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الورقة تتيح االكتتاب العام والإدراج للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

«املركزي» يعلن الإجراءات التنظيمية لإ�صدار وطرح االكتتاب بالأوراق املالية وال�صكوك
حسين خميس:
�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي �أخريا ً التعليمات املتعلقة
باالطار التنظيمي والرقابي اخلا�ص ب�إ�صدار وطرح االوراق
املالية وال�صكوك الإ�سالمية لالكتتابات العامة او اخلا�صة،
�سوا ًء داخل او من خالل مملكة البحرين ،وهي خطوة ميكن
�أن ت�سهم يف حتويل البحرين �إىل «قبلة» لإ�صدار ال�صكوك
الإ�سالمية وهي التي ت�ستحوذ حاليا ً على  %8تقريبا ً من
�إجمايل ال�صكوك امل�صدرة.
وتتيح التعليمات اجلديدة مل�صرف البحرين املركزي
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وامل�ؤ�س�سات حديثة
الت�أ�سي�س �إمكانية االكتتاب العام واالدراج يف البور�صة،
بعدما �أعفتها من متطلبات الإف�صاح عن البيانات التاريخية.
ويعترب هذا الإ�صدار جزء رئي�سي من املجلد ال�ساد�س
اخلا�ص ب�سوق ر�أ�س املال �ضمن جملد التعليمات ال�صادر عن
م�صرف البحرين املركزي والذي مت �إ�صداره وتعميمه على
كافة الأط��راف املعنية يف بداية �شهر دي�سمرب  2013بعد
ا�ست�شارتها من قبل امل�صرف يف هذا ال�ش�أن.
يت�ضمن هذا الف�صل املتطلبات التنظيمية والرقابية
واالجرائية اخلا�صة ب�إ�صدار وطرح وعر�ض الأوراق املالية
مبختلف �أنواعها وفئاتها� ،سوا ًء التقليدية منها �أو الإ�سالمية،
كما يحدد املتطلبات التنظيمية واالجرائية املتعلقة بكل
مرحلة من مراحل الإ�صدار واالكتتاب ،وكذلك املتطلبات
واملعايري املتوجب مراعاتها عند تعيني اجلهات وامل�ؤ�س�سات
اال�ست�شارية� ،سوا ًء القانونية �أو ال�شرعية �أو املالية �أو الفنية
واملهنية الأخرى ،عالوة على حتديد �إجراءات تقدمي طلبات
�إ�صدار الأوراق املالية وال�صكوك الإ�سالمية اىل م�صرف
البحرين املركزي للح�صول على موافقته طبقا للمادة ()81
من قانون امل�صرف وبال�شكل الذي ميكن امل�صرف من اخت�صار
املدة الالزمة لإ�صدار موافقته.
وقال املدير التنفيذي للرقابة على امل�ؤ�س�سات مب�صرف
البحرين املركزي عبد الرحمن الباكر �أن ه��ذه القواعد
والت�شريعات مت اعتمادها من قبل الأمانة العامة لدول جمل�س
التعاون اخلليجي ،والبحرين �أول من اعتمدها فيما يتعلق
ب�إ�صدار الأوراق املالية ،ونحن نرحب كمملكة البحرين بجميع
الإ�صدارات التي تتوافق مع القوانني املوحدة للأوراق املالية
التي مت اعتمادها من قبل الأمانة العامة اخلليجية اميانا ً منا
ب�أن تلك القواعد �ستعزز ال�سوق املايل اخلليجي والتكامل
االقت�صادي بني دول املنطقة.
ولفت �إىل ان هذا الف�صل يهدف ب�شكل �أ�سا�سي �إىل تنظيم
عمليات اال�صدار والطرح ،وت�شجيع ال�شركات امل�ساهمة
وجهات اال�صدار االخرى� ،سوا ًء امل�صدرة للأ�سهم العادية �أو
ال�سندات �أو ال�صكوك الإ�سالمية �أو �أدوات الدين �أو غريها
من االوراق واالدوات املالية االخرى� ،سوا ًء بهدف ت�أ�سي�س
ال�شركات وامل�شاريع اجلديدة� ،أو التو�سع يف العمليات
والأن�شطة القائمة� ،أو اقتنا�ص الفر�ص اال�ستثمارية املربحة
املتوفرة� ،سوا ًء داخل مملكة البحرين �أو خارجها ،لتعظيم
قيمة حقوق وم�صالح امل�ساهمني وامل�ستثمرين يف امل�ؤ�س�سات
املالية وال�شركات التجارية العاملة �أو املرخ�ص لها يف اململكة.
و�أ�ضاف خالل م�ؤمتر �صحفي عقده �أم�س ،يحدد الف�صل
دور والتزامات كافة الأط��راف املعنية ب�إ�صدار مثل هذه
االوراق ،و�ضرورة تقيدها بتوفري ال�ضمانات وامل�ستلزمات
الأ�سا�سية للو�صول �إىل الت�سعري العادل لقيمة االوراق املالية

جانب من االجتماع.
عند االكتتاب فيها من قبل امل�ستثمرين واجلمهور ،وبالذات
فيما يتعلق مب�سئوليتها يف توفري كافة البيانات واملعلومات
ودقتها و�شموليتها ،وحتقيق امل�ستويات املطلوبة لل�شفافية
واالف�صاح التي متكن امل�ستثمرين واملكتتبني من اتخاذ قراراتهم
اال�ستثمارية بدراية وعلم تامني ،والتقيد ب�ضمان وحماية
كافة حقوقهم وم�صاحلهم املن�صو�ص عليها يف القوانني
والت�شريعات املعمول بها يف مملكة البحرين ،وفق �أف�ضل
املعايري واملمار�سات الدولية مبا يف ذلك املعايري ال�صادرة عن
املنظمة الدولية لهيئات الأوراق املالية (االي�سكو).
و�شدد على �أن هذا الف�صل يعترب من �أهم ف�صول جملد
التعليمات ال�ساد�س اخلا�ص ب�سوق ر�أ�س املال ،حيث ي�ستهدف
تنظيم وتطوير عمليات ال�سوق الأويل املخت�ص ب�إ�صدار وطرح
الأوراق والأدوات املالية خارج �أ�سواق التداول والبور�صات،
�إذ يحدد الف�صل املتطلبات واملعايري واملمار�سات التي من
�ش�أنها تعزيز موقع البحرين كمركز متميز مف�ضلة لإ�صدار
وطرح الأوراق واالدوات املالية ،مبا يف ذلك ال�صكوك واالدوات
املالية الإ�سالمية� ،سوا ًء بالن�سبة جلهات اال�صدار املحلية �أو
الدولية ،التي ت�سعى لتمويل �أعمالها و�أن�شطتها بكلف و�أتعاب
�إ�صدار تناف�سيه ،وحتقق يف ذات الوقت ،للم�ستثمرين الراغبني
يف االكتتاب �أ�سعار ذات قيمة عادلة ،ومبا يعزز م�ستويات
االطمئنان وامل�صداقية واملهنية يف عمليات ال�سوق الأويل
ويعود بالفائدة على كافة االطراف املعنية ب�إ�صدار وطرح
االوراق املالية ،والت�أكيد ب�شكل خا�ص على الدور املحور
واال�سا�سي للجهات اال�ست�شارية املعنية بالإ�صدار والطرح».
ولفت �إىل �أن حجم ال�صكوك امل�صدرة على م�ستوى العامل
خالل العام اجلاري بلغت نحو  100مليار دوالر ،م�شريا ً
�إىل �أن البحرين ت�ستحوذ على ما يرتاوح بني � %7إىل  %8من
�إجمايل حجم ال�صكوك امل�صدرة ب�شكل عال لي�س يف 2013
فقط ،م�ضيفا ً �أنه بعد �إ�صدار هذه الت�شريعات نعتقد �أنها قد
تكون املتنف�س لعدد من تلك الإ�صدارات لتتخذ من البحرين
قبلة لها لإ�صدارها �سواء للم�شاريع اجلديدة يف املنطقة� ،أو
ال�صكوك والأوراق املالية امل�صدرة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
والكبرية يف املنطقة� ،أو اية �إ�صدارات متعلقة بعمليات متويل
م�شاريع البنية التحية يف الداخل اخلارج.
و�أكد «�أن هذا الف�صل ي�أتي كنتيجة للجهود التي بذلها
امل�صرف خالل ال�سنوات املا�ضية يف درا�سة وتقييم القوانني
واالنظمة املتعلقة بقطاع را�س املال ،م�ضيفا ً �أن امل�صرف يتطلع
بثقة و�أمل كبريين يف ا�ستفادة اجلهات امل�صدرة وكافة �شركات

ت�صوير علي �سلمان

وم�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من الت�سهيالت التي يت�ضمنها هذا
الف�صل ،لت�أ�سي�س ال�شركات وامل�شاريع اجلديدة ،والتو�سع يف
اعمال و�أن�شطة ال�شركات وامل�شاريع القائمة ،بال�شكل الذي
يخدم عمليات التنمية االقت�صادية ،ويوفر املزيد من فر�ص
العمل ،وا�ستقطاب املزيد من اال�ستثمارات االقليمية والدولية
وتن�شيط وتو�سيع نطاق وعمليات ال�سوق الأويل يف مملكة
البحرين».

امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

ولفت �إىل �أن هذه الورقة تزيل بع�ض القيود التي قد تكون
موجودة يف البنية الت�شريعية يف البحرين خا�صة فيما يتعلق
مب�ساهمة القطاع اخلا�ص وا�ستفادته من ال�سوق املايل ،والرقة
تقدم خمارج قانونية وتنظيمية وعملية كذلك لتعزيز م�ساهمة
القطاع اخلا�ص يف تطوير �سوق ر�أ�س املال من خالل ازالة
مثل هذه العوائق ومنها على �سبيل املثال طرح الأوراق املالية
للم�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة.
و�أو�ضح حاليا ً يتعذر على هذه امل�ؤ�س�سات طرح الأوراق
املالية وت�ستخدم التمويل من خالل الت�سهيالت امل�صرفية
وغريها ،ولكن الورقة اجلديدة تتيح للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة يف الذهاب �إىل خيار ا�ستخدام �أدوات �سوق ر�أ�س
املال من �أ�سهم و�سندات وغريها �سواء عند الإ�صدار �أو الإدراج.
ومن ناحية اخرى فبور�صة البحرين بات لديها بنية
تنظيمية كاملة لفتح �أ�سواق جديدة �سواء للم�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة �أو الإ�صدارات اجلديدة.
ولفت الباكر �إىل �أن هذه التعليمات اجلديدة ت�سمح
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة باالكتتاب العام والإدراج،
م�شريا ً �إىل �أن الورقة حددت احلد الأدنى للإ�صدار بن�سبة
 %10من �إجمايل حجم الإ�صدار ب�شكل عام ،كما �أوجدت الإطار
القانوين الذي ميكن ا�ستخدامه من قبل تلك امل�ؤ�س�سات لإ�صدار
�أ�سهمها وهذا قد يكون �سابقة حت�سب للبحرين من ناحية
�أن هناك �إطار حمدد ووا�ضح و�صريح يحتوي على �أبرز
الت�شريعات املتعلقة ب�إ�صدار مثل تلك الأ�سهم �أو �أدوات الدين
املتعلقة لهذه ال�شركات وامل�ؤ�س�سات.
وفيما يتعلق بحجم ر�أ���س مال ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة املعتمد قال :الورقة ال تقدم حدا ً �أدنى لر�أ�س املال
و�إمنا ترك للبور�صات �أن حتدد لكل الئحة من لوائح الإدراج
احلد الأدنى من ر�أ�س املال.
و�أ�شار �إىل �أن ا�سناد بند خا�ص يف هذه التعليمات

للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ي�أتي لأنه يف الأحوال
االعتيادية امل�ستثمرين يتطلعون �إىل معرفة البيانات
التاريخية ،امل�شاريع ال�صغرية واملتو�سطة وحديثة الت�أ�سي�س
ال تتوفر لديها هذه البيانات ،م�ضيفا ً يف ال�سابق كان جممل
املنظمة الت�شريعية ال تعطي خ�صو�صية لهذه ال�شركات لأنها
تن�ص على �ضرورة توفري مثل هذه البيانات ،اليوم ت�أتي هذه
الورقة لتعطي هذا احلق و�أن تعفيها من متطلبات املعلومة
التاريخية ،وت�ستبدلها مبعلومات تتعلق مب�ستقبل هذا
امل�شروع وهو ما يفتح املجال �أمام م�شاريع القطاع اخلا�ص
التي ترغب يف ت�أ�سي�س �شركاتها وهو ما �سيمكنها من ا�ستخدام
�سوق ر�أ�س املال يف الطرح ،ومن ثم االدراج كذلك.
من جانبه قال مدير �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية مب�صرف
البحرين املركزي علي ثامر ،يتكون هذا الف�صل من ت�سعة
�أجزاء رئي�سة عالوة على �أحد ع�شر ملحقا ،فاجلزء االول يحدد
املتطلبات العامة التي ت�شكل احلد الأدنى لإ�صدار الأوراق
املالية بكافة �أنواعها وفئاتها مبا يف ذلك ال�صكوك والأدوات
املالية الإ�سالمية ،بجانب حتديد املتطلبات وال�شروط اال�ضافية
اخلا�صة بكل نوع �أو فئة من االوراق املالية ،فيما يخت�ص
اجلزء الثاين باملتطلبات اخلا�صة بكل طريقة من طرق اال�صدار
واالكتتاب �سوا ًء العامة �أو اخلا�صة �أو حقوق �أولوية االكتتاب
�أو ا�ستخدام �آلية حتديد �سعر االكتتاب من خالل جتميع
تقديرات بع�ض الأطراف وامل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية الراغبة يف
االكتتاب عند الطرح �أو ما يعرف بالبناء ال�سعري� ،أو غريها
من طرق االكتتاب االخرى.
وذكر �أن اجلزء الثالث من الف�صل يخت�ص بتحديد دور
والتزامات كل جهة من اجلهات وامل�ؤ�س�سات اال�ست�شارية التي
قد تعينها �أو ت�ستخدمها جهات اال�صدار ،مبا يف ذلك هيئات
الرقابة ال�شرعية ،ل�ضمان وجوب التقيد وااللتزام باملتطلبات
القانونية والتنظيمية وال�شرعية واملالية واملحا�سبية من
جهة ،واملعايري املهنية والعملية الواجب توفرها عند تعيني
مثل هذه اجلهات اال�ست�شارية من جهة �أخرى.
�أما اجلزء الرابع فيخت�ص بتحديد البيانات واملعلومات
وحمتويات الوثائق وامل�ستندات التي يتوجب على جهات
اال�صدار توفريها مل�صرف البحرين املركزي للح�صول على
موافقته ،وحتديد الكيفية واالجراءات واخلطوات املتوجب
اتباعها عند تقدمي الطلب اىل امل�صرف ،يف حني يحدد اجلزء
اخلام�س احلد االدنى من البيانات واملعلومات املتوجب الن�ص
عليها يف ن�شرات اال�صدار واالكتتاب ،التي مت تف�صيلها �ضمن
املالحق املخ�ص�صة لكل نوع من انواع االوراق املالية ،مبا
يف ذلك امللحق الرابع اخلا�ص بال�صكوك واالدوات املالية
الإ�سالمية ،ولكل طريقة من طرق اال�صدار واالكتتاب يف
االوراق املالية املطروحة لالكتتاب.
�أما اجلزء ال�ساد�س من الف�صل فيحدد املتطلبات املتعلقة
بالإف�صاح واالع�لان والدعوة للم�شاركة يف االكتتابات،
وبالـذات بالن�سبة لالكتتابات العامة ،يف حني يخت�ص اجلزء
ال�سابع باملتطلبات املتعلقة بتخ�صي�ص الأوراق املالية التي
مت االكتتاب فيها من قبل اجلمهور وامل�ستثمرين ،واجراءات
ومواعيـد ا�صـدار ال�شهـادات �أو الو�سائط الدالة على االكتتاب
ومتلك االوراق املالية ،ومتطلبات ايداعها لدى انظمة االيداع
واحلفظ املركزي املرخ�ص لها ،و�إج��راءات �إع��ادة االموال
الفائ�ضة بعد تخ�صي�ص االوراق املالية اىل املكتتبني بالكيفية
واملواعيد املحددة �سلفا ً �ضمن ن�شرات او مذكرات اال�صدار التي
مت مبوجبها االكتتاب.

ي�ضم  162فيال متنوعة ويقام على جزيرتني

درة البحرين تد�شن م�شروعها اجلديد«الفريوز »800
�أعلنت درة البحرين �أحد امل�شاريع
التطويرية يف مملكة البحرين عن تد�شني
م�شروعها اجلديد الفريوز  800الذي ي�شكل
اجلزء الأول من املرحلة الثالثة من م�شروع
درة البحرين ،م�شرية �إىل �أن امل�شروع الذي
يقع على جزيرتي الفريوز  4و ،5ي�ضم 162
فيال متنوعة مب�ساحة كل منها  800مرت  6فلل
مب�ساحة  1000و 1100مرت مربع.
وذكر بيان لدرة البحرين �أنه قد جرى
افتتاح فلل العر�ض اجلديدة للزوار والتي
تتكون من ثالث فلل للعر�ض بت�شطيبات
خمتلفة داخلية وخارجية وبحمامات �سباحة
خمتلفة لتتالئم مع خمتلف الأذواق .كما �سيتم
تزويد الزوار بجميع املعلومات املطلوب الإطالع
عليها من عقود البيع وقوانني املنتجع وطريقة
الدفع والتمويالت امل�صرفية ،وذلك قبيل افتتاح

البيع واملزمع الإعالن عنه يف القريب العاجل.
ومما يجدر ذكره �أن فلل فريوز  800قد
مت ت�صميمها وفقا ً لأعلى املعايري العاملية من
حيث الت�صميم والبناء ،كما مل يغفل الت�صميم
اجلديد عن حاجات ورغبات العائلة البحرينية
واخلليجية مبا يخ�ص عدد الغرف واملالحق

املختلفة ،وكذلك تنظيم البناء على قطعة الأر�ض
بالطريقة املثلى للحد من الإ�ضافات البنائية
الع�شوائية بغر�ض املحافظة على الن�سق
العمراين العام للم�شروع ،ولتقليل حجم العمل
بعد ت�سليم الفلل يف �سبيل راحة املقيمني ،كما مت
�إدخال نظام البيت الذكي الفريد من نوعه حيث

�سيتمكن ال�سكان من التحكم يف فللهم عن بعد
يف الإنارة ،التكييف ،املراقبة الأمنية بالكامريات
وغريها الكثري عن طريق الأجهزة والهواتف
الذكية ،كما مت عزل جميع اجلدران اخلارجية
بعازل حراري وفق احدث ا�ساليب البناء
احلديث ل�ضمان فعالية عالية حلماية املبنى
حراريا ً و�صون جدرانه اخلارجية من الت�أثريات
املناخية القا�سية.
وقال الرئي�س التنفيذي مل�شروع درة
البحرين جا�سم اجلودر« :نحن �سعداء �أن نبد�أ
بطرح املرحلة الثالثة من م�شروع منتجع درة
البحرين يف هذا التوقيت والذي من امل�ؤمل �أن
ي�شكل �إ�سهامة جديدة يف قطاع التطوير العقاري
والعمراين يف مملكة البحرين خا�صة يف ظل
عودة االنتعا�ش لهذا القطاع احليوي» ،متمنيا
�أن «حتوز فلل العر�ض على �إعجاب الزوار».

جا�سم اجلودر
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جمعية «النقل» :برامكو تزيد �سعر احل�صى بن�سبة  %17والدفان %43

�صدور قرار ر�سمي برفع �أ�سعار الديزل ابتداء من منت�صف يناير
علي الصباغ
�صدر يف اجلريدة الر�سمية �أم�س قرار
ب�ش�أن تعديل �سعر الديزل .وجاء يف القرار
ال�صادر من وزير املالية الوزير امل�شرف على
�ش�ؤون النفط والغاز رئي�س جمل�س �إدارة
الهيئة الوطنية للنفط والغاز املوافقة على
م�شروع قرار ب�ش�أن تعديل �سعر الديزل.
ون�صت املادة الأوىل يف القرار على �أن
يعدل �سعر بيع الديزل لال�ستخدام املحلي
الربي والبحري بحيث يباع اللرت الواحد
بقيمة  120فل�سا ً ابتداء من اخلام�س ع�شر من
�شهر يناير  ،2014ويباع اللرت الواحد ب�سعر
 140فل�سا ً اعتبارا ً من الأول من �شهر يناير
 ،2015ويباع بقيمة  160فل�سا ً اعتبارا ً من
الأول من يناير  ،2016ويباع ب�سعر 180
فل�سا ً اعتبارا ً من الأول من �شهر يناير 2017
على �أن ي�ستمر بال�سعر نف�سه �إىل �أن يعدل

موجة االرتفاعات تق�ض م�ضجع م�ؤ�س�سات النقل
بقرار الحق.
كما ن�ص القرار على �أن يباع الديزل
لل�صيادين البحرينيني ب�سعر يقل مبقدار 30
فل�سا ً للرت الواحد عن ال�سعر املذكور على �أال

تزيد الكميات امل�سموح ببيعها �شهريا ً لكل
�صياد بح�سب ال�سفينة التي ي�ستخدمها.
و�أ�شار �إىل �أنه �سيكون ن�صيب �سفن �صيد
الربيان الكبرية خالل الفرتة امل�سموح فيها

املعراج الإطار ي�سعى جلعل البحرين مركزًا مف�ضالً لطرح الأوراق املالية
ق��ال حمافظ م�صرف البحرين املركزي
ر�شيد املعراج« :ي�سر امل�صرف �ضمن م�س�ؤوليته
وجهوده الرامية لتطوير وحتديث االطر
القانونية والتنظيمية لقطاع را�س املال يف
مملكة البحرين ،ان ي�صدر االط��ار املرجعي
املتكامل لكافة عمليات وان�شطة ال�سوق االوىل
للإ�صدار واالكتتاب يف االوراق املالية ،الذي
ي�أمل امل�صرف يف �أن يجعل من �سوق البحرين
يف املنطقة ،املركز املايل االكرث متيزا ً وتف�ضيالً
من قبل اجلهات الراغبة يف ا�صدار وطرح كافة
انواع وفئات االوراق املالية من خالل تبني
الف�صل للعديد من املبادرات الرامية لتطوير
وحتديث هذا القطاع وهياكله ،طبقا ً ملا تقت�ضيه
�أف�ضل املعايري واملمار�سات الدولية املعمول
بها يف هذا ال�ش�أن ،والتي �ستوفر املزيد من
م�ستويات ال�شفافية ودرجات االطمئنان والثقة
لدى امل�ستثمرين واملتعاملني يف �سوق البحرين
املايل».

ر�شيد املعراج
وا�ضاف حمافظ م�صرف البحرين املركزي
يف تقدميه «وتت�ضمن املبادرات التي يقدمها
الف�صل ،من بني العديد من املبادرات االخرى،
التزام امل�صرف بالإ�سراع يف ا�صدار املوافقة على
طلبات ا�صدار وطرح االواق املالية عند تقدمي

اجلهات امل�س�ؤولة عن اال�صدار ،مبا يف ذلك
جمال�س االدارات للجهات امل�صدرة ،بال�ضمانات
ال�صريحة والكافية حول �صحة ودقة و�شمولية
البيانات التي �ستوفر للمكتتبني وامل�ستثمرين
يف كافة انواع وفئات االوراق املالية ،مبا يف
ذلك ال�صكوك والتعامالت ال�صادرة وفقا ً ملبادئ
ال�شريعة اال�سالمية ،وامل�شاريع ال�صغرية
واملتو�سطة حديثة الت�أ�سي�س ،والتنظيم املرن
لالكتتابات اخلا�صة ،والت�سهيل على مدراء
ال�صناديق اال�ستثمارية عند اال�ستثمار وتوريق
وبيع االوراق املالية عند التخارج من م�شاريعهم
ل�صالح عمالئهم او االخرين ،عالو ًة على ال�سماح
بقبول وت�سجيل ن�شرات اال�صدار من قبل اجلهات
امل�صدرة غري البحرينية املرخ�ص لها خارج
البحرين ،دون احلاجة اىل مراجعتها من قبل
امل�صرف يف حالة احل�صول على موافقة اجلهة
الرقابية الر�سمية املعرتف بها من قبل م�صرف
البحرين املركزي.

لتقدمي حلول االت�صاالت لقطاع الأعمال

�شركة زين البحرين وفخرو للإلكرتونيات توقعان اتفاقية �شراكة
�أعلنت �شركة زين البحرين
عن �إطالق �شراكة جديدة مع فخرو
للإلكرتونيات وذلك بهدف تقدمي
حلول ات�صاالت مبتكرة وب�أ�سعار
تناف�سية من خالل التعاون مع
�شركات عاملية رائدة يف جمال
�أنظمة ات�صاالت الأعمال ك�شركة
�أفايا و�سي�سكو وغريها من ال�شركات
االخرى.
وقد �أ�ضافت ال�شراكة اجلديدة
مع فخرو للإلكرتونيات قيمة م�ضافة
اىل باقة قطاع الأعمال من «زين
البحرين» والتي �صممت بكل دقة
وعناية لتلبية احتياجات االت�صاالت
وتزويد عمالئها ب�أف�ضل احللول
الكفيلة بتعزيز قدارات التناف�سية
وزيادة الفاعلية ا�ستجابة للمتغريات
املت�سارعة يف جمال الأعمال .وت�شمل
هذه اخلدمات ربط قطاع االعمال
باالنرتنت املتخ�ص�ص يف جميع

جانب من توقيع االتفاقية
�أنحاء اململكة عرب موجات امليكرويف
� MPLSأو الألياف على �شبكة قابلة
للتطوير والتو�سع .واي�ضا بامكان
ال�شركات ربط فروعها من خالل
�شبكة افرتا�ضية خا�صة مت ت�صميمها
بعناية من قبل مهند�سني ذوي خربة
لتوفري �شبكة داخلية قوية ومرنة.
عالوة على ذلك ،د�شنت زين
البحرين مركز العناية بعمالء
قطاع االعمال على مدار ال�ساعة

لتلبية احتياجات العمالء من قبل
فريق من العاملني والفنيني امل�ؤهلني
واملتخ�ص�صني .وقد مت التوقيع
على االتفاقية من قبل مدير عام
�شركة زين البحرين حممد زين
العابدين ومدير عام �شركة فخرو
للإلكرتونيات الدكتور يو�سف
فخرو.وتعليقا على هذه ال�شراكة،
قالت مديرة خدمات قطاع الأعمال
وال�شركات يف زين البحرين بكيزة

عبدالرحمن« :نحن �سعداء بهذه
ال�شراكة التي من �ش�أنها �أن تقدم
لعمالئنا من ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة �آخر ما تو�صلت اليه
ال�سوق العاملي من حلول االت�صاالت
التكنولوجية املتطورة من �شركة
�أفايا ،وذلك من خالل تعاوننا الوثيق
مع �شركة فخرو للإلكرتونيات التي
متتلك خربة وكفاءة عالية يف هذا
املجال».
و�أ�ضافت�« :ستوفر حلول
االت�صاالت من �شركة �أفايا املزيد من
املرونة ،وقابلية التنقل ،واحلد من
التكاليف واالرتقاء بقدرات العمل
ف�ضال عن حماية اال�ستثمار .وترتبط
هذه املميزات مع جميع عرو�ضنا
لقطاع الأعمال حيث متثل دعما كبريا
للم�ؤ�س�سات التي تتطلع �إىل لعب دور
�أكرب يف زيادة الإنتاجية وامل�ساهمة
يف نه�ضة وازدهار اململكة».

وافق على امليزانية التقديرية للعام املقبل

جمل�س البور�صة ّيطلع على �إجناز اخلطة الت�شغيلية وا�سرتاتيجية 2013
عقد جمل�س �إدارة بور�صة البحرين
اجتماعه اخلام�س للعام  2013يوم الأحد
املوافق  29دي�سمرب  2013مبقر البور�صة
باملرف�أ املايل ،برئا�سة يو�سف حمود رئي�س
جمل�س الإدارة.
وقد ناق�ش املجل�س املو�ضوعات املدرجة
على جدول الأعمال فاطلع على جممل
تطورات �سري العمل يف البور�صة ،وعلى
التقرير الدوري لأداء بور�صة البحرين،
والبور�صات و�أ�سواق املال اخلليجية.
كما �صادق املجل�س على قراره
باملوافقة على البيانات املالية املرحلية
للبور�صة كما هي يف � 30سبتمرب .2013
واطلع على م�ستوى الإجناز للخطة
الت�شغيلية والإ�سرتاتيجية للبور�صة
للعام  2013والتي كان من �أهم بنودها

يو�سف حمود
توقيع اتفاقية ا�ستبدال نظام التداول �إىل
نظام  X-Streamامل�صمم من قبل �شركة
 ،NASDAQ OMXو�إطالق برنامج

حتفيز التداول عن طريق الإنرتنت.
وت�ضمنت الإجنازات �أي�ضا ً االنتهاء من
�إعداد جملد قواعد ال�سوق وجملد الإدراج
لل�شركات املتو�سطة وال�صغرية ،وا�ستكمال
اجراءات �إعادة هيكلة البور�صة حيث
تتنا�سب مع املتطلبات الإ�سرتاتيجية.
وقد وافق جمل�س الإدارة على املوازنة
التقديرية للعام  .2014كما متت املوافقة
على اخلطة الت�شغيلية والإ�سرتاتيجية
للعام  2014ومعايري قيا�س الأداء لها
والتي تركزت على تنفيذ برامج ت�سويقية
وتوعوية للمتعاملني يف �أ�سواق املال
حمليا ً و�إقليمياً.
كما ناق�ش املجل�س يف اجتماعه التقارير
والتو�صيات املرفوعة من قبل جلان جمل�س
الإدارة واتخذ ب�ش�أنها القرارات املنا�سبة.

ب�صيد الربيان  11000لرتا ً لل�سفينة الكبرية،
و 8500لرتا ً ل�سفينة �صيد الأ�سماك الكبرية،
و 5500لرتا ً ل�سفينة �صيد الربيان ال�صغرية،
و 4250لرتا ً ل�سفينة �صيد الربيان ال�صغرية.
و�أوكل القرار ل�شركة نفط البحرين و�ضع
الآلية املنا�سبة لتنظيم بيع الديزل لل�صيادين
البحرينيني وفقا ً للأ�سعار املحددة يف القرار.
ويف �سياق قريب ا�شتكى العاملون يف
جمال النقل من قرار مفاجئ �أ�صدرته �شركة
برامكو امل�شغلة للمحجر احلكومي يق�ضي
برفع �سعر الدفان واحل�صى ابتداء من العا�شر
من يناير املقبل .وقال رئي�س جمعية م�ؤ�س�سات
النقل واملعدات الثقيلة واملوا�صالت العامة
البحرينية �أحمد �ضيف�« :إن اجلمعية تلقت
ر�سالة تفيد ب�سعر رفع احل�صى من  850فل�سا ً
لطن احل�صى �إىل  1.100ديناراً ،ورفع �سعن
الدفان من  350فل�سا ً لطن الدفان �إىل 500
فل�ساً» .ومتثل الزيادة ن�سبة  %17للح�صى،

ونحو  %43للدفان.
و�أكد �ضيف �أن «هذه الزيادة لي�ست
قانونية حيث �إن ال�شركة جهة ت�شغل املحجر،
�أما الت�سعرية فت�ضعها احلكومة عرب وزارة
ال�صناعة والتجارة ،وال يحق لل�شركة تغيري
الأ�سعار» .وقال �أحد املقاولني �إن «�شركة
برامكو تقوم بعمليات التفجري الأولية لتوفري
الدفان واحل�صى وال�صخور ،ويقوم املقاولون
بالعمليات الالحقة من حتميل ونقل وما �شابه
ذلك».
و�أكد �أن «رفع الت�سعرية غري قانوين،
ولو افرت�ضنا جدالً �أنه قانوين فالبد �أن تعطي
ال�شركة فرتة �سماح للمقاولني املرتبطني
بعقود عمل» ،م�ؤكدا ً �أن «املقاولني �سيطلبون
لقاء الوزير للتظلم وبحث جتاوزات ال�شركة
التي مل ت�شغل املحجر مدة � 10أيام م�ؤخرا ً مما
يحمل املقاولني خ�سائر ب�سبب تعطل معداتهم
يف املوقع دون فائدة».

بتلكو� :إلغاء االتفاقية مع �شركة «الربق» ب�ش�أن نقل ملكية
�أعلنت جمموعة بتلكو �أم�س �أنها اتفقت
مع �شركة الربق والال�سلكي ()CWC
على �إلغاء اتفاق حتويل امللكية ال�سابق
لن�سبة  %25من �أ�سهم (Compagnie
Monegasque de Communication
 )SAM) (CMCمن �شركة الربق
والال�سلكي �إىل بتلكو.
وقالت يف بيان�« :إن �شركة الربق

والال�سلكي قامت ب�إعادة مبلغ  100مليون
دوالر التي دفعتها بتلكو �إليها عند انتهاء
حتويل ملكية  ،Islandsيف حني �أعادت
بتلكو  %25من الأ�سهم يف �شركة CMC
�إىل �شركة الربق والال�سلكي .ونتيجة لهذا
االتفاق ،تعترب جميع الرتتيبات اخلا�صة
باخليارات بني �شركة الربق والال�سلكي
وبتلكو املتعلقة ب�شركة  CMCمنتهية».

 1.4مليون دوالر ميزانية �صندوق الوقف للعام 2014
عقد جمل�س �أمناء �صندوق الوقف
اجتماعهم التا�سع ع�شر مبقر م�صرف
البحرين املركزي .حيث يقدم �صندوق
ال��وق��ف ال��دع��م والتمويل للبحوث
والتعليم والتدريب يف جمال اخلدمات
املالية الإ�سالمية .وق��ام املجل�س
مبراجعة �إجنازات ال�صندوق و�صادق
على موازنة العام  2014مبا يتجاوز
 1.4مليون دوالر �أمريكي ،حيث
ت�ضمنت املوازنة العديد من املبادرات.
ومن �أه��م مبادرات العام القادم
وفقا ملا هو خمطط له مبادرة «برنامج
ت�أهيل القيادات للم�ؤ�س�سات الأع�ضاء
يف ال�����ص��ن��دوق» .حيث �سيتم من
خالل هذا الربنامج وبالتعاون مع
امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء يف ال�صندوق
حتديد ال�شخ�صيات املتميزة �ضمن
امل�ستوى املتو�سط من املدراء و�إ�شراكهم
يف برنامج تطوير تنفيذي مكثف لدى
اح��دى �أه��م اجلامعات ال��رائ��دة على
امل�ستوى العاملي .ويهدف هذا الربنامج

�إىل ت�أهيل املدراء التنفيذيني يف الإدارة
العليا يف امل�ستقبل ممن ميتلكون
مهارات القيادة والتفكري اال�سرتاتيجي
والب�صرية والنهج الأخالقي لرجال
الأعمال من �أجل قيادة قطاع ال�صريفة
الإ�سالمية.
ومت���ت امل��واف��ق��ة �أي�����ض��ا على
م��ب��ادرة �أخ���رى م��ن قبل املجل�س
تتعلق بالتعاون مع هيئة املحا�سبة
واملراجعة للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية
 ،AAOIFIحيث �سيقوم ال�صندوق
بتقدمي الدعم املايل مل�ساعدة الهيئة يف
حتقيق مزيد من التطوير ب�ش�أن �شهادات
«املحا�سب الإ�سالمي املعتمد .»CIPA
وا�ستعر�ض املجل�س خالل االجتماع
الربامج القائمة و�أعرب عن ارتياحه
�إزاء ما مت �إجنازه فيها .حيث ت�ضمنت
برامج متخ�ص�صة للمدققني الداخليني
ال�شرعيني ،مثل :برنامج الدبلوم املتقدم
يف الفقه التجاري الإ�سالمي ودورات
علماء ال�شريعة.

دول «التعاون» تتجه لتطوير «ال�شراء املوحد»
قال وكيل وزارة ال�صحة امل�ساعد
ل�ش�ؤون ال�صحة العامة بدولة الكويت
الدكتور قي�س الدويري خالل اجتماع
ممثلي جلان ال�شراء املوحد بدول جمل�س
التعاون اخلليجي واليمن ،بالكويت
�أم�س �إن برنامج ال�شراء اخلليجي املوحد
حقق الكثري من الإجنازات امل�شهودة
بهدف تطوير �إجراءات عمل الربنامج
وتقدمي �أف�ضل اخلدمات و�ضمان جودة
املنتجات ال�صحية.
و�أ�ضاف �أن االجتماع يهدف �إىل تبادل
اخلربات اخلليجية يف جمال البحوث
ال�صحية واال�ستفادة من التجارب
والأهداف التي يقوم على �أ�سا�سها
هذا الربنامج من حتقيق الوفر املادي
وتوحيد الدواء امل�ستعمل بني الدول
من حيث النوعية وال�شركة ال�صانعة

ول�ضمان التوريد امل�ستمر للأدوية طوال
العام .و�أ�شار �إىل �أن الربنامج يعمل
على �إيجاد قاعدة بيانات لل�شركات
امل�ؤهلة ومنتجاتها امل�سجلة لدى املكتب
التنفيذي للهيئة.
وي�ستعر�ض امل�شاركون يف االجتماع
الذي ي�ستمر خم�سة �أيام قرارات
وتو�صيات الوزراء اخلا�صة بتحديث
�أنظمة ولوائح و�آليات برنامج ال�شراء
املوحد ودرا�سة املوا�صفات الفنية لدليل
بنود مناق�صة لوازم جتهيز امل�ست�شفيات
ودليل بنود مناق�صة لوازم رعاية الفم
والأ�سنان لعام .2014
كما ي�ستعر�ضون مالحظات الدول
الأع�ضاء واجلهات امل�شاركة واملكتب
التنفيذي ب�ش�أن املناق�صات املعرو�ضة
يف االجتماع.

بكني تتطلع لنموذج �أكرث كفاءة

ال�صني حتذر ال�شركات احلكومية �ضعيفة الأداء
قالت وكالة �أنباء ال�صني اجلديدة
(�شينخوا) ان ال�صني �ستقيم �أداء ال�شركات
اململوكة للدولة يف  2014و�سوف
«تتعامل ب�صرامة» مع ال�شركات ذات الأداء
ال�ضعيف �أو التي تتكبد خ�سائر م�ستمرة
�أو التي ال تلتزم مبعايري ال�سالمة .وت�أمل
بكني يف التحرك �صوب منوذج �أكرث كفاءة

لل�شركات اخلا�ضعة مللكية الدولة لكن
اداراتها تركز بدرجة �أكرب على حتقيق
عائد على اال�ستثمار.
وت�سعى احلكومة �أي�ضا اىل تقلي�ص
تخمة الطاقة االنتاجية بالقطاع ال�صناعي
والتي تفاقمت بفعل زيادة ا�ستثمارات
ال�شركات احلكومية.

ملحق أسبوعي يعده خالد موسى
khaled.mousa@alayam.com
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خالد موسى

مل ت� �ع���د ال� ��� �س� �ي ��ا�� �س ��ة ج � ��اذب � ��ة ل �ل �� �ش �ب��اب
اخل� �ل� �ي� �ج ��ي ع � �ل� ��ى �� �ش� �ب� �ك ��ات ال� �ت ��وا�� �ص ��ل

كلمة ال�سر« :اال�سرتاتيجية»

يرى خبري الإعالم االجتماعي يف اململكة العربية ال�سعودية حممد بدوي �أنه رغم قلة
عدد احل�سابات البحرينية على �شبكات التوا�صل االجتماعي مقارنة بال�سعودية �إال �أنها
متلك ت�أثريا كبريا ،ويقول يف حديث للـ «الأيام ميديا» �إنه يلم�س احرتافية يف تعامل
احل�سابات احلكومية يف البحرين مع املتابعني ،وي�ضيف �أن املوا�ضيع االجتماعية هي
ال�سائدة حاليا على �شبكات التوا�صل ولي�ست ال�سيا�سية كما كانت قبل عام �أو عامني.

 ال يوجد الكثري من الفروقات فالثقافة اخلليجيةمتقاربة يف كثري من الأمور وهذا ينعك�س على ال�شبكات
االجتماعية طبعا ،ولرمبا تطغى املوا�ضيع ال�سعودية
�أكرث على �شبكات التوا�صل االجتماعي يف املنطقة ب�سبب
العدد الكبري من امل�ستخدمني بال�سعودية بطبيعة احلال
ب�سبب التعداد ال�سكاين� ،إال �أنه ومن مالحظتي القليلة على
قلة عدد احل�سابات البحرينية �إال �أنها ذات ت�أثري كبري يف
البحرين وذلك ما مل�سته من عدد متابعيها وتفاعلهم مع
هذه احل�سابات وخ�صو�صا الق�ضايا البحرينية الداخلية
وهذا احت�سبنا العدد الكلي مل�ستخدمي �شبكات التوا�صل
االجتماعي يف البحرين.

] هل تعتقد �أن البحرينيني عامة ي�ستخدمون
هذه الو�سائل بطريقة �إيجابية �أم �أن العك�س هو الذي
يحدث؟

 من متابعاتي لأ�شهر احل�سابات البحرينية ب�سببعملي على بع�ض امل�شاريع يف البحرين لكي �أبقى على
اطالع مل�ست احرتافية عالية يف احل�سابات احلكومية
على �سبيل املثال وعلى م�ستوى االفراد فوجدت �أي�ضا
�أنها ت�ستخدم ب�شكل فعال وخ�صو�صا يف �إدارة النقا�ش
والتفاعل مع الق�ضايا الداخلية البحرينية.

االجتماعي فقد كانت يف العام  2007تقريبا عندما بد�أت
التدوين ومن ثم الدخول يف �شبكات التوا�صل االجتماعي
من جهة التطوير والربجمة ولي�ست كم�ستخدم لها فقط
وبد�أت ب�إلقاء حما�ضرات عن هذا العامل منذ العام 2008
للتعريف بقوتها وكيفية ا�ستغاللها ومنها دخلت يف عامل
التدريب والت�أليف فيها حيث قمت بت�أليف كتاب (تويرت
الطيور على �أ�شكالها تقع) وقمت ببناء (كور�س تدريبي)
مب�سمى (�أخ�صائي اعالم اجتماعي) وقمت بتدريبه
واملحا�ضرة فيها للأالف وهلل احلمد.

] ما هي املميزات التي يتفرد بها حممد بدوي
وجعلته م�شهورا على امل�ستويني اخلليجي والعربي
يف جمال الإعالم االجتماعي؟

 -ال�سمعة اجليدة وم�شاركتي للمعلومة لرمبا �أهم

الثقافة اخلليجية
املتقاربة تنعك�س
على مواقع التوا�صل
االجتماعي

] ما هي املوا�ضيع الأكرث انت�شارا على و�سائل
التوا�صل االجتماعي يف اخلليج العربي؟

�أكرث املوا�ضيع تداوال تختلف باختالف املو�سم
فال�سنوات ال�سابقة كانت اغلبها �سيا�سية ب�سبب ما مرت
به الدول العربية والق�ضايا الداخلية لكل بلد ولكن يف
حال عدم وجود ما هو �سيا�سي ف�إن �أغلب املوا�ضيع
اجتماعية حول ق�ضايا يومية يتم اثارتها والتفاعل
معها بح�سب حدوثها مثال �أوقات املباريات ت�شعر وك�أنك
تعي�ش داخل املالعب وق�س على ذلك.

] ما الذي نحتاجه بر�أيك يف البحرين حتى
نطور من ا�ستخداماتنا لهذه الو�سائل؟

 �أرى ب�أن البحرين من الدول الرائدة يف جمال تبنيمبادرات التثقيف والتعريف بو�سائل وتوظيف �شبكات
التوا�صل االجتماعي فال مير �شهر �إال ون�سمع ب�أن هناك
منتدى او لقاء �أو حما�ضرة يف هذا اخل�صو�ص و�أعتقد ب�أن
دول اخلليج ب�شكل عام بد�أت يف تبني هذا التوجه حيث
�إن هذا من �ش�أنه توفري الكثري من الوظائف التي �أ�صبحت
مطلوبة يف الكثري من القطاعات احلكومية واخلا�صة.

] دعنا نتحدث عنك �شخ�صيا ..متى بد�أ �شغفك
بو�سائل التوا�صل االجتماعي؟

 دخويل لالنرتنت فعليا كانت يف نهايات العام 1999ميالدية وذلك ب�سبب درا�ستي وعملي و�أ�س�ست
منتدى الفريق العربي للربجمة يف العام ()2000
ميالدية وهو �أكرب و�أول منتدى متخ�ص�ص من نوعه
ومازال م�ستمرا حتى الآن� ،أما عن بداياتي يف االعالم

مل�ست احرتافية
عالية يف احل�سابات
احلكومية البحرينية
على ال�شبكات
االجتماعية
لي�س لدي وقت كاف
لإدارة ظهوري على
�شبكات التوا�صل
االجتماعي!

ما �سبب انت�شاري هذا �إ�ضافة لدوراتي وحما�ضراتي
يف كل العامل العربي وت�أليفي لكتاب (تويرت) الكتاب
العربي الأول يف هذا املجال �إ�ضافة �إىل كوين ممار�س لها
من ناحية عملي يف بناء مواقع وتطبيقات تعتمد عليها
وتتكامل معها فهذا عزز من قيمة املعلومة التي �أقدمها
واملمزوجة بخربات عملية يف هذا املجال.

] كيف تدير ظهورك على هذه الو�سائل؟ ما
هي املوا�ضيع التي تناق�شها؟

 �سمعت مبقولة (�أبواب النجار خملوعة) ،نعم فهذاينطبق علي �أنا �شخ�صيا فحتى مع و�صول ح�ساباتي
لأالف املتابعني على �شبكات التوا�صل االجتماعي اال �أين
�أجد نف�سي مق�صرا من هذا املجال ف�أنا ا�ستخدم تطبيقات
برجمية كنت قد قمت بتطويرها �شخ�صيا �سابقا للقيام
ب�أغلب عمليات الظهور ومن ثم ا�ستخدمت االدوات
اجلاهزة وما زلت ا�ستخدمها وذلك ب�سبب عدم توفر
الوقت لهذا العامل الكبري الذي ي�سرق الكثري من الوقت،
�إال �أين من جهة عملية ف�إين وهلل احلمد �أدير العملية ب�شكل
رائع وا�ستفدت منها يف ادارة وت�سويق وترويج �أعمالنا.
املوا�ضيع التي �أناق�شها بالغالب تكون يف جمال
ريادة االعمال مب�شاركة جتاربي وخرباتي القليلة ا�ضافة
�إىل موا�ضيع تخ�ص�صي يف االعالم االجتماعي والربجمة
والتطوير.

] هل �أنت �صريح �أم جمامل �أم متعدد ال�صفات
على هذه الو�سائل؟

 ثقافة احلوار غائبة ب�شكل عام يف جمتمعاتناالعربية ويف حالة و�سائل التوا�صل االجتماعي التي من
�سلبياتها تقليل و�صول الر�سالة الفتقادها حل�س التوا�صل
االن�ساين ف�إنها تت�سبب يف املزيد من التعقيد يف هذا املجال
ولذا ف�أنا ال �أدخل تقريبا يف �أي نقا�ش لأين �أعرف م�سبقا
ب�أنه �سي�صل لباب م�سدود و�أحاول البعد عن �أي موا�ضيع
�أو ق�ضايا قد تدخل يف �سجاالت �أو نقا�شات ال ميكن
اخلروج منها وكذلك احلال �أن من �أكرث منا�صرين مقولة
(اليوزر) الذي ي�أتيك منه ريح �أعطيه (بلوك) وا�سرتيح.

] �أي و�سيلة تف�ضل؟ ان�ستغرام �أم تويرت �أم
في�سبوك؟

 �شخ�صيا ً ال �أحب في�سبوك بل �أع�شق تويرت وم�ؤخرا�أرى فر�صة كبرية يف ان�ستغرام ومع معرفتي بقوة (لينكد
�إن) �إال �أين مل �أجد الوقت الكايف ال�ستغالل امكانياته.

] ما هي امل�شاريع التي �أطلقتها وتديرها على
مواقع التوا�صل االجتماعي؟

 م�ؤخرا قمنا ب�إطالق من�صة (�أد�س �سوق) وهيالأوىل من نوعها يف العامل العربي وحتى على امل�ستوى
العاملي يف بع�ض اجلوانب للإعالنات يف ال�شبكات
االجتماعية بطريقة مبتكرة تربط امل�ؤثرين مع املعلنني
بطريقة ذكية وفعالية وكذلك احلال (ا�سمعلي) وهي
�شبكة اجتماعية خا�صة بالكتاب ال�صوتي واملقاالت
امل�سموعة� ،أما �أوىل امل�شاريع التي �أطلقناها كانت (ها�ش
مينا) والذي يقي�س ت�أثري وتوجه العامل العربي عرب
و�سائل التوا�صل االجتماعي وخ�صو�صا تويرت.

في�سبوك يطلق �صفحة ليمكن م�ستخدميه من ا�سرتجاع �أهم �أحداث 2013
�أط��ل��ق «في�سبوك» �صفحة يتيح
مل�ستخدمي �شبكة التوا�صل االجتماعي
م��ن خاللها ا�سرتجاع �أه��م الأح���داث
وال�شخ�صيات واالماكن واللحظات التي
حظيت ب�أهمية كربى على ال�شبكة خالل
عام .2013
و�أو���ض��ح «في�سبوك» عرب �صفحة
« ،»Year in Reviewع�بر املوقع
الإلكرتوين التابع له «ق�ص�ص في�سبوك»،
�أن �أكرث النقا�شات على ال�شبكة االجتماعية
خالل عام  2013كانت تتعلق بالأب
فران�سي�س وال���ذي مت تن�صيبه بابا
للفاتيكان يف مار�س املا�ضي.
و�أ�ضاف �أن النقا�شات الأخرى الأكرث
ن�شاطا ً على ال�شبكة كانت تتمحور حول
االنتخابات ،واملولود امللكي ،والأعا�صري،
ورق�صة ه��ارمل �شيك ،والفي�ضانات،
ومايلي �ساير�س ،وماراثون بو�سطن،
و�سباق فرن�سا للدراجات و�أخريا ً نيل�سون

مانديال .وكان قد قام نحو  55مليون
�شخ�ص على م�ستوى العامل ب�إجراء �أكرث
من  115مليون تفاعُ ل حول وفاة نيل�سون
مانديال الرئي�س اال�سبق جلنوب افريقيا.
و�أتاح املوقع االجتماعي للم�ستخدمني
يف بلدان حمدودة حول العامل ،معرفة
النقا�شات الأكرث ن�شاطا ً بني امل�ستخدمني

www.alayam.com
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محمد بدوي:

] في َم ي�شرتك ال�شباب البحريني .ومباذا
يختلف مع نظريه ال�سعودي يف ا�ستخدامه للإعالم
االجتماعي؟
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يف املنطقة املحيطة بهم ،وذلك لدول �أمريكا
واململكة املتحدة و�أ�سبانيا و�سنغافورة
وبولندا واملك�سيك و�إيطاليا والهند وهوجن
كوجن وفرن�سا و�أملانيا وكندا والربازيل
و�أ�سرتاليا .ويف الواليات املتحدة تغري
ترتيب �أكرث املوا�ضيع التي جرى حولها
نقا�شات ن�شطة خالل  ،2013حيث جاءت

نقا�شات مثل م�سابقة «�سوبر بول» لكرة
القدم الأمريكية يف املرتبة الأوىل والأزمة
ال�سورية يف املرتبة الرابعة.
ويف املقابل� ،أ�شار «في�سبوك» عرب
املوقع الإل��ك�تروين �أن �أك�ثر الأح��داث
االجتماعية ال��ت��ي ق��ام م�ستخدمو
«في�سبوك» مب�شاركاتها مع الأ�صدقاء
هي الإعالن عن وجود عالقة جديدة �أو
اخلطوبة �أو الزواج.
وج���اء احل��دي��ث ع��ن ال��رح�لات يف
املرتبة الثانية من حيث �أكرث الن�شاطات
االجتماعية م�شاركة على «في�سبوك»،
تليها االنتقال من �سكن �إىل �أخ��ر ،ثم
�إنهاء العالقات .هذا ،ووفر «في�سبوك»
مل�ستخدمي املوقع �إمكانية ا�سرتجاع �أهم
اللحظات اخلا�صة بهم خالل عام ،2013
حيث يظهر لكل م�ستخدم �أهم امل�شاركات
وال�صور واللحظات التي جمعته مع بقية
�أ�صدقائه على ال�شبكة االجتماعية.

تابعت م�ؤخرا ً حفل توزيع جائزة الإعالم
االجتماعي التي �أطلقتها وزارة االت�صاالت،
ولفتني حديث م�س�ؤولة جلنة التحكيم خبرية
الإعالم االجتماعي الكويتية هند الناه�ض حول
�أن اللجنة ا�ستخدمت «برامج ونظم ريا�ضية»
للمفا�ضلة بني املرت�شحني للجائزة.
نعم ،يبدو �أن �أ�سهل ما يف الأمر �إن�شاء ح�ساب
على تويرت وفي�سبوك وان�ستغرام وال�شروع
مبا�شرة بـ»التغريد والف�سبكة وال�سغرمة» �إن
جاز التعبري ،لكن هذا الت�صرف �شبيه مبن ي�أتي
باملعدات والعمال �إىل �أر�ض امل�شروع ثم يكت�شف
�أنه بحاجة لـ «املخطط الهند�سي».
هذا املخطط الهند�سي هو ما ي�سمى يف عامل
الإعالم االجتماعي بـ»اال�سرتاتيجية» التي يدور
حولها كل �شيء ،وهي خطة مكتوبة وا�ضحة
ت�شتمل املحتوى املزمع م�شاركته مع اجلمهور،
واملن�صات امل�ستخدمة ،ومن �سيدير احل�سابات
وكيف ،والو�سائل والأهداف والتعامل مع
الأزمات ،و�أخرياً ،كيفية قيا�س جناح التنفيذ.
الإنرتنت مليئة با�سرتاتيجيات وبن�صائح
كثرية ال جمال هنا لذكرها ،لكن �إذا عرفنا من �أين
«املخطط الهند�سي» ف�سنعرف �أين ن�صل ،و�إال
�سنبقى نتباهى بازدياد عدد متابعينا يوميا ً دون
�أن ن�ستفيد منهم �أو نتفاعل معهم بال�شكل املطلوب.
�إن ا�سرتاتيجية الإعالم االجتماعي تعمل على
زيادة الوعي بر�سالتنا الإعالمية �أو منتج �شركتنا
�أو حملتنا اخلريية عرب ن�شر الوعي وجذب امل�ؤيديني
ولي�س فقط حجم امل�شاركات ،فال ينبغي �أن تكون
ر�سالتنا مدوية فقط ،بل يجب �أن تكون ذات مغزى
ملجتمع الإعالم االجتماعي امل�ستهدف � ً
أي�ضا ،وميكن
هنا بناء ا�سرتاتيجية الإعالم االجتماعي اخلا�صة
با�ستخدام ر�ؤية امليزات ال�شخ�صية والتف�ضيالت
ملجتمعات التوا�صل االجتماعي با�ستخدام حلول
ت�سويق الإعالم االجتماعي املتوفرة عرب عدد من
الربامج واملواقع الإلكرتونية.
ً
�إذا عرفنا جمهورنا جيدا ن�ستطيع توفري
املحتوى الذي �سيجذب انتباههم بكفاءة ،وميكن
لهذا الغر�ض الدخول يف حمادثات معهم واكت�شاف
احتياجاتهم غري امللبية حتى الآن ،مع الرتكيز على
�أن الإعالم االجتماعي يختلف عن الت�سويق بكونه
«حمادثة بني طرفني».
ً
من اخلطوات املهمة جدا هنا العثور على قنوات
الإعالم االجتماعي ال�صحيحة ملخاطبة اجلمهور
امل�ستهدف يف املحادثات االجتماعية ،فجمهور
تويرت يبحث عن املعلومة ،فيما مييل جمهور
ان�ستغرام عادة ملجرد اال�ستمتاع بال�صور� ،أما
جمهور لينكدان املهني فهو �شديد اخل�صو�صية.

«تويرت» ترتاجع عن �سيا�سة حجب
ا ُمل�ستخدمني التي فر�ضتها م�ؤخراً
�أعلنت �شركة «تويرت» يوم ا ُ
جلمعة عن تراجعها
عن �سيا�سة حجب املُ�ستخدمني «»user-blocking
التي فر�ضتها يوم اخلمي�س املا�ضي ،والتي �أثارت جدالً
وا�سعا ً يف �أو�ساط ُم�ستخدمي موقع التدوين املُ�صغر
ال�شهري التابع لها ،ل ُتعيد بذلك �سيا�سة احلجب �إىل
�سابق عهدها.
وكانت «تويرت» قد �أعلنت يوم اخلمي�س عن
تعديلها ل�سيا�سة احلجب اخلا�صة باملوقع ،لتجعل من
حجب ُم�ستخدم لآخر ال مينع ال�شخ�ص املَحجوب من
ُمتابعة املُ�ستخدم الأول ،وال من التفاعل مع تغريداته،
�أو تلقي التحديثات ال�صادرة عنه على خطه الزمني،
وبذلك ال يعرف ال�شخ�ص املَحجوب �أنه قد مت حجبه،
لتقت�صر تلك ال�سيا�سة فقط على �أن املُ�ستخدم لن
ُي�شاهد ن�شاط املُ�ستخدمني الذي قام بحجبهم.
و�أ�شارت «تويرت» على موقعها �إىل �أنها قررت
الرتاجع عن �سيا�سة احلجب الأخرية ،بعد تلقيها
لآراء العديد من املُ�ستخدمني الراف�ضة لتلك ال�سيا�سة،
ُ
حيث �أنها ال ُتريد �أن تطرح �سيا�سة جديدة قد تت�سبب
ٍ
بدرجات منخف�ضة من الأمان.
ب�شعور املُ�ستخدمني
لتعود بذلك “تويرت” �إىل �سيا�ستها ال�سابقة ،والتي
يمُ كن لل ُم�ستخدم مبوجبها معرفة �أنه قد مت حجبه،
ب�سبب توقف قدرته على ُم�شاهدة تغريدات املُ�ستخدم
الذي قام بحجبه.

