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ء ◄ األحد ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٧ هـ ٢٤ يناير ٢٠١٦م – العدد ١٠٠٨٣

  افتتحت محطتها الــ 32 في سودانثيل

  توزيع 40 % نقدا و10 % أسهما مجانية  

 الكواري: {وقود} تسعى لالنتشار في مختلف أنحاء قطر 

األسمنت: 10 % نمو إيرادات وأرباح وحقوق املساهمني في 2015 

•  الدوحة - الشرق 

تــحــت رعـــايـــة ســـعـــادة الــشــيــخ ســـعـــود بـــن عبد 

ثــانــي -رئـــيـــس مــجــلــس إدارة قطر  الــرحــمــن آل 

للوقود- افتتح املهندس إبراهيم جهام الكواري 

-الرئيس التنفيذي لوقود-  محطتها الجديدة 

في منطقة سودانثيل ليرتفع عدد محطاتها في 

دولة قطر حتى اآلن إلى 32 محطة.

ــتــــاح ضـــمـــن خـــطـــة الــتــوســع  ــتــ ويــــأتــــي هـــــذا االفــ

املتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة 

انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة. 

املــحــطــة حـــوالـــي 10 آالف متر  وتــبــلــغ مــســاحــة 

ــم ســـتـــة مــــمــــرات لــتــعــبــئــة الـــوقـــود  مــــربــــع، وتـــضـ

ــــدرة ومــــحــــالت كــنــار  ــــى مــتــجــر ســ بـــاإلضـــافـــة إلـ

وخــــدمــــات تــصــلــيــح وغــســيــل الـــســـيـــارات وبــيــع 

أسطوانات الغاز..

 وستوفر املحطة الجديدة خدماتها على مدار 

الساعة ملنطقة سودانثيل واملــنــاطــق املــجــاورة 

على طريق سلوى الدولي.

وعلى ضــوء االفــتــتــاح صــرح املهندس إبراهيم 

ــكــــواري الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي بــالــشــركــة  جــهــام الــ

 :
ً
قائال

"يعكس افتتاح محطة سودانثيل نهج شركة 

وقــــــود فــــي الـــتـــوســـع واالنــــتــــشــــار فــــي مــخــتــلــف 

أرجـــاء قطر تماشيًا مــع التوجه اإلستراتيجي 

لــشــركــتــنــا.. وســيــســاهــم هــــذا األمـــــر فـــي تــعــزيــز 

قــدراتــنــا العملياتية مــن خـــالل بــنــاء املــزيــد من 

محطات الخدمة التي توفر للمواطنني الراحة 

والخدمة العالية الجودة". 

 محطة سودانثيل املحطة األولى الجديدة 
ّ

وتعد

الــتــي تفتتحها وقـــود فــي هــذا الــعــام 2016 وتم 

الــســرعــة لتعبئة  تــخــصــيــص مــضــخــات عــالــيــة 

الــديــزل لــلــشــاحــنــات. ومـــا يــجــدر ذكـــره أن هناك 

17 محطة قيد اإلنشاء و 6 مشاريع في مراحل 

التصميم واملوافقات ويتوقع افتتاح وتشغيل 

¶  ابراهيم الكواري   ¶  الشيخ سعود بن عبد الرحمن آل ثاني   معظم هذه املحطات خالل العام 2016. 

¶  احد مصانع الشركة   

•  الدوحة - الشرق 

أعــلــنــت شـــركـــة قــطــر الــوطــنــيــة لــصــنــاعــة 

لألسمنت عن تحقيق قفزة في اإليرادات 

واألربـــــــــــاح وحــــقــــوق املـــســـاهـــمـــني بــلــغــت 

نسبتها ١٠٪ حتى نهاية العام ٢٠١٥م، 

حــيــث زادت قــيــمــة مــبــيــعــات الــشــركــة من 

مــنــتــجــاتــهــا املــخــتــلــفــة فــــي عـــــام ٢٠١٥م 

بـــحـــوالـــي ١٢١ مـــلـــيـــون ريــــــال عــــن الـــعـــام 

السابق بنسبة تطور ١٢٪ إلــى حوالي 

ــال، فــيــمــا حــقــقــت الــشــركــة  ــ ١٫٢ مــلــيــار ريــ

زيــادة في صافي األربــاح عند مقارنتها 

ــابـــق بــنــســبــة ١٠٪ تـــعـــادل  ــام الـــسـ ــعـ ــالـ بـ

حوالي ٤٣ مليون ريال، حيث بلغ صافي 

الربح حوالي ٤٦٤ مليون ريال. 

ــال  ــائـــد عـــلـــى الـــســـهـــم ٨٫٥٨ ريــ ــعـ ــلـــغ الـ وبـ

ــال لــلــســهــم في  ــ لــلــســهــم مــقــابــل ٧٫٧٨ ريــ

العام السابق، فيما تمكنت الشركة من 

ــادة حــقــوق املــســاهــمــني بــحــوالــي ٢٤٨  ــ زيـ

¶  سالم بن بطي النعيمي ¶ محمد علي السليطي
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 1.2 مليار ريال مبيعات الشركة 
و 464 مليون ريال صافي األرباح 

السليطي: تشغيل طاحونتي 
األسمنت باملصنع رقم 5 قريبا 

واكتماله بداية 2017 

أكد إمكانية ارتفاعها في أية لحظة 

•  وليد الدرعي 

 نــفــى الــدكــتــور طـــالل أبـــو غــزالــة، رئــيــس مجموعة 

طــالل أبــو غــزالــة- أن يــكــون الــعــرض والــطــلــب هما 

ــواق  ــ ــار الــنــفــط فـــي األسـ ــعـ ــع أسـ ــراجـ الــســبــب فـــي تـ

ــبــــاب  الــــعــــاملــــيــــة، عـــــازيـــــا هـــــــذا الـــــتـــــراجـــــع إلـــــــى أســ

ــائــــال:"ال يــمــكــن الــحــديــث فـــي هــذا  إســتــراتــيــجــيــة، قــ

املوضوع بالذات عن العرض والطلب فالنفط ليس 

سلعة تجارية بل هو إستراتيجية".

 وتساءل أبو غزالة خالل محاضرة عقدت صباح 

أمس في فندق كــراون بــالزا تحت عنوان "ما وراء 

تهاوي أسعار النفط" عن مــبــررات تراجع أسعار 

النفط بنحو 75 عن املستويات التي كــان عندها 

في الفترة السابقة بالرغم من أن الطلب لم يتراجع 

بنحو 75 %، مشيرا إلى أن النفط يعتبر السلعة 

ــم تــخــضــع التـــفـــاقـــيـــات منظمة  ــتـــي لــ الـــوحـــيـــدة الـ

التجارة العاملية. وقال إن موضوع التراجع يبقى 

خــاضــعــا لـــلـــدول صــانــعــة الــــقــــرار عــلــى املــســتــوى 

الـــدولـــي، مــشــيــرا إلـــى أن أســـعـــار الــنــفــط ســتــعــاود 

االرتـــفـــاع فــي أي لحظة وأن هـــذا الــتــراجــع مبالغ 

فيه، قــائــال: "هــو قــرار يخضع للتوجهات الكبرى 

للمصالح العاملية. ولفت أبو غزالة إلى ضرورة أن 

تبني املنطقة اقتصادياتها على املعرفة حتى ال 

تبقى حبيسة تقلبات أسعار النفط طلوعا ونزوال، 

الــــذي حققته فنلندا  مــشــيــرا إلـــى الــتــقــدم الــكــبــيــر 

فــي هــذا املــجــال نتيجة بنائها اقــتــصــاد يستثمر 

ــح أن االســتــثــمــار فــي املعرفة  فــي املــعــرفــة.  وأوضــ

هــو مــصــدر الــثــروة الــوحــيــد فــي املــســتــقــبــل.  وقــال 

أبوغزالة إن دول التعاون الخليجي استفادت في 

السنوات املاضية من الطفرة النفطية وإطالقها 

ملــشــاريــع كـــبـــرى فـــي مـــجـــال الــبــنــيــة الــتــحــيــة الــتــي 

ــلـــب، تــكــون  تــســاهــم فـــي بـــنـــاء اقـــتـــصـــاد قــــوي وصـ

فيه الــثــروة النفطية رافـــدا وداعــمــا لالقتصاد في 

صــورة ارتفاع أسعاره في األســـــواق العاملية. دعا 

ــى تــعــزيــز االســـتـــثـــمـــارات الــعــربــيــة وتــوجــيــهــهــا  إلــ

نحو حقول اإلبــــداع واملــعــرفــة فــي املنطقة، مؤكدا 

أن لـــدى الــعــرب الــكــثــيــر مــن اإلبـــداعـــات فــي حقول 

املــعــرفــة والــتــكــنــولــوجــيــا، ولــكــن مــا ينقصهم هو 

ثقافة االستثمار في هذه الحقول التي تفوق بها 

ــــد أبــو 
ّ
الــغــرب وانــتــبــه لــهــا مــنــذ عــقــود طــويــلــة. وأك

غزالة أن كل العالم يتجه اليوم القتصادات املعرفة، 

مــع انــتــشــار اإلنــتــرنــت الــتــي جعلت الــعــالــم -أفـــرادًا 

- متساويا فــي الــبــاب املفتوح 
ً
ومــؤســســات ودوال

م 
ّ

أمام الجميع لإلبداع والتميز، حيث سيكون التقد

لــصــالــح مـــن يستغل هـــذا الـــبـــاب عــبــر االســتــثــمــار 

ــرب مــثــال بــدولــة أوكــرانــيــا الــذي  فــي املــعــرفــة. وضــ

اخــتــرع أحــد مواطنيها ويــدعــى يــان كــون تطبيق 

الواتس أب رغم أنه عامل في مطعم. ولفت أيضًا 

ــرورة تــحــويــل االخـــتـــراعـــات إلـــى مــشــاريــع  ــ إلـــى ضـ

تجارية استثمارية لتعود بالنفع على الجميع. 

وتــحــدث ضـــرورة إنــشــاء مــراكــز معرفة وجامعات 

عن بعد لتتيح فرص التعليم االفتراضي عن بعد 

وللجميع وضــرب مثال بأبناء دولــة فنلندا الذين 

ينتجون املعرفة ويبيعونها للعالم. دعا الدكتور 

طـــالل أبــوغــزالــة إلـــى الــتــنــبــه للمستقبل بتطوير 

املساقات املفتوحة للجميع عبر اإلنترنت بطرق 

يصعب التنبؤ بها. وقــال إنه مع تحول املحتوى 

ــة إلــى  ــيـ مـــن الــصــفــحــة املــطــبــوعــة والــكــتــب الـــدراسـ

الــحــاســوب املــحــمــول والــحــاســوب الــلــوحــي، وجب 

االستعداد ملرحلة جديدة في مجال التعليم التي 

ال تـــزال تشهد الــعــديــد مــن الــنــقــائــص فــي املنطقة 

العربية.  

أبو غزالة: عوامل إستراتيجية وراء تراجع أسعار النفط 

¶  جانب من املحاضرة  ¶   طالل أبو غزالة    

����

����

الطلب لم ينخفض  بـ 75 % حتى 
تتراجع األسعار  إلى هذه املستويات

مــلــيــون ريــــال بــنــســبــة ١٠٪ إلــــى حــوالــي 

٢٫٨ مــلــيــار ريـــــال. وانــعــكــاســًا ملـــا حققته 

الشركة من نتائج متميزة، وصى مجلس 

اإلدارة خالل اجتماعه األسبوع املاضي 

بــرئــاســة ســعــادة الــســيــد ســالــم بــن بطي 

الــنــعــيــمــي – الــعــضــو املـــنـــتـــدب ورئــيــس 

املجلس الجمعية العامة العادية وغير 

الــعــاديــة للمساهمني الــتــي ســـوف تعقد 

في ٢٠١٦/٠٢/١٥م بتوزيع نسبة (٤٠٪) 

من رأس املال أرباح نقدية، ونسبة (١٠٪) 

من رأس املال أسهم مجانية بواقع سهم 

واحد لكل عشرة أسهم صحيحة. 

وقال السيد محمد علي السليطي -املدير 

العام للشركة- إن نتائج البيانات املالية 

املسجلة عن العام املاضي/٢٠١٥ تؤكد أن 

الشركة عززت مركزها املالي بأن تمكنت 

من تحقيق زيـــادة في صافي الربح بلغ 

حوالي ٤٣ مليون ريــال باملقارنة بنفس 

الــفــتــرة للعام ٢٠١٤م والــــذي بلغ صافي 

ــوالـــي ٢٫٨ بــلــيــون  حـــقـــوق املــســاهــمــني حـ

ريــــــــال. وأعــــــــرب الــســلــيــطــي عــــن ســـــروره 

حيث يعلن لــلــســادة الــعــمــالء الــكــرام بأن 

مـــراحـــل تنفيذ مــصــنــع األســمــنــت رقـــم ٥ 

تــســيــر بـــصـــورة طــيــبــة ويــتــوقــع تشغيل 

طاحونتي األسمنت خــالل فترة وجيزة 

تقل عن ٦ شهور قد يكتمل املصنع رقم 

٥ بــكــامــل أجــزائــه فــي مطلع الــعــام ٢٠١٧ 

ويعتبر اكتمال أعمال مصنع األسمنت 

ــم ٥ دعــمــًا حــقــيــقــيــًا ملــتــطــلــبــات إنــجــاز  رقــ

مــشــاريــع التنمية العمرانية فــي الــبــالد، 

ونقلة نوعية في تطور الشركة املتواصل، 

وســوف يبلغ إجمالي إنتاج الشركة من 

األسمنت حوالي ٢٠ ألف طن في اليوم.

كــمــا أن مصنع الــرمــل املــغــســول الجديد 

بطاقة تصميمية ٢٠ ألــف طن في اليوم 

يواصل إنتاجه بصورة مرضية وبذلك 

وصــل إنتاج الشركة من الرمل املغسول 

ما يزيد علي ٤٠ ألف طن في اليوم.

وتــهــدف هــذه املشاريع إلــى تعزيز مركز 

الشركة املالي وتمكني الشركة من الوفاء 

ــد فـــي مـــســـانـــدة الــنــهــضــة  ــرائــ ــا الــ ــدورهــ بــ

العمرانية غير املسبوقة التي تشهدها 

دولـــة قــطــر تــحــت رعــايــة وقــيــادة حضرة 

صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد بن 

خليفة آل ثاني أمير البالد املــفــدى، وقد 

تــمــكــنــت الــشــركــة خــــالل الــفــتــرة املــاضــيــة 

بــحــمــد الــلــه وتــوفــيــقــه مـــن تــوفــيــر معظم 

احتياجات السوق القطرية من األسمنت 

بأنواعه وكذلك تلبية الطلب على الرمل 

املغسول وذلك بمواصفات عالية الجودة 

وأســعــار مناسبة على الرغم من ارتفاع 

األسعار املضطرد في األسواق املجاورة.

وســـوف تــواصــل الشركة القيام بدورها 

الــرائــد فــي تلبية احــتــيــاجــات الــبــالد من 

 
ً
املـــــواد اإلســتــراتــيــجــيــة دعــمــًا ومــســانــدة

ــن الــعــزيــز  ــوطــ ــي الــ ــع الــتــنــمــيــة فــ ــاريـ ملـــشـ

وتعزيزا ملركز الشركة املــالــي فــي سبيل 

تحقيق عوائد مجزية للسادة املساهمني.

وحققت الشركة زيـــادة فــي إنتاجها من 

ــوالـــي ٣٫٨ مــلــيــون طن  األســمــنــت إلــــى حـ

مقابل حـــوالـــي٣٫٥ مليون طــن فــي العام 

السابق، وزاد إنتاج الرمل املغسول إلى 

حــوالــي ٨٫٣ مــلــيــون طـــن، مــقــابــل حــوالــي 

٩ .٥ مليون طن في العام السابق، وبلغ 

إنــتــاج كــربــونــات الكالسيوم حــوالــي ٣٧ 

ألــف طــن، مقابل حــوالــي ٢٨ ألــف طــن في 

العام السابق. 

وســــوف تــواصــل إدارة الــشــركــة سعيها 

ــدؤوب لتوفير احــتــيــاجــات الــبــالد من  ــ الـ

ــذلـــك  ــه املــخــتــلــفــة وكـ ــواعــ ــأنــ األســـمـــنـــت بــ

الــرمــل املــغــســول وكــربــونــات الكالسيوم 

ــــودة وأســـعـــار  ــجـ ــ ــفـــات عـــالـــيـــة الـ ــمـــواصـ بـ

مناسبة، حرصًا على الوفاء بدور الشركة 

الـــوطـــنـــي فـــي دعــــم املـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة 

ــد مــجــزيــة  ــوائـ ــعـ ــبــــالد وتــحــقــيــقــًا لـ ــي الــ فــ

للمساهمني. 



رئيس التحرير: صالح بن عفصان العفصان الكواريعبدا بن خليفة العطيةرئيس مجلس اإلدارة:

األحد ١٤ ربيع اآلخر ١٤٣٧هـ - ٢٤ يناير ٢٠١٦ م - العدد (١٢٣١٤)

٢٫٩٣ مليون زائر إلى قطر خالل ٢٠١٥
 ٢٫٩٣ قــطــر  اســتــقــبــلــت  ـ [:  الـــدوحـــة 
نسبة  مسجلة   ،٢٠١٥ عــام  خــالل  زائــر  مليون 
وذلك   ،٢٠١٤ بعام  مقارنة   ٪٣٫٧ قدرها  نمو 
بحسب التقرير السنوي ألداء القطاع السياحي 
للسياحة  العامة  الهيئة  أصــدرتــه  الــذي   ٢٠١٥

أمس.
ـــرغـــم من  ــــه عــلــى ال ويــكــشــف الــتــقــريــر أن
الـــتـــطـــّورات الــعــالــمــيــة الــتــي أثــــرت ســلــبــاً على 
أنماط السفر حول العالم، فقد أظهرت قطر 

تنامي  مع  مزدهرة،  سياحّية  كوجهة  صموداً 
أعداد القادمين إليها وثبات معّدالت اإلشغال 

الفندقي.
زيــادة  قطر  شهدت  فقد  للتقرير،  ووفــقــاً 
 ٢٠١٥ عــام  في  زائريها  عــدد  في   ٪٧٢ نسبتها 
مقارنة بعام ٢٠١٠، ما يمثل معدل نمو سنوي 
الخمس  الــســنــوات  مــــدار  عــلــى   ٪١١٫٥ قــــدره 

الماضية. 

ڈ ص ٧

حققت   :]  - الــــدوحــــة 
لصناعة  الــوطــنــيــة  قــطــر  شــركــة 
األســمــنــت فـــي اجــتــمــاعــهــا الـــذي 
عــقــد بــرئــاســة الــســيــد ســالــم بن 
المنتدب  العضو  النعيمي،  بطي 
ورئــيــس الــمــجــلــس، نــتــائــج قوية 
عــــن الـــســـنـــة الـــمـــالـــيـــة الــمــنــتــهــيــة 
وقـــال  ديـــســـمـــبـــر٢٠١٥،   ٣١ فـــي 
الــســيــد مــحــمــد عــلــي الــســلــيــطــي 
نتائج  إن  للشركة  الــعــام  المدير 
عن  المسجلة  الــمــالــيــة  الــبــيــانــات 
٢٠١٥م تؤكد أن الشركة عززت 
تمكنت  حيث  المالي،  مركزها 
مـــن تــحــقــيــق زيـــــادة فـــي صــافــي 
الـــــربـــــح واإليــــــــــــــرادات وحـــقـــوق 
المساهمين. وأوضح أن الشركة 
حققت زيادة في صافي األرباح 
ــالــعــام الــســابــق  عــنــد مــقــارنــتــهــا ب
 ٤٣ حـــوالـــي  تـــعـــادل   ٪١٠ بــنــســبــة 

صافي  بلغ  حيث  ريـــال،  مليون 
ريال.  مليون   ٤٦٤ حوالي  الربح 
وبــلــغ الــعــائــد عــلــى الــســهــم ٨٫٥٨ 
ريــال   ٧٫٧٨ مقابل  للسهم  ريـــال 
وأشــار  السابق.  العام  في  للسهم 
المساهمين  حــقــوق  زيــــادة  إلـــى 

بنسبة  ريال  مليون   ٢٤٨ بحوالي 
كما  ريـــال.  مليار   ٢٫٨ إلــى   ٪١٠
الــشــركــة  مــبــيــعــات  قــيــمــة  زادت 
مـــن مــنــتــجــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة في 
عام ٢٠١٥م بحوالي ١٢١ مليون 
ريــــال عــن الــعــام الــســابــق بنسبة 

مليار   ١٫٢ حــوالــي  إلــى   ٪١٢ نمو 
أن  إلـــى  السليطي  وأشــــار  ريــــال. 
للجمعية  أوصى  اإلدارة  مجلس 
ــعــاديــة وغــيــر الــعــاديــة  الــعــامــة ال
تعقد  ســـوف  الــتــي  للمساهمين 
بــتــوزيــع  /٢٠١٦م   ٠٢/  ١٥ فـــي 

الــمــال  رأس  مـــن   (٪٤٠) نــســبــة 
أرباحاً نقدية، ونسبة (١٠٪) من 
رأس المال أسهماً مجانية بواقع 
ســهــم واحـــد لــكــل عــشــرة أسهم 

صحيحة. 
ڈ ص٣

٤٦٤ مليون ريال أرباح األسمنت بنمو ١٠٪
توصية بتوزيع ٤٠٪ أرباحاً نقدية و١٠٪ أسهماً مجانية

األصمخ  شركة  تقرير  قال   :]  - الدوحة 
للمشاريع العقارية إن قطاع العقارات في الدوحة 
سيشهد نمواً بنسبة تقارب ١٥٪ في عمليات إنشاء 
المباني خالل الربع األول من العام الحالي ٢٠١٦ 
مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي. وأضاف 
التقرير إن حجم صفقات بيع الفلل سينمو بنسبة 
٥٪ خالل الربع األول من العام الحالي مقارنة مع 

الربع األول من العام الماضي ٢٠١٥.
وبــّيــن تــقــريــر األصــمــخ أن أســعــار الــشــقــق في 
مشروع لؤلؤة قطر، شهدت استقراراً خالل الربع 
الرابع من العام الماضي ٢٠١٥، ومن المرجح أن 
من  الثاني  الربع  خالل  طفيفاً  نمواً  األسعار  تشهد 
الــعــام الــحــالــي ٢٠١٦، خــاصــة مــع اكــتــمــال مرافق 
وافتتاحها  المشروع  مناطق  من  عدد  في  التسّوق 
يــرافــق  ومـــا  التحتية  الــبــنــيــة  مــشــاريــع  جــانــب  إلـــى 

التقرير  أوضــح  كما  السكان.  في  زيــادة  من  ذلــك 
طفيفاً  ارتفاعاً  شهدت  الفلل  إيــجــارات  أسعار  أن 
خالل العام الماضي ٢٠١٥ بسبب توافر المعروض 
مـــن الـــوحـــدات ذات الــنــوعــّيــة الـــجـــّيـــدة، مــتــوقــعــاً 
في الطلب على الوحدات السكنية المكّونة  ازدياداً 
مــن غــرفــة وغــرفــتــي نـــوم، خـــالل الــنــصــف األول 
األصمخ  تقرير  وقـــال   .٢٠١٦ الــحــالــي  الــعــام  مــن 
قطر  في  العقارات  قطاع  إن  العقارية  للمشاريع 
سيستمر بتصّدر المركز األول من حيث معّدالت 
اإلنــفــاق بــيــن كــل الــقــطــاعــات خـــالل الــعــام ٢٠١٦. 
من  مزيداً   ٢٠١٦ العام  يشهد  أن  التقرير  وتوقع 
مدينة  مشروع  في  خاصة  العقارية  المشروعات 
متر  مليون   ١٫٨ نحو  مساحتها  تبلغ  التي  لوسيل 

مربع.

ڈ ص٣

إبراهيم  المهندس  افتتح   :]  - الــدوحــة 
محطتها  لوقود  التنفيذي  الرئيس  الكواري  جهام 
الــجــديــدة فـــي مــنــطــقــة ســودانــثــيــل لــيــرتــفــع عــدد 
مــحــطــاتــهــا فـــي دولـــــة قــطــر حــتــى اآلن إلــــى ٣٢ 
الكواري  جهام  إبراهيم  المهندس  وقــال  محطة. 
خطة  ضمن  يــأتــي  الــجــديــدة  المحطة  افــتــتــاح  إن 
لتعزيز  الشركة  تنتهجها  التي  المتواصلة  التوّسع 
شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة.

وأشــــار إلـــى أن مــســاحــة الــمــحــطــة تبلغ حــوالــي 
الــوقــود  لتعبئة  مــمــرات  ستة  وتــضــم  م٢   ١٠،٠٠٠
بـــاإلضـــافـــة إلـــــى مــتــجــر ســــــدرة ومــــحــــالت كــنــار 

ــــســــيــــارات وبــيــع  ــيــح وغـــســـيـــل ال وخـــــدمـــــات تــصــل
اســـطـــوانـــات الـــغـــاز. وســتــوّفــر الــمــحــطــة الــجــديــدة 
سودانثيل  لمنطقة  الــســاعــة  مـــدار  على  خدماتها 
الــدولــي.  سلوى  طريق  على  الــمــجــاورة  والمناطق 
افتتاح  بأن  الكواري  جهام  إبراهيم  المهندس  نــّوه 
في  وقـــود  شــركــة  نهج  يعكس  ســودانــثــيــل  محطة 
تماشياً  قطر  أرجاء  مختلف  في  واالنتشار  التوّسع 
هذا  وسيساهم  لشركتنا.  اإلستراتيجي  التوّجه  مع 
األمر في تعزيز قدراتنا العملياتية من خالل بناء 
المزيد من محطات الخدمة التي توّفر للمواطنين 
ڈ ص١٣ الراحة والخدمة العالية الجودة». 

األصمخ: ١٥٪ نمواً في حركة اإلنشاءات

مجموعة  تــقــريــر  اعــتــبــر   :]  - الــدوحــة 
في  العالمي  اإلجمالي  الناتج  نمو  تباطؤ   QNB
بأن  مقلقاً، منوهاً  الربع األخير من ٢٠١٥ أمراً 
األسهم  أســواق  في  الكثيف  البيع  عمليات  حجم 
نسبياً  مرتفعة  مخاطر  بوجود  يوحي  العالمية 
بحدوث ركود في االقتصادات المتقّدمة وتراجع 
حـــاّد فــي الــصــيــن. لكنه فــي الــوقــت ذاتـــه اعتبر 
فيها  التقرير أن موجة بيع األسهم تبدو مبالغاً 
لألنشطة  الحالية  المستقبلية  اآلفــاق  أن  باعتبار 
توحي  الــتــي  الــقــتــامــة  بتلك  ليست  االقــتــصــاديــة 

التقرير  وأوضــــح  الــمــال.  أســــواق  فــعــل  رّدة  بــهــا 
بحوالي  تــراجــعــت  العالمية  األســهــم  أســــواق  أن 
وتــركــزت  اآلن.  وحــتــى  الــعــام  مطلع  منذ   ٪١١
إال   ،(٪١٦ بنسبة  (تراجعت  الصين  في  الخسائر 
والواليات  واليابان  وأوروبــا  الناشئة  األسواق  أن 
انخفاضات تراوحت بين  المتحدة شهدت أيضاً 
٩٪ و١٣٪. وقد جاءت هذه الخسائر على الرغم 
من التوقعات بأن اآلثار غير المباشرة لألحداث 

في الصين ستكون محدودة. 

ڈ ص١٣

QNB:  ١١٪ خسائر األسواق 
العالمية منذ مطلع العام

وقود تفتتح محطة سودانثيل

ً ٢٥٪ نموا
في القطرية

االقتصاد تضبط 
١٢ مخالفة 
بسوق الحراج

أكــد   :] ـ  الـــدوحـــة 
الرئيس  الباكر،  أكبر  السيد 
الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــجـــمـــوعـــة 
القطرية،  الجوية  الخطوط 
نــمــواً  ســجــلــت  الــنــاقــلــة  أن 
وقال  الماضي.  العام   ٪٢٥
النقل  مؤتمر  خالل  الباكر 
 ٢١ ـــــقـــــرن  الـــــجـــــوي فـــــي ال
الدولي  البحرين  بمعرض 
ــلــطــيــران إنــــه يــجــب عــلــى  ل
الناجحة  الطيران  شركات 
الــــتــــأقــــلــــم، ولـــــكـــــن يــجــب 
أهــــداف  لـــديـــهـــا  تـــكـــون  أن 
على  والــتــركــيــز  مـــدروســـة 
استخدمنا  لــقــد  تحقيقها. 
بــنــجــاح نـــقـــاط قــوتــنــا الــتــي 
تــشــمــل مــوقــعــنــا الــجــغــرافــي 
في الدوحة التي يبعد عنها 
الـــعـــالـــم  ســـكـــان  مــــن   ٪٨٠
مــســافــة ســـت ســـاعـــات من 

فقط.  الطيران 
ڈ ص٧

 :]  - الــــــــــدوحــــــــــة 
التفتيشية  الحملة  أســفــرت 
ـــتـــي قـــــام بــهــا  الـــمـــفـــاجـــئـــة ال
الــتــســجــيــل  إدارة  مــفــتــشــو 
ــــتــــراخــــيــــص الـــتـــجـــاريـــة  وال
والتجارة  االقتصاد  بـــوزارة 
عـــلـــى ســــــوق الــــــحــــــراج عــن 
ضبط ١٢ مخالفة ممارسة 
نــــــشــــــاط تـــــــجـــــــاري بـــــــدون 
مخالفة  وتــمــت  تــرخــيــص. 
ضبطهم  تّم  الذين  البائعين 
ضبط  محضر   ١٢ وتحرير 
لــلــمــخــالــفــات وفـــقـــاً لــلــمــادة 
رقم (٢١) للقانون رقم (٥) 
المحال  بــشــأن   ٢٠١٥ لسنة 
ـــاعـــيـــة  ـــصـــن الــــتــــجــــاريــــة وال
والــبــاعــة  المماثلة  والــعــامــة 

المتجّولين. 

ڈ ص٢
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أعلنت   :  ]  - الـــدوحـــة 
لصناعة  الوطنية  قطر  شــركــة 
عن  المالية  نتائجها  األســمــنــت 
 ٣١ فــي  المنتهية  المالية  السنة 
قفزة  محققة   .. ديسمبر٢٠١٥ 
في األربــاح وااليـــرادات وحقوق 

المساهمين. 
الشركة  إدارة  مجلس  وعقد   
ــنــتــائــج  اجـــتـــمـــاعـــه لــمــنــاقــشــة ال
بن  سالم  السيد  برئاسة  المالية 
بطي النعيمي – العضو المنتدب 

ورئيس المجلس.
وقــــــال الـــســـيـــد مــحــمــد عــلــي 
للشركة   العام  المدير  السليطي 
عقب اجتماع مجلس اإلدارة إن 
المسجلة  المالية  البيانات  نتائج 
عــــن الــــعــــام الـــــمـــــاضـــــي/٢٠١٥م 
عــــــززت  الــــشــــركــــة  أن  تـــــؤكـــــد 
تمكنت  حيث  المالي،  مركزها 
صافي  فــي  زيــــادة  تحقيق  مــن 
الــــربــــح  واإليـــــــــــرادات وحـــقـــوق 
المساهمين. وأوضح أن الشركة 
حققت زيادة في صافي األرباح 
عــنــد مــقــارنــتــهــا بــالــعــام الــســابــق 

 ٤٣ حــوالــي  تــعــادل   ٪١٠ بنسبة 
صافي  بلغ  حيث  ريـــال،  مليون 
ريال.  مليون   ٤٦٤ حوالي  الربح 
وبــلــغ الــعــائــد عــلــي الــســهــم ٨٫٥٨ 
ريال   ٧٫٧٨ مقابل  للسهم  ريــال 
وأشار  السابق.  العام  في  للسهم 
المساهمين  حقوق  زيـــادة   إلــى 
بحوالي ٢٤٨ مليون ريال بنسبة 
كما  ريـــال.  مليار   ٢٫٨ إلــى   ٪١٠
الــشــركــة  مــبــيــعــات  قــيــمــة  زادت 
مـــن مــنــتــجــاتــهــا الــمــخــتــلــفــة في 
عام ٢٠١٥م بحوالي ١٢١ مليون 
ريـــال عــن الــعــام الــســابــق بنسبة 
مليار   ١٫٢ حوالي  إلــى   ٪١٢ نمو 

ريال.
 وأشــــــار الــســلــيــطــي إلــــى أنــه 
لما حققته الشركة من  انعكاساً 
مجلس  أوصــى  متميزة،  نتائج 
العادية  العامة  للجمعية  اإلدارة 
التي  للمساهمين  العادية  وغير 
سوف تعقد في ١٥ /٠٢ /٢٠١٦م 

رأس  مــن   (٪٤٠) نسبة  بــتــوزيــع 
الــــمــــال أربـــــــاح نـــقـــديـــة، ونــســبــة 
أسهم  الــمــال  رأس  مــن   (٪١٠)
لكل  واحــد  سهم  بواقع  مجانية 

عشرة أسهم صحيحة. 

 زيادة اإلنتاج 
الشركة  إن  السليطي  وقـــال 
من  إنتاجها  فــي  زيـــادة  حققت 
اإلسمنت إلى حوالي ٣٫٨ مليون 

مليون   ٣٫٥ حــوالــي  مقابل  طــن 
طن في العام السابق، وزاد إنتاج 
 ٨٫٣ حوالي  إلى  المغسول  الرمل 
٩ر٥  حوالي  مقابل  طن،  مليون 
 ، السابق  الــعــام  فــي  طــن  مليون 
الكالسيوم   كربونات  إنتاج  وبلغ 
مقابل   ، طـــن  ألـــف   ٣٧ حـــوالـــي 
حــوالــي ٢٨ ألـــف طــن فــي الــعــام 

السابق . 

الـــــرمـــــل  مــــصــــنــــع  أن  كـــــمـــــا 
ــــد بـــطـــاقـــة  ــــجــــدي الــــمــــغــــســــول ال
تصميمية ٢٠ ألف طن في اليوم 
مرضية  بصورة  إنتاجة  يواصل 
من  الشركة  إنتاج  وصل  وبذلك 
على  يــزيــد  مــا  المغسول  الــرمــل 

٤٠ ألف طن في اليوم.

المصنع رقم ٥ 
عن  السليطي  محمد  وأعلن 

ســـــــروره بـــــأن مــــراحــــل تــنــفــيــذ 
تسير   ٥ رقـــم  األســمــنــت  مصنع 
تشغيل  ويــتــوقــع  طــيــبــة  بــصــورة 
فترة  خالل  األسمنت  طاحونتي 
وجـــيـــزة تــقــل عـــن ٦ شــهــور قد 
بكامل   ٥ رقــم  المصنع  يكتمل 
 ٢٠١٧ الــعــام  مطلع  فــي  أجــزائــه 
مصنع  أعــمــال  اكــتــمــال  ويعتبر 
حقيقياً  دعماً   ٥ رقــم  األسمنت 
لـــمـــتـــطـــلـــبـــات إنـــــجـــــاز مـــشـــاريـــع 

الــبــالد،  فــي  الــعــمــرانــيــة  التنمية 
الشركة  تطور  في  نوعية  ونقلة 
المتواصل، وسوف يبلغ إجمالي 
إنـــتـــاج الـــشـــركـــة  مـــن االســمــنــت 

حوالي ٢٠ ألف طن في اليوم.

 وأشار السليطي إلى أن هذه 
الــمــشــاريــع تـــهـــدف إلــــى تــعــزيــز 
تمكين  و  المالي  الشركة  مركز 
الـــشـــركـــة مـــن الــــوفــــاء بـــدورهـــا 
الــــرائــــد فـــي مـــســـانـــدة الــنــهــضــة 
التي  المسبوقة  غير  العمرانية 
تـــشـــهـــدهـــا دولـــــــة قـــطـــر تــحــت 
صاحب  حضرة  وقــيــادة  رعاية 
آل  حمد  بن  تميم  الشيخ  السمو 
وقد  المفدى،  البالد  أمير  ثاني 
الفترة  خـــالل  الــشــركــة  تمكنت 
وتوفيقه  اهللا  بحمد  الــمــاضــيــة 
مــن تــوفــيــر مــعــظــم احــتــيــاجــات 
األسمنت  مــن  القطرية  الــســوق 
الطلب  تلبية  وكــذلــك  بــأنــواعــه 

عــلــى الـــرمـــل الــمــغــســول وذلـــك 
بـــمـــواصـــفـــات عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
وأسعار مناسبة علي الرغم من 
في  المضطرد  األســعــار  ارتــفــاع 

األسواق المجاورة.
ـــــواصـــــل الـــشـــركـــة  وســــــــوف ت
تلبية  في  الرائد  بدورها  القيام 
ــيــاجــات الـــبـــالد مـــن الـــمـــواد  احــت
االســتــراتــيــجــة دعــمــاً ومــســانــدًة 
لــمــشــاريــع الــتــنــمــيــة فـــي الــوطــن 
الشركة  لمركز  وتعزيزا  العزيز 
عوائد  تحقيق  سبيل  في  المالي 

مجزية للسادة المساهمين.
سعيها  الشركة  إدارة  وأكدت 
ــتــوفــيــر احــتــيــاجــات  الــــــــدؤوب ل
الـــبـــالد مـــن اإلســمــنــت بــأنــواعــه 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وكـــــذلـــــك الــــرمــــل 
الكالسيوم  وكربونات  المغسول 
بـــمـــواصـــفـــات عـــالـــيـــة الــــجــــودة 
على  حــرصــاً  مناسبة،  وأســعــار 
الـــوفـــاء بــــدور الــشــركــة الــوطــنــي 
في  التنموية  المشاريع  دعم  في 
مجزية  لعوائد  وتحقيقاً  البالد 

للمساهمين.

٤٦٤٤٦٤ مليون ريال أرباح األسمنت بنمو  مليون ريال أرباح األسمنت بنمو ١٠١٠ ٪ ٪
سجلت نتائج قوية في ٢٠١٥ 

ـــة  ـــي ـــان ـــج م أســــــهــــــمــــــاً   ٪  ١٠ و  نـــــقـــــديـــــة  ـــــــــاحـــــــــاً  أرب  ٪  ٤٠ بــــــتــــــوزيــــــع  تـــــوصـــــيـــــة  الــــســــلــــيــــطــــي: 

ـــمـــغـــســـول ال لــــلــــرمــــل  مــــلــــيــــون  و٨٫٣  األســـــمـــــنـــــت   ـــــاج  ـــــت إن ـــــن  ط مــــلــــيــــون   ٣٫٨

 مبيعات الشركة 
ترتفع إلى

 ١٫٢ مليار ريال 
بزيادة ١٢ ٪

زيادة حقوق 
المساهمين إلى 
٢٫٨ مليار ريال 
بنمو ١٠ ٪

قــــال   :]  - الـــــــدوحـــــــة 
تقرير شركة األصمخ للمشاريع 
الــعــقــاريــة إن قــطــاع الــعــقــارات 
بنسبة  نموا  سيشهد  الدوحة  في 
إنشاء  عمليات  في   ٪  ١٥ تقارب 
من  األول  الــربــع  خــالل  المباني 
مقارنة   «٢٠١٦» الحالي  الــعــام 
الـــعـــام  مـــــن  الــــفــــتــــرة  ذات  مـــــع 
ــتــقــريــر  الــــمــــاضــــي. وأضــــــــاف ال
أن حــجــم صــفــقــات بــيــع الــفــلــل 
خـــالل   «٪  ٥» بــنــســبــة  ســيــنــمــو 
الحالي  الــعــام  مــن  األول  الــربــع 
من  األول  الـــربـــع  مـــع  مـــقـــارنـــة 
وبين    . الماضي «٢٠١٥»  العام 
أســـعـــار  أن  األصـــــمـــــخ:  تـــقـــريـــر 
الـــشـــقـــق فـــــي مـــــشـــــروع لـــؤلـــؤة 
قــطــر، شــهــدت اســتــقــرارا خالل 
الماضي  العام  من  الــرابــع  الربع 
أن  الــمــرجــح  ومـــن   ،  «٢٠١٥»
تشهد األسعار نموا طفيفا خالل 
الــربــع الــثــانــي مــن الــعــام الحالي 
اكتمال  مــع  وخــاصــة   ،  «٢٠١٦»
ــتــســوق فـــي عــــدد من  مـــرافـــق ال
مناطق المشروع وافتتاحها إلى 
التحتية  البنية  مــشــاريــع  جــانــب 

ومــا يرافق ذلــك من زيــادة في 
أن  التقرير  أوضح  كما  السكان. 
أســعــار إيـــجـــارات الــفــلــل شهدت 
ـــفـــاعـــا طــفــيــفــا خـــــالل الـــعـــام  ارت
توافر  بسبب   «٢٠١٥» الماضي 
الــمــعــروض مــن الـــوحـــدات ذات 
ازدياد  متوقعا  الجيدة،  النوعية 
فـــــي الـــطـــلـــب عـــلـــى الـــــوحـــــدات 
الــســكــنــيــة الــمــكــونــة مـــن غــرفــة 
ــــوم. خــــالل الــنــصــف  وغــرفــتــي ن
األول من العام الحالي «٢٠١٦».  
للمشاريع  األصمخ  تقرير  وقــال 
العقارية إن قطاع العقارات في 
المركز  بتصدر  سيستمر  قطر 
مــــعــــدالت  حــــيــــث  مــــــن  األول 

اإلنفاق بين كل القطاعات خالل 
أن  التقرير  وتوقع   .٢٠١٦ العام 
من  مــزيــدا   ٢٠١٦ الــعــام  يشهد 
وخاصة  العقارية  المشروعات 
فــــي مــــشــــروع مـــديـــنـــة لــوســيــل 
 ١٫٨ نــحــو  مساحتها  تبلغ  والــتــي 
مــلــيــون مــتــر مـــربـــع. وتـــزامـــن 

المطورين  توجه  توقع  مــع  هــذا 
والمستثمرين العقاريين التوسع 
في استثماراتهم العقارية خالل 
يتضح  حيث  المقبلة،  الــســنــوات 
ذلـــك مــن اإلقـــبـــال الــكــبــيــر على 
شــراء األراضـــي الــفــضــاء، منوها 
بــــأن الـــســـوق الــقــطــري اســتــقــبــل 

األجنبية  الــشــركــات  مــن  العديد 
الــتــي بــــدأت تــبــحــث عـــن فــرص 
الــــمــــشــــاركــــة فـــــي مـــشـــروعـــات 
يؤكد  مما  قطر.  داخل  التنموية 
في  العقاري  االستثمار  أن  هــذا 
قــطــر هـــو االســـتـــثـــمـــار األفــضــل 
حـــركـــة  وأن  والـــــمـــــضـــــمـــــون، 

في  القطري  العقاري  االستثمار 
نمو مطرد وازدهار مستمر.

ــقــاريــر إلــــى أن  ــت وأشــــــارت ال
قــــوة االقـــتـــصـــاد الـــوطـــنـــي تظل 
هـــي الــضــمــانــة األســاســيــة لــقــوة 
الــعــقــارات، منوها  ونــمــو قــطــاع 
أعلنها  التي  الرسمية  بــاألرقــام 

جـــهـــاز اإلحــــصــــاء حــــول الــنــاتــج 
الــمــحــلــي اإلجـــمـــالـــي. وأضــــاف 
تقرير األصمخ: أن قطاع العقار 
فــــي قـــطـــر ســـيـــواصـــل تــحــقــيــق 
قــــفــــزات نـــوعـــيـــة خـــــالل الـــعـــام 
متزايد  بنمو  مصحوبة  الحالي 
العقارية  المبايعات  أحجام  في 
ســــــواء عـــلـــى صــعــيــد الـــعـــقـــارات 

المتنوعة.

الصفقات وأسعار األراضي
األصمخ  شــركــة  تقرير  أشـــار 
لـــلـــمـــشـــاريـــع الـــعـــقـــاريـــة إلـــــى أن 
شهد  العقارية  الصفقات  حجم 
أداء جــيــد مــن حــيــث الــقــيــم في 
بيانات  وفق  العقارية  التعامالت 
آخـــر نــشــرة صـــــادرة عـــن إدارة 
وزارة  فـــي  الــعــقــاري  الــتــســجــيــل 
العدل لألسبوع الممتد من ٣ إلى 
سجلت  حيث  الــحــالــي،  يناير   ٧
 «٨١» العقارية  الصفقات  عــدد 
أن  إلــى  التقرير  ولفت  صفقة، 
قــيــم عــمــلــيــات الــبــيــع والـــرهـــن 
 «١٫١٩٠» قـــرابـــة  إلــــى  وصـــلـــت 
التقرير  وأوضــــح  ريــــال.  مــلــيــار 
والـــريـــان  الــــدوحــــة  بــلــديــتــي  أن 

الكبيرة  النشاطات  على  حافظتا 
فـــي الــتــعــامــالت بــحــيــث احــتــلــتــا 
على  والثانية  األولــى  المرتبتين 
الـــتـــوالـــي فـــي عــــدد الــصــفــقــات، 
متوسط  أن  إلى  التقرير  وأشــار 
عــــدد الــصــفــقــات الــمــنــفــذة في 
اليوم الواحد بلغت «١٦» صفقة 
تــقــريــبــا.  وعــلــى صــعــيــد أســعــار 
والتي  لــألراضــي  المربعة  القدم 
نـــفـــذت عــلــيــهــا صــفــقــات خــالل 
األسبوع الثالث من يناير الحالي، 
بــيــن الــمــؤشــر الــعــقــاري لشركة 
تباين  شهدت  بأنها  «األصــمــخ» 
في األسعار، وأوضح أن متوسط 
المربعة  للقدم  الــعــرض  أســعــار 
المنصورة  منطقة  في  الــواحــدة 
وبــن درهــم بلغ «٢٢٥٠» ريــاال، 
وســـجـــل فــــي مــنــطــقــة الــنــجــمــة 
ارتفاعا بلغ «٢١٠٠» رياال للقدم 
الـــمـــربـــعـــة الــــــواحــــــدة، واســتــقــر 
متوسط سعر القدم المربعة في 
 «٦٠٠» عند  المعمورة  منطقة 
سعر  متوسط  استقر  كما  رياال، 
القدم في منطقة المطار العتيق 

عند «١٦٥٠» رياال للعمارات.

١٥ ٪ نمواً في حركة اإلنشاءات خالل الربع األول 
توقع زيادة المشروعات خالل ٢٠١٦ .. األصمخ:

ــــــــف فــــــــــــــي أســــــــــــــعــــــــــــــار الــــــــــشــــــــــقــــــــــق فــــــــــــــي الــــــــــلــــــــــؤلــــــــــؤة ــــــــي ــــــــف ارتـــــــــــــــــفـــــــــــــــــاع ط

٥٪ نمو 
حجم صفقات 

بيع الفلل  

محمد علي السليطي سالم بن بطي النعيمي
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