جائــزة 
االأعمــال  رجــال  درجــة  عــى  مقعــد  أفضــل 
ان  طــري كــة  �ش أفضــل  وجائــزة  العالــم،  ي 

�ن
صالــة  أفضــل  وجائــزة  االأوســط،  ق  الــرش ي 

�ن
ي العالــم، 

انتظــار لمســافري الدرجــة االأوىل �ن
وفــازت بجائــزة أفضــل درجــة رجــال أعمــال 

عــن مقعــد كيــو ســويت، ونالــت جائــزة أفضــل 
ــات  ــم الطعــام عــن خدمــة »وجب خدمــة تقدي
ــع  ــالن توزي ــالل إع ــك خ ــب« وذل ــب الطل حس
 2019 ان  الطــري قطــاع  ي 

�ن االمتيــاز  جوائــز 
ــز.  ــن ريتينغ ي إيرالي

و�ن ــرت لك ــع االإ ــة للموق التابع
وتعــد جوائــز االمتيــاز التابعــة للموقــع إحــدى 
ي 

ان �ن ــري ــاع الط ي قط
ــة �ن ــز المرموق ــرش الجوائ أك

اليا. أســرت

وشــهدت عمليــات القطريــة للشــحن الجــوي 
حيــث   2018 عــام  ي 

�ن ة  كبــري نجاحــات 
بنســبة  الجــوي  الشــحن  أرقــام  ارتفعــت 
مقارنــة   2018 عــام  ي 

�ن بالمئــة   10.6
ــة  ــة الجوي ــت الناقل ــا قام ــام 2017، فيم بع
ــوس  ــكاو إىل ل ــن م ة م ــا�ش ــالت مب ــغيل رح بتش

. ي
ســيىت ومكســيكو  أنجلــوس 

ن  ــ�ي ــوي جائزت ــحن الج ــة للش ــدت القطري وحص

بورصة قطر “
تثبت قوتها 
وتحقق أرباح 

قوية
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كــة  2018 همــا جائــزة أفضــل �ش ي عــام 
�ن

ــز  ــع جوائ ــم خــالل توزي ي العال
شــحن جــوي �ن

الهنــد للشــحن الجــوي، وجائــزة أفضــل ناقلــة 
ــل  ــالل حف ــط خ ق االأوس ــرش ــوي - ال ــحن ج ش
الشــحن  للوجســتيات  آســيا  جوائــز  توزيــع 

الجــوي وسلســلة التوريــد.

قطر بورصة 
وبالرغــم مــن الحصــار الجائــر المفــروض عــى 
تثبــت  أن  قطــر  بورصــة  اســتطاعت  الدولــة 
ــة  ــاح الضخم ــالل االأرب ــن خ ــا م ــا ومتانته قوته
خاصــة  القطريــة  كات  الــرش حققتهــا  ي 

الــىت
وكيماويــات، مــا أدى  كات قطــاع برت البنــوك و�ش
ئتمــان عــى المســتوى  اىل تراجــع مخاطــر االإ
ــك  ــب تمل ــع نس ــرار رف ــاهم ق ــا س ــىي كم المح
ي تزايــد تدفقــات ونمــو 

االأجانــب بالبورصــة �ن
ي 

ــذي ســاهم �ن ــر ال ــة االم ســتثمارات االجنبي االإ
المــال  الأســواق  ي 

االئتمــا�ن التصنيــف  تحســن 
ات القويــة  القطريــة، وشــكلت هــذه المــؤ�ش
المســتثمرين  ثقــة  إرتفــاع  ي 

�ن مهمــاً  عامــالً 
االأجنبيــة  الكثــري مــن االســتثمارات  وجذبــت 

الجديــدة اىل الســوق.

غ االأمريكيــة أن قطــر  واكــدت وكالــة بلومبــري

ــج عــى  ــا مــن دول الخلي اته تفوقــت عــى نظري
صعيــد أداء أســواقها الماليــة رغــم ظــروف 
الحصــار  انــه ورغــم  أكــدت  كمــا  الحصــار، 
اال أن االأصــول الماليــة لبورصــة قطــر كانــت 
ي دول 

ــا�ت ــة بب ــام مقارن ــذا الع ــل أداء ه االأفض
الخليــج االأخــرى. 

غ« أن بورصــة قطــر  وأظهــرت بيانــات »بلومبــري
مــن  دوالر  مليــار   2.47 جــذب  اســتطاعت 
794 مليونــا  االســتثمارات الخارجيــة مقابــل 
ــط،  ي فق ــىب ــو ظ ن الأب ــ�ي ــعودية و506 مالي للس

 المصرف “
المركزي 

يشهد قفزة 
في االحتياطي 

النقدي 
والسيولة 

ي خــروج 245 مليونــا. ن شــهدت د�ب ي حــ�ي
�ن

كمــا أظهــرت البيانــات أن مــؤ�ش بورصــة قطــر 
كان االأفضــل أداء حيــث صعــد بـــ %21 خــالل 
، مقابــل %9.5 لبورصــة أبــو  العــام الحــاىلي
ن  حــ�ي ي 

�ن الســعودية،  للبورصــة  و 7%   ، ي ظــىب
ي المــاىلي بـــ 26%. تهــاوى مــؤ�ش ســوق د�ب

ي 
االئتمــا�ن للتصنيــف  موديــز  وكالــة  وعدلــت 

ي 
ــر�ن ــاع الم ــر والقط ــتقبلية لقط ــا المس نظرته

المحــىي مــن ســلبية إىل مســتقرة.

ي
المرص�ن القطاع 

قفــزات  الدولــة  ي 
�ن ي 

المــر�ن القطــاع  شــهد 
2018 ووفقــا لبيانــات  نوعيــة خــالل عــام 
نوفمــرب  المركــزي حــىت شــهر  مــرف قطــر 
القطــاع  أصــول  ارتفعــت  فقــد   2018
ــاس  ــى أس ــبة %4.5 ع ــىي بنس ي المح

ــر�ن الم
القطــاع  أصــول  إجمــاىلي  وبلــغ   ، ســنوي 
ي القطــري لنفــس الشــهر 1393.3 

المــر�ن
ــار دوالر. كمــا  ــال بنحــو 385.5 ملي ــار ري ملي
ي قطــر عــى 

زادت أصــول البنــوك العاملــة �ن
بأنهــا  علمــاً   ،0.7% بنســبة  ســنوي  اســاس 
 1384.1 الســابق  أكتوبــر  ي 

�ن تبلــغ  كانــت 
مليــار ريــال. 
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زيــادة  لالأصــول،  الشــهري  االرتفــاع  ودعــم 
ي 

�ن الممنوحــة  االئتمانيــة  التســهيالت  حجــم 
 940.8 إىل   0.4% بنســبة  ي 

المــا�ن نوفمــرب 
ي 

مليــار ريــال، مقابــل 937.4 مليــار ريــال �ن
لــه. الســابق  أكتوبــر 

ي 
الــىت الماليــة  االأوراق  قيمــة محفظــة  وبلغــت 

ي 
تشــمل أدوات الديــن 178.2 مليــار ريــال �ن

ي أكتوبــر 
، مقابــل 176.5 مليــار ريــال �ن نوفمــرب

بنــد  وارتفــع   .0.9% شــهري  بنمــو   ، ي
المــا�ن

بنســبة %4.5 إىل23.1  االأخــرى  الموجــودات 
ي 

ــال �ن ــار ري ــة بـــ22.1 ملي ــال، مقارن ــار ري ملي
أكتوبــر الســابق.

احتياطــي نقدي قوي

والســيولة  النقــدي  االحتياطــي  قيمــة  وقفــزت 

لــدى مــرف قطــر المركــزي، خــالل أكتوبــر 

، بنســبة %31.2  عــى أســاس ســنوي،  ي
المــا�ن

ي لقطــر بنهايــة  وبلغــت قيمــة االحتياطــي االأجنــىب

ــال،  ــار ري ــو 172.48 ملي ــر 2018 نح أكتوب

مقابــل 131.47 مليــار ريــال بالشــهر المناظــر 

. وعــى أســاس شــهري،  ي
المــا�ن العــام  مــن 

 ،  1.96% لقطــر  ي  االأجنــىب االحتياطــي  ارتفــع 

ي 
ــال �ن ــار ري ــغ 169.17 ملي ــه كان يبل ــاً بأن علم

.2018 ســبتمرب 

نمــو الناتج المحىي

للدولــة  ن  المتمــري االقتصــادي  االأداء  ظــل  ي 
و�ن

ودليــل عــى تغلــب الدولــة عــى آثــار الحصــار ، 
ــدوىلي توقعــات  ــدوق النقــد ال ــر لصن أظهــر تقري
ــبة  ــري بنس ــىي القط ــج المح ــو النات ــة بنم إيجابي
ــزي  ــد المــرف المرك ــا اك ي 2019، كم

%3.1 �ن
االأول  النصــف  خــالل  المحــىي  الناتــج  نمــوه 
2018 بنحــو %5.2  كمــا قفــز الناتــج  مــن  
ــو  ة بنح ــرت ــذات الف ــمي ل ــاىلي االس جم ــىي االإ المح
ي 

�ن التضخــم  معــدل  اســتمرار  مــع    14%  .6
 ،  1% يتجــاوز  ال  والــذي  المنخفــض  مســتواه 
وتوقــع صنــدوق النقــد أن ينمــو الناتــج المحــىي 
ة مــن 2020 إىل 2023  ي الفــرت

الحقيقــي عــى �ن
بإنفــاق  مدعومــا  ســنويا  بالمائــة   2.7 بنحــو 
توســيع  مــع  العامــة  التحتيــة  البنيــة  ي 

�ن كبــري 
ــاج الغــاز الطبيعــي المســال واســتضافة كأس  إنت

.2022 العالــم 

أن  إىل  تشــري  تقديراتــه  بــأن  الصنــدوق  وأفــاد 
تفع  ــرت ي س ــىب ــد االأجن ــن النق ــالد م ــات الب احتياطي
جــراءات  ًا إىل أن االإ 36 مليــار دوالر، مشــري إىل 
ــا  ــة مكنته ــا الدول ي اتخذته

ــىت ــة ال ــة الضخم المالي
ــاض  ي انخف

ــة �ن ــات المتمثل ــة الصدم ــن مواجه م
إىل   2014 مــن  ة  الفــرت ي 

�ن النفــط  أســعار 
2016 إىل جانــب أزمــة الحصــار.

ــاد  ــه أن االقتص ــان ل ي بي
ــد �ن ــدوق النق ــر صن ذك

نمــو  مــع  القــوي  أداءه  يواصــل  القطــري 
ــو  ي بنح

ــو�ن ــري الهيدروكرب ــاع غ ــن القط ــج م النات
ي النصــف االأول مــن عــام 2018 

6 بالمائــة �ن
ــار  ــة الحص ــري أزم ــن تأث ــاد م ي االقتص

ــا�ن ــع تع م
وارتفــاع أســعار النفــط.

الدولي مطار حمد 

بتصميمــه  الــدوىلي  حمــد  مطــار  اســتطاع 
افتتاحــه  منــذ  الضخمــة  وامكاناتــه  الفخــم 
ان  ي قطــاع الطــري

مــن تحقيــق قفــزات نوعيــة �ن
ــار  ــر الحص ي ك

ــري �ن ــكل كب ــار بش ــاهم المط وس
اد  ــتري ــارة واالس ــيطه التج ــالل تنش ــن خ ــر م الجائ
يلعبــه  الــذي  الــدور  عــى  والتصدير،عــالوة 
كجــر جــوي ســياحي يربــط قطــر بــكل دول 
»مغادريــن  حمــد  مطــار  واســتقبل  العالــم، 
ي 

9.68 مليــون مســافر �ن ن وعابريــن«  وقادمــ�ي
.2018 مــن  الثالــث  الربــع 

ــات  ــع بأمكاني وع ضخــم ويتمت ــه مــرش ونســبة الأن

بــع أعــى قائمــة  مهولــة تمكــن بذلــك مــن الرت

ق االأوســط، ويعتــرب المطــار أكــرب  مطــارات الــرش

ق  والــرش المنطقــة  ي 
�ن للبيئــة  صديــق  وع  مــرش

ــف  ــم تصني ــات ت ــذه المعطي ــا له ــط ووفق االأوس

ي العالــم« 
المطــار كخامــس »أفضــل مطــار �ن
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ضمــن جوائــز ســكاي تراكــس 2018 متقدمــاً 
بذلــك درجــة عــن ترتيــب عــام  2017، كمــا 
ق  الــرش ي 

�ن مطــار  »أفضــل  لقــب  منحــه  تــم 
، كمــا فــاز  االأوســط« للعــام الرابــع عــى التــواىلي
ي 

�ن االأوســط  ق  الــرش ي 
�ن مطــار  أفضــل  بجائــزة 

اســتطالع مجلــة »جلوبــال ترافلــر« االأمريكيــة، 
ــل  ــزة »أفض ــوز بجائ ــح للف ــار مرش ــاً، المط وحالي
ســكاي  قبــل  جوائــز  مــن  العالــم«  ي 

�ن مطــار 
.2019 لعــام  للمطــارات  العالميــة  تراكــس 

ــج  ــن نتائ ــار وتضم ــدره المط ــر أص ــف تقري وكش
ي مــن العــام الجــاري، عــن 

ــا�ن ــع الث ــه للرب عمليات
أنــه تعامــل مــع 53 ألفــا و517 حركــة طائــرات 
ــبة 2.24  ــا بنس ــا ارتفاع ــها محقق ة نفس ــرت ي الف

�ن
ــه،  ــن العــام ذات ــع االأول م ــة بالرب ــة مقارن بالمائ
ــن  ــا م ــا و357 طن ــع 540 ألف ــل م ــا تعام فيم
ــام 2018،  ــن الع ي م

ــا�ن ــع الث ي الرب
ــع �ن البضائ

ــع  ــم البضائ ــن حج ــة م ــبتها 5 بالمائ ــادة نس بزي
ــن  ــع االأول م ي الرب

ــار �ن ــا المط ــل معه ي تعام
ــىت ال

العــام نفســه.

ن  ــ�ي ــدوىلي الســتقبال ثالث ــد ال ويخطــط مطــار حم
العــدد  ليتضاعــف  ســنوياً،  مســافر  مليــون 
ن  ن مليونــا عنــد االنتهــاء مــن تجهــري إىل خمســ�ي
المطــار. ويتوقــع مســؤولو لجنــة تســيري المطــار 
إىل  للمطــار  االســتيعابية  القــدرة  ترتفــع  أن 
ن مليــون مســافر، ويكــون بذلــك قــادرا  ســبع�ي
مونديــال  احتضــان  احتياجــات  تلبيــة  عــى 

.2022

كــرب  االأ الطائــرات  صيانــة  مســتودع  ويعتــرب 
تبلــغ  اســتيعابية  بطاقــة  العالــم،  ي 

�ن مســاحة 
نفســه،  الوقــت  ي 

�ن صيانتهــا  تتــم  طائــرة   13
لطائــرات  خصيصــاً  مصمــم  مطــار  أول  وهــو 

.A380

ــالع  ــوط وإق ــة هب ــة عملي ــار مئ ــتوعب المط ويس
ي الســاعة الواحــدة، وهــو مــا يعــادل هبــوط 

�ن
ــق. ــالث دقائ ــرات كل ث ــس طائ خم

أ قطر موا�ن

ي 
أ البحريــة »مــوا�ن كــة القطريــة للمــوا�ن تديــر الرش

قطــر«، كل مــن مينــاء حمــد ومينــاء الدوحــة 
ومينــاء مســيعيد ومينــاء الرويــس، ويعتــرب مينــاء 
ي مدينــة مســيعيد جنــوب 

حمــد الــذي يقــع �ن
 2017 ســبتمرب  ي 

�ن افتتــح  والــذي  الدوحــة 

ق  والــرش الخليــج  ي 
�ن البحريــة  أ  المــرا�ن كأكــرب 

ــارة  ــر للتج ــة قط ــاء بواب ــرب المين ــط، ويعت االأوس
ي 

ــة �ن ــة نوعي ــاء نقل ــدث المين ــم، وأح ــع العال م
ن القــدرة  تحقيــق التنــوع االقتصــادي وتحســ�ي
يتواكــب مــع أهــداف  التنافســية لقطــر، بمــا 

.2030 رؤيــة قطــر الوطنيــة 

كــر  ي 
�ن محوريــاً  دوراً  قطــر  أ  مــوا�ن ولعبــت 

الحصــار المفــروض عــى الدولــة وذلــك مــن 
تصديــر  حركــة  تنشــيط  ي 

�ن مســاهمته  خــالل 
تنفيــذ  ي 

�ن المســتخدمة  المــواد  اد  واســتري
والبضائــع  ى  الكــرب اتيجية  ســرت االإ المشــاريع 
الغذائيــة، وخــالل  المــواد  والســلع وال ســيما 
اســتقبلها  ي 

الــىت الســفن  عــدد  بلــغ   2018
عامــة  وبضائــع  ســفينة   4,392 المينــاء 
فيمــا  و  طــن   1,319,187 حجمهــا  بلــغ 
ومعــدات  ســيارات   65,141 أســتقبال  تــم 
رأس  و871,118  حاويــات  و1,210,136 
ــدره 287,416  ــا ق ــة وم وة الحيواين ــرش ــن ال م

. نشــاءات  واالإ البنــاء  مــواد  مــن  طــن 

ــن  ــى %28 م ــتحوذ ع ــد اس ــد ق ــاء حم وكان مين
بالنســبة  االأوســط،  ق  الــرش ي 

التجــارة �ن حجــم 
ي بـــ 

ــاء �ن ــاهم المين ــة س ــارة بالدول ــم التج لحج
%95 مــن حركــة الصــادرات والــواردات القطريــة
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اطالق النسخة العربية لدليل 
معاييـر المحـاسبـة الـدوليــة 

الدكتــور طــالل  أعلــن   اوقيــة:  ـ  الدوحــة 
ي  العــر�ب المجمــع  جمعيــة  رئيــس  أبوغزالــه 
جمعيــة  )وهــي  ن  القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي
إصــدار  عــن  ردن(  بــاالأ ن  للمحاســب�ي
جمــة  المرت العربيــة  للنســخة  الجمعيــة 
ي 

�ن الدوليــة  المحاســبة  معايــري  كتــاب  مــن 
.2017 العــام  القطــاع 

لتطويــر  تســعى  الجمعيــة  أن  إىل  وأشــار 
دارة ومــا يتصــل بهــا  علــوم المحاســبة واالإ
ويتفــرع عنهــا مــن مبــادئ تطبــق عــى كل 

المهنيــة. الخدمــات  بعــض  أو 

ي  وأضــاف: تســعى جمعيــة المجمــع العــر�ب
ن إىل تطويــر مســتوى  القانونيــ�ي ن  للمحاســب�ي
أعــى  إىل  والســلوك  والممارســة  الكفــاءة 

اهتمامهــا  خــالل  مــن  المهنيــة  المســتويات 
كل  ومتابعــة  المحاســبية  صــدارات  باالإ
المحاســبة  ي 

مهنــىت ي 
�ن وحديــث  جديــد 

. قيــق لتد وا

المحاســبة  )معايــري  الدليــل  ويتضمــن 
2017( هــذا  العــام  القطــاع  ي 

�ن الدوليــة 
معيــار  همــا:  جديديــن  معياريــن  إضافــة 
 30 العــام  القطــاع  ي 

�ن الــدوىلي  المحاســبة 
المحاســبة  معيــار   ،» ن الموظفــ�ي »منافــع 
»عمليــات   40 العــام  القطــاع  ي 

�ن الــدوىلي 
العــام«.. القطــاع  ي 

�ن عمــال  االأ اندمــاج 

وتــم إجــراء تعديــالت عــى بعــض المعايــري 
الســنوية  التحســينات  صــدار  الإ نتيجــة 
ي 

�ن الدوليــة  المحاســبة  معايــري  عــى 

معايــري  تطبيــق  وقابليــة  العــام،  القطــاع 
قيمــة  وانخفــاض  الدوليــة،  المحاســبة 

تقييمهــا. المعــاد  االأصــول 
وتــم ســحب عــدة معايــري تتضمــن معيــار 
 6 العــام  القطــاع  ي 

�ن الــدوىلي  المحاســبة 
ــة«،  ــدة والمنفصل ــة الموح ــات المالي »البيان
المنشــآت  ي 

�ن »االســتثمارات   7 والمعيــار 
ي 

�ن »الحصــص   8 والمعيــار  الزميلــة«، 
 34 والمعيــار  كة«،  المشــرت المشــاريع 
والمعيــار  المنفصلــة«  الماليــة  »البيانــات 
الموحــدة«،  الماليــة  »البيانــات   35
المنشــآت  ي 

�ن »االســتثمارات   36 والمعيــار 
والمعيــار  كة«،  المشــرت والمشــاريع  الزميلــة 
 38 كة«، والمعيــار  تيبــات المشــرت 37 »الرت
المنشــآت  ي 

�ن الحصــص  عــن  فصــاح  »االإ
االأخــرى«.
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مصطلحات المحاسبة والمالية
المراجعة انية  ن مري

ــدة  ــح أرص ــدول يوض ــف أو ج ــن كش ــارة ع عب
ــخ  ــتاذ بتاري ــرت االأس ــودة بدف ــابات الموج الحس
وأرصــدة  مدينــة  أرصــدة  اىلي  مبوبــة  ن  معــ�ي
دائنــة ويســتخدم للتاكــد مــن تســاوي مجمــوع 

ــة. ــدة الدائن ــع االأرص ــة م ــدة المدني االأرص

جمالية التكلفــة الإ

ي 
هــي مجمــوع عنــارص التكاليــف المختلفــة الــىت

نتــاج. حملــت فعــال عــىي االإ

جمالية الإ الخسارة 

ي البضاعــة 
هــي الخســارة الناتجــة عــن التلــف �ن

أو االأشــياء المؤمــن عليهــا وال يمكــن إصالحــه.

ي ي�ب الرصن الوعاء 

ي تعتمــد 
هــي القيمــة أو الوحــدة القياســية الــىت

بهــدف  يبــة  الرن ســعر  لتطبيــق  كأســاس 
ي عــىي المكلــف 

تحديــد المبلــغ الــذي يقتــ�ن
أداءه.

يبة قابــل للخصم من الرصن

ائــب  ي يســمح بهــا قانــون الرن
هــي المبالــغ الــىت

يبــة. لهــا مــن االأربــاح بهــدف احتســاب الرن ن بترن

ي ي�ب إعفاء �ن

يبــة  الرن دفــع  مــن  اســتثناء  عــن  عبــارة 
بإعفائهــا  ي  يــىب الرن القانــون  يســمح  ي 

والــىت
وتمنــح  ي  يــىب الرن الوعــاء  مــن  واســتبعادها 
ــل  ــح مث ي ال تســعي للرب

ــىت عــادة للمؤسســات ال
ــة  والعلميــة وتمنــح كذلــك  ي المؤسســات الخري
لمنشــآت االأعمــال الربحيــة الأغــراض التشــجيع 

معينــة. اقتصاديــة  والعتبــارات  والدعــم 

ائب الرصن بيان 

ــل  ــة يتحص ــداول خاص ــوف وج ــن كش ــارة ع عب
ائــب لحســاب  الرن دائــرة جمــع  مــن  عليهــا 

يبــة الدخــل. رصن

ائب الرصن جداول 

ائــب المســتحق  هــي كشــوفات أو قوائــم بالرن
ي 

ــدرج �ن ــل الم ــىي الدخ ــة ع ــا والمفروض دفعه
ي .

ا�أ ــان الــرن بي

يبة دخــل خاضع للرصن

عليــة  ينطبــق  الــذي  الدخــل  عــن  عبــارة 
قانــون  بموجــب  والمحــددة  ائــب  الرن

. ئــب ا لرن ا

يبة ربــح خاضع للرصن

ي تفــرض عــىي أربــاح منشــآت 
يبــة الــىت هــي الرن

االأعمــال وتحســب بنســبة مئويــة مــن هــذة 
ــاح. االأرب

المالية الأوراق 

هــو تعبــري يطلــق عــىي االأســهم والســندات 
تصدرهــا  ي 

الــىت االســتثمارية  والصناديــق 
وقابلــة  الــدول  أو  التجاريــة  المؤسســات 

الماليــة. االأوراق  بورصــة  ي 
�ن للتــداول 

التدقيــق  أو  الماليــة  المراجعــة 
المــالي 

ــر والســجالت  هــو فحــص المســتندات والدفات
ــا. ــة المتعــارف عليه ــم المالي والقوائ

التضخم  مؤ�ش 

التضخــم  لقيــاس  يســتخدم  مــؤ�ش  هــو 
حيــث يراقــب المــؤ�ش ســعر ســلة مــن الســلع 
ــاد  ي اقتص

ــعار �ن ــام لالأس ــاه الع ــد االتج لتحدي
ذلــك  ي 

�ن التضخــم  نســبة  وتحديــد  مــا  بلــد 
البلــد.

احتمالي ربح 

هــو ربــح يعتمــد تحقيقــه عــىي حــدث غــري 
المســتقبل أو قــد ال يتحقــق عــىي  ي 

مؤكــد �ن
طــالق. االإ

الموازنــة التقديرية الموحدة

فيهــا  تضــم  تقديريــة  انيــة  ن مري عــن  عبــارة 
االأم  كــة  للرش العامــة  امــات  ن وااللرت صــول  االأ 
كات التابعــة لهــا أو المندمجــة  المهيمنــة والــرش

انيــة موحــدة. ن ي مري
�ن

القوائــم المالية الموحدة

كــة مســاهمة  تعجهــا �ش ماليــة  قوائــم  هــي 
كــة تابعــة لهــا أو أكــرش  قابضــة تســيطر عــىي �ش
كات  وتظهــر النتائــج الماليــة لمجموعــة الــرش

ــدة. ــبية واح ــدة محاس ــت وح ــو كان ــا ل كم

دارة المالية مفهــوم الإ

ماليــة  بنشــاطات  تقــوم  ي 
الــىت دارة  االإ هــي 

ــف  ــا لوظائ ــالل تنفيذه ــن خ ــك م ــة وذل متنوع
وإعــداد  المــاىلي  كالتحليــل  متخصصــة  فنيــة 
والموازنــات  الماليــة  التقاريــر  وتفســري 
لوظائــف  تنفيذهــا  خــالل  ومــن  هــا  وغري
بصيغــة  ولكــن  والرقابــة  كالتخطيــط  إداريــة 
ــم  ــاءة يت ــف بكف ــذة الوظائ ــاز ه ــة وبإنج مالي
 . المنشــأة  أهــداف  تحقيــق  ي 

�ن المســاهمة 

بضمان قرض 

ــوال  ــن أم ــة أو بره ــون بكفال ــرض مضم ــو ق ه
معينــة.

لشيك ا

ط مــن  ي غــري معلــق عــىي �ش هــو أمــر كتــا�ب
ــب  ــك يطل ي البن

ــاري �ن ــاب ج ــه حس ــخص ل ش
مــن البنــك بدفــع مبلــغ محــدد مــن النقــود 

لحاملــة. أو  ن  معــ�ي لشــخص 

الموازنة مراقبة 

هــو الشــخص الــذي يقــوم بأعمــال الســكرتارية 
ي لجنــة الموازنــة.

�ن

الموازنة تقديرات 

ي يتــم عــىي 
ــىت ــري ال ــارة عــن االأســس والمعاي عب
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ــة.مصطلحات المحاسبة والمالية ــرات الموازن ــع تقدي ــا وض ضوئه

انية التقديرية ن نفقــات المري

يتوقــع  ي 
الــىت التقديريــة  المروفــات  هــي 

وع رصفهــا خــالل مــدة زمنيــة محــدودة. المــرش

الموازنة دليل 

ي 
ــىت ــات ال ــتندات والكتيب ــداول والمس ــي الج ه

ــة. ــم الموازن ــراءات وتنظ ن إج ــ�ي تب

الموازنة  ة  فرت

ي 
ي تغطيهــا البيانــات المقدمــة �ن

ة الــىت هــي الفــرت
الموازنــة وعــادة مــا تكــون مدتهــا ســنة ميالديــة 
ينايــر  أول  مــن  تبــدأ  أن  فيهــا  ط  يشــرت ، وال 
ــل  ــدأ مــن أول أبري ــة قطــر تب ي دول

ــة �ن كالموازن
ــارس. ــة م ي نهاي

ــي �ن وتنته

انية التقديرية ن فائــض المري

يــرادات عــن المروفــات نتيجــة  هــي زيــادة االإ
مصــادر  ي 

�ن زيــادة  أو  المروفــات  تخفيــض 
ــرادات. ي االإ

انية ن المري مراقبة 

نشــطات  لمراقبــة  تســتخدم  وســيلة  هــي 
ي 

�ن الــواردة  التنبــؤات  عــن طريــق  وع  المــرش
الموازنــة عــن كل نشــاط لــكل مســتوي فيــة 
ــرات إىلي  ــذة التقدي ــل ه ــة وتحوي ــة وعناي وبدق

قيمــة ماليــة.

الموازنة عجز 

ــة المروفــات عــىي  ــد في هــو وضــع مــاىلي تزي
قلــة  أو  النفقــات  زيــادة  نتيجــة  يــرادات  االإ

الــوارادات.

مجانية أسهم 

حامــىي  عــىي  تــوزع  مجانيــة  أســهم  هــي 
. ن االأساســي�ي االأســهم 

انية ن المري بيان 

وضــع  يعــرض  منفصــل  مــاىلي  تقديــر  هــو 
كــة  ي �ش

االأصــول والخصــوم وحقــوق الملكيــة �ن
نهايــة  العــادة  ي 

�ن هــو  ن  معــ�ي تاريــخ  إىلي  مــا 

المــاىلي  التقريــر  ويغطــي   . ماليــة  ســنة  كل 
فقــط. التاريــخ  ذلــك  عــن  المعلومــات 

انية عمومية  ن حســاب مري

انيــة  ن المري ي 
�ن تظهــر  حقيقيــة  حســابات  هــي 

ة  ي نهايــة الفــرت
العموميــة وال يتــم إقفالهــا �ن

ات القادمــة. وإنمــا ترحــل إىلي الفــرت

فالس الإ

تصفيــة  عــن  عبــارة  ي 
قانــو�ن إجــراء  هــو 

وع  المــرش أو  المفلــس  الشــخص  موجــودات 
الباقيــة  النقديــة  بتوزيــع  المفلــس  التجــاري 
. قانــون  مكتــب  مــن خــالل  ن  الدائنــ�ي عــىي 

المعدومة الديون 

ــدم  ــالً ع ــت فغ ي تثب
ــىت ــون ال ــن الدي ــارة ع عب

نتيجــة  تحصيلهــا  عــىي  وع  المــرش إمكانيــة 
ســوء  أو  التقــادم  مــدة  انتهــاء  آو  فــالس  االإ
ــاىلي يجــب اســتبعادها مــن  ــاىلي وبالت ــز الم المرك
ن حيــث أنهــا تمثــل تخفيــض  حســابات المدينــ�ي

ــول. ــن االأص ــل م ي أص
�ن

السنوي التقرير 

ــد  ــاهمة بع ــة المس ك ــده الرش ــاىلي تع ــان م هوبي
ــم  ــوي عــىي القوائ ــة ويحت ــة كل ســنة مالي نهاي
ومعلومــات  تقاريــر  إىلي  باالأضافــة  الماليــة 

أخــري موجهــة إىلي المســاهمي .

المبادئ المحاســبية 

جــراءات الالزمــة  هــي المبــادئ والقواعــد واالإ
بتاييــد  المحاســبة وتحظــي  مزاولــة  لتعريــف 

ي الممارســة العلميــة. 
كبــري �ن

ي المحاس�ب النظام 

المســتندات  مــن  مجموعــة  عــن  عبــارة 
جــراءات والسياســات  والســجالت والتقاريــر واالإ
ــب  ــجيل وتبوي ــل وتس ــة بتحلي ــة الخاص داري االإ
هــذة  عــداد  الإ الماليــة  العمليــات  وتلخيــص 

ها. وتفســري التقاريــر 

المحاسبة

توفــر  ي 
الــىت الخدميــة  المجــاالت  أحــد  هــي 

نظامــأً لخلــق المعلومــات الالزمــة وتوصيلهــا 
ــرض  ــا لغ ي تحتاجه

ــىت ــة ال ــراف المختلف إىلي االأط
اتخــاذ القــرارت االقتصاديــة المختلفــة.

المحاسبية الدورة 

عبــارة عــن مجموعــة مــن الخطــوات والعمليــات 
المحاســبية  لالأنشــطة  المتعاقبــة  المنظمــة 
ــجيلها  ــة وتس ــات المالي ــل العملي ــرض تحلي لغ
ي 

ــىت ــا ح ــا وتلخصيه ــف آثاره ــر وتصني ي الدفات
�ن

ــة. ــم المالي ــداد القوائ ــم إع يت
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قطر لإليداع المركزي:
399  ألفًا يملكـون أسهمــًا في البــورصـــة
52 ألف مساهم لديهــم حســـاب بنــكـــي
إصدار 45.7 ألف كشف حساب في 3 أشهــر
تحـديــث بيــانــات المســاهميــن وإضـــافة 

مساهمين جدد

يــداع  لالإ كــة قطــر  أوقيــة: كشــفت �ش ـ  الدوحــة 
ن  المســاهم�ي أن  الماليــة  لــالأوراق  المركــزي 
نحــو  عددهــم  بلــغ  البورصــة  ي 

�ن ن  المســجل�ي
990.3 ألــف مســاهم بنهايــة الربــع االأول مــن 
مقارنــة   ،0.01% نســبته  بانخفــاض   ،2019
، بينمــا بلــغ  ي

بالربــع االأخــري مــن العــام المــا�ن
ــن يملكــون أســهماً بالفعــل،  ن الذي عــدد المســاهم�ي
نحــو  يمثلــون  مســاهم  ألــف   399.1 نحــو 
ي الســوق.

ن �ن ن المســجل�ي %10.3 مــن المســاهم�ي

يــداع المركــزي عــن الربــع  وأظهــرت بيانــات قطــر لالإ
ن  ، أن عــدد المســاهم�ي االأول مــن العــام الحــاىلي

نحــو  إىل  ارتفــع  بنكيــاً  حســاباً  يملكــون  الذيــن 
ــن  ــبتها %2.8 ع ــادة نس ــاهم بزي ــف مس 52.5 أل

الربــع االأخــري مــن عــام 2018.

ي توضــح االأنشــطة 
وأظهــرت أرقــام االإحصــاءات الــىت

ــو 319  ــة أن نح ك ــا الرش ــت به ي قام
ــىت ــية ال الرئيس

ي الشــهور 
مســاهماً جديــداً انضمــوا لبورصــة قطــر �ن

ــو 45.7  ــة نح ك ــدرت الرش ــة، وأص ــة الماضي الثالث
ي الربــع االأول مــن العــام 

ألــف كشــف حســاب �ن
ــن  ــهادة لم ــو 1567ش ــدرت نح ــا أص ، كم ــاىلي الح

ــر. ــه االأم يهم
مــن  االأول  الربــع  ي 

�ن الرهــن  عمليــات  وبلغــت 

ــت  ــا بلغ ــة، بينم ــو 1076 عملي ــام 2019 نح ع
عمليــة.  1274 نحــو  الرهــن  فــّك  عمليــات 

التداولت ارتفاع 
تــداوالت  ارتفعــت  فقــد   ، فصــىي وعــى صعيــد 
العــام  هــذا  مــن  االأول  الربــع  خــالل  البورصــة 
مــن  االأخــري  بالربــع  مقارنــة   .17.7% بنســبة 
17.8 مليــار ريــال،  ي لتصــل إىل 

العــام المــا�ن
ي تــم التــداول عليهــا إىل 

وارتفــع عــدد االأســهم الــىت
622.3 مليــون ســهم بزيــادة نســبتها 21.2%. 
كمــا ســجل عــدد الصفقــات نحــو 366.5 ألــف 

الماضيــة. الثالثــة  االأشــهر  ي 
�ن صفقــة 

ي 
الــىت نجــازات  االإ أبــرز  التقريــر  اســتعرض  كمــا 

ــالأوراق  ــزي ل ــداع المرك ي ــة قطــر لالإ ك ــا �ش ــت به قام
ي حفــظ وقيــد 

الماليــة منــذ بدايــة العــام، وتتمثــل �ن
ــة  ــوية االأوراق المالي ــة وتس ــالك ومقاص وإدارة وامت

االأخــرى. الماليــة  واالأدوات  ومشــتقاتها 

ي دولــة 
وتقديــم الخدمــات الماليــة ذات الصلــة �ن

ــود  ــة العق ــل ملكي ــة إىل نق ضاف ــا. باالإ قطــر وخارجه
والتحويــالت،  التــداوالت  خــالل  مــن  المنفــذة 
واالســتثناء،  رثيــة،  واالإ العائليــة،  كالتحويــالت 
وفــك  الحجــز  عمليــات  جميــع  تنفيــذ  وكذلــك 
الحجــز، وعمليــات الرهــن وفــّك الرهــن، وذلــك 
كمــا  الصلــة،  ذات  الجهــات  طلــب  عــى  بنــاء 
ن وإضافــة  تــّم تحديــث عــدد بيانــات المســاهم�ي

جــدد. ن  مســاهم�ي
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ــات  ي احتياج ــىب ي تل
ــىت ــات ال ــات والخدم ــن المنتج م

ــة  ــة الصارم ام بالمراقب ن ــرت ــع االل ، م ن ــ�ي ــالء البنك عم
ــادا  ــدوام اعتم ــى ال ــا ع ــان تحقيقه ــودة وضم للج
المرفيــة،  واالبتــكارات  التقنيــات  أحــدث  عــى 
ــه عــرب شــبكة  ك عمل ــان المشــرت كمــا ســيواصل الكي
ــة،  ة االنتقالي ــرت ن خــالل الف ــ�ي ــة للبنك ــروع الحالي الف
خدمــات  للعمــالء  الموظفــون  ســيقدم  حيــث 

ــالمية. س ــة االإ يع ــكام الرش ــع أح ــة م متوافق

عــالن الرســمي عــن االندمــاج تتويجــا  ي هــذا االإ
ويــأ�ت

ي منتصــف عــام 
ن �ن ن البنكــ�ي لالتفاقيــة الموقعــة بــ�ي

2018 وبعــد الحصــول عــى الموافقــات النهائيــة 
مــن مــرف قطــر المركــزي والجهــات الرقابيــة 

. ن ــاهم�ي ــة المس ــة إىل موافق ضاف ــة، باالإ المعني

ــد  ــيخ محم ــعادة الش ــرب س ــبة، أع ــذه المناس وبه
، رئيــس مجلــس  ي

بــن حمــد بــن جاســم آل ثــا�ن
ي »بنــك بــروة«، عــن 

دارة والعضــو المنتــدب �ن االإ
مــن  االأوىل  االندمــاج  عمليــة  باســتكمال  الفخــر 
ــال  ي قطــر، قائ

ي �ن
ــخ القطــاع المــر�ن ي تاري

ــا �ن نوعه
ــك /قطــر  ــع بن ــا الراســخة م اكتن ــا و�ش »إن اندماجن
مســتوى  عــى  فارقــة  عالمــة  يشــكالن   / الــدوىلي
قليمــي  االإ والمشــهد  المحــىي  ي 

المــر�ن القطــاع 
لعمليــات االندمــاج واالســتحواذ، وقطــاع الخدمــات 
يعــة  الرش أحــكام  مــع  المتوافقــة  المرفيــة 

ســالمية«. االإ

ي 
ام بالحضــور الراســخ �ن ن وأكــد أنــه ســيتم االلــرت

ــع  ــة م ــات المتين ن العالق ــ�ي ، وتمك ــىي ــوق المح الس
ي دولــة 

كات واالأفــراد �ن قاعــدة العمــالء مــن الــرش

قطــر، فضــال عــن اســتثمار كافــة المــوارد والتقنيــات 
بهــذه  للدفــع  ك  المشــرت ي  البــرش المــال  ورأس 

. ي
اكــة إىل االأمــام دعمــا لالقتصــاد الوطــىن الرش

مــن جانبــه، أوضــح الســيد خالــد الســبيعي الرئيــس 
التنفيــذي لـــ »بنــك بــروة«، أنــه ســيتم إنجــاز عملية 
االندمــاج بالكامــل قبــل نهايــة العــام، مؤكــدا ثقتــه 
ــود  ــة الجه ــيدفع لمضاعف ــاج س ــذا االندم ي أن ه

�ن
مكانــات االبتكاريــة مــن أجــل  ورفــع مســتوى االإ
تطويــر مجموعــة المنتجــات والخدمــات المقدمــة، 

. ن وتوســيع قاعــدة العمــالء والمســاهم�ي

الرئيــس  بوحديبــة  عمــر  الســيد  أعــرب  بــدوره، 
عــن   ،)ibq(  / الــدوىلي /قطــر  لبنــك  التنفيــذي 
ــاج  ــة اندم ي أول عملي

ــا �ن ــك طرف ــون البن ــر ك الفخ
ــرش  ــن أك ن م ــ�ي ــج اثنت ــا أن دم ي قطــر، مبين

ــوك �ن للبن
ي كيــان واحــد 

ي قطــر �ن
المؤسســات الماليــة طموحــا �ن

ــان  ي أن الكي
ــه �ن ة، ومؤكــدا ثقت ليــس خطــوة صغــري

ــكيل  ــادة تش ي إع
ــيا �ن ــيلعب دورا أساس ك س ــرت المش

، واقتنــاص العديــد مــن الفــرص  الســوق المــاىلي
المحــىي  الصعيــد  عــى  يجابيــة  االإ والتحديــات 

قليمــي. واالإ

ــود  كز الجه ــرت ، س ي
ــو�ن ــاج القان ــام االندم ــع إتم وم

المقبلــة عــى توحيــد االأعمــال التشــغيلية المتوافقــة 
، وهــو مــا  ن ســالمية للبنكــ�ي يعــة االإ مــع أحــكام الرش
ــن  ــري م ــع االأخ ــالل الرب ــل خ ــازه بالكام ــع إنج يتوق
ــك  ــيبا�ش »بن ــاء، س ــذه االأثن ي ه

، و�ن ــاىلي ــام الح الع
بــروة« وبنــك قطــر الــدوىلي العمــل ككيــان موحــد.

وســيتم إصــدار بيــان وعقــد مؤتمــر صحفــي 
ــذي  ــاج التشــغيىي وال ــن االندم ــاء م ــور االنته ف
وذلــك   ، الحــاىلي العــام  انتهــاء  قبــل  ســيكون 

ــتقبلية  ــاريع المس ــط والمش ــى الخط ــالع ع لالط

للبنــك.

إتمام عملية االندماج القــانوني بيـن 
بروة وقـطـر الدولي وتشكيـــل كيان 
مشترك بأصول تتجاوز 80 مليار ريـال

ي 21 أبريــل /قنــا/ أعلــن بنــك /بــروة/ عــن 
الدوحــة �ن

ــك / ي مــع بن
ــو�ن ــاء رســميا مــن اندماجــه القان االنته

/ )ibq(، حيــث ســيؤدي هــذا االندمــاج  قطــر الــدوىلي
ن مــن أبــرز المؤسســات الماليــة  إىل اتحــاد اثنتــ�ي
ي 

ي قطــر، وتشــكيل كيــان مــر�ن
هــا ديناميكيــة �ن وأكرش

ســالمية  يعــة االإ قــوي متوافــق مــع أحــكام الرش
مدعومــا  قليمــي،  واالإ المحــىي  الصعيديــن  عــى 
ــة. ــالءة المالي ــيولة والم ــن الس ــة م ــتويات عالي بمس

دولــة  تاريــخ  ي 
�ن ي 

مــر�ن اندمــاج  أول  ي ضــوء 
و�ن

مــاىلي  بوضــع  ك  المشــرت الكيــان  ســيتمتع  قطــر، 
ي تنميــة االقتصــاد 

ة �ن ن للمســاهمة بفعاليــة كبــري متــ�ي
ي 

�ن الرأســماىلي  االســتثمار  خــالل  مــن   ، المحــىي
مبــادرات التطويــر التنمويــة وتمويــل المشــاريع بمــا 

يتمــا�ش مــع رؤيــة قطــر الوطنيــة 2030.

ومــع إجمــاىلي أصــول تبلــغ أكــرش مــن 80 مليــار ريــال 
ن وعمــالء قويــة، ســيتمكن الكيــان  وقاعــدة مســاهم�ي
ك الــذي ســيكون تحــت مســمى »بنــك بــروة«  المشــرت
مــن توســيع نطــاق أنشــطته التشــغيلية وتطويــر 
منتجاتــه وخدماتــه بمــا يتوافــق مــع التوقعــات 

ن عــى حــد ســواء. ــة للعمــالء والمســاهم�ي المتنامي

ي إعــادة تشــكيل القطــاع 
وسيســاهم هــذا االندمــاج �ن

ــن  ــتفادة م ــالل االس ــن خ ــر، م ــة قط ي دول
ــاىلي �ن الم

ي مجــال عــروض الخدمــات 
ن �ن نقــاط قــوة كال البنكــ�ي

كات،  المرفيــة للعمــالء مــن المؤسســات والــرش
ضافــة إىل أنشــطة أســواق رأس المــال  واالأفــراد، باالإ
وات واالأصــول. ي إدارة الــرش

المتنوعــة، ومحفظتهمــا �ن
ــة  ــة متنوع ــري مجموع ــروة« بتوف ــك ب ــيقوم »بن وس
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