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«املناعي» أول وكيل سفريات محلي 
ينال اعتماد «آيزو»
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حـــصـــلـــت ســــفــــريــــات املـــنـــاعـــي 
ضــمــن مــســاعــيــهــا املــتــواصــلــة 
لتحقيق التفوق املهني على 
 ISO 9001) شــــهــــادة اآليــــــــزو
قــــبــــل مــنــظــمــة  2008 -) مــــــن 
املعايير الدولية لتصبح أول 
فــــي قــطــر  شــــركــــة إدارة ســـفـــر 

تحصل على هذا االعتماد.

ومـــــــن أجـــــــل تـــلـــبـــيـــة املـــعـــايـــيـــر 
الصارمة للهيئة الدولية فقد 
نـــظـــام إدارة  الـــشـــركـــة  أنـــشـــأت 
الجودة، مع الضوابط الالزمة 
داخــــــل كــــل قـــســـم مــــن األقـــســـام 
لــهــا، وكلها مصممة  التابعة 
لــضــمــان نــمــو مستقر ويمكن 
الــحــفــاظ على  التنبؤ بها مــع 
مــــعــــايــــيــــر الـــــــجـــــــودة الـــعـــالـــيـــة 
فـــــي كـــــل مـــنـــطـــقـــة الـــعـــمـــلـــيـــات 

وتحسينها، عــلــى مــا أوردتـــه 
الشركة في بيان صحافي.

وقد عزز حصول الشركة على 
الشهادة املذكورة من التزامها 
بالتحسني املستمر للخدمات 
والحفاظ على أعلى مستوى 

من معايير الجودة.
البيان أن األيـــام املقبلة  وذكــر 
ســتــشــهــد تــحــقــيــق ســـفـــريـــات 
أكــثــر فــي نطاق  املناعي لنمو 

الخدمات املقدمة وجودتها.
وتعتبر سفريات املناعي التي 
تأسست في عام 1980 الرائدة 
اليوم في قطر من حيث تقديم 
خــــــدمــــــات شــــامــــلــــة والــــســــفــــر، 
ومـــجـــهـــزة بـــالـــكـــامـــل لــتــقــديــم 
مجموعة كاملة من الخدمات 
املــتــعــلــقــة بـــالـــســـفـــر لــلــمــســافــر 
األكــثــر تطلبا، ســواء كــان ذلك 

فريق شركة املناعي للسفريات في صورة جماعية مع شهادة االعتماد الجديدة »للعمل أو للمتعة.

الكعبي: 29% نمو املبيعات خالل 9 أشهر

62 مليون ريال أرباح «مواشي» حتى سبتمبر

الدوحة - � »

قـــفـــزت األربـــــــاح الــصــافــيــة لــلــشــركــة 
القطرية لتجارة اللحوم واملواشي 
بواقع 49% بنهاية األشهر التسعة 
األولــــى مــن الــعــام الــحــالــي، مقارنة 

بنظيراتها من العام املاضي.
وحــقــقــت «مـــواشـــي» ربــحــا صافيا 
قدره 62 مليون ريال حتى سبتمبر 
2012 مــقــارنــة بــنــحــو 41.5 مليون 

للفترة املناظرة من العام املاضي.
وارتــقــى العائد على سهم الشركة 
إلــــــى 3.45 ريـــــال  مـــــن 2.31 ريــــــــال 

بمقارنة الفترتني املذكورتني.
وصــّرح السيد أحمد ناصر سريع 
الكعبي العضو املنتدب والرئيس 
بـــأن «مــواشــي»  التنفيذي للشركة 
سجلت زيادة في مبيعاتها بقيمه 
53.6 مــلــيــون ريـــــال، أي مـــا يــعــادل 
زيــــادة بنسبة 29%، حــيــث حققت 
مبيعات بقيمه 236.4 مليون ريال 
مــقــارنــة بنحو 182.8 مليون ريــال 
في الفترة نفسها من العام السابق.

وأضاف الكعبي أن الشركة نجحت 
فــــي خـــفـــض مـــصـــاريـــفـــهـــا اإلداريـــــــة 
والعمومية مــن 25.5 مليون ريــال 
إلـــى 24.2 مــلــيــون، مــا يشكل نسبة 

قدرها %6.
وقــــــال الـــكـــعـــبـــي: «نـــحـــن فـــخـــورون 
بهذه النتائج، وما هذا النجاح إال 
انــعــكــاس واضــــح لــتــضــافــر جــهــود 
جــمــيــع مـــن يــعــمــل فـــي «مـــواشـــي»، 
ورؤيــــتــــنــــا املـــســـتـــدامـــة والـــطـــويـــلـــة 
األمـــــــــــد إلرســـــــــــــاء مــــعــــايــــيــــر غـــــــذاء 
عــاملــيــة وعــالــيــة الـــجـــودة فــي قطر. 
لـــقـــد بــلــغــت تــكــالــيــف الــتــوســعــات 

فـــي الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة والــبــيــعــيــة 
وأبحاث السوق وإجراءات الصحة 
والسالمة الغذائية التي اتخذناها 
خـــالل هـــذه الــفــتــرة، مــا يــقــارب الـــ5 
مــاليــني ريــــال. وقـــد بــلــغ مخصص 
فـــي تحصيلها  املــشــكــوك  الـــديـــون 
3.2 مـــلـــيـــون ريــــــــال، وهـــــي تــخــص 
ملـــشـــروع  مـــبـــالـــغ عــــن ســـنـــة ٢٠٠٧ 
الـــســـودان. كــمــا بــلــغ الــنــمــو املحقق 
في إيرادات املبيعات نسبة قدرها 
الـــفـــتـــرة من  بــنــفــس  29% مـــقـــارنـــة 

العام املاضي».
الــبــيــان الصحافي على  وجـــاء فــي 
لسان الكعبي قوله «إننا في شركة 
«مــواشــي» مستمرون فــي تطبيق 
خططنا التنموية الطموحة، وذلك 
عــبــر االســـتـــفـــادة املــثــلــى مـــن كــافــة 
املــوارد واإلمكانات املتاحة لدينا، 
واملــضــي قدمًا فــي استراتيجيتنا 
الــــــرامــــــيــــــة إلـــــــــى تـــــوســـــيـــــع نــــطــــاق 
انــطــالقــة قوية  عملياتنا لــضــمــان 

عــلــى مــســتــوى الــطــاقــة اإلنــتــاجــيــة 
واملـــــبـــــيـــــعـــــات خــــــــالل عــــــــام 2013، 
وبـــالـــتـــالـــي مـــواكـــبـــة االحــتــيــاجــات 

املتنامية في السوق». 
وبــــلــــغ الــــربــــح الـــنـــاتـــج عــــن إعـــــادة 
الــعــقــاري نحو  تقييم االســتــثــمــار 
1.8 مليون ريال تقريبا، وتضمنت 
اإليـــــرادات األخـــرى 9 مــاليــني ريــال 
تــمــثــل إيـــــــــرادات مــحــقــقــه مــــن بــيــع 
الجلود والشحوم وإيرادات الذبح 
(مـــقـــابـــل 6 مـــاليـــني تــقــريــبــا خـــالل 

العام املاضي).
واخـــتـــتـــم الــكــعــبــي قــــائــــال: «ســـّجـــل 
رصــيــد الــنــقــد ومـــا يــعــادلــه فــي 30 
قــيــمــتــه 151  ســبــتــمــبــر 2012 مــــا 
بـــنـــســـبـــة 30% مــن  مـــلـــيـــون ريــــــــال 
إجمالي األصــول املتداولة (نسبة 
الـــســـيـــولـــة الـــســـريـــعـــة) مـــقـــابـــل 27 
مليونا في عام 2011 وبنسبة %7، 
الــســريــعــة  الــســيــولــة  أي أن نــســبــة 

زادت بمقدار %23».

أحمد بن ناصر الكعبي »

5 ماليني ريال تكلفة 

التوسع في طاقة اإلنتاج 

والبيع وأبحاث السوق 

وإجراءات الصحة 

والسالمة

البورصة القطرية ونظيراتها الخليجية
تسير بنطاق أفقي
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تمكنت الــبــورصــة الــقــطــريــة أمـــس من 
تــحــقــيــق ارتـــفـــاع طــفــيــف فـــي مستهل 
تــعــامــالتــهــا الــتــي أعــقــبــت إجــــازة عيد 

األضحى املبارك.
فــقــد أنــهــى مــؤشــر ثــانــي أكــبــر أســـواق 
املـــــال الــعــربــيــة تــعــامــالتــه أمــــس عند 
مــســتــوى 8521 نــقــطــة، بــارتــفــاع قــدره 

.%0.05
وتناقل املستثمرون ملكية 2.5 مليون 
سهم بلغت قيمتها اإلجمالية قرابة 
119 مــلــيــون ريـــــال، فــيــمــا تــعــكــس قيم 
الــــتــــداول الــخــجــولــة اســـتـــمـــرار تحفظ 
املـــســـتـــثـــمـــريـــن رغـــــــم تــــقــــديــــم غــالــبــيــة 
املــدرجــة في البورصة ألداء  الشركات 
مـــالـــي إيـــجـــابـــي لــلــفــتــرة املــنــتــهــيــة في 

سبتمبر 2012.
وفي هذا الصدد، استطاع سهم شركة 
املالحة القطرية االرتقاء بواقع %3.9 
وصــــــوال لــنــحــو 64 ريـــــــاال، فــــي أولــــى 
الــجــلــســات الـــتـــي تــعــقــب إعـــــالن أعـــرق 
شركة مساهمة قطرية عــن بياناتها 
املـــالـــيـــة لـــألشـــهـــر الـــتـــســـع األولـــــــى مــن 
الـــعـــام، والــتــي أظــهــرت نــمــو أربــاحــهــا 
ملــــســــتــــوى 637  بـــــواقـــــع 9% وصــــــــوال 

مليون ريال.
كــمــا صــعــد ســهــم «مـــواشـــي» فـــي ذات 
إعــــالن الــشــركــة عـــن بــيــانــاتــهــا املــالــيــة 
لــلــفــتــرة املنتهية فــي سبتمبر، حيث 
ارتــقــت األربــــاح الصافية بــواقــع %49 

وصوال ملستوى 62 مليون ريال.
وينطبق السيناريو أيضا على سهم 
«زاد»، وهي الشركة التي أعلنت أمس 
عن نمو صافي أرباحها بواقع %28 

لتصل إلى 89.4 مليون ريال.

هذه املعطيات أسهمت في قيادة سهم 
الــشــركــة ملــســتــوى 59.8 ريــــال بنهاية 

تعامالت أمس.

خليجيًا
هــبــطــت أســهــم دانــــة غـــاز املـــدرجـــة في 
بـــــورصـــــة أبــــوظــــبــــي أمـــــــس الــــثــــالثــــاء 
مــســجــلــة أدنــــــى مـــســـتـــوى إغــــــالق لــهــا 
الــرابــع مــن أكتوبر، بعد أن قالت  منذ 
مصادر مطلعة: إن الشركة لن تسدد 
صكوكا فــي مــوعــد استحقاقها، لكن 
أسواق الخليج أغلقت دون تغير يذكر 
فــي تــعــامــالت هــادئــة بــعــد عطلة عيد 

األضحى.
إلــــى 0.43  وتـــراجـــع ســهــم دانــــة %4.3 
بــــعــــد أن هــــبــــط 8.5% خــــالل  درهـــــــــم 
الجلسة، وقالت املصادر لرويترز: إن 
الدائنني  إلــى اتفاق مع  دانــة توصلت 
لتجميد سداد صكوك قابلة للتحويل 
إلــى أســهــم بقيمة 920 مليون دوالر، 

يـــحـــني مــــوعــــد اســـتـــحـــقـــاقـــهـــا فـــــي 31 
أكـــتـــوبـــر، وذلـــــك ملــــدة تــصــل إلــــى ستة 

أشهر، ورفضت دانة التعليق.
وهــبــط سعر صــكــوك دانـــة نحو عشر 

نقاط إلى 68.0.
قــــالــــت: إن تــجــمــيــد  املــــصــــادر  غـــيـــر أن 
الــــــســــــداد ســـيـــمـــنـــح دانــــــــة مـــــزيـــــدا مــن 
الــوقــت للتوصل إلــى اتــفــاق مــع حملة 
الصكوك، وإن حالتها ال تعتبر إشارة 
سلبية عــن األســـــواق اإلمـــاراتـــيـــة، وال 
تعتبر دانة وهي شركة خاصة كيانا 

استراتيجيا لدولة اإلمارات.
ودعـــمـــت األســـهـــم ذات الــثــقــل مــؤشــر 
ارتـــفـــع 0.03% ليغلق  الــــذي  أبــوظــبــي 
عـــنـــد أعـــلـــى مـــســـتـــوى فــــي 14 شـــهـــرا، 
وارتــــفــــع ســهــم اتــــصــــاالت اإلمـــاراتـــيـــة 

0.4%، وبنك الخليج األول %1.
ويـــراهـــن كــثــيــر مـــن املــســتــثــمــريــن على 
الــســوق ومــا زالــت التقييمات  صعود 

جذابة.

وأغــلــق مــؤشــر دبـــي مــرتــفــعــا %0.02، 
الـــتـــداوالت 32 مليون  وبــلــغ إجــمــالــي 
سهم، وهو أدنــى مستوى يومي منذ 

الخامس من سبتمبر.
وفــــي الـــكـــويـــت أغــلــقــت الـــبـــورصـــة في 
أول جلسة بعد عطلة عيد األضحى 
دون تـــغـــيـــر يــــذكــــر، فــــي ظــــل إحـــجـــام 
املشترين عن املشاركة بسبب التوتر 
الــبــالد، وفي  الـــذي تعيشه  السياسي 
األســـبـــوع املـــاضـــي هــبــط املـــؤشـــر إلــى 
أدنـــــى مــســتــوى فـــي شــهــريــن بــعــد أن 
تظاهر عشرات اآلالف احتجاجا على 

تعديالت لقانون الدوائر االنتخابية.
فــيــتــش للتصنيف  وقـــالـــت مــؤســســة 
االئتماني: إن تصاعد االحتجاجات 
قـــــد يـــــعـــــرض الـــتـــصـــنـــيـــف الــــســــيــــادي 
لـــلـــخـــطـــر، وأضـــــافـــــت:    AA لـــلـــكـــويـــت
«تـــتـــوقـــف أمــــــور كـــثـــيـــرة عـــلـــى كــيــفــيــة 
الــبــالد  رد الــســلــطــات، ومــــا إذا كــانــت 

ستتفادى عنفا على نطاق واسع».

تصوير: سيد محمد » الهدوء يغلب على تعامالت البورصة   

 يتيح شراء منتجات فاخرة عبر بوابة إلكترونية 

 «موقع سوق الدوحة» يبرم اتفاقًا مع «باري غاليري» 
الدوحة - � »

 وبــمــوجــب االتـــفـــاق، بـــات بــاملــقــدور 
االســــتــــمــــتــــاع حـــصـــريـــا مـــــع مـــوقـــع 
الـــــــســـــــوق بـــــمـــــيـــــزة شــــــــــــراء أحـــــــدث 
املنتجات من متاجر باري غاليري 
بــــأفــــضــــل األســـــــعـــــــار، ســـــــــواء رغــــب 
الــشــخــص فـــي شـــــراء الـــســـاعـــات أو 
العطور أو مستحضرات التجميل 
والــعــنــايــة بــالــبــشــرة أو الــنــظــارات 
أو املــنــتــجــات الــجــلــديــة أو املــالبــس 

واملجوهرات واإلكسسوارات.
وبــمــنــاســبــة إبـــــرام االتـــفـــاقـــيـــة، قــال 
الــســيــد ســلــمــان عــبــدالــرحــيــم، مدير 
عـــام مــتــاجــر بــــاري غــالــيــري: «تعد 
متاجر بــاري غاليري من األسماء 
البارزة في عالم املنتجات الفاخرة 
واألزيــاء، وإننا ننضم اليوم ملوقع 
ســــوق الـــدوحـــة اإللـــكـــتـــرونـــي ألنــنــا 
نــؤمــن أن متاجر بـــاري غــالــيــري ال 
تــســعــى فــقــط إلــــى بــيــع املــنــتــجــات، 
ولــكــنــهــا تـــرغـــب أيـــضـــا فـــي تــوفــيــر 
الراحة لعمالئها الكرام  كافة سبل 
وتـــــزويـــــدهـــــم بــــأفــــضــــل الــــخــــدمــــات 
الــتــســويــقــيــة. ويـــأتـــي هــــذا االتـــفـــاق 
أيــضــا فـــي إطــــار الــتــزامــنــا الــثــابــت 
بــمــواكــبــة أحـــــدث طــــرق وأســالــيــب 
الــتــســوق وتلبية كــافــة احتياجات 
عــمــالئــنــا األعــــــــزاء فــــي آن واحــــــد». 

وأضـــــــاف الـــســـيـــد ســـلـــمـــان: «وبـــمـــا 
أن بــــــاري غـــالـــيـــري دائــــــم الـــحـــرص 
عــــلــــى االســــــتــــــمــــــاع واالســــتــــجــــابــــة 
إلــــى آراء واســـتـــفـــســـارات عــمــالئــنــا 

الـــــكـــــرام مــــن كــــافــــة أنــــحــــاء الـــعـــالـــم، 
قــررنــا االنــضــمــام إلــى مــوقــع سوق 
الــدوحــة اإللكتروني، وهــو البوابة 
اإللــــكــــتــــرونــــيــــة األكـــــثـــــر مـــوثـــوقـــيـــة 

وأمــــانــــا واألفــــضــــل ســمــعــة والـــتـــي 
أنــنــا سنستطيع مــن خاللها  نــثــق 
تقديم أفضل الخدمات التسويقية 
لـــلـــعـــمـــالء تـــمـــامـــا مــثــلــمــا نــقــدمــهــا

في متاجرنا».
ومــن جــانــبــه، قــال السيد سوريش 
بــاجــبــاي، رئــيــس دائــــرة الــخــدمــات 
املـــــصـــــرفـــــيـــــة لــــــــألفــــــــراد لـــــــــدى بـــنـــك 
الدوحة: «يقدم موقع سوق الدوحة 
اإللــكــتــرونــي الــــذي يــمــلــكــه ويــديــره 
بـــنـــك الــــــدوحــــــة، أحـــــــدث املــنــتــجــات 
والـــــعـــــروض بـــأعـــلـــى مـــســـتـــوى مــن 
الــجــودة والــخــدمــة وبــأفــضــل قيمة 
تــتــمــنــاهــا، بــاإلضــافــة إلـــى تــوفــيــره 
خـــدمـــة تــوصــيــل املــشــتــريــات حتى 

باب منزلك».
وأضــــاف «أن شــراكــتــنــا مــع «بـــاري 
غاليري» هي ثمرة لرؤية مشتركة 
تهدف إلى تقديم باقة متنوعة من 
املنتجات مصحوبة بخدمة ترقى 
إلــى مستوى طموحات وتطلعات 
عمالئنا الــكــرام فــي كــافــة األوقـــات. 
هـــــذا وقـــــد أســــهــــم الــــعــــدد املـــتـــزايـــد 
لــرواد املوقع من عمالئنا األوفياء 
الــزيــادة املطردة في  باإلضافة إلــى 
حـــجـــم املـــبـــيـــعـــات فــــي جـــعـــل مــوقــع 
ســـوق الــدوحــة اإللــكــتــرونــي أفضل 
بوابة تسوق إلكتروني في املنطقة 

بأسرها».

عروض
وقد تحدث السيد خالد أبوعباس 
الجابر، املدير التنفيذي في دائرة 

الــخــدمــات املــصــرفــيــة لـــألفـــراد لــدى 
بـــنـــك الــــــدوحــــــة قــــــائــــــًال: «مــــــن أجـــل 
جـــعـــل خـــبـــرة الـــتـــســـوق فــــي مــوقــع 
، سيقدم «بــاري 

ً
السوق أكثر متعة

غــــــالــــــيــــــري» عــــــروضــــــا أســـبـــوعـــيـــة 
وشــــهــــريــــة لــــبــــاقــــة مـــــن املـــنـــتـــجـــات 
املختارة املغلفة بشكل خــاص كي 
تــتــمــكــن مـــن إهـــدائـــهـــا ملـــن تــحــب أو 
لــك؛  القتنائها كــمــكــافــأة شخصية 
لذا فال تنتظر وانضم اآلن للموقع 
واســتــمــتــع بــمــيــزات الــتــســوق على 
مدار الساعة مع نخبة من املتاجر 
واملنتجات املختارة بعناية لتلبية 

كافة احتياجاتك».
قـــائـــًال: «إذا كنت  وأكـــمـــل ســيــادتــه 
تــــنــــوي شـــــــراء عــــطــــرك املـــفـــضـــل أو 
إحدى الساعات الفاخرة، فال تتردد 
وقــم بــزيــارة «بـــاري غــالــيــري» على 
مــوقــع ســـوق الـــدوحـــة اإللــكــتــرونــي 
واستعرض أحدث املنتجات وأرقى 

العالمات التجارية في العالم».
كـــــمـــــا يــــمــــكــــنــــك االنـــــــضـــــــمـــــــام إلـــــى 
صــفــحــاتــنــا الــرســمــيــة عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل االجــــتــــمــــاعــــي: الــفــيــس 
بـــــــوك، وتــــويــــتــــر، وجـــــوجـــــل بـــلـــس، 
ومــاي سبيس، ويوتيوب، ولينكد 
إن؛ لتكن أول مــن يتابع عروضنا 
www. اليومية على موقع السوق

 .dohasooq.com

أبرم موقع سوق الدوحة 
اإللكتروني، بوابة التجارة 
اإللكترونية لدى بنك الدوحة، 
وشركة باري غاليري، اتفاقية 
لتزويد عمالئهما ببوابة 
إلكترونية يمكنهم من خاللها 
االستمتاع بشراء أفضل أنواع 
املنتجات وأفخرها عن طريق 
اإلنترنت.

 تبادل نسخ االتفاق بني إدراتي السوق و«باري غاليري»  »




