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مؤشر أسعار
السوق المالي

66.03
6.781.63
المواشي

العقارية

فودافون قطر

الريان

ناقالت

النقل البحري
حجم التداول

حجم التداول

حجم التداول

حجم التداول

حجم التداول

حجم التداول

1.936.236

1.183.301

669.514

617.131

349.542

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

38.40

17.10

30.50

كمال :تخصيص  % 40من امليزانية للمشاريع التنموية
الدوحة  -قرشلا
ق���ال س��ع��ادة ال��س��ي��د ي��وس��ف ح��س��ي��ن ك��م��ال وزير
االقتصاد والمالية ان قطر ستبدأ عهدا اقتصاديا
عام  ،2030حيث ستدخل ايرادات قطاعات جديدة
لتجعله متينا ومتماسكا ومعبرا ع��ن ح��ال��ة التنمية
المستدامة التى تسعى قطر لتحقيقها مشيرا الى انه
تم تخصيص  %40من الميزانية بقيمة  38مليار
ريال للمشاريع التى ستتيح الفرصة امام االبتكارات
والتكنولوجيا ،موضحا ان رؤية سمو األمير المفدى
أن تكون المصادر البديلة عن النفط والغاز في عام
 ،2030قد أصبحت مكونا رئيسيا في اإلنفاق العام
وجزءا أساسيا من عملية تنويع الناتج القومي ومصار
ال��دخ��ل .واش��ار ال��ى ان معدالت نمو الناتج المحلى
المتوقعة عام  2011ستقدر بنحو  %19وان تخطي
قطر لتداعيات االزم���ة المالية يؤهلها ال��ى التقدم
بشكل مريح نحو الرفاهية االقتصادية ،موضحا ان
الخطط المالية كانت مبنية على دراسات متحفظة
يوسف حسين كمال
جدا وعلى سعر برميل للنفط يتراوح بين  13دوالرا
و 18دوالرا حيث لم ينتج اى عجز عن انخفاض اسعار المقبلة حتى عام  2030ستكون بالمتوسط بحدود
النفط وقال سعادته فى حديث لمجلة "وتد" التي  %8سنويا ،موضحا أن هذه المبالغ ستكون كافية
تصدرها شركة ب��روة اإلعالمية ،إن عوائد استثمار لتغطية ميزانية الدولة.
التفاصيل ص7
ال��ف��وائ��ض ال��م��ال��ي��ة ال��ت��ي س��ت��ت��راك��م خ�ل�ال السنوات

 % 60نموا فى إجمالي أرباح الخليج للمخازن

العمادي :اكتمال المرحلة األولى من
القرية اللوجستية مطلع العام القادم
تفاصيل ص 6

7.75

12.50

316.019

المتحدة للتنمية
حجم التداول

الخليج الدولية

قطر وعمان

حجم التداول

271.240

214.113

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

سعر أخر صفقة

21.70

25.30

الدولي

حجم التداول

213.884

29.80

حجم التداول

205.051

سعر أخر صفقة

7.70

سعر أخر صفقة

49.30

أكد التزام قطر باإلطار الخليجي في اتفاقيات التجارة الحرة

العطية :سوق القطاع العقاري بدأ التعافي ويتجه للصعود
الدوحة  -قرشلا
أك��د سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير
الدولة للتعاون الدولي والقائم بأعمال وزي��ر االعمال
وال���ت���ج���ارة ان م��ع��رض ق��ط��ر ال���دول���ي ال��خ��ام��س للعقار
واالستثمار كيوريكس  2010وما تميز به من مشاركة
واسعة ومشاريع متنوعة وضخمة مؤشر على ان القطاع
ال��ع��ق��اري بخير ف��ي دول���ة ق��ط��ر ،الف��ت��ا ال���ى ان نوعية
المشاركين وال��ك��م يعطيان اش���ارات واض��ح��ة ال��ى ان
سوق القطاع العقاري بدأ يتعافى ويتجه للصعود.
وفي رده على سؤال عما اذا كانت قطر تتجه لتوقيع
اتفاقية تجارة حرة مع الواليات المتحدة االمريكية على
هامش افتتاحه للمعرض العقاري امس ،قال سعادته
ان دول��ة قطر ملتزمة ب��االط��ار الخليجي ف��ي موضوع
ات��ف��اق��ي��ات ال��ت��ج��ارة ال���ح���رة .وب��خ��ص��وص التسهيالت
العطية مفتتحا المعرض
التي تقدمها دول��ة قطر للمستثمرين ،ق��ال العطية
ان ال��دول��ة تقدم كافة التسهيالت وقطعت اشواطا دول��ة قطراليوم بيئة ج��اذب��ة لالستثمارات س��واء في المستثمرين ،وبدأ يشجع المستثمرين االجانب على
كبيرة في تشجيع االستثمار االجنبي ،سواء من ناحية القطاع العقاري او في االستثمارات العامة ،مشيرا الى االستثمار المباشر في قطر.
تفاصيل ص  2و 3و4
التشريعات او من حيث التسهيالت ،وبالتالي اصبحت ان قانون االستثمار الجديد فتح قطاعات جديدة امام

الدوحة تستضيف املنتدى الصناعي العربي الدولي  25مايو
عبد اهلل محمد احمد

ت���ح���ت رع����اي����ة ح���ض���رة ص���اح���ب السمو
ال��ش��ي��خ ح��م��د ب���ن خ��ل��ي��ف��ة آل ث���ان���ي أمير
البالد المفدى وبمشاركة وزراء الصناعة
العرب وبحضور نحو  400ممثل للهيئات
ال��ص��ن��اع��ي��ة وم��ؤس��س��ات ال��ت��م��وي��ل العربية

والدولية تستضيف الدوحة في الفترة من
 25الى  28مايو القادم المنتدى الصناعي
ال���ع���رب���ي وال������دول������ي ..وق�����د رح�����ب سعادة
الدكتور محمد صالح السادة وزي��ر الدولة
لشؤون الطاقة والصناعة باستضافة قطر
للمنتدى الصناعي العربي وال��دول��ي في
ال��دوح��ة وق���ال ان المنتدى يمثل فرصة

حقيقية لمناقشة التحديات التي تواجهها
الصناعات العربية وقال السادة ان المنتدى
الصناعي العربي الدولي ينعقد في ظروف
استثنائية نتيجة األزم��ة المالية العالمية
التي سرعان ما تحولت إلى أزمة اقتصادية
طالت تداعياتها معظم بلدان العالم.
تفاصيل 5ص

محمد صالح السادة

