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رئي�س احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي خليل اخلنجي:

نتوقع من قمة البحرين قرارات نوعية تدعم العمل االقت�صادي امل�شرتك

 1.4تريليون دوالر
الناجت املحلي
لدول التعاون يف
2011

 956مليار دوالر
جمموع �صادرات
دول التعاون
العام املا�ضي

�أكد رئي�س احتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي خليل اخلنجي �أن القطاع اخلا�ص اخلليجي
يتطلع من قمة البحرين �إىل نقلة ا�سرتاتيجية ت�سهم زيادة فعالية القطاع اخلا�ص اخلليجي يف
اقت�صاديات دول املجل�س وحتقق مزيد من املواطنة االقت�صادية بني �شعوب جمل�س التعاون اخلليجي.
و�أ�ضاف �أن هذه النقلة اال�سرتاتيجية لن حتقق �إال من خالل معاجلة كثري من العوائق التنظيمية
واالدارية التي حتد من حتقيق هذه اخلطوة ،حيث ي�أمل القطاع اخلا�ص ان ي�صبح �شريكا ا�سرتاتيجيا
يف �صنع القرارات االقت�صادية والتجارية ترفعها اللجان الوزارية لقادة دول جمل�س التعاون لإقرارها
ر�سميا وتوجيه اجلهات ذات العالقة ب�سرعة التطبيق والتنفيذ �سعيا من القادة لتحقيق الوحدة
االقت�صادية بني دول املجل�س
وتوقع تقرير �صادر عن احتاد غرف دول
جمل�س التعاون اخلليجي �أن ت�شهد قمة املنامة
تبني قرارات داعمة ملبد أ� املواطنة االقت�صادية،
خا�صة �أن دول اخلليج تعترب كتلة اقت�صادية
قوية� ،إذ بلغ ناجتها املحلي يف عام  2011قرابة
 1.4تريليون دوالر ،بزيادة ن�سبتها  29يف
املائة مقارنة بعام  ،2010وبن�سبة منو حقيقي
قدره  7.8يف املائة عام 2011م وذلك بح�سب
تقرير حديث ا�صدرته غرفة جتارة و�صناعة
البحرين م�ؤخرا .ما يعني �أن االقت�صاد اخلليجي
ميثل �أكرث من ن�صف االقت�صاد العربي ككل ،كما
�أن هذه الدول تلعب دورا ً حيويا ً يف ا�ستقرار
�أ�سواق النفط العاملية ،ومتثل  40يف املائة من
االحتياط النفطي املكت�شف ،و 23يف املائة من
احتياط الغاز العاملي ،وت�سهم دول املجل�س
يف ا�ستقرار �أ�سواق النفط ،لأنها تعترب �أكرب
م�صدر للنفط وبن�سبة  25يف املائة من �إجمايل
ال�صادرات العاملية ،كما متتلك دول جمل�س
التعاون  630مليار دوالر من االحتياط النقدي
الر�سمي ونحو تريليوين دوالر من اال�ستثمارات
اخلارجية ،ت�شمل موجودات �صناديق الرثوة
ال�سيادية.
وبلغ جمموع �صادراتها يف عام  2011نحو
 956مليار دوالر مبقارنة بـ 687مليار يف
 ،2010بينما بلغت الواردات يف عام  2011يف
حدود  578مليار دوالر قيا�سا ً �إىل  491مليارا ً
عام  ،2010وبلغ فائ�ض احل�ساب اجلاري يف
عام  2011يف حدود  378مليار دوالر مقارنة
بـ 196مليارا يف عام  ،2010بينما قدرت
الإيرادات احلكومية يف عام  ،2011بنحو
 548مليار دوالر ،وبـ 440مليارا ً عام ،2010
بينما بلغت ن�سبة الر�صيد املايل  11.6يف املائة

من الناجت املحلي مقارنة بـ 7.7يف املائة عام
 .2010ومن املتوقع �أن يرتفع الإنفاق اخلليجي
يف عام  2012بن�سبة  32يف املائة لي�صل �إىل
 389مليار دوالر ،يف مقابل  294مليارا يف
 .2010ح�سب تقرير غرفة جتارية و�صناعة
البحرين.
ومتتلك دول املجل�س �سوقا ً موحدة قوامها
نحو  40مليون ن�سمة ،ويبلغ متو�سط دخل
الفرد فيها نحو � 25ألف دوالر .ويف القطاع
املايل ،كانت القيمة ال�سوقية لل�شركات املدرجة
يف البور�صات اخلليجية نحو  771مليار
دوالر عام  ،2010و�إجمايل موجودات امل�صارف
اخلليجية نحو  1.1تريليون دوالر� ،أما الودائع
فتبلغ  701مليار ،ما يعني �أنها متول ن�سبة
كبرية من املوازنات ،يقدر حجم امل�شاريع الكلية
قيد التنفيذ يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
برتيليوين دوالر.
و�أكد اخلنجي� ،أن القطاع اخلا�ص قدم
ر�ؤيته من خالل درا�سات وور�ش عمل وندوات
اقت�صادية �شارك فيها وزراء معنيون وخرباء
وخمت�صون من داخل دول املجل�س وخارجه،
عن حتديات ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة،
وم�ستقبل الأمن الغذائي اخلليجي العربي.
كما دعا القطاع اخلا�ص ممثال يف احتاد غرف
دول جمل�س التعاون اخلليجي �إىل ا�شراكه
ب�صورة جادة فاعلة يف �أعمال واجتماعات
اللجان الوزارية التي تبحث العديد والق�ضايا
االقت�صادية التي يجب ان يكون القطاع اخلا�ص
حا�ضرا فيها وطرفا ا�سا�سيا يف مناق�شتها حتى
ت�ستفيد هذه اللجان من جتاربه واجنازاته يف
املجاالت االقت�صادية .لذا على اللجان الوزارية
ان حتر�ص كل احلر�ص على اال�ستعانة بتجارب

خليل اخلنجي

القطاع اخلا�ص وا�سهاماته يف كثري من الربامج
واملو�ضوعات االقت�صادية.
وقال �أن حتقيق االمن الغذائي لدول
املجل�س يجب ان ت�سعى احلكومات اخلليجية
لتهيئة القطاع اخلا�ص لتوفري الأمن الغذائي،
واال�ستفادة من االمكانات ال�ضخمة التي
ميتلكها القطاع اخلا�ص لتحقيق هذا الهدف من
خالل و�ضع ر�ؤية وا�ضحة تبني ا�سرتاتيجية
م�شرتكة ،والرتكيز على تنفيذ الأمن الغذائي
الرامي لت�أمني املواد الغذائية الرئي�سية والدخول
يف جماالت اال�ستثمار الزراعي يف اخلارج من
خالل اتفاقيات حكومية ت�ؤمن ال�ضمانات الالزمة
ومن خالل ال�شركات اخلليجية القائمة حاليا
التي متتلك خربة وا�سعة يف البلدان الزراعية
اخلليجية ،واعطاء الأولوية يف اال�ستثمار
اخلليجي امل�شرتك �سواء يف جمال الزراعة �أو
ال�صناعات الغذائية واقامة املخازن وال�صوامع
للدول اخلليجية ح�سب املزايا واملوارد الزراعية
واللوج�ستيات.
وقال اخلنجي ان القطاع اخلا�ص بحاجة
اي�ضا التخاذ خطوات ملمو�سة وعملية ملواجهة
التحديات التي تعيق الو�صول للوحدة
االقت�صادية اخلليجية ال�شاملة واملن�شودة والتي
من بينها �ضرورة �إزالة �أي عوائق لتفعيل العمل
التجاري امل�شرتك ودعم املعار�ض اخلليجية
امل�شرتكة وت�أكيد دورها يف رفع ال�صادرات
اخلليجية كما يحدث االن يف الدول املتقدمة ،مع
اهمية �إ�شراك القطاع اخلا�ص ممثال يف احتاد
غرف دول جمل�س التعاون ح�ضور اجتماعات

ا�ستقرار �أ�سعار الإ�سمنت رغم ارتفاعها يف ال�سعودية

احلديد ينخف�ض بن�سبة  %7عند  265ديناراً للطن
�أكد متعاملون انخفا�ض �سعر
الإ�سمنت عند  265دينارا للطن
مقارنة مع  285دينارا لل�شهر الفائت،
�أي بانخفا�ض يبلغ  ،%7كما �أكدوا
ا�ستقرار �أ�سعار الإ�سمنت رغم ارتفاع
�أ�سعاره يف ال�سعودية البلد امل�صدر
الرئي�سي للمملكة.
وكان رئي�س جلنة املقاولني يف
الغرفة التجارية مبكة عبداهلل �صعيدي
قد �أ�شار لوجود تكتالت بني م�صانع
الإ�سمنت عملت على ت�أخري عمليات
الإنتاج متحجج ًة ب�أعمال ال�صيانة
يف امل�صانع ،وهو الأمر الذي �أدى
ملحدودية معرو�ض الإ�سمنت مما
�أ�سهم بقفز الأ�سعار من  14رياالً �إىل
 21رياالً ،وانتظار �شحنات الإ�سمنت
التي تقدر ب�شاحنتني يومياً .وعزى
�صعيدي هذا التكتل لأجل مواجهة
قرار وزارة العمل ال�سعودية يف فر�ض
ر�سوم  2400ريال على العمالة
الوافدة ،وامل�ساهمة يف تغطية التكلفة.
واعترب املقاول علي مرهون �أن
�سعر الإ�سمنت ال يزال م�ستقرا بعد
زيادة  50فل�سا على الإ�سمنت العادي

�إبراهيم احلدود
لي�صل �إىل  1.750دينار واملقاوم عند
 1.850دينار ،لكنه �أبدى يف الوقت
ذاته تخوفه من �أن تنتقل الزيادة
يف الأ�سعار ال�سعودية خالل الفرتة
القادمة �إىل البحرين باعتبارها البلد
امل�صدر الرئي�سي للبحرين من مادة
الإ�سمنت.
وقال مرهون ان �أ�سعار مواد البناء
الأخرى ثابتة ن�سبيا عدا احلديد الذي
انخف�ض عند  265دينارا للطن مقارنة
مع  285دينارا للطن قبل �شهر،

علي مرهون
وكذلك اخلر�سانة التي ارتفع �سعرها
بواقع دينار واحد للياردة ،فقد زاد
�سعر اليارد لفئة  35نيوتن لت�صل عند
 28.5دينار مقارنة مع  27.5دينار،
وبلغ �سعر الياردة لفئة  45نيوتن 30
دينارا مقارنة مع  29دينارا.
وذكر مرهون �أن �سوق الإن�شاءات
ال يزال يعاين من قلة الأعمال� ،آمال �أن
ت�شهد الفرتة املقبلة م�شاريع جديدة
تعمل على حتريك �سوق املقاوالت.
و�أكد املقاول �إبراهيم احلدود

ا�ستقرار �أ�سعار الإ�سمنت ومعظم مواد
البناء ،كما �أكد على تدين ن�سبة الأعمال
الإن�شائية وامل�شاريع الكبرية باململكة،
م�شريا يف الوقت ذاته لوجود فائ�ض
يف معرو�ض ال�شقق بن�سبة ت�صل عند
.%40
وبح�سب تقرير �شركة جدوى
لال�ستثمار ،ف�إن �إنتاج الإ�سمنت
ال�سعودي �شهد تطورا ً كبريا ً خالل
الأعوام ال�سابقة ،فقد و�صل �إىل
 23.8مليون طن عام  ،2005ثم
زاد يف العام  2007مبقدار  12طناً،
و 2008مبقدار  7.3طن عن العام
 ،2006لي�صل �إىل  59.3مليون طن
عام  ،2010ثم ما يقارب من 62
مليون طن للعام  ،2011ومن املتوقع
�أن يقارب من  69مليون طن للعام
.2013
وت�شهد �صناعة الإ�سمنت يف
ال�سعودية تطورا ً �سريعا ً خالل الفرتة
احلالية ،ومن املتوقع �أن ي�صل حجم
�إنتاج الإ�سمنت �إىل  69.9مليون طن
عام  ،2013يف الوقت الذي يقارب
الإنتاج حاليا ً من  60مليون طن.

جلنة التعاون التجاري بالأمانة العامة ملجل�س
التعاون وكذلك اللجان الفنية التي تبحث
الق�ضايا وم�شروعات القوانني املتعلقة بال�ش�أن
االقت�صادي لتحقيق م�شاركة فاعلة للقطاع
اخلا�ص اخلليجي يف ق�ضايا التنمية االقت�صادية
ويف �صياغة و�صناعة القرارات امل�ؤثرة مبا يحقق
م�صلحة اقت�صاديات دول املجل�س وم�صالح
�شعوبها ويلبي طموحات وتوجهات قياداتها
ال�سيا�سية يف قطاعات اقت�صادية خليجية فاعلة
وم�ؤثرة �إقليميا ودوليا .
و�أ�شار اخلنجي �إىل �أهم معوقات ال�سوق
اخلليجية امل�شرتكة من منظور القطاع اخلا�ص
مثل قيام بع�ض الدول بح�صر �أن�شطة ممار�سة
جتارة اجلملة يف �أن�شطة معينة� ،أو و�ضع قيود
على متلك الأرا�ضي والأ�سهم ،وعدم ال�سماح
لقيام �شركات بدون �شريك وطني ،وعدم ال�سماح
بفتح فروع للبنوك التجارية وغريها� ،إ�ضافة
�إىل املعوقات املرتبطة باالحتاد اجلمركي املوحد
مثل حماية الوكيل وتعريف القيمة امل�ضافة
والإجراءات اجلمركية الروتينية.
ودعا اخلنجي �إىل �إزالة احلواجز الإدارية
والتنظيمية اجلمركية التي التطبيق االمثل
لل�سوق اخلليجية امل�شرتكة ،حيث يتوجب تقدمي
احللول عرب �أف�ضل املمار�سات لهذه العوائق
الإدارية والتنظيمية من اجل ت�سهيل التجارة
البينية بني دول املجل�س من خالل تقدمي امل�ساندة
الفنية واملالية لت�شجيع الدخول يف �شراكات بني
القطاعني العام واخلا�ص يف جماالت ت�شجيع
ال�صادرات ،وتعزيز كفاءة اجلمارك واملوانئ
واملنافذ احلدودية بني دول املجل�س.
وا�شار خليل اخلنجي �إىل �أن القطاع
اخلا�ص بحاجة �إىل بيئة اقت�صادية واجتماعية
مواتية ترتكز على عوامل عدة ترعاها وتدعمها
احلكومات اخلليجية ،ويف مقدمتها م�ساعدة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة يف التطوير
والنمو وتهيئة العمالة املنتجة ،و�ضرورة تهيئة
املناخ اال�ستثماري وتو�سيع الأ�سواق ،وتوفري
احلرية االقت�صادية واحلركة الن�شطة لر�ؤو�س
الأموال وتوجيه اال�ستثمارات من القطاع
اخلا�ص وامل�ؤ�س�سات املالية ورجال الأعمال �إىل
قطاعات ال�صناعة والزراعة واملوانئ وال�سياحة
واالت�صاالت ونظم املعلومات والإن�شاءات،
والتو�سع يف �إن�شاء املناطق احلرة.

«املوا�صالت» تد�شن
هويتها التجارية اجلديدة
قالت وزارة املوا�صالت انه يف ظل توجهاتها اجلديدة
وفقا ملر�سوم ( )70ل�سنة  ،2012د�شنت الوزارة هويتها
التجارية اجلديدة لتتما�شى مع �أهدافها لتوحيد �أن�شطة
النقل حتت وزارة واحدة وتنظيم هذا القطاع املتنامي
ل�ضمان تلبية االحتياجات االقت�صادية ململكة البحرين
على املدى البعيد.
وت�أتي هذه املبادرة وفقا ً لبيان ر�سمي بالتوافق مع
خطة الوزارة اال�سرتاتيجية لفرتة ،2016-2013
والتي تهدف �إىل تطوير وتنظيم قطاعات الطريان املدين،
واملوانئ واملالحة البحرية ،والنقل الربي واخلدمات
الربيدية ب�شكل متكامل بهدف توفري مزيد من النظم
الفعالة التي من �ش�أنها امل�ساهمة يف تي�سري حركة النا�س
والب�ضائع واملعلومات .ويف هذا ال�صدد� ،أعدت الوزارة
برنامج عمل ل�ضمان حتقيق هذه الأهداف وفقا ملقايي�س
مدرو�سة ووا�ضحة والتي من بينها تد�شني عالمة جتارية
جديدة تعك�س التوجه اجلديد للوزارة.
و�أ�ضاف البيان مت تطوير هوية الوزارة بعد التباحث
والت�شاور مع امل�سئولني يف �شتى ادارات الوزارة .ويعرب
ت�صميم العالمة التجارية اجلديدة عن �شتى نواحي
احلركة والنقل التي ت�ضطلع الوزارة مب�سئولية الإ�شراف
عليها .كما يج�سد جميع �أهداف الوزارة بالإ�شارة �إىل
توحيد الغايات لتحقيق هدف موحد ،وهو تعزيز قطاع
النقل البحريني .ويتم حاليا تنفيذ الهوية التجارية
اجلديدة على مراحل يف �شتى �إدارات الوزارة ،حيث يتم
تنفيذها على الفتات املباين ومطبوعات الوزارة واملوقع
الإلكرتوين وو�سائل التوا�صل االجتماعي.
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وفد من متكني يزور �سوق املنامة غدا ً ويت�شاور مع جتارها ب�ش�أن الدعم ..ا�ستبانة:

اقتصاد 13

التجار يع ّولون على «متكني» رغم و�صف  %50منهم ن�شاطها بال�ضعيف
كتب – علي ال�صباغ:
قالت م�صادر يف �سوق املنامة القدمي �إن
وفدا ً من متكني �سيزور ال�سوق غدا ً للوقوف
على حالها ،وا�ستطالع �آراء التجار والت�شاور
معهم ب�ش�أن تقدمي الدعم وامل�ساعدة .يف املقابل
�أو�ضح رئي�س اللجنة الأهلية ملتابعة تطوير
�سوق املنامة القدمي ريا�ض املحرو�س �أنه مل
يتلق �أية ات�صاالت ب�ش�أن الزيارة �سوى ما
�سمعه من بع�ض التجار.
ً
وقال �إن اللجنة �ستعقد اجتماعا لها م�ساء
اليوم يف مكتب النائب �أحمد قراطة يف املنامة
لبحث خطة التحرك املقبلة و�سبل التوا�صل
مع امل�ؤ�س�سات والوزارات املختلفة ويف
مقدمتها متكني.
ونبه املحرو�س �إىل �أن االجتماع �سيبحث
نتائج اال�ستبانة التي نفذتها اللجنة
وا�ستهدفت ا�ستطالع �آراء جتار ال�سوق،
م�شريا ً �إىل �أن هذه اال�ستبانة �أظهرت بو�ضوح
رغبة جتار �سوق املنامة القدمي يف احل�صول
على دعم متكني النت�شال ال�سوق وجتاره من
حاله املزرية.
و�شملت اال�ستبانة ا�ستطالع �آراء عينة
يزيد عدد املبحوثني فيها على  50مبحوثا ً من
جتار ال�سوق .وبح�سب بيانات العينة ف�إن
 %70منها جتار ق�ضوا يف ال�سوق �أكرث من
� 21سنة ،و %20جتار ق�ضوا يف ال�سوق من
� 11إىل � 20سنة ،و %4جتار ق�ضوا يف ال�سوق
من � 6إىل � 10سنوات ،يف حني ميثل التجار
الذين ق�ضوا �أقل من خم�س �سنوات .%6
وبح�سب نتائج اال�ستبانة �أعرب %100
من التجار عن رغبتهم يف احل�صول على
�إعانات �أو قرو�ض من متكني .وعزا  %6من
التجار تعرث الن�شاط التجاري يف �سوق
املنامة القدمي �إىل قلة املعرو�ض من الب�ضائع،
يف حني ر�أى � %92أن ال�سبب قلة عدد الزبائن،
و %2ر�أوا �أن الب�ضاعة غري منا�سبة.
وعن وجهة الإعانات �أو القرو�ض التي
يتطلعون �إىل احل�صول عليها ،قال � %72إنهم

يف اجتماع ا�ست�ضافه بيت التمويل الكويتي  -البحرين

اجتماع لإدارة ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية
حممود النامليتي
�سيوجهونها ل�شراء ب�ضاعة جديدة ،بينما قال
� %18إنهم �سي�سددون بها ديون للآخرين ،يف
حني قال � %10إنهم �سي�سدون قرو�ضا ً بنكية
بها.
وردا ً على �س�ؤال ب�ش�أن تقييم دعم متكني
للن�شاط التجاري و�صف  %50من التجار ب�أن
الدعم �ضعيف ،بينما و�صفه  %4ب�أنه متو�سط،
يف حني ر�أى � %8أنه دعم جيد.
و�أجمع التجار على �أن الأو�ضاع التي
مرت بها اململكة قد �أثرت �سلبا ً على الن�شاط
التجاري ،كما �أجمعوا على �أن التو�سع يف
�إعطاء ال�سجالت التجارية �أ�سهم ب�صورة
�سلبية �أي�ضا ً على الن�شاط التجاري.
واقرتح  %92من التجار يف العينة �أن
تبادر متكني بتنظيم مهرجانات ومعار�ض
وفعاليات يف �سوق املنامة القدمي لدعمه،
بينما رف�ض  %8من العينة ذلك.
وذهب ريا�ض املحرو�س �إىل �أن نتائج
اال�ستبانة تظهر حاجة التجار �إىل الدعم
وتعويلهم على متكني للقيام ب�أمر ما للنهو�ض
بال�سوق الذي باتت مبيعاته تنحدر يوما ً بعد
يوم.
ومن جانبه ،قال نائب رئي�س اللجنة
حممود النامليتي�« :إن ما نحاول القيام به
هو �إحياء ال�سوق ،فمن امل�ؤ�سف �أن التجار

ريا�ض املحرو�س
البحرينيني يهجرون ال�سوق ويغادرونه،
ويحل حملهم �أجانب و�آ�سيويون» ،م�ؤكدا ً �أن
«هذا التدهور يتطلب وقفة من جميع اجلهات
املعينة للحفاظ على ال�سوق العريق» ،معربا ً
عن �شكره للنائب �أحمد قراطة الذي ي�ساند
مطلب تطوير ال�سوق ويدعمه.
وكان جتار يف �سوق املنامة القدمي
انتخبوا الأ�سبوع املا�ضي �أع�ضاء اللجنة
الأهلية ملتابعة م�شروع تطوير �سوق املنامة
القدمي ،وعقدت اللجنة �أول اجتماعني حتى
الآن يف مكتب النائب �أحمد قراطة الذي يرعى
حتركا ً جديدا ً لتطوير ال�سوق التاريخي
العريق يف �أبعاده املختلفة.
وي�ؤكد التجار يف ال�سوق �أنه يحت�ضر
يف ظل انخفا�ض حاد للمبيعات ،وبخا�صة
بعد تفجر الأحداث ال�سيا�سية يف البحرين،
وانعدام املرافق واملواقف والبنى التحتية
ال�ضرورية ال�ستمراره.
وانتخب لع�ضوية اللجنة كل من :حممود
النامليتي ،وريا�ض املحرو�س ،و�سعيد
التحو ،وعبدالكرمي فليج ،و�سيد عبا�س
احلليبي ،وبديع ال�سعد ،وخالد قراطة ،علي
ماجد عبداهلل .واختري املحرو�س رئي�سا ً للجنة
والنامليتي نائبا ً له ،وفليج �أمينا ً لل�سر.

وكالة الت�صنيف AM BEST

منح «البحرين الوطنية للت�أمني» الت�صنيف االئتماين ()+BBB
�أعلنت وكالة الت�صنيف العاملية عن منحها �شركة
البحرين الوطنية للت�أمني الت�صنيف االئتماين ++B
(جيد) والت�صنيف املايل  +bbbمبنظور م�ستقر.
وبح�سب هذا الت�صنيف يعك�س قوة ر�أ�س املال
وو�صف جيد للأعمال وربحية ت�شغيلية متميزة،
�إ�ضافة �إىل التقدم يف �أعمال االكتتاب و�إدارة خماطر
جيدة للم�شاريع ن�سبة للأنظار الإقليمية ،والنتائج
املالية اجليدة ب�شكل عام واملركز امل�ستقر لل�شركة� .أما
بالن�سبة للعوامل التي قيدت الت�صنيف فهي تركز �شركة
البحرين الوطنية للت�أمني على ال�سوق املحلي وتركيز
اال�ستثمارات يف الأ�سهم.
وقال البيان :تعترب �شركة البحرين الوطنية للت�أمني
ثاين �أكرب �شركة ت�أمني يف ال�سوق البحريني بح�صة يبلغ
قدرها  ٪11ومبقدار  ٪17من �أعمال اكتتاب مرتبطة
بال�سيارات .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،ومن �أجل منوها يف
ال�سوق الإقليمي� ،أن�ش�أت ال�شركة فرعا لها بدولة قطر
يف عام  2011لتقبل عن طريقه �أعمال �إعادة الت�أمني
من دول جمل�س التعاون اخلليجي .يعد الت�أمني على
ال�سيارات الأكرث �شيوعاً ،فقد بلغت ن�سبة امل�ساهمة
لإجمايل الأق�ساط املكتتب بها  %58وبلغ �صايف الأق�ساط

املكتتبة � .%93أما ق�سم الت�أمينات العامة بال�شركة
ي�شمل الت�أمني على كافة الأخطار ،والت�أمني الهند�سي
والت�أمني البحري �إ�ضافة �إىل ت�أمني املمتلكات ،مما �أدى
�إىل االحتفاظ بن�سبة  %10من الأعمال التجارية.
و�أ�شارت الوكالة �إىل �أن �شركة البحرين الوطنية
للت�أمني متلك قاعدة ر�أ�س مال متحفظة مما تدعم ظروف
االكتتاب املحتملة .من فوائد امتالك قاعدة ر�أ�س مال
متحفظة ،انخفا�ض الت�أمني �ضد املخاطر يف ال�شركة
بدعم من برنامج �إعادة ت�أمني متميز� .إىل ذلك ،تركيز
اال�ستثمارات يف الأ�سهم ميكن �أن ي�أثر على و�ضع ر�أ�س
مال ال�شركة.
�أثبتت �شركة البحرين الوطنية للت�أمني ا�ستمرارها
يف الأداء القوي عرب �سجل جيد من الربحية من الناحية
التقنية .فقد حققت البحرين الوطنية للت�أمني وملدة
خم�س �سنوات ن�سبة متو�سط ح�سابي موزون بلغ ،٪79
مما يدل على قدرة الت�سعري القوية و�ضوابط االكتتاب.
�أجنزت ال�شركة ب�أعمالها الربحية من الناحية التقنية
تقدما ً يف ال�سوق املحلي يف عامي  2010و.2011
بالرغم من قوة الربحية من الناحية التقنية� ،إال �أنها يف
اجتاه الهبوط ن�سبة لل�ضغوط التناف�سية.

�ألبا :تقنية حديثة لزيادة الكفاءة
�أكدت �شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب( .البا) حر�صها على حتقيق ما
تعهدت به من تطوير الكفاءة والعمليات الت�شغيلية مع �إعالنها للم�شاركة
يف التطبيق املبكر لتقنية 3.0 Hyper-V 2012 Windows Server
 2012 and System Centreالتي مت �إطالقها حديثاً.
جاء هذا الإعالن خالل ور�شة عمل  2012 Windows Serverالتي
نظمتها �شركة ميكرو�سوفت البحرين بتاريخ  19و 20دي�سمرب اجلاري
بفندق ال�شرياتون ،وميثل الإطالق الر�سمي لـ2012 Windows Server
يف ال�سوق البحريني.
وقد اختريت �شركة البا يف مايو املا�ضي لتكون �ضمن برنامج التطبيق
ال�سريع لهذه البنية التحتية احلديثة ،والتي مت تطبيقها يف خمتلف مراكز
البيانات التابعة لل�شركة من �أجل حتقيق �أف�ضل بيئة للتقنية ال�سحابية
اخلا�صة.
ويف تعليقه على تطبيق هذه التقنية� ،صرح مدير تقنية املعلومات
بال�شركة ،ع�صام هادي ،قائالً« :من املهم بالن�سبة ل�شركة بحجم �شركة
البا �أن حتافظ على كفاءة عمليات الدعم جلميع جوانب الأعمال فيها ،مما
ي�ساعدها على حتقيق �أهدافها الإنتاجية .وتطبيق هذه البنية التحتية
اجلديدة للتقنية ال�سحابية يعد خطوة على الطريق ال�صحيح ،حيث �ساهم
يف خف�ض التكلفة الت�شغيلية لتقنية املعلومات بن�سبة  25يف املئة ،وذلك
من خالل اال�ستخدام املوثوق واملبتكر لوحدة التخزين منخف�ضة التكلفة،
كما حقق تقدما ً يف توفر الأنظمة ب�شكل م�ستمر .ومع تطبيق Windows
 2012 Serverمن ميكرو�سوفت� ،سنتمكن من حتقيق �أعلى درجات
الكفاءة ،مما يتيح لل�شركة فر�صة �أكرب للإبداع واالبتكار وحتقيق النمو».

عقد االجتماع ال�سابع والع�شرون ملجل�س
�إدارة ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية
با�ست�ضافة بيت التمويل الكويتي  -البحرين
يف مقر البنك باملنامة بح�ضور ممثلني عن
بنك �إندوني�سيا ،م�صرف البحرين املركزي،
م�صرف ال�سودان املركزي ،والبنك الإ�سالمي
للتنمية ،ووزارة املالية يف بروناي دار ال�سالم،
وهيئة اخلدمات املالية املاليزية (البوان)،
وبيت التمويل الكويتي  -البحرين ،وبنك
امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي ،كريديت
�أجريكول كوربوريت �أند �أنف�ستمنت بنك ،وبنك
الكويت الوطني.
ورحب خالد حمد رئي�س جمل�س �إدارة
ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية واملدير
التنفيذي للرقابة امل�صرفية يف م�صرف
البحرين املركزي ،مبجل�س �إدارة ال�سوق املالية
الإ�سالمية الدولية و�شكرهم على ر�ؤيتهم
امل�ستقبلية الثاقبة وتوجيهاتهم التي تلعب
دورا ً حموريا ً يف جعل ال�سوق املالية الإ�سالمية
الدولية تركز جهودها على توحيد املنتجات
والتوثيق فيما يتعلق بر�أ�س املال الإ�سالمي
و�أ�سواق املال يف ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
من جهته� ،شكر �إجالل علوي الرئي�س
التنفيذي لل�سوق املالية الإ�سالمية الدولية
�أع�ضاء جمل�س الإدارة على الدور الذي
يقومون به وعلى �إر�شاداتهم القيمة ،كما �أعرب
عن تقديره �أي�ضا ً �إىل م�صرف البحرين املركزي
لدعمه امل�ستمر .و�شكر بيت التمويل الكويتي
 البحرين لقيامه با�ست�ضافة هذا االجتماع يفمقرهم الرئي�سي باملنامة.
كما �شدد علوي على �أهمية اجلهود التي

تقوم بها ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية
لتوحيد ال�سوق ،ال�سيما فيما يتعلق ب�إدارة
ال�سيولة وتخفيف املخاطر ،معربا ً عن �أمله يف
�أن يتم �سريعا ً اعتماد وتنفيذ هذه املعايري يف
ال�سوق العاملية .و�أ�شار �إىل �أن �صناعة التمويل
الإ�سالمية �أ�صبحت واحدة من �أهم القطاعات
الرئي�سية يف االقت�صاد العاملي ،لذا يجب
الإ�سراع يف توحيد جوانب وممار�سات حمددة
من �صناعة التمويل الإ�سالمية.
وعرب جمل�س الإدارة عن �سعادته للتقدم
يف معيار الوكالة املطلقة بني البنوك ،ومعايري
منتجات حتوط العمالت ،ومعيار رهن
املنتجات .كما وافق املجل�س على ال�شروع
يف عدد من املعايري اجلديدة وت�شمل توحيد
�صكوك الإجارة بالإ�ضافة اىل اال�ست�شارة
حول ترتيب دعم االئتمان املتعلق بالتحوط
الإ�سالمي .وعالوة على ذلك� ،أعرب املجل�س عن
تقديره للندوات وور�ش العمل التي تقوم بها
ال�سوق املالية الإ�سالمية الدولية والتي ت�ساهم
يف خلق فهم ووعي �أف�ضل حول �أبرز مكونات
ر�أ�س املال الإ�سالمي و�أ�سواق املال يف خمتلف
الأنظمة الق�ضائية يف جميع �أنحاء العامل.
كما عقد ال�سوق املالية الإ�سالمية �صباح
�أم�س ندوة حول ال�سوق املالية الإ�سالمية� ،إدارة
ال�سيولة و�أدوات تخفيف املخاطر وتخللها عدد
من اجلل�سات التي ناق�شت موا�ضيع متعددة
تتعلق بر�أ�س املال الإ�سالمي و�أ�سواق املال
مثل ال�صكوك ،والوكالة املطلقة بني البنوك،
والرهن والرتتيبات الثالثية الأطراف للأوراق
املالية ،التحوط الإ�سالمي والعهد العقارية
اال�ستثمارية الإ�سالمية.
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قمة البحرين اخلليجية تعقد اليوم و�سط حتديات تنموية واقت�صادية متزايدة

حمللون :مطلوب �آليات تنفيذ فاعلة لتحقيق املواطنة االقت�صادية
الأيام  -خا�ص
يجمع خرباء وحمللون اننا �أردنا �أن نبد أ� من�صفني ،فان
منا�سبة عقد القمة اخلليجية يف البحرين هي جتديد حليوية
جمل�س التعاون اخلليجي  -ك�إطار للتكامل ال�سيا�سي
واالقت�صادي اخلليجي الذي ال ميكن �إنكار �أجنازاته �أو
جتاهلها يف م�سرية التكامل االقت�صادي ،وال �سيما ما حتقق
على �صعيد املواطنة االقت�صادية ،حيث ت�شمل جتارة
التجزئة واجلملة والعقار واال�ستثمار والتعليم وال�صحة،
كما مت �إجناز التعرفة اجلمركية املوحدة ،ومت �إلغاء ال�ضريبة
اجلمركية بني دول املجل�س يف عام  .2003و�أعلن عن
انطالق ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة منذ بداية العام 2008
حيث با�شرت الدول الأع�ضاء ب�إ�صدار الأدوات الت�شريعية
لتحقيق قيام ال�سوق وال �سيما على �صعيد حترير عنا�صر
االنتاج بكافة ا�شكالها ووحدت دول جمل�س التعاون الكثري
من الإنظمة والقوانني يف جمال الأمن والتعليم وال�صحة
والت�أمينات والتقاعد والتجارة والزراعة وال�صناعة
واال�ستثمار وتداول الأ�سهم ومتلك العقار واملجالني العديل
والقانوين.
وكتعبري عن رغبة التغيري ومواكبة التغريات وافق
قادة املجل�س يف قمتهم يف م�سقط عام  2001على ن�ص
االتفاقية االقت�صادية اجلديدة التي تت�ضمن ف�صوال جديدة
مثل االحتاد اجلمركي (الف�صل الأول) ،وال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة (الف�صل الثاين) ،واالحتاد االقت�صادي والنقدي
(الف�صل الثالث) .وتخ�ص�ص االتفاقية اجلديدة ف�صالً
م�ستقالً عن التكامل الإمنائي بني دول املجل�س (الف�صل
الرابع) ،وتنمية املوارد الب�شرية (الف�صل اخلام�س) ،وف�صالً
عن التعاون يف جماالت البحث العلمي والتقني (الف�صل
ال�ساد�س) ،وعن النقل واالت�صاالت والبنية الأ�سا�سية
(الف�صل ال�سابع).
�إال �أن ما يجمع عليه �أي�ضا هو حاجة دول املجل�س
لآليات تنفيذ فاعلة تتجاوز مرحلة القوانني اال�سرت�شادية
واال�سرتاجتيات البعيدة املدى والقرارات العليا �إىل مرحلة
�آليات وبرامج التنفيذ امللزمة والقرارات التنفيذية لقرارات
القمم .البداية ال�صحيحة يجب �أن تكون بقرار �سيا�سي
يعطي �صالحية اتخاذ القرارات و�إلزامية تنفيذها يف كل ما
يخ�ص التكامل االقت�صادي اخلليجي واملواطنة اخلليجية

بيد م�ؤ�س�سات العمل امل�شرتك اخلليجية كما هو احلال
بالن�سبة للتجربة الأوروبية.
وعلى �صعيد حمطات التكامل االقت�صادي الكربى –
وبعد مرور �أكرث من ثالثة عقود على ت�أ�سي�س املجل�س ،يرى
ه�ؤالء اخلرباء واملحللون �أن العديد من اخلطوات والقرارات
الهامة تعرثت يف التنفيذ الفعلي ،مبا يف ذلك �آليات احت�ساب
القيمة اجلمركية و�صندوق الإيرادات اجلمركية وتوزيعه
والتعوي�ضات .وعلى الرغم من ارتفاع حجم املبادالت
التجارية البينية بني دول املجل�س من  17.7مليار دوالر
عام � 2003إىل نحو  35مليار دوالر عام � 2011أي بنحو
ال�ضعف ،اال ن ن�سبتها من جمموع التجارة اخلارجية لدول
املجل�س ال تزال مل تتجاوز  .%9وهي نف�س املعدل الذي ظل
�سائدا طوال العقدين املا�ضيني تقريبا.
وبخ�صو�ص ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة التي مت اطالقها
عام  2008يقول الأمني العام للمجل�س اننا جتاوزنا
مرحلة الإعداد لل�سوق ،وبد�أت املراحل التنفيذية الفعلية �إىل
جانب املتابعة والتقييم .ومن الأهمية مبكان يف هذه املرحلة
ا�ستكمال �إ�صدار الأدوات الت�شريعية والقانونية داخل كل
دولة ب�ش�أن م�سارات ال�سوق التي ت�ستلزم ذلك ،باعتبار ذلك
مطلبا ً مهما ً ل�سالمة تنفيذ ما ورد يف �إعالن ال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة.
وتخت�ص جلنة ال�سوق اخلليجية امل�شرتكة  -وهي
م�شكلة من وزارات االخت�صا�ص يف الدول الأع�ضاء -
بالتعامل مع جميع الق�ضايا املتعلقة بال�سوق وتنظر يف �أي
اقرتاحات �أو ق�ضايا تتم �إثارتها ،والعمل على حلها �أو رفعها
�إىل جلنة وزراء املالية واالقت�صاد التي �أناط بها املجل�س
الأعلى مهمة متابعة �سري العمل يف ال�سوق امل�شرتكة� .إىل
جانب هذه الآليات ،يجري العمل حاليا ً على ت�شكيل هيئة
ق�ضائية  judicial commissionوفقا ً للمادة ( )27من
االتفاقية االقت�صادية �ستنظر يف �أي ق�ضايا ال يتم البت فيها
من خالل الآليات املعتادة.
وبخ�صو�ص توحيد �أ�سواق العمل ،فقد �صدرت ب�ش�أنها
عدة قرارات متنح مواطني دول املجل�س حق امل�ساواة يف
جمال العمل يف القطاعني الأهلي واحلكومي .و�صدرت
قرارات تنفيذية على م�ستوى دول املجل�س لتطبيق امل�ساواة
بني مواطني دول املجل�س ،واحت�سابهم �ضمن الن�سب

املطلوبة يف توطني الوظائف .وتوا�صل الأمانة العامة مع
الدول الأع�ضاء العمل على �إيجاد حلول لبع�ض الإ�شكاالت
املتعلقة بتطبيق هذا املبد�أ يف القطاعني الأهلي واحلكومي
بغية ا�ستكمال ذلك على م�ستوى دول املجل�س .كما �صدرت
موافقة املجل�س الأعلى على مد مظلة احلماية الت�أمينية عن
طريق التقاعد املدين والت�أمينات االجتماعية ملواطني دول
املجل�س العاملني خارج دولهم يف �أي دولة ع�ضو اعتبارا
من �شهر يناير  ،2006و ُي�سهم ذلك يف ت�سهيل تنقل العمالة
املواطنة وت�شغيلها فيما بني دول املجل�س ،ويحفظ لها
ا�شرتاكاتها يف جمال الت�أمينات االجتماعية والتقاعد كما لو
كانوا يعملون يف دولهم.
�أما بخ�صو�ص االحتاد النقدي لدول املجل�س ،فمن
الوا�ضح اليوم �أن دخوله حيز التنفيذ الفعلي �سوف يت�أجل
ل�سنوات عديدة قادمة ،يقوم خاللها املجل�س التقدي بو�ضع
لبنات التعاون النقدي وتن�سيق ال�سيا�سات النقدية و�ضبط
م�ؤ�شرات الوحدة النقدية ،ثم ي�شرف على ت�أ�سي�س امل�صرف
اخلليجي املركزي الذي �سوف ميهد الطريق لقيام الوحدة
النقدية.
�إن الوحدة االقت�صادية بني دول املجل�س تواجه اليوم
مع�ضالت اقت�صادية يزداد وقعها �سنة بعد اخرى ويت�سع
نطاق انعكا�ساتها على جوانب احلياة املختلفة بوترية
مت�سارعة حتى او�شكت تلك املع�ضالت ان تخلف وراءها
�سل�سلة من التبعات االجتماعية وال�سيا�سية مل يح�سن
االقت�صاد اخلليجي يف اجلملة التعامل معها حتى الآن.
بل ان بع�ض جوانب االقت�صاد اخلليجي بات يتكامل مع
االقت�صادي العوملي  -بدليل اتفاقيات التجارة احلرة -
ب�أ�سرع مما يتكامل ذاتيا.
ويف نطاق تلك املع�ضالت اقت�صادية ،فان اهم هذه
الق�ضايا و�أخطرها هو مو�ضوع البطالة يف �صفوف
املواطنني ،وتفاقم م�شاكلها االقت�صادية واالجتماعية ،بل
وحتى ال�سيا�سية .وتقدر االح�صائيات �أن معدالت البطالة
و�صلت اىل م�ستويات خطرة ،و�أن هناك حاجة خللق فر�ص
عمل لنحو مليون �شخ�ص يف دول اخلليج خالل ال�سنوات
الع�شر القادمة .اال �أن �أمناط التنمية الراهنة �ستكون عاجزة
عن توليد وظائف جديدة لهذه العدد من العاملني ،كما
�أن معظم هذه الوظائف قائم بالفعل على ا�سا�س التكلفة

العمالية املنخف�ضة� ،أي الأيدي العاملة الأجنبية .وال تزال
العمالة الوافدة ت�شكل فيها ن�سبا مرتفعة بالن�سبة اىل
�أجمايل قوة العمل يف جميع الدول االع�ضاء (البحرين ،%60
الكويت  ،%77عمان  ،%46اململكة العربية ال�سعودية ،%60
قطر واالمارات العربية املتحدة  %80حيث ت�صبح الن�سبة
االجمالية  %70 ,5من �أجمايل قوة العمل بدول جمل�س
التعاون.
ولعل من �أبرز التحديات التي تعاي�شها امل�سرية التنموية
الوطنية بدرجة �أو ب�أخرى ومل تتخل�ص منها رغم مرور �أكرث
من �أربعة عقود تنموية بهذه الدول ا�ستمرار هيمنة املوارد
الأحادية على م�صادر توليد الدخل والذي ي�ؤدى �إىل ت�ضييق
خيارات التنمية وفر�ص النمو بل الأح�سا�س بالإنكفاء
للوراء ،خا�صة �أيام تراجع الإيرادات النفطية ،كذلك ا�ستمرار
حمدودية الطاقة اال�ستيعابية للأ�سواق املحلية ب�سبب
االعتماد املفرط على اال�سترياد وعدم قدرة القطاع ال�صناعي
على تلبية الطلب املحلي اال�ستهالكي واال�ستثماري .فمنذ عام
 1987وحتى عام  2011بلغ متو�سط م�ساهمة االيرادات
النفطية  %58 ,1من �أجمايل ايرادات القطاع العام.
كما �أن القطاع اخلا�ص ال يزال يطالب ب�شراكة حقيقية
يف التنمية على م�ستوى التخطيط والتنظيم والتنفيذ.
وهذا يجب �أن يرتجم بدوره يف قيام عمل م�ؤ�س�سي يبد أ�
من اجتماعات القمم اخلليجية ومير عرب كافة الأجهزة
التخطيطية والتنفيذية يف الأمانة العامة.
واملواطنون اخلليجيون يتطلعون �أي�ضا لوحدة
اقت�صادية يتلم�سونها مل�س اليد ،ويجنون ثمارها يف مواقع
حياتهم االجتماعية واالقت�صادية ،ووظائفهم وم�ساكنهم
و�أحيائهم .وال يخفى املراقبون ارتباط ذلك ب�إ�صالح �أ�شمل
قادمة عليه دول املجل�س يف املجاالت الد�ستورية والت�شريعية
يج�سد م�شاركة املواطنني يف الت�شريع والرقابة والإ�صالح
من خالل امل�ؤ�س�سات الت�شريعية املنتخبة ،وت�ستند مهامها
على ال�شفافية وامل�سئولية واالجتماعية امل�شرتكة واحلريات
العامة وحماربة الف�ساد ،وبناء م�ؤ�س�سات املجتمع احلديثة
والنظام الق�ضائي املتطور وت�سهم يف �صناعة احلياة بحرية
وفاعلية و�صدق تخرج دول املجل�س من حالة االنك�شاف
اخلارجي �إىل حالة اندماجية تكاملية قادرة على اال�ستمرار
والنمو.

اتفاقية تعاون مع الفلبني

بهدف تبادل فر�ص اال�ستثمارية العديدة بني البلدين

البحرين ت�ست�ضيف القمة االقت�صادية البحرينية الفلبينية مطلع 2013
�أثنى �إبراهيم حممد علي زينل النائب الأول لرئي�س
غرفة جتارة و�صناعة البحرين على العالقات الثنائية
واالقت�صادية الطيبة التي جتمع مملكة البحرين بجمهورية
الفلبني ،مرحبا ً با�ست�ضافة البحرين للقمة االقت�صادية
البحرينية الفلبينية خالل �شهر يناير  ،2013الفتا ً اىل
ان ا�ست�ضافة هذا احلدث ت�ؤكد على الرغبة امل�شرتكة يف
تنمية وتطوير العالقات االقت�صادية وزيادة حجم التبادل
التجاري بني البلدين ،والعمل على ا�ستثمار الفر�ص
اال�ستثمارية العديدة املتاحة يف البلدين ال�صديقني ،جاء ذلك
خالل اجتماع عقد ببيت التجار مع وفد ميثل �شركة القمة
االقت�صادية العاملية البحرينية الفلبينية ،مت خالله التوقيع
على مذكرة تفاهم بني الطرفني ب�ش�أن تنظيم القمة املذكورة
وقعها نيابة عن الغرفة عثمان حممد �شريف الري�س القائم
ب�أعمال الرئي�س التنفيذي ،وعن �شركة القمة االقت�صادية
العاملية البحرينية الفلبينية رئي�س جمل�س �إدارتها روا
�سيفيلال.
وتن�ص مذكرة التفاهم على العمل بني اجلانبني من
�أجل تنمية العالقة الثنائية من مملكة البحرين وجمهورية
الفلبني ،ودعوة ال�شركات الأجنبية ،و�أ�صحاب الأعمال
وامل�ستثمرين يف كال البلدين لال�ستثمار يف مملكة البحرين
وجمهورية الفلبني ،وامل�شاركة يف الفعالية التي �ستنظمها
�شركة القمة االقت�صادية العاملية البحرينية الفلبينية
يف مملكة البحرين يف �شهر يناير املقبل ،وكذلك التعاون
بني اجلانبني لتنظيم هذه الفعالية �سنويا ً يف كال البلدين،
والرتويج ململكة البحرين ودول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية من خالل فرع ال�شركة يف جمهورية الفلبني.
وبهذه املنا�سبة �أكد القائم عثمان �شريف �أن الغرفة تدعم
وت�شجع كافة الفعاليات التي من �ش�أنها الإ�سهام يف تعزيز
وتو�سيع قاعدة العالقات االقت�صادية امل�شرتكة بني مملكة
البحرين وجمهورية الفلبني ال�صديقة ،م�شيدا ً يف هذا ال�صدد
بعمق ومتانة العالقات االقت�صادية القائمة بني البلدين
ال�صديقني ،والنمو امللحوظ يف هذه العالقات والتطور الذي
ت�شهده يف ظل اجلهود املبذولة من قبل قيادتي وحكومتي

البلدين ال�صديقني لتعزيزها وتطويرها بكافة الو�سائل
والآليات.
من جانبه �أعرب رئي�س الوفد الفلبيني Roa Jacob
 Sevillaعن اهتمام بالده بتنمية وتعزيز م�ستوى العالقات
الثنائية مع مملكة البحرين من خالل تفعيل دور القطاع
اخلا�ص يف البلدين لتنمية وتن�شيط اال�ستثمارات امل�شرتكة،
الفتا ً اعتزام بالده تنظيم قمة عربية فلبينية م�شرتكة خالل
العام املقبل  ،2013م�شريا ً �إىل �أن القمة �ست�ضم ممثلني عن
كربى ال�شركات الفلبينية من خمتلف القطاعات واملجاالت
التجارية ،مبينا ً ب�أنه من املقرر �أن يتم خالل القمة الرتتيب
لعقد لقاءات ثنائية بني �أ�صحاب الأعمال امل�شاركني ،م�شريا ً
اىل �أن الهدف الرئي�سي لتنظيم هذه الفعالية هو بحث �سبل
و�آفاق تنمية التعاون االقت�صادي امل�شرتك وبحث املزيد من
الفر�ص اال�ستثمارية املتاحة بني الفلبني والدول العربية
واخلليجية.
كما �أعرب جانب الغرفة عن ترحيب غرفة جتارة
و�صناعة البحرين بالتعاون مع اجلهات الفلبينية لإقامة هذه
القمة الهامة ،واالطالع على الفر�ص وامل�شاريع اال�ستثمارية
املتاحة ،معربا ً يف الوقت ذاته عن �أهمية الفعالية ملا متثله
من فر�صة جيدة �أمام القطاع التجاري يف البحرين لاللتقاء
بنظرائهم من التجار و�أ�صحاب الأعمال الفلبينيني من �أجل
فتح قنوات جديدة ملزي ٍد من التعاون االقت�صادي والتجاري
والتنموي بني البلدين ال�صديقني ،مرحبا ً بتعزيز �آليات
التعاون بني غرف التجارة يف البحرين والفلبني لتحقيق كل
ما يخدم تطوير امل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة.
وقدم الوفد الفلبيني خالل االجتماع عر�ضا ً تو�ضيحيا ً
حول �أبرز القطاعات التجارية التي ت�شهد منوا ً كبريا ً يف
جمهورية الفلبني ومن �ضمنها قطاع الأغذية ،املنتجات
الزراعية ،الأرز الب�سمتي ،الفتا ً �إىل توفر الأرا�ضي وامل�ساحات
الوا�سعة لال�ستثمار يف جمال الزراعة ،وكذلك توفر العديد
من امل�شاريع اال�ستثمارية اجلاهزة ولكن بحاجة �إىل ممولني
ماليني لإقامتها،

