البور�صة
ترتفع بدعم
قاده قطاع
البنوك
التجارية

ارتفع م�ؤ�شر بور�صة البحرين يف تعامالت جل�سة يوم �أم�س بواقع  1.88نقطة �أو ما ن�سبته
 %0.13ليغلق عند م�ستوى  1461.36نقطة ،وارتفعت قيم و�أحجام التداوالت ،حيث قام
امل�ستثمرون بتناقل ملكية  1.6مليون �سهم بقيمة � 413.5ألف دينار ،وعلى ال�صعيد القطاعي ،ارتفع
قطاع البنوك التجارية بواقع  8.19نقطة تاله قطاع اال�ستثمار بواقع  0.31نقطة ،ويف املقابل
تراجع قطاع الفنادق وال�سياحة بواقع  8.40نقطة تاله قطاع اخلدمات بواقع  1.21نقطة وا�ستقرت
قطاعات ال�سوق الأخرى على نف�س قيم اجلل�سة ال�سابقة.
و�سجل �سعر �سهم �شركة البحرين للت�سهيالت التجارية �أعلى ن�سبة ارتفاع بواقع  %0.74و�صوال
اىل �سعر  0.680دينار تاله �سعر �سهم البنك الأهلي املتحد بواقع  %0.62و�صوال اىل �سعر 0.815
دينار ،ويف املقابل �سجل �سعر �سهم �شركة البنادر للفنادق �أعلى ن�سبة تراجع بواقع  %5.00و�صوال
اىل �سعر  0.057دينار تاله �سعر �سهم عقارات ال�سيف بواقع  %0.95و�صوال اىل �سعر 0.208
دينار .واحتل �سهم البنك الأهلي املتحد املركز الأول بحجم التداوالت بواقع  1.1مليون دينار تاله
�سهم �شركة البنادر للفنادق بواقع � 300ألف دينار.
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ملتابعة النرشة االقتصادي
وجه كامريتك نحو شعار
امللحق االقتصادي

انطالق فعاليات امللتقى الثاين ل�صاحبات الأعمال اخلليجيات ..ال�شيخة مرمي بنت ح�سن:

تنامي دور املر�أة اخلليجية يف التنمية االقت�صادية امل�ستدامة

] فا�ضل امل�ؤمن

fmoamen@gmail.com
�أكدت نائبة رئي�سة املجل�س الأعلى
للمر�أة الدكتورة ال�شيخة مرمي بنت
ح�سن �آل خليفة على �أهمية عقد مثل
هذه امللتقيات النوعية خا�صة و�أن املر�أة
اخلليجية باتت اليوم �شريكا ً ا�سا�سيا ً
وفاعال يف نه�ضة دولها عرب دخولها لبوابة
التجارة وم�ساهمتها الكبرية واملتنامية يف
االقت�صاد الوطني ،م�شددة على �ضرورة
�إبراز املحطات امل�ضيئة يف م�سرية املر�أة
ك�شريك فاعل يف دعم التنمية االقت�صادية
امل�ستدامة ،م�شرية اىل �أن ما حققته �سيدات
االعمال اخلليجيات من اجنازات �أثبتت
كفاءة وقدرة املر�أة على امل�شاركة الفاعلة
يف كافة اوجه التنمية امل�ستدامة.
جاء ذلك يف حفل افتتاح الن�سخة الثانية
من ملتقى �صاحبات الأعمال اخلليجيات
والذي بد�أ �أعماله �أم�س (الأربعاء) ويختتم
اليوم بقاعة التاج بفندق ال�شرياتون حيث
�أنابت �صاحبة ال�سمو امللكي االمرية �سبيكة
بنت ابراهيم �آل خليفة قرينة ملك مملكة
البحرين رئي�سة املجل�س االعلى للمر�أة
نائبة رئي�سة املجل�س الدكتورة ال�شيخة
مرمي بنت ح�سن �آل خليفة الفتتاح امللتقى

الذي يقام حتت �شعار «ج�سور تعاون
وانفتاح» بتنظيم من غرفة جتارة و�صناعة
البحرين والأمانة العامة الحتاد الغرف
التجارية اخلليجية ،ومب�شاركة �أكرث من
� 300سيدة �أعمال و�شخ�صية ن�سائية من
البحرين ودول جمل�س التعاون وعدة دول
عربية و�إقليمية كالأردن وم�صر ولبنان
وتركيا وكازاخ�ستان وال�صني ورو�سيا.
وقالت الدكتورة ال�شيخة مرمي «�إن
دول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
تعي�ش مرحلة هامة ت�ستلزم من اجلميع
م�ضاعفة اجلهود من �أجل بناء اقت�صاد
قوي قادر على حتمل االو�ضاع االقت�صادية
العاملية» م�ؤكدة �أن تكاتف اجلهود وتبادل
الآراء الواقعية التي تعالج امل�شكالت
وتواجه التحديات وتدار�س احللول
والبدائل لها كل ذلك من �ش�أنه ان ي�سهم يف
ر�سم مالمح املرحلة املقبلة التي ت�ستدعي
م�شاركة ايجابية واكرث فاعلية للجميع
رجاال ون�سا ًء خلري �أوطاننا اخلليجية.
واعتربت نائبة رئي�سة املجل�س تزامن
هذا امللتقى مع ما تعي�شه مملكة البحرين
من حت�ضريات لالنتخابات النيابية
والبلدية للف�صل الت�شريعي القادم هو
فر�صة طيبة لالطالع عن قرب على حراك
املر�أة البحرينية لدخول املعرتك ال�سيا�سي،

م�ؤكدة على الدور الكبري الذي تلعبه ال�سلطة
الت�شريعية يف �سن القوانني والت�شريعات التي
تعزز مبادئ تكاف�ؤ الفر�ص بني الرجل واملر�أة
وتزيد من فر�ص م�شاركتها يف التنمية الوطنية
امل�ستدامة.
وخالل حفل االفتتاح �ألقى خالد عبدالرحمن
امل�ؤيد رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين
كلمة �أكد فيها �إن غرفة جتارة و�صناعة البحرين
لتفخر بالدور واملكانة العالية التي حتتلها
املر�أة اخلليجية ،وبالعناية اخلا�صة التي
حتظى بها �ضمن برامج وخطط وا�سرتاتيجيات
التنمية ،و�إن اختيار مملكة البحرين لإقامة
امللتقى الثاين ل�صاحبات الأعمال اخلليجيات،
له داللة وا�ضحة على املرحلة املتقدمة التي
�أحرزتها املر�أة البحرينية ،وك�أمنوذج ملا عليه
املر�أة اخلليجية من تطور وريادية يف كافة
املجاالت وعلى خمتلف امل�ستويات ،حتى
ت�أخذ مكانها املنا�سب يف املجتمع ،فهي ن�صف
املجتمع ،ون�صف طاقته الإنتاجية.
و�أ�شار امل�ؤيد �إىل �أنه يت�ضح من م�شاركة
املر�أة البحرينية يف �سوق العمل املحلي
�إح�صائيات وم�ؤ�شرات �سوق العمل ال�صادرة
عن هيئة تنظيم �سوق العمل مبملكة البحرين
للف�صل الأول من عام  2014ف�إن الن�سبة بلغت
حوايل  %35من بني �إجمايل العاملني البحرينيني
يف القطاعني العام واخلا�ص� ،أما على م�ستوى
كل قطاع فقد ا�ستقطب القطاع العام منهن %47
يف حني ا�ستوعب القطاع اخلا�ص  %28يف
القطاعني املذكورين على حده.
كما �ألقى ال�شيخ خليفة بن جا�سم بن
حممد �آل ثاين رئي�س احتاد غرف دول جمل�س
التعاون اخلليجي رئي�س غرفة قطر كلمة

�أكد فيها �أن حتقيق هدف م�شاركة املر�أة
يف التنمية االقت�صادية ال ميكن �أن يتم �إال
تدريجيا ً وبنا ًء على ر�ؤية م�ستقبلية وخطط
مدرو�سة من احلكومات اخلليجية و�أفراد
املجتمع وم�ؤ�س�ساته خا�صة يف ظل االهتمام
والدعم وامل�ساندة الالحمدودة من قبل القيادات
ال�سيا�سية يف دول املجل�س لكي ت�شارك املر�أة
جنبا ً �إىل جنب مع الرجل يف مواقع العمل
املختلفة للنهو�ض باملجتمعات اخلليجية،
م�شددا ً على �ضرورة متكني م�شاركة املر�أة يف
احلياة االقت�صادية لت�شمل تو�سيع م�شاركتها
يف جمال�س الإدارات ،وتويل املنا�صب الإدارية
العليا وغريه .و�أن يحظى قطاع �شابات الأعمال
بالت�شجيع والدعم لي�صبحن رائدات �أعمال من
خالل برامج التدريب واملناف�سة والإبداع.
ويناق�ش امللتقى عدة حماور �أبرزها:
ا�سهامات �صاحبات االعمال اخلليجيات يف
التنمية امل�ستدامة ،ورواد �أعمال اخلليج اليوم
«�صناع امل�ستقبل ،ودور الغرف يف حتفيز
�صاحبات االعمال» املحقق وامل�ؤمل� ،إ�ضافة �إىل
االبتكار مفتاح التطوير ،والفر�ص اال�ستثمارية
ودور ال�شراكات اخلليجية العاملية يف مد
ج�سور التعاون.
اجلدير بذكر �أن امللتقى يهدف لطرح التحديات
االقت�صادية التي تواجهها �سيدات الأعمال بدول
املجل�س والعمل على رفع كفاءتهن االقت�صادية
حول املتغريات العربية والإقليمية ور�صد �أهم
الكفاءات املتميزة وزيادة التعارف والتوافق بني
�سيدات الأعمال اخلليجيات ،وت�سليط ال�ضوء على
رواد ورائدات الأعمال اخلليجيني.
وي�أتي تنظيم هذا امللتقى ي�أتي نتيج ًة للنجاح
الذي حققه منتدى �صاحبات الأعمال اخلليجيات

يف ن�سخته الأوىل الذي عقد يف مدينة م�سقط خالل
الفرتة  18 -16دي�سمرب  2012والذي ح�ضره
�أكرث من  300م�شاركة من �صاحبات الأعمال
اخلليجيات� ،إ�ضافة �إىل ال�سعي لت�سليط ال�ضوء
والإ�شادة بدور �صاحبات الأعمال اخلليجيات
املتنامي الذي �أ�صبحت له الريادة يف قطاعات
اقت�صادية متنوعة ،م�ضيفا ً ب�أن تنظيم مثل هذه
امل�ؤمترات وامللتقيات املتخ�ص�صة �سيعود حتما ً
بالفائدة على كل من �أ�صحاب و�صاحبات الأعمال
يف منطقتنا التي ت�شهد فيها التنمية االقت�صادية
حراكا ومنوا ً مت�سارعا ً جعلها متثل ثقالً اقت�صاديا
ال يقل �أهمية عن اقت�صاديات دول العامل الكربى.
ويف ذات ال�سياق ،قالت رئي�س االحتاد
البحريني العاملي ل�صاحبات الأعمال واملهن،
ال�شيخة هند بنت �سلمان �آل خليفة «�إن تطور
الأو�ضاع االقت�صادية يف العامل يتطلب وب�شكل
كبري ا�ستقطاب ر�ؤو�س �أموال و�أن تكون هناك
م�شاريع م�شرتكة لعدة �أهداف �أهمها فتح فر�ص
عمل لل�شباب خا�صة �أن خمرجات التعليم
البحرينية غنية ووفرية وقد يكون هذا هو
التحدي احلقيقي» ،م�ؤكدة �أن �أحد �أهم �أهداف
�إقامة امللتقى هو مد ج�سور �إنفتاح و�إنطالق �أكرب
و�أو�سع يف هذا املجال.
ور�أت �أن تزامن امللتقى مع منتدى «ا�ستثمر
يف البحرين» يف ن�سخته يدلل على �أن هناك
م�ؤ�شرات منو اقت�صادي ملحوظ و�أن احلكومة
تواكب هذا النمو وا�ضعة ن�صب �أعينها ايجاد
وتطوير الفر�ص يف اال�ستثمار يف جماالت عدة
مثل ال�صناعة ،واخلدمات واحلرف وامل�شاريع
ال�صغرية.

البحرين ترت�أ�س االحتاد العاملي ل�شركات الت�أمني والتكافل الإ�سالمي
عقد االحتاد العاملي ل�شركات الت�أمني
والتكافل اال�سالم� ،أم�س بفندق اخلليج باملنامة
جمعيته العمومية الثامنة التي ا�ست�ضافتها
جمعية الت�أمني البحرينية و�سط ح�ضور جميع
�أع�ضاء االحتاد من خمتلف الدول اال�سالمية
يتقدمهم االمني العام لالحتاد العام العربي
للت�أمني عبداخلالق رو�ؤف والأمني العام
لالحتاد الأفرو�أ�سيوي همام بدر.
و�أكد رئي�س جمل�س �إدارة جمعية الت�أمني
البحرينية يون�س جمال يف كلمة له �أن �سوق
البحرين �سوف ي�ساهم بكل �إمكانياته لتطوير
�أداء االحتاد لتحقيق الأهداف املن�شودة بالتعاون
مع كافة �أطراف ال�سوق مبا فيها م�صرف
البحرين املركزي وهيئة املحا�سبة واملراجعة
للم�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية (،)AAIOFI
منوها ً مبا تتمتع به مملكة البحرين من بيئة
مالية وبنية حتتية �صحية �سوف يدفع لتحقيق
املزيد من الإجنازات على �أر�ض اململكة.
و�أ�شار �إىل دور االحتاد يف ن�شر الوعي
التكافلي واالرتقاء بالعمل الت�أميني الإ�سالمي
خا�صة يف ظل النمو املت�سارع الذي ي�شهده

] يون�س جمال

�سوق الت�أمني الإ�سالمي والزيادة املطردة يف
عدد �شركات الت�أمني الإ�سالمي حيث تعمل �أكرث
من � 70شركة يف املنطقة ويتجاوز ذلك العدد
� 200شركة منت�شرة حول العامل ،داعيا اىل
ت�ضافر جهود االع�ضاء لالرتقاء بالعمل التكافلي

حول العامل مقرتحا �إعادة انتخاب االع�ضاء
ال�سابقني للمجل�س وقد وافق املجل�س بالإجماع
على املقرتح.
وانتقلت رئا�سة االحتاد العاملي ل�شركات
الت�أمني والتكافل اال�سالمي �إىل مملكة البحرين
برئا�سة يون�س جمال.
و�أكد جمال �أنه الإمكانيات الفنية
واللوج�ستية االقت�صادية التي تتمتع بها البيئة
اال�ستثمرية يف البحرين �ست�سهم يف �إجناح
اعمال االحتاد العاملي ل�شركات الت�أمني والتكافل
اال�سالمي يف الفرتة القادمة والعمل علي ترقية
�صناعه الت�أمني التكافلي حول العامل.
و�أو�صى اجلمعية العمومية بعدة تو�صيات،
منها :ت�أهيل وترقية �صناعة الت�أمني اال�سالمي
مبايف ذلك اال�ستفاده من التقنية احلديثة،
و�إ�صدار الفتاوى ال�شرعية فيما يت�صل باالمور
املتعلقة ب�صناعة الت�أمني اال�سالمي ا�ضافة
ايل جتميع الفتاوي ال�صادرة من امل�ؤ�س�سات
الت�أمينية والدرا�سات االخرى ذات ال�صلة،
ون�شر روح البحث العلمي لتطوير �صناعة
الت�أمني اال�سالمي.
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ت�صوير :علي �سلمان

من وقائع املنتدى

«ا�ستثمر يف البحرين» يطرح  56فر�صة ا�ستثمارية مبلياري دوالر ..حممد بن مبارك:

البحرين مهي�أة الحت�ضان خمتلف �أنواع اال�ستثمارات االقت�صادية
�أناب �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
�سمو ال�شيخ حممد بن مبارك �آل خليفة نائب
رئي�س جمل�س الوزراء الفتتاح منتدى «ا�ستثمر
يف البحرين  ،»2014مبركز البحرين الدويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات والذي يعد التا�سع يف
�سل�سلة املنتديات التي تطرح من خاللها وزارة
ال�صناعة والتجارة فر�صا ً ا�ستثمارية واعدة يف
العديد من القطاعات االقت�صادية ،للم�ستثمرين
من داخل البحرين وخارجها بح�ضور �أكرث من
 1200م�ستثمر ومهتم ب�ش�أن االقت�صادي.
وبهذه املنا�سبة قال �سمو نائب رئي�س جمل�س
الوزراء خالل افتتاحه للمنتدى «يطيب يل وانا
ارعى اليوم نيابة عن �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة رئي�س الوزراء
حفظه اهلل افتتاح منتدى «ا�ستثمر يف البحرين»
�أن �أتوجه بال�شكر �إىل الدكتور ح�سن فخرو وزير
ال�صناعة والتجارة وكافة اجلهات امل�ساهمة يف
تنظيم هذا املنتدى يف ن�سخته التا�سعة والهادف
�إىل التعريف مبا تتميز به مملكة البحرين من
مكانة اقت�صادية وبيئة ا�ستثمارية �آمنة».
و�أ�ضاف �سموه «�إن عنوان املنتدى (ا�ستثمر
يف البحرين) ي�ؤكد �إمياننا يف مملكة البحرين
ب�أهمية اال�ستثمارات وقدرتنا على ا�ستقطابها،
�سواء املحلية منها �أو اخلارجية ،فمملكة البحرين
مهي�أة الحت�ضان خمتلف �أنواع اال�ستثمارات
االقت�صادية مبا متلكه من بيئة جاذبة ومقومات
ع�صرية وت�شريعات ونظم قوية حتمي امل�ستثمر
وحتافظ على دميومة ا�ستثماراته».
ودعا �سموه كافة امل�شاركني يف املنتدى �إىل
اغتنام هذه الفر�صة الفريدة للتعرف عن قرب
على فر�ص اال�ستثمار يف البحرين واالطالع
على املقومات والبيئة والت�سهيالت التي وفرتها
احلكومة لذلك.
وقال �سموه «�إن ما ننجزه من بنية حتتية
يف خمتلف املجاالت ميثل اجل�سم لالقت�صاد
بينما الروح هو اال�ستثمار الذي يدفعه للنمو
واالزدهار ،ومن هنا كانت الر�ؤية االقت�صادية
ململكة البحرين  2030الهادفة �إىل تنويع
القاعدة االقت�صادية وجذب اال�ستثمارات
وخلق قطاع خا�ص قادر على املناف�سة العاملية
واال�ستمرارية وتعزيز مكانة البحرين كمركز
مايل عاملي لال�ستثمارات ب�أنواعها ال�صناعية
والتجارية واخلدمية».
وعرب �سموه عن ثقته التامة من �أن امل�شاركني
يف هذا املنتدى الهام �سيجدون يف مملكة البحرين
ما يتطلعون اليه من خدمات وبنى حتتية مهي�أة
وجمهزة لتلبية احتياجاتهم وحتقيق �أفكاركم
اال�ستثمارية املختلفة.
ويطرح منتدى «ا�ستثمر يف البحرين» 56
فر�صة ا�ستثمارية جديدة �شملت هذه الفر�ص
اال�ستثمارية القطاعات ال�صناعية التالية:
املعادن والبال�ستيك ،الفايربغال�س واملياه
والتجارة الإلكرتونية وتكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت بقيمة ا�ستثمارية تفوق املليار دوالر
�أمريكي.
وعر�ض املنتدى عدة فر�ص ا�ستثمارية
طرحت منها �شركة « »CPICال�صينية و�أبا
ح�سني ل�صناعة الفايرب غال�س جتربتهما يف
قطاع الفايرب غال�س �أفكارا ً مل�شاريع �صناعية
�صغرية ومتو�سطة «�صناعات حتويلية»
تتفرع من �صناعات الفايرب غال�س الكبرية،
كما عر�ض �صندوق العمل «متكني» للخدمات
واال�سرتاتيجية اجلديدة لل�صندوق مبا يف ذلك
تد�شني برنامج «دعم امل�ستثمر» ،و�ستقدّم �شركة
ممتلكات البحرين القاب�ضة عر�ضا ً حول م�شاريع
�شركة البحرين لال�ستثمار العقاري «�إدامة».

فخرو :االقت�صاد وال�صناعة مقبالن على مراحل متميزة
من جهته قال وزير ال�صناعة والتجارة
د.ح�سن فخرو «ان البحرين ومنذ �سنة ،2000
يف هذا العهد الزاهر ل�صاحب اجلاللة امللك
املفدى قد عملت احلكومة بالإ�ضافة للزيارات
املرموقة والعالقات الوطيدة للقيادة ويت�صدرها
اهتمامات �صاحب اجلاللة� ،إىل الدول املجدية
اقت�صاديا ً و�سيا�سياً� ،آخرها زيارته التاريخية

جلمهورية رو�سيا االحتادية تواً».
واو�ضح فخرو  -خالل كلمته االفتتاحية
للمنتدى  -ان الناجت املحلي الإجمايل ارتفع
مبا يقارب  ،%80وارتفعت العمالة فيها بواقع
 ،%130كما ارتفعت ال�صادرات غري النفطية
بالذات بواقع  ،%229وناجت �إجمايل متوقع يف
�سنة  2014بـ  %4تقريباً ،فيما ارتفع قطاع
الت�صنيع بواقع  %74.يف ال�سنة الأخرية،
وبالتايل بلغت اال�ستثمارات يف العام  2013ما
يقارب املليار دوالر ،و�إجمايل بـ  18مليار دوالر
يف العقود الأخرية ،وهو ما قد ي�صل �إىل %55
من الناجت املحلي الإجمايل.
و�أ�شار الوزير�« -أن منطقة البحرين العاملية
لال�ستثمار يف مدينة �سلمان ال�صناعية التي
�أطلق م�سماها جاللته على �صاحب ال�سمو امللكي
ويل العهد راعي االقت�صاد ،قد ا�ستقطبت ملياري
دوالر يف ب�ضع �سنوات ،منها  %85ر�ساميل من
اخلارج ،م�شريا ً �أن هذه الأرقام امل�شرفة وغريها
هي و�سام متميز على �صدر حكومتنا لتو�سيع
القاعدة االقت�صادية وتعزيز البنية التحتية
والرتكيز على قطاع ال�صناعة والتي �ستلعب
دورا ً رئي�سا ً يف رخاء البحرين و�أبنائها».
وقال فخرو �إن منتدى «ا�ستثمر يف البحرين»
هذه ال�سنة وكعهدنا به دائما ً �سوف يركز على
العديد من امل�شاريع املجدية ،وهي  56م�شروعا
يف قطاعات املعادن والبال�ستيك والألواح
الزجاجية والأملنيوم وغريها من �صناعات
�صغرية ومتو�سطة ،و�أملنا كبري �أن يهتم بها
مواطنونا وزوارنا الكرام للم�ضي بهذا القطاع
�إىل الأمام �أكرث و�أكرب».
و�أكد وزير ال�صناعة والتجارة «�أن توقيع
البحرين اتفاقية التجارة احلرة مع الواليات
املتحدة و�إعطاء امل�ستثمر يف ال�صناعة بالذات
مداخل وجماالت كثرية للدخول �إىل �أكرب �أ�سواق
العامل بدون �ضرائب �أمريكية ،كل هذه اخلوا�ص
تعطي البحرين �إمكانيات متميزة يف الإقليم
ب�أجمعه ،فاقت�صادنا هو من �أكرث االقت�صاديات
املفتوحة لال�ستثمار يف العامل ،ح�سب م�ؤ�شر
هريتيج فوريت�شن وم�ؤ�شر جورنال ورد
�سرتيت ،و�أن تكلفة املعي�شة ،وتكلفة ت�سجيل
ال�شركات ،وانخفا�ض ن�سبة الت�ضخم ،تعطينا
ميزات �أكرث و�أعمق.

امل�ؤيد :ارتفاع حجم التدفقات اال�ستثمارية للبحرين %11
من جهته قال رئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحرين خالد امل�ؤيد ا�ستمرار عقد هذا املنتدى
ال�سنوي وب�شكل متوا�صلُ ،يعطي داللة وا�ضحة
على �سالمة الو�ضع االقت�صادي واال�ستثماري
ململكة البحرين ،وي�ؤ�س�س مل�ستقبل م�شرق
ومطمئن ل�ضمان جناح اال�ستثمارات فيها،
ودافعـا ً لكل من يبحث عن فر�ص ا�ستثمارية يود
اقتنا�صها واال�ستفادة منها ويحقق من ورائها
عوائد �صافية ،وهذا ما يعك�سه الواقع وت�ؤيده
امل�ؤ�شرات وت�ؤكده الإح�صاءات».
و�أ�شار �أن �أرقام التقرير ال�سنوي الذي �أطلقه
م�ؤمتر الأمم املتحدة للتجارة والتنمية (�أونكتاد)
من العا�صمة املنامة بتاريخ  24يونيو 2014
�إىل ارتفاع حجم تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة �إىل مملكة البحرين بنهاية ،2013
بن�سبة  %11مقارنة مع حجمها يف ،2012
وهي تفوق ن�سبة تدفق اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة حول العامل ،التي بلغت .%9
و�أو�ضح «�أنه بالرغم من الظروف
وتطورات �أحداث املنطقة العربية والعامل
وتقلباته ومتغرياته� ،إال �أنه ميكن القول �أن
مملكة البحرين ،وبف�ضل الت�سهيالت واحلوافز
والأنظمة والت�شريعات والإجراءات القادرة على
�ضبط التداعيات ال�سلبية لتلك الأحداث والتقليل
من ت�أثرياتها ال�سلبية باحلد املقبول ،فقد جنحت
يف تخطي التداعيات ال�سلبية للأزمات ،فمنذ عام
 2010وحتى نهاية  2013وهي الفرتة التي
تناولها التقرير ال�سنوي ( للأونكتاد)».
و�أكد امل�ؤيد «�أن حجم تدفقات اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر مل يرتاجع ،بل �أخذ يف االرتفاع
ب�صورة متتالية ،فبعد �أن كان يف حدود 156

مليون دوالر عام  2010ارتفع �إىل  781مليون
دوالر عام  2011ثم �إىل  891مليون دوالر عام
 2012لي�صل �إىل حوايل مليار دوالر نهاية عام
 ،2013وهذا ي�ؤكد متتع االقت�صاد البحريني
بعنا�صر ومقومات قوة �ساعدته على حتقيق
منو و�أداء مرتفع وقدرة على �إغراء اال�ستثمارات
الأجنبية للدخول واال�ستثمار يف البحرين،
و�أ�شارت تقارير �أخرى �إىل �أن البحرين هي من
�ضمن قائمة �أهم  20دولة من دول العامل التي
ا�ستثمرت �أموالها يف املنطقة العربية خالل
الفرتة بني عامي  2001و.»2012

«احتاد غرف التعاون» :البحرين متتلك خربة عريقة بجذب اال�ستثمارات
وقال رئي�س احتاد غرف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،ورئي�س غرفة قطر ،ال�شيخ
خليفة بن جا�سم بن حممد �آل ثاين مملكة
البحرين متتلك تاريخا ً طويالً وجتربة عريقة
يف جذب اال�ستثمارات الوطنية واخلليجية
والعربية والعاملية ،نتيجة الرعاية املتوا�صلة
لقيادتها ال�سيا�سية الر�شيدة لهذه اجلهود،
وتوفري البيئة اال�ستثمارية املالئمة ت�شريعيا
واقت�صاديا وتنظيميا.
ولفت �آل ثاين اىل «�أن مملكة البحرين حر�صت
على تقدمي كافة الت�سهيالت للم�ستثمرين ،وكانت
من الدول اخلليجية الرائدة �إن مل نقل العربية
يف فتح اقت�صادها �أمام اال�ستثمار اخلارجي،
جم�سدة يف ذلك نظرة حكيمة وثاقبة لأهمية
االنفتاح والتحرر واملناف�سة يف رفع كفاءة
الإنتاج وحتفيز معدالت النمو االقت�صادي
وتوفري فر�ص العمل املالئمة للموطنني».
واعترب «�أن اجلهود �إىل خلق اقت�صاد �أكرث
تنوعا ً يف جمل�س التعاون اخلليجي ،باتت قادرة
على ا�ستيعاب ت�أثريات التقلبات االقت�صادية
امل�ؤقتة ،وموا�صلة التطور ،ممتلكا �إمكانيات
وفر�ص كبرية جذابة ومثمرة يف العديد من
القطاعات والأن�شطة مثل ال�صناعة واخلدمات
والتجارة وال�سياحة والتعليم وال�صحة واملال
والتقنيات احلديثة .و�سوف ي�ستعر�ض هذا
املنتدى جمموعة من الفر�ص اال�ستثمارية يف
تلك القطاعات والت�سهيالت املتوفرة لتنفيذها».

الباكر %17 :م�ساهمة القطاع املايل بالناجت املحلي
من جهته قال املدير التنفيذى لرقابة
امل�ؤ�س�سات املالية ،م�صرف البحرين املركزي
«�أن القطاع املايل يعترب من �أكرب القطاعات
امل�ساهمة يف االقت�صاد الوطني حتى بلغت ن�سبة
م�ساهمته ما يقارب  %17من �إجمايل الناجت
املحلي يف الربع الثاين من عام  2014وبلغ عدد
امل�ؤ�س�سات املالية املرخ�ص لها  404م�ؤ�س�سات
ت�شمل البنوك و�شركات الت�أمني وال�شركات
الإ�ستثمارية واخلدمات املالية امل�ساندة الأخرى.
و�أ�شار «�أن م�صرف البحرين املركزي خالل
ال�سنوات املا�ضية عمل على �إن�شاء منظومة من
الت�شريعات واملمارا�سات التي �ساهمت ب�شكل
فعال على تطوير القطاع املايل ملواكبة التطورات
العاملية والإحتفاظ بالتناف�سية التي �ساهمت
يف تطوير اخلدمات امل�صرفية والت�أمينية
والإ�ستثمارية ب�شكل خا�ص والأقت�صاد الوطني
ب�شكل عام».
و�أو�ضح «ي�أتى يف مقدمة تلك املرتكزات
الإلتزام بتطبيق النظم واملعايري الدولية يف
جمال الت�شريع والرقابة والإ�شراف على اخلدمات
املالية مع املحافظة على بيئة ت�شريعية ورقابية
�صديقة للأعمال وملتزمة ب�أف�ضل املمار�سات
واملعايري الدولية يف هذا املجال».
وقال «نظرا ً الحت�ضان البحرين للم�صارف
الإ�سالمية وتوفري البيئة الت�شريعية والفنية
املحفزة لنجاحها ،وتواجد امل�ؤ�س�سات الداعمة
لها مثل هيئة املحا�سبة واملراجعة للم�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية وال�سوق املايل الإ�سالمي
العاملي التى تتخذ جميعها من مملكة البحرين
مركزا ً ملزاولة �أعمالها».
و�أ�شار الباكر «�أن البحرين باتت مركزا ً
�إقليميا وعامليا ً للم�صارف الإ�سالمية حتت�ضن
 26م�صرفا ً �إ�سالميا ً عالوة على � 8شركات تكافل
و�إعادة تكافل �إ�سالمية بالإ�ضافة �إىل ما يقارب

� 92صندوقا ا�ستثماريا �إ�سالمي ،كما بلغ
عدد العاملني بالقطاع املايل يف البحرين
ما يقارب � 14ألف عامل تبلغ ن�سبة
البحرينيني منهم نحو .»%67
ويعمل م�صرف البحرين املركزي على
التعاون الوثيق مع امل�ؤ�س�سات املحلية
والأجنبية املرخ�صة من �أجل توفري املناخ
والبيئة املنا�سبة لتطوير املنتجات املالية
ال �سيما على �صعيد ال�صناعة امل�صرفية
الإ�سالمية ،م�شريا ً �أن الإطار الت�شريعى
ل�شركات �إدارة الأ�صول متمثالً يف جملد
التوجيهات الرابع لرتخي�ص العديد من
�شركات �إدارة الأ�صول واال�ستثمار والتى
بلغ عددها � 53شركة حتى نهاية �سبتمرب
.2014
و�أكد �أن الإطار الت�شريعي اجلديد
لل�صناديق اال�ستثمارية والذي مت طرحه
ب�إ�صدار املجلد ال�سابع للم�صرف �ساهم
ب�إيجاد بيئة منا�سبة ملختلف �أنواع
اال�ستثمار يف الأ�صول ،حيث بلغ عدد
ال�صناديق اال�ستثمارية املن�ش�أة وامل�سجلة
يف البحرين �أكرث من � 2800صندوق
ا�ستثماري حتى نهاية �سبتمرب .2014

العقيل 4 :فر�ص ا�ستثمارية تطرحها «جويك»
بدوره ،قال امني عام منظمة اخلليج
لال�ست�شارات ال�صناعية ،عبد العزيز العقيل
ان املنظمة قامت بتنفيذ العديد من الدرا�سات
اخلا�صة مبملكة البحرين خالل الأعوام
الثالثة ال�سابقة ،ف�ضمن خطة عمل املنظمة
لعام  2012اخلا�صة مبملكة البحرين
�أجنزت املنظمة درا�سة لقطاع �صناعة
املنتجات البال�ستيكية ومنتجات الألياف
الزجاجية والتي ت�ضمنت حتليل الو�ضع

الراهن وحتديد الفر�ص اال�ستثمارية يف
ذلك القطاع ،كما �أعدت املنظمة  4ملفات
فر�ص ا�ستثمارية يف قطاعات متنوعة مت
عر�ضها يف املنتدى عام .2013
واو�ضح انه يف خطة عام  2014مت
�إجناز درا�سة حول �أمن املياه يف اململكة من
وجهة نظر �إقت�صادية ،بالإ�ضافة �إىل �إعداد
 4فر�ص �إ�ستثمارية لتحلية املياه بالرتكيز
على الفالتر.
وبني انه بطلب من وزارة ال�صناعة
والتجارة تقوم املنظمة بالتح�ضري لإعداد
درا�سة يف جمال القطاعات امل�ستهدفة
لل�صناعات املعرفية يف مملكة البحرين
وكذلك درا�سة حول برنامج نظام �إدارة
املعلومات اجلديد ( )MISملركز البحرين
للمناولة وال�شراكة ال�صناعية.
ولفت اىل ان املنظمة عملت على �إجناز
العديد من امل�شاريع امل�شرتكة لدول املجل�س
منها على �سبيل املثال �إعداد دليل �صناعي
حول �إجراءات تر�شيد الطاقة يف قطاع
ال�صناعة لدول املجل�س ،و�إعداد التقرير
ال�سنوي حول ت�شخي�ص الو�ضع الراهن
والتوجهات امل�ستقبلة لل�صناعات املعرفية
لدول املجل�س لعام  ،2012وبرنامج
التعاون الفني مع اليونيدو والذي مت
فيه تكليف املنظمة مبوجب قرار �أ�صحاب
املعايل وزراء ال�صناعة بالإ�شراف على
�إعداد برنامج �إقليمي �شامل مع منظمة
اليونيدو وقد مت تنفيذ اجلزء الأول من
الربنامج عام  2012والذي مت تخ�صي�صه
لتدريب الكوادر الوطنية لدول املجل�س
وذلك من خالل عقد دورات يف جمال القدرة
التناف�سية ويف جمال البيئة وال�صناعة-
وكذلك بروتوكول مونرتيال.
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الكوهجى :ن�سعى ل�شراكات طويلة حتقق النمو امل�ستدام« ..فجر كابيتال» و«ممتلكات» و«بالك �ستون»:

ح�صة مهمة من �أ�سهم «جيم�س التعليمية»
اال�ستحواذ على َّ
اال�ستثمار �سيتيح للمجموعة موا�صلة تب ُّو ؤ� مركز ري��ادي يف قطاع التعليم على م�ستوى العامل
�أعلنت جمموعة «جيم�س» التعليمية ام�س �أن جمموعة
ا�ستثمارية على ر�أ�سها �شركة «فجر كابيتال» قد ا�ستحوذت
ح�صة ها َّمة من �أ�سهم جمموعة «جيم�س التعليمية»
على
َّ
يف الأ�سواق النا�شئة التي ُتغطي ال�شرق الأو�سط� ،شمال
�أفريقيا ،و�شرق �آ�سيا� .شركة «ممتلكات البحرين القاب�ضة»،
الذارع اال�ستثماري يف مملكة البحرين؛ و�صندوق «تاكتيكال
�أوبرت�شيونيتيز» املُدار من ِقبل �شركة «بالك �ستون»؛ هما
ال�شريكان الآخران �ضمن هذا التحالف اال�ستثماري.
و ُتعَ د اليوم جمموعة «جيم�س التعليمية» ،التي ت�أ�س�ست
يف دولة الإمارات العربية املتحدة منذ  54عا ًما� ،أكرب ُمز ِّود
خلدمات التعليم اخلا�ص ( )12-Kيف العامل� ،إذ ُتدير �أكرث
من  50مدر�سة يَدر�س فيها �أكرث من � 140ألف طالب ،ويعمل
فيها �أكرث من � 13ألف �شخ�ص عرب � 19سو ًقا يف ال�شرق
الأو�سط� ،أمريكا ال�شمالية� ،أوروبا� ،آ�سيا ،و�أفريقيا.
ومن خالل هذا اال�ستثمار �ضمن جمموعة «جيم�س
التعليمية» �سيت ُّم ف�صل قطاع التعليم العاملي �إىل وحدتني
م�ستقلتني ،حيث �سي�ستثمر التحالف اال�ستثماري يف مناطق
ال�شرق الأو�سط� ،شمال �أفريقيا ،واحتاد دول جنوب �شرق �آ�سيا
«�آ�سيان» امل�ؤهلة لتحقيق معدالت منو عالية .ميتاز التعليم
اخلا�ص يف الدول النا�شئة والنامية بزيادة ن�سبة ال�سكان

يف مرحلة التعلم ،والطلب املتزايد خلدمات التعليم عالية
ا َّ
جل ْودة ،ومنو الطبقات املتو�سطة يف خمتلف املجتمعات.
وحتظى جمموعة «جيم�س التعليمية» مبوق ٍع رائد ي�ؤهلها
لتقدمي خدماتها �إىل هذه الأ�سواق نظ ًرا �إىل ما تو ِّفره من �أنظمة
متطورة ُتتيح خدمات التعليم وجمموعة املناهج التدري�سية
املتنوعة وعالية ا َّ
جل ْودة للطالب ،وذلك مبا ُيلبي احتياجات
الأهايل ،طموحاتهم ،وتطلعاتهم بتوفري فر�ص تعليمية
ا�ستثنائية ب�أ�سعار منا�سبة �إىل �أطفالهم.
وعرب هذا اال�ستثمار� ،ستعمل «فجر كابيتال» و«ممتلكات»
و«بالك �ستون» جنبًا �إىل جنب مع جمموعة امل�ساهمني
احلاليني يف جمموعة «جيم�س التعليمية» بهدف ت�سريع
التو�سعية يف �أ�سواق النمو الرئي�سة ،وعلى
اعتماد اخلطط
ُّ
وجه اخل�صو�ص اململكة العربية ال�سعودية ،قطر ،وماليزيا،
دعم امل�ساهمون ا ُ
ومملكة البحرين .و�س ُي ِ
جلدُد اجلهود احلثيثة
لرت�سيخ احلوكمة امل�ؤ�س�سية لدى املجموعة يف �ضوء النمو
الذي ت�شهده يف �أ�سواق ومناطق جديدة .وقد �شملت تلك
اخلطط تعيني ال�سري مايكل بيت يف من�صب الرئي�س امل�ستقل
اجلديد ملجل�س الإدارة ،وتعيني �سعيد املنتفق م�ؤخرا ً يف
من�صب الرئي�س التنفيذي للمجموعة .و ُيذكر �أن ال�سري بيت
كان يعمل �شريكا ً يف «كيه بيه �إم جي» ،قبل عمله لدى ملكة

بريطانيا و�أمري ويلز ملدة  20عاماً.
ومن جهته قال حممود ها�شم الكوهجي ،الرئي�س التنفيذي
يف «ممتلكات»« :يحمل قطاع التعليم مق ِّومات منو مع ِّززة،
وقد �أثبتت جمموعة جيم�س التعليمية وبجدارة ريادتها
يف هذا القطاع يف كافة �أنحاء املنطقة ،ولهذا فنحن �سعداء
ب�شراكتنا مع فجر كابيتال وبالك �ستون .تعمل ممتلكات
على اال�ستثمار املتوا�صل �ضمن �شركات رائدة لها ب�صمتها
يف الأ�سواق يف خمتلف �أنحاء العامل .وباعتبارنا م�ستثمرين
فاعلني ،ف�إننا ن�سعى لإبرام �شراكات طويلة الأمد �ضمن
حمفظتنا اال�ستثمارية ،مع �إيالء الرتكيز على حتقيق النمو
امل�ستدام واالرتقاء مب�ستواه .ونحن نتطلَّع ُق ُد ًما لدعم اخلطط
التو�سعية لدى جمموعة جيم�س التعليمية يف الأ�سواق التي
ُّ
ت�ستهدفها ،كما �أننا فخورون بامل�ساهمة يف االرتقاء بقطاع
التعليم �إىل معايري غري م�سبوقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
�شمال �أفريقيا ،و�آ�سيا عرب هذا اال�ستثمار الطموح».
هذا و�أ�شرفت �شركة «ديلويت» على اال�ست�شارات
اال�ستثمارية لهذه ال�صفقة ،وقدَّمت «�ألن �أند �أوفري» خدمات
التمثيل القانوين ملجموعة «جيم�س التعليمية» ،فيما م َّثلت ك ٍل
من «باركليز» و«فري�شفيلدز بروكهاو�س ديرينجر» و«كيه
بيه �إم جي» التحالف اال�ستثماري.

ب�سبب اال�ستقرار االقت�صادي يف البحرين

ارتفاع الطلب على ت�أجري الوحدات ال�سكنية عالية اجلودة
ك�شف �أحدث تقارير �شركة كالتونز يف
جمال اال�ست�شارات العقارية والذي جاء
بعنوان «�آفاق �سوق العقارات ال�سكنية يف
البحرين لفرتة �شتاء � ،»2014أن اال�ستقرار
االقت�صادي الذي تنعم به اململكة حاليا ً بد�أ
يلقي بت�أثريه على �سوق الإيجارات ال�سكنية،
وذلك مع بدء ا�ستقرار معدالت الأ�سعار الذي
�شجع الكثري من امل�ست�أجرين على البحث عن
م�ساكن �أعلى جودة.
وك�شف التقرير �أن زيادة الطلب على
امل�شاريع ال�سكنية الأعلى جودة �ست�ضع
الإيجارات حتت �ضغط ،ويف املقابل ،توقع
التقرير �أن الأ�سعار املعرو�ضة لهذه الوحدات
�ستبد�أ يف االرتفاع خالل الأ�شهر ال�ستة القادمة،
حيث ت�شهد اململكة فرتة ا�ستقرار وا�سعة
النطاق ،تعززها الأن�شطة االقت�صادية املكثفة
وتوافر املزيد من فر�ص العمل.
وتعليقا ً على نتائج التقرير ،قال هاري
جود�صن-ويك�س ،مدير كالتونز البحرين:
«ي�شهد عدد من امل�شاريع ال�سكنية عالية
اجلودة �إقباالً متزايدا ً يف الوقت الراهن،
فعلى �سبيل املثال ،ي�صل الإيجار ال�شهري يف
م�شروع كازروين ال�سكني مبنطقة �سار الذي
ي�ضم �شققا ً ن�صف م�ؤثثة ب�أربع غرف و�صالة
�إىل  1800دينار ،وهي تلك النوعية من
امل�شاريع التي بد�أت يف ا�ستقطاب امل�ست�أجرين
الباحثني عن م�ساكن بجودة عالية وب�أ�سعار
معقولة ن�سبياً».
وبح�سب التقرير ،لعبت املدار�س دورا ً
كبريا ً يف حتفيز امل�ست�أجرين لالنتقال �إىل
وحدات �سكنية �أخرى ،حيث ت�سعى العائالت
�إىل ال�سكن يف مواقع ت�سهّل عليهم الو�صول �إىل
املدار�س الواقعة �ضمن حدود العا�صمة املنامة،
وهي حالة عاملية ال تقت�صر على البحرين
فقط� ،إال �أنها عادت للظهور م�ؤخرا ً يف اململكة
تبعا ً للثقة واال�ستقرار ،حيث بد�أت م�شاريع
التطوير ال�سكني ب�شكل متزايد يف ا�ستهداف
املواقع القريبة من املدار�س .وقد ا�ستفادت
منطقة «�سار» من هذا التوجه.
و�أ�شار التقرير �أي�ضا ً �إىل �أن التنوع
االقت�صادي الذي تتميز به البحرين من �ش�أنه
�أن ي�ستقطب املزيد من �شرائح امل�ست�أجرين
�إىل اململكة .وكان �سوق العقارات يعتمد يف

ال�سابق على الدفعات املتعاقبة من موظفي
وجنود م�شاة البحرية الأمريكية� ،إال �أن ذلك بد�أ
يتغري مع توافد م�ستويات و�شرائح �أخرى من
امل�ست�أجرين من مدر�سني وحمامني وم�صرفيني
وعاملني يف قطاع اخلدمات املالية ،والذي
انتقل معظهم حديثا ً �إىل اململكة.
وتعليقا ً على ذلك ،قال جود�صن-ويك�س:
«نتوقع على املدى املتو�سط والبعيد �أن
ت�ستمر زيادة الطلب على ت�أجري الوحدات
ال�سكنية بعد �أن بد�أت القطاعات االقت�صادية
يف ا�ستعادة النمو والن�شاط ،وتوفري املزيد
من فر�ص العمل .وقد �شهد الربع الأول من
العام اجلاري معدل منو للقطاع غري النفطي
البحريني و�صل �إىل  ،%2.3بينما ت�ستمر
احلكومة يف تنفيذ برناجمها اال�ستثماري يف
البنية التحتية ،حيث زادت متويالت امل�شاريع
بن�سبة  %2.4خالل الفرتة ذاتها مقارنة مع
الربع الأول من عام  ،2013والذي انعك�س يف
�شكل ارتفاعات مل�ستويات الأن�شطة التجارية،
وكذلك احلال بالن�سبة لقطاع التطوير العقاري
الذي كان وال يزال م�ستمرا ً يف اال�ستفادة من
احلالة االقت�صادية الن�شطة».
وبح�سب كالتونز� ،شهد معدل �أ�سعار
الإيجارات يف املنامة ا�ستقرارا ً على مدى عام،
حيث مل يتم ر�صد �أي تغيري يذكر خالل الأرباع
الثالثة الأوىل من عام � ،2014إذ بلغت ن�سبة

الزيادة يف الإيجارات  %0.8مقارنة مع الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،وهو �أبط�أ معدل منو
�سنوي منذ الربع الرابع يف  ،2011عندما
حتركت الأ�سعار قليالً نحو االنخفا�ض بن�سبة
.%0.2
و�أو�ضح التقرير �أن فلل جزر �أمواج
حافظت على �صدارة قائمة �أغلى امل�ساكن يف
اململكة خالل الربع الثالث ،حيث بلغ متو�سط
الإيجارات ال�شهرية  1275ديناراً ،بينما بقيت
�شقق ال�سيف بني الأكرث تناف�سية ،حيث تراوح
متو�سط الإيجارات حول  700دينار �شهرياً.
وب�شكل عام تراوحت الإيجارات ال�شهرية
لل�شقق ذات الغرفة و�صالة يف مناطق اجلفري
وال�سيف والريف حول  550ديناراً ،بينما
حافظت �شقق �أمواج على مكانتها ك�أن�سب �سعر
لل�سكن خالل الربع الثالث.
واختتم جود�صن-ويك�س تعليقه قائالً:
«هناك فجوة وا�ضحة يف م�شهد �سوق العقارات
ال�سكنية البحريني ،نتيجة العمل على نطاق
وا�سع لتطوير برنامج امل�ساكن ذات الأ�سعار
املقبولة الذي يدعم تنفيذ اخلطة الوطنية
للإ�سكان ،ونتوقع �أن حتظى م�شاركة �شركة
«�إ�سكان العقارية» و«دانة املدينة» يف مدينة
عي�سى ب�شعبية خا�صة لهذا ال�سبب ،ونتوقع
�أي�ضا ً اهتماما ً ملحوظا ً من قبل املطورين بهذه
املنطقة من الآن ف�صاعداً».

بتلكو تقدم خدمات جديدة للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
�أعلنت بتلكو التزامها ب�شكل كامل مب�ساعدة
امل�ؤ�س�سات املبتدئة وال�صغرية على النمو من
خالل تزويدها مبجموعة �شاملة من اخلدمات
اخلا�صة ،وبالتايل زيادة �إنتاجيتها وتناف�سيتها.
واو�ضحت يف بيان لها :ميكن لزبائن
بتلكو االعتماد على الفوائد الكربى التي ت�شمل
ا�ست�شارات جمانية حول خدمات االت�صاالت،
�أرقاما متنا�سقة ،عرو�ضا �شهرية خا�صة ون�شرا

جمانيا يف دليل بتلكو .كما يخ�ص�ص لكل �شركة
م�س�ؤول عن �إدارة ح�سابها مهمته تنظيم عملية
توفري احللول التي تلبي احتياجاتهم ومتابعة
امل�شاكل التي قد ي�صادفونها ل�ضمان توفري
خدمات �سل�سة يف جميع الأوقات.
و�أكدت مدير عام وحدة خدمات امل�ستهلكني
يف بتلكو منى الها�شمي �أن بتلكو تركز ب�شكل
كبري على قطاع امل�ؤ�س�س�سات ال�صغرية وتعمل

جاهدة على تلبية احتياجاتهم املحددة من
خدمات االت�صاالت.
وقالت« :تقدر بتلكو �أهمية الدور الذي
تلعبه امل�ؤ�س�سات ال�صغرية يف االقت�صاد
املحلي .ولذلك ،تقوم ال�شركة با�ستثمار الكثري
يف تطوير حلول جديدة وحتديث املوجود منها
للم�ساعدة يف مناء ال�شركات وزيادة فعاليتها
وتناف�سيتها».

] حممود الكوهجي

مع نظرة م�ستقبلية م�ستقرة

فيت�ش متنح الت�صنيف «»B-
االئتماين لبيت التمويل اخلليجي
�أعلن بيت التمويل اخلليجي
( )GFHمل�ساهميه والأ�سواق ب�أن
وكالة فيت�ش املعروفة عامليا للت�صنيف
االئتماين قد منحت الت�صنيف «»B-
للبنك وذلك معيارا لقيا�س قدرة البنك
على ال�سداد كجهة �إ�صدار مدينة على
املدى الطويل مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة ،والت�صنيف «� »Bأي�ضا للبنك
ولكن على املدى الق�صري.
وقد �أعلنت فيت�ش للت�صنيف
االئتماين يف بيانها ما يلي:
املحركة
الرئي�سية
العوامل
للت�صنيف االئتماين  -معيار قيا�س
قدرة البنك على ال�سداد كجهة �إ�صدار
مدينة:
وقال بيان لبيت التمويل اخلليجى:
ت�صنيف الوكالة لبيت التمويل
اخلليجي �أخذ يف االعتبار جناح البنك
يف �إعادة متويل ديونه ف�ضال عن
زيادة ر�أ�س ماله خالل الفرتة املا�ضية.
كما تعترب الوكالة �أن و�ضع ال�سيولة
واملديونية و�ضخ الأموال لدى البنك
قد بلغت مرحلة اال�ستقرار ،مما �سيوفر
بع�ض املرونة حلل م�س�ألة تعر�ض
البنك للبع�ض من �أ�صوله القدمية.
ومع ذلك  -ح�سب وجهة نظر فيت�ش
 ف�سوف تبقى ربحية البنك �ضعيفةومتذبذبة ،و�أنه من غري املرجح حاليا
�أن ت�شهد تلك الربحية حت�سنا جوهريا
وعلى نحو م�ستدمي� ،إال �إذا متت �إعادة
هيكلة امليزانية العمومية ومنوذج
العمل اخلا�ص بالبنك ب�شكل فعال كما
هو متوقع .هذا �إىل جانب التنويه ب�أن
قدرة البنك على اال�ستمرار يف الت�شغيل
معر�ضة للتدهور يف البيئة التجارية
واالقت�صادية احلالية.
هذا الت�صنيف يعك�س بدوره
حقيقة احتواء امليزانية العمومية
للبنك ب�شكل �أ�سا�سي على �إ�ستثمارات
غري �سائلة  -والتي ال تنتج الكثري من
الدخل  -بالإ�ضافة �إىل ارتباط اال�سم
املعروف للبنك بالقطاع العقاري حيث
ترتكز ا�ستثماراته .جتدر الإ�شارة هنا
ب�أن حوايل  %60من �أ�صول البنك
ترتكز يف املمتلكات العقارية �أو يف
ح�ص�ص ملكية يف �شركات عقارية
�أو كقرو�ض مت �ضخها يف امل�شاريع
العقارية القدمية للبنك .هذا بالإ�ضافة
�إىل تركيز البنك جغرافيا على �أ�سواق
دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة
 ،%74وبن�سبة  %8على بقية �أ�سواق
دول ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا.

�أ�ضف �إىل ذلك حقيقة �أن حوايل ن�صف
امليزانية العمومية قد مت رهنها ل�صالح
بع�ض الديون القائمة حاليا على البنك.
يعتزم بيت التمويل اخلليجى
بح�سب البيان ا�ستخدام خمزونه
احلايل من الأ�صول العقارية غري
ال�سائلة من �أجل ت�أ�سي�س ذراع لتطوير
العقارات .كما يعمل البنك على �إعادة
�إحياء امل�شاريع العقارية القدمية؛
ت�أ�سي�س م�شاريع عقارية م�شرتكة مع
�أطراف �أخرى �أو مقاولني لديهم القدرة
على �إجناز تلك امل�شاريع على �أن يقوم
البنك بتوفري الأرا�ضي الالزمة لذلك.
اجلوانب احل�سا�سة املرتبطة
بالت�صنيف  -معيار قيا�س قدرة البنك
على ال�سداد كجهة �إ�صدار مدينة:
يتطلب �أي �صعود يف الت�صنيف
االئتماين حتقيق �سجل معني من التنفيذ
الناجح خلطة البنك الإ�سرتاتيجية
اجلديدة كحد �أدنى؛ دالئل ملمو�سة
على ثبات الأرباح وا�ستمرارية منوذج
العمل� .أي�ضا ً يعتمد تنفيذ خطة البنك
الإ�سرتاتيجية على ا�ستمرارية حتقيق
النمو يف �أ�سواق العقارات والأ�سهم
باملنطقة.
ر�أي الإدارة التنفيذية
للبنك يف الت�صنيف االئتماين املمنوح:
واكدت ادارة بيت التمويل �أن
الت�صنيف املمنوح لها من قبل وكالة
ت�صنيف دولية بحجم وكالة فيت�ش
يعترب مبثابة الت�أييد والتتويج
والإجراءات
القرارات
ملجموعة
التي اتخذها بيت التمويل اخلليجي
وم�ساهميه لتعزيز الو�ضع املايل
وحتقيق الإ�سرتاتيجية اجلديدة للبنك.
وت�ؤمن الإدارة التنفيذية ب�أن هذا
الت�صنيف �سوف يزيد من ثقة ال�سوق
يف البنك مما يخلق فر�صا جديدا للعمل
يف امل�ستقبل.

