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تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء وبمشاركة  250من أبرز املاركات

معرض الدوحة للمجوهرات والساعات ينطلق  16الجاري

المؤتمر الصحفي

النعيمي

النعيمي :املعرض يتمتع بأهمية كبيرة ويكشف عن أحدث املقتنيات ألشهر املاركات
الدوحة  -قرشلا
تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جاسم
بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير
الخارجية يقام في مركز الدوحة للمعارض
خالل الفترة من  16ولغاية  21فبراير الحالي
معرض الدوحة السابع للمجوهرات والساعات
والذي تنظمه الهيئة العامة للسياحة .
وع��ق��دت الهيئة العامة للسياحة مؤتمرًا
صحفيًا أمس لإلعالن عن تفاصيل فعاليات
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات في
ن��س��خ��ت��ه ال��س��اب��ع��ة ه��ـ��ذا ال���ع���ام ح��ي��ث أعلنت
الهيئة أن الراعي الذهبي للحدث سيكون
ب��ن��ك ق��ط��ـ��ر ال���وط���ن���ي ( ،)QNBف���ي حين
سيكون البنك التجاري والخطوط الجوية
القطـرية الرعاة الفضيين.
وبهذا يواصل الحدث العالمي المرتقب
ال���ذي تنظمه الهيئة ال��ع��ام��ة للسياحة في
ق��ط��ـ��ر اس��ت��ق��ط��اب��ه ألك���ب���ر األس���م���اء وأشهر
ال��ع��ارض��ي��ن ف��ي ال��ع��ال��م ل��ن��ي��ل رض���ا مرتاديه
ال��دائ��م��ي��ن ،إض��اف��ة إل���ى ش��ري��ح��ة أخ����رى من
النخبة م��ن ال��م��ارك��ات العالمية الالمعة في
سماء عالم الساعات ُ
والحلي لتلبية رغبات

من خالل
 1718مستثمرا

جميع زائريه.
من المؤكد أن يشارك في فعاليات معرض
الدوحة للمجوهرات والساعات هـذا العام ما
يزيد على مائتين وخمسين ( )250من أبرز
ال��م��ارك��ات ألش��ه��ر المصممين والعارضين
في العالم بمن فيهم العديد من رواد هذه
الصناعة في الوطن العربي والعالم .تأتي
ه��ـ��ذه األس���م���اء ال���ب���ارزة إض��اف��ة إل���ى القائمة
ال��م��ط��ول��ة م���ن ال��ع��ارض��ي��ن ال��م��م��ي��زي��ن الذين
سيواصلون حضورهم في المعرض ،ويكفي
ل��زائ��ري المعرض ف��ي نسخته السابعة هـذا
العام أن يعلموا أنه سيشهد مشاركة ثالثين
( )30عارضًا جديدًا يمثلون أشهر األسماء
في عالم المجوهرات والساعات.
وب���ه���ذه ال��م��ن��اس��ب��ة ،ق����ال رئ��ي��س الهيئة
العامة للسياحة ،السيد أحمـد النعيمي" :إن
اخ��ت��ي��ارن��ا لتوقيت تنظيم م��ع��رض الدوحة
للمجوهرات والساعات أمر مدروس بعناية،
حيث نقيم معرضنا في الفترة الواقعة بين
أه���م معرضين ل��ل��م��ج��وه��رات وال��س��اع��ات في
س��وي��س��را ،وهما ص��ال��ون إنترناشـيونال دي
ال هوت هورلوغيري الذي يقام في جنيف،
وب��ازل وورل��د ال��ذي ينظم في مدينة بازل،

وبهذا يتمتع معرض الدوحة بأهمية كبيرة
ف��ي��م��ا ي��خ��ص ال��ك��ش��ف ع���ن آخ����ر الصيحات
وط��رح أح��دث المقتنيات ألشهر الماركات
والمصممين والعارضين على حد سواء".
ويغطي المعرض هـذا العام مساحة عرض
ت��ق��ارب (خ��م��س��ة ع��ش��ر أل����ف)  15,000متر
مربع ومن المتوقع أن يستقبل ما يزيد على
عشرين ألف (  )20,000زائر.
وتابع النعيمي حديثه بالقول" :يحتضن
م��رك��ز ال���دوح���ة ل��ل��م��ع��ارض س��ن��وي��ًا م���ا يزيد
على ثالثين معرضًا مختلفًا ،إال أن معرض
ال��دوح��ة للمجوهرات وال��س��اع��ات ل��ه مكانته
الخاصة وبريقه المميز ،فهو األكثر شهرة
واألوس�����ع اس��ت��ق��ط��اب��ًا ف��ي المنطقة والعالم
بأسره ،والسيما أن مرتادي المعرض وزائريه
ينتظرونه بشغف العام ًتلو اآلخر".
واختتم النعيمي قائال"ُ :يصنف معرض
ال������دوح������ة ل���ل���م���ج���وه���رات وال�����س�����اع�����ات بين
(ال��ف��ع��ال��ي��ات ال���ت���ي ي��ج��ب ح��ض��وره��ا) سواء
ب��ال��ن��س��ب��ة ل��ل��ع��ارض��ي��ن أو ال���زائ���ري���ن ع��ل��ى حد
سواء ،ولهذا فإن معرضنا يضع الدوحة في
ق��ل��ب االب��ت��ك��ارات واإلب���داع���ات ف��ي تصميم
ال��س��اع��ات وال���م���ج���وه���رات ،ك��م��ا ي��ؤك��د على

ح��رص��ن��ا ع��ل��ى أن ن��ق��دم للمقيمين وزائري
ال��م��ع��رض األح����دث واألف���ض���ل واألرق�����ى في
عالم المجوهرات والساعات".
من جانبه أوض��ح المدير العام التنفيذي
ورئيس قطاع العمليات لدى  ،QNBالسيد
محمد علي الخليفي ،بقوله" :يتشرف QNB
بتعزيز ال��ش��راك��ة اإلستراتيجية م��ع الهيئة
العامة للسياحة للعام الثاني على التوالي،
ك��م��ا ي��س��ع��دن��ا رع��اي��ة ه��ـ��ذا ال��ح��دث العالمي
ال��ك��ب��ي��ر وأن ن��س��ه��م ف���ي ت��رس��ي��خ المكانة
الرائدة التي تبوأتها دولة قطـر على الساحة
الدولية".
تأتي رعاية  QNBفي إطار التزام البنك
ب��دع��م األن��ش��ط��ة االق��ت��ص��ادي��ة واالجتماعية
التي تسهم في تعزيز النمو والتطوير بدولة
قطـر.
ك���م���ا أن م���ع���رض ال����دوح����ة للمجوهرات
وال����س����اع����ات ي���ع���د اح���ت���ف���اء ب��ق��ي��م االبتكار
واإلب�������داع وال��ح��رف��ي��ة ال��ت��ي ت��ج��س��د سياسة
 ،QNBليؤكد البنك التزامه وحرصه الدائم
على تقديم أف��ض��ل المنتجات والخدمات
المصرفية لعمالئه.
وش���دد السيد النعيمي ف��ي تصريحات

صحفية على أهمية صناعة المعارض في
قطر وال��ت��ي أصبحت تحتل مكانة مرموقة
في الدولة حيث احتضنت قطر حوالي 28
م��ع��رض��ًا ف��ي ال��ع��ام ال��م��اض��ي  ،ف��ي ح��ي��ن من
المتوقع أن تحتضن في العام الجاري ما يزيد
على  33معرضًا أي بحدود ثالثة معارض
شهريًا .وأشار إلى أن إشغال الفنادق أصبح
يعتمد بشكل كبير على إق��ام��ة المعارض
 ،كما يشغل كافة المرافق الخدماتية في
ال���دول���ة م���ؤك���دا ع��ل��ى ال���ت���زام ال��ه��ي��ئ��ة العامة
للسياحة بدعم صناعة المعارض وتقديم
السبل إلى ذلك من دعم لوجيستي ودعاية
وإع�لام .من جانبه أع��رب السيد محمد علي
الخليفي ال��م��دي��ر ال��ع��ام التنفيذي ورئيس
ق��ط��اع ال��ع��م��ل��ي��ات ل���دى ب��ن��ك ق��ط��ر الوطني
ف��ي كلمته ع��ن س��ع��ادت��ه ب��ت��ع��زي��ز الشراكة
اإلس��ت��رات��ي��ج��ي��ة ب��ي��ن ال��ب��ن��ك وال��ه��ي��ئ��ة العامة
للسياحة للعام الثاني على التوالي في رعاية
هذا الحدث العالمي والمساهمة في ترسيخ
ال��م��ك��ان��ة ال���رائ���دة ال��ت��ي ت��ب��وأت��ه��ا دول���ة قطر
على الساحة الدولية .وأكد السيد الخليفي
أن رعاية بنك قطر الوطني تأتي في إطار
ال��ت��زام البنك ب��دع��م األن��ش��ط��ة االقتصادية

واالجتماعية التي تسهم ف��ي تعزيز النمو
وال��ت��ط��وي��ر ب���دول���ة ق���ط���ر ..م���ش���ددًا ع��ل��ى أن
معرض الدوحة للمجوهرات والساعات يعد
اح��ت��ف��اء بقيم االب��ت��ك��ار واإلب�����داع والحرفية
التي تجسد سياسة البنك ،ليؤكد البنك
التزامه وحرصه الدائم على تقديم أفضل
المنتجات والخدمات المصرفية لعمالئه.
تم إع��ادة هيكلة الهيئة العامة للسياحة
ب��م��وج��ب ال���ق���رار األم���ي���ري رق���م ( )46لسنة
 2009ل��ت��ت��ول��ى م��ه��م��ة ت��ن��ظ��ي��م وتنشيط
تطوير صناعة السياحة في قطـر واإلشراف
ع��ل��ي��ه��ا وت���ن���ظ���ي���م ص���ن���اع���ة ال����م����ع����ارض في
ال����ب��ل�اد ،ك���م���ا أن���ي���ط ل��ل��ه��ي��ئ��ة أي���ض���ـ���ًا مهمة
تمثيل وترويج دول��ة قطـر بوصفها وجهة
سياحية متميزة لرجال األعمال والدارسين
والرياضيين وكذلـك السياح الباحثين عن
الراحة والترفيه واالستجمام .تشارك الهيئة
ال��ع��ام��ة للسياحة ب��ص��ورة فعالة ف��ي تنظيم
الفعاليات واألنشطة الترويجية التي تعكس
روع���ة ال��ص��ورة ال��ع��ام��ة ل��دول��ة قطـر بوصفها
وجهة سياحية بارزة ومتجددة تجمع ما بين
الترفيه واألعمال.

االستثمارات القطرية تتضاعف في سوق دبي إلى  1.5مليار درهم
دبي -عبد الرحمن السويفي
سجلت استثمارات القطريين ف��ي س��وق دب��ي المالي
خ�لال ال��ع��ام الماضي قفزة كبيرة لتصل إل��ى  1.5مليار
درهم بيعا وشراء مقارنة مع  720مليون درهم في العام
 2008بارتفاع  % 108في الوقت ال��ذي تراجعت فيه
باقي االس��ت��ث��م��ارات األجنبية بما فيها السعودية أكبر
االستثمارات الخليجية في س��وق دب��ي وتراجعت بأكثر
م��ن  .% 35وبحسب اإلحصائيات التي حصلت عليها
" قرشلا " من س��وق دب��ي المالي بلغ ع��دد المستثمرين
القطريين بنهاية ال��ع��ام  2009ح��وال��ي  1718مستثمرا
م��ق��ارن��ة م��ع  1788مستثمرا ف��ي  , 2008وب��ل��غ��ت قيمة
مشتريات المستثمرين القطريين نحو  746مليون درهم
ج��رى تنفيذها م��ن خ�لال  6228صفقة ش��راء اشتملت
على  455.4مليون سهم مقابل مبيعات بقيمة 739.8
م��ل��ي��ون دره����م م���ن خ��ل�ال  6039ص��ف��ق��ة ب��ي��ع اشتملت
على  450.6مليون سهم وبلغ ع��دد األسهم المملوكة
للقطريين حوالي  92مليون سهم  .وتعكس هذه األرقام
ن��ش��اط��ا ق��ي��اس��ي��ا للمستثمرين ال��ق��ط��ري��ي��ن ف��ي التعامل
على األسهم المدرجة في س��وق دب��ي حيث شهد العام
 2008نشاطا أق��ل مقارنة مع  2009حيث بلغت قيمة
مشتريات القطريين ف��ي  2008ح��وال��ي  378.1مليون
درهم من خالل  2.788صفقة شراء اشتملت على 87.6
مليون سهم مقارنة م��ع مبيعات بقيمة  342.3مليون
دره���م م��ن خ�لال  2.794صفقة بيع اشتملت على 88

بورصة دبي

مليون سهم وبلغ عدد األسهم المملوكة للقطريين في
 2008حوالي  64مليون سهم .وسجل مؤشر سوق دبي
المالي خالل العام الماضي ارتفاعا بنحو  % 10.2مقلصا
م��ك��اس��ب��ه ال��ت��ي ك��ان��ت ق��د وص��ل��ت ذروت���ه���ا إل���ى % 34
قبل أن تتأثر السوق سلبا بتداعيات أزمة ديون شركة
دب��ي العالمية نهاية شهر نوفمبر والتي دفعت السوق
للتراجع بنسب ح��ادة  .وبحسب اإلحصائيات بلغ عدد
المستثمرين الخليجيين ف��ي س��وق دب��ي بنهاية العام
الماضي  38.586ألف مستثمر بلغت قيمة مشترياتهم
 10مليارات دره��م من خ�لال  113أل��ف صفقة اشتملت
ع��ل��ى  6.3م��ل��ي��ون س��ه��م م��ق��اب��ل م��ب��ي��ع��ات ب��ق��ي��م��ة 10
مليارات درهم أيضا من بيع  6.3مليون سهم وبلغ عدد
األسهم المملوكة للخليجيين  3.7مليار سهم  ,وحافظ
ال��س��ع��ودي��ون ع��ل��ى ال���ص���دارة ف��ي ق��ائ��م��ة المستثمرين
الخليجيين حيث بلغت قيمة استثماراتهم  10.3مليار
درهم مقارنة مع  16مليار درهم في  2008بانخفاض
 % 35وبلغ ع��دد المستثمرين السعوديين 16.020
مستثمر م��ق��ارن��ة م��ع  16.209مستثمر ف��ي . 2008
وح��ل المستثمرون البحرينيون ألول م��رة ف��ي المرتبة
الثانية بعد السعوديين بتعامالت قيمتها  3مليارات
دره��م وبلغ عددهم  1.414مستثمر في حين تراجعت
االستثمارات الكويتية مرتبة واحدة إلى الثالثة بقيمة
 2.6م��ل��ي��ار دره���م وب��ل��غ ع��دد المستثمرين الكويتيين
 8.502م��س��ت��ث��م��ر ث���م ال��ع��م��ان��ي��ي��ن  2.4م���ل���ي���ار درهم
وع��دده��م  10.932مستثمر  ,وب��ل��غ��ت قيمة تعامالت

خالل مشاركتها في معرض قطر الدولي للعقار واالستثمار الشهر املقبل

«باز» تطرح منتجها االستثماري «حصص املشاع» للمستثمرين القطريني
الدوحة  -قرشلا
كشفت شركة "باز للنظم العقارية الحديثة " ،أن منتجها
االس��ت��ث��م��اري ال���ذي أطلقت عليه اس��م "ح��ص��ص المشاع"،
سيتم ط��رح��ه خ�لال م��ع��رض قطر ال��دول��ي الخامس للعقار
واالستثمار  ،الذي سيقام خالل الفترة من  3الى  6مارس
 ، 2010في مركز الدوحة الدولي للمعارض ،وتنظمه شركة
ع��ب��ر ال���ق���ارات لتنظيم ال��م��ع��ارض وال��م��ؤت��م��رات.و "حصص
ال��م��ش��اع" ه��ي ن��ظ��ام ملكية خ��اص��ة م��ش��اع��ه للمنفعة دون
العين ،وينتفع بموجبها كل شريك بجزء معين من العين
المشترك ولفترة زمنية محددة بنسبة حصته في المشاع،
ويكون ذلك منسوبًا إلى إجمالي قيمة الحصص في العين
المشاع  ،وقد أك��دت عدد من المرجعيات الفقهية صحة
ه��ذا ال��ن��ظ��ام م��ن الناحية الشرعية وتطابقه م��ع الشريعة
اإلسالمية.
وع��ل��ى ه��ام��ش ال��م��ش��ارك��ة ف���ي ال��م��ع��رض أك���د الدكتور
خالد الشمري ـ مدير إدارة التسويق بالشركة  ،أن ابتكار
"ب��از" لنظام حصص المشاع  ،يأتي من إيمان راس��خ بأن
الشريعة اإلس�لام��ي��ة ق���ادرة على تقديم نظم استثمارية
تواكب الحداثة وتحافظ على القيم وتمنح كافة أطراف
العملية االستثمارية حقوقهم وتحفظها .مشيرا إل��ى أن

خالد الشمري

نظام حصص المشاع ،قدم حلوال متطورة ّ
وقيمة ألساليب
االن��ت��ف��اع ب��ال��ع��ق��ارات الفندقية بما يحقق أف��ض��ل النتائج
للمستثمر والمنتفع .وشملت م��ش��اري��ع " ش��رك��ة ب���از" في
مجال حصص المشاع ،مشروع منتجع منازل العين في مكة

المكرمة وهو أول منتجع في قلب مكة المكرمة مما يجعله
اختيارًا ذكيًا وعمليًا لحجاج بيت الله ال��ح��رام ومعتمريه ،
وم��ش��روع ف��ن��دق ك��وب��ث��ورن ف��ي منطقة ب���ور سعيد بدبي
وال��ذي أصبح بحكم موقعه الخيار األمثل ل��زوار دبي ً
سواء
للعمل أو للترفيه  ،حيث تم بيع صكوك انتفاع تراوحت
مدتها من  50 - 30سنة ،وفق نظم محكمة اإلدارة  ،قامت
" شركة ب��از" بوضع مواصفات دقيقة لها ،لضمان أفضل
فائدة لمالك تلك الصكوك.
كما طرحت "شركة باز" مؤخرا ،آخر مشاريعها في منطقة
"مرسى علم" في جمهورية مصر العربية على شاطئ البحر
األحمر ،تضمن منتجعا فندقيا فاخرا ،بواجهة بحرية تمتد
ألك��ث��ر م��ن  70م��ت��را ،ب��م��ح��اذاة الممشى السياحي لمدينة
"م��رس��ى ع��ل��م" ،وأجنحته المتنوعة والمتميزة بإطالالتها
على البحر األحمر وحمامات السباحة والمسطحات الخضراء
ذات الشالالت المائية  ..وخيارات كثيرة ألحجام األجنحة
والغرف  ،والعديد من المحالت التجارية وسالسل المطاعم
العالمية .
وأعرب د.الشمري عن شكره لشركة عبر القارات لتنظيم
المعارض والمؤتمرات على إتاحة الفرصة اللتقاء الشركات
العقارية العالمية والمحلية بالعمالء لعرض كل ما هو جديد
في عالم العقار .

اإلماراتيين  208مليارات درهم  ,وعددهم 296.246
مستثمر  ,وتشكل استثمارات اإلم��ارات��ي��ي��ن نحو ثلثي
تعامالت السوق ككل  .وأوضحت اإلحصائيات أن قيمة
االستثمارات العربية في سوق دبي بلغت بنهاية العام
ال��م��اض��ي  77مليار دره���م بانخفاض  % 15ع��ن العام
 2008والبالغة  87مليار دره��م وتوزعت االستثمارات
العربية بواقع  38.7مليار درهم قيمة المشتريات و38.2
مليار دره��م قيمة المبيعات ,ويقدر عدد المستثمرين
العرب بنحو  33ألف مستثمر .وحافظ األردنيون على
ص��دارة القائمة العربية باستثمارات قيمتها  20مليار
درهم وبلغ عددهم  10.227مستثمر ثم جاء المصريون
في المرتبة الثانية باستثمارات قيمتها  17مليار درهم
وعددهم  5.786مستثمر ثم الفلسطينيون  8.6مليار
دره���م وع��دده��م  3.976مستثمر ث��م ال��س��وري��ون 8.3
م��ل��ي��ار دره���م وع���دده���م  4.455مستثمر واللبنانيون
 6.7مليار درهم وعددهم  2.494مستثمر واليمنيون
 3.6مليار دره��م وع��دده��م  2.853مستثمر  .وبلغت
قيمة االستثمارات األجنبية من غير الخليجية والعربية
 41م��ل��ي��ار دره���م ب��واق��ع  21.1م��ل��ي��ار دره���م للمشتريات
و 20.1مليار درهم للمبيعات  ,ويقدر عدد المستثمرين
األجانب بنحو  21.808مستثمر وحافظ البريطانيون
على ال��ص��دارة األجنبية باستثمارات قيمتها  15مليار
دره���م وب��ل��غ ع��دده��م  1.054مستثمر ث��م ال��ه��ن��ود في
المرتبة الثانية باستثمارات قيمتها  5مليارات درهم
وعددهم  10.1919مستثمر.

بي إن بي باريبا يعقد مؤتمر «اآلفاق االقتصادية في قطر»
المنامة  -قرشلا
تحت رع��اي��ة بنك البحرين ال��م��رك��زي ،أق��ام ب��ي أن ب��ي باريبا سلسلة م��ن ال��ن��دوات تحت
عنوان آفاق االئتمان وأسعار الفائدة لعام  ،2010قدمها سيريل بوزيت رئيس البنك لبحوث
االئتمان وإستراتيجية المحافظ االستثمارية وفيفيك ت��اوادي رئيس إستراتيجيات سعر
ال��ف��ائ��دة .وق��د ت��م إق��ام��ة ال��ن��دوات ف��ي البحرين وقطر واإلم����ارات بحضور عمالء ب��ي أن بي
باريبا ومنظمين ماليين ومسؤولين حكوميين .وفيما يتعلق بآفاق أسعار الفائدة العالمية،
يعتقد سيريل بوزيت بأن البنوك المركزية الرئيسية ستبدأ بسحب السيولة تدريجيًا وأن
رفع أسعار الفائدة ليس على جدول األعمال لعام  2010بما أن انتعاش االقتصاد العالمي
ال يزال ضعيفًا جدًا وليس هناك خطر حقيقي جراء التضخم .كانت األس��واق بنهاية عام
 2009متشددة بشكل كبير من ناحية التسعير تبعًا إلجراءات البنك المركزي ،وستنخفض
معدالت أسعار الفائدة طويلة األجل ّ
خاصة مبادالت الدوالر األمريكي على  5سنوات و 10
سنوات خالل الربع القادم متيحة بذلك الفرصة لألشخاص الذين يقومون بتغطية المخاطر
( )hedgersحيث سيسود التغير بعد ذلك في منحنى األسعار.
وبالحديث بشكل ّ
مفصل عن آفاق االئتمان على المدى القصير ،أشار فيفيك تاوادي بأن
جودة االئتمان األساسية في دول مجلس التعاون الخليجي ستستقر ببطء نظرًا لالنتعاش
في االقتصاد العالمي ،وسيسير النمو بوتيرة مختلفة جدًا في مناطق متعددة في عام .2010
وتبقى حالة االئتمان من الناحية الفنية قوية ورغم تقلص عوائد االئتمان تتوفر فرص
اختيارية قائمة للمستثمرين في ّاالئتمان .وهناك احتمال بأن تصبح عوائد االئتمان أقل
توجهية وسيعتمد األداء على تجنب المخاطر المحتملة .كما أنه أوصى باعتماد إستراتيجية
ذات أداء أعلى فيما يخص سندات البنك وخصوصًا السندات الثانوية ()Lower Tier 2
وقطاعات النفط والغاز واألغذية لهذا الربع من العام .وسيساعد انتعاش أسعار الطاقة في
النمو خالل عام  2010بصرف النظر عن بعض نقاط الضعف الهيكلية التي يجري التعامل
معها بشكل تدريجي.

