الذهب ي�ستقر
قرب �أعلى
م�ستوى يف �شهرين

�سنغافورة – رويرتز:
ا�ستقر �سعر الذهب �أم�س االثنني قرب �أعلى م�ستوى يف �شهرين �إذ
عزز ت�صاعد العنف يف العراق والتوترات ال�سيا�سية االقبال على �شراء
املعدن كمالذ �آمن لكن من املرجح �أن ي�ضغط ارتفاع الأ�سهم وتباط�ؤ ال�شراء
الفوري على الأ�سعار.
ومل ي�شهد �سعر الذهب تغيريا يذكر يف ال�سوق الفورية عند 1315.15
دوالر للأوقية (الأون�صة) .كان الذهب الذي �شهد �أف�ضل �أداء �أ�سبوعي له
يف ثالثة �أ�شهر يوم اجلمعة ارتفع لأعلى �سعر يف �شهرين 1321.90
دوالر يف اجلل�سة ال�سابقة بالرغم من �أنه �أغلق منخف�ضا  0.5باملئة.
ومع ارتفاع الأ�سعار تباط أ� الطلب من كبار امل�ستهلكني ال�صني والهند
وهو ما ت�ضافر مع قوة الأ�سهم يف احلد من املكا�سب .وارتفعت الأ�سهم
الآ�سيوية ام�س بعد �صعود وول �سرتيت الرتفاعات جديدة.

اقتصاد

15

الثالثاء  26شعبان  - 1435العدد 9206

Tuesday 24th June 2014 - No. 9206

E-mail:biz@alayam.com

بف�ضل الزيارات امللكية والت�سهيالت اال�ستثمارية

«الغرفة» :طلبات لال�ستثمار الأجنبي يف انتظار ال�سوق البحريني
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
�أكد النائب الأول لرئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحرين عثمان �شريف الري�س ،رغبة العديد من
ال�شركات الأجنبية اال�ستثمار يف اململكة والدخول
بقوة ال�سوق املحلي عرب تقدمي جمموعة كبرية
من الطلبات اال�ستثمارية لدى وزارة ال�صناعة
والتجارة وجمل�س التنمية االقت�صادية.
و�أو�ضح الري�س يف ت�صريحات �صحافية على
هام�ش م�ؤمتر «الدانة فريج�سون» �أم�س والذي
يتناول «فر�ص اال�ستثمار والعقارات من جميع
�أنحاء العامل» ،ان هذه الطلبات اال�ستثمارية
اجلديدة متخ�ضت عن الزيارات الناجحة التي
متت م�ؤخرا من قبل �صاحب اجلاللة امللك حمد
بن عي�سى �آل خليفة عاهل البالد املفدى و�صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل
العهد النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء لعدد
من الدول الآ�سيوية والأوروبية.
واعترب الري�س انعقاد هذا امل�ؤمتر بتنظيم
من منظمة اجنبية مرموقة داللة وا�ضحة على ان
هناك الكثري من االمتيازات والت�سهيالت تقدمها
اململكة جلميع امل�ستثمرين على اختالف جن�سياتهم

عثمان �شريف

وتخ�ص�صاتهم ،ما ي�ساهم يف الدفع باجتاه تنويع
االقت�صاد وم�صادر الدخل.
و�أ�ضاف« :لقد �أقيمت العديد من املنتديات
االقت�صادية على هام�ش الزيارات امللكية ،ونتائجها
بد�أت تعود علينا ب�شكل �إيجابي جدا خللق انطالقة
جديدة ملزيد من امل�شاريع واال�ستثمارات الأجنبية
على �أر�ض اململكة».
وقال« :مل نعد نع ّول على النفط كم�صدر دخل
�أ�سا�سي ،فدعم االقت�صاد وت�شجيع معدالت منوه

ي�أتي من خالل خلق فر�ص عمل للمواطنني وزيادة
نطاق امل�شاريع مبختلف القطاعات احليوية».
و�أكد الري�س دور غرفة جتارة و�صناعة
البحرين الداعم ال�ستقطاب اال�ستثمارات االجنبية
للمملكة ،من خالل ات�صاالتها مع �شركائها يف
العديد من دول العامل ،وم�شاركاتها اخلارجية
ودعواتها امل�ستمرة ال�ستقبال املزيد من الوفود
التجارية.
وحول اخلطوات القادمة ما بعد جتديد
انتخابه لع�ضوية جمل�س �إدارة منظمة العمل
الدولية كع�ضو مناوب عن �أ�صحاب الأعمال عن
منطقة غرب �آ�سيا للفرتة � ،2017-2014أكد
الري�س ان جتديد الع�ضوية �ست�ضيف الكثري ململكة
البحرين ،والذهاب بها لأبعد من جمرد مناق�شة
ال�شكاوى العمالية.
وبني الري�س ان جتديد الع�ضوية �سي�ساهم يف
تعزيز التعاون الفني بني �أطراف االنتاج وتعميق
اوا�صر التن�سيق مع خمتلف املنظمات العاملية
وبخا�صة منظمة العمل الدولية من �أجل امل�شاركة
بالربامج العديدة الهادفة لتوفري العمل الالئق
واحلوار االجتماعي والدعم الفني ،ا�ضافة اىل
اقامة ور�ش عمل متخ�ص�صة.

وقعت مذكرة تفاهم مع نظريتها بدبي

«الغرفة» تدعو امل�ؤ�س�سات للم�شاركة بجائزة حممد بن را�شد للأعمال
خالد مو�سى
وقعت غرفة جتارة و�صناعة
البحرين مذكرة تفاهم مع غرفة جتارة
دبي ت�ستهدف دعم مبادئ ثقافة ريادة
الأعمال بدول جمل�س التعاون لتطوير
�أدائها وتناف�سيتها عامليا ً عرب ت�شجيع
ال�شركات على تبني م�شروع التميز
الرائد جلائزة حممد بن را�شد �آل مكتوم
للأعمال.
وقال ممثل غرفة جتارة دبي
جورج بيدر الربجاريا �إن ال�شركات
امل�شاركة يف هذه اجلائزة �ستكت�سب
العديد من املزايا منها القدرة على
املناف�سة ومقارنة الأداء مع �شركات
رائدة يف دول املنطقة ،وحتقيق �سمعة
عاملية من خالل اجنازاتها البارزة يف
جمال متيز الأعمال.
و�أ�ضاف الرجاريا خالل لقاء
تعريفي باجلائزة احت�ضنته غرفة
جتارة و�صناعة البحرين �أم�س
�إن ال�شركات امل�شاركة �ستكت�سب
خ�صائ�ص التميز لت�صبح قطبا ً قويا ً
يف جمال الأعمال باملنطقة والعامل،
وتطوير املناف�سة ال�سليمة وتعزيز
قدراتها التناف�سية �إقليميا وعاملياً،
ف�ضالً عن احل�صول على تقرير تقييمي
حول �أدائها يت�ضمن �أهم نقاط القوة
وفر�ص التح�سني مما ي�ساعد ال�شركات
على تطوير �أنظمتها و�أدائها ،و�صوالً
�إىل الفوز بجائزة حممد بن را�شد �آل

م�س�ؤوال الغرفتني يف البحرين ودبي يتبادالن ن�سخ االتفاقية

مكتوم ك�شركة رائدة معرتف بها عاملياً.
من جانبه قال الرئي�س التنفيذي
للغرفة املهند�س نبيل عبدالرحمن
�آل حممود ب�أن مركز الغرفة لدعم
املن�ش�آت ال�صغرية واملتو�سطة �سيمثل
هذه اجلائزة مبملكة البحرين ،حيث
تعد اجلائزة حافزا ً كبريا ً �أمام قطاعات
الأعمال لتعزيز وترويج التميز للقطاع
اخلا�ص يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي والو�صول بها �إىل العاملية،
كما �أن اجلائزة تعمل على ت�شجيع
ال�شركات على تطوير �أعمالها لتعزيز
قدراتها التناف�سية وتبني �أف�ضل
املمار�سات العاملية يف متيز الأداء.
ولفت �آل حممود �إىل �أهمية التعاون
بني الغرف اخلليجية خا�صة فيما
يتعلق بتبادل اخلربات واملمار�سات يف
جمال متيز الأعمال من �أجل تعزيز روح

املناف�سة بني ال�شركات يف دول اخلليج
واالرتقاء بنوعية وجودة منتجاتها
وخدماتها ف�ضال عن تعميق التكامل
بينها ،م�شيدا ً يف الوقت ذاته باملعاين
والأبعاد الإيجابية جلائزة حممد بن
را�شد �آل مكتوم للأعمال منذ انطالقها
وحتى اليوم والتي ت�ستهدف م�ساندة
�أ�صحاب الأعمال بطريقة منهجية
ومتميزة ،مو�ضحا ً ب�أن اجلائزة ت�سعى
�إىل �ضم كافة ال�شركات يف دول جمل�س
التعاون للم�شاركة يف م�سرية التميز
وت�أ�سي�س م�ستويات جديدة من الأداء
حتى تكون هذه ال�شركات الإبداعية
مبنجزاتها رائدة ومثاالً يُحتذى بدول
املنطقة ،ف�ضالً عن حتقيق املزايا
التناف�سية لها ،بالإ�ضافة �إىل خلق
فر�ص عمل جديدة وفتح جمال االبتكار
يف الأعمال.

اللقاء الت�شاوري الأول لقطاع التجارة والتجزئة اليوم

جواد احلواج

تنظم جلنة قطاع التجارة والتجزئة بغرفة جتارة و�صناعة البحرين
لقاءها الت�شاوري الأول اليوم الثالثاء املوافق  24يونيو  2014يف متام
ال�ساعة  12:00ظهرا ً بقاعة املجل�س يف الطابق الأر�ضي ببيت التجار،
ويهدف اللقاء �إىل مناق�شة �أو�ضاع وحتديات القطاع التجاري وجتار
التجزئة وطرح الر�ؤى والت�صورات الناجعة لتجاوزها� ،إ�ضافة �إىل تبادل
املقرتحات لتحقق متطلبات هذا القطاع الهام والذي ميثل �شريحة كبرية
من ال�سجالت التجارية.
ودعت الغرفة جميع التجار و�أ�صحاب الأعمال واملعنيني يف اململكة
حل�ضور اللقاء الت�شاوري الهام الذي تنظمه اللجنة برئا�سة النائب الثاين
لرئي�س الغرفة جواد يو�سف احلواج ،وذلك من �أجل تبادل وجهات النظر
بني احل�ضور والتي ت�صب يف م�صلحة �أ�صحاب الأعمال ،وذكرت اللجنة
�أنها �ستقوم ببلورة خمرجات هذا اللقاء و�إدراجها يف برنامج عملها.

ملتابعة النرشة االقتصادي
وجه كامريتك نحو شعار
امللحق االقتصادي

الزياين :م�صنع الكا�شطات
باحلد متوقف لعدم توفر الكهرباء
خالد مو�سى
ك�شف الرئي�س الفخري ال�ستثمارات
الزياين ورئي�س جمل�س �إدارة «ميدال
للكابالت» خالد الزياين �أن ت�أخر البدء
باالنتاج يف م�صنع كا�شطات الأملنيوم يف
احلد يعود لعدم تزويد امل�صنع بالكهرباء
حتى الآن.
وقال الزياين يف ت�صريحات لإعالميني
على هام�ش م�شاركته يف فعالية بغرفة
جتارة و�صناعة البحرين �أم�س �إن جميع
خطوط االنتاج والت�شغيل جاهزة متاما
يف هذا امل�صنع الذي تكلف نحو  30مليون
دوالر لينتج قرابة � 45ألف طن �سنويا ً
و�سيوظف عند االنتهاء منه كامال نحو
 1700بحريني ،لكن عدم و�صول الكهرباء
� َّأخر االنتاج الذي كان متوقعا البدء به �شهر
مار�س الفائت.
و�أو�ضح �أنه لي�س لدى �إدارة امل�صنع
خطط بديلة ،كما ال ميكن االعتماد على
مولدات كهرباء حملية لعدم قدرتها على
تلبية احلاجة.
َّ
وف�ضل الزياين عدم حتميل جهة

خالد الزياين

بعينها م�س�ؤولية هذا الت�أخري ،وقال «ال
�أريد �إثارة غبار حول املو�ضوع� ،أريد للعمل
�أن ينطلق» ،وتابع «بكل الأحوال نحن
م�ستعدون ملثل هذا الت�أخري ،وقد و�ضعنا
يف ح�سباننا ذلك» .على �صعيد �آخر قال
الزياين ،وهو ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة
التجارة ورئي�س جلنة ال�سوق القدمي� ،إن
اللجنة لديها اجتماع �صباح اليوم بعد �أن
جرى ت�شكيلها ومتت املوافقة على �أع�ضائها
من قبل جمل�س �إدارة الغرفة.
واو�ضح �أن اللجنة �ستقدم خطة ملجل�س
الإدارة للموافقة عليها ومنحها ال�صالحيات
للبدء بالعمل.
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ر�أوا �أن �سن القوانني املحفزة لالقت�صاد م�س�ؤولية غابت تقريبا عن دائرة اهتمام املجل�س ..خرباء لـ «الأيام»:

�أداء �أع�ضاء جمل�س النواب يف البعد االقت�صادي هزيل و�سطحي
علي ال�صباغ:

ر�أى خرباء واقت�صاديون �أن الأداء النيابي يف
بعده االقت�صادي هزيل ،و�أن املحور االقت�صادي مل
يكن �ضمن دائرة اهتمامات الكثري من النيابيني خالل
الدورة احلالية.
ووجد االقت�صاديون �أن النواب مل يقدموا قراءات
�أو نقا�شات معمقة للمو�ضوعات االقت�صادية �أو
احل�ساب اخلتامي والربنامج احلكومي.
و�شدد اخلرباء على �أن الأداء النيابي يف بعد
االقت�صاد مل يكون وا�ضحاً ،والكثري من الت�شريعات
االقت�صادية املطلوبة ال تزال يف �أدراج املجل�س و�أقبيته
جراء اهتمام املجل�س بق�ضايا �أخرى واهماكه �أحيانا
بق�ضايا م�ضرة وا�صطفافات ،كما �أن هذا الأداء ات�سم
بالبطء.
و�شدد االقت�صاديون واخلرباء على �ضرورة
انتخاب رجال الأعمال واالقت�صاديني الذين ي�سهمون
يف التن�شيط االقت�صادي مبا يعود بالنفع على اململكة.

د .ال�صائغ :با�ستثناء
امليزانية العامة
واحل�ساب اخلتامي مل
جند هناك مناق�شة جادة
للعمل التنموي

د .حاجي :غالبية
النواب ي�أتون من
خلفيات لي�ست لها عالقة
باالقت�صاد والبعد
التنموي

د .جعفري :مل جند
مقرتح ًا نيابي ًا م�ؤثر ًا
ب�صورة �إيجابية على
املجريات االقت�صادية

الأهلي :الكثري من
النواب يعانون من
�ضعف الب�صرية حيال
الق�ضايا االقت�صادية

د .جعفر ال�صائغ

د .جا�سم حاجي

ال�صباغ :ال قوانني لتفعيل القطاعات

وقال رئي�س جمعية االقت�صاديني ابحرينية الدكتور جعفر
ال�صائغ« :ال�سلطة الت�شريعية تتحمل م�س�ؤولية الت�شريع يف
الأبعاد االقت�صادية ،والقانونية ،واالجتماعية ،حيث لها �أن
ت�ساءل ،ومتنع ،وتعدل �أي قانون �سواء �أكان اقت�صادي �أو غري
ذلك».
و�شدد على �ضرورة �أن «من املفرت�ض �أن يتعرف النواب
على ال�سيا�سة االقت�صادية التي تنوي الدول تنفيذها ،و�أهداف
هذه ال�سيا�سة و�أدواتها وا�سرتاتيجيتها التي تعر�ض على
النواب ملناق�شتها و�إقرارها» ،الفتا ً �إىل �أهمية �أن «ي�شخ�ص
النائب مدى �إمكانية تنفيذ اال�سرتاتيجية من الناحية العملية
واملالية ،والتعرف على موارد الدولة لتنفيذ هذه اال�سرتاتيجية
�سواء املالية �أو الب�شرية».
و�أو�ضح د .ال�صايغ �أن «النواب ي�سهمون يف ر�سم مالمح
اال�سرتاتيجية ويتدخلون يف تفا�صيلها ،وذلك لأن الربنامج
احلكومي يعر�ض عليهم ،فالبد �أن يتعرفوا �أي�ضا ً على ما �إذا
كانت اال�سرتاتيجية �سوف تعتمد على التمويل �أو االقرتا�ض
واملوارد املتاحة لذلك».
و�أو�ضح �أن «الأداة الرئي�سية لدى احلكومة البحرينية يف
الوقت احلا�ضر هي ال�سيا�سة املالية».
وقال« :كما يفرت�ض من �أع�ضاء جمل�س النواب متابعة
ال�سلطة الت�شريعية ب�شكل م�ستمر ،بحيث ال ي�أتون يف نهاية
املطاف لإلقاء اللوم على احلكومة ،فمثالً لو عمدت احلكومة
لتوفري �ألف وظيفة يف مدة �سنة مثالً ،فعلى جمل�س النواب
�أن يقوم باملتابعة بواقع كل �شهرين ،ويطلع على م�ستويات
حتقيق الهدف املن�شود».
و�أ�ضاف الدكتور جعفر ال�صائغ قائالً« :كما �أن للنواب
دورا رقابيا ،فبالن�سبة للح�ساب اخلتامي فلو �صرفت الدولة
�أربعة �أو خم�سة مليارات خالل �سنة �أو �سنتني فلمجل�س النواب
احلق يف بامل�ساءلة واملراقبة ،يف الوجهات التي ذهبت لها هذه
الأموال ،و�إذا ما كانت غطت البنود التي ا�ستدعيت لها ،ومن
هنا ينبغي �أن تكون لأع�ضاء جمل�س النواب القدرة على قراءة
احل�ساب اخلتامي ب�شكل دقيق ومهني».
وفيما يرتبط بالواقع النيابي قال د .ال�صائغ« :ما ن�شاهده
لدى النواب قراءة لي�ست معمقة للح�ساب اخلتامي» ،م�ضيفاً:
«مل نر قوانني لدرا�سة برنامج احلكومة ،وذلك يك�شف عن ق�صر
نظر يف قراءة جمل�س النواب لربنامج عمل احلكومة».
وذهب �إىل �أن «هنالك تق�صري يف اجلانب االقت�صادي،
فبا�ستثناء امليزانية العامة واحل�ساب اخلتامي ،مل تكن هناك
مناق�شة جادة للعمل التنموي ب�شكل عام ،ومل تكن هنالك
قوانني ت�ستهدف تفعيل القطاعات».
و�أردف قائالً« :ال نن�سى �أن امل�ستثمر بحاجة �إىل القوانني
الر�صينة احلديثة التي حتميه ،و�أن القطاعات املختلفة بحاجة
لقوانني حمفزة تفعل القطاعات».
ونبه رئي�س جمعية االقت�صاديني البحرينية �إىل �أن «الأداء
النيابي ات�سم بالبطء �أي�ضا ً فكثري من الت�شريعات والقوانني
تت�أخر مما يعطل م�صالح امل�ستثمرين و�أرباب العمل وال�سوق
بعامة».
ومن جهته ،قال خبري الإنتاجية الدكتور �أكرب جعفري�« :إن
الأداء النيابي يف بعده االقت�صادي �شبه معدوم ،وذلك لأن �أهم
م�س�ؤولية للنواب هي املراقبة واملحا�سبة وا�ستجواب احلكومة،

د�.أكرب جعفري

ومل جند ذلك بو�ضوح ال يف البعد االقت�صادي وال يف غريه».
و�أ�ضاف قائالً« :لقد وجدنا حالة من ال�شللية والتبعرث،
وحتى املقرتحات برغبة واملقرتحات بقوانني مل جند فيها
مقرتحا ً م�ؤثرا ً ب�صورة �إيجابية على املجريات االقت�صادية».

د .جعفري :النواب انهمكوا يف حتركات م�ضرة

و�أكد �أن املراقبني «مل ي�شعروا ب�أن النواب �ساهموا يف
ر�سم ال�سيا�سة االقت�صادية ،وتعديلها ،وت�صويبها باجتاه حفز
التنمية» .وقال« :للأ�سف لقد انهمك النواب يف حتركات م�ضرة
طائفية وفئوية يف مراحل �صعبة مررنا بها ومت ا�ستغالل الكتل
ا�ستغالالً �سيئاً».
وتابع قائالً« :لقد تبنى النواب الأحوال يف �أفغان�ستان،
و�سوريا ،وفل�سطني ،ولكن مل تكن لديهم املقدرة ملعاجلة ق�ضايا
االقت�صاد البحريني».
ور�أى د .جعفري �أن «الدورة الوحيدة التي كان فيها اداء
اقت�صادي جيد هي الدورة الأوىل لأن فيها اقت�صاديني بينما
االقت�صادات يف الدورات التالية �شبه غائب ،وال�سيما يف هذه
الدورة».
و�شدد على �أن «الكثري من املال يهدر ،ويف املقابل الكثري من
املواطنني يعانون ،وذلك يتطلب االرتقاء بالأداء واالقت�صاد»،
م�شددا ً على �أن «النا�س يتحملون امل�س�ؤولية فعليهم اختيار
نواب �أكفاء قادرون على الإ�سهام يف تطوير ال�سيا�سات
االقت�صادية».
وقال« :يجب �أال ي�سمح النا�س للمرت�شحني با�ستغالل
�أ�صواتهم من خالل تربعات ما قبل االنتخابات �أو الوعود
الوردية» ،م�شددا ً على �أن «اخليار بيد املواطن».

د .حاجي :ق�ضايا اقت�صادية عدة لي�ست يف �أجندة النيابي

و�شدد خبري العمل امل�ؤ�س�سي الدكتور جا�سم حاجي على
�أن «هنالك �أهمية بالغة للنواب يف متثيل القطاع التجاري،
وال�صناعي وال�سياحي ،فهم ُمنتخبون من قبل ال�شعب من �أجل
حماية م�صاحلهم االقت�صادية ك�أفراد ومواطنني واالقت�صاد
الكلي ب�شكل عام يف مملكة البحرين» .وقال�« :إن م�س�ؤوليتهم
�أن ي�سنوا القوانني والت�شريعات ويتخذوا القرارت التي تعود
بالفائدة على اجلميع .ويجب عليهم �أي�ضا ً �أن يراجعوا القوانني
امل�سلمة لهم ملوافقتهم وحت�سينها لأجل نتائج �إيجابية �أكرث».
وتابع قائالً« :جزء من �أهمية دورهم �أي�ضا ً �أن يقوموا بكل
ما هو متاح لهم خللق قيمة م�ضافة لالقت�صاد الوطني وت�سخري
هذه الطاقات ل�صالح الوطن واملواطنني».
وعن الدور الذي قام به جمل�س النواب يف البعد االقت�صادي
قال« :هناك بع�ض النقاط الإيجابية التي حتققت لكنها كانت
يف نطاق �ضيق و�صغري .يف املقابل هناك كم كبري من الق�ضايا
التي مل يتم التطرق �إليها مثال على ذلك البطالة واال�ستثمارات
طويلة الأجل والت�شريعات الالزمة خللق بيئة منا�سبة جلذب
اال�ستثمار اخلارجي التي مل تكن �ضمن �أجندتهم».
و�أردف قائالً« :هذه النقاط تلعب الدور الأبرز يف بناء
االقت�صادي الوطني على املدى الطويل .من ال�صعب تقييم
البعد االقت�صادي يف هذا الدور النيابي احلايل حيث مل
تكن هناك �أهداف وا�ضحة �ضمن الربامج االقت�صادية لكي
يتم تقييمها» .ور�أى �أن «النواب ناق�شوا العديد من الق�ضايا
واملوا�ضيع التي لي�س لها قيمة مهمة �أو �إيجابية خ�صو�صا ً يف

نا�صر الأهلي

اجلانب االقت�صادي� .إن وقت النواب ثمني وغايل ،و�أي هدر فيه
يعترب هدر للمال العام».
وذهب �إىل �أنه «مل تكن هناك �أدوات متاحة فعالة للنواب
من �أجل ر�سم ال�سيا�سات االقت�صادية ،والقليل املتوفر �أي�ضا ً مل
يتم ا�ستخدامه بال�شكل ال�صحيح حيث ال توجد ار�شادات �أو
خطط تنظيمية يف هذا املجال».
و�أعرب عن اعتقاده ب�أن «غالبية النواب ي�أتون من
خلفيات لي�ست لها عالقة باالقت�صاد وال البعد التنموي ،فهم
ال ميتلكون القدرة املطلوبة لفهم الأ�س�س االقت�صادية املعقدة �أو
اال�ستثمارية وكيفية و�ضع حلول للم�شاكل االقت�صادية ،وهذا
ي�شكل قلقا كبريا على القطاع االقت�صادي .فنحن ال نرى جناحا
ملمو�سا �أو بالقدر املطلوب يف مواجهة الق�ضايا االقت�صادية».
و�شدد خبري العمل امل�ؤ�س�سي على «�أهمية �أن يكون للنواب
ر�ؤية وا�ضحة للأهداف االقت�صادية الواجب حتقيقها ،وعليهم
�أن يق�سموها �إىل �أهداف طويلة الأمد (متتد �إىل عقود) ،ومتو�سطة
الأمد (ملدة �أربع �سنوات) وق�صرية الأمد لكل دور .وعليهم
قيا�س الأو�ضاع احلالية ومقارنتها بالأو�ضاع بعد تطبيق كل
من قراراتهم ملعرفة مدى فعاليتها وجناحها� ،أو �إذا كان هناك
تعديل �أو تطوير من �أجل حت�سني النتائج .بالإ�ضافة �إىل ذلك
يجب �أي يتعاونوا مع جمل�س ال�شورى واال�ستفادة من خربتهم
االقت�صادية وتوحيد الأهداف من �أجل امل�صلحة الكربى ،و�أن
يراقبوا ر�ؤية  2030ويقوموا بالعمل على حتقيقها».

الأهلي :بع�ض النواب ال يعريون االقت�صاد با ًال

ومن ناحيته قال اخلبري العقاري نا�صر الأهلي �أن «�أداء
النواب يف البعد االقت�صاد لرمبا يكون مقبوالً ال �أكرث ،وذلك
لأن �أكرث الت�شريعات التي �سعينا لإ�صدارها مل ت�صدر ،نحو:
الو�ساطة ،والتطوير ،والإيجارات ،وال�ضمان ،وال�شركات،
وغريها».
ً
ورجح �أن «بع�ض النواب ال يعريون اهتماما بالبعد
االقت�صادي باعتبار �أنه �ش�أن يخ�ص التجار ،وهذه النظرة
مغلوطة ،فاملواطنون الذين يعملون يف القطاع اخلا�ص
ميثلون ن�سبة  %35تقريباً ،وتن�شيط االقت�صاد يعود عليهم بل
على اململكة نف�سها».
ور�أى �أن «جمل�س النواب مل يكن فيه العدد الكايف من
االقت�صاديني ورجال الأعمال ،ومل يقدم بع�ض من رجال
الأعمال يف املجل�س الطرح القوي امل�أمول منهم».
وقال نا�صر الأهلي« :لرمبا �أحد الأ�سباب التي حالت دون
تفعيل البعد االقت�صادي واالهتمام به الأحداث امل�ؤ�سفة التي
جرت يف البحرين ،وهو الأمر الذي جعل الكثري من �أع�ضاء
جمل�س النواب يركزون على الق�ضايا ال�سيا�سية والأمنية
واالجتماعية ويغفلون عن البعد االقت�صادي».
و�أ�ضاف« :عموما ً مل جند اهتماما ً بال�ش�أن االقت�صادي
بامل�ستوى امل�أمول لدى النواب ،ومل نكن نراهم يف املنتديات
االقت�صادية وامل�ؤمترات والأحداث االقت�صادية املهمة يف البلد».
وانتهى �إىل القول ب�أن «الكثري من النواب يعاين من �ضعف
الب�صرية حيال الق�ضايا االقت�صادية بينما نرى يف الربملانات
الأخرى �أن ال�ش�أن االقت�صادي له الأولوية بل �إن غالبية
الأع�ضاء هم من رجال الأعمال».
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متوقع ًا ان ينمو االقت�صاد يف  2014بن�سبة  ..%65د .ح�سن فخرو:

البحرين مركز را�سخ للأعمال التجارية يف منطقة اخلليج
افتتح وزير ال�صناعة والتجارة الدكتور ح�سن فخرو
�أعمال م�ؤمتر الدانة فريج�ستون والذي �إقيم حتت عنوان
«فر�ص اال�ستثمار والعقارات من جميع �أنحاء العامل.
ويف الكلمة التي �ألقاها خالل حفل االفتتاح �أكد وزير
ال�صناعة والتجارة �أن قطاع االجتماعات واحلوافز
وامل�ؤمترات واملعار�ض يف منو م�ستمر بف�ضل ال�سيا�سات
احلكومية للقيادة واحلكومة املوقرتني� ،إ�ضافة �إىل
موقع البحرين الإ�سرتاتيجي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
وباعتبارها مركزا ً وبوابة جاذبة لكافة الفعاليات
االقت�صادية وامل�شاريع العاملية املتنوعة .م�شريا ً يف هذا
ال�صدد �إىل اعتبارها واحدة من االقت�صادات الأكرث حرية
يف العامل.
كما �أكد �أن ذلك لي�س بغريب على البحرين على
الإطالق ،حيث ُتنظم وزارة ال�صناعة والتجارة وب�شكل
�سنوي منتدى «ا�ستثمر يف البحرين» والذي ي�شارك
فيه عدد كبري من امل�ستثمرين من خمتلف �أنحاء املنطقة
وبع�ض بلدان العامل ،فمملكة البحرين بب�ساطة لديها
الكثري لتقدمة لي�س فقط بالن�سبة للفر�ص اال�ستثمارية
املتوفرة حملياً ،ولكن كونها بوابة لال�ستثمار لدول جمل�س
التعاون ومنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا.
و�إىل ذلك �أ�شار الوزير �إىل �أن النمو االقت�صادي املطرد
والتنمية التي حققتها مملكة البحرين على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،يرجع �إىل ر�ؤية �صاحب اجلاللة امللك املعظم حمد

الوزير يلقي كلمته يف امل�ؤمتر

بن عي�سى �آل خليفة ،و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر ،وويل العهد
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،نحو �أف�ضل ال�سيا�سات
االقت�صادية والتجارية واالجتماعية للبالد ،والتي بدورها
�أدت �إىل خلق بيئة مواتية جلذب وتوطني اال�ستثمارات،
الفتا ً �إىل �أن من �أهم املزايا الرئي�سية التي تقدمها البحرين
للم�ستثمرين الأجانب هي نوعية القوى العاملة والتي

متثل عند جمعها مع املوقع اجلغرايف الإ�سرتاتيجي
للبالد والروابط ال�سيا�سية واالت�صاالت املمتازة مع
جريانها ودولياً ،بالإ�ضافة �إىل منط احلياة العاملي املمتاز
واتفاقية التجارة احلرة مع الواليات املتحدة ،عامالً
مهما ً للم�ستثمرين لال�ستفادة من هذه املزايا وخ�صو�صا ً
الت�صدير �إىل الواليات املتحدة من خالل اتفاقية التجارة
احلرة.

و�أ�ضاف الوزير �إىل �أن مملكة البحرين قد �أ�صبحت
�أكرث ن�ضجا ومركزا را�سخا ً للأعمال التجارية يف منطقة
اخلليج حيث توفر بيئة مفتوحة ،ليربالية� ،شفافة
لل�شركات وامل�شاريع ،كما حافظت على مكانتها وقاعدتها
التناف�سية على ال�صعيد العاملي.
كما �أنها ت�سجل �أدنى معدالت الت�ضخم وتكاليف العمل
فيها من �أقل التكاليف ،ومعدل البطالة �أقل من  %5والناجت
الإجمايل للفرد الواحد حوايل  28.000دوالر ،ومن
املتوقع ان ينمو االقت�صاد يف هذا العام بن�سبة  ،%65ولقد
فعلت اململكة كل هذا دون اللجوء �إىل ال�ضرائب ،ويف نف�س
الوقت توفر اململكة ل�شعبها التعليم املجاين وال�صحة
والإ�سكان بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرارية يف حت�سني كل جانب
من اجلوانب البيئية االقت�صادية واالجتماعية وال�سيا�سية
يف البحرين جلميع املقيمني وامل�ستثمرين .وقد �أ�شارت
الإح�صائيات �أن مملكة البحرين تعد ثاين �أف�ضل وجهة
لال�ستثمار من قبل الأجانب.
ويف هذا ال�سياق �أ�شاد الوزير مبا ا�شتمل عليه برنامج
الفعالية والذي ا�شتمل على التعريف مبملكة البحرين،
وعر�ض فر�ص التوا�صل وما ميكن ان تقدمه البحرين
للم�ستثمرين الأجانب يف قطاع التجارة وال�صناعة ولي�س
فقط يف قطاع العقارات فح�سب .م�شريا �إىل مقرتح املدينة
اجلديدة للمعار�ض واملدينة االقت�صادية وال�صناعية
اجلديدة كنموذج للتنمية االقت�صادية يف مملكة البحرين.

الفر�صة متاحة مل�ساهمة القطاع اخلا�ص ل�سد احلاجة للخربات النادرة ..تقرير:

 56مليار دوالر �سوق الرعاية ال�صحية باخلليج يف 2020
بح�سب تقرير ورد عن �إدارة
الأبحاث التابع مل�ؤ�س�سة فلك
لال�ست�شارات ( � ،)FCRDسوق
اخلدمات الرعاية ال�صحية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي �سي�صل
�إىل  56مليار دوالر يف العام
.2020
ويذكر التقرير �أن �إجمايل
الإنفاق يف جمال الرعاية ال�صحية
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
قدر بنحو  46مليار دوالر يف
عام  ،2012ما يقرتح �إتاحة
الفر�صة ملزيد من امل�شاركة من
القطاع اخلا�ص يف توفري خدمات
الرعاية ال�صحية ،وال �سيما من
خالل تطوير مناذج لل�شراكة بني
القطاعني العام واخلا�ص .ففي حني
�سجلت نفقات الرعاية ال�صحية
عبئا كبريا على حكومات جمل�س
التعاون اخلليجي� ،إال �أن الإنفاق
ال�صحي الإجمايل يف املنطقة اليزال
منخف�ضا ن�سبيا ،خ�صو�صا �إذا
ما قارناه بدول ﻤﻨﻅﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎﺩي ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ التي �سجلت
�أكرث من ثالثة �أ�ضعاف الإنفاق على
الرعاية ال�صحية .مثل هذه النماذج
تقرتح تخفيف الإنفاق من جانب
حكومات دول جمل�س التعاون،
وباملقابل ال�سماح للقطاع اخلا�ص
بامل�ساهمة يف توفري اخلدمات
ال�صحية الالزمة ،ال �سيما مع تزايد
الطلب على العالج يف تخ�ص�صات
معينة مثل �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية واال�ضطرابات النف�سية.
ووفقا للتقرير ،ف�إن غالبية
امل�ست�شفيات يف دول جمل�س

] �سهيل الق�صيبي

] مانيزا ديوان

التعاون اخلليجي تقدم خدمات
الرعاية ال�صحية العامة ،بالإ�ضافة
�إىل عدد حمدود من امل�ست�شفيات
املتخ�ص�صة .هذا وقد قام التقرير
بتحديد �أهم امل�شاكل ال�صحية يف
املنطقة والتي تت�سبب للم�صابني
بها بالإعاقة وهي :اال�ضطرابات
النف�سية ،و�أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،وا�ضطرابات حديثي
الوالدة ،ومر�ض ال�سكري و�أمرا�ض
اجلهاز التنف�سي.
تقدم غالبية امل�ست�شفيات يف
دول جمل�س التعاون اخلليجي
ال�صحية
الرعاية
خدمات
العامة يف الطب الباطني ،الأنف
واحلنجرة والباثولوجي (علم
الأمرا�ض) كخدمات رئي�سية ،مع
توفر عدد حمدود من امل�ست�شفيات
ذات االخت�صا�صات املحددة .كما
يو�ضح التقرير �أن انخفا�ض عدد
ملغادرة املر�ضى من امل�ست�شفيات
يف حاالت �أمرا�ض القلب والأوعية
الدموية ،واال�ضطرابات النف�سية،

والأع�صاب وامل�سالك البولية ي�شري
�إىل �أن ن�سبة كبرية من ال�سكان
يتلقون العالج خارج دول جمل�س
التعاون اخلليجي -مما يعني �أن
هناك فر�صة كبرية لزيادة عدد
امل�ست�شفيات ذات التخ�ص�صات
املحددة يف املنطقة.
وتعليقا على نتائج التقرير،
قال �سهيل الق�صيبي ،رئي�س جمل�س
�إدارة فلك لال�ست�شارات« :اتخذت
احلاجة لتعزيز نظام خدمات
الرعاية ال�صحية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي حيزا كبريا من
النقا�ش يف العقد املا�ضي .وعلى
الرغم من �أن الإنفاق على الرعاية
ال�صحية يف املنطقة �شهد ارتفاعا
ملمو�سا ،با�ستمرار حتمل احلكومات
للعبء الأكرب يف هذا املجال� ،إال �أن
الإنفاق الإجمايل للحكومات يف
جمال الرعاية ال�صحية يف املنطقة
ال يزال يعد منخف�ضا مقارنة بغريه
من الدول التابعة ملنظمة ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ
ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎﺩي ﻭﺍﻟﺘﻨﻤﻴﺔ».

و�أ�ضافت مانيزا ديوان مديرة
م�ؤ�س�سة فلك لال�ست�شارات« ،يتوقع
ل�سوق الرعاية ال�صحية يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي مزيدا
من النمو ،ا�ستنادا �إىل عدد من
الأ�سباب ،مبا يف ذلك النمو ال�سكاين
ال�سريع� .إ�ضافة لذلك ،وحلقيقة �أن
ن�سبة الإنفاق على الرعاية ال�صحية
يف دول اخلليج تعد منخف�ضة
ن�سبيا ،ف�إن ال�سيناريو املثايل يف
مثل هذه احلالة هو �إيجاد �شراكة
بني القطاعني العام واخلا�ص ،مبا
ي�سمح للقطاع اخلا�ص اال�ستفادة
من الفر�ص املتاحة يف تقدمي خدمات
الرعاية ال�صحية ،بالإ�ضافة �إىل ان
هذه ال�شراكة �ست�ساهم يف تخفيف
ال�ضغط على احلكومات .وبعبارة
�أخرى؛ لن يخرج �أي من الأطراف
امل�شاركة خايل الوفا�ض ،ذلك �أن
كال من القطاعني العام واخلا�ص
ميكنه حتقيق اال�ستفادة من الو�ضع
الراهن يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي».
هذا ويحلل التقرير عددا من
الق�ضايا الهامة مبا فيها الطلب على
العالج ،والبنية التحتية للخدمات
ال�صحية ،وحجم ال�سوق .كما
ويقدم تقارير مف�صلة عن و�ضع
الرعاية ال�صحية يف كل دولة من
من دول جمل�س التعاون اخلليجي،
وبالتايل يوفر درا�سة �شاملة عن
هذا القطاع جلميع اجلهات املعنية.
هذا التقرير هو جزء من �سل�سلة من
الدرا�سات قامت بن�شرها م�ؤ�س�سة
فلك لال�ست�شارات  ،FCRDحول
خمتلف القطاعات يف املنطقة.

قطاع «البنوك التجارية» يهيمن على التداوالت
�أقفل “م�ؤ�شر البحريـن العام”
يوم �أم�س االثنني عند م�ستوى
 1,427.76بانخفا�ض قدره
 2.36نقطة مقارنة ب�إقفاله يوم
الأحد .وقد تداول امل�سـتثمرون
يف “بور�صة البحريـن” 1.30
مليون �سهم ،بقيمة �إجمالية قدرها
� 182.4ألف دينار بحريني ،مت
تنفيذها من خالل � 53صفقة،
حيث ركز امل�ستثمرون تعامالتهم
على �أ�سهم قطاع البنوك التجارية
والتي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 88.13ألف دينار� ،أي ما ن�سبته
 %48من القيمة الإجمالية للتداول
وبكمية قدرها � 977.3ألف �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 22صفقة.
وجاء بنك الإثمار يف املركز

الأول �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة � 36.59ألف دينار �أي
ما ن�سبته � %20.06إجمايل قيمة
الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها

� 709.4ألف �سهم ،مت تنفيدها من
خالل � 11صفقة.
�أما املركز الثاين فكان ل�شركة
البحرين لل�سياحة بقيمة قدرها

� 34.50ألف دينار� ،أي ما ن�سبته
 %18.91من �إجمايل قيمة الأ�سهم
املتداولة وبكمية قدرها 150
�ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل 3
�صفقات.
ثم جاءت �أملنيوم البحريـن (
�ألبا) بقيمة قدرها � 32.98ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته %18.08
من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة
وبكمية قدرها � 73.71ألف �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 18صفقة.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم
� 13شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم 3
�شركات ،يف حني انخف�ضت �أ�سعار
�أ�سهم � 3شركات ،وحافظت بقية
ال�شركات على �أ�سعار �أقفاالتها
ال�سابقة.

م�س�ؤولو طريان اخلليج و�شركة «ات�ش بي»

بنى هيكلية لتكنولوجيا املعلومات
توفرها «ات�ش بي» لـ «طريان اخلليج»
�أعلنت «�إت�ش بي» ام�س تعاونها مع
�شركة «طريان اخلليج» ،الناقلة الوطنية
ململكة البحرين ،لتزويد ودعم البنية
التحتية املبتكرة لتكنولوجيا املعلومات
يف الناقلة ،مع الرتكيز على املزايا الأمنية
والأداء ب�صورة خا�صة.
اجلدير بالذكر �أن �شركة «طريان
اخلليج» قامت ب�إدخال حت�سينات عديدة
على عملياتها يف تكنولوجيا املعلومات
يف الفرتة املا�ضية ،من �ضمنها اعتماد نظم
احلو�سبة ال�سحابية اخلا�صة ل�ضمان �أداء
العمليات الت�شغيلية ب�أ�سلوب �أ�سرع و�أكرث
كفاءة ،مما يعزز من خدمة امل�سافرين.
وكذلك اعتمدت ال�شركة عدّة حلول خ�ضراء
و�صديقة للبيئة يف جمال تكنولوجيا
املعلومات ،والتي ت�شتمل على �إن�شاء مركز
معلومات متط ّور وعايل الأداء وكفاءة
عالية مقابل ا�ستخدام �أمثل للطاقة ،والذي
يعترب واحدا ً من �أكرث مراكز املعلومات
حفاظا َ على البيئة يف مملكة البحرين.
وخالل زيارة �إىل املق ّر الرئي�سي ل�شركة
«طريان اخلليج» يف مملكة البحرين قام
بها م�ؤخرا ً وفد من كبار م�س�ؤويل �شركة
«�إت�ش بي» على ر�أ�سهم �إياد ال�شهابي ،املدير
التنفيذي يف «�إت�ش بي ال�شرق الأو�سط»
حيث التقى �أع�ضاء الوفد مع �أفراد فريق
الإدارة التنفيذية للناقلة ،يرت�أ�سهم ماهر
�سلمان امل�سلّم ،القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي لـ «طريان اخلليج» ،حيث جرت
درا�سة وتقييم البنية الهيكلية املتوفرة
حالياً ،وو�ضع اخلطط امل�ستقبلية.
كما علّق امل�سلّم على العالقة الطويلة
التي جتمع ال�شركتني ،بقوله« :بف�ضل
منتجات �شركة �إت�ش بي وتوفريها ملنتجات
ذات م�ستويات عالية من الأمن والأداء،
ف�إننا يف �شركة طريان اخلليج نرى يف
�إت�ش بي �شريكا ً موثوقاً ،وكانت حمل ثقتنا
على م ّر ال�سنوات حيث �أوكلنا �إليها دعم
البنى التحتية الهامة يف ال�شركة .و�إن
عالقتنا طويلة املدى هي خري دليل على
التزام �شركة طريان اخلليج مبوا�صلة
حت�سني وتطوير عملياتها و�إ�ضفاء االبتكار
عليها وتزويد �أحدث و�أف�ضل احللول
التقنية ،ملا فيه من فوائد كبرية للم�سافرين
على منت طائراتنا».

ومن جانبه قال الدكتور جا�سم حاجي،
املدير التنفيذي لتكنولوجيا املعلومات يف
�شركة «طريان اخلليج»�« :إن اعتماد نظم
احلو�سبة ال�سحابية اخلا�صة اقت�ضى
توحيد املن�صة والبني التحتية ب�شكل
فوري و�سريع .ففي العام  2009قامت
�شركتنا بتوحيد معايري البنية الهيكلية
خلوادم �إت�ش بي النحيفة ،الأمر الذي
م ّكننا من تطبيق نظم احلو�سبة ال�سحابية
اخلا�صة يف العام  .2010ومل تقت�صر تلك
اخلطوة على اخلوادم فح�سب ،بل �شملت
�أجهزة الكومبيوتر اخلا�صة باملوظفني
والكومبيوترات املحمولة واملحلقات
الأخرى لأجهزة الكومبيوتر .وكان الدعم
الذي و ّفرته لنا �إت�ش بي بالغ الأهمية خالل
تلك العملية والتي تكلّلت بالنجاح».
ومن جهته قال �إياد ال�شهابي« :نحن
يف �إت�ش بي نفخر بتقدمي اال�ست�شارات
والن�صائح �إىل كربى ال�شركات الرائدة يف
خمتلف القطاعات ،وم�ساعدتها على و�ضع
�أ�س�س را�سخة لبنية هيكلية م�ؤ�س�سية
عالية الكفاءة يف تكنولوجيا املعلومات
لتنفيذ عملياتها الت�شغيلية .ولقد �ساعد
العمل املتوا�صل مع �شركة طريان اخلليج
وملدة تزيد عن عقدين على حتقيق فوائد
ا�ستثنائية �إيجابية واكت�ساب مزايا
تناف�سية متم ّيزة».
و�أ�ضاف عمر دراغمة ،املدير التنفيذي
ل�شركة «�إت�ش بي» يف مملكة البحرين
والكويت بقوله« :تعترب �شركة طريان
اخلليج �إحدى العالمات التجارية املعروفة
والرائدة يف اململكة ،حيث �أنها تويل تركيزا ً
بالغا ً على االرتقاء بكفاءة نظم تكنولوجيا
املعلومات لديها وحتقيق جتربة فريدة
وعالية اجلودة لعمالئها ،وهذا ما مي ّيزها
عن بقية ال�شركات املناف�سة .وباعتبار
�شركتنا مز ّودا ً رئي�سيا ً للبنى التحتية
لتكنولوجيا املعلومات لدى �شركة طريان
اخلليج ،ف�إننا �سعداء بالعمل �إىل جانب
الناقلة لدعم اجلهود ال�ساعية من �أجل
حت�سني خدمات تكنولوجيا املعلومات؛
حيث حتر�ص �إت�ش بي على �إعطاء
قيمة م�ضافة على هذه اخلطوات عرب
خربتنا الطويلة على ال�صعيدين الإقليمي
والعاملي».
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للمرة الأوىل على م�ستوى منطقة املينا

مطار البحرين ت�ست�ضيف «»Routes MENA 2015
�أعلنت �شركة مطار البحرين عن
ا�ست�ضافتها امل�ؤمتر االفتتاحي العاملي
 2015 Routes MENAيف ن�سخته
الأوىل يف منطقة ال�شرق الأو�سط يف �شهر
نوفمرب من العام .2015
يعترب م�ؤمتر  Routes MENAمن
�أهم الأحداث على �أجندة قطاع الطريان على
م�ستوى العامل ،حيث من املقرر �أن ي�ستقطب
وفودا من جميع دول منطقة ال�شرق االو�سط
و�شمال افريقيا باال�ضافة اىل خرباء وكبار
امل�سئولني يف القطاع ،و�سيتم خالل امل�ؤمتر
مناق�شة �أهم التطورات و�سبل دعم اخلدمات
اجلوية يف املنطقة.
يف هذا الإطار� ،صرح الرئي�س التنفيذي
ل�شركة مطار البحرين حممد يو�سف
البنفالح« :ن�شعر اليوم بالفخر الكبري
ال�ست�ضافة فعالية  Routes MENAلأول
مرة يف املنطقة ،حيث يعترب هذا احلدث
العاملي �أحد �أهم املن�صات العاملية على اجندة
قطاع الطريان .كما �أننا �سعداء ال�ست�ضافة
هذه الفعالية املرموقة ،وذلك لأننا �سنتمكن
من خاللها �أن نظهر ل�ضيوفنا الكرام دفء
ال�ضيافة التي يتميز بها ال�شعب البحريني،
ويف الوقت ذاته �سيت�سنى لهم �أن يتعرفوا
على مدى كفاءة مطار البحرين الدويل».
و�أك��د البنفالح �أن ا�ست�ضافة هذا

حممد البنفالح

احلدث مل يكن ليتحقق لوال اجلهود التي
بذلها فريق العمل ب�شركة مطار البحرين
وال�شركاء من اجلهات ذات ال�صلة ،م�شددا ً
على �أن اقامته �ست�ساهم يف تعزيز مكانة
اململكة كمركز �إقليمي يف جمال الطريان
و�سي�سلط ال�ضوء على تاريخ اململكة الرثي
يف جمال الطريان.
من جانبها ،قالت كاتي بالند ،مديرة
 Routesلدى �شركة �« :UBM Liveإن
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال افريقيا
�أ�صبحت مهمة جدا على �صعيد �صناعة
الطريان ،فن�سبة ح�صتها الآن تبلغ %11
من جممل الطريان العاملي ،حيث ت�شكل هذه
الن�سبة �ضعف ح�صتها قبل عقد من الزمن.

تنظيم ور�شة عمل ملوظفي
خدمات وات�صاالت وزارة الإ�سكان
نظم بنك الإ�سكان ور�شة عمل ملوظفي مركز خدمات الزبائن بوزارة الإ�سكان ،ومركز
االت�صاالت التابع للوزارة ،وذلك للتعريف بربنامج «طموح» الذي �أطلقه البنك م�ؤخراً،
والذي يعد برناجما اختياريا جمانيا ،يتاح للم�ستفيدين من القرو�ض التي تقدمها وزارة
الإ�سكان والراغبني يف متلّك �شقق يف امل�شاريع التي ين�شئها بنك الإ�سكان ،وي�ضمن البنك
للم�شاركني يف الربنامج �إعادة �شراء هذه ال�شقق بقيمة تعادل  %90من قيمته ال�سوقية
وقت ال�شراء والتي حددها البنك مبا يرتاوح ما بني  8و� 10سنوات من تاريخ ال�شراء.
وقد تناولت رئي�سة الت�سويق يف بنك الإ�سكان ،بروين علي ،يف ور�شة العمل ،ال�شروط
واملعايري التي مت و�ضعها من قبل بنك اال�سكان لال�ستفادة من هذا الربنامج .

البرتوكيماويات ت�ست�ضيف اجتماع جلنة القطاع ال�صناعي بالغرفة

بحـث حتديـات و�أولويـات النهو�ض بالقطـاع ال�صناعـي
عقدت جلنة القطاع ال�صناعي التابعة
لغرفة جتارة و�صناعة البحرين اجتماعها
الأول ي��وم اخلمي�س امل��واف��ق  12يونيو
اجلاري يف مقر نادي �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات ،برئا�سة عبد احلميد
الكوهجي وبح�ضور �أع�ضاء اللجنة وعدد من
�أ�صحاب الأعمال يف اململكة.
ومت خ�لال االجتماع �صياغة �أه��داف
اللجنة وحتديد �أهم التحديات التي تواجه
القطاع ال�صناعي وو�ضع االولويات بهدف
حل امل�شاكل وجتاوز التحديات التي تعرت�ض
حتقيق االهداف الرئي�سية التي تواجه القطاع
ال�صناعي يف مملكة البحرين.
ومت خالل اللقاء مناق�شة �أهمية ا�ستيعاب
الر�سالة التي من �أجلها مت �إن�شاء اللجنة،
و�ضرورة العمل على و�ضع �أهداف حمددة يتم
من خاللها الرتكيز على حتقيق ر�سالتها على
املدى البعيد .ثم قام امل�شاركون يف االجتماع
بعد ذلك مبناق�شة و�سائل الربط بني ر�ؤية
ور�سالة و�أهداف جلنة القطاع ال�صناعي من
جهة ور�ؤية ور�سالة غرفة جتارة و�صناعّ ة
البحرين من جهة �أخ��رى ،مع الأخ��ذ بعني
االعتبار ر�ؤية مملكة البحرين االقت�صادية
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كما تطرق املجتمعون �إىل و�سائل التعاون
املثلى الواجب اتباعها مع خمتلف اجلهات
ذات العالقة للعمل معا ً من �أج��ل تطوير
وتنويع اقت�صاد اململكة والإ�سهام يف حت�سني
امل�ستوى املعي�شي جلميع املواطنني.
رحب فيها
وكان الكوهجي قد �ألقى كلمة ّ
باحل�ضور و�شكرهم على م�شاركتهم ،م�ؤكدا ً
�أن دور اللجنة لن يكتمل دون اال�ستماع
واال�ستئنا�س ب�آراء �أ�صحاب الأعمال والنظر
فيما يهمهم ،حيث ان غرفة جتارة و�صناعة
البحرين ت�ضع يف اعتبارها على ال��دوام
حما ّية �أع�ضائها ورعاية ا�ستثماراتهم يف
�شراكة حقيق ّية تهدف يف املقام الأول �إىل
م�ساعدة �أ�صحاب الأعمال على النمو وزيادة
الإنتاجية.
و�أ�ضاف ب�أن معرفة التحديات العاملية

�أع�ضاء جلنة القطاع ال�صناعي

�أو االقليمية التي تواجه القطاع ال�صناعي
واحللول املبتكرة �ست�سهم دون �شك يف
م�ساعدة اللجنة على حتديد �أولوياتها والعمل
على ا�ستك�شاف حلول عمل ّية ووا�ضحة
تتنا�سب مع مقت�ضيات الو�ضع احل��ايل،
مو�ضحا ً �أن جلنة القطاع ال�صناعي �ستوا�صل
اال�ضطالع مبهامها املناطة بها والتي من
�ضمنها و�ضع �أهداف وا�ضحة وحلول قابلة
للتطبيق وت��ت�لاءم مع ظ��روف الأو���ض��اع
املحل ّية ،منوها ً ب�أن الأع�ضاء �سيوا�صلون عقد
املزيد من اللقاءات لتحقيق ال�شراكة الفاعلة
واملطلوبة خدمة لأ�صحاب الأعمال يف اململكة.
من جانبه� ،أعرب الدكتور عبد الرحمن
جواهري نائب رئي�س جلنة القطاع ال�صناعي
عن اعتقاده بوجود دور �أ�سا�سي لل�شركات
ال�صناعية لتفعيل دور اللجنة وم�ساعدتها
على حتقيق �أهدافها ،مما �سيلقى بظالله على
القطاع ال�صناعي ب�أ�سره ،موجها ً الدعوة �إىل
كا ّفة ال�شركات ال�صناعّ ية الكربى يف اململكة
للإ�سهام مع اللجنة يف �أداء �أدوار �أكرث فاعل ّية
يف هذا ال�ش�أن.
ً
وقد �شهد االجتماع حوارا بنا ًء بني �أع�ضاء
جلنة القطاع ال�صناعي و�أ�صحاب الأعمال

يف البحرين تطرق يف جممله �إىل امل�شاكل
الأ�سا�سية التي تعيق حركة العمل اليومي
لل�شركات الكربى واملتو�سطة وال�صغرى،
حيث �أعرب �أ�صحاب الأعمال عن قلقهم يف هذا
ال�صدد ،و�أكدوا �أهمية العمل على �إيجاد حلول
ناجحة وفعالة يف �أ�سرع وقت ممكن للم�ضي
قدما ً يف تنمية االقت�صاد البحريني.
اجلدير بالذكر �أن ممثلني من �شركة بابكو
وبناغاز وجيبك وال�شركات املتو�سطة قد
ح�ضروا االجتماع الذي خرج بالعديد من
التو�صيات والتي كان من �أهمها و�ضع �أهداف
واقعية تفيد القطاع والدعوة �إىل ح ٍل �سريع
وناجع مل�شكلة تكد�س ال�شاحنات على ج�سر
امللك فهد التي تفاقمت يف الآون��ة الأخرية
والت�أكيد على ���ض��رورة تكرار مثل هذه
اللقاءات للتعرف على �أهم امل�شاكل والتوا�صل
حتقيقا ً ملبد أ� ال�شراكة الفاعلة.
ويف ختام اللقاء� ،شكر رئي�س اللجنة
عبد احلميد الكوهجي جميع احل�ضور على
م�ساهمتهم الفاعلة ،كما تقدم بال�شكر كذلك �إىل
الدكتور عبد الرحمن جواهري على مبادرته
با�ست�ضافة هذا اللقاء الهام ،متمنيا ً للجميع
التوفيق والنجاح.

هاين :جاذبية ال�سوق املحلي تدفعنا للتو�سع ب�سل�سلة متاجر �إ�ضافية

�شركة مركز �سلطان تد�شن متجرها الثاين يف البحرين
د�شنت �شركة «مركز �سلطان»
فرعها الـ  64يف املنطقة والثاين يف
البحرين حتت ا�سم «مركز �سلطان»
يف مدينة زايد ،وهو عبارة عن مول
متكامل �أقيم على م�ساحة تقارب
 10500مرت مربع.
و�شركة «مركز �سلطان» واحدة من
ال�شركات الإقليمية الرائدة واملدرجة
يف �سوق الكويت ل�ل�أوراق املالية
بحجم �إي��رادات يفوق مليار دوالر
�سنوياً ،وتن�شط �شركات املجموعة يف
قطاعات التجزئة واملطاعم والتوزيع،
كما تعمل يف قطاعات اخلدمات الفنية
واالت�صاالت وتطوير و�إدارة العقارات
واال�ستثمارات.
و�شهد افتتاح هايربماركت
«مركز �سلطان» يف مدينة زايد �إقباال
من مت�سوقني بحرينيني ومقيمني
بعدما �أتاحت لهم ال�شركة فر�صة
غري م�سبوقة القتناء حزمة وا�سعة
من املواد الغذائية والأواين املنزلية
والإلكرتونيات وغريها ب�أ�سعار تقل
بنحو  %30عن ال�سوق.
و�صرح املدير الإقليمي لل�شركة
يف البحرين ماجد هاين �أن االفتتاح
املبكر للهايربماركت كان رغبة من

ال�شركة با�ستهالل �شهر رم�ضان
ال��ك��رمي ب��ع��رو���ض ق��وي��ة تر�ضي
املت�سوقني ،ووعد ب�إطالق �سل�سلة
عرو�ض ترويجية طيلة �شهر رم�ضان
والعيد ،وخالل فرتات متقاربة على
مدار العام ،م�ؤكدا يف هذا ال�صدد �أن
فل�سفة «مركز �سلطان» تقوم على
توفري ال�سلع الأ�سا�سية للزبائن ب�سعر
اجلملة ،وتوقع �أن يبلغ متو�سط
حجم املبيعات املتوقع يوميا يف
الهايربماركت بحدود � 70ألف دوالر.
و�أو�ضح هاين �أن «مركز �سلطان»
يعمل على توفري جمموعة متنوعة من
خيارات الت�سوق مب�ساحات ف�سيحة،
و�ضم متاجر متنوعة من الأزي��اء

وم�ستح�ضرات التجميل ،ا�ضافة
�إىل املفرو�شات والأث��اث والأجهزة
الإلكرتونية اال�ستهالكية ،وك�شف يف
هذا ال�صدد عن م�شاركة �أهم ال�شركات
واملاركات العاملية واملحلية يف «مركز
�سلطان» ومن بينها جمموعة فخرو
و�سام�سونغ ومكدونالز ومطعم زيت
زيتون وغريها ،متوقعا ا�ستكمال
افتتاح جميع هذه العالمات التجارية
خالل اال�شهر الثالثة القادمة.
ولفت �إىل �أن املرحلة املقبلة
�ست�شهد تو�سعات جديدة و�أعمال
تطوير م�ستمرة ،ملواكبة �أح��دث
امل��م��ار���س��ات يف جم���االت امل��راك��ز
التجارية العاملية.

الت�سرت التجاري يفقد االقت�صاد
ال�سعودى  300مليار �سنوي ًا ..ويزيد من البطالة
�أكد م�س�ؤولون يف الغرفة التجارية ال�صناعية يف
مكة املكرمة ان توجه وزارة التجارة وال�صناعة باململكة
العربية ال�سعودية �إىل تنفيذ حزمة �إجراءات جديدة يف
ظل �سعيها احلثيث للت�صدي على ظاهرة الت�سرت التجاري
ومواجهة هيمنة العمالة الوافدة على بع�ض الأن�شطة
التجارية� ،سيعمل على احلد من تزايد حواالت العمالة �إىل
اخلارج ،وخف�ض تزايد ومنو حجم امل�ؤ�س�سات الوهمية،
وبالتايل خف�ض ن�سبة البطالة.
ي�أتي حديث م�س�ؤولو غرفة مكة يف وقت �أعلنت فيه
وزارة التجارة �أنها �ست�شرع خالل ال�ستة الأ�شهر القادمة
يف درا�سة نظام الدفاتر التجارية ال�صادر يف ذي احلجة
من عام 1409هـ ،ونظام ال�سجل التجاري ال�صادر يف

عام 1416هـ ،واقرتاح التعديالت الالزمة للحد من
الت�سرت التجاري ،وكذلك درا�سة �إمكانية توظيف القطاع
اخلا�ص يف �صف الرقابة على املحالت التجارية على �أن
يتم الرفع بنتائج هاتني اخلطوتني خالل ال�ستة الأ�شهر
القادمة.
وقال ماهر بن �صالح جمال رئي�س جمل�س �إدارة
الغرفة التجارية ال�صناعية يف مكة املكرمة« :تزايد
حجم حواالت العمالة الوافدة يف اململكة �إىل اخلارج
ب�شكل �سنوي ،لي�س �إال �أحد م�ؤ�شرات منو حجم الت�سرت
التجاري ،والتي يجب �أن تو�ضع يف عني االعتبار» ،م�شريا ً
�إىل �إن االقت�صاد الوطني يفقد �سنويا ً ب�سبب الت�سرت وفقا
للدرا�سات العلمية املتخ�ص�صة� ،أكرث من  300مليار ريال.

