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الدوحة - طوخي دوام:

أكــــد نـــاصـــر صـــالـــح الــمــهــدي 
ــــــعــــــدادات  ــــــت ال إدارة  مــــــديــــــر 
أن  األســـــــريـــــــة  والـــــمـــــســـــوحـــــات 
الـــتـــنـــمـــوي  الـــتـــخـــطـــيـــط  وزارة 
ــــرفــــع  واإلحــــــــــصــــــــــاء تـــــســـــعـــــى ل
مجال  في  اإلحصائية  الــقــدرات 
اإلحـــصـــاءات الــســيــاحــيــة، وذلــك 
ضمن برنامج مخطط له لدعم 
جميع  وتحقيق  الــقــرار،  صناعة 
الوطنية  قــطــر  رؤيـــة  متطلبات 
٢٠٣٠ من البيانات واإلحصاءات 

الحديثة.
وقــــــال فــــي كـــلـــمـــه لــــه خـــالل 

افــتــتــاح ورشـــة عمل بــإحــصــاءات 
وزارة  تــنــظــمــهــا  الــتــي  الــســيــاحــة 
واإلحــصــاء  الــتــنــمــوي  التخطيط 
أمــس:  كونتننتال  اإلنــتــر  بفندق 
لرفع  وسيلة  يمثل  التدريب  إن 
ـــــكـــــوادر الـــعـــامـــلـــة فــي  كــــفــــاءة ال
والجهات  الحكومية  المؤسسات 
األخرى ذات العالقة بالتخطيط 
العنصر  دور  ..مبينًا  واإلحــصــاء 
الـــــبـــــشـــــري فــــــي وضــــــــع خــطــط 
وسياسات التنمية على المستوى 

الكلي.
وزارة  أن  إلــــــــــى  ولــــــفــــــت 
واإلحــصــاء  الــتــنــمــوي  التخطيط 
بــدأت منذ ســنــوات وضــع األطــر 

السياحية،  باإلحصاءات  الخاصة 
وقــطــعــت شــوًطــا كــبــيــًرا فــي هــذا 
المجال لكنها ترغب في المزيد 
الكوادر  وتأهيل  المؤشرات  من 

المتخصصة في هذا المجال.
وأشـــــــار إلـــــى مـــــدى الــحــاجــة 
لــلــبــيــانــات الــدقــيــقــة والــصــحــيــة 
إحصاءات  وبيانات  عــام،  بشكل 
أجل  من  خــاص  بشكل  السياحة 
الــســيــاحــي  الــقــطــاع  أداء  تــحــلــيــل 
والــــــتــــــعــــــرف عـــــلـــــى أثــــــــــره فـــي 
مـــجـــال األنـــشـــطـــة االجــتــمــاعــيــة 
األداء  وقــــيــــاس  واالقـــتـــصـــاديـــة 
والتنبؤ  ومراقبتها  التنمية  فــي 

. بمستقبلها

هـــذه  إن  ــــمــــهــــدي:  ال وقـــــــال 
الورشة تأتي استجابة للتوصيات 
اللجنة  عـــن  الـــصـــادرة  الــدولــيــة 
في  المتحدة  لألمم  اإلحصائية 
دورتها الخامسة واألربعين التي 
انــعــقــدت بــنــيــويــورك فـــي شهر 
وافقت  ،»حيث  الماضي  مارس 
الـــلـــجـــنـــة عـــلـــى اعـــتـــمـــاد الـــــدول 
اإلحصائية  للتوصيات  األعــضــاء 
السياحة  منظمة  عــن  الــصــادرة 

العالمية عام ٢٠٠٨».
وأشــــار إلـــى أنـــه ســيــتــم طــرح 
في  الدولية  التجارب  مــن  عــدد 
التجربة  ومــنــهــا  الــمــجــال،  هـــذا 
التركية واالستفادة من خبرات 

خصوًصا  األتــراك،  اإلحصائيين 
واســتــخــدام  الــقــيــاس  عملية  فــي 
الفرعي  الحساب  لبناء  البيانات 
صياغة  وفـــي  لــلــســيــاحــة،  الــتــابــع 
السياسات ورصد التقدم واتخاذ 
الــــــقــــــرارات الــســلــيــمــة فــــي هـــذا 

المجال.
ورشة  أمس  بدأت  وقد  هذا، 
الـــعـــمـــل الـــخـــاصـــة بـــإحـــصـــاءات 
وزارة  تــنــظــمــهــا  الــتــي  الــســيــاحــة 
واإلحــصــاء  الــتــنــمــوي  التخطيط 
بــالــتــعــاون مـــع مــركــز األبــحــاث 
اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة واالقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
والـــتـــدريـــب لـــلـــدول اإلســالمــيــة، 
بفندق  أيام   ٣ لمدة  تستمر  التي 

اإلنـــتـــركـــونـــتـــنـــنـــتـــال بـــمـــشـــاركـــة 
الــوزارات  من  عــدد  عن  ممثلين 
القطاع  بهذا  المعنية  والهيئات 

في الدولة.
وتـــهـــدف ورشــــة الــعــمــل إلــى 
تــعــريــف الــمــشــاركــيــن بــأهــمــيــة 
هــذا الــنــوع مــن اإلحــصــاءات في 
السياحة  قطاع  مساهمة  قياس 
فـــــي االقــــتــــصــــاد الــــوطــــنــــي عــن 
المفاهيم  على  التعرف  طريق 
والــــــتــــــعــــــاريــــــف واألســــــالــــــيــــــب 
ـــمـــســـتـــخـــدمـــة  اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة ال
ــــقــــطــــاع  ال أداء  قــــــيــــــاس  فـــــــي 
الــســيــاحــي، إلـــى جــانــب تــحــديــد 
مــــصــــادر الـــبـــيـــانـــات الــمــتــعــلــقــة 

ــــخــــصــــوص، وتــــدريــــب  بــــهــــذا ال
تصميم  كيفية  على  المشاركين 
الــمــســوح األســـريـــة والــمــؤســســيــة 
الـــمـــتـــعـــلـــقـــة بـــالـــســـيـــاحـــة ونـــشـــر 

. نتائجها
الجلسة  فــي  الــورشــة  وبـــدأت 
األولـــــى بــمــفــاهــيــم وتــعــريــفــات 
خالل  من  السياحة  ومنهجيات 
السياحة  مــفــهــوم  حـــول  خلفية 
وتـــوصـــيـــف الــــــــزوار لــلــرحــالت 
الـــســـيـــاحـــيـــة وأنـــــــــواع الـــســـيـــاحـــة 
وأنـــــــــواع الـــنـــفـــقـــات الــســيــاحــيــة 
وإحــصــاءات الــحــدود والــتــعــاون 
بــيــن األجــــهــــزة وهــــي الـــتـــي تــم 

تركيا. تجربة  عرض  فيها 

وتستمر الورشة حتى يوم غٍد 
أن  المقرر  من  حيث  األربــعــاء، 
السياحة  تــجــربــة  الــيــوم  تــنــاقــش 
معرفة  مع  تركيا  في  الداخلية 
أســـلـــوب أخــــذ الــعــيــنــات ومــســح 
الزوار المغادرين باإلضافة إلى 
واالستبيانات  الميداني  التطبيق 
واإلنـــفـــاق عــلــى الــســيــاحــة. وفــي 
مسح  ســتــنــاقــش  األخـــيـــر  الـــيـــوم 
الــمــســاكــن الــســيــاحــيــة وطــريــقــة 
السياحة  ودخـــل  الــعــيــنــات  أخـــذ 
فــي  الـــــورشـــــة  تــــقــــدم  أن  عـــلـــى 
والــمــالحــظــات  التقييم  الــنــهــايــة 
الـــخـــتـــامـــيـــة عـــلـــى الــمــشــاركــيــن 

. مستقبالً بها  لألخذ 

نسعى لتطوير  اإلحصاءات السياحية
خالل افتتاح ورشة عمل لوزارة التخطيط.. المهدي:

ـــــاد الـــوطـــنـــي ـــــص ـــــت ــــاحــــة فــــــي االق ــــســــي ــــاس مــــســــاهــــمــــة قـــــطـــــاع ال ــــي ــــق ـــــهـــــدف ل الـــــــورشـــــــة ت

ناصر صالح المهدي

أعــلــنــت    :]- الــــدوحــــة 
ستبقي  أنــهــا  أمــــس   Ooredoo
عــلــى تــعــرفــة االتــــصــــال إلجــــراء 
الــمــكــالــمــات الــمــحــلــيــة مـــن رقــم 
 Ooredoo رقــم إلــى   Ooredoo
للدقيقة  ر.ق   ٠٫١٠ بقيمة  آخــر 
فقط (١٠ دراهم) بحيث تصبح 

هذه التعرفة دائمة.
دراهــم   ١٠ تعرفة  كانت  فقد 
أنه  إال  خــاًصــا،  عــرًضــا  للدقيقة 
هذا  على  الشديد  لإلقبال  ونظًرا 
أن   Ooredoo قـــررت  الــعــرض 
تجعله تحديثًا دائًما على خدمة 
«هـــــــال» لــــالتــــصــــاالت الـــجـــوالـــة 
مسبقة الــدفــع.  وحــســب أحــدث 
يبلغ   ،Ooredoo لنتائج  تقرير 
عــدد عــمــالء الــشــركــة فــي الوقت 
ـــر مــــن ٣ مــاليــيــن  الـــحـــالـــي أكـــث
عــمــيــل، وتــعــتــبــر خــدمــة «هـــال» 
انتشاًرا  االتصاالت  خدمات  أكثر 
بـــيـــن الــــعــــمــــالء. ومــــنــــذ إطـــــالق 
بـــاقـــات «ســــمــــارت» بـــدايـــة هــذا 
الـــــعـــــام، اشــــتــــرك فــــي الــخــدمــة 

الجدد  العمالء  من  كبيرة  أعــداد 
وعدد  الكثيرة  للخيارات  نتيجة 
الــدقــائــق وكــمــيــة الــبــيــانــات التي 
تـــوفـــرهـــا الـــبـــاقـــات، واســتــمــرت 
عدد  استعادة  في  أيًضا  الخدمة 
انتقلوا  الــذيــن  العمالء  مــن  كبير 
أخرى.   خدمات  من  لالستفادة 
سلطان  فاطمة  الــســيــدة  وتــقــول 
الــــــكــــــواري، مــــديــــرة الـــعـــالقـــات 
المجتمعية  والـــخـــدمـــة  الــعــامــة 

هــذه  «كـــانـــت   :Ooredoo فـــي 
السنة واحدة من أفضل السنوات 
قــطــر،   Ooredoo لــــ  بــالــنــســبــة 
ومــســانــدة  لــدعــم  نتيجة  وذلــــك 
عمالئنا، وبفضل طرح مجموعة 
جــديــدة مــن خــدمــات الــبــيــانــات 
وعــــروض الــمــكــالــمــات الــرائــعــة. 
مزايا  بتوفير  مستمرون  ونحن 
جـــديـــدة لــعــمــالء خــدمــة «هـــال» 
خيار  الــخــدمــة  هـــذه  تبقى  لــكــي 

في  المفضل  االتــصــاالت  خدمة 
توفير  فـــي  واالســـتـــمـــرار  قــطــر، 
ـــــســـــوق.»   أفــــضــــل قـــيـــمـــة فـــــي ال
وبـــــمـــــوجـــــب تــــحــــويــــل الــــعــــرض 
إلـــــى تـــعـــرفـــة دائــــمــــة، أصــبــحــت 
تــعــرفــة االتـــصـــال بـــأي جــــوال أو 
عشرة   Ooredoo أرضـــي  خــط 
وذلك  الواحدة،  للدقيقة  دراهــم 
التوفير  «مفتاح  لعمالء  بالنسبة 
وعمالء  لخدمة «هــال»،  الدولي 

بــاقــات «هــال ســـمـــارت».  يمكن 
لــلــعــمــالء االشــــتــــراك فـــي مــفــتــاح 
من  هال  لخدمة  الدولي  التوفير 
خــــالل إرســــــال رســـالـــة قــصــيــرة 
الرقم  إلــى   ISK الرمز  تتضمن 
«مفتاح  لعمالء  وبالنسبة   .١٢١
«هــال»  لخدمة  الــدولــي  التوفير 
مكالمات  إجــــراء  فــي  الــراغــبــيــن 
االستفادة  أيًضا  يمكنهم  دولية، 
ـــصـــاالت  مــــن أفـــضـــل تـــعـــرفـــة ات
دولية إلى ١٢١ دولة في العالم. 
أسبوعًيا،  فقط  ر.ق.   ١ فبتكلفة 
يوفر مفتاح التوفير الدولي لهال 
تعرفة اتصاالت دولية هي ٠٫٤٥ 
قيمة  توفير  إلى  باإلضافة  ر.ق، 
كــبــيــرة بــاالســتــفــادة مــن تعرفة 
للمكالمات  للدقيقة  ر.ق.   ٠٫١٠
أو  جــوال  هاتف  أي  إلى  المحلية 
أرضي من Ooredoo.  ويحصل 
عــمــالء بـــاقـــات «هـــال ســمــارت» 
أســـبـــوعـــًيـــا عــلــى دقـــائـــق اتــصــال 
مــحــلــي ورســــائــــل قــصــيــرة إلــى 
جانب كمية بيانات جوال كبيرة 
يختارونها  التي  والباقة  تتناسب 
و٢٥  ر.ق.  و١٥  ر.ق.   ١٠ (بــاقــة 
فمع  ولــذلــك  ر.ق.).  و٤٠  ر.ق. 
البالغة  الجديدة  التعرفة  تثبيت 
الـــواحـــدة  لــلــدقــيــقــة  دراهــــــم   ١٠
سمارت»  «هال  عمالء  سيتمكن 
ـــــحـــــدث مـــــــع هـــــواتـــــف  ـــــت مـــــــن ال
بنسبة  تــقــل  بتكلفة   Ooredoo
باقات  تجديد  ويتم  بالمائة.   ٥٠
«هــــال ســـمـــارت» تــلــقــائــًيــا، غير 
أنــــه يــجــب عــلــى الــعــمــالء الــتــأكــد 
بـــــأن لـــديـــهـــم الـــرصـــيـــد الــكــافــي 
لـــالســـتـــمـــرار بـــاالســـتـــفـــادة مــن 
ولتفعيل  األســبــوعــيــة.  الــبــاقــات 
باقات «هال سمارت» يجب على 
العمالء االتصال بالرقم *١٢١#.

١٠ دراهم  لدقيقة المكالمات بين أرقام Ooredoo بشكل دائم

 فاطمة سلطان الكواري

الــدولــي  قــطــر  بــنــك  فـــاز   :] الدوحة- 
للعمالء  والء  برنامج  «أفضل  بجائزة   «ibq»
فــي منطقة الــشــرق األوســـط وإفــريــقــيــا» عن 
وذلك   ،thanq للمكافآت  المبتكر  برنامجه 
خــالل «مــنــتــدى مــاســتــركــارد لــإلبــداع ٢٠١٤» 

الذي انعقد مؤخًرا في سنغافورة.
ومــجــزيًــا  مــبــتــكــًرا  بــرنــامــًجــا   thanq ويــعــد
لــلــمــكــافــآت يــتــيــح لــلــعــمــالء جــمــع الــنــقــاط عند 
المنتجات.  مــن  واســعــة  مجموعة  اســتــخــدام 
ويــمــكــن اســتــبــدال هـــذه الــنــقــاط لــلــســفـــــر إلــى 
مــزاولــة  أو  العطالت  لقضاء  فــريــدة  وجــهــات 
األعـــمـــال مــع أكــثــر مــن ٨٠٠ شــركــة طــيــران، 
و١٦٠،٠٠٠ فندق، والعديد من شركات تأجير 

السيارات حول العالم.
مدير  بـــول،  أنـــدرو  قــال  المناسبة،  وبــهــذه 
 :ibq في  لألفراد  المصرفية  الخدمات  إدارة 
ابتكار  على  مثال  خير   thanq برنامج  «يعد 
مــنــتــجــات نــاجــحــة تــلــبــي مــتــطــلــبــات الــعــمــالء 
القطرية.  السوق  في  جديدة  مفاهيم  وترسي 
مــــن «مــنــتــدى  الـــتـــكـــريـــم  هـــــذا  أن  شــــك  وال 
بمكانة  يحظى  الـــذي  لــإلبــداع»،  مــاســتــركــارد 
يعكس  القطاع،  مستوى  على  مرموقة  عالمية 
الصدارة  في  للبقاء  تؤهله  التي   ibq مقومات 

من حيث توفير قيمة مضافة لعمالئه».
بــــــــدوره، قـــــال راغـــــــاف بـــــراســـــاد، الــمــديــر 
الــــعــــام لـــشـــركـــة «مــــاســــتــــركــــارد» بــمــنــطــقــة 
تقدمها  التي  اإلبـــداع  جوائز  «تهدف  الخليج: 
«مــاســتــركــارد» إلـــى تــكــريــم شــركــائــنــا الــذيــن 
في  العمالء  الحتياجات  عميًقا  فهًما  يمتلكون 
القطاع، وكانوا السباقين إلى تقديم حلول دفع 
 thanq ويـُـعــد  المنطقة.  مستوى  على  فــريــدة 
متطلبات  على  تركز  التي  البرامج  على  مثاالً 
جديدة  مفاهيم  إرســـاء  فــي  وتُــســهــم  الــعــمــالء 

لتطوير برامج المكافآت».
ويــجــمــع «مــنــتــدى مــاســتــركــارد لـــإلبـــداع» 
المصّدرة  الشركات  عن  ممثالً   ٣٥٠ من  أكثر 
وشــركــاء  االئتمانّية  للبطاقات  والمستحوذة 
«ماستركارد» من جنوب شرق آسيا ومنطقة 
الـــشـــرق األوســـــط وإفــريــقــيــا، وذلــــك لــتــبــادل 
قطاع  حـــول  المستقبلية  واألفـــكـــار  الــخــبــرات 
في  االبتكارات  أحدث  ومناقشة  الدفع،  حلول 
هــذا الــمــجــال. وتــكــرم جــوائــز اإلبـــداع الشركاء 
الذين تفهموا احتياجات العمالء وقدموا حلول 
قيمة  بتعزيز  ساهمت  ومجزية  مبتكرة  دفع 
األعمال. وتم خالل المنتدى تقديم ٤١ جائزة  

للفائزين ضمن ١٦ فئة مختلفة.

IBQ يفوز بجائزة أفضل برنامج والء للعمالء

الغرفة تشارك في اجتماعين دوليين

خالل «منتدى ماستركارد لإلبداع ٢٠١٤

في  قطر  غرفة  تشارك   :]- الدوحة 
التي  اإليــرلــنــديــة  العربية  الــتــجــارة  اجتماعات 
تعقد في دبلن يوم ٤ نوفمبر ٢٠١٤ . يمثل وفد 
العذبة  حمد  راشد  السيد  االجتماع  في  الغرفة 
عضو مجلس اإلدارة. كما تشارك غرفة قطر 
في المنتدى الدولي الخامس لقيادات األسواق 
نوفمبر   ٤-٥ الــفــتــرة  فــي  يعقد  الـــذي  الناشئة 

مع  لالستثمار  قطر  جهاز  ويستضيفه   ٢٠١٤
ريجس  سانت  فندق  في  سويس  كريديه  بنك 
بكين بجمهورية الصين الديمقراطية الشعبية. 
يمثل الغرفة في المنتدى سعادة السيد محمد 
بن أحمد بن طوار نائب رئيس مجلس اإلدارة 
مجلس  منسق  التملي  يحيى  السيد  ويــرافــقــه 

األعمال بالغرفة.


