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كـــــــــــــشـــــــــــــفـــــــــــــت 
مــــــــــــــــصــــــــــــــــادر 
مــــــطــــــلــــــعــــــة لـــــ 
»ائــــــــــتــــــــــمــــــــــان 
املـــاضـــيـــة سجلت  الـــفـــتـــرة  وطـــــن« أن 
ــلـــجـــان  ــود والـ ــ ــوفـ ــ ــدد مــــن الـ ــ زيــــــــارة عــ
الــــتــــابــــعــــة لـــــــوكـــــــاالت الـــتـــصـــنـــيـــفـــات 
االئتمانية الدولية، إلى جانب خبراء 
من مؤسسات مالية ونقدية دولية، 
وذلك من أجل االطالع على أحدث ما 
تــم تحقيقه مــن مــؤشــرات اقتصادية 
فــي دولــــة قــطــر خـــالل الــتــســعــة أشهر 
املــاضــيــة مــن الــعــام الـــجـــاري، مــن بني 
تلك املؤشرات التي تم االطالع عليها 
مــســتــويــات الــنــاتــج املــحــلــي ومــيــزان 
املــدفــوعــات ومــنــه الــحــســاب الــجــاري 
ــلـــدولـــة، بـــاإلضـــافـــة إلــــى مـــا حققته  لـ
املوازنة العامة للدولة خالل النصف 
األول مــن الــعــام الـــجـــاري مــن فائض 
أو عـــجـــز، بـــاإلضـــافـــة إلــــى املـــؤشـــرات 
املـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــتـــضـــخـــم ومـــســـتـــويـــات 
الــســيــولــة املــحــلــيــة فــي الـــدولـــة، وأداء 
مؤشر العقارات وحسابات املوازين 
التجارية املتعلقة بالصادرات - فوب 

- والواردات -فوب.
ــى أنــه  كــمــا أشــــــارت ذات املــــصــــادر إلــ
ــود  ــ ــوفـ ــ ــان والـ ــلــــجــ ــم اطــــــــالع تـــلـــك الــ ــ تـ
ــاز الــخــطــط  ــجــ ــن إنــ ــا تـــقـــدم مــ عـــلـــى مــ
اإلستراتيجية التي وضعتها دولــة 
قطر في مختلف القطاعات واملجاالت 
ــطــــط اإلســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــخــ ــا الــ ــهــ ــنــ ومــ
املــالــي واملــصــرفــي  بــالــقــطــاع  املتعلقة 
والـــخـــطـــط الـــتـــي تـــهـــدف إلــــى تــنــويــع 
ــن الــقــطــاع  ــل بــعــيــدا عـ ــادر الـــدخـ مـــصـ
الـــــهـــــيـــــدروكـــــربـــــونـــــي ومــــســــتــــويــــات 
مــــســــاهــــمــــة الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص فـــي 
لــذات املصادر  الناتج املحلي. ووفقا 
ــقــــديــــم شـــــــرح مــســتــفــيــض  ــقــــد تـــــم تــ فــ
ألبــــرز الـــقـــوانـــني والــتــشــريــعــات الــتــي 

تـــم إقــــرارهــــا خــــالل األشـــهـــر الــقــلــيــلــة 
املاضية والــتــي مــن شأنها أن تحفز 
البيئة االستثمارية في الدولة بشكل 
عـــــــام، والــــتــــي تــتــعــلــق بـــالـــعـــديـــد مــن 
القطاعات اإلستراتيجية والحيوية 
فـــي الـــدولـــة، وفـــي مــقــدمــتــهــا الــقــطــاع 
املــالــي واملــصــرفــي والــقــطــاع العقاري 
والــقــطــاع االســتــثــمــاري، وعــلــى وجــه 
ــانــــب  الـــــخـــــصـــــوص الـــــســـــمـــــاح لــــأجــ
بالتملك بنسب تصل إلى 100% في 
الــقــطــاعــات االستثمارية  الــعــديــد مــن 

والتجارية.
بـــاإلضـــافـــة إلــــى ذلــــك، فــقــد تـــم تــقــديــم 
ملــحــة عـــن الـــتـــطـــويـــرات الـــتـــي شملت 
الــوافــدة إلى  قــانــون العمل والعمالة 
الدولة وأنظمة التأشيرات الجديدة، 
وهــي تشريعات وقوانني من شأنها 
أن تساهم فــي تحفيز االستثمارات 
ــل  ــيــ ــامــ ــرســ ــن الــ ــ ــ وجـــــــــــذب الـــــعـــــديـــــد مـ
األجنبية بما يساهم في رفع صافي 
االســتــثــمــار األجــنــبــي املــبــاشــر الـــوارد 
إلــى دولـــة قــطــر، بعد أن سجل خالل 
العام املاضي ومطلع العام الجاري 
اســـتـــقـــطـــاب الـــعـــديـــد مــــن الـــتـــدفـــقـــات 
الـــنـــقـــديـــة الـــــــــواردة عـــلـــى الــــدولــــة مــن 
ــــدوا ثقة  كــبــار املــســتــثــمــريــن الـــذيـــن أبـ
كــبــيــرة فـــي االقـــتـــصـــاد الــقــطــري بعد 
أن أثــبــت قــدرتــه عــلــى املــحــافــظــة على 
ــة الــتــقــلــبــات  ــهـ ــراره فــــي مـــواجـ ــقــ ــتــ اســ
الــجــيــواقــتــصــاديــة والــجــيــوســيــاســيــة 
الــتــي شهدتها املنطقة اإلقليمية أو 
حتى على املستوى العاملي إجماال، 
ومنها الحرب التجارية التي سجلت 
ــيــــة،  ذروتــــــهــــــا خـــــــالل الــــفــــتــــرة املــــاضــ
ــة إلــــى الــتــقــلــبــات املــتــعــلــقــة  ــافـ بـــاإلضـ
بأسعار النفط في األســواق العاملية، 
ــيـــة  ــلـــع األســـاسـ ــــى الـــسـ ــة إلــ ــافــ بــــاإلضــ
املختلفة كأسعار الذهب التي عادت 

لتقرع مستويات قياسية جديدة.

توقعات إيجابية 
ــد أبــــدت مـــصـــادر »ائــتــمــان وطـــن«  وقـ
تعبيرها عن توقعات متفائلة بشأن 
أن تقوم تلك املؤسسات املكونة من 
وكــــــاالت تــصــنــيــف ائــتــمــانــي عــاملــيــة 
عــريــقــة ومـــؤســـســـات مــالــيــة ونــقــديــة 
ــة نــــظــــرتــــهــــا املـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة  ــعــ ــراجــ ــمــ بــ
لــالقــتــصــاد الــقــطــري إلـــى مــســتــويــات 
إيــجــابــيــة وعـــالـــيـــة الــــجــــودة فـــي ظــل 
تــم تسجيله خــالل النصف األول  مــا 
ــرات  ــــن مــــؤشــ ــام الـــــجـــــاري مـ ــ ــعـ ــ ــن الـ ــ مـ
إيــجــابــيــة مقارنة  اقــتــصــاديــة تعتبر 
ــن الـــعـــام  ــ ــرة األولـــــــــى مـ ــتــ ــفــ بـــنـــفـــس الــ
املاضي، أي خــالل النصف األول من 
املــصــادر  الــعــام 2018، وتــابــعــت ذات 
قــولــهــا إن االقــتــصــاد الــقــطــري يتجه 
الزخم  إلــى املحافظة على  العام  هــذا 
الــــــــذي ســـجـــلـــتـــه مـــســـتـــويـــات الــنــمــو 
خـــالل الــفــتــرة املــاضــيــة، بـــل وتــصــدر 
مــــســــتــــويــــات الــــنــــمــــو عــــلــــى مـــســـتـــوى 
املــنــطــقــة لــيــكــون االقــتــصــاد الــقــطــري 
مــــن أســــــرع االقــــتــــصــــادات نــــمــــوا فــي 
العربي، وذلــك وفقا  منطقة الخليج 
لـــتـــوقـــعـــات أطــلــقــهــا صــــنــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي ومــجــمــوعــة الــبــنــك الـــدولـــي، 
أكـــدا فــي أحـــدث تقاريرهما  والـــلـــذان 
الـــصـــادريـــن مــنــتــصــف شــهــر أكــتــوبــر 
ــلــــى هـــامـــش  مـــــن الـــــعـــــام الــــــجــــــاري عــ
االجـــتـــمـــاعـــات الـــســـنـــويـــة لــصــنــدوق 
ــة الــبــنــك  ــوعـ ــمـ ــجـ ــد الـــــدولـــــي ومـ ــنـــقـ الـ
القطري  أن االقــتــصــاد  الــدولــي، على 
ــتــــويــــات نــمــو  ــلــــى مــــســ ســـيـــحـــافـــظ عــ
إيجابية إجماال خالل العام الجاري، 
عــلــى أن يــرتــفــع مــســتــوى الــتــوقــعــات 
ــطــــري خــــــالل الـــعـــام  ــقــ لـــالقـــتـــصـــاد الــ
إلــى سقف 3% مقارنة  املقبل ليصل 
بــاملــســتــوى املـــتـــوقـــع لــلــعــام الـــجـــاري 

واملقدر بنحو %2.

توقعت مــصــادر »ائــتــمــان وطــن« في 
حــديــثــهــا أن تــحــقــق املـــوازنـــة الــعــامــة 
الــجــاري فائضا  الــعــام  للدولة خــالل 
مهما مقارنة بالفائض املحقق خالل 
العام املاضي ليكون لثاني مرة على 
التوالي تحقق املالية العامة فائضا 
منذ سنة 2016 بعد التراجع الشديد 

في أسعار النفط.
ــة الــعــامــة  وكـــانـــت قـــد حــقــقــت املــــوازنــ
لــدولــة قطر خــالل النصف األول من 
الــجــاري فائضا بنحو 8.855  الــعــام 

يــعــادل نحو 2.432  مليار ريـــال بما 
مليار دوالر، مسجلة بذلك ارتفاعا 
ملحوظا مقارنة بالفائض املسجل 
الــــعــــام  مــــــن  الــــنــــصــــف األول  خــــــــالل 
املـــاضـــي والــــــذي قــــدر بــنــحــو 7.107 
يــعــادل نحو 1.952  مليار ريـــال بما 
لــتــســجــل بــذلــك زيـــادة  مــلــيــار دوالر، 
بنحو 1.748 مــلــيــار ريــــال، وبنسبة 
ــك،  إلـــــى ذلــ ــاوي %24.59.  ــســ تــ نـــمـــو 
فــقــد ســجــل فــائــض املــــوازنــــة الــعــامــة 
للدولة خالل النصف األول من العام 

الجاري ما نسبته 4.2% من إجمالي 
الناتج املحلي للدولة.

وقد بلغ الفائض املسجل خالل الربع 
الثاني من العام الجاري نحو 6.823 
ــلـــى مــســتــوى  ــو أعـ ــ مـــلـــيـــار ريـــــــال، وهـ
مسجل منذ العامني املاضيني، بعد 
أن بــلــغ إجــمــالــي اإليــــــــرادات الــعــامــة 
الـــثـــانـــي نــحــو 57.171  ــع  ــربـ الـ خــــالل 
مليار ريال. وكان إجمالي اإليرادات 
العامة املسجلة خالل الربع األول من 
الـــجـــاري نــحــو 55.023 مليار  الــعــام 

ريــــال مــقــابــل إجــمــالــي نــفــقــات تــقــدر 
لــيــكــون  بــنــحــو 52.991 مــلــيــار ريــــال 
الـــفـــائـــض املــســجــل فـــي الـــربـــع األول 
نحو 2.032 مليار ريــال، وبناء على 
ذلـــك فـــإن إجــمــالــي اإليـــــرادات العامة 
العام  لــلــدولــة فــي النصف األول مــن 
بــلــغ نــحــو 112.194 مليار  الـــجـــاري 
ريــال، في حني بلغ إجمالي النفقات 

العامة نحو 103.340 مليار ريال.
وتــشــيــر الــتــقــديــرات املــعــلــنــة مــن قبل 
الـــعـــام املــاضــي  وزارة املــالــيــة نــهــايــة 

إلـــى أن إجــمــالــي اإليــــــرادات سيكون 
ــال  ــ ــار ريــ ــيــ ــلــ مــ ــتــــوى 211  ــســ ــد مــ ــنــ عــ
مــقــابــل إجــمــالــي نــفــقــات تــقــدر بنحو 
بــعــد أن  206.7 مــلــيــار ريــــــال، وذلـــــك 
ــتـــمـــاد مـــتـــوســـط ســـعـــر لــلــنــفــط  تــــم اعـ
ــام 2019 عــنــد مــســتــوى 55  خــــالل عــ
لــلــبــرمــيــل. وتـــراوحـــت أســعــار  دوالرا 
الــقــطــري طيلة النصف األول  النفط 
ــعـــام الــــجــــاري بـــني مــســتــويــات  مـــن الـ
إلـــى 65 دوالرا للبرميل  57 دوالرا 

الواحد.

9 أشهر.. مصادر: مؤشرات قوية في 

توقعات بنظرة إيجابية لالقتصاد القطري 
من وكاالت التصنيفات

مليار دوالر الناتج المحلي   229.9
وفــقــا لــصــنــدوق النقد الــدولــي فــإن دولــة 
ــام الـــجـــاري  ــعـ قــطــر ســـتـــواصـــل خــــال الـ
قـــيـــادة مــســيــرة الــنــمــو االقـــتـــصـــادي في 
الــعــربــي، مستفيدة من  الخليج  منطقة 
عـــــدة عــــوامــــل اقـــتـــصـــاديـــة ســـــــواء عــلــى 
املستوى املحلي أو العاملي، حيث تشير 
تلك البيانات واملقارنات إلى أن دولة قطر 
ستحقق نسبة نمو تصل إلى مستوى 
2% خال العام الجاري وذلك باألسعار 
النمو  الــجــاريــة، على أن ترتفع توقعات 
املقبل  الــعــام  الــقــطــري خــال  لاقتصاد 
إلــى مستوى 2.7%، ليقفز إثــر ذلــك في 
العام 2021 إلى مستويات 3% بما يؤكد 
النمو االقتصادي في  استمرار مسيرة 
الدولة. ووفقا لذات البيانات املنشورة من 
الدولي فإن إجمالي  النقد  قبل صندوق 
الناتج املحلي للدولة سيبلغ نحو 837.1 
مليار ريال بما يعادل نحو 229.9 مليار 
دوالر أمــريــكــي بــنــهــايــة الـــعـــام الـــجـــاري، 

لدولة قطر  الناتج املحلي  أن يرتفع  على 
إلــى مستوى 860.1  الــعــام املقبل  خــال 
يــعــادل 236.29 مليار  مليار ريـــال بما 
املــحــلــي  الـــنـــاتـــج  يــرتــفــع  أن  دوالر، عــلــى 
اإلجمالي لدولة قطر في العام 2021 إلى 
نحو 886.1 مليار ريال بما يعادل نحو 

243.43 مليار دوالر.
وتـــأتـــي مــســتــويــات الــنــمــو االقــتــصــادي 
املتوقعة لدولة قطر خال الثاث سنوات 
املــقــبــلــة مــدفــوعــة بــالــزخــم املــســجــل على 
مستوى بيئة األعــمــال محليا، فــي ظل 
مواصلة دولة قطر العمل على املشاريع 
الـــعـــمـــاقـــة والـــكـــبـــرى الـــتـــي تــتــعــلــق إمـــا 
بــاســتــضــافــة كـــأس الــعــالــم قــطــر 2022، 
املتعلقة بتطوير  أو من خــال املشاريع 
البنية التحتية للدولة من خال املشاريع 
الريادية واملتعلقة بالعديد من املجاالت 
ــي مــقــدمــتــهــا قـــطـــاع الــنــقــل  املــخــتــلــفــة وفــ

والصحة والتعليم.

فائض الموازنة العامة للدولة 
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استمتع بتجارب استثنائية

إستمتع بتجارب استثنائية واكتشف مجموعة كبيرة من المزايا والعروض الحصرية:

تقدم بطلب بطاقة فيزا Signature االئتمانية وادخل عالماً من الرفاهية.
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10,000 نقطة والء مكافأة للترحيب بك مع أول استخدام بقيمة 1,000 لاير قطري	 
خدمات الكونسيرج المجانية	 
عروض وفوائد خاصة بالسفر	 
تجارب فريدة لدى مطاعم عالمية	 
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 	LoungeKey دخول مجاني ألكثر من 850 صالة مطار مع
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الـــــــــــــــــــــــــيـــــــــــــــــــــــــوم، 
 QNB مجموعة
ــد فـــي  ــ ــ ــواجـ ــ ــ ــتـ ــ ــ تـ
مــــــــن 31  أكــــــثــــــر 
بلدًا وثالث قارات حول العالم، حيث تقدم 
أحـــــدث الـــخـــدمـــات املــصــرفــيــة لــعــمــالئــهــا. 
ويعمل في املجموعة ما يزيد على 29 ألف 
مــوظــف فــي أكــثــر مــن 1100 فـــرع ومكتب 
تمثيلي، باإلضافة إلى شبكة واسعة من 
أجــهــزة الـــصـــراف اآللــــي تــزيــد عــلــى 4300 
 ،QNB جـــهـــاز. ومــنــذ تــأســيــس مــجــمــوعــة
يتقاسم ملكيته جــهــاز قطر لالستثمار 
الـ  بنسبة %50 والقطاع الخاص بنسبة 
%50 الباقية، وتــشــرف على إدارتـــه أرقــى 
الخبرات املالية القطرية التي ساهمت في 
بــه إلى  تقديم اإلضــافــة للبنك واالنــتــقــال 
العاملية وتوسيع أعماله في العديد من 
الـــذي انعكس على قيمة  ــواق، األمـــر  األســ
العالمة التجارية ملجموعة QNB والتي 
حــافــظــت عــلــى أعـــلـــى تــقــيــيــم فـــي منطقة 
الـــشـــرق األوســـــط وإفــريــقــيــا، وفــقــا ملجلة 
 QNB بــرانــد فــايــنــانــس. وتــقــدم مجموعة
مجموعة شاملة من املنتجات والخدمات 
املــصــرفــيــة والـــتـــجـــاريـــة تــشــمــل الــتــمــويــل 
املــهــيــكــل، وتــمــويــل املــشــاريــع، والــخــدمــات 
املصرفية التجارية، واملؤسسات املالية، 
وخدمات الخزينة، والخدمات املصرفية 
االســتــثــمــاريــة، والـــخـــدمـــات االســتــشــاريــة 
ــــات. أمــــــــا بـــالـــنـــســـبـــة  ــركـ ــ ــــشـ ــلـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة لـ
للخدمات املصرفية لألفراد فإن مجموعة 
تـــضـــاهـــى مــن  تـــقـــدم مـــجـــمـــوعـــة ال   QNB
املــنــتــجــات والــخــدمــات املــصــرفــيــة لــألفــراد 
من خالل شبكة متعددة القنوات مع أكثر 
من 1200 فرع ويشمل ذلك تقديم خدمات 
 QNB مصرفية متميزة مــن خــالل أوائـــل
والــخــدمــات املصرفية الخاصة املصممة 
أمــا األعــمــال الدولية فهي  لكبار العمالء. 
تــركــز عــلــى ربـــط شــبــكــة مــجــمــوعــة البنك 
 QNB باملركز الرئيسي وتوسيع حضور
الدولي وتمكني التعاون الدولي من خالل 
تــوفــيــر اإلشــــراف عــلــى مــكــاتــب املجموعة 
ــاب  ــ ــحـ ــ ــا وأصـ ــهــ ــة لــ ــعــ ــابــ ــتــ ــات الــ ــ ــركــ ــ ــشــ ــ والــ
املصلحة الرئيسيني اآلخرين بما في ذلك 

الجهات التنظيمية.

رؤية المجموعة 

وتــحــرص مجموعة QNB على مواصلة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــرة الـــتـــنـــمـــيـــة االقــ ــيــ ــســ دعــــــــم مــ
واملــشــاريــع اإلســتــراتــيــجــيــة الــوطــنــيــة من 
خــالل االلــتــزام باالستثمار فــي مستقبل 
الدولة واالستمرار في دعم كافة األنشطة 
ا مــن املــشــاريــع الكبرى  االقــتــصــاديــة بـــدء
الــــتــــي تــــرعــــاهــــا الــــــدولــــــة ووصــــــــــوال إلــــى 

املشاريع الصغيرة واملتوسطة.
وتــواصــل مجموعة QNB جهودها نحو 
تحقيق رؤيتها بــأن تصبح أحــد البنوك 
الــــرائــــدة فـــي الـــشـــرق األوســــــط وإفــريــقــيــا 
وجـــنـــوب شـــرق آســيــا بــحــلــول عـــام 2020 
وبنكا عامليا بحلول عام 2030، حيث إن 
ذلـــك مــن شــأنــه أن يسهم بشكل إيجابي 
فــي نمو مجموعة QNB وتــعــزيــز قوتها 
ــادر إيــــراداتــــهــــا  ــ ــــصـ ــــن خــــــالل تـــنـــويـــع مـ مـ
وأرباحها. وعلى الصعيد املحلي، تؤكد 
مجموعة QNB تركيزها على املحافظة 
عـــلـــى حــصــتــهــا فــــي الــــســــوق وربــحــيــتــهــا 
فــي القطاع الــعــام مــع زيــادتــهــا فــي مجال 
خدمات شركات القطاع الخاص واألفراد.

حضور محلي قوي 

تـــضـــع مـــجـــمـــوعـــة QNB إســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 

املــبــادرات  متميزة تتضمن مجموعة من 
الـــنـــمـــو  تـــحـــقـــيـــق  مـــــن أجـــــــل  نــــحــــو 2020 
ومــواصــلــة الــــريــــادة. وتــشــتــمــل املـــبـــادرات 
ــــى زيـــــــــــــادة حـــصـــة  ــلـ ــ ــة عـ ــ ــيـ ــ ــــجـ ــيـ ــ ــراتـ ــ ــتـ ــ اإلسـ
ــة الــــتــــجــــاريــــة فــي  ــيــ ــرفــ الـــــخـــــدمـــــات املــــصــ
محفظة قطر، وتعزيز عروض مخصصة 
للمشاريع الصغيرة واملتوسطة وزيــادة 
تعزيز رعاية العمالء في قنوات التوزيع 
املادية وتقديم الخدمات عن ُبعد بالبنك، 
ــات مــبــتــكــرة عـــبـــر مــزيــج  ــدمــ وتـــطـــويـــر خــ
الــقــنــوات املــتــعــددة لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة 
ــيـــة وتـــعـــمـــيـــق الـــــعـــــروض مــن  ــتـــهـــالكـ االسـ
املــنــتــجــات املــقــدمــة لــلــعــمــالء واالســتــمــرار 
فــي توسيع حصة املجموعة فــي القطاع 

الخاص.

تواجد دولي آخذ في التوسع 

ــــدًا فــي  ــلـ ــ ــــر مـــــن 31 بـ ــثـ ــ ــده فـــــي أكـ ــ ــواجـ ــ ــتـ ــ بـ
 QNB ــإن ــ ــيــــا وإفـــريـــقـــيـــا وأوروبــــــــــــا، فــ آســ
يــعــمــل بــمــثــابــة مــؤســســة مــالــيــة متكاملة 
ــات فــــي أســـــواقـــــه الـــرئـــيـــســـيـــة فــي  ــدمــ الــــخــ
قــطــر وتــركــيــا ومـــصـــر، وبـــاعـــتـــبـــاره بنكًا 
تــجــاريــًا لــلــخــدمــات املــصــرفــيــة اإلجــمــالــيــة 
ــن األســـــواق  فـــإنـــه يــعــمــل فـــي مــجــمــوعــة مـ
الــحــدوديــة والــنــاشــئــة فــي منطقة الشرق 
ــــط وإفـــريـــقـــيـــا. كــمــا أن لــــدى الــبــنــك  األوســ
وجودا متزايدا في االقتصادات املتقدمة، 
مثل اململكة املتحدة وفرنسا وسويسرا 

وسنغافورة. ومع نمو شبكة املجموعة، 
يــزداد أيضًا عــدد وحجم الفرص املتاحة 
لها. يهدف QNB للحصول على حصص 
مــالئــمــة وعـــائـــدات مــعــدلــة بــاملــخــاطــر في 
ــًا فــي  ــمــــوًا قــــويــ ــتــــي تـــشـــهـــد نــ األســــــــــواق الــ
االقتصاد الكلي والقطاع املصرفي والتي 
تــتــمــيــز بــبــيــئــة تــنــظــيــمــيــة مـــواتـــيـــة. كــمــا 
يدرس البنك إمكانية الدخول في عمليات 
مــة  االســـتـــحـــواذ عــلــى أســـــاس مــــدى مــالء
الفرصة فقط عند وجود أهداف مناسبة 

في هذه األسواق.

التوسع الخارجي 

خـــالل سبتمبر 2019، أعــلــنــت مجموعة 
املــــوافــــقــــات  ــلـــى  QNB، عــــن حـــصـــولـــهـــا عـ
ــن هــيــئــة الــنــقــد فـــي هــونــغ  الــتــنــظــيــمــيــة مـ
كـــــونـــــغ لــــفــــتــــح فــــــــرع لـــلـــبـــنـــك فــــــي هـــونـــغ 
كــونــغ، أحــد أكــبــر املــراكــز املــالــيــة العاملية. 
وسيقوم الفرع بتقديم مجموعة شاملة 
ــات املـــصـــرفـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــن املـــنـــتـــجـــات والـ ــ مـ
إلــــــى األفــــــــــراد والــــشــــركــــات واملــــؤســــســــات 
الحكومية. إن دخول املجموعة إلى هونغ 
كــونــغ خــطــوة أســاســيــة أخـــرى فــي طريق 
تحقيق خطة التوسع الدولي للمجموعة 
ــم إستراتيجيتها للنمو وريــادتــهــا  ودعـ
لــلــســوق فـــي الـــشـــرق األوســــــط وإفــريــقــيــا 
وجــنــوب شــرق آســيــا، عـــالوة على تعزيز 

ــا فـــي األســــــواق ذات الــتــنــافــســيــة  وجـــودهـ
الــعــالــيــة. وشـــرعـــت مــجــمــوعــة QNB منذ 
العام 2017 في توسيع أنشطتها بجنوب 
شـــرق آســيــا بشكل مــلــحــوظ، حــيــث بــدأت 
مــجــمــوعــة QNB فــــي مـــبـــاشـــرة أعــمــالــهــا 
رسميا عــن طــريــق مكتبيها التمثيليني 
بفيتنام وميانمار، كما بــدأت املجموعة 
فـــي 2017 بـــمـــزاولـــة أعــمــالــهــا فـــي مــديــنــة 
مــومــبــاي بــجــمــهــوريــة الــهــنــد، بــاإلضــافــة 
إلــى افتتاح فــرع البنك الثاني بالكويت، 
ويأتي ذلــك دعمًا لرؤيتها في أن تصبح 
أحــد البنوك الــرائــدة فــي الــشــرق األوســط 
وإفــريــقــيــا وجـــنـــوب شــــرق آســـيـــا بــحــلــول 
2020، إضافة إلى تواجدها في األســواق 

التي تتمتع بميزة تنافسية عالية.

أداء مالي وتشغيلي قوي 

حــقــقــت مــجــمــوعــة QNB نـــتـــائـــج مــبــهــرة 
الــعــام  بنهاية التسعة أشــهــر األولــــى مــن 
الـــجـــاري، حــيــث بــلــغ صــافــي الـــربـــح 11,2 
مليار ريـــال بــزيــادة نسبتها %4 مقارنة 
ــي، كـــمـــا ارتــــفــــع إجـــمـــالـــي  ــ ــاضـ ــ بـــالـــعـــام املـ
املــوجــودات بنسبة %7 منذ 30 سبتمبر 
إلــى 912 مليار ريـــال، وهو  2018 ليصل 
أعـــلـــى مــســتــوى حــقــقــتــه املــجــمــوعــة على 

اإلطالق.
كما كان املصدر الرئيسي لنمو إجمالي 
املـــوجـــودات هــو الــقــروض والــســلــف التي 

إلـــى 653 مليار  نــمــت بنسبة %8 لتصل 
ريــــال. وقـــد تــم تــمــويــل هـــذا الــنــمــو بشكل 
ــع الــعــمــالء الــتــي  ــ أســـاســـي مـــن خـــالل ودائـ
ارتفعت بنسبة %7 لتصل إلى 663 مليار 
ريــال. وقد أدت سياسة املجموعة القوية 
إلــى  املــــوجــــودات واملـــطـــلـــوبـــات  فـــي إدارة 
املــحــافــظــة عــلــى نسبة متميزة للقروض 
إلــى الــودائــع عند مستوى %98,6 في 30 
الــبــنــك على  ســبــتــمــبــر 2019. كــمــا حــافــظ 
الــقــروض غير العاملة كنسبة من  معدل 
الــقــروض عند مستوى  إجمالي محفظة 
%1,9 كــمــا فــي 30 سبتمبر 2019، وهــو 
من بني أدنى املعدالت على نطاق البنوك 
الــرئــيــســيــة فـــي مــنــطــقــة الـــشـــرق األوســــط 
وإفـــريـــقـــيـــا، األمـــــر الـــــذي يــعــكــس الـــجـــودة 
ــــروض وفـــعـــالـــيـــة  ــقــ ــ ــ الــــعــــالــــيــــة ملـــحـــفـــظـــة ال
ســيــاســة إدارة املــخــاطــر االئــتــمــانــيــة. كما 
واصــلــت املجموعة سياستها املتحفظة 
في بناء املخصصات، حيث بلغت نسبة 
تغطية القروض غير العاملة %104 كما 
فــي 30 سبتمبر 2019. وقــد بلغت نسبة 
املــال للمجموعة %18,2 كما  كفاية رأس 
أعــلــى من  فـــي 30 ســبــتــمــبــر 2019، وهــــي 
ــد األدنـــــــى لــلــمــتــطــلــبــات الــتــنــظــيــمــيــة  الـــحـ

ملصرف قطر املركزي ولجنة بازل.

تصنيف ائتماني قوي 

الــذي  الــقــوي  مــكــن التصنيف االئــتــمــانــي 
تــتــمــتــع بـــه مــجــمــوعــة QNB والــتــوقــعــات 
املـــســـتـــقـــرة لـــلـــمـــدى الـــطـــويـــل املـــســـنـــد مــن 
وكاالت التصنيف االئتماني العاملية، من 
الــوصــول الــى أســـواق رأس املـــال لتمويل 
املــســتــقــبــلــيــة لتحقيق  املــجــمــوعــة  خــطــط 
النمو، حيث حافظت املجموعة على أعلى 
تصنيف فــي املــنــطــقــة، بــمــا يــؤكــد أن قــوة 
إلــهــام للعمالء  تـــزال مــصــدر  املجموعة ال 
مـــــن املــــؤســــســــات والـــــشـــــركـــــات واألفـــــــــراد 
 ،QNB وتجذبهم للتعامل مــع مجموعة
كما أنها تعزز ثقة املستثمرين واألسواق 
فــي املــجــمــوعــة. وتعتبر هـــذه التقييمات 
دلــيــال عــلــى قـــوة املــجــمــوعــة الــرأســمــالــيــة، 
وســـالمـــة إســتــراتــيــجــيــتــهــا، وحــوكــمــتــهــا، 
وإدارتــهــا الحصيفة للمخاطر، ونموذج 

األعمال والتشغيل الذي تتبعه.

أعلى عالمة تجارية 

ــراف بـــــ QNB مــــجــــددًا كــأعــلــى  ــ ــتــ ــ تــــم االعــ
عالمة تجارية مصرفية قيمة في الشرق 
األوســـــط وإفــريــقــيــا وفــقــًا لــتــقــريــر أفــضــل 

500 عالمة تجارية في عام 2018 الصادر 
ــذي  ــ ــانـــس والــ ــنـ ــايـ ــة بــــرانــــد فـ عــــن مـــؤســـسـ
تنشره مجلة ذا بانكر كما أكد التقرير أن 
البنك هو ثاني أعلى العالمات التجارية 
املــصــرفــيــة قــيــمــة فـــي جــنــوب شـــرق آســيــا. 
إن االعــتــراف بعالمة البنك التجارية هو 
عامل تمكني قوي ألعماله ويعكس متانة 
ــه ومــعــدالت املــالــيــة، بــدعــم من  وثــبــات أدائـ
تــواجــده الــدولــي، الــذي يمتد عبر العديد 
مــن املــراكــز املالية الــرائــدة فــي العالم، بما 

في ذلك لندن وسنغافورة وشنغهاي.

التزامات االستدامة 
والمسؤولية االجتماعية 

ــام الــــجــــاري إعــــــالن مــجــمــوعــة  ــعــ شـــهـــد الــ
QNB عن انضمامها إلى امليثاق العاملي 
لألمم املتحدة وهــو أكبر مــبــادرة عاملية 
ــات الـــتـــي تــعــمــل على  ــركـ ــة الـــشـ ــدامـ ــتـ السـ
ــــي مـــجـــال  ــــات فـ ــــارسـ ــمـ ــ ــل املـ ــز أفــــضــ ــزيـ ــعـ تـ
األعمال في أربعة محاور رئيسية تشمل 
حقوق اإلنسان وحقوق العمال والبيئة 
الــفــســاد. وتــأتــي هــذه الخطوة  ومكافحة 
ــادة مــجــمــوعــة QNB في  ــ تــأكــيــدًا عــلــى ريـ
ــتـــزام بــمــفــاهــيــم ومــعــايــيــر االســتــدامــة  االلـ
نـــظـــرًا ملـــا تــكــتــســيــه مـــن أهــمــيــة مــتــزايــدة 
ــتـــصـــاديـــة.  ــقـــطـــاعـــات االقـ فــــي مــخــتــلــف الـ
كــمــا تـــولـــي مــجــمــوعــة QNB املــســؤولــيــة 

االجــتــمــاعــيــة األولــــويــــة الـــقـــصـــوى، حيث 
تعتبر املجموعة املسؤولية االجتماعية 
ا أســاســيــا مـــن بــرنــامــج االســتــدامــة  جــــزء
الــــــــــذي تــــعــــتــــمــــده، بــــــل وأيــــــضــــــا جــــــــزء ال 
ــل عــمــالئــهــا،  ــثـ يـــتـــجـــزأ مــــن أعـــمـــالـــهـــا. ومـ
اتـــبـــاع  ــإن مــجــمــوعــة QNB تــعــتــقــد أن  ــ فـ
نــهــج مــتــســق لــلــمــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
يــســاعــدهــا عــلــى أداء أعــمــالــهــا عــلــى نحو 

ــة أقــــــوى.  ــاريــ ــة تــــجــ ــاء عــــالمــ ــ ــنـ ــ ــل وبـ أفــــضــ
وتشجع إدارة املجموعة جميع املوظفني 
ــادرات املــســؤولــيــة  ــبـ عــلــى املــشــاركــة فــي مـ
االجــتــمــاعــيــة لــلــبــنــك. ويــخــتــار كــثــيــر من 
املوظفني القيام بــذلــك تطوعا وإسهاما 
ــم فــــــي املــــشــــاريــــع  ــ ــهـ ــ ــراتـ ــ ــبـ ــ ــم وخـ ــهــ ــتــ ــوقــ بــ

االجتماعية التي يدعمها البنك.

 االهتمام بالرياضة 

الــقــيــم  نـــشـــر  ــد مـــجـــمـــوعـــة QNB أن  ــؤكــ تــ
الـــريـــاضـــيـــة والـــلـــيـــاقـــة الـــبـــدنـــيـــة مــــن أكــثــر 
أنشطة املجموعة للمسؤولية االجتماعية 
انــتــشــارًا وتــأثــيــرًا. فــفــي عـــام 2010، كانت 
املجموعة من الداعمني الرئيسيني لنجاح 
مـــلـــف قـــطـــر الســـتـــضـــافـــة نـــهـــائـــيـــات كـــأس 
ـــرت مــجــمــوعــة 

ّ
الـــعـــالـــم 2022، حــيــث ســـخ

QNB كافة إمكانياتها لدعم نجاح ملف 
دولــــة قــطــر الســتــضــافــة املـــونـــديـــال، وهـــذا 
يــعــتــبــر بـــرهـــانـــًا ســـاطـــعـــًا عـــلـــى الــتــزامــهــا 
بمساندة دولــة قطر فــي مهمتها إلظهار 
قدراتها ومميزاتها االستثنائية للعالم 
 QNB ــتــــد دعـــــــم مـــجـــمـــوعـــة ــمــ أجـــــمـــــع. ويــ
للرياضة في قطر على املستوَينْي املحلي 
والـــــدولـــــي، حـــيـــث تـــتـــرّكـــز جـــهـــودهـــا عــلــى 
توفير الحوافز وزيــادة الوعي واملشاركة 
فــــي الــــريــــاضــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، بـــاإلضـــافـــة 
إلـــى تــشــجــيــع الـــريـــاضـــات الــرئــيــســيــة ذات 
الشعبية الكبيرة في قطر: كرة القدم، كرة 
السلة، كرة اليد وكرة الطائرة، إلى جانب 
كــأس حضرة صاحب السمو أمير البالد 
املــفــدى وكـــأس ســمــو ولـــي الــعــهــد، وكــأس 
أبــرز  الــتــي تعتبر مــن   ،QNB نــجــوم قــطــر

البطوالت على أجندة الدوري املحلي.
الـــرعـــايـــة  ــــق  ــــت مـــجـــمـــوعـــة QNB حـ ــالـ ــ ونـ
ــرق األولـــــــــــــى ملـــخـــتـــلـــف  ــ ــفـ ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــريـ ــ ــــصـ ــحـ ــ الـ
الـــريـــاضـــات إلــــى جـــانـــب تــقــديــم رعــايــتــهــا 
للعديد من األندية والفرق األجنبية إلى 

جانب البطوالت العاملية.

                                                                       ريادة في الشرق األوسط                   وبخطى ثابتة نحو العالمية

               مجموعة QNB لبنة مصرفية جوهرية          في دعم االقتصاد الوطني   

ضمن 
أفضل 1000 

بنك في العالم

 QNB نجحت مجموعة
في نيل العديد من 

الجوائز املرموقة خالل 
العام املاضي، ولعل 

تصدرها قائمة التصنيف 
العاملي من مجلة »ذي 

بانكر« لـ »أفضل 1000 
بنك في العالم« عزز 
بذلك من مسيرتها 

الحافلة باإلنجازات 
 QNB البارزة. واحتل

املركز األول في 
املنطقة بحسب رأس 

املال األساسي الذي بلغ 
22.5 مليار دوالر بنهاية 

العام 2018، بزيادة 
قدرها ٪12 مقارنة بعام 

2017، مدعوما بارتفاع 
سندات رأس املال 

اإلضافي من الشريحة 
األولى بقيمة 2.8 مليار 

دوالر.
ونالت املجموعة 

العديد من الجوائز خالل 
العام املاضي ومنها 
جائزة أفضل بنك في 
االستدامة في 2018 

وجائزة أفضل بنك في 
2018 وجائزة أفضل 

بنك في قطر خالل العام 
2018 وجائزة أفضل بنك 

قطري آلسيا من مجلة 
اسياموني وجائزة أقوى 

بنك في قطر من االتحاد 
العاملي للمصرفيني 

العرب وغيرها من 
الجوائز املرموقة. كما 

تواصلت مسيرة االمتياز 
ملجموعة QNB خالل 

العام الجاري، حيث 
حصلت املجموعة على 

العديد من الجوائز 
املرموقة.

¶  دعم الشركات الوطنية أولوية المجموعة للنهوض باالقتصاد

QNB توسع محلي داخل محطات المترو لتقريب الخدمات ¶  حملة للتبرع بالدم نظمها  ¶ ¶  مشاركة المجموعة في يوم العصا البيضاء¶  المجموعة راعيا لنادي باريس سان جيرمان

¶  توظيف الشباب القطري من أجل زيادة نسبة التقطير

¶  توقيع عقد إلنشاء محطة شحن السيارات الكهربائية للمحافظة على االستدامة

تعد مجموعة QNB أول بنك تجاري قطري يتم تأسيسه، حيث كان ذلك في العام 1964 ليكون إحدى اللبنات األولى التي 
واكبت كافة مراحل نهضة دولة قطر وانطالقاتها نحو العاملية، حيث كانت مجموعة QNB الذراع املصرفية القطرية األولى 
في منطقة الخليج والشرق األوسط التي تتميز بالكفاءة في األداء، ليس محليا وإنما عامليا، حيث أشعت مجموعة QNB من 
الدوحة على كافة القارات والدول، محققة معدالت نمو قوية حيث أصبحت أكبر بنك في دولة قطر وأكبر مؤسسة مالية في 

منطقة الشرق األوسط وإفريقيا.

 QNB مجموعة
شاهدة على 
نهضة قطر
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تــمــتــلــك مـــجـــمـــوعـــة املــــصــــرف حــصــصــا 
فــي عـــدد مــن شــركــات الــخــدمــات املالية 
املــتــوافــقــة مــع الــشــريــعــة اإلســامــيــة في 
قطر ومنها مصرف كيو إنفست، وهو 
مــؤســســة مــصــرفــيــة اســتــثــمــاريــة تابعة 
لــلــمــصــرف، هــــذا إلــــى جـــانـــب الــشــركــات 
ــيــــمــــه« )املـــخـــتـــصـــة  ــة »بــ ــركــ الـــزمـــيـــلـــة شــ
الــتــكــافــل التأميني(،  فــي تــقــديــم بــرامــج 
ــرة لـــلـــتـــمـــويـــل )شـــركـــة  ــزيــ ــجــ وشــــركــــة الــ

تمويل استهاكي(.
ــة املــــصــــرف حــــضــــورهــــا فــي  ــمـــوعـ وملـــجـ
األســـــــــــواق الــــرئــــيــــســــيــــة، مــــمــــا يــمــكــنــهــا 
مـــن تــلــبــيــة حــاجــة عــمــائــهــا بــالــخــارج. 
املـــــصـــــرف QIB-UK، وهــــي  ويـــمـــتـــلـــك 
مــــؤســــســــة مــــالــــيــــة تــــابــــعــــة لـــلـــمـــصـــرف 
لــتــلــبــيــة جــمــيــع  تـــأســـســـت عــــــام 2008 
االحتياجات املالية لألفراد والشركات 
القطرية في اململكة املتحدة. كما يمتلك 
املــصــرف حــضــورًا فــي لــبــنــان مــن خــال 
الــعــربــي، هــذا باإلضافة  بيت التمويل 

إلى فرع في السودان.

اإلستراتيجية العامة 

ــة املـــصـــرف فـــي أن يصبح  ــ تــتــمــثــل رؤيـ
مصرفا رائدا ومبتكرا وشاما، يتمسك 
ــة واملــثــل  ــيـ بـــأحـــكـــام الــشــريــعــة اإلســـامـ
ــة الـــرفـــيـــعـــة، ويــحــقــق  ــيـ والـــقـــيـــم األخـــاقـ
املـــعـــايـــيـــر الــــدولــــيــــة لــلــعــمــل املـــصـــرفـــي. 
ويعمل املــصــرف على تحقيق ذلــك من 

خال: 
• تعزيز مكانته محليا وتحسني قيمة 

الشراكات الدولية القائمة.
الــخــدمــات املصرفية  • تــوســيــع نــطــاق 
لــلــشــركــات ليصبح املــصــرف الرئيسي 

للشركات القطرية.
• تحديث الخدمات املصرفية لألفراد 
ليصبح مصرفا يتماشى مع معطيات 

القرن الحادي والعشرين. 
• إعــــــــادة هــيــكــلــة الـــعـــمـــلـــيـــات وتــقــنــيــة 
ــلــــى خـــدمـــة  املــــعــــلــــومــــات والــــتــــركــــيــــز عــ

العماء.
• تــعــزيــز الـــرأســـمـــال الـــبـــشـــري وإثـــــراء 
املــهــارات ليصبح إحـــدى جــهــات العمل 

املفضلة في قطر.
• تحسني الخدمات املصرفية الخاصة 
وعمليات إدارة الثروات وتعزيز شبكة 
الــعــمــاء مـــن الـــشـــركـــات بـــاإلضـــافـــة إلــى 
زيـــــادة حــجــم الــتــعــامــات الـــعـــابـــرة بني 

املصرف والشركات التابعة له.
ابــتــكــار مــنــتــجــات وحـــلـــول مصرفية   •
واســتــثــمــاريــة جــديــدة فــي إطـــار أنظمة 

متكاملة.
الــداخــلــيــة  أنـــظـــمـــة اإلدارة  تــحــســني   •
مــــن أجـــــل تــحــقــيــق أعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 
ــلـــى حــوكــمــة  اإلنــــتــــاجــــيــــة والــــتــــركــــيــــز عـ

الشركات.

نتائج مالية إيجابية 

وخــــال الــشــهــور الــتــســعــة األولــــى من 
عام 2019، حقق املصرف نتائج مالية 
إيــجــابــيــة، وهـــذه أهــم املــؤشــرات التي 

حققها املصرف: 
ــــرف أربـــــاحـــــا صــافــيــة  ــــصـ • حـــقـــق املـ
بــنــهــايــة  ــال  ــ بــقــيــمــة 2.215 مـــلـــيـــار ريــ
التسعة أشهر األولـــى مــن عــام 2019، 
وبنسبة زيادة قدرها 10.5% مقارنة 

مع نفس الفترة من عام 2018.
املــوجــودات محققا  ارتــفــع إجمالي   •
ــة مــع  ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ ــة 1.1% مـ ــبـ ــنـــسـ بـ ــوًا  ــ ــمـ ــ نـ
إلــــى 154.9  لــيــصــل  ديــســمــبــر 2018، 

مليار ريال.
بــلــغ إجــمــالــي مـــوجـــودات التمويل   •
نـــمـــوًا  مــــلــــيــــارات ريـــــــال مـــحـــقـــقـــا   107
بنسبة 4.7% باملقارنة مــع ديسمبر 

.2018
• بلغت ودائــع العماء 106.6 مليار 
ريـــال مسجلة نــمــوًا قــويــا بنسبة %6 

مقارنة مع ديسمبر 2018.
• بلغ اجمالي الدخل 5,710.6 مليون 
ــمـــو %11.8  نـ نـــســـبـــة   

ً
ريـــــــال مـــســـجـــا

مــقــارنــة بمبلغ 5,107.9 مليون ريــال 
عن نفس الفترة من عام 2018، حيث 
إيــرادات التمويل واالستثمار  حققت 
لــتــصــل  قـــويـــا بــنــســبــة %12.9  نـــمـــوًا 
إلــــى 5,113.7 مــلــيــون ريـــــال مــقــارنــة 
مـــع 4,528.1 مــلــيــون ريــــال عـــن نفس 
الفترة من العام السابق مما يعكس 
نــمــوًا إيــجــابــيــا مــتــزايــدًا فــي األنشطة 

التشغيلية الرئيسية للمصرف.
• بلغ إجمالي املصاريف العمومية 
 
ً
واإلداريــة 827.8 مليون ريال مسجلة
بــنــســبــة 3.8% مـــقـــارنـــة بـ  انــخــفــاضــا 
860.3 مليون ريـــال عــن نفس الفترة 

من عام 2018.
ــة عــلــى  ــ ــابـ ــ ــرقـ ــ الــــضــــوابــــط والـ • أدت 
ــة إلــــــــى نــمــو  ــ ــافــ ــ ــاإلضــ ــ ــــف بــ ــاريــ ــ ــــصــ املــ

اإليرادات وتعزيز الكفاءة التشغيلية 
إلى خفض نسبة التكلفة إلى الدخل 
إلى 23.4% مقارنة بنسبة 25.5% عن 

نفس الفترة من عام 2018.
ــفــــاظ  ــتــ ــن املـــــصـــــرف مـــــن االحــ ــكـ ــمـ • تـ
بنسبة منخفضة للتمويل املتعثر 
من إجمالي التمويل وذلك عند %1.2 
مما يعكس جودة املحفظة التمويلية 
للمصرف واإلدارة الفعالة للمخاطر. 
ــه  ــتـ ــاسـ ــيـ ــا واصـــــــــــل املـــــــصـــــــرف سـ ــ ــمـ ــ كـ
املتحفظة لتكوين املخصصات، حيث 
بلغت نسبة تغطية التمويل املتعثر 

100% بنهاية سبتمبر 2019.

المصرف يقود التحول الرقمي

تــــوقــــع مــــصــــرف قــطــر  ــام 2014،  ــ فــــي عــ

ــه فــــي عــالــم  ــ ــــرف« أنــ ــــصــ اإلســـــامـــــي »املــ
ــة ونـــمـــو  ــيـ ــنـ ــقـ ــتـ ــة الـ ــيــ ــالــ االتـــــــصـــــــاالت عــ
ــاز  ــدام األجـــــهـــــزة الــــذكــــيــــة إلنـــجـ ــخــ ــتــ اســ
األعـــمـــال، ســيــرغــب الــعــمــاء بالحصول 
عــلــى خـــدمـــات فـــوريـــة ومــخــصــصــة في 
الوقت الذي يناسبهم. ومن خال وضع 
العميل فــي صميم إستراتيجيته، بدأ 
املـــصـــرف رحـــلـــة تـــحـــول رقـــمـــي لــتــوفــيــر 
تجربة سلسة لعمائه من خال جميع 

القنوات الرقمية.
وحـــديـــثـــا، عــمــل املـــصـــرف عــلــى تــســريــع 
ــوات  ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وتـــــــيـــــــرة االســـــتـــــثـــــمـــــار فـــــــي الـ
اإللــكــتــرونــيــة مـــن خــــال تــوفــيــر معظم 
ــوال املــصــرف  خــدمــاتــه عــلــى تــطــبــيــق جــ
الــحــائــز عــلــى جـــوائـــز عــاملــيــة، واملــنــصــة 
األحــــــــــدث لــــلــــخــــدمــــات املــــصــــرفــــيــــة عــبــر 
اإلنــــتــــرنــــت، وأجـــــهـــــزة الـــــصـــــراف اآللــــي 

واإليـــــــــداع الـــنـــقـــدي وأجــــهــــزة الـــصـــراف 
إلـــى مركز  الــتــفــاعــلــيــة ITM، بــاإلضــافــة 
ــم تـــحـــديـــث أنــظــمــتــه  ــال الــــــذي تــ ــ ــــصـ االتـ

.IVR التفاعلية
وفـــي الـــوقـــت نــفــســه، اســتــبــدل املــصــرف 
ــــي، وطــــور  ــاســ ــ نـــظـــامـــه املـــصـــرفـــي األســ
منصة رقمية جديدة متعددة القنوات 
لعمائه من األفراد والشركات، واضعا 
نــصــب عينيه هــدفــا واحــــدًا يتمثل في 
جعل الخدمات املصرفية أكثر بساطة 

وسرعة وجودة لعمائه.
وبـــعـــد مــرحــلــة بــحــث وتـــطـــويـــر مكثفة 
لــفــهــم احــتــيــاجــات ومــتــطــلــبــات الــقــطــاع 
املـــــصـــــرفـــــي فــــــي قـــــطـــــر، قــــــــام املــــصــــرف 
بــإجــراء عملية تــحــّول كاملة لخدماته 
املصرفية اإللكترونية من خال إطاق 
لــلــخــدمــات املصرفية  منصته األحــــدث 

عــبــر اإلنـــتـــرنـــت الـــتـــي تــســتــخــدم أحـــدث 
ــيــــات لــــتــــزويــــد الـــعـــمـــاء  ــنــــولــــوجــ ــتــــكــ الــ
بواجهة سريعة االستجابة يمكنهم من 
خالها الوصول إلى مجموعة واسعة 
مــن الــخــدمــات واملــمــيــزات عبر متصفح 

أي جهاز كمبيوتر أو هاتف محمول.
وأطـــلـــق املـــصـــرف مـــؤخـــرًا خــدمــة رقمية 
الــجــدد تتيح لهم فتح  جــديــدة للعماء 
حــســاب تــوفــيــر أو حــســاب »مــســك« عبر 
ــرف. كـــمـــا أطـــلـــق  ــ ــــصــ تـــطـــبـــيـــق جــــــــوال املــ
املصرف في وقت سابق خدمة »التمويل 
الفوري«، أسرع وأسهل طريقة للحصول 
عــلــى تــمــويــل شــخــصــي فـــي قــطــر، تتيح 
للعماء القطريني الحصول على تمويل 
عبر تطبيق جوال املصرف خال دقائق 
معدودة. كما أطلق املصرف أول أجهزة 
ــة  ــوابـ بـــيـــع إســـامـــيـــة )POS(، وبـ ــاط  ــقـ نـ
إلـــكـــتـــرونـــيـــة خـــاصـــة لـــلـــشـــركـــات لــنــظــام 

.)WPS( حماية األجور
وتـــحـــّول املـــصـــرف إلـــى مــؤســســة مالية 
تقدم خدماتها على مدار الساعة طيلة 
أيام األسبوع، وتوفر لعمائها إمكانية 
أداء معظم عملياتهم املصرفية اليومية 
عبر تطبيق جــوال املــصــرف، وخدمات 
الصيرفة اإللكترونية في أي وقت ومن 
أي مكان، دون الحاجة إلى زيارة فروع 
املــصــرف. وســيــواصــل املــصــرف تنويع 
وتـــطـــويـــر مــحــفــظــة املــنــتــجــات الــرقــمــيــة 
والــخــدمــات املقدمة تلبية الحتياجات 

وتوقعات العماء.

جوائز عالمية 

وعــلــى ضــوء ابــتــكــاراتــه املستمرة وأدائـــه 
املــتــمــيــز، حــصــد املــصــرف تــقــديــر وتكريم 
املــؤســســات الــدولــيــة واملــحــلــيــة املــرمــوقــة 
ــرز املـــصـــارف الـــرائـــدة  ــ ــد أبـ بــاعــتــبــاره أحــ
فــي املــنــطــقــة. وفـــي الــشــهــور املــاضــيــة من 
املـــصـــرف 20 جــائــزة،  عـــام 2019، حــصــد 
أهـــمـــهـــا جــــائــــزة »أفــــضــــل بـــنـــك فــــي قــطــر« 

ضمن جــوائــز يــورومــونــي للتميز 2019، 
ــائــــزة »أفـــضـــل مـــصـــرف إســـامـــي في  وجــ
ــــر«، وألول مـــرة  ــــطـ ــرق األوســـــــــط، وقـ ــشــ الــ
جــــائــــزة »أفــــضــــل مــــصــــرف إســــامــــي فــي 
اململكة املتحدة« مــن مجلة »ذي بانكر« 
ــابـــعـــة ملـــجـــمـــوعـــة فـــايـــنـــنـــشـــال تــايــمــز  ــتـ الـ
العاملية. واحتل املصرف مركز الصدارة 
ضــمــن جـــوائـــز مــجــلــة غــلــوبــال فــايــنــانــس 
2019 ألفضل البنوك الرقمية في الشرق 
األوسط، حيث فاز املصرف بثاث جوائز 
رئيسية وهي: »أفضل بنك رقمي للعماء 
فـــي قــطــر« لــلــعــام الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي، 
و»أفـــضـــل بــنــك رقــمــي مــبــتــكــر فـــي قــطــر«، 
الــخــدمــات والتسويق  و»أفــضــل بنك فــي 
عــبــر شــبــكــات الــتــواصــل االجــتــمــاعــي في 
قـــطـــر«. كــمــا مــنــحــتــه غـــلـــوبـــال فــايــنــانــس 

جــائــزة »أفــضــل مؤسسة مالية إسامية 
في قطر« وجائزة »أفضل مقدم لخدمات 
ــمــــويــــل اإلســــــامــــــي لــــلــــمــــشــــاريــــع فــي  ــتــ الــ
العالم«، وجائزة »أفضل منتج مصرفي 
إسامي مبتكر لعام 2019«. كما حصل 
املصرف على جائزتني إلنجازات القيادة 
ــان بـــانـــكـــر، حــيــث حصل  ــيـ ــن مــجــلــة آشـ مـ
السيد بــاســل جــمــال، الرئيس التنفيذي 
ملــجــمــوعــة املــصــرف عــلــى جــائــزة »أفــضــل 
إنـــــجـــــازات الـــقـــيـــادة لـــرئـــيـــس تــنــفــيــذي«، 
وجائزة »أفضل مصرف من حيث اإلدارة 
فـــي قـــطـــر« عـــن اإلنــــجــــازات الـــتـــي حققها 
خال الفترة من يناير 2016 إلى ديسمبر 
2018، كــمــا حــصــل عــلــى جـــائـــزة »أفــضــل 
بنك رقمي في قطر« من مجلة »ذا آشيان 

بانكر«.

المسؤولية االجتماعية 

ــال الــــخــــدمــــات  ــ ــــجـ ــه رائــــــــــدًا فـــــي مـ ــفــ بــــوصــ
 يقدم 

ً
املصرفية اإلسامية وشريكا فاعا

الــــدعــــم املــســتــمــر لــألنــشــطــة املــجــتــمــعــيــة، 
يــضــع املـــصـــرف املــســؤولــيــة االجــتــمــاعــيــة 
عــلــى رأس أولــويــاتــه. ويــنــعــكــس ذلـــك في 
ــان،  ــسـ املـــســـاهـــمـــات األســـاســـيـــة لـــدعـــم اإلنـ
والصحة، والتعليم، واألنشطة الرياضية 
فــي إطـــار بــرامــج املــســؤولــيــة االجتماعية 
للمصرف. وخال عام 2018، قام املصرف 
بــمــبــادرة مــبــتــكــرة وقـــع مــن خــالــهــا على 
اتــفــاقــيــة حــصــريــة مـــع مــؤســســة »إنـــجـــاز 
قطر« لرعاية برنامج مدته ثاث سنوات 
لتثقيف الشباب القطري في عدة مدارس 
ثــانــويــة وجــامــعــات مــخــتــارة حـــول تعلم 

طـــرق إدارة أمــوالــهــم. وبــمــوجــب اتفاقية 
الـــتـــعـــاون بــــني املــــصــــرف و»إنــــــجــــــاز«، تــم 
إطــــــاق مــنــهــج دراســــــــي جـــديـــد بــعــنــوان 
»كيف تدير األموال؟« يشمل تدريبا مدته 
5 جــلــســات تــدريــبــيــة ودورات تعليمية 
تـــفـــاعـــلـــيـــة مـــصـــمـــمـــة خـــصـــيـــصـــا لـــطـــاب 
الــثــانــويــة والــطــاب املستجدين  املــــدارس 
في الجامعات، ممن تتراوح أعمارهم بني 
15 و19 عاما. ويقدم املصرف ومؤسسة 
إلــى 1250 طالبا من  الــبــرنــامــج  »إنــجــاز« 
الــعــامــة والــجــامــعــات على مــدار  الثانوية 
السنوات الثاث القادمة، ابتداًء من العام 
الدراسي 2018 /  2019. ويلتزم فريق من 
خبراء املصرف بتقديم دورات البرنامج 
إلى جانب متطوعني من مؤسسة إنجاز 

قطر.

»                      « يقود التحول الرقمي        لتقديم حلول مالية مبتكرة لعمالئه
مدعومًا بتصنيفات                    ائتمانية قوية

برنامج "كيف تدير ا�موال؟"

629366
2019 / 2018

مؤسسات

أدركوا أهمية%100
التخطيط المالي

ارتفاع نسبة الوعي بين الطالب الذين شاركوا في البرنامج

متطوع
من المصرف

طالب
مشارك

العام الدراسي 

وجدوا أن البرنامج كان شامًال أو أكثر من شامل%93

تمكنوا من ربط المدرسة بعالم المال%90

اعتبروا أن التوفير%91
فهموا91%هدف أساسي

المعامالت المالية تعرفوا على%89
مفهوم االئتمان

¶  المقر الرئيسي للمصرف بشارع حمد الكبير

¶  أحد فروع المصرف من الداخل

تصنيف وكالة فيتش

في نوفمبر 2019، قامت وكالة التصنيف االئتمانية العاملية 
“فيتش” بتأكيد تصنيف املصرف االئتماني طويل األجل 
نــظــرة مستقبلية مــســتــقــرة. ويــعــكــس هــذا  عـــنـــد”A”، مـــع 
التصنيف حضور املصرف القوي واملستقر في قطر، حيث 
يمتلك أعلى حصة من املوجودات املصرفية اإلسالمية تبلغ 
القطاع  املــوجــودات في  %42.3، وحوالي %11 من إجمالي 
املصرفي مع نهاية العالم املالي 2018. وأشار تقرير فيتش 
كــذلــك إلــى أن “رفـــع تصنيف الــقــدرة االســتــمــراريــة يعكس 
بشكل خاص قوة املصرف في قطاع الصيرفة اإلسالمية 
في قطر واملفيدة للغاية ملكانة املصرف املالية في السنوات 
إيداعات تجزئة غير مرتفعة  القادمة. ويستقطب املصرف 
التكلفة، وهو ما يشكل صلب تمويله وُيترجم إلى تكلفة أقل 
للتمويل مقارنة مع نظرائه من البنوك. وأكد التقرير على أن 

ف ضمن البنوك ذات األهمية 
ّ
مصرف قطر اإلسالمي مصن
في القطاع املصرفي في قطر.

تصنيف وكالة موديز

في يونيو 2019 قامت وكالة التصنيف الدولية “موديز” 
الطويل للمصرف  املـــدى  الــودائــع على  بتأكيد تصنيف 
عــنــد مــســتــوى A1  مـــع نـــظـــرة مــســتــقــبــلــيــة مــســتــقــرة. 
املالية والربحيــة  املــالءة  التصنيــف كفايــة  ويعكــس هــذا 
الجيــدة للمصــرف، واعتمــاده املحــدود علــى التمويــل مــن 
التجاريــة  العالمــة  العامليــة، مدعومًا بقــوة  املــال  أســواق 
للمصــرف فــي الصيرفــة اإلسالمية لألفراد والشــركات. 
فــي  للمصــرف  القــوي واملتســارع  للنمــو  هــذا باإلضافة 
النظــرة املســتقبلية  الســنوات األخيرة. كمــا تؤكــد هــذه 
الــذي تأقلــم  القطــري  القطــاع املصرفــي  مرونــة ومناعــة 

التحديــات بدعــم مــن  الراهنــة وتخطــى  ــاع  مــع األوضــ
الجهــات الحكوميــة.

تصنيف ستاندرد آند بورز

في مارس 2019 قامت وكالة ستاندرد آند بورز العاملية 
التصنيف االئتماني للمصرف عند مستوى )A-( كما 
ثبتت النظرة املستقبلية عند مستوى “مستقر”. وقالت 
الوكالة في تقرير نشرته مؤخرًا: “يعكس هذا التصنيف 
الخدمات  الــقــوي للمصرف فــي مــجــال  للنشاط  نظرتنا 
املميزة  التجارية واملكانة  العالمة  املالية للشركات وقــوة 
لــه كــأكــبــر مــصــرف إســالمــي فــي قــطــر والــنــمــو امللحوظ 
الـــذي يــشــهــده فــي الــخــدمــات املــالــيــة لـــألفـــراد. كــمــا يمتاز 
بأداء مالي قوي، وجودة األصول واملالءة املالية وهذا ما 
التقرير أيضا  الــذي حــاز عليه. وذكــر  التصنيف  يدعم 

األمــد للمصرف يتماشى مع دور  الطويل  التصنيف  أن 
املصرف املهم ومساهمته في القطاع املصرفي في قطر. 
وتقييم الوكالة لدولة قطر باعتبارها داعما كبيرا للقطاع 

املصرفي املحلي.

تصنيف وكالة كابيتال إنتليجنس

في مايو 2019 قامت وكالة التصنيف االئتمانية العاملية 
“كــابــيــتــال إنــتــلــيــجــنــس” بــتــأكــيــد تصنيف الــقــوة املــالــيــة 
للعملة األجنبية طويل األجل )LT FCR( للمصرف عند 
مستوى’A+’ ، فيما عدلت الوكالة التصنيف االئتماني 
 ST( قصير األجــل للعملة األجنبية على املــدى القصير
FCR( إلى “A1”من “A2”، مع تأكيد النظرة املستقبلية 
للعملة األجــنــبــيــة طــويــل األجـــل )LT FCR( وتصنيف 

املصرف عند نظرة مستقبلية مستقرة.

تصنيفات ائتمانية قوية للمصرف

مصرف قطر اإلسالمي »املصرف« هو أول مصرف 
إسالمي في قطر، حيث بدأ عمله عام 1982 وال يزال 
إلى اآلن أكبر املؤسسات املصرفية اإلسالمية في 
الــدولــة، حيث يستحوذ حاليًا على نسبة 43% من 
قطاع الصيرفة اإلسالمية في البالد، وحصة حوالي 11% من إجمالي السوق 

املصرفية.
يتبنى »املصرف« إستراتيجية نمو تهدف لتعزيز مكانته ودوره كمصرف 
إسالمي رائد يتمتع بعالقات قوية مع عمالئه، وشراكات مهمة مع املجتمعات 
املحلية. وتتماشى اإلستراتيجية التي يتبناها »املصرف« بشكل وثيق مع 
رؤية قطر الوطنية 2030، ومع التزام الحكومة باالستثمار في البنية التحتية 

للبالد وتنويع االقتصاد وتطوير قطاع خاص قوي.
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ريادة الخدمات
المصرفية الرقمية

نقدم منتجات رقمّية مبتكرة وخدمات رقمّية مخّصصة لتسهيل
ا�عمال المصرفّية وتحسين تجربة العمالء بالكامل.

تتيح هذه الميزة للعمالء الجدد إمكانية فتح حساب جاري 
أو حساب توفير أو حساب "مسك" من خالل تطبيق جّوال 

المصرف.

إنها طريقة سريعة وبسيطة ومريحة يمكنك 
استخدامها وأنت في المنزل أو المكتب أو حتى في خارج 

المنزل.

تتيح هذه الميزة للعمالء المؤهلين الحصول على تمويل 
شخصي شخصي فور¦ خالل دقائق

واجهة رقمية متطورة جديدة ومحسنة. الخدمات المصرفية عبر اªنترنت للشركات 
الجديدة من المصرف تمنحك طريقة أسرع 

وأسهل وأكثر أمان¬ ªجراء معامالتك المصرفية

وفر الوقت في إدارة أعمالك بتحويل رواتب 
موظفيك بلمسة زر.

يستخدم 100٪ من عمالء  الشركات 
المسجلين في نظام حماية ا�جور من 

المصرف موقع النظام لتحويل رواتب 
موظفيهم.

استمتع بتحكم كامل في شؤون أعمالك 
المالية من خالل مراقبة حسابك، وإجراء 

التحويالت، وتسديد الفواتير وإدارة تمويلك 
التجاري.

مميزات سهلة االستخدام ضرورية ªدارة 
حساباتك بكفاءة.

تصميم مرن ومتوافق مع جميع أجهزة 
الكمبيوتر وا�جهزة اللوحية والهواتف الذكية.

أول مصرف إسالمي في العالم وا�ول في قطر الذي 
يقدم تمويًال فوري¬ من خالل تطبيق جوال المصرف.

S A F E  T O  S P E N D

QAR 280,000.00
U P C O M I N G  P A Y M E N T S

QAR 20,000.00
c u r r e n t  B A L A N C E

QAR 300,000.00
M Y  N E T  W O R T H

QAR 500,000.00

Last Login at 15:30 on 01.08.2018

Good Morning Fahed

50,000 Points

Savings Account

IBAN 000-000-000

Credit Card

Platinum

Account Type
Account Name Balance

****  ****  ****  0000

My Accounts

QAR10,000.00
View Details

Current Account

IBAN 000-000-000

QAR10,000.00
View Details

Apply nowApply now

فتح حساب
من خالل التطبيق

التمويل
الفوري

نظام حماية ا�جور
الخدمات المصرفية
عبر ا�نترنت لفراد

الخدمات المصرفية عبر
ا�نترنت للشركات

4402 0888 | www.qib.com.qa
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واصل التوفير،
تمتع بالفوز

افتح حساب ثراء اآلن واحصل على فرصة لربح جوائز تصل قيمتها إلى 3,300,000 ر.ق: 
 	ً 44 فائزاً بجائزة 5,000 ر.ق وفائزان بجائزة 10,000 ر.ق شهريا
فائزان بجائزة 25,000 ر.ق وفائزان بجائزة 50,000 ر.ق كل 3 أشهر 	 
 	ً فائز واحد بالجائزة الكبرى بقيمة 1,000,000 ر.ق سنويا

800 8555
barwabank.com
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الــعــام الجاري  املــركــزي  يحتفل مصرف قطر 
بــمــرور 26 عــامــا عــلــى تــأســيــســه فــي صائفة 
الــعــام 1993، ليتولى مهمة ادارة السياسة 
النقدية واملصرفية في الدولة خلفا ملؤسسة 
النقد القطري، ستة وعشرون عاما من التميز 
ــدار في  ــتــ والــــريــــادة والــتــحــلــيــق بــــجــــدارة واقــ
العاملني النقدي واملصرفي، من خــال ارســاء 
اســتــراتــيــجــيــة فــريــدة مــن نــوعــهــا، جعلت من 
املــركــزي يحسن ضبط االدارة  مــصــرف قطر 
الــنــقــديــة فــي الـــدولـــة واملــحــافــظــة عــلــى الــزخــم 
الكبير املسجل على مستوى كافة املؤشرات 

االقتصادية.
ــك، لــعــب مــصــرف قــطــر املـــركـــزي طيلة  الـــى ذلــ
الـــســـتـــة وعـــشـــريـــن عـــامـــا دورا جـــوهـــريـــا فــي 
االشــــراف والــرقــابــة عــلــى الــبــنــوك واملــصــارف 
الـــدولـــة قـبل ان يلحق  الــعــامــلــة فــي  الــقــطــريــة 
بمظلته باقي املؤسسات املالية االخرى وفي 
ــــــادة التأمني  الــتــأمــني وإعـ مقدمتها شــركــات 
والتكافل واعادة التكافل والشركات املرتبطة 
الــى جانب شركات االستثمار  بهذا القطاع، 
وشركات التمويل وشركات ومحال الصرافة.
وقد كان للمجهودات التي بذلتها القيادات 
ــراف عــلــى مــصــرف قطر  ــ املــتــعــاقــبــة عــلــى االشـ
ــوادر الـــعـــامـــلـــة فــي  ــ ــكـ ــ ــى جـــانـــب الـ ــ املــــركــــزي الـ
مصرف قطر املركزي االثــر الكبير في حسن 

ادارة السياسة النقدية املالية في الدولة من 
الــتــشــريــعــات والـــضـــوابـــط التنظيمية  خـــال 
ــتـــي يـــتـــم وضـــعـــهـــا بــصــفــة دوريـــــــة وتـــكـــون  الـ
ــيـــة  ــالـ بــــــاالســــــاس مــــوجــــهــــة لـــلـــمـــؤســـســـات املـ
واملــصــرفــيــة مـــن بـــنـــوك ومـــصـــارف اســامــيــة 
عاملة في الدولة وفروع بنكية اجنبية عاملة 
في الدولة وشركات قطاع التأمني وشركات 
الـــصـــرافـــة وشــــركــــات االســـتـــثـــمـــار وشـــركـــات 
ــة الـــشـــركـــات الـــتـــي تــعــمــل في  ــافـ الــتــمــويــل وكـ
الـــدولـــة، االمــــر الــــذي جــعــل مـــن مــصــرف قطر 
املــركــزي مساندا لاقتصاد الوطني وداعما 
اســاســيــا فـــي مــســيــرة الــنــهــضــة االقــتــصــاديــة 
ــة. ومـــنـــذ إنـــــشــائــه في  والــتــنــمــويــة فـــي الــــدولــ
املــركــزي  اغـسطس 1993 تبنى مــصــرف قطر 
استراتيجية مؤسسة النقد القطري باإلبقاء 
ــــرف ثــــابــــت لـــلـــريـــال  ــيـــاســـة ســـعـــر صــ ــلـــى سـ عـ
القطري مقابل الدوالر االمريكي عند مستوى 
يـــشـــرع فــي  قـــبـــل أن  لـــكـــل دوالر،  ــال  ــ 3.64 ريــ
وضــع االطـــر والــقــوانــني والــضــوابــط املنظمة 
لقطاع البنوك واملصارف االسامية العاملة 
فــي دولـــة قــطــر، حيث نجح بــدرجــة أولـــى في 
تحديد إستراتيجية واضحة املعالم للقطاع 
ــدولـــة تــقــوم بـــاالســـاس على  املــصــرفــي فـــي الـ
الــشــفــافــيــة والــدقــة فــي الــتــعــامــات ســـواء بني 

البنوك أو مـن خـال التعامات مع العماء.

ــــزي خـــــال االيـــــام  ــركـ ــ عـــــاش مـــصـــرف قـــطـــر املـ
القليلة املاضية على ابــرز حــدث خــال العام 
الجاري، وهو اختيار سعادة الشيخ عبدالله 
بـــن ســـعـــود آل ثـــانـــي مــحــافــظ مـــصـــرف قطر 
املركزي، ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك 
املـــركـــزيـــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم لــعــام 2019، 
وذلك وفقا لتقييم مجلة »جلوبال فاينانس« 
العاملية املتخصصة فــي املــجــاالت املصرفية 
ــلــــوبــــال  ــلـــة »جــ ــجـ ــــت مـ ــامـ ــ ــيــــث قـ واملـــــالـــــيـــــة، حــ
فــايــنــانــس« بــمــنــح ســـعـــادة الــشــيــخ عــبــدالــلــه 
بــن ســعــود آل ثــانــي تصنيف )-A(، متفوقا 
ــــدد مــــن مــحــافــظــي الــبــنــوك  ســـعـــادتـــه عـــلـــى عـ
املـــركـــزيـــة إقــلــيــمــيــا وعـــاملـــيـــا. وقـــدمـــت جــائــزة 

أفضل محافظ لسعادة محافظ مصرف قطر 
املركزي، في حفل مجلة جلوبال فاينانس 

ــنـــوي، الـــــذي أقـــيـــم ضــمــن أعــمــال  الـــسـ
ــات صـــــنـــــدوق الـــنـــقـــد  ــاعــ ــمــ ــتــ اجــ

الدولي والبنك الدولي في 
العاصمة األمريكية 

واشنطن.
جــــــــديــــــــر 

بالذكر أن مجلة »جلوبال فاينانس« تصدر 
مــنــذ عـــام 1994، تــقــيــيــمــا ســنــويــا ألفــضــل 
محافظي البنوك املركزية فيما يزيد 
عن 94 دولة، ويستند تقييمها 
الــعــديــد مــن املعايير  إلـــى 
مـــن بــيــنــهــا الــنــجــاح 
فــــــي الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الــتــضــخــم 
وتــــــــحــــــــقــــــــيــــــــق 
أهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف 
االســــــــتــــــــقــــــــرار 
والــــــــــــنــــــــــــمــــــــــــو 
االقـــــتـــــصـــــادي 

إلــى جانب استقرار العملة الوطنية وإدارة 
أسعار الفائدة.

 ويعد تتويج ســعــادة محافظ مصرف قطر 
ــذا الـــلـــقـــب تـــأكـــيـــدا جــــديــــدا عــلــى  ــهـ املــــركــــزي بـ
املجهودات التي بذلها سعادته خال الفترة 
الــقــيــادات العاملة فــي مصرف  املاضية رفقة 
قــطــر املــركــزي مــن اجـــل جــعــل الــنــظــام النقدي 
الــدولــة من اكثر النظم حداثة  واملصرفي في 
وتــطــورا ومــواكــبــة الفــضــل املعايير الــدولــيــة. 
كــمــا يــعــد اعــتــرافــا دولــيــا صــريــحــا بــالــكــوادر 
املالية واملصرفية القطرية التي اثبتت كفاءة 
عــالــيــة فـــي الــعــديــد مـــن املــحــطــات واملـــجـــاالت 

املختلفة.

مصرف قطر المركزي
مسيرة مزهرة في خدمة االقتصاد الوطني

تتويج جديد يبرز الكفاءات القطرية المصرفية

¶ محافظ »المركزي« ضمن قائمة أفضل محافظي البنوك المركزية عالميا

وضـــع مــصــرف قــطــر املـــركـــزي مــنــذ تأسيسه 
ــداف االســتــراتــيــجــيــة الــتــي  ــ ــ مــجــمــوعــة مـــن االهـ
يعمل بشكل مستمر مــن اجــل تحقيقها، مع 
حرصه على مواكبة اخر التطورات واملتغيرات 
املتعلقة بالجوانب االقتصادية املحلية  ســواء 
املتعلقة  املــتــغــيــرات  فـــي مــجــال  او  الــعــاملــيــة،  او 
بالجوانب التكنولوجية، ومن اجل تحقيق ذلك، 
فــقــد حــــدد مـــصـــرف قــطــر املـــركـــزي مــجــمــوعــة 
التي يقوم بها يمكن  الوظائف االساسية  مــن 
تــلــخــيــصــهــا فــــي 20 وظـــيـــفـــة اســـاســـيـــة، وفـــي 
ــدار الــنــقــد، وتــنــظــيــم تـــداولـــه الــى  ــ مــقــدمــتــهــا اصـ
جانب القيام بوظيفة مصرف الحكومة، اضافة 
الى العمل كمصرف للبنوك وسائر املؤسسات 
املالية العاملة في الدولة، اضافة الى وضع النظم 
القطاع  الــتــي تساعد على اســتــقــرار  والــقــواعــد 
الى  املالي واملصرفي وزيــادة كفاءته وتطويره 
جانب وضع الضوابط والتعليمات واالرشادات 

بـــالـــحـــوكـــمـــة، والـــشـــفـــافـــيـــة، واالدارة  الـــخـــاصـــة 
الرشيدة في جميع املؤسـسـات املالية الخاضعة 
لرقابة مصرف قطر املركزي، الى جانب وضع 
وتطبيق االسس والضوابط واملعايير الخاصة 
بــالــرقــابــة واالشـــــراف عــلــى املــؤســســات املــالــيــة، 
الــــى جـــانـــب وضــــع نـــظـــام أو إنـــشـــاء صــنــدوق 
أو بمشاركة  الودائع، بمفرده  لحماية وضمان 
ــة، الـــى جــانــب وضـع  الــبــنــوك الــعــامــلــة فــي الـــدولـ
الكفيلة بحماية مستهلكي  النظم واالجــــراءات 
ــي ذلـــك  ــــيــــة، بـــمـــا فــ ــتـــجـــات املــــال ــنـ الــــخــــدمــــات واملـ
املالية،  تنظيم االدوات واملــنــتــجــات واملــشــتــقــات 
الى  بــهــا، اضــافــة  والــتــوعــيــة باملخاطـر املحيطة 
الترخيص للمؤسسات املالية بمزاولة الخدمات 
املالية، والرقابة واالشراف  واالعمال واالنشطة 
ــا الحــكــام هـــذا الــقــانــون والـــقـــرارات 

ً
عليها وفــق

ــــى جـــانـــب الــعــمــل على  ــه، ال ــ الــــصــــادرة تــنــفــيــذا ل
تسهيل وتشجيع االبتكار في مجال صناعة 

الخدمات واالعمال واالنشطة املالية، الى جانب 
اتــخــاذ االجــــــراءات والــتــدابــيــر الـــازمـــة ملــواجــهــة 
االضــطــربــات واألزمـــــات االقــتــصــاديــة واملــالــيــة، 
أو املحلية، بالتنسيق مع  أو االقليمية  العاملية 
ــراءات والتدابير  الــى جانب اتخاذ االجـ ــوزارة،  الـ
املــنــاســبــة لــلــحــد مــن ارتـــكـــاب الــجــرائــم املتعلقة 
بــالــخــدمــات واالعــمــال واالنــشــطــة املــالــيــة وإدارة 
أمواله واحتياطياته، وإنشاء وإدارة  واستثمار 
وتــطــويــر انــظــمــة الــخــدمــات املــصــرفــيــة واملــالــيــة 
املــســاعــدة، وانــشــاء وإدارة وتطوير  والــخــدمــات 
مــراكــز االئتمان واملــؤســســات والــشــركــات التي 
ــه، وتــقــديــم املـــشـــروع إلـــى مجلس  ــدافـ تــخــدم أهـ
املالية  بـالـشـؤون  مـــــا يتعلق  ــــــوزراء، فــي كــل  الـ
ــــوزراء، بأية  ال واالقــتــصــاديــة، وإخــطــار مـجـلـس 
عـــــوامـــــل مـــن شــأنــهــا تــهــديــد اســتــقــرار الــنــظــام 
املناسبة  الحلول  املــصــرفــي، واقـــــتــراح  او  املــالــي 
في هذا الشأن، وتمثيل الـدولـة لـدى املؤسسات 

الــنــقــديــة واملــالــيــة االقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة، وإعــــداد 
الــبــحــوث والـــدراســـــــــــات ونـــــشـــــر االحــصــائــيــات، 
الريادي  الدور  املتصلة بنشاطه وأعماله. وبرز 
الجائر  الــحــصــار  املــركــزي منذ  قـطـر  ملــصــرف 
قـام باتخاذ االجـــراءات  على دولـــــة قطر، حيث 
الازمـة للدفاع عن العملة الوطنية والحفاظ على 
اسـتقرار السندات السيادية للدولة، وقام بدعم 
السوق املحلية والخارجية  الوطنية في  العملة 
الـصـرف  الــحــفــاظ على اسـتـقـرار اسـعـار  مــع 
وهو ما ادى الى سرعة احتواء الضغوطات التي 
الــحــصــار لضرب  كــانــت موجهة مــن قبل دول 
االقــتــصــاد الــوطــنــي. ويــواصــل املــركــزي القيام 
بـــــــدوره بــكــل اقـــتـــدار مــن اجـــل تحقيق الــريــادة 
اتمام  الــدولــة، مــن خــال  للجهاز املصرفي فــي 
الدولة  املالي في  للقطاع  الثانية  االستراتيجية 
والتي ستنقل االقتصاد الوطني والقطاع املالـي 

نحو العاملية.

أهداف استراتيجية تتدعم من عام إلى آخر
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الخيار األول للخدمات المالية في قطر 

الفردان للصرافة تاريخ عريق في خدمة قطر وشعبها
تـــعـــتـــبـــر شـــــركـــــة الــــــفــــــردان 
لــلــصــرافــة األولــــــى ورائـــــدة 
املـــجـــال داخـــــل دولـــــة قــطــر، 
ــــود تــأســيــســهــا  ــعـ ــ ــيــــث يـ حــ
الــعــام 1971 لتكون أول شــركــة يتم ترخيصها  إلــى 
 
ً
للعمل في مجال الصرافة. جاءت الشركة استجابة

ملتطلبات دولــة قطر التي بــدأت تشهد آنــذاك تدفقًا 
متسارعًا من القادمني الجدد والشركات األجنبية، 
وقد كانت مصدر تمويل أساسي ملشاريع الفردان 
عند انطالقة املجموعة. أصبحت الفردان للصرافة 
شركة الصرافة األولى في البالد من خالل تقديمها 
ملــجــمــوعــة كــبــيــرة مـــن الــخــدمــات املــالــيــة إلـــى جــانــب 
 
ً
بدائل أكثر سرعة وفعالية من حيث الكلفة مقارنة
بخدمات البنوك التقليدية، وذلــك بأفضل األسعار 
والــــهــــوامــــش الـــتـــنـــافـــســـيـــة. كــــانــــت الـــشـــركـــة ســبــاقــة 
فــي االســتــثــمــار الــتــكــنــولــوجــي، حــيــث إنــهــا الــشــركــة 
املــالــيــة األولــــى فــي قــطــر الــتــي اعــتــمــدت التحويالت 
اإللكترونية مستخدمة التكنولوجيا املتطورة التي 
ــتـــرز«  ابــتــكــرتــهــا مــؤســســات مــثــل »ســويــفــت« و»رويـ
و»ماستركارد« إلضفاء املزيد من الراحة واملوثوقية 
ــردان لــلــصــرافــة مــعــروفــة  ــفـ عــلــى تـــجـــارب الــعــمــالء. الـ
بــريــادتــهــا فــي هـــذا املــجــال مــن خـــالل تــقــديــم قــنــوات 
تحويل غير تقليدية وعـــروض مبتكرة بالشراكة 
مع مؤسسات مالية رائدة مثل »ويسترن يونيون« 
و»مـــاســـتـــر كــــــــارد«، كـــمـــا أن الـــشـــركـــة هــــي الــشــريــك 
الــرقــمــي الــرئــيــســي لــشــركــة »ويــســتــرن يــونــيــون« في 
قطر لخدمة تحويل األمــــوال عبر اإلنــتــرنــت. تعمل 
الــفــردان للصرافة على تعزيز مكانتها كقوة رائــدة 
في السوق القطري واإلقليمي في مجال التحويالت 
املالية وتبديل العمالت وأن ذلــك تحقق مــن خالل 
االبتكارات والتكنولوجيا وتوسع الشبكات وخدمة 
العمالء املتميزة، مع االلتزام التام بتقديم منتجات 
وخدمات تلبي متطلبات السوق وتتخطى توقعات 

العمالء.

ريادة في األعمال 

حققت الفردان للصرافة نجاحاتها بفضل ريادتها 
في مجال الخدمات املالية في دولــة قطر من خالل 
مــبــدأ واحـــد أال وهــو منح األولــويــة للعمالء، حيث 
تعمل الفردان للصرافة وفقًا ألعلى املعايير املهنية 
وتــوفــيــر خــدمــة عــمــالء مــتــمــيــزة. مـــن هـــذا املــنــطــلــق، 
الــفــردان بتطوير خدماتها بشكل متواصل  تــؤمــن 
والعمل جاهدة لجذب ابتكارات تكنولوجية جديدة 

تعزز من مركزها الريادي في السوق.
الــفــردان للصرافة بالشراكات التي  وترتبط شركة 
أقامتها مع الشركات املالية العاملية مما يتيح لها 
توفير خدمات على نطاق عاملي. وهي ال تكتفي بما 
تــقــدمــه وحــســب بــل تبحث دومـــًا عــن حــلــول جــديــدة 
تخول لها توفير الخدمة األفضل للعمالء بأسعار 
تنافسية، حيث استثمرت وبشكل كبير في تطوير 
ــراءات حــديــثــة ســمــحــت بــرفــع مــســتــوى املعايير  ــ إجــ
فــي مــجــال عــمــلــهــا. تــتــمــاشــى أعــمــال شــركــة الــفــردان 
للصرافة بالكامل مــع أهـــداف وتطلعات رؤيــة قطر 
الــوطــنــيــة 2030، وهــــي عـــبـــارة عـــن خـــارطـــة طــريــق 
إلرســـاء الــتــنــوع االقــتــصــادي والــتــنــاغــم االجتماعي 
وتــطــويــر إرث مــســتــدام لـــدولـــة قــطــر. وبــالــنــظــر إلــى 
ــدولـــة، نحن  الـــتـــطـــورات الــســريــعــة الــتــي تــشــهــدهــا الـ
ندرك الحاجة ملؤسسات تلبي متطلبات هذه الدولة 

من خالل االبتكار واالستثمار في املستقبل.

خدمات متميزة بتحويل األموال

تتعامل الشركة مع أكثر من 120 بنكا مراسال حول 
الــعــالــم لتسهيل عــمــلــيــات تــحــويــل األمـــــوال إلـــى أي 
حساب مصرفي بطريقة سريعة وآمنة. وتتوفر هذه 
الخدمات على مــدار األسبوع في ثمانية من فروع 
الشركة املنتشرة في دولة قطر، كما تجمع الفردان 
لـــلـــصـــرافـــة شــــراكــــات رائـــــــدة وقــــويــــة مــــع »ويـــســـتـــرن 

يــونــيــون« و»مـــاســـتـــركـــارد« والــعــديــد مــن املــصــارف 
املعروفة وشركات الصرافة املرموقة.

صرف العمالت

تــعــمــل الـــــفـــــردان لـــلـــصـــرافـــة عـــلـــى تـــوفـــيـــر الــعــمــالت 
األجــنــبــيــة والــخــدمــات الــراقــيــة واملــتــمــيــزة لجمهور 
الــعــمــالء، حــيــث تــؤكــد الـــفـــردان لــلــصــرافــة أنـــه أينما 
كانت وجهة سفر، فيمكن للعميل أن يجد ما يكفي 
من العمالت األجنبية التي يحتاجها. وتقدم الفردان 
للصرافة للعمالء من فئة األفراد سعر صرف يعتبر 
هو األفضل مقارنة بالشركات األخرى، حيث تعتبر 
األسعار األكثر تنافسية. تتوفر هذه الخدمات طيلة 
الــفــردان للصرافة املنتشرة  أيــام األسبوع في فــروع 

في كافة أنحاء دولة قطر.

السبائك والعمالت الذهبية

الــــفــــردان لــلــصــرافــة شـــركـــة مـــوثـــوقـــة تــتــمــتــع بــأكــثــر 
مــن خمسني عــامــًا مــن الــخــبــرة فــي الــســوق القطري 
ــل الـــحـــلـــول  ــ ــــضـ ــو أفـ ــحــ ويـــمـــكـــنـــهـــا أن تـــوجـــهـــكـــم نــ
ــة بــتــوفــيــر الــســبــائــك  ــركـ االســـتـــثـــمـــاريـــة. تـــقـــوم الـــشـ
والعمالت الذهبية عالية الجودة في كافة فروعها 
داخــل دولــة قطر، بـــأوزان تــتــراوح من 1 جــرام إلــى 1 
كيلو جــرام من السبائك أو العمالت الذهبية التي 
يــتــم اســتــيــرادهــا مـــن أفــضــل املــصــاهــر الــعــاملــيــة في 

سويسرا.

خدمات استثنائية
خدمة تحويل األموال عبر اإلنترنت: 

الـــخـــدمـــة الــــرائــــدة الـــتـــي أطــلــقــتــهــا شـــركـــة الـــفـــردان 
للصرافة وويــســتــرن فــي دولــة قطر فــي عــام 2018، 
حـــيـــث تـــتـــيـــح الـــخـــدمـــة الـــرقـــمـــيـــة لـــعـــمـــالء الـــشـــركـــة 
ــة قــطــر تــحــويــل األمـــــوال إلـــى أي مــكــان في  فـــي دولــ
الدفع مقابل  العالم رقمًيا عن طريق  أنحاء  جميع 
الهاتف  عــبــر تطبيق  أو  اإلنــتــرنــت  عــبــر  املــعــامــالت 
ــتــــحــــويــــالت املــــبــــاشــــرة مــن  ــــن خــــــالل الــ ــمــــول مـ املــــحــ

حساباتهم املصرفية وتتبع حالة الحوالة وعرض 
أيــام  الساعة وطـــوال  مــدار  تــاريــخ معامالتهم على 
ــبـــوع مـــن أي مــكــان داخــــل الـــدولـــة بــاســتــخــدام  األسـ
ــي مــتــوفــرة  الــكــمــبــيــوتــر أو الـــهـــاتـــف املـــحـــمـــول. وهــ
ــثـــر مــــن 200 دولـــــة مـــقـــابـــل رســـــوم مــخــفــضــة  فــــي أكـ

للمعامالت بقيمة تبدأ من 15 رياال فقط.

بطاقة الفردان ماستر
 كارد كاش باسبورت البالتينية

الــوحــيــدة واألولــــى مــن نــوعــهــا فــي الــســوق القطري 
والـــتـــي تـــم إطــالقــهــا فـــي عــــام 2017. تــعــتــبــر بــطــاقــة 
الـــفـــردان مــاســتــر كـــارد كـــاش بــاســبــورت البالتينية 
ـــا لــلــنــقــد، بــحــيــث تــوفــر للعمالء 

ً
الــبــديــل األكــثــر أمـــان

وسيلة آمــنــة ومــريــحــة لحمل أمــوالــهــم أثــنــاء السفر 
واستخدامها في جميع أنحاء العالم بكل سهولة 
وأمـــــــان. يــمــكــن لــلــعــمــالء تــحــمــيــل الــبــطــاقــة مسبقًا 
ــال  ــ ــريـ ــ ــمــــالت مـــخـــتـــلـــفـــة: )الـ ــــت عــ بـــمـــا يـــصـــل إلــــــى سـ
الــقــطــري، الــــدوالر األمــريــكــي، الجنيه اإلســتــرلــيــنــي، 
ــتـــرالـــي(  الــــيــــورو، الـــــــدوالر الـــكـــنـــدي، والــــــــدوالر األسـ
لــلــدفــع أو للسحب بالعملة املحلية  واســتــخــدامــهــا 
مــن أجــهــزة الــصــراف اآللـــي فــي جميع أنــحــاء العالم 
ــراء عــمــلــيــات الــدفــع عبر  أو اســتــخــدامــهــا أيــضــًا إلجــ

اإلنترنت من راحة منزلهم أو أينما كانوا.
تــوفــر الــبــطــاقــة الــعــديــد مــن مــزايــا األمــــان والــســالمــة 

للعمالء، فهي محمية برقاقة إلكترونية ورقم سري 
أنــهــا غير مرتبطة بحساب املستخدم  عـــالوة على 
املصرفي، وهذا يعني أنه ال توجد وسيلة للوصول 
لــم يتم تحميلها بالفعل، باإلضافة  أمـــوال  إلــى أي 
أيضًا ملركز خدمة العمالء على مدار الساعة لضمان 

أقصى مستويات الدعم.
يتم »تثبيت« أســعــار الــصــرف فــي الــوقــت الــذي يتم 
فــيــه تــحــمــيــل الــبــطــاقــة بـــاملـــال، كــمــا يــمــكــن لــلــعــمــالء 
تــتــبــع جــمــيــع نــفــقــاتــهــم عــبــر اإلنـــتـــرنـــت، مــمــا يمنح 
ــقـــدرة عــلــى مــعــرفــة مـــقـــدار الــرصــيــد  املــســتــخــدمــني الـ

املتبقي على بطاقاتهم.
ا مجموعة من املزايا البالتينية، 

ً
توفر البطاقة أيض

أهمها: 
- تأمني طبي عاملي ومعتمد كذلك إلجــــراءات فيزا 

الشنجن.
- خصومات تصل لغاية 30% على حجوزات تذاكر 
 - Cleartrip.com السفر والــفــنــادق عــن طريق موقع
عروض حصرية حول العالم عبر املوقع اإللكتروني 

.Priceless.com
- عـــروض »اشــتــر واحـــدا واآلخـــر مــجــانــًا« مــن خالل 

.MyBook تطبيق الهواتف الذكية

بطاقة الوالء

كبادرة على املكانة العالية التي تضع بها الفردان 
الــشــركــة بإطالق  للصرافة جميع عمالئها قــامــت 
الـــوالء والــتــي تتميز بخصائص مختلفة  بطاقة 
أهمها التمتع بـ 1500 عرض اشتر واحدة واحصل 
على الثانية مجانًا وتوفير أكثر من 400,000 ريال 
قطري في أكثر من 450 منفذا مشاركا عبر تطبيق 
ــردان لــلــصــرافــة مـــاي بـــوك«.  الــهــواتــف الــذكــيــة »الـــفـ
كما تتوفر لحاملي بطاقة الوالء هدايا ومفاجآت 
بــني الــحــني واآلخــــر. تــقــوم الــبــطــاقــة بحفظ تــاريــخ 
ــّســهــل وتــســّرع 

ُ
مــعــامــالت الــعــمــالء لـــدى الــشــركــة وت

املعامالت عند الدفع.
قـــامـــت الـــــفـــــردان لـــلـــصـــرافـــة عـــبـــر الـــخـــمـــســـة عــقــود 
املاضية بتقديم مجموعة متنوعة مــن الخدمات 
املالية السريعة واملوثوقة للماليني من العمالء في 
دولــة قطر مع الحرص الشديد على بلوغ أقصى 
ــان الـــهـــدف األول  ــــذي طـــاملـــا كــ ــا والــ ــات الـــرضـ ــ درجــ
لــلــشــركــة لــذلــك مــن الــســهــل أن نـــرى ملـــاذا أصبحنا 

الخيار األول للخدمات املالية في قطر.
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تــعــد مجموعة 
اإلســـــــــامـــــــــيـــــــــة 
الــــــــــقــــــــــطــــــــــريــــــــــة 
للتأمني واحدة 
من اكبر الشركات املختصة في تقديم 
خدمات التأمني االسامي بما يتوافق 
مع احكام ومبادئ الشريعة االسامية، 
ــيـــة  ــد تـــأســـســـت مـــجـــمـــوعـــة اإلســـامـ ــ وقــ
لــلــتــأمــني ســنــة 1995 لتصبح  الــقــطــريــة 
من أعرق شركات التأمني التكافلي على 

مستوى املنطقة.
ــبـــادئ الــشــريــعــة  وتــنــتــهــج املــجــمــوعــة مـ
اإلســـامـــيـــة واالســـتـــفـــادة مـــن الــخــبــرات 
املــتــراكــمــة لــديــهــا اســتــطــاعــت املجموعة 
تــطــويــر جــمــيــع قــطــاعــاتــهــا الــتــأمــيــنــيــة 
وتـــقـــديـــم خــــدمــــات ومـــنـــتـــجـــات مــبــتــكــرة 
وشــامــلــة لــعــمــائــهــا، وقـــد نــجــحــت منذ 
ــد مــن  ــديــ ــعــ ــي تـــحـــقـــيـــق الــ ــ تـــأســـيـــســـهـــا فـ
ــرائـــدة واالســـتـــحـــواذ على  االنـــجـــازات الـ
حــصــة ســوقــيــة مــهــمــة، رغـــم الــعــديــد من 
املـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي أملــــت بــقــطــاع الــتــأمــني 
عامليًا وإقليميا، حيث يعكس النجاح 
الــذي حققته املجموعة يعكس الوضع 
املالي املستقر للمجموعة وقدرتها على 
لــلــظــروف  الــعــمــل وفـــقـــًا  إدارة وتــطــويــر 
االقتصادية املحيطة وتغيراتها، وألن 
اإلسامية للتأمني تنتهج نظام التأمني 
اإلســـامـــي الــقــائــم عــلــى مــبــدأ الــتــعــاون 
ــذا الــنــجــاح قـــد حقق  ــإن هــ والـــتـــكـــافـــل، فــ
أربـــاحـــًا فــعــلــيــة لــحــمــلــة وثـــائـــق الــتــأمــني 
من خــال إعــادة فوائض نقدية وأسهم 

متزايدة إليهم عامًا بعد العام.
ــائـــم عــلــى  ــقـ ــأمـــني الــتــكــافــلــي الـ ــتـ يـــعـــد الـ
مـــبـــادئ الــشــريــعــة اإلســامــيــة مـــن أكــثــر 
انــــتــــشــــارًا اآلن،  الــتــأمــيــنــيــة  الــــخــــدمــــات 
وتــفــتــخــر املــجــمــوعــة بــكــونــهــا الــوحــيــدة 
ــتــــي مــــهــــدت الـــطـــريـــق لـــلـــتـــأمـــني عــلــى  الــ
الحياة وفقًا ملبادئ الشريعة اإلسامية 
والذي يضم خيار االستثمار واالدخار 
ــتـــوى مــنــطــقــة الــخــلــيــج  ــلـــى مـــسـ ــًا عـ مـــعـ

العربي.
ــــي الــعــمــل  ــــن فــلــســفــتــهــا فـ وانــــطــــاقــــًا مـ
ــة  ــيــ ــــي يـــمـــثـــلـــهـــا اســـــــم اإلســــامــ ــتــ ــ – والــ
ــًا ملــنــهــج  ــقـ لــلــتــأمــني – فـــإنـــهـــا تــعــمــل وفـ
وأحــكــام الشريعة اإلســامــيــة، وبــمــا أن 
جميع معامات املجموعة تخضع ملا 
ــادئ الــشــريــعــة اإلســامــيــة  ــبـ تــفــرضــه مـ
فإن للمجموعة هيئة للرقابة الشرعية 
الــدكــتــور عــلــي محيي  بــرئــاســة فضيلة 
ــاذ ورئــيــس  ــتــ الـــديـــن الـــقـــرة داغـــــي األســ
ــات اإلســامــيــة  ــدراســ قــســم الــقــانــون والــ

تــقــوم بمراجعة كافة  فــي جامعة قــطــر، 
عــمــلــيــات الــتــأمــني واالســتــثــمــار لتكون 
مــطــابــقــة ألحـــكـــام الــشــريــعــة اإلســامــيــة 
وإلبـــــــــداء رأيــــهــــا الـــشـــرعـــي فــــي األمـــــور 
ــعــــرض عـــلـــيـــهـــا واإلجــــــابــــــة عــن  ــتــــي تــ الــ
استفسارات اإلدارة بما يخص الجانب 
الــفــقــهــي. وتــؤكــد املــجــمــوعــة اإلســامــيــة 
القطرية للتأمني على إتاحة خدماتها 
ومنتجاتها التأمينية لجميع عمائها 
أيــنــمــا كــانــوا لتلبية كــل احتياجاتهم 
ومتطلباتهم التأمينية، وإن املجموعة 
اإلســامــيــة الــقــطــريــة لــلــتــأمــني كــمــا هو 

دأبـــهـــا دائـــمـــًا تـــبـــذل قـــصـــارى جــهــدهــا 
لتقديم خدمات تأمينية مبتكرة وفق 
أعلى درجــات الكفاءة املهنية لتغطية 
كـــافـــة املــتــطــلــبــات الـــتـــي يــحــتــاج إلــيــهــا 

السوق في هذا القطاع.
ــة لــلــتــأمــني، على  ــيـ كــمــا تـــقـــوم اإلســـامـ
الدوام، بتطوير كافة خدماتها وتقديم 
أفــــضــــل الـــتـــســـهـــيـــات لـــعـــمـــائـــهـــا، فــقــد 
تـــم تــطــبــيــق نــظــام آلـــي مــتــكــامــل إلدارة 
 عـــن تطبيق 

ً
عــمــلــيــات الـــتـــأمـــني، فـــضـــا

Oracle-( نــظــام جــديــد للحاسب اآللـــي
based Premia System( لتسوية فائض 

التأمني في حسابات حملة الوثائق من 
كافة فروع املجموعة مباشرة.

يتكون فــريــق عمل اإلســامــيــة للتأمني 
مــــن مــجــمــوعــة مــــن املــهــنــيــني الــــذيــــن ال 
يدخرون أي جهد في تقديم النصيحة 
ــا نــولــي  ــنــ ــا أنــ ــمـ والـــــدعـــــم لـــعـــمـــائـــنـــا. كـ
اهتمامًا كبيرًا لصقل مهارات وتطوير 
ــدرات مــوظــفــيــنــا مـــن خــــال الــتــدريــب  ــ قــ
الــدائــمــة. ونــظــرًا ألن  املستمر واملتابعة 
رضا عمائها وتلبية احتياجاتهم هما 
أسمى غاياتها، فإن اإلسامية للتأمني 
تــقــدم خــدمــاتــهــا مـــن مــقــرهــا الــرئــيــســي 

الــدائــري الثالث،  الجديد على الطريق 
حــيــث تــم تخصيص الــطــابــق األرضـــي 
من املبنى والــذي تبلغ مساحته 3000 

متر مربع لخدمة العماء فقط.

نشاط اإلسالمية للتأمين

تــــزاول املــجــمــوعــة اإلســامــيــة القطرية 
ــــواع الــتــأمــني بما  لــلــتــأمــني مــخــتــلــف أنـ
فـــي ذلـــك الــتــأمــني عــلــى هــيــاكــل السفن 
والــطــائــرات، التأمني البحري، التأمني 
عــلــى أجـــــرة الـــشـــحـــن، تـــأمـــني الــبــنــوك، 
تـــأمـــني األجـــهـــزة اإللــكــتــرونــيــة، تــأمــني 
أجهزة الكمبيوتر، التأمني الهندسي، 
املــقــاولــني، التأمني على  تأمني أخــطــار 

قطاعي الطاقة والزراعة.
ــات الـــتـــأمـــيـــنـــيـــة  ــ ــدمـ ــ ــــخـ ــغـــطـــي الـ كــــمــــا تـ
ــتـــي تـــوفـــرهـــا مــجــمــوعــة اإلســـامـــيـــة  الـ
القطرية للتأمني العديد من املمتلكات 
الــخــســارة التبعية  واملــبــانــي، وتــأمــني 
ــة  ــافــ ــاإلضــ ــوقــــف األعـــــــمـــــــال، هـــــــذا بــ ــتــ لــ
إلــــى غـــطـــاء بــلــســم الــصــحــي والــتــأمــني 
الــذي تتيحه  الــحــيــاة(  التكافلي )على 
الـــشـــركـــات  ــفـــي  ــة اآلن ملـــوظـ ــيــ اإلســــامــ
ــا عــلــى  ــ ــتـــوى الـــجـــمـــاعـــي. أمـ عـــلـــى املـــسـ
مستوى األفراد فإن اإلسامية للتأمني 
إلــى تقديم  الرامية  تواصل سياستها 
مــنــتــجــات وخــــدمــــات مــبــتــكــرة تــهــدف 
إلــى تلبية احتياجات العماء أهمها 
مــجــمــوعــة خـــدمـــات الــتــأمــني الــصــحــي 
 إلى خدمات 

ً
والتكافلي )حياة( إضافة

التأمني التي تغطي قطاع السيارات، 
الــحــوادث العامة وحــوادث  املمتلكات، 

السفر والعطات.

    تقدم خدمات ومنتجات                      مبتكرة وشاملة لعمالئها

          »اإلسالمية للتأمين«.. مسيرة        رائدة في التأمين التكافلي
الجاري تألق مجموعة االسامية  العام  سجل 
للتأمني الرائدة فى التأمني التكافلى االسامى 
فـــى الــعــالــم وذلــــك فـــى مــؤتــمــر الــتــكــافــل الــعــاملــى 
فـــى الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة لـــنـــدن والـــــذى عقد 
بتاريخ التاسع من يوليو 2019 حيث حصدت 
لــلــمــرة الــثــانــيــة جــائــزة افــضــل مــجــمــوعــة تكافل 
لــلــعــام 2018 وهــى  الــشــرق االوســـط  فــى منطقة 
الـــجـــائـــزة الــتــى تــمــنــح وفــقــا ملــعــايــيــر االخــتــيــار 
املــالــيــة والفنية مــن قبل لجنة تحكيم  الدقيقة 
ــتـــأمـــني  الـ ــراء ورواد  ــ ــبـ ــ ــن صــــفــــوة خـ ــ مـ مـــكـــونـــة 

التكافلى بالعالم. 
وجـــديـــر بــالــذكــر أن االســـامـــيـــة لــلــتــأمــني سبق 
التميز فى  الكثير مــن جــوائــز  وان حـــازت على 
الكثير من املجاالت من جهات مختلفة محلية 
الــى جــائــزة االفــضــل  واقليمية ودولــيــة اضــافــة 
التكافلية االســامــيــة من  الــتــأمــني  بــني شــركــات 
منصات عاملية اخرى وهو ما يعد اعترافا من 
الذى تتميز به  املرموقة بالتفرد  تلك املنصات 

املالية  النتائج  للتأمني وتترجمها  االسامية 
املحققة سنويا سواء فى حساب املساهمني او 
اكبر فائض تأمينى محقق  الوثائق مع  حملة 
لــجــمــوع املـــشـــاركـــني فـــى عــمــلــيــاتــهــا الــتــكــافــلــيــة 
االســامــيــة والــــذى بــلــغ أعــلــى املـــعـــدالت عــاملــيــا، 
وقــــد عــبــر الــســيــد عــلــى ابـــراهـــيـــم الــعــبــد الــغــنــى 
للتأمني والرئيس  رئيس مجموعة االسامية 
التنفيذى عن تقديره لقرار لجنة الجائزة الذى 
يــتــوج مــســيــرة االســامــيــة لــلــتــأمــني كـــرائـــدة فى 
عالم التأمني التكافلى االسامى مؤكدا ان هذا 
الــنــجــاح مــا كـــان لــه ان يتحقق بــعــد فــضــل الله 
الذى  الدائم  الدعم  اال بسبب  سبحانه وتعالى 
تــلــقــاه املــجــمــوعــة خـــال مــســيــرتــهــا مـــن ســعــادة 
االدارة وتفانى جميع  رئيس واعضاء مجلس 
العاملني فى املجموعة ووالء جموع املشاركني 
ــه يــشــرف  ــإنـ فــــى الــعــمــلــيــة الــتــأمــيــنــيــة ولــــهــــذا فـ
الجائزة لهم تقديرا وامتنانًا لهذا  بأهداء تلك 

الدعم الدائم واملتواصل.

أداء مالي متميزجوائز مرموقة

ــة اإلســـامـــيـــة  ــوعـ ــمـ حـــافـــظـــت مـــجـ
اداء  تــقــديــم  للتأمني عــلــى  الــقــطــريــة 
تشغيلي متميز بما ساهم بنتائج 
مــتــمــيــزة، حــيــث كـــانـــت املــجــمــوعــة 
للفترة  املالية  اعلنت  عن بياناتها 
املنتهية في 30 سبتمبر من العام 
الــــجــــاري، حــيــث بــلــغ صـــافـــي ربــح 
59.77 مليون ريــال قطري مقابل 
الــربــح 57.48 مليون ريــال  صافي 
قطري لنفس الفترة من العـام الذي 

سبقه .
كما بلـغ العـائد على السـهم 0,398 
ــال قــطـــــري فـــي الــنــصـــــف األول  ــ ريـ
من العام 2019 مقابل العائد على 
السهم 0,383 ريــال قطري لنفس 

الفترة من العام الذي سبقه.

»اإلسالمية للتأمين« داعم 
أساسي للرياضة في قطر

ــة الــقــطــريــة  ــيــ شــــاركــــت املـــجـــمـــوعـــة اإلســــامــ
للتأمني في فعاليات اليوم الرياضي للدولة، 
كـــمـــا قـــامـــت املـــجـــمـــوعـــة بــتــنــظــيــم فــعــالــيــات 
رياضية خاصة بموظفيها لإلستفادة من 
الــحــدث والـــذى يعتبر العيد الرياضى  هــذا 
لــلــجــمــيــع، حــيــث إن إدارة املــجــمــوعــة تهتم 
وتـــحـــرص كـــل الـــحـــرص بــتــفــعــيــل االنــشــطــة 

الرياضية واملشاركة الفعالة في كل املحافل 
الرياضية، وقد نظمت املجموعة وألول مرة 
فـــى دولــــة قــطــر بــطــولــة لــكــرة قـــدم )صــــاالت( 
بمشاركة جميع شــركــات التأمني الوطنية، 
ــات  ــعـــاقـ الـ ــد روح  ــيـ تـــوطـ ــــن  وألهـــمـــيـــتـــهـــا مـ
اإلجتماعية بــني فــرق عمل شــركــات التأمني 

يتم إحياء الحدث سنويا.

تصوير: عمرو دياب
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ــر  أظــــــهــــــر مــــؤشــ
بـــازل للحوكمة 
ومكافحة غسل 
االمــــــــــــوال تـــقـــدم 
دولـــــــة قـــطـــر فــــي مــــجــــال مـــكـــافـــحـــة غــســل 
االمــــوال فــي منطقة الخليج، فــي ظــل ما 
الــســنــوات القليلة املاضية  تحقق خــال 
مــــن اجـــــــــــراءات وتـــشـــريـــعـــات وضــعــتــهــا 
الــدولــة في مجال مكافحة غسل االمــوال 
ــالـــي  ــال املـ ــ ــــجـ ــــي املـ وتــــمــــويــــل االرهــــــــــاب فـ
واملــصــرفــي، وخــاصــة مــن خـــال مصرف 
قــطــر املـــركـــزي الــــذي قـــام بــوضــع الــعــديــد 
مــن النظم وااللــيــات الــتــي مــن شأنها ان 
تساهم في الحد من هذه الظاهرة التي 
الــــدوالرات  املــلــيــارات مــن  تستنزف آالف 
ضمن االقتصاد العاملي. وقد عززت دولة 
قطر من تشريعاتها في مجال مكافحة 
غسل االمـــوال وتمويل االرهـــاب باعان 
مصرف قطر املركزي عن اصدار القانون 
قـــانـــون  ــدار  ــ ــــإصـ بـ لــســنــة 2019  رقـــــم 20 
مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب 
ــل قــــانــــون مــكــافــحــة  ــأتــــي لـــيـــحـــل مـــحـ ، يــ
غسل األمـــوال وتمويل اإلرهـــاب الصادر 

بالقانون رقم 4 لسنة 2010.
ويــعــكــس الــقــانــون الــجــديــد الـــتـــزام دولــة 
الــراســخ واملستمر بمكافحة غسل  قطر 
األمــوال وتمويل اإلرهــاب بكافة أشكاله، 
الــدولــيــة املعتمدة  وفقًا ألحــدث املعايير 
من قبل املنظمات الدولية الرئيسية، بما 
فيها مجموعة العمل املالي )فاتف(، كما 
يــبــرز الــقــانــون دور دولــــة قــطــر الــريــادي 
ــن حـــيـــث وضـــع  ــي املـــنـــطـــقـــة مــ ــر فــ ــ ــــؤثـ واملـ
املعايير القياسية في إطارها القانوني 
والــتــنــظــيــمــي الـــخـــاص بــمــكــافــحــة غسل 

األموال وتمويل اإلرهاب.
إن الــقــانــون الــجــديــد هــو ثــمــرة الــجــهــود 
الـــحـــثـــيـــثـــة الــــتــــي بـــذلـــهـــا مــــصــــرف قــطــر 
املركزي، بالتعاون مع الوزارات والجهات 
الحكومية األخــرى األعــضــاء في اللجنة 

الوطنية ملكافحة غسل األمــوال وتمويل 
ــتـــي تــضــطــلــع بــمــســؤولــيــة  اإلرهـــــــاب، والـ
ــة قــطــر من  ــدولـ ــي لـ ــالـ حــمــايــة الـــنـــظـــام املـ

مخاطر غسل األموال وتمويل اإلرهاب.
ــد املــتــطــلــبــات  ــديــ ــدد الــــقــــانــــون الــــجــ ــحــ يــ
ــة لــــقــــطــــاع األعــــمــــال  ــزمــ ــلــ الــــقــــانــــونــــيــــة املــ
والقطاعات املالية ذات الصلة بمكافحة 
غــســل األمـــــــوال وتـــمـــويـــل اإلرهــــــــاب، بما 
فــي ذلـــك املــنــظــمــات غــيــر الــهــادفــة للربح 
وخـــدمـــات تــحــويــل األمــــــــوال.  كــمــا حــدد 
الــقــانــون الــجــديــد عــقــوبــات مــشــددة على 
كــل مــن يخالف أحــكــامــه، وتشمل فرض 
جــــزاءات مــالــيــة عــلــى املــؤســســات املالية 
أو األعمال واملهن غير املالية املحددة أو 
خالفة، 

ُ
املنظمات غير الهادفة للربح امل

كــمــا تــشــمــل الــحــبــس لــكــل شــخــص تتم 
ــه بــجــريــمــة تــمــويــل اإلرهـــــــاب. كما  ــتـ إدانـ

ــقـــانـــون الـــجـــديـــد الـــتـــدابـــيـــر ذات  يـــعـــزز الـ
الــصــلــة بــالــتــعــاون الـــدولـــي، حــيــث سيتم 
توفير أوســـع نــطــاق ممكن مــن التعاون 
وتـــبـــادل املــعــلــومــات املــالــيــة مــع الجهات 

النظيرة األجنبية.
ــه بــن  ــ ــلـ ــ ــبــــد الـ ــيــــخ عــ وقـــــــــال ســـــعـــــادة الــــشــ
ســعــود آل ثــانــي، مــحــافــظ مــصــرف قطر 
املـــركـــزي إن الــقــانــون الــجــديــد هـــو نــتــاج 
املــســتــمــر والــجــهــود الحثيثة  الــتــنــســيــق 
الـــتـــي بــذلــهــا أعـــضـــاء الــلــجــنــة الــوطــنــيــة 
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
متوجها بشكره لجميع أعضاء اللجنة 
الــوطــنــيــة عــلــى مساهماتهم فــي إصـــدار 
القانون الجديد، وتابع قائا »فمن أجل 
مكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب 
بفعالية يجب وضع إطــار عمل قانوني 
وتــنــظــيــمــي صـــــارم يــســاهــم فـــي تــحــديــد 

ــات ومــــســــؤولــــيــــات الـــــــــــوزارات  ــيــ صــــاحــ
ــَعــّد  والــجــهــات الــحــكــومــيــة املــخــتــصــة. وُي
القانون الجديد، إلى جانب التشريعات 
األخرى، أداة فعالة تعزز دور دولة قطر 
في مجال مكافحة غسل األموال وتمويل 

اإلرهاب.«.
من جهة أخرى قال سعادة الشيخ محمد 
بن حمد آل ثاني نائب محافظ مصرف 
قــطــر املـــركـــزي، رئــيــس الــلــجــنــة الوطنية 
ملكافحة غسل األمــوال وتمويل اإلرهــاب 
ان تــبــادل املعلومات املالية ذات الصلة 
بالتهديدات الحالية واملحتملة يشكل 
عــنــصــرًا أســـاســـيـــًا فـــي جـــهـــود املــجــتــمــع 
الــدولــي للتصدي لجرائم غسل األمــوال 
ــذا الــســيــاق،  وتــمــويــل اإلرهـــــــاب. وفــــي هــ
تـــؤكـــد دولـــــة قــطــر الـــتـــزامـــهـــا بــالــتــعــاون 
الـــدولـــي وتـــبـــادل املــعــلــومــات املــالــيــة مع 

ــيــــن لـــضـــمـــان حــمــايــة  ــدولــ ــا الــ ــائـــهـ شـــركـ
نظامها املالي والنظام املالي العاملي من 
أي استغال فــي عمليات غسل األمـــوال 

وتمويل اإلرهاب.
وقال سعادته إن إصدار القانون الجديد 
هـــو جــــزء مـــن الـــجـــهـــود املــســتــمــرة الــتــي 
ــار عــمــل  ــ ــة قـــطـــر لـــوضـــع إطــ ــ تــبــذلــهــا دولــ
فـــّعـــال للمؤسسات  قــانــونــي وتــنــظــيــمــي 
الــحــكــومــيــة والـــخـــاصـــة فـــي الــــدولــــة، كل 
بحسب اختصاصه، التــخــاذ اإلجـــراءات 
املطلوبة ملكافحة غسل األمــوال وتمويل 
اإلرهاب، وتابع قائا »ونحن في اللجنة 
الوطنية حريصون على االستمرار في 
الــدولــي  جــهــودنــا املشتركة مــع املجتمع 
ــن أجــــــل تـــطـــبـــيـــق املـــعـــايـــيـــر املـــطـــلـــوبـــة  ــ مـ
ملكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب، 
أتــقــدم بالشكر لــأخــوة أعضاء  وأود أن 
اللجنة الوطنية ملكافحة غسل األمـــوال 
وتمويل اإلرهـــاب والعاملن بها وفــرق 
العمل املشتركة ملا بذلوه من جهود في 

إعداد هذا القانون«.
ويعمل مــصــرف قطر املــركــزي مــن خال 
قــســم مــكــافــحــة غــســل األمـــــــوال وتــمــويــل 
اإلرهـــــاب بــمــتــابــعــة ودراســـــة املــمــارســات 
واملعايير الدولية والتنظيمية املتعلقة 
ــمــــويــــل  بــــمــــكــــافــــحــــة غــــســــل األمــــــــــــــوال وتــ
ــة إلــــى  ــ ــافـ ــ ــاإلضـ ــ اإلرهــــــــــــاب ملـــواكـــبـــتـــهـــا بـ
مـــراقـــبـــة الــــتــــطــــورات املــحــلــيــة والــعــاملــيــة 
فـــي هــــذا املـــجـــال ومــتــابــعــة املــوضــوعــات 
ــاون املـــشـــتـــرك بــن  ــعــ ــتــ ــتــــي تــتــطــلــب الــ الــ
الــجــهــات واملــنــظــمــات فيما يتعلق  كــافــة 
بمكافحة غسل األموال وتمويل اإلرهاب 
وتنسيق جميع املراسات واملخاطبات 
الرسمية بن املصرف املركزي واللجنة 
الوطنية ملكافحة غسل األمــوال وتمويل 
اإلرهـــــاب والـــرقـــابـــة املــكــتــبــيــة واملــيــدانــيــة 
املستمرة على جميع املؤسسات املالية 
الخاضعة إلشــراف ورقابة مصرف قطر 

املركزي.

قطر تتصدر المرتبة األولى في مكافحة غسل األموال إقليميًا
وفقا لمؤشر »بازل للحوكمة«
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ــي يـــــهـــــدف إلــــى  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الــــتــــصــــنــــيــــف االئـ
ــدارة الــعــمــيــل عــلــى الــحــصــول  ــ تــحــديــد جـ
عــلــى قــــروض وتـــمـــويـــات، حــيــث تـــدرس 
ــــدى قــــــدرة الــعــمــيــل  تـــلـــك الــتــصــنــيــفــات مـ
ــقــــروض عــنــد مــوعــد  عــلــى ســـــداد تــلــك الــ

استحقاقها.
يمكن أن يطلب العميل من إحدى وكاالت 
التصنيف تقييم درجته االئتمانية حتى 
يكون سندا له قبل التوجه للمؤسسات 
ــــى تـــســـهـــيـــات  ــلـ ــ ــول عـ ــحــــصــ ــلــ املـــــالـــــيـــــة لــ
قـــروض - ســنــدات – صكوك  ائتمانية - 
- أوراق ضمان وغيرها مــن التمويات 

والتسهيات.

العميل 

ونعني به: أفرادا أو شركات أو دوال.

أنواع التصنيف 

يوجد نوعان من التصنيفات االئتمانية، 
ــفــــات هــو  ــيــ ــنــ الــــتــــصــ الــــــنــــــوع األول مــــــن 
ــة وتــــمــــنــــح لــــلــــدول  ـــاديــ ــيـ تـــصـــنـــيـــفـــات ســ
ــات، أمـــــا الــــنــــوع الـــثـــانـــي مــن  ــكــــومــ والــــحــ
ــهـــي تـــصـــنـــيـــفـــات تــمــنــح  الـــتـــصـــنـــيـــفـــات فـ
لـــلـــشـــركـــات بــمــخــتــلــف قـــطـــاعـــاتـــهـــا وفـــي 
مقدمتها، مؤسسات التمويل والبنوك 

وشركات االستثمار.

وكاالت التصنيف

تعمل حــول العالم العديد من الشركات 
ــفـــات  ــيـ ــنـ ــة فــــــي تـــقـــيـــيـــم الـــتـــصـ ــتــــصــ املــــخــ
االئتمانية والسيادية، حيث يقدر عددها 
بأكثر من 150 وكالة متخصصة في هذا 
ــمـــدة، لـــكـــن أبــــــرز شـــركـــات  ــتـ ــعـ ــأن ومـ ــشــ الــ
الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي فـــي الــعــالــم الــتــي 
يعتد بها حسب الترتيب التفاضلي هي 
وكالة موديز )جنسيتها أمريكية( وكالة 
ستاندرد آند بورز )جنسيتها أمريكية( 
ــالــــة فــيــتــش )جــنــســيــتــهــا أمــريــكــيــة(  ووكــ
إثــر األزمــة  من الناحية التاريخية، فإنه 
انــتــقــاد  تــــم  فــــي 2008،  الـــعـــاملـــيـــة  املـــالـــيـــة 
ا من  وكاالت التصنيف بأنها كانت جزء
األزمة بعد إسنادها تصنيفات ائتمانية 
عالية في مجال الرهون العقارية للبنوك 
الــواقــع، حيث أعطت  األمــريــكــيــة تخالف 
تــقــيــيــمــات غــيــر صحيحة ألوراق مالية 

مملوكة لبنوك أمريكية.
الــعــام 2010 توجيه انتقادات  كما شهد 
الذعــة لوكاالت التصنيف نتيجة تفاقم 
أزمـــة الــديــون فــي منطقة الــيــورو نتيجة 
ما أعلنته من تخفيضات لتصنيف عدد 
من البلدان املضطربة وقد اتخذ االتحاد 
األوروبــــي إثــر ذلــك جملة مــن اإلجـــراءات 
الــحــازمــة ومــنــهــا الــســمــاح ألي دولــــة أو 
مستثمر فــي االتـــحـــاد األوروبـــــي بطلب 
ــاء تــرتــكــبــهــا  ــطــ تـــعـــويـــضـــات نــتــيــجــة أخــ
تــلــك الـــوكـــاالت إلـــى جــانــب طــلــب البنوك 
األوروبية بعمل تصنيفاتها االئتمانية.

وقــــد قــامــت الــعــديــد مـــن الـــــدول بــانــتــقــاد 
وكـــــــــــاالت الـــتـــصـــنـــيـــف ومــــنــــهــــا الـــصـــن 
الــتــي اعــتــبــرت أن وكــــاالت الــتــصــنــيــف ال 
تــعــمــل وفــــق مــعــايــيــر شــفــافــة وواضـــحـــة 
كــذلــك تــركــيــا مــن خـــال الــرئــيــس التركي 
ــــي مـــصـــداقـــيـــة  أردوغـــــــــــان الـــــــذي شـــكـــك فـ
ــال إنــهــا تــتــحــرك وفقا  هـــذه الـــوكـــاالت وقـ
لدوافع سياسية، وروسيا التي اعتبرت 
تصنيفات الوكاالت األمريكية ال تستند 

في مجملها إلى الواقعية.
إلـــى ذلـــك، فـــإن الــتــقــديــرات تشير إلـــى أن 
الــتــصــنــيــفــات املــتــعــلــقــة  نـــحـــو 95% مــــن 
بــــــــإصــــــــدارات الـــــديـــــن ســـــــــواء لـــــلـــــدول أو 
الــشــركــات تسيطر عــلــيــه هـــذه الــشــركــات 

الثاثة ومنها نحو 80% تسيطر عليها 
موديز وستاندرد آند بورز.

معايير تحديد 
التصنيفات االئتمانية 

ــاالت الــتــصــنــيــف االئــتــمــانــي  ــ تــعــتــمــد وكــ
ــن املـــعـــايـــيـــر األســــاســــيــــة عــنــد  ــد مــ ــديـ ــعـ الـ
إصـــدار تقييمها، مــع العلم أن املعايير 
ــي تـــعـــتـــمـــد لــلــتــصــنــيــف االئـــتـــمـــانـــي  ــتــ الــ
الـــســـيـــادي تــخــتــلــف عــــن املـــعـــايـــيـــر الــتــي 

تستخدم للتصنيف االئتماني للشركة.
معايير التصنيف االئتماني السيادي 
لـــلـــدول مـــن أبـــــرز مــعــايــيــر الــتــصــنــيــف 
اعــتــمــاد  يـــتـــم أوال  فـــإنـــه  االئـــتـــمـــانـــي، 
لــلــدولــة وتشتمل على  الــعــامــة  املــالــيــة 
ــة ومـــســـتـــويـــات نـــمـــو الـــنـــاتـــج  ــ ــوازنــ ــ املــ
املـــحـــلـــي ووضــــــع الــــديــــون الــخــارجــيــة 
للدولة ومــعــدل التضخم ومستويات 
ــات ومــــنــــه مــســتــوى  ــ ــوعـ ــ ــدفـ ــ ــزان املـ ــ ــيـ ــ مـ
فــــائــــض أو عـــجـــز الـــحـــســـاب الــــجــــاري 
إلــى تلك املعايير أو  للدولة. وتضاف 
املــــؤشــــرات الــتــي تــكــون تــحــت مــراقــبــة 
وكاالت التصنيفات االئتمانية بعض 
ــــرات األخـــــــرى ومـــنـــهـــا الــتــنــمــيــة  ــــؤشـ املـ
االقتصادية والتشريعات والقوانن 

ــال ونـــصـــيـــب الــــفــــرد مــن  ــمــ وبـــيـــئـــة األعــ
الـــنـــاتـــج املـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي وتـــاريـــخ 
الـــــدول فـــي الــتــزامــهــا بـــســـداد ديــونــهــا 
املـــصـــرفـــي، ومــســاهــمــة  الــجــهــاز  وأداء 
القطاع الخاص في الدولة ومستويات 
املخاطر املرتبطة بتلك املخاطر على 

املدى املتوسط والبعيد.
والبــد من اإلشــارة في هــذا اإلطــار إلى 
أن أغـــلـــب وكـــــــاالت الــتــصــنــيــف تــأخــذ 
املــتــغــيــرات السياسية  بــعــن االعــتــبــار 
ــاعـــي  ــمـ ــتـ ــــي واالجـ ــنـ ــ واالســـــتـــــقـــــرار األمـ
ــــدول، عــلــى ســبــيــل املــثــال عندما  فــي الـ
يحصل أي اضطراب في دولة ما تقوم 
عـــــادة وكــــــاالت الــتــصــنــيــف بــمــراجــعــة 
ــاء  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــيـــف تــــلــــك الـــــــدولـــــــة واالكـ ــنـ تـــصـ
ــلـــة أولـــــــى بـــــإصـــــدار تـــقـــاريـــر  فــــي مـــرحـ
اقـــتـــصـــاديـــة عــــن تـــلـــك الــــدولــــة قـــبـــل أن 
تصدر الحقا تصنيفا معدال بناء على 
مراجعة شاملة وتقييم ملدى املخاطر 
املــتــرتــبــة عــن تــلــك األزمــــة ســــواء كانت 
محلية أو خارجية في عاقة مباشرة 
بــالــدولــة املــعــنــيــة بــاملــراجــعــة، ويمكن 
ــقــــول هـــنـــا إن األزمــــــــات الــســيــاســيــة  الــ
ــي الــتــصــنــيــفــات  واألمــــنــــيــــة تـــتـــدخـــل فــ
ــارز وفـــي  ــ ــلــــدول بــشــكــل بــ الـــســـيـــاديـــة لــ
بــعــض األحــيــان حــتــى قــبــل الــنــظــر إلــى 

الوضع االقتصادي.

معايير التصنيف
 االئتماني للشركات 

ــإن مــعــايــيــر  عــلــى الــصــعــيــد املـــقـــابـــل فــ
يــقــتــصــر تقريبا  الــشــركــات  تــصــنــيــف 
على عدد من املؤشرات األساسية ذات 
الــبــحــت للشركة،  الــبــعــد االقــتــصــادي 
وضــعــيــتــهــا مــــن نـــاحـــيـــة حــوكــمــتــهــا، 
الـــوكـــاالت تقييمها  حــيــث تــركــز تــلــك 
على املــاءة املالية للمؤسسة ومدى 
ــاء الــشــركــة بــديــونــهــا والــتــزامــاتــهــا  وفـ
ــة إلــــى اســتــجــابــة  ــافـ الــســابــقــة بـــاإلضـ
لــلــمــعــايــيــر  املــــؤســــســــة  الــــشــــركــــة أو 
الدولية ومنها املعايير والتطبيقات 
ــلـــى ســـبـــيـــل املــــثــــال أو  املـــحـــاســـبـــيـــة عـ
ــلـــى ســبــيــل  فـــعـ املــــــــال  ــر رأس  ــيـ ــايـ ــعـ مـ
املثال بالنسبة للبنوك فإن الوكاالت 
تــنــظــر إلـــى مـــدى تــطــابــق كــفــايــة رأس 
ــازل 3 أو  ــ ــال مــــع مــعــايــيــر لــجــنــة بــ ــ املــ
ــقــــروض إلــــى الــــودائــــع أو  مــســتــوى الــ
غيرها مــن املــؤشــرات. كما تلقى تلك 
ــــدى تــحــقــيــق  ــــى مـ ــرة إلـ ــاالت نـــظـ ــ ــوكـ ــ الـ
الـــشـــركـــة ملــســتــويــات ألداء تشغيلي 
الــدائــنــن واملساهمن  يضمن حقوق 
إلـــى عـــدم تحقيقها لعجز  بــاإلضــافــة 

في ميزانيتها العمومية.

انعكاسات التصنيف االئتماني 

ــاك انـــعـــكـــاســـات  ــنــ ــــي الـــــعـــــادة هــ ــكــــون فـ تــ
الرتفاع التصنيف السيادي إلى درجات 
ــــدرة الـــدولـــة على  مــتــقــدمــة يــظــهــر ذلــــك قـ
اإليـــفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا وديــونــهــا املحلية 
ــة  ــبـ ــد رغـ ــنــ ــة وبــــالــــتــــالــــي عــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ والـ
ــنـــدات أو صــكــوك  ــدار سـ ــ الـــدولـــة فـــي إصــ
أو الـــحـــصـــول عـــلـــى قـــــرض فـــــإن أســـعـــار 
الــعــائــد والــفــائــدة تــكــون بنسبة ضئيلة 
جــــدا قـــد تــصــل فـــي بــعــض األحـــيـــان إلــى 
ــة بـــــاإلضـــــافـــــة إلــــى  ــريــ ــفــ ــويــــات صــ ــتــ مــــســ
تحفيز املستثمرين الدولين واملقرضن 
عــلــى االكـــتـــتـــاب بـــقـــوة فـــي الـــطـــرح الـــذي 
تــصــدره تــلــك الــــدول مــع خــلــق مــنــاخ من 
الــثــقــة لـــدى رؤوس األمــــوال فــي اقتصاد 
الـــدولـــة وبــالــتــالــي جـــذب تــدفــقــات نقدية 
واســتــثــمــاريــة جـــديـــدة، واألهـــــم مـــن ذلــك 
قــوة االقــتــصــاد واســتــنــاده  التأكيد على 

إلى أسس قوية تحميه من املتغيرات.
فـــي املـــقـــابـــل عــنــد انـــخـــفـــاض الــتــصــنــيــف 
الـــســـيـــادي إلــــى درجــــــات مــنــخــفــضــة فــإن 
ذلك يظهر هشاشة في االقتصاد للدولة 
وشكوكا حــول قــدرة الدولة على اإليفاء 
بديونها املحلية واألجــنــبــيــة وبالتالي 
ــائـــد وأســـعـــار  يـــكـــون هـــنـــاك ارتــــفــــاع الـــعـ
ــكــــوك  ــدات والــــصــ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــلــــى الـ ــدة عــ ــ ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــــب الــــــدولــــــة فــي  ــــرغـ ــــي تـ ــتـ ــ والـــــــقـــــــروض الـ
لــدى  الــحــصــول عليها، نتيجة مــخــاوف 
املــســتــثــمــريــن مـــن االقـــتـــصـــاد وضــبــابــيــة 
حـــــول جـــــــدوى االســـتـــثـــمـــار فــــيــــه، والبــــد 
إلــى أن قيام  مــن التأكيد واإلشــــارة هنا 
وكاالت التصنيف بتخفيض التصنيف 
السيادي ألي دولــة ال يعني بالضرورة 
أن اقتصادها هش، خاصة في الحاالت 
التي يكون فيها التخفيض نتيجة ألزمة 

سياسية.
وفــي حالة كانت شركة أو مؤسسة فإن 
ــاة  ــراعـ ــكـــاســـات تــقــريــبــا هــــي مــــع مـ ــعـ االنـ
ــادي بكلمة  ــيـ تــغــيــيــر كــلــمــة تــصــنــيــف سـ

تصنيف ائتماني للشركة املعنية.

الفئة التي تتابع التصنيفات 

يـــتـــابـــع كــــبــــار املـــســـتـــثـــمـــريـــن فــــي الـــعـــالـــم 
التصنيفات االئتمانية للدول والشركات 
الــثــاث، بشكل  الــوكــاالت  التي تصدرها 
الــــوكــــاالت تبيع  دوري حــتــى أن بــعــض 
تلك التقارير بما ال يقل عــن 800 دوالر 
وأحيانا يرتفع سعر التقرير إلى أكثر من 
ذلك ليصل إلى عشرات آالف الــدوالرات، 
ونــعــنــي بــكــبــار املستثمرين الحكومات 
الــتــي تستثمر فــي ســنــدات دول أخـــرى، 
إلــى جانب البنوك الدولية واملؤسسات 
املـــالـــيـــة والــــشــــركــــات الـــعـــاملـــيـــة مـــتـــعـــددة 
ــارات  ــمــ ــثــ ــتــ الـــجـــنـــســـيـــات. وتـــشـــمـــل االســ
الــســنــدات والــصــكــوك والــقــروض وأوراق 
ــا مــن  ــ ــرهـ ــ ــيـ ــ ــــات واألســـــــهـــــــم وغـ ــانـ ــ ــمـ ــ الـــــضـ

االستثمارات الرئيسية.

توزيع التصنيفات 

تــــتــــوزع الــتــصــنــيــفــات االئـــتـــمـــانـــيـــة لـــدى 
ــوز  ــ ـــ 3 وفـــقـــا لــــحــــروف ورمـ ــ ــاالت الـ ــ ــوكـ ــ الـ
تــلــخــص الــتــصــنــيــف حـــيـــث تــنــطــلــق مــن 
A وحــتــى D وهـــي تنسحب عــلــى الـــدول 

والشركات.
 :Aaa أو ما يعادلها لدى موديز بـ AAA
ــدول ذات االقــتــصــاد  الــ تــســتــحــوذ عليها 
القوي والجدارة االئتمانية العالية جدا، 
 :Aa أو مــا يــعــادلــهــا لـــدى مــوديــز بـــ AA
جـــــدارة ائــتــمــانــيــة عــالــيــة، ويــنــقــســم هــذا 

التصنيف إلى 3 درجات.

تهدف إلى تحديد جدارة العميل للحصول على قروض وتمويالت

التصنيفات االئتمانية نقطة دعم القتصاد الدول والقطاع الخاص
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ذكــرت مصادر 
مـــــــطـــــــلـــــــعـــــــة لــــــ 
»ائــــــــــــتــــــــــــمــــــــــــان 
ــه من  وطــــن« انـ
الــــربــــع االول  يـــتـــم خـــــال  املــنــتــظــر ان 
ــل ازاحـــــــــــة الـــســـتـــار  ــبــ ــقــ ــام املــ ــ ــعــ ــ ــن الــ ــ مــ
ــــي عـــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــمـ ــ بـــشـــكـــل رسـ
التكنولوجيا املالية »الفنتك« والتي 
يـــــشـــــرف عــــلــــى تـــجـــهـــيـــزهـــا مـــصـــرف 
قطر املــركــزي بــالــتــعــاون مــع الجهات 
املالية واملصرفية العاملة في الدولة 
الــى شركات التكنولوجيا  باالضافة 

واملعلوماتية العاملني في الدولة.
وشــددت ذات املــصــادر في حديثها لـ 
»ائتمان وطن« على ان االستراتيجية 
الخاصة بالتكنولوجيا املالية التي 
ســيــتــم االعــــان عــنــهــا ســتــكــون رائـــدة 
ومتميزة على مستوى املنطقة بعد 
ان خضعت الى العديد من الدراسات 
واملــشــاورات مع الخبراء واملختصني 
ــــي  فـــــي هــــذا  ــاملـ ــ ــعـ ــ ــلــــى املــــســــتــــوى الـ عــ
املـــجـــال، وخـــاصـــة فـــي الــشــق املتعلق 
بحماية املعلومات والبيانات املالية 
واملــصــرفــيــة، حيث يعد هــذا الجانب 
ــة ضــمــن  ــمــ ــهــ ــن اهـــــــم الـــــجـــــوانـــــب املــ ــ مــ
االستراتيجية وتحظى بــزخــم كبير 
نظرا لحساسية البيانات وضــرورة 
حــمــايــتــهــا حـــفـــاظـــا عـــلـــى االســـتـــقـــرار 

املالي واملصرفي.
الـــى ذلـــك، يــعـــــرف مجلـس االســتــقــرار 
املالي مصطلـح التكنولوجيـا املالية 
»الفنتك«علـى أنهـا ابتــكارات ماليــة 
تســتخدم التكنولوجيــا الستحداث 
ــات، أو  ـــ ــــــال، أو تــطــبــيــقـــ ــــ ــاذج أعـــمـ ــمــ نــ

عمليـات أو منتجـات جديـدة لهـا أثـر 
ملمـوس علـى االســـواق واملؤسسـات 
املالية، وتعمل علـى توفيـر الخدمـات 
املـــالـــيـــة، كــمــا يــشــيــر املــجــلــس الــــى أن 
الــتــكــنــولــوجــيـــــا املــالــيــة تــعــتــمـــــد علـى 
التقـاء أكثـر قطاعــات االعمال حيويــة 
املــال والتكنولوجيــا،  وهمــا قطاعــي 
فقــد أعــادت تحديد، ورسـم، وتوجيـه 
دائـرة االعمال فـي كافـة أنحـاء العالـم.

ــعــــادة الـــشـــيـــخ عـــبـــدالـــلـــه بــن  وكــــــان ســ

سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر 
املركزي، قال في كلمته خال مؤتمر 
يــورومــونــي ان مصرف قطر املركزي 
بصفته الجهة الرقابية واإلشــرافــيــة 
ــدرك تــمــامــا  ــ ــ ــــي، يـ ــالـ ــ عـــلـــى الـــقـــطـــاع املـ
أهمية التكنولوجيا املالية في تطور 
القطاع املصرفي واملــالــي في الدولة، 
ومـــن هـــذا املــنــطــلــق، وفـــي إطــــار رؤيــة 
الــوطــنــيــة 2030، واستراتيجية  قــطــر 
الــدولــة، وإنــفــاذًا للخطة  التنمية فــي 

االســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الــــثــــانــــيــــة لــلــقــطــاع 
املــالــي فــي الــدولــة، يستعد »املــركــزي« 
لــــــإعــــــان عــــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  اآلن 
التكنولوجيا املالية »الفنتك« وذلك 
بــالــتــضــامــن مــــع املـــؤســـســـات املــالــيــة 
وشركات التكنولوجيا املالية، حيث 
سيساهم املــصــرف املــركــزي فــي خلق 
بيئة تنظيمية حديثة تدعم االبتكار 

وتضمن استقرار السوق.
وفــي ذات االطـــار، فــان االستراتيجية 

ــاع املـــــالـــــي تــتــضــمــن  ــطـ ــقـ ــلـ الــــثــــانــــيــــة لـ
التركيز على ضرورة وضع وتطبيق 
اســتــراتــيــجــيــة الــتــكــنــولــوجــيــا املــالــيــة، 
وذلــك ضمن االهـــداف االستراتيجية 
املــالــي ضمن  للخطة الثانية للقطاع 
ــيــــة وتـــعـــزيـــز  ــالــ ــر االســــــــــواق املــ ــويـ ــطـ تـ
ــن خـــال  ــ ــــي، وذلــــــــك مـ ــالــ ــ االبــــتــــكــــار املــ
املــبــادرات والسياسات لدعم  تنسيق 
ــار فــــي الـــخـــدمـــات  ــكــ ــتــ الـــتـــنـــويـــع واالبــ

واملنتجات املالية.
ــــدد مــــن الـــبـــنـــوك واملــــصــــارف  ــان عـ ــ وكــ
االســـامـــيـــة الـــعـــامـــلـــة فــــي الــــدولــــة قــد 
قــامــت خـــال الــفــتــرة املــاضــيــة بوضع 
ــل واالداء  ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ لــــتــــطــــويــــر  ــــط  ــطـ ــ خـ
الــعــلــيــا،  الــتــنــفــيــذيــة  داخـــــل االدارات 
الــبــنــوك  فـــي  املــهــمــة  وبــقــيــة االدارات 
ــارف االســـامـــيـــة الــعــامــلــة في  واملــــصــ
الدولة، والهدف منها مواكبة التطور 
ــهــــده الـــقـــطـــاع  ــارع الـــــــــذي يــــشــ ــ ــسـ ــ ــتـ ــ املـ
ــــي الــــــدولــــــة، الــــــى جـــانـــب  املــــصــــرفــــي فـ
ــتـــي ســيــتــم اعــتــمــادهــا  املــتــطــلــبــات الـ
خال الفترة املقبلة من قبل الجهات 
الرقابية الدولية على غرار لجنة بازل 
الــى جــانــب املتطلبات الرقابية التي 
يصدرها مصرف قطر املركزي الجهة 
الرقابية االولى على الجهاز املصرفي 
والبنكي في الــدولــة، ومــن ضمن تلك 
الخطط تطوير التكنولوجيا املالية 
ــي املــــعــــامــــات املــالــيــة  املـــســـتـــخـــدمـــة فــ
داخـــل الــبــنــوك واملــصــارف االسامية 
الــعــامــلــة فــي الـــدولـــة، مــع الــعــمــل على 
تــوفــيــر اكــبــر قـــدر ممكن مــن الحماية 
االلكترونية فــي ظــل التحديات التي 

تواجهها هذه التكنولوجيا.

أعلن عنها مؤخرا

الربع األول الكشف عن الخطوط العريضة
 الستراتيجية التكنولوجيا المالية
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 بيئة تنظيمية
عالمية

  ضريبة على أرباح الشركات
من مصادر محلية

 عملية تسجيل وترخيص
ميّسرة وشفافة

 بيئة قانونية تستند إلى
القانون اإلنجليزي العام

 التداول بمختلف
العمالت

 ترحيل غير محدود
 لألرباح

 بيئة ضرائب وأعمال
ال مثيل لها

ملكية
أجنبية

منصتك لتحقيق النمو في قطر وخارجها

عملية تسجيل بسيطة وسهلة

لمن نقدم التراخيص؟

١. قــــدم
نمــوذج األعــمال

٢. أرسل طلًبا
للحصول على رخصة

٣. استلم الترخيص
ومارس أعمالك

الخدمات المالية
التأمين/ إعادة التأمين

شركات التأمين التابعة المخصصة للغرض
وساطة التأمين وإعادة التأمين

التمويل اإلسالمي

خدمات استشارية واستثمارية
األعمال والشركات االئتمانية

األعمال والخدمات المصرفية 
الخدمات المصرفية للشركات

الخدمات المصرفية االستثمارية 
الخدمات المصرفية الخاصة

إدارة األصول
(UCITS) مخططات تجارة التجزئة
مخططات المستثمرين المؤهلين

مخططات التوظيف الخاصة

الخدمات غير المالية
الحلول المؤسسية

المقرات العامة للشركات
الشركات القابضة
المكاتب اإلدارية 

شركات ذات أغراض خاصة 
أمانات االستثمار وصناديق أمانات االستثمار 

(ترست)

الخدمات المهنية وخدمات األعمال
(بما في ذلك)

االعتمادات المهنية
أنشطة وكالء البراءات وحقوق الطبع والنشر

واألنشطة القانونية األخرى غير المصنفة في 
مكان آخر

وكاالت الدعاية واإلعالن
االستشارات

األنشطة المعمارية
التدقيق

أنشطة التصميم الهندسي للعمليات الصناعية 
واإلنتاج

الهندسة المتعلقة بأنشطة االستشارات
العلمية والتقنية

االستشارات البيئية
تخطيط المشاريع العقارية وكتابة الوصايا

خدمات إدارة الفعاليات
استشارات الموارد البشرية

خدمات المعلومات
االستشارات الخاصة بتكنولوجيا المعلومات

الخدمات القانونية
استشارات التخطيط والخدمات اللوجيستية

مكاتب تسوية الخسائر
التسويق وإدارة العالمات التجارية

خدمات التمثيل اإلعالمي
إدارة المشاريع

العالقات العامة
أنشطة التصميم المتخصصة

االستشارات الضريبية
خدمات اإلدارة الخارجية

خدمات إدارة األموال
التخطيط الحضري والتنسيق الجمالي            

واألنشطة المعمارية
خدمات أخرى

الشركات ذات المسؤولية المحدودة بضمان
مجالس األعمال

الجمعيات المهنية

المنتجات والحلول للعمالء أصحاب المالءة 
العالية

المؤسسات
نوادي االستثمار

مكاتب العائلة الواحدة

هل أنت مستعد
لتنمية أعمالك؟

ال تتردد في االتصال

لمزيد من المعلومات، 
امسح رمز االستجابة السريع
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