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12.5 مليار دوالر حجم مبيعات
»داو للكيماويات« بالربع األخير من 2009

»إتش بي« تطرح تقنية جديدة لمساعدة 
الشركات على الحدِّ من مخاطر األعمال

»إعمار« تسجل أرباحًا متواضعة في 2009
وتجني 196 مليون دوالر في الربع األخير

بيع مؤشر »داو جونز« األميركي
إلى بورصة شيكاغو للسلع

اعلنت شركة داو للكيماويات 
عن ان مبيعاتها في الربع االخير 
من الس����نة املالية املاضية بلغت 
12.5 مليار دوالر بنمو وصل الى 
15% مقارنة مببيعات نفس الربع 
من ع����ام 2008، واوضح تقرير 
الربع االخير من ع����ام 2009 ان 
سعر سهم الشركة ارتفع ب� 0.08 
دوالر، او 0.18 في حال مت استثناء 
بعض العناصر احملددة والعمليات 
املتوقع����ة، وذكرت الش����ركة ان 
اجمالي مبيع����ات عام 2009 بلغ 
44.9 مليار دوالر، ليرتفع سعر 
سهم الشركة ب� 0.32 دوالر خالل 
الع����ام املاضي أو 0.63 دوالر في 
حال مت استثناء بعض العناصر 
املتوقفة،  احمل����ددة والعملي����ات 
وبلغت ارباح اسهم الشركة 630 
مليون دوالر خالل العام املاضي، 
األمر الذي لعبت شركتا ايكويت 
للبتروكيماويات وداو كورنينغ 
دورا كبيرا فيه، وانهت داو السنة 

مبدخ����رات وصلت الى 1.7 مليار 
دوالر جراء تخفيضات تكاليفها 
الهيكلي����ة بعد االس����تحواذ على 
الشركة الكيماوية املتخصة روم 
وهاس واكدت الشركة ان مبيعاتها 
شهدت حتسنا متواليا طيلة العام 
املاضي، ووصلت مبيعات وحدة 
البالستيكية  عمليات الصناعات 
االساسية والتي تتضمن وحدة 
عمل مادة البولي ايثلني التابعة 
للش����ركة الى 2.9 ملي����ار دوالر، 
وبزي����ادة قدره����ا 17% عما كان 
عليه احلال في نفس الفترة من 
2008، كما دفع الطلب املس����تمر 
على املنتج����ات البولي اثيلينية 
والبولي بروبيلينية الى مضاعفة 
منو الوحدت����ني املصنعتني لهذه 
املنتجات، مقارنة مبا مت اجنازه في 
نفس الفترة من 2008 واستطاعت 
وحدة الصناعات البولي اثيلينية 
ان تواصل النمو على مدار السنة 
املاضية كلها، وعل����ى الرغم من 

املناخ االقتصادي السيئ الذي لم 
يعان العالم من مثيل له منذ عقود، 
فقد استطاعت الشركة من خالل 
وحدات عمليات داو للصناعات 
البالس����تيكية ان حتقق هامش 
ربح وصل خ����الل عام 2009 الى 
1.7 مليار دوالر قبل خصم الفوائد 
والضرائب واالس����تهالك وسداد 
الديون فيما كانت مبيعات وحدة 
الصناعات الكيماوية االساسية قد 
بلغت 728 مليون دوالر، بزيادة 
قدرها 5% عما كان عليه احلال في 
2008، وازداد حجم اعمال قسمي 
الصناعات البالستيكية والكيماوية 
االساسية بنسبة 13% و23% مقارنة 

بالربع املاضي.
كما وصلت مبيعات وحدة 
الى 2.604  االداني���ة  املنتجات 
مليون دوالر، األمر الذي يشكل 
زيادة قدرها 1% مقارنة عما كان 
عليه احلال في نفس الفترة من 

.2008

أعلن���ت »إت���ش ب���ي« عن 
ط���رح تقنية »إت���ش بي ترمي 
7« اجلديدة إلدارة الس���جالت، 
والتي تساعد العمالء على احلد 
بشكل كبير من مخاطر األعمال 
القانونية  املرتبطة باملتطلبات 

والتنظيمية.
وتتي���ح التقني���ة اجلديدة 
للمؤسسات إدارة جميع سجالتها 
في خادم »شير بوينت« ضمن 
بيئة واح���دة بغض النظر عن 

املصدر.
الوثائ���ق،  ويش���مل ذل���ك 
ومعلوم���ات مدون���ات خ���ادم 

»ش���يربوينت« ومواق���ع الويك���ي والنقاش���ات 
واالستمارات واجلداول الزمنية وسير العمل.

ويوف���ر االس���تخدام واس���ع النط���اق خلادم 
الفرصة لتوحيد  »مايكروسوفت ش���يربوينت« 
وتبسيط عملية إدارة احملتوى املخزن في خادم 

»شيربوينت«.
وتتيح تقنية »إتش بي ترمي 7« اكتشاف وإدارة 
جميع أنواع معلومات األعمال املادية واإللكترونية 
والبحث عنها، مبا في ذلك املعلومات املخزنة على 
خادم »مايكروسوفت أوفيس شيربوينت 2007« 

وخادم شيربوينت 2010.
وبهذه املناس���بة، قالت مدير »مايكروسوفت 
شيربوينت« تريسيا بوش: »تعتمد تقنية »إتش 
بي ترمي« اجلديدة على منصة »شيربوينت«، األمر 
الذي يتيح لعمالئنا املشتركني فرصة االستفادة 
من كال احللني التقنيني، ويعكس في الوقت نفسه 
التزام الش���ركتني باالنفت���اح والتكامل في مجال 

إدارة احملتوى«.
 وتقني���ة »إتش بي ترمي 7« عب���ارة عن حل 
متطور إلدارة الس���جالت يقوم على 24 عاما من 

اخلبرة وتطبيق أفضل املمارسات.
ومن أجل مساعدة عمالء »شيربوينت«، يوفر حل 
»إتش بي ترمي« برنامجني جديدين هما: »إتش بي 
ترمي إلدارة السجالت«، و»إتش بي ترمي لألرشفة«، 

واللذين يعمالن باالعتماد على 
خادم »شيربوينت«.

 ويساعد برنامج »إتش بي 
ترمي لألرشفة« العمالء على احلد 
من خطر فق���دان البيانات عند 
تخزين واستعادة موارد النظام 

من خادم »شيربوينت«.
البرنامج بأرش���فة  ويقوم 
عناصر محددة موجودة في خادم 
أو كامل مواقع  »شيربوينت«، 
خادم »شيربوينت«، وحفظها 

في منصة »إتش بي ترمي«.
العملية بش���كل  وتتم هذه 
تلقائ���ي ودون أن يش���عر بها 
املستخدمون، فإنها تتيح لهم الوصول إلى كامل 
مواقع خادم »ش���يربوينت« عن���د عدم االتصال 
باإلنترن���ت مبجرد اكتمال املش���اريع، مع ضمان 

استمرار الوصول إلى املعلومات.
وتتيح واجهة التطبيقات الش���بكية اجلديدة 
ملنصة »إتش بي ترمي 7« وميزاتها القابلة للبرمجة، 
للعمالء إمكانية تطبيق عملية إدارة الس���جالت 
بسرعة أكبر مقارنة بحلول إدارة السجالت األخرى، 

وذلك في غضون أسابيع بدال من أشهر.
وباإلضافة إلى ذلك، تتيح قدرات الفهرسة والبحث 
احملسنة للعمالء اختصار الوقت الذي يستغرقه 

البحث عن املعلومات واملستندات املهمة.
ومن جهته، قال منير محمود، مدير البرمجيات 
»إتش بي الشرق األوسط«: »تواجه الشركات اليوم 
حتديا كبيرا يتمثل في إدارة بيئات غنية باحملتوى 

مع االمتثال للوائح والقوانني اجلديدة.
وتتيح تقنية »إتش بي ترمي« اجلديدة للعمالء 
االس���تفادة من منص���ة تع���اون ديناميكية مثل 
»شيربوينت«، وتطبيق أفضل املمارسات املتبعة 

في مجال إدارة السجالت واحلوكمة«.
 وتوفر »إتش بي« أيض���ا خدمات خاصة في 
مجاالت حوكمة املعلومات، وتطبيق إدارة السجالت، 
و»مايكروسوفت ش���يربوينت«، من أجل تقييم 

تقنية »إتش بي ترمي« بسرعة أكبر.

سجلت شركة اعمار العقارية العمالقة صاحبة 
اعلى برج في العالم أرباحا متواضعة بلغت 89.1 
ملي���ون دوالر في 2009 بالرغم من تعزز مس���ار 
الربحية في الربع األخير بعد األزمة املالية والعقارية 

القاسية التي هزت دبي.
وأعلنت الشركة في بيان نشر على موقع سوق 
دب���ي املالية ان ارباحها الصافية للربع األخير من 
2009 بلغت 720 مليون درهم )196 مليون دوالر( 
مقارنة بخس���ائر بلغ���ت 662.4 مليون دوالر في 
الربع األخير من العام 2008، ومع ارتفاع بنسبة 
10% مقارن���ة بأرباح الربع الثالث من 2009 بلغت 

178 مليون دوالر.
وبلغت األرباح التش���غيلية في العام املاضي 
2.324 ملي���ار درهم )663 ملي���ون دوالر( مقارنة 
ب� 4.236 ملي���ارات درهم )1.153 مليار دوالر( في 

2008، لكن الش���ركة تكبدت خسائر جراء »توقف 
العمليات« وانخفاض قيمة املوجودات بلغت 1.197 

مليار درهم )554 مليون دوالر(.
وبالتالي بلغت األرباح الصافية للعام املاضي 
327 ملي���ون درهم )89.1 ملي���ون دوالر( مقارنة 
بأرباح أكثر تواضع���ا أيضا في 2008 بلغت 45.1 

مليون دوالر.
وعادت اعمار في الرب���ع الثالث من 2009 الى 
الربحية بعد خسائر قاسية في الربع الثاني بلغت 

1، 285 مليار درهم )350 مليون دوالر(.
وقالت شركة اعمار املدرجة والتي متلكها حكومة 
دبي جزئيا وس���اهمت في رسم معالم دبي عقاريا 
طوال السنوات املاضية، ان إيراداتها في 2009 بلغت 
8.413 مليار درهم )2.29 مليار دوالر( مقارنة ب� 10.71 

مليارات درهم )2.9 مليارات دوالر( في 2008.

نيويورك � د.ب.أ: أعلن في نيويورك مساء األربعاء 
املاضي عن صفقة لبيع مؤشر داو جونز للشركات 
الصناعية، أشهر مؤشر لألسهم في العالم، الحدى 
البورصات األميركية، في أول صفقة من نوعها في 

تاريخ املؤشر األميركي.
ووافقت مجموعة »سي.إم.إي جروب«، التي متلك 
بورصة شيكاغو التجارية، على شراء 90% من أسهم 
داو جونز الذي يقيس أسعار أكبر 30 شركة من حيث 

القيمة السوقية في الواليات املتحدة.
وس����تحتفظ مجموعة »نيوز كورب« اإلعالمية 
اململوكة إلمبراطور اإلعالم األسترالي روبرت ميردوخ 

بحصة 10% من أسهم املؤشر الذي متلكه حاليا إلى 
جانب ملكيتها لصحيفة »وول س����تريت جورنال« 
االقتصادية الشهرية، كما ستحتفظ املجموعة بحقوق 
اس����تخدام اسم املؤش����ر كجزء من شركة مشتركة 

إلدارته.
حتصل »نيوز كورب« على 608 ماليني دوالر من 
»سي.إم.إي« مقابل الصفقة التي ينتظر امتامها بنهاية 
الربع األول من العام احلالي على حد قول الطرفني، 
وستفقد شركة »داو جونز« سيطرتها على املؤشر 
ألول مرة منذ أسس����ها تشالز داو عام 1896 ولكنها 

ستحتفظ ببعض األدوار الهامشية.

630 مليون دوالر أرباح الشركة للعام الماضي

منير محمود

الدوالر يقّلص
خسائره مقابل الين

نيوي����ورك � رويت����رز: قلص 
الدوالر خسائره مقابل الني وارتفع 
مقابل اليورو امس اخلميس بعدما 
أظهرت بيانات تراجع طلبات إعانات 
البطالة األميركية في األس����بوع 

املاضي.
إلى 1.3709  الي����ورو  وتراجع 
دوالر مقابل العملة األميركية من 
1.3721 دوالر قبل صدور األرقام. 
وارتفع الدوالر إلى 89.81 ينا من 

89.66 ينا.
من جهة اخ����رى أظهر تقرير 
حكومي امس تراجعا حادا في عدد 
العمال األميركيني املتقدمني بطلبات 
جديدة للحصول على إعانات بطالة 
األسبوع املاضي وذلك في أعقاب 
طفرة أث����ارت املخاوف من جتدد 

ضعف سوق العمل. 
وقالت وزارة العمل األميركية 
إن طلبات اإلعانة اجلديدة تراجعت 
43 ألف����ا إل����ى 440 ألفا على مدى 
األسبوع املنتهي في السادس من 
فبراير اجلاري مقارنة ب� 483 ألفا 

في األسبوع السابق.
وتوقع محللون اس����تطلعت 
رويت����رز آراءه����م 465 ألف طلب 
جدي����د. كان����ت الق����راءة األولية 
لألسبوع الس����ابق 480 ألفا وهو 
مستوى مرتفع على غير املتوقع 
وألق����ي باللوم في����ه على طلبات 
متأخرة تراكمت على مدى موسم 

العطلة.
وتراجع متوسط أربعة أسابيع 
الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل 
ألف طل����ب إل����ى 684 ألفا و500. 
ويرقب املستثمرون طلبات اإلعانة 
عن كثب بحثا عن دليل على أن 
االقتصاد يوش���ك على معاودة 
إضافة وظائف، وباستثناء نوفمبر 
2009 تراجعت الوظائف في كل 
شهر منذ بدأ الركود االقتصادي 

في ديسمبر 2007.

جمعية المحاسبين تختتم دورة »التحليل المالي«

»سالفورد« يطلق دورة إدارة األعمال وتطوير المشاريع
تساعد المؤسسات والشركات االقتصادية على تطوير أنظمتها اإلدارية

اختتمت جلنة التدريب بجمعية احملاسبني واملراجعني الكويتية 
امس ضمن برنامجها التدريبي للموسم احلالي دورة تدريبية حول 
»التحليل املالي � مبتدئ« ضمن برنامجها التدريبي 2010/2009 
والتي استمرت ملدة خمسة ايام يحاضر فيها أساتذة متخصصون، 
حيث شارك فيها مجموعة من احملاسبني املرشحني من عدة جهات 
باالضافة الى عدد من اعضاء اجلمعية، وتضمنت في محتواها 
العلمي تعريف مفهوم القوائم املالية، أنواع القوائم املالية، دورة 
املعلومات في التحليل املالي، خطوات التحليل املالي، النس���ب 
املالية لتحليل قائمة املركز املالي، النسب املالية لتحليل قائمة 
الدخل، عناصر القوائم املالية، أنواع التحليل املالي، حاالت عملية 
من واقع الشركات املدرجة في البورصة، مفهوم التحليل املالي، 

التحليل األفقي، اهمية التحليل املالي، التحليل الرأسي، اجلهات 
املستفيدة من التحليل املالي، التحليل املالي باستخدام النسب 
املائية، حاالت عملية من واقع الشركات املدرجة في البورصة، 
ورش عمل، حيث يتم استعراض هذا احملتوى العلمي من واقع 
املادة العلمية املعدة لذلك والشرح بالتفصيل من قبل احملاضر 
واملناقش���ة وتبادل اآلراء فيها، واس���تعراض احلاالت العملية 
الواقعية التي تعزز الفكرة لدى املشاركني الفادتهم بشكل مؤكد، 
حيث ان جلنة التدريب باجلمعية حترص على تفعيل انش���طة 
التدريب ملا لها من فائدة تعم على جميع األعضاء واملش���اركني 
في هذه الدورات من احملاس���بني واملهنيني ونشر العلوم املهنية 

على مستوى املجتمع.

أعلن معهد سالفورد للتدريب األهلي عن 
إطالقه دورة تدريبية متخصصة في مجال 
إدارة األعمال حتت عنوان »إدارة األعمال 
وتطوير املشاريع«، حيث تقدم تلك الدورة 
حلوال إدارية جديدة ومبتكرة تس���اعد 
جميع املؤسسات والشركات االقتصادية 

على تطوير أنظمتها االدارية.
وبهذه املناس���بة صرح مدير تطوير 
األعمال باملعهد خالد صالح بأن الدورة 
تعتبر من أهم الدورات املتخصصة في 
إدارة االعمال، خاصة انها تتسم بالتكامل 
الرئيسية  الدورة  والتنوع وتندرج من 
 عدة دورات فرعية في مجال التس���ويق 
وإدارة  والعقاري���ة  املالي���ة  واإلدارة 

األعمال.
وأضاف صالح ان الدورة تقدم أساليب 
التس���ويق للمديرين في مجال األبحاث 
التسويقية وكيفية قراءة األسواق وطرق 
تقييم املش���اريع في جمي���ع القطاعات 
االس���تثمارية، خصوصا في ظل األزمة 
املالي���ة العاملية، وكذلك توف���ر الدورة 

خدمة التعرف على أساس���يات اإلعالن 
عن املنتج���ات وكيفية إطالق اإلعالنات 
ذات التأثير الفعال واملؤثر في اجلمهور، 
هذا باالضافة إلى تدريب املش���اركني في 
الدورة على التعامل الناجح مع وسائل 

االعالم.
وأشار صالح الى ان الدورة تقدم طرق 
ادارة العقار وخدمات متميزة للمشاركني 
بها، خصوصا انها ته���دف إلى االرتقاء 
بكفاءة املشاركني في تقييم العقارات وقراءة 
العوامل التي تؤثر في قيم العقارات، في 
حني تعمل دورة اإلدارة املالية على تنمية 
مهارات املش���اركني بها، خصوصا فيما 
يتعلق بتوقعات التدفقات النقدية وتنظيم 
امليزانيات  العمل ماليا وكيفية تصميم 
العمومية وحتسني األداء املالي للمؤسسات 
االقتصادية، كما أن الدورة تعطي رؤية 
شاملة حول طرق حتديد نسب السيولة 

واملديونيات في الشركات.
وأضاف صالح ان دورة إدارة االعمال 
ترك���ز عل���ى مفه���وم اإلدارة في جميع 

املؤسسات والش���ركات املالية، وهو ما 
يتيح للمش���اركني بها الفرصة للتعرف 
على كيفية إدارة املش���اريع وفقا إلطار 
جماعي وحتت مظلة الثقافة املؤسسية 
واألساليب احلديثة في القيادة، كما تتيح 
الدورة الفرصة للمشاركني للتعرف على 
االدارية وطرق حتديد  أحدث األساليب 

احلوافز والدوافع لدى املوظفني.
مضيفا ان الدورة تس���تهدف العديد 
من املناصب االدارية في الشركات بداية 
من املديرين العامني � ومديري املبيعات 
والتسويق وتطوير املنتجات والتخطيط 
االستراتيجي، ورؤساء أقسام املنتجات 

والتسويق واملبيعات.
وسيقوم معهد س���الفورد للتدريب 
بتنظي���م دورة تدريبي���ة متخصص���ة 
كل ش���هر وس���تقام هذه الدورة بفندق 
إيبيس بالساملية حتت إشراف نخبة من 
احملاضرين املتخصصني واحلائزين على 
ش���هادة محترف إدارة األعمال وتطوير 

.CBP املشروعات

تحالف بيئي بين بنك الدوحة واليونسكو
نحو تحقيق بيئة نظيفة وخضراء في قطر

وقع بن����ك الدوح����ة ومنظمة 
اليونسكو اتفاقية شراكة في مقر 
املبنى الرئيسي ملنظمة اليونسكو 
مبنطقة اخلليج العربي في الدوحة 
بحضور الرئيس التنفيذي ملجموعة 
بنك الدوحة ر.سيتارامان، وممثل 
منظمة اليونسكو في دول اخلليج 
واليمن ومدير مكتب املنظمة في 
الدوح����ة الدكتور حامد احلمامي، 
ومستشار العلوم البيئية ملنظمة 
اليونسكو في املنطقة د.بينو بوير، 
العلوم  واملسؤول عن مش����روع 
الطبيعية لدى اليونس����كو مارك 
ساتكليف، والسكرتير العام للجنة 
الوطنية صالح سرور، وأعضاء 
من اإلدارة العليا لدى بنك الدوحة، 
إلى جانب مجموعة من الضيوف 

والشخصيات املرموقة األخرى.
وقد قرر كل من بنك الدوحة 
ومنظمة اليونس���كو العمل معا 
كفري���ق واحد ف���ي العديد من 
البرامج املتعلقة بحماية البيئة 
والتي ميكن للمؤسس���تني من 
خاللها الترتيب لش���راكة فعالة 
بينهما لتخضي���ر البيئة ودعم 
مفهوم الثقافة اخلضراء، وسيتم 
تطوير مبادرة املدارس البيئية 
كاس���تجابة للحاجة إلى إشراك 
األطفال الصغار في املش���اريع 
البيئية وجعلهم مناصرين للبيئة 
وقضاياها منذ سن مبكرة، ويهدف 
املشروع إلى زيادة وعي التالميذ 
البيئي���ة والتنموية،  بالقضايا 
وتتضمن املشاريع األخرى إدارة 
املخلفات، وتنظيف الشواطئ، 

وغرس األشجار، وغير ذلك.
ومن جهته، قال رئيس مجلس 
إدارة بنك الدوحة الشيخ فهد بن 
محمد بن جبر آل ثاني: »ستساهم 
الشراكة بني بنك الدوحة ومنظمة 
اليونس����كو في تدعيم مهمة بنك 
الدوحة ورؤيت����ه حلماية بيئتنا 
وتقلي����ل االنبعاث����ات الكربونية 
فيها جلعلها بيئة نظيفة ومحايدة 
كربونيا. ويواص����ل بنك الدوحة 
أكثر  تطوير منتج����ات وخدمات 
ادخارا للطاقة. وكنتيجة لريادتنا 
ومس����اهماتنا في هذا املجال، فقد 
حصلنا على جائ����زة أفضل بنك 
أخضر في الشرق األوسط، وجائزة 
أفضل حملة لتوعية العامة بقضايا 
البيئ����ة من مجلة قطر اليوم، كما 
اعترفت احلكومة بجهودنا نتيجة 
ملشاركتنا الفعالة في مشاريع »قطر 
خض����راء ونظيفة« والتي تعكس 
بوضوح التزامنا بقضايا البيئة. كما 
قمنا بإعادة رسم أهدافنا النتهاج 
مس����لك أكثر اهتمام����ا بتخضير 
البيئة، واتخذنا خطوات ريادية 
في التعامل مع قضايا االحتباس 

احلراري والتغير املناخي«.
ومن جانبه، قال العضو املنتدب 
لبنك الدوحة الشيخ عبدالرحمن 

العربية بهذه املناسبة د.بينو بوير 
قائال »لقد دعم كل من بنك الدوحة 
ومنظمة اليونسكو مؤمتر »الدوحة 
اخلض����راء« الذي عقد في ش����هر 
ديس����مبر من عام 2009 في أبراج 
املوڤنبيك في الدوحة بالتعاون مع 
ش����ركائهما: مركز أصدقاء البيئة 
الوطنية  وSESAM، واملفوضي����ة 
اليونس����كو. وسنستمر  ملنظمة 
في التركيز على القضايا البيئية 
املرتبطة باملدن جنبا إلى جنب مع 
بنك الدوحة، باإلضافة إلى تطوير 
النماذج واملمارسات اجليدة التي 
يجب اتباعها في هذا املجال. كما اننا 
نؤمن بضرورة منح جيل الشباب 
أحقية التصرف واتخاذ القرارات، 
ونؤم����ن أيضا ب����أن قدرتهم على 
أكلها  اإلبداع بيئيا ستؤتي حتما 
وستؤدي إلى التحسني املستمر في 
بيئتنا املشتركة. وإذ نتطلع قدما 
إلى التأثير في البيئة تأثيرا ملموسا 
وقابال للقياس على املدى البعيد 
بالتضامن مع شركائنا املوثوقني، 
فإننا نشجع اجلميع على التضامن 

معنا«.
يذكر أن بنك الدوحة هو أحد 
البنوك الرائدة في قطر ودول مجلس 
التعاون اخلليجي، ويقوم بشكل 
مستمر بتوسيع شبكة فروعه في 
جمي����ع أنحاء املنطقة. كما ميتلك 
البنك سجال مش����رفا وحافال في 
تقدمي اخلدمات املتميزة واملنتجات 
املبتكرة لعمالئ����ه. ويعكس هذا 
السجل تراث البنك وثقافته التي 
تسعى إلى التفوق والريادة دائما 
في خلق أثر إيجابي دائم على البيئة 

وحتقيق التنمية املستدامة.

إلس����تراتيجيتنا من أجل حتقيق 
تقدم جيد وسريع في األمور التي 
تقع ضمن إطار عمل وصالحيات 
منظمة اليونسكو. وجتدر اإلشارة 
إلى أن منظمة اليونسكو قد أعلنت 
هذا العام عام����ا للتنوع احليوي 
ومت حتديد هدف في عام 2010 بهذا 
اخلصوص هو تقليل معدل فقدان 
التنوع احلي����وي بصورة كبيرة 
في هذا العام. كما ستولي منظمة 
اليونسكو من جانبها بالتضامن مع 
بنك الدوحة اهتماما خاصا بالقضايا 
املتصلة بالبيئة في دولة قطر من 
خالل التركي����ز على دعامتني من 
الدعامات األساس����ية لدى منظمة 
اليونسكو، وهما العلوم الطبيعية 
والتعليم، مع مواصلة القيام بدورنا 

سعيا لتحقيق هذا الهدف«.
التنفيذي لبنك  الرئيس  وقال 
الدوحة ر.س����يتارامان »يش����عر 
بنك الدوحة بالفخر واالعتزاز أن 
تكون منظمة عاملية مثل منظمة 
هيئة اليونس����كو ش����ريكا له في 
مسيرته نحو حتقيق بيئة نظيفة 
وخضراء في دولة قطر. وستسهم 
هذه الش����راكة بص����ورة إيجابية 
في البيئ����ة من خالل التعاون في 
مجاالت التعليم والعلوم والثقافة 
به����دف االضطالع باملس����ؤولية 
االجتماعية والبيئية. وكجزء من 
الدوحة  الرؤية املستقبلية لبنك 
وحتمله ملسؤولياته االجتماعية 
سيس����تمر البنك في تبنى أفضل 
املمارس����ات لتلبي����ة احتياجات 
العمالء وتعزيز اهتمامهم بقضايا 
البيئ����ة. فقد اتخذ البنك إجراءات 
لغرس مفه����وم الثقافة اخلضراء 

بني موظفيه وذلك عبر عقد العديد 
من األنشطة االجتماعية والثقافية 
املرتبطة بالقضايا البيئية. ويقوم 
بنك الدوحة أيضا بتنظيم العديد 
من األنشطة اخلضراء منها سباق 
الدانة السنوي للركض، واملسابقة 
الندوات  إلى  اخلضراء، باإلضافة 
واملؤمترات اخلاصة مبناقشة قضايا 
البيئة، كما يلعب البنك دورا بارزا 
في التوعية بأهمية إعادة تدوير 
املخلفات، ويشترك في العديد من 
حمالت تنظيف الشواطئ، وغرس 
األش����جار، وغيرها من األنشطة 
املعنية بقضايا البيئة. وستساعد 
هذه اخلطوات الصغيرة على املدى 
البعيد في إحداث تغيرات كبيرة 

في بيئتنا«. 
وتابع قائ����ال »يجب علينا أن 
نؤدي واجبنا على الصعيد العاملي 
أيض����ا للمحافظة على التوازنات 
البيئية، فهن����اك حاجة قوية إلى 
تطوير أعمال حتافظ على البيئة 
إل����ى جانب حتقيقه����ا ألغراضها 
االقتصادي����ة، وذل����ك حتى يظل 
العالم مكانا صحيا وآمنا لعيش 
اجلميع. ويجب علينا السعي نحو 
االستثمار في برامج األمم املتحدة 
اخلاصة بائتمان الكربون والطاقة 
النظيفة، فاالستثمارات اجلارية 
اآلن في مشروعات الطاقة النظيفة 
متثل املس����تقبل، وستكون إجراء 
حتوطيا ضد أي تناقص محتمل 
في أسعار النفط، باإلضافة إلى أن 
هذه االستثمارات ستحقق أرباحا 

خاصة بها«.
وحتدث مستشار العلوم البيئية 
لدى منظمة اليونسكو في املنطقة 

بن محم����د بن جبر آل ثاني: »لقد 
ظل بنك الدوح����ة واليزال يحتل 
مركز الريادة في دولة قطر، وكان 
سباقا في ابتكار املنتجات واخلدمات 
املصرفية اجلديدة التي جتمع بني 
املس����ؤولية املصرفية والتقنية 
والبيئية واالجتماعية، وكنا أول 
من أدخل كافة اخلدمات اإللكترونية 
إلى السوق وحصلنا على العديد من 
اجلوائز التي تشهد بذلك، ولدينا 
احلس����ابات اخلضراء التي تروج 
ملفه����وم الصيرفة الالورقية الذي 
سيكون من شأنه أن يقلل بصورة 
كبيرة من انبعاثات غاز الكربون 
التي تنتج عن الصناعات البترولية، 
هذا إضافة إلى البطاقات اخلضراء 
املصنوعة من مواد صديقة للبيئة 
والتي تس����اهم مبا نسبته 1% من 
مصاريفكم للقضايا البيئية، وسوق 
الدوح����ة للتس����وق اإللكتروني، 
واحلواالت اإللكترونية السريعة 
الدوحة، وخدمة حتويل  من بنك 
األموال عبر اإلنترنت، باإلضافة إلى 
املوقع اإللكتروني األخضر لبنك 
الدوحة الذي هو عبارة عن بوابة 
خضراء تعمل على توعية اجلمهور 
بقضايا البيئة وأهمية احلفاظ عليها 

على نطاق أوسع«.
وقال ممثل هيئة اليونس����كو 
في دول اخللي����ج العربي واليمن 
ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة 
د.حامد احلمامي: »لقد كان هنالك 
حوار متصل امتد إلى أشهر عديدة 
ب����ني منظم����ة اليونس����كو وبنك 
الدوح����ة ألننا نؤمن بأن التعاون 
القطاع اخلاص ميثل  بيننا وبني 
العنصر األساسي في اإلطار العام 

تقليل االنبعاثات الكربونية وجعلها نظيفة ومحايدة كربونياً

جانب من توقيع العقد بني بنك الدوحة واليونسكو


