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متوقعا ً االنتهاء منها خالل  2016وتنتج  1500ميجاوات ..مريزا:

بحث متويل املرحلة الثانية من حمطة الدور بقيمة  1.5مليار دوالر
نضال الشيخ :تصوير :نور محمد
ك�شف وزير الدولة ل�ش�ؤون الكهرباء واملاء
د.عبداحل�سني مريزا عن وجود م�شاورات مع وزارة
املالية لبحث متويل املرحلة الثانية من حمطة الدور
وهو امل�شروع الذي من املمكن �أن يكلف حوايل  1.5مليار
دوالر ،م�شريا �إىل انه وح�سب التقديرات الأولية �سينتج
حوايل � 1200إىل  1500ميجاوات من الكهرباء و�سيتم
االنتهاء منه يف .2016
وذكر مريزا ب�أن حمطة الدور املرحلة الأوىل كانت
�أخر حمطة مت بنا�ؤها وتد�شينها نهاية ابريل من قبل
جاللة امللك ،منوها �إىل ان هناك حت�سنا كبريا ملا يحدث
من انقطاع يف الكهرباء واملاء؛ فبح�سب احلقائق
والأرقام امل�سجلة كانت ت�شري �إىل ان متو�سط
فرتة االنقطاع الكهربائي يف �صيف عام 2010
لكل م�شرتك � 3ساعات �أي مبعدل  170دقيقة
وتقل�صت �إىل  18دقيقة فقط يف  ،2012ب�سبب

تغيري الطريقة املتعامل بها.
َنّ
وبي مريزا �أنه مت زيادة املولدات التي يتم و�ضعها
�أمام البيوت يف حال انقطاع الكهرباء �إىل  125مولدا ومت
طلب � 35آخر� ،إ�ضافة لزيادة عدد خطوط مركز ات�صال
البالغات يف ال�صيف �إىل  40خط مع زيادة عدد العمال
مع �إخبار املواطن ب�آخر التطورات واملتبقي من الوقت
لإرجاع الكهرباء الأمر الذي �ساعد الكثري على اال�ستقرار.
و�أ�شار مريزا �إىل �أنه مت عمل مراكز للطوارئ يف كل
حمافظة لتفادي ازدحام ال�شوارع وتوفري الوقت� ،إ�ضافة
لزيادة عدد مركبات ال�سيارات التي تكت�شف موقع العطل،
حيث كان يف ال�سابق يتم حفر م�سافات طويلة ولكن الآن
ال�سيارة تبني موقع اخللل توفريا للوقت والكلفة.
وعند �س�ؤاله حول �شكاوي املياه ،قال« :كانت هناك
�شكاوي حمدودة يف العام املا�ضي و�ستكون اقل هذا العام
بف�ضل م�شاريع �أنابيب املياه التي يتم العمل فيها حاليا
يف جميع املناطق ،و�ستوفر حمطة الدور  48مليون
جالون ،والطاقة الإنتاجية للمياه  205ماليني جالون

كمال :الفر�ص متاحة لزيادة التعاون مع اليابان
�أكد كمال بن �أحمد وزير
املوا�صالت القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي ملجل�س التنمية االقت�صادية
�أن الفر�صة متاحة �أمام كل من مملكة
البحرين وامرباطورية اليابان لزيادة
التعاون االقت�صادي بينهما ورفع
م�ستوى التجارة البينية لأكرث من
م�ستواها احلايل.
جاء ذلك خالل لقائه مع وفد
«رابطة التعاون االقت�صادي البحريني
الياباين  »JBECالذي �ضم ممثلي 27
�شركة يابانية يف قطاعات �صناعية
عدة هي الهند�سة واملواد البرتكيماوية
والأغذية والتمويل والطاقة املتجددة
والفوالذ والتجارة برئا�سة يو�شيهريو
�شيجهي�سا الرئي�س الفخري ملجموعة
جيه جي �سي .JGC Group
وقد اطلع الوفد الزائر على املميزات
التناف�سية لالقت�صاد البحريني وما
يتميز به من تنوع وحرية ،واطلع
على �سيا�سة اململكة يف التعامل مع
�أبرز املتغريات االقت�صادية مبرونة
وما حققته اململكة من مواقع متقدمة
يف عدد من امل�ؤ�شرات الدولية املتعلقة
بالتناف�سية العاملية باملقارنة مع

وزير املوا�صالت
اقت�صاديات املنطقة ،وما توفره البيئة
اال�ستثمارية يف البحرين من فر�ص
متعددة �ساهمت يف جذب كربيات
ال�شركات وامل�ستثمرين العامليني
لال�ستفادة منها� ،إىل جانب ما تتميز
به اململكة يف املنطقة من قوى عاملة
م�ؤهلة وكلفة معي�شة منخف�ضة ن�سبيا ً
ومعدالت تنمية ب�شرية مرتفعة مما
ي�ؤهلها لتكون البوابة املثلى نحو
�سوق اخلليج العربي الذي يبلغ
حجمه تريليون دوالر �أمريكي.

ترخي�صا ل�شركة «نك�ست كري»
املركزي مينح
ً
منح م�صرف البحرين املركزي
ترخي�صا ل�شركة نك�ست كري
« »Nextcareالقاب�ضة (ذ.م.م) لت�أ�سي�س
�شركة نك�ست كري البحرين �ش.م.ب (م)
وذلك ملزاولة �أعمالها يف مملكة البحرين.
اجلدير بالذكر �أن �شركة نك�ست كري
القاب�ضة والتي ت�أ�س�ست يف البحرين
بر�أ�سمال مدفوع بلغ  8ماليني دوالر
�أمريكي� ،أ�صبحت بحلول العام 2006
مملوكة من قبل جمموعة �أليانز العاملة
يف والية بفاريا يف �أملانيا .كما متتلك
ال�شركة والتي تتخذ من البحرين مقرا
لها ك�شركة م�ساهمة بحرينية عدة
�شركات يف كل من الإمارات ،وم�صر،
ولبنان واململكة العربية ال�سعودية.
وتخت�ص هذه ال�شركة وال�شركات
التابعة لها بالعمل يف جمال تقدمي

اخلدمات امل�ساندة ،والتي تقوم من خالل
تقدمي تلك اخلدمات مب�ساندة �شركات
الت�أمني يف �إدارة مطالبات الت�أمني
ال�صحي ومتابعتها مبا يف ذلك تقدمي
الدعم الالزم وامل�ستمر للعميل.
وذكر احمد عبد العزيز الب�سام،
مدير �إدارة الرتاخي�ص وال�سيا�سات لدى
امل�صرف املركزي« :نرحب بقرار �شركة
نك�ست كري احل�صول على ترخي�ص
ملزاولة �أعمالها يف البحرين ،ونتطلع
�إىل تو�سع ال�شركة يف تقدمي خدماتها يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا».
و�أ�ضاف الب�سام ب�أن الإح�صائيات
الأخرية ت�شري �إىل حدوث منو �سريع يف
قطاع الت�أمني ال�صحي ،الأمر الذي يوفر
فر�صا هائلة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا».

تغطية الإ�صدار  93ل�صكوك الت�أجري الإ�سالمية
�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه مت تغطية الإ�صدار رقم (93
 )BH00034P09E6من �صكوك الت�أجري الإ�سالمية احلكومية ق�صرية الأجل
التي ي�صدرها م�صرف البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة الإ�صدار  20مليون دينار بحريني لفرتة ا�ستحقاق  182يوما ً
تبد أ� يف  16مايـو � 2013إىل  14نوفمرب  .2013ويبلغ العائد املتوقع لهذه
ال�صكوك  %0,85مقارنة بالإ�صدار ال�سابق والذي كان بعائد  %0,85علما ب�أنه
قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة .%220

يف اليوم واململكة حتتاج �إىل  145مليون جالون فقط».
و�أ�ضاف« :الطاقة الإنتاجية للكهرباء � 4آالف ميجاوات
يف اليوم والبحرين بحاجة �إىل � 3آالف ميجاوات ،ولكن
هناك زيادة يف الطلب لذلك نخطط للمرحلة املقبلة».
جاء ذلك خالل ت�صريح لل�صحفيني على هام�ش
م�ؤمتر القيادة الدولية التي نظمته جمعية الإداريني
البحرينية حتت �شعار «ا�سرتاتيجيات التحول الناجح
لثقافة امل�ؤ�س�سة».
وقال مريزا ان الثقافة امل�ؤ�س�سية مهمة ولكل دولة
ثقافتها اخلا�صة ،كذلك لكل �شركة ثقافتها امل�ؤ�س�سية التي
ت�ؤثر على �إنتاجية امل�ؤ�س�سة.
و�أو�ضح مريزا انه �إذا كانت الثقافة امل�ؤ�س�سية مبنية
بالطرق ال�سليمة نرى جناح تلك امل�ؤ�س�سات ،مثل �شركة
«ابل» التي ابتد�أت �أعمالها ك�شركة �صغرية جدا متخ�ص�صة
يف �صناعة الكمبيوترات ال�شخ�صية فقط على مدى 20
عاما ،ومن بعدها دخلت يف م�شاكل فقررت ان تدخل يف
الثقافة امل�ؤ�س�سية التي ت�شجع على االبتكار والإبداع.

مريزا خالل م�شاركته بامل�ؤمتر
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خالل اللقاء الرتحيبي الذي �أقامته رابطة التعاون البحرينية اليابنية

د.فخرو اليابان ثاين اكرب �شريك جتاري للبحرين

منتدى االعمال االقت�صادي الياباين البحريني يبحث فر�ص اال�ستثمار امل�شرتك
محرر الشؤؤن االقتصادية
قال وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور ح�سن فخرو� ،إن
حجم التبادل التجاري بني البحرين واليابان بلغ نحو 3.5
مليار دوالر ،م�شريا ً �إىل وجود العديد من الفر�ص اال�ستثمارية
التي ميكن ا�ستغالها ال�سيما يف جمال ت�صنيع ال�سيارات حيث
ب�إمكان اجلانب البحريني امل�شاركة يف انتاج مكونات ال�سيارات
خ�صو�صا ً املتعلقة بالأملنيوم وانتاج مكونات الف�ضاء.
كما �أكد عن رجال الأعمال على �أهمية تعزيز العالقات
التجارية بني البلدين �إىل م�ستويات �أعلى ال�سيما يف القطاع
امل�صريف وال�صناعي .جاء ذلك على خالل افتتاح املنتدى
االقت�صادي البحريني الياباين الأول الذي �أقيم �أم�س الذي
تنظمه رابطة التعاون االقت�صادية اليابانية البحرينية
 ،JBECAبالتعاون مع �سفارة �إمرباطورية اليابان لدى مملكة
البحرين ،مب�شاركة وفد جتاري ياباين ي�ضم  50رجل �أعمال
ميثلون � 20شركة خمتلفة التخ�ص�صات واملجاالت.
وح�ضر افتتاح امللتقى �سفري �إمرباطورية اليابان لدى
مملكة البحرين �شيجيكي �سومي ،و�سفري مملكة البحرين يف
طوكيو الدكتور خليل ح�سن ،وعدد من كبار امل�سئولني ببع�ض
من الوزارات والهيئات احلكومية وعد ٍد من رجال الأعمال
و�أع�ضاء غرفة جتارة و�صناعة البحرين.
وك�شف الوزير خالل كلمته االفتتاحية �أن اليابان تعد ثاين
�أكرب �شريك جتاري للمملكة ،مقدرا ً حجم التجارة بني البلدين
ب�أكرث من  3.5مليار دوالر..
و�أكد الوزير على �أهمية منتدى االعمال البحريني الياباين
الذي يعد فر�صة للم�شاركة يف طرح املزيد من الأفكار حول
زيادة التعاون االقت�صادي بني البلدين ال�صديقني ،منوها مبا
بذلته ال�سفارات املعنية لدى مملكة البحرين من ا�سهامات يف
ال�سنوات الأخرية لتنمية العالقات التجارية والثقافية بني
البلدين والتي عززتها الزيارة التاريخية جلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة �إىل اليابان يف عام  2012والتي �أظهرت
عالمات فارقة للمنفعة املتبادلة لكال البلدين يف العديد من
املجاالت مبا يف ذلك ال�صناعة والتجارة والطاقة واال�ستثمار

واخلدمات والتعاون التكنولوجي ،فاملداوالت الرفيعة
امل�ستوى مع جاللة �إمرباطور اليابان ورئي�س الوزراء اليابان
�أ�سفر عنها مذكرة تعاون يف جماالت كالت�صنيع وامل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة وتكنولوجيا الف�ضاء وطاقة التخطيط
والهند�سة والتكنولوجيا.
وحتدث الوزير عن الفر�ص اال�ستثمارية التي من املمكن
ان ت�ستغل بني اليابان والبحرين ،م�شريا ً �إىل �أنه من املمكن
ا�ستغالل العديد من تلك الفر�ص والتي من �أهمها التعاون يف
جمال ت�صنيع ال�سيارات حيث تعترب اليابان من عمالقة ت�صنيع
ال�سيارات حيث ب�إمكان اجلانب البحريني امل�شاركة يف انتاج
مكونات ال�سيارات ،وبخا�صة �إنتاج مكونات ال�سيارات من
الأملنيوم ،وكذلك انتاج مكونات الف�ضاء حيث توجد �إمكانيات
هائلة غري م�ستغلة يف البحرين.
و�أ�ضاف �أن �شركات ال�سيارات اليابانية لديها وجود مهيمن
يف املنطقة ،كما التقديرات ت�شري �إىل �أن مكونات ال�سيارات «ما
بعد البيع» يف دول جمل�س التعاون اخلليجي تبلغ مبليارات
الدوالرات ،وهو يعد فر�صة ا�ستثمارية ميكن اال�ستفادة منها
من خالل التعاون مع رجال الأعمال يف البحرين لإعداد قطع
غيار ال�سيارات حقيقية.
ً
وتابع :كما �أن هناك فر�صا جذابة يف جماالت التكنولوجيا
النا�شئة مثل تكنولوجيا النانو والتكنولوجيا احليوية
وال�صيدلة وااللكرتونيات الطبية ،والأجهزة ،و�إدارة البيئة
 ..الخ ،م�شددا على �ضرورة تفعيل هذه املبادرات الثنائية
مع الرتكيز على االبتكار وامل�شاريع التعاونية يف جماالت
التكنولوجيا العالية.
ومن ناحية �أخرى ،هناك فر�ص جيدة لل�شركات
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت يف البحرين لال�ستفادة من
ال�سوق اليابانية ،كاال�ستفادة من مركز اليابان لربامج التميز
التي تعترب مناذج جيدة لل�صناعة البحرينية والأو�ساط
الأكادميية ملحاكاة.
ونوه الوزير �إىل �أن دور وزارة ال�صناعة والتجارة يف
و�ضع الت�شريعات وال�سيا�سات ذات ال�صلة بالقطاع ال�صناعي
والتجاري والتح�سني امل�ستمر للبيئة التجارية� ،سهل القيام

ب�أعمال جتارية عن طريق �إزالة احلواجز التجارية والعقبات
وتطوير العالقات التجارية الثنائية ومتعددة الأطراف.
و�أ�ضاف �أن البحرين تعد حمورا هاما للأعمال التجارية
مع �أكرب امل�ؤ�س�سات املالية يف اخلليج ،حيث يعترب املناخ
اال�ستثماري يف البحرين حرا ً ومفتوحا ً وقادرا ً على املناف�سة
عامليا وبيئة الأعمال �شفافة مع الرتكيز على اال�ستدامة
واملهارات يف ظل الت�شريعات والقوانني التي خطتها القيادة
احلكيمة واحلكومة.
و�أكد �أن البحرين متتلك ر�ؤية فريدة للم�ستقبل الذي يقوم
على التنويع االقت�صادي امل�ستدام والإنتاجية يف خمتلف
القطاعات ،والتي متثلت من خالل الر�ؤية االقت�صادية 2030
هي نقطة بارزة ومهمة للمملكة يف ظل املبادئ الدميقراطية
و�سيادة القانون .وتابع الوزير يف كلمته �إىل �أن اال�سرتاتيجية
ال�صناعية يف البحرين تهدف �إىل تعزيز القطاع اخلا�ص من
خالل تعزيز قدرتها التناف�سية وت�سهيل ذلك لتو�سيع نطاق
املنتجات واخلدمات يف الأ�سواق املحلية والدولية كما متتلك
قوة الدفع على توفري بنية حتتية عاملية امل�ستوى يرافقه �إطار
تنظيمي فعال ،بالإ�ضافة �إىل تعزيز مفهوم اجلودة والكفاءة
يرافقه �سيادة القانون كما هو يف اليابان وهذا الت�شابه يف
وجهات النظر يجب �أن ي�سهل �إىل حد كبري العالقات التجارية
التعاونية بني القطاع اخلا�ص يف كال البلدين.
وا�شار �إىل �أن ال�سوق البحرينية متتلك جمموعة من املميزات
كالعمالة املاهرة ،وانخفا�ض تكاليف الت�شغيل وعدم وجود
ال�ضرائب على ال�شركات وهو ما يحفز على جذب اال�ستثمارات
ملجموعة وا�سعة من القطاعات ،بالإ�ضافة �إىل ال�سجل احلافل
يف عدد من القطاعات الرئي�سية مثل ،والت�صنيع ،وجتارة
التجزئة ،واخلدمات امل�صرفية ،وال�سياحة ،وغريها الكثري مع
القطاعات اجلديدة النامية يف كل وقت.
حيث �أ�شار الوزير �إىل �أن مملكة البحرين قد حققت املركز
الأول بح�سب م�ؤ�شر احلرية االقت�صادية يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،واملرتبة ال�سابعة عامليا وفقا مل�ؤ�شر
ال�سنوي ( )2012املن�شورة من قبل «معهد فريزر».
و�أ�ضاف �إن البحرين حازت على م�ستويات متقدمة يف

قوائم الت�صنيف العاملية ذات ال�صلة باملناطق احلرة ،حيث
و�ضع اال�ستطالع الذي قامت به جملة اال�ستثمار الأجنبي
املبا�شر منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار ( )biipيف
(املرتبة  ،)15وميناء خليفة بن �سلمان يف (املرتبة ،)16
ومطار البحرين الدويل يف (املرتبة  ،)19ومنطقة البحرين
اللوج�ستية يف (املرتبة  ،)30مما ي�ؤكد التقدم الذي حتظى
به البحرين على ال�صعيد االقت�صادي العاملي و�إىل �أي مدي قد
تذهب البحرين يف تعزيز البنيه التحتية اللوج�ستية لديها.
من جانبه �أكد رئي�س جمعية التعاون االقت�صادي الياباين
البحريني ،يو�شيهريو �شيجيهي�سا :على �أهمية الزيارة يف
توثيق التعاون االقت�صادي بني اجلانبني يف خمتلف املجاالت
خا�صة فيما يتعلق بقطاع النفط والغاز.
و�أ�ضاف �أن رجال الأعمال البحرينيني ميكن �أن ميثلوا
ال�شركات اليابانية و�أن يكونوا قاعدة انطالق للو�صول �إىل
خمتلف الأ�سواق اخلليجية.
ولفت �إىل �أن بع�ض ال�شركات اليابانية العاملة يف البحرين
تقوم بعدد من امل�شاريع يف البحرين منها �إدارة وتنفيذ م�شاريع
هند�سية كبرية يف �شركة نفط البحرين «بابكو» دون �أن يك�شف
عن طبيعتها� ،إ�ضافة �إىل ا�ستثمارها يف قطاع الكهرباء باململكة.
و�أو�ضح �أن الوفد الياباين ي�ضم  50من رجال الأعمال
ميثلون  20من ال�شركات اليابانية العاملة يف قطاعات املال
والطاقة والأدوية واملقاوالت واملواد الغذائية وغريها من
�أوجه الن�شاط االقت�صادي.
من ناحيته دعا النائب الأول لرئي�س جمل�س �إدارة غرفة
جتارة و�صناعة البحرين ،ابراهيم زينل ،امل�ؤ�س�سات امل�صرفية
املتواجدة يف اململكة �إىل اال�ستفادة من وجود الكم الهائل من
رجال الأعمال اليابانيني يف اململكة ،م�ضيفا ً �أن البحرين تعترب
مركزا ً ماليا ً رئي�سيا ً يف املنطقة وبالتايل ميكن �أن تكون مركزا ً
لتبادل الأموال واحلركة اال�ستثمارية.
و�أ�ضاف يف ت�صريح على هام�ش امللتقى �أنه بالإمكان �أن
ت�ستفيد اململكة �أي�ضا من ال�شركات اليابانية العاملة يف جمال
النفط والتكنولوجيا وال�صناعات الثقيلة كالأملنيوم.

«امل ـ ـ ـ�ؤ�س�س ـ ــة الع ـ ــربيـ ـ ـ ــة
امل�صرفية»حتقق  3.2مليون دوالر

جانب من احل�ضور

مريزا خالل امل�ؤمتر

ت�صوير :نور حممد

خالل م�ؤمتر القيادة الدويل  2013بفندق الكراون بالزا ..د.مريزا:

اال�سرتاتيجية االقت�صادية  2030تدعم التحوالت الإدارية الناجحة
محرر الشؤؤن االقتصادية
�أكد وزير الدولة ل�شئون الكهرباء واملاء د.عبداحل�سني
مريزا ان مملكة البحرين وبحر�ص حكومتها الر�شيدة
ت�سعى دائما ً لال�ستفادة من جتارب االخرين الناجحة،
وقال ان ا�سرتاتيجية البحرين الوطنية  2030تدعم
وت�شجع التحوالت االدارية اىل االف�ضل مما ينتج عن
ذلك حت�سني االنتاجية وزيادة كفاءة الثقافة امل�ؤ�س�سية
وحت�سني بيئة العمل والتطور امل�ؤ�س�سي وقال ان
امل�ؤ�س�سات الناجحة وال�صحية يف الثقافة امل�ؤ�س�سية
تتقبل وتدعم التعددية واملعاملة العادلة.
جاء ذلك خالل افتتاحه �أم�س بفندق كراون بالزا
م�ؤمتر القيادة الدويل  2013الذي تنظمه جمعية
االداريني البحرينية حيث قدم الوزير عر�ضا ً وكلمة
رئي�سية حول املبادئ اال�سا�سية للإدارة الناجحة
م�ستعر�ضا ً العديد من االمثلة والتجارب يف كربى
ال�شركات وامل�ؤ�س�سات العاملية التي مكنت تلك امل�ؤ�س�سات
من حتقيق ثقافة م�ؤ�س�سية ناجحة مما ادى بدوره
اىل زيادة تناف�سيات هذه ال�شركات واالرتقاء بها وهو
امل�ؤمتر الذي ي�أتي حتت رعايته.

وا�ستعر�ض الوزير عددا من التجارب واالبحاث التي
قام بها العلماء واخلرباء يف االدارة امل�ؤ�س�سية احلديثة
وكيفية اال�ستفادة من تلك التجارب.
كما القى الدكتور عادل حمد عبدالرحمن الرئي�س
التنفيذي ل�شركة درفلة الأملينيوم ورئي�س جمعية
االداريني كلمة عرب فيها عن بالغ �شكره واع�ضاء اجلمعية
للدكتور عبداحل�سني بن علي مريزا وزير الدولة ل�شئون
الكهرباء واملاء لتف�ضله برعاية هذا امل�ؤمتر الهام وقال
اننا نهدف اىل ا�ستعرا�ض التجارب االدارية من خالل
اال�ستفادة من التطورات االيجابية يف جذب ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات التجارية العاملية الكثرية وقال ان مملكة
البحرين تعترب مناخا ً ممتازا ً لال�ستثمارات املحلية
والعربية والعاملية وت�شجع ال�سيا�سات االقت�صادية
جلعل القطاع اخلا�ص كمحرك ا�سا�سي لنمو االقت�صاد يف
ظل التطورات املالية واالقت�صادية والتي ا�صبحت فيه
امل�ؤ�س�سات تبحث عن تغريات جذرية يف ادارة وقيادة
ان�شطتها حتى تتمكن من موا�صلة جناحها وتقدمها.
ثم حتدث �سفري جمهورية الهند لدى مملكة البحرين
كلمة عن جتاربه يف ال�سلك الدبلوما�سي من خالل تعامله
يف العديد من بلدان العامل التي عمل بها م�شددا ً على

اهمية اال�ستفادة من جتارب الدول مع بع�ضها البع�ض.
ثم حتدث خالد الزياين ع�ضو جمل�س ادارة جمموعة
الزياين م�ستعر�ضا ً رحلة م�ؤ�س�سة الزياين من م�ؤ�س�سة
اعتمدت يف اال�سا�س على امللكية العائلية اىل م�ؤ�س�سة
تعتمد على اال�س�س احلديثة يف االدارة والتي تكفل
اال�ستدامة الربحية والكفاءة على املدى البعيد وكيفية
تعامل امل�ؤ�س�سة يف خلق جيل من االداريني االكفاء
العاملني باملجموعة.
وي�ستعر�ض امل�ؤمتر عدة موا�ضيع من �ضمنها
ت�أثريات امناط القيادة وثقافة امل�ؤ�س�سة على النتائج
املالية للم�ؤ�س�سة وكيفية تقيم وقيا�س كفاية وكفاءة
ثقافة امل�ؤ�س�سة وما الطرق واال�ساليب التي ميكن للقادة
اتباعها لدعم ثقافة امل�ؤ�س�سة وكيفية تو�صيل ون�شر
ثقافة امل�ؤ�س�سة واملهام امللقاة على عاتق املدراء يف تغيري
ثقافة امل�ؤ�س�سة وماذا ميكن القيام به من قبل امل�ؤ�س�سات
لتعزيز ثقافة امل�ؤ�س�سة ،خا�صة بالن�سبة للموظفني
اجلدد.
ح�ضر افتتاح امل�ؤمتر عدد من امل�س�ؤولني بهيئة
الكهرباء واملاء وممثلي ال�شركات وعدد من اع�ضاء
اجلمعيات املهنية.

�أعلن بنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية الإ�سالمي
�أم�س عن حتقيق �أرباح �صافية خالل الربع الأول
من العام  2013قدرها  3.2مليون دوالر �أمريكي
مقارنة مع  1.6مليون دوالر �أمريكي حتققت خالل
الربع الأول من العام املا�ضي.
وبلغ �إجمايل الدخل الت�شغيلي خالل الربع
الأول 4.1مليون دوالر �أمريكي مقارنة مع 3.4
مليون دوالر�أمريكي للربع الأول من العام ال�سابق،
يف حني انخف�ضت امل�صروفات الت�شغيلية �إىل 0.8
مليون دوالر �أمريكي باملقارنة مع  1.3مليون دوالر
�أمريكي للفرتة املقابلة من العام املا�ضي.
بلغ جمموع حقوق امل�ساهمني كمايف 31
مار�س 2013نحو  239.2مليون دوالر �أمريكي
مقارنة مع  236مليون دوالر �أمريكي يف نهاية
العام .2012
بينما ظلت قاعدة ر�أ�سمال البنك قوية حيث بلغ
معدل كفاية ر�أ�س املال  %27.1ويتكون يف معظمه
من الفئة الأوىل الذي �سجل معدالً عاليا ً ن�سبته
.%26.8
كما بلغ �إجمايل قيمة موجودات بنك امل�ؤ�س�سة
العربية امل�صرفية الإ�سالمي 1073مليون دوالر
�أمريكي يف نهاية الربع الأول من العام مقارنة مع
1067مليون دوالر �أمريكي نهاية العام .2012
ويف تعليق له على هذه النتائج قال نافيد خان
الع�ضو املنتدب لبنك امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية
الإ�سالمي« :النتائج املالية التي حتققت يف بداية
العام م�شجعة ،وقد جاء النمو يف الدخل الت�شغيلي
من ثبات جودة املحفظة مدعوما بالزيادة يف الدخل
من الر�سوم والعموالت املكت�سب من خالل ترتيب
قرو�ض جم ّمعة للعمالء يف �أ�سواقنا الأ�سا�سية.
كما �أدى حت�سني الكفاءة �إىل خف�ض امل�صروفات
الت�شغيلية ،وبناء على ذلك ف�إننا ن�أمل �أن ن�شهد
خالل بقية العام ا�ستئناف النمو يف حجم امليزانية
العمومية نظرا ً لوجود عمليات واعدة قيد النظر».
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ً
«اخلليج املتحد» يحقق  6.5مليون دينار ً
�صافيا
ربحا

بنك الإثمار يحقق � 450ألف دينار �أرباح ًا �صافية
�أعلن بنك الإثمار ،بنك التجزئة الإ�سالمي الذي
يتخذ من البحرين مقرا ً له� ،أم�س عن ت�سجيل
�أرباحا ً تقدر بـ � 540ألف دينار بحريني خالل
الربع الأول من العام  ،2013باملقارنة مع خ�سائر
بلغت � 170ألف دينار بحريني مت ت�سجيلها يف
الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وقد جاء هذا الت�صريح على ل�سان �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري عمرو الفي�صل ،يف �أعقاب
مراجعة وموافقة جمل�س الإدارة على النتائج
املالية املوحدة للبنك لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  31مار�س .2013
وقال �سموه« :بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة
عن جمل�س �إدارة بنك الإثمار ،ي�سرين �أن �أعلن �أن
البنك يعود �إىل حتقيق الربحية ،بالإ�ضافة �إىل
ت�سجيله �أرباح يف الربع الأول .كما ي�سعدين �أي�ضا ً
�أن �أعلن عن �أن الدخل الت�شغيلي يوا�صل ا�ستقراره
عند  19,4مليون دينار بحريني ،على الرغم من
تدين ربحية بع�ض ال�شركات التابعة للبنك يف
اخلارج نتيجة انخفا�ض معدالت هام�ش الربح».
و�أ�ضاف �سموه�« :إن مراقبة التكاليف �أ�صبحت �أمرا ً
يتم الرتكيز عليه ب�شكل رئي�سي .ففي الربع الأول
من العام  ،2013انخف�ضت �إجمايل النفقات مبا
ن�سبته حوايل  6باملائة من خالل مقايي�س مراقبة
التكاليف – حيث �أن ذلك يعد مبثابة �إجناز مثري
للإعجاب مت حتقيقه على الرغم من عملية التو�سع
امل�ستمرة ل�شبكتنا للتجزئة امل�صرفية ،كما ا�ستمر
البنك يف اتخاذ خم�ص�صات احليطة واحلذر».
وا�ستطرد �سموه قائالً« :نتيج ًة لذلك ،فقد زاد
الدخل الت�شغيلي قبل خ�صم خم�ص�صات احليطة
وال�ضرائب بن�سبة  31باملائة لت�صل �إىل 2,2
مليون دينار بحريني يف الربع الأول من العام
 2013وذلك باملقارنة مع مثيلتها التي بلغت

حممد بوجريي

الأمري عمرو الفي�صل

 1,6مليون دينار بحريني يف الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي .وقد زادت امليزانية العمومية ب�شكل
طفيف ولكن الأعمال الأ�سا�سية للبنك توا�صل النمو
يف املرابحة وغريها من اخلدمات التمويلية حيث
ارتفعت بن�سبة  5,5باملائة لت�صبح  1,186مليار
دينار بحريني يف الربع الأول من العام 2013
باملقارنة بـ  1,124مليون دينار بحريني كما
يف  31مار�س  .2012كما زادت حقوق �أ�صحاب
احل�سابات اال�ستثمارية غري املقيدة بن�سبة 10,4
باملائة لت�صل �إىل  662,6مليون دينار بحريني يف
الربع الأول من العام  ،2013باملقارنة بـ 600,1
مليون دينار بحريني كما يف  31مار�س .»2012
و�أ�ضاف �سموه »:بعد حتوله �إىل بنك �إ�سالمي
للتجزئة ،يوا�صل بنك الإثمار العمل على اخلروج
من حمفظته امل�صرفية اال�ستثمارية والتي
انخف�ضت بن�سبة  12,6باملائة لت�صبح 393,5
مليون دينار بحريني يف الربع الأول من العام

 2013باملقارنة بـ  450,5مليون دينار بحريني
كما يف  31مار�س .»2012
وقال �سموه� »:أنه خالل الربع الأول ،قام بنك
الإثمار با�ستكمال عملية حتول الأعمال التجارية
واتفاقية تبادل الأ�سهم مع بنك الإجارة الأول وقد
�أدى ذلك �إىل زيادة �أ�سهم ر�أ�سمال بنك الإثمار مبا
مقداره  21,4مليون دينار بحريني».
وقد قال الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س
�إدارة بنك الإثمار حممد بوجريي �إن عودة البنك
لتحقيق الربحية خري دليل على جناح جهوده يف
الرتكيز على الأعمال الأ�سا�سية للتجزئة والأعمال
امل�صرفية التجارية» .و�أ�ضاف بوجريي« :لقد
وا�صل بنك الإثمار منذ حتوله �إىل بنك �إ�سالمي
للتجزئة العمل جتاه حتقيق ر�ؤية جمل�س الإدارة
املتفق عليها لي�صبح البنك الإ�سالمي الرائد يف
جمال التجزئة ،حيث �أن نتائج هذه اجلهود بد�أت
تتحقق الآن ب�شكل وا�ضح».

�أعلن بنك اخلليج املتحد �ش.م.ب عن
حتقيق ربح �صايف عائد على م�ساهمي
ال�شركة الأم بلغ  6,5مليون دوالر �أمريكي
يف الربع الأول من العام  2013مقابل ربح
�صايف بلغ  9,1مليون دوالر �أمريكي يف
الربع الأول من العام � 2012أي ما يعادل
انخفا�ض بن�سبة .%28,9
وانخف�ض الربح ال�صايف العائد على
م�ساهمي ال�شركة الأم لفرتة الثالثة �أ�شهر
حتى  31مار�س  2013بن�سبة %28,9
حيث بلغ  6,5مليون دوالر �أمريكي مقارنة
مببلغ  9,1مليون دوالر �أمريكي يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي .بينما ارتفعت
االيرادات املتكررة ومعدل الربحية للبنك
حيث �أن الربح ال�صايف الذي حققه البنك يف
عام  2012ا�شتمل على مكا�سب ا�ستثنائية
حازت عليها �إحدى ال�شركات الزميلة للبنك
من بيع عقار يف اجلمهورية اللبنانية.
كما متكن البنك من خف�ض امل�صروفات
الت�شغيلية بن�سبة  %15من  7,6مليون
دوالر �أمريكي �إىل  6,5مليون دوالر �أمريكي
وانخف�ضت م�صروفات الفوائد بن�سبة %40
من  13,3مليون دوالر �أمريكي �إىل 8,0
مليون دوالر �أمريكي خالل الربع الأول من
العام.
وقد بلغت الأ�صول الإجمالية للبنك
 1,26مليار دوالر �أمريكي يف الربع الأول
من عام  2013وذلك بارتفاع طفيف
( )%2,9عن الأ�صول الإجمالية البالغة
 1,23مليار دوالر �أمريكي يف نهاية عام
.2012
وارتفع �إجمايل حقوق امل�ساهمني بن�سبة

م�سعود حيات
 %1,3ليبلغ  484,5مليون دوالر �أمريكي
( 478,2 :2012مليون دوالر �أمريكي)
وبلغ معدل كفاية ر�أ�س املال � %23أي �أكرث
من املعدل الأدنى املقرر من قبل م�صرف
البحرين املركزي البالغ .%12,5
تعليقا على هذه النتائج قال م�سعود
حيات ،رئي�س جمل�س �إدارة البنك يف
ت�صريح له« :تتم�شى نتائج الربع الأول
من العام مع توقعاتنا بالرغم من انخفا�ض
الأرباح ال�صافية مقارنة ب�أرباح الربع الأول
من العام  2012حيث حقق البنك زيادة يف
الإيرادات املتكررة .هذا وقد بد�أت �سيا�سة
االن�ضباط املايل احلازمة وتركيزنا على
�إدارة الأ�صول الأ�سا�سية للبنك التي بد�أ
تنفيذها يف العام املا�ضي يف حتقيق النتائج
املن�شودة».

امل�صرف العاملي يحقق  1.8مليون دينار �أرباحا �صافية

بعد ال�ضريبة للربع الأول من عام 2013

 14.67مليون دوالر �أرباح البنك الإ�سالمي الأردين
�صادق جمل�س �إدارة البنك الإ�سالمي الأردين
برئا�سة عدنان احمد يو�سف رئي�س جمل�س الإدارة،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة امل�صرفية
ومقرها يف مملكة البحرين على البيانات املالية
للربع الأول من العام احلايل خالل اجتماعه الذي
عقد يف عمان بتاريخ .2013 /4 /23
و�أعرب عدنان �أحمد يو�سف عن اعتزازه
بالنتائج التي حققها البنك خالل الربع الأول من
العام احلايل رغم ما متر به املنطقة من تقلبات
�سيا�سية واقت�صادية ،م�ؤكدا ً على �سالمة تطبيق
البنك للخطة الإ�سرتاتيجية املدرو�سة خلم�س
�سنوات قادمة والنتائج التي حتققت بت�ضافر
جهود الإدارة والعاملني يف البنك بكفاءة وا�ضحة
يف توظيف الأموال و�إيجاد قنوات ا�ستثمارية
�آمنة واال�ستمرار باالرتقاء مب�ستوى اخلدمات
املقدمة لعمالئه وذلك لرت�سيخ العمل امل�صريف
الإ�سالمي يف الأردن الذي يالقي الدعم امل�ستمر
من كافة امل�ؤ�س�سات الر�سمية واجلهات الرقابية
ويف مقدمتها البنك املركزي الأردين.
من جهته قال مو�سى عبد العزيز �شحادة
نائب رئي�س جمل�س الإدارة املدير العام للبنك
الإ�سالمي الأردين ان جميع م�ؤ�شرات البنك
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مو�سى عبد العزيز �شحادة

عدنان احمد يو�سف

للربع الأول من العام احلايل  2013حافظت
على اجتاهها ال�صعودي لت�ؤكد على متتع البنك
بو�ضع مايل وائتماين قوي و�سليم ،فقد حقق
م�صرفنا ارباحا ً �صافية بعد ال�ضريبة بلغت
 14.67مليون دوالر مقابل  10.16مليون دوالر

عن نف�س الفرتة من العام املا�ضي.
وارتفعت حقوق امللكية يف نهاية الربع الأول
من العام احلايل لت�صل اىل حوايل 336.95
مليون دوالر مقابل  322.28مليون دوالر يف
نهاية عام  2012بن�سبة منو بلغت .%4.6

�أعلن امل�صرف العاملي ،املتوافق مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية يف ا�ستثماراته،
ام�س عن نتائجه املالية عن حتقيق ارباح
�صافية قدرها  1.8مليون دوالر �أمريكي
خالل الربع الأول من عام  2013باملقارنة
مع خ�سائر �صافية بلغت  2.7مليون دوالر
�أمريكي لنف�س الفرتة خالل عام .2012
وت�أتي هذه النتائج الإيجابية نتيجة
جهود امل�صرف العاملي امل�ستمرة لرت�شيد
تكاليف الت�شغيل واالنفاق وزيادة �إيرادات
الدخل من اخلدمات املالية اال�ستثمارية.
وقال الدكتور زكريا هجر�س ،الرئي�س
التنفيذي مل�صرف العاملي« :ي�سعدنا حتقيق
هذه الأرباح يف الربع الأول من عام 2013
والتي تعك�س ا�سرتاتيجية امل�صرف من
تب�سيط وتنويع عملياتها يف �ضوء الفرتة
الزمنية ال�صعبة التي تواجهها هذه ال�صناعة.
كما �أن امل�صرف العاملي يركز يف هذه
املرحلة القادمة على التخارج من بع�ض

زكريا هجر�س
اال�ستثمارات التي �سوف تعزيز الأداء
الأ�سا�سي للم�صرف ويف نف�س موا�صلة
اال�ستثمار يف الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
والتي حتقق النتائج اجليدة للم�ساهمني.

عن الثالثة �شهور الأوىل من 2013

« الوطنية القاب�ضة « حتقق  1.2مليون دينار ربحاً �صافياً
�أعلنت �شركة البحرين الوطنية القاب�ضة عن
�صايف �أرباحها للثالثة �شهور املنتهية يف 31
مار�س  2013والتي بلغت  1.2مليون دينار
بحريني ،مقارنة ب�أرباح بلغت  0.82مليون
دينار بحريني للفرتة ذاتها من العام املا�ضي.
و�سجلت املجموعة ارتفاعا ً يف �إجمايل
�أق�ساط الت�أمني حيث بلغ  6.44مليون دينار
بحريني �أي �إرتفاع بن�سبة  %8عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .كما �سجلت ال�شركة
�صايف �أق�ساط مكت�سبة بلغت  3.5مليون دينار
بحريني مقارنة بـ  3.4مليون دينار بحريني
للفرتة ذاتها من عام  .2012و�سجلت �أرباح
االكتتاب ارتفاعا ً �إىل مبلغ  0.52مليون دينار
بحريني مقارنة بـ  0.35لنف�س الفرتة من عام
 .2012كما ارتفعت �أ�صول املجموعة يف 31
مار�س  2013لتبلغ  80مليون دينار بحريني
مقارنة بـ  76.7مليون دينار بحريني كما يف
 31دي�سمرب .2012
كما ارتفع معدل �صايف عوائد الإ�ستثمار
حيث بلغ  0.89مليون دينار بحريني مقارنة
بـ  0.79للفرتة ذاتها من عام  .2012و�إىل ذلك،
ارتفعت القيمة العادله للمحفظة اال�ستثمارية
بواقع  0.40مليون دينار بحريني وذلك
مقارنة بـ  31دي�سمرب � .2013أما بالن�سبة

لكل من ال�شركات التابعة للمجموعة� ،سجلت
�شركة البحرين الوطنية للت�أمني �صايف �أرباح
بلغ  1.18مليون دينار بحريني مقارنة بـ
 0.88مليون دينار بحريني يف عام .2012
و�سجلت املجموعة �إرتفاعا ً يف �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني بن�سبة  %5عن عام  2012بالإ�ضافة
�إىل �إرتفاعا ً يف �صايف الأق�ساط املكت�سبة بن�سبة
 .%4و�سجلت �أرباح الإكتتاب �إرتفاعا ً بن�سبة
 %37عن عام  2012وارتفاع يف معدل �صايف
الأق�ساط املكتبة بن�سبة  %32عن عام .2012
بالإ�ضافة �إىل ارتفاع جمموع الأ�صول بن�سبة

 %1.76عن عام .2012
�أما �شركة البحرين الوطنية للت�أمني على
احلياة ،فقد �سجلت �صايف �أرباح بلغ 0.09
مليون دينار بحريني مقارنة بـ  0.11مليون
دينار بحريني يف عام  .2012و�سجلت ال�شركة
ارتفاعا ً يف �إجمايل �أق�ساط الت�أمني بلغ %23
عن العام املا�ضي .كما �سجلت ال�شركة �إرتفاعا ً
يف �صايف الأق�ساط املكت�سبة بلغ  %2عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .و�سجلت �أرباح االكتتاب
ارتفاعا ً عن عام  2012وذلك النخفا�ض النفقات
وارتفاع دخل العموالت .وانخف�ض معدل �صايف
عوائد اال�ستثمار مبقدار  %21عن العام املا�ضي.
بالإ�ضافة �إىل انخفا�ض جمموع الأ�صول بن�سبة
 %1.5عن عام .2012
و�صرح حممود ال�صويف ،الرئي�س التنفيذي
ل�شركة البحرين الوطنية القاب�ضة« :نحن
�سعداء بالنتائج املالية التي حققناها يف الربع
الأول وذلك بف�ضل الإيرادات القوية من قبل
الإكتتاب والإ�ستثمارات .و�سوف ن�ستمر يف دفع
الكفاءة الت�شغيليه ومراقبة الأداء العام لل�شركة
لنحافظ على نف�س االجتاه على مدار ال�سنة .كما
�أن خططنا للتو�سع يف منطقة ال�شرق الأو�سط
يف تطور ب�صورة جيدة ونتوقع الو�صول اىل
بع�ض الإ�ستنتاجات خالل عام .»2013

عمومية «الأرجان» تقر توزيع � % 7أرباحاً نقدية
قال رئي�س جمل�س الإدارة والع�ضو
املنتدب خالد خ�ضري امل�شعان �أن �شركة
«�أرجان» قامت بالتو�سع خالل الفرتة الأخرية
يف عدد من الدول اخلليجية منها ال�سعودية
فر�صا ا�ستثمارية مغرية
وعمان والتي توفر
ً
على املدى القريب فيما تتيح �أ�سواقا �أخرى
تو�سعت بها ال�شركة مثال البحرين وقطر
فر�صا مواتية لال�ستثمار على املدى املتو�سط.
وقال امل�شعان يف ت�صريحات على هام�ش
اجتماع اجلمعية العمومية العادية لل�شركة
والتي اجتمعت �أم�س �أن ال�شركة ح�صلت
على ت�صريح من وزارة التجارة وال�صناعة
ال�سعودية ببيع �شقق «املرحلة الأوىل من
م�شروع منازل قرطبة» يف الريا�ض على
اخلارطة ،وتعترب ال�شركة هذه اخلطوة هامة
يف �سبيل توفري متويل �إ�ضايف للم�شروع.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،جنحت ال�شركة يف التوقيع
على عقدين �شراكة هامني لتطوير وحدات
�سكنية جديدة ،كان �أولهما مع �شركة ميفك
كابيتال )  ( MEFC capitalمن �أجل تنفيذ
«املرحلة الثانية من م�شروع منازل قرطبة»،
�أما العقد الثاين فقد وقعته مع �صندوق
جدوى لتطوير � 396شقة �ضمن «املرحلة
الأوىل من م�شروع منازل قرطبة».

ومبا يخ�ص مملكة البحرين قال
امل�شعان»:على الرغم من الظروف ال�صعبة
التي واجهها ال�سوق البحريني يف الآونة
الأخرية نتيجة لال�ضطرابات االجتماعية
وال�سيا�سية ،فقد جنحت الأرجان البحرين
يف حتقيق مبيعاتها امل�ستهدفة خالل عام
 2012حيث �سجلت زيادة يف مبيعاتها
بلغت  80يف املائة من �إجمايل مبيعات
امل�شروع كما قامت بت�سليم الوحدات املباعة
يف م�شروع جيون ال�سكني �إىل م�ستخدميه
النهائيني .من جهة اخرى ،قامت ال�شركة
ببناء املزيد من املرافق لدعم �ساكني
الوحدات حيث وقعت على عقد متويل
للم�ستخدمني النهائيني يف امل�شروع مع
كربيات م�ؤ�س�سات التمويل نذكر منها على
�سبيل املثال ال احل�صر :بنك الإ�سكان ،بنك
البحرين والكويت ،بنك البحرين الإ�سالمي،
بنك الربكة ،وبيت التمويل الكويتي».
�إ�ضافة �إىل ذلك ،بد�أت الأرجان البحرين
خالل عام  2012يف تنفيذ م�شروع جتاري
يف منطقة �أبو قوة �أطلقت عليه ا�سم م�شروع
جيون القرية .ويطمح هذا امل�شروع ذو
الت�صميم الفريد �إىل �أن ي�صبح وجهة جتارية
جديدة يف البحرين.

