البور�صة ترتفع بدعم من قطاعي ال�صناعة واال�ستثمار
ارتفع م�ؤ�شر بور�صة البحرين يف تعامالت جل�سة
يوم �أم�س بواقع  1.59نقطة �أو ما ن�سبته  %0.11ليغلق
عند م�ستوى  1442.56نقطة ،وانخف�ضت قيم و�أحجام
التداوالت ،حيث قام امل�ستثمرون بتناقل ملكية 530.8
�ألف �سهم بقيمة � 111.7ألف دينار ،وعلى ال�صعيد
القطاعي ،ارتفع قطاع ال�صناعة بواقع  7.86نقطة تاله
قطاع اال�ستثمار بواقع  0.76نقطة وا�ستقرت كافة

اقتصاد

قطاعات ال�سوق الأخرى على نف�س قيم اجلل�سة ال�سابقة.
و�سجل �سعر �سهم �شركة �أملنيوم البحرين «�ألبا» �أعلى
ن�سبة ارتفاع بواقع  %0.99و�صوال اىل �سعر 0.510
دينار تاله �سعر �سهم جمموعة الربكة امل�صرفية بواقع
 %0.60و�صوال اىل �سعر  0.840دينار .واحتل �سهم
البنك الأهلي املتحد املركز الأول بحجم التداوالت بواقع
� 300ألف دينار.
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�أرباح «املطاحن» للربع الثالث ترتفع بن�سبة % 21.7

 8.3مليون دينار الدعم احلكومي للطحني يف � 9أ�شهر

] �إبراهيم الري�س

] مراد علي مراد

قال رئي�س جمل�س �إدارة البحرينية
الكويتية للت�أمني مراد علي مراد �إن �صايف
�أرباح ال�شركة عن الفرتة املنتهية يف 30
�سبتمرب  2014قد زاد بن�سبة ،%30
من  2.8مليون دينار بحريني يف نهاية
الربع الثالث من العام ال�سابق �إىل 3.7
مليون دينار يف نف�س الفرتة من العام
احلايل .وقد بلغت �أرباح الربع الثالث
«الثالثة �شهور املنتهية يف � 30سبتمرب
 1.1 »2014مليون دينار باملقارنة مع
� 828ألف دينار بحريني يف نف�س الفرتة
من العام ال�سابق.
ولفت مراد �إىل �أنه على الرغم من
انخفا�ض �أرباح الت�أمني يف نهاية الفرتة
بن�سبة طفيفة بلغت  ،%1.4من 2.60
مليون دينار بحريني يف نهاية الربع
الثالث من العام ال�سابق �إىل  2.56مليون
دينار يف نف�س الفرتة من العام احلايل،
�إال �أنها �شهدت حت�سنا ملحوظا يف الثالثة
�شهور املنتهية يف � 30سبتمرب 2014
ب�سبب التح�سن الذي طر�أ على معدل
اخل�سارة بعد �أن تدهور يف الربع الثاين
من هذا العام ب�سبب الزيادة يف مطالبات
ال�سيارات.
و�أو�ضح �أن �صايف الدخل من
اال�ستثمار قد ارتفع بن�سبة  ،%98من
مليون دينار يف نهاية الربع الثالث من
العام ال�سابق �إىل  2مليون دينار بحريني
يف نف�س الفرتة من العام احلايل ي�شمل
الربح اال�ستثنائي الذي حققته ال�شركة من
بيع املبنى اال�ستثماري يف الربع الأول من
هذا العام البالغ  1.5مليون دينار.
كما زادت حقوق امل�ساهمني بن�سبة
 ،%7من  33.3مليون دينار بحريني

يف نهاية العام ال�سابق �إىل 35.7
مليون دينار بحريني يف نهاية الربع
الثالث من العام احلايل ،وبلغ العائد
على حقوق امل�ساهمني يف نهاية الفرتة
احلالية  %10.36باملقارنة مع %8.88
يف نهاية الربع الثالث من العام ال�سابق.
وبلغ العائد على ال�سهم يف نهاية الفرتة
احلالية  52فل�سا باملقارنة مع  40فل�سا
يف نهاية الربع الثالث من العام ال�سابق،
وارتفعت االحتياطيات الفنية من 13.5
مليون دينار بحريني يف نهاية العام
ال�سابق �إىل  13.8مليون بحريني يف
نهاية الفرتة احلالية.
وقال �إبراهيم الري�س ـ الرئي�س
التنفيذي لل�شركة ،ان ال�شركة قد حققت
منوا يف �إجمايل الدخل من الأق�ساط بن�سبة
 ،%9من  25.8مليون دينار يف نهاية
الربع الثالث من العام ال�سابق �إىل 28.2
مليون دينار بحريني يف نف�س الفرتة
من العام احلايل ،وال زالت البحرينية
الكويتية للت�أمني تت�صدر ال�شركات العاملة
يف ال�سوق املحلي من حيث االق�ساط ،ومن
�أهم التحديات التي تواجه ال�شركة يف
الوقت احلايل هو التناف�س ال�شديد الذي
ت�شهده �أ�سواق الت�أمني يف كل من البحرين
والكويت وخا�صة يف ق�سم ال�سيارات
والت�أمني ال�صحي ،مما ي�ؤدي �إىل املزيد من
ال�ضغط على الأ�سعار ،وبالتايل الت�أثري
على �أرباح هذه ال�شركات .و�أ�ضاف ب�أن
الت�صنيف االئتماين لل�شركة البحرينية
الكويتية للت�أمني هو الأف�ضل يف ال�سوق
املحلي ،حيث ح�صلت ال�شركة م�ؤخرا على
ت�صنيف ( )-Aمن م�ؤ�س�سة �إيه� .أم .ب�ست
العاملية.

 3.7مليون دينار �صايف �أرباح
البحرينية الكويتية للت�أمني

] عبا�س ر�ضي:
�أظهرت البيانات املالية ل�شركة البحرين
ملطاحن الدقيق  -والتي متتلك احلكومة %65.7
من �أ�سهمها  -تراجع حجم الدعم احلكومي
للطحني نظري تثبيت �أ�سعار منتجات ال�شركة
يف ال�سوق املحلي بن�سبة � %9.2إىل  8.3مليون
دينار خالل الربع الثالث من العام اجلاري
 ،2014مقارنة بـ  9.2مليون دينار يف ذات
الفرتة يف .2013
و ُتقرر احلكومة دعما ً �سنويا ً ل�شركة
البحرين ملطاحن الدقيق -التي تزاول مهامها
با�سترياد القمح وطحنه وبيعه يف الأ�سواق
املحلية وت�صنيع املنتجات املكملة وامل�شتقة من
القمح واحلبوب الأخرى -من خالل و�ضع �آلية
لتثبيت �أ�سعار منتجات الطحني عن طريق دعم
فروقات التكلفة و�أ�سعار البيع للمخابز التقليدية
والآلية.
و ُت�شري البيانات املالية ل�شركة البحرين
ملطاحن الدقيق �إىل حتقيق ال�شركة �صايف �أرباح
بلغت � 458.495ألف دينار بحريني خالل
� 9أ�شهر من العام  ،2014مقابل 376.649
�ألف دينار بالفرتة نف�سها من عام  2013بنمو
ملحوظ بلغت ن�سبته .%21
وبح�سب بيانات ال�شركة املن�شورة يف

بور�صة البحرين ،فقد ارتفعت ربحية ال�سهم
�إىل حوايل  18فل�سا يف الربع الثالث من 2014
مقابل  15فل�سا يف الفرتة ذاتها من العام .2013
�أما عن نتائج ال�شركة بالربعية ،فقد �أظهرت
حتقيق �أرباح �صافية بلغت � 22.722ألف دينار
بحريني مقابل حوايل � 47.803ألف دينار
بالفرتة نف�سها من عام  2013برتاجع بلغت
ن�سبته  %52.4تقريبا.
وتظهر البيانات املالية تراجع حجم اخل�سائر
الت�شغيلية بن�سبة  -%12.9قبل الدعم احلكومي
يف � 9أ�شهر �إىل  7.4مليون دينار ،مقابل  8.5يف
ذات الفرتة من العام .2013
و�سجل الدعم احلكومي للطحني 12.2
مليون دينار يف العام  ،2013مرتفعا ً بن�سبة
 %7مقارنة بالعام  2012والذي �سجل خاللها
 11.4مليون دينار.
وكانت احلكومة قد �أقرت يف العام 2008
تخفي�ض �سعر بيع كي�س الطحني زنة «50
كيلو جراماً» من  3.700دينار للكي�س �إىل �سعر
دينارين فقط ،لدعم وم�ساعدة املخابز الآلية
والتقليدية والتي �أبدت تذمرها يف ذلك الوقت من
ارتفاع التكاليف الت�شغيلية غري املح�صورة على
�أ�سعار الطحني فقط ،بل يندرج من بينها ر�سوم
�سوق العمل وارتفاع �أجور العاملني.
و�أرج�أت �شركة مطاحن الدقيق م�شروع

ان�شاء مطحنة جديدة تعمل بطاقة انتاجية تبلغ
 600طن يوما ً بكلفة ت�صل �إىل  12مليون دينار
حلني احل�صول على موقع بديل بعد التغريات
التي طر�أت على ميناء �سلمان ونقل عملياته
لقوة دفاع البحرين.
وبح�سب م�س�ؤولني بال�شركة يتطلب تنفيذ
امل�شروع  3م�سارات لتنفيذه ،وهي توفري قطعة
�أر�ض مب�ساحة � 20ألف مرت مربع ومت احل�صول
عليها عن طريق اال�ستئجار من �سلطات ميناء
خليفة ،وامل�سار الثاين الدرا�سات الفنية لدرا�سة
احلاجة اال�ستهالكية ملواكبة طلبات ال�سوق من
الإنتاج ،واحل�صول على التمويل الالزم.
ُي�شار �إىل �أن �شركة البحرين ملطاحن الدقيق
ت�أ�س�ست يف العام  1970فيما �أطلقت عملياتها
يف عام  ،1972وتنتج ال�شركة �أنواعا ً رئي�سة
من الطحني هي :طحني رقم �صفر ،رقم  ،1ورقم
 2ب�أ�سعار ثابتة� ،إ�ضاف ًة �إىل الطحني اخلا�ص
والنخالة ،ومتتلك احلكومة ن�سبة %65.7
من �أ�سهم ال�شركة ل�صالح �شركة ممتلكات
البحرين القاب�ضة  -اململوكة بالكامل حلكومة
البحرين ،-فيما تتوزع احل�ص�ص املتبقية على
�شركة مطاحن الدقيق واملخابز الكويتية التي
متتلك  %7.4وتتوزع احل�صة املتبقية ملجموعة
امل�ساهمني البحرينيني بن�سبة .%26.8

م�ساهمة يف مواجهة الأخطار املتزايدة على �أمن املعلومات الإلكرتونية ..انف�ستكورب:

دمج «في�شنيت �سكيوريتي» مع «�أكيوفانت» يف �صفقة مع بالك�ستون
�أعلن �إنف�ستكورب ،امل�ؤ�س�سة العاملية
املتخ�ص�صة يف اال�ستثمارات البديلة ،والذي يدير
�أ�صوالً ا�ستثمارية تتجاوز قيمتها  11بليون
دوالر �أمريكي ،ام�س عن التوقيع على االتفاقية
النهائية لدمج «في�شنيت �سكيوريتي» مع
«�أكيوفانت» وكالهما �شركتان رائدتان يف تزويد
خدمات حلول �أمن املعلومات .و�ست�ؤدي عملية
الدمج هذه �إىل توحيد قوى ال�شركتني مبا يوفري
خدمات �أو�سع و�أكرث فعالية ،بهدف الت�صدي
لأخطار �أمن املعلومات املتزايدة واملت�سارعة
عامليا .يذكر �أن �إنف�ستكورب �سيوا�صل االحتفاظ
بح�صة يف الكيان املندمج ،علما ً ب�أن متويل
ال�صفقة بالكامل جاء من قبل «بالك�ستون»،
ب�صفتها املالكة ل�شركة «�أكيوفانت» ،ومل يتم
الإف�صاح عن تفا�صيل �شروط ال�صفقة.
من جانبه� ،صرح حممد ال�شروقي ،رئي�س
منطقة اخلليج لدى انف�ستكورب بقوله« :ال �شك
�أن حلول �أمن املعلومات �أ�صبحت مو�ضع تقدير
واهتمام من قبل ال�شركات نظرا ً لتزايد حدة
الهجمات االلكرتونية� ،إ�ضاف ًة �إىل التهديدات
الكبرية التي تنطوي عليها .كما �سنتمكن من
خالل دمج «في�شنت �سكيوريتي» مع «�أكيوفانت»
من توفري خدمات �أكرث تطورا ً وم�صادر �أكرث
�شمولي ًة ت�ساعد عمالءنا على الت�صدي ملخاطر
�أمن املعلومات وتوفري الدفاع �ضد تهديداتها.
نحن على ثقة من �أن الكيان املندمج اجلديد
�سيدعم جميع الأطراف ونتطلع لدعم جهود
ال�شركة اجلديدة لتعزيز قدراتها وتو�سيع نطاق

] حممد ال�شروقي

عملياتها».
ً
وتعقيبا على عملية الدمج هذه� ،صرح
الرئي�س التنفيذي يف «في�شنت �سكيوريتي»
ريت�ش فيني�سي ،قائالً�« :إن طبيعة الهجمات
االلكرتونية بتعقيداتها وحجم �أخطارها املتزايدة
قد �أدى �إىل تزايد الطلب على حلول متطورة
ومتقدمة حلماية �أمن املعلومات ،وال�سيما
تلك الأخطار التي ت�شكل تهديدا ً كبريا للعمالء
وال�شركات .ومع دمج «في�شنت �سكيوريتي»
و«�أكيوفانت» ،بات يف مقدور الكيان اجلديد
تزويد حلول �أكرث �شمولية وفعالية حلماية
�أمن املعلومات بف�ضل التكامل بينهما والذي
�سي�ؤدي �إىل توفري غطاء حماية ودفاع كامل �ضد

الهجمات االلكرتونية .نحن على يقني من �أننا
�سنتمكن من رفع وترية االبتكار و�سن�ساهم يف
النهو�ض بقدرات عمالئنا للت�صدي لتهديدات �أمن
املعلومات التي حتدق ب�أعمالهم».
وبعد �إمتام �صفقة الدمج ،بات مبقدور الكيان
املندمج اجلديد من تو�سيع نطاق العمليات
يف هذا املجال ،كما �سي�ؤدي �إىل تعزيز فعالية
�أعمالهم� ،إ�ضاف ًة �إىل دعم املوارد املالية لهم
ليتمكنوا من توفري املزيد من جهود يف البحث
وتطوير حلول �أكرث ابتكارا ً حلل امل�شاكل التي
تواجه العمالء وال�صناعة ب�أ�سرها.
و�أفاد انف�ستكورب يف بيان �أم�س ب�أن
ال�شركة اجلديدة �ستوفر� :أكرث من  650خبريا
ومتخ�ص�صا يف �أمن املعلومات� ،سيعملون معا ً
على تطوير من�صة �شاملة ملواجهة خماطر
وتهديدات �أمن املعلومات� ،إ�ضافة �إىل امل�شورة
الفنية لق�ضايا اال�ستيفاء املعلوماتي ،وكذلك
تطوير خدمات ومنتجات �أمن املعلومات.
و�أو�ضح �أن ال�شركة �ستقدم �أف�ضل املمار�سات
واخلربات العملية العميقة التي تر�سخت
من خالل العمل مع �أكرث من  10.000عميل
و�شركة باختالف �أحجامها ويف قطاعات خمتلفة
و�صناعات متنوعة.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن دمج «�أكيوفانت» مع
«في�شنت �سكيوريتي» �سي�ؤدي �إىل زيادة قاعدة
عمالء ال�شركة مبا يحقق منافع �أكرب ،ويوفر
�إمكانية الو�صول الأمثل �إىل امل�صادر واخلدمات
واحللول التي تقدمها.

بروك�سل ت�ست�ضيف االجتماع التن�سيقي
مل�شروع ال�صندوق اخلليجي الأوروبي
ا�ست�ضافت العا�صمة البلجيكية
بروك�سل م�ؤخرا االجتماع التن�سيقي
مل�شروع ال�صندوق اخلليجي االوروبي
الذي ينظمه احتاد غرف دول جمل�س
التعاون بالتعاون مع احتاد الغرف
الدمناركية واملفو�ضية االوروبية
ومندوبية الأعمال االوروبية.
ح�ضر االجتماع الدكتور عبدالعزيز
العوي�شق الأمني العام امل�ساعد مبجل�س
التعاون ل�ش�ؤون املفاو�ضات واحلوار
اال�سرتاتيجي وبا�سل العوامي مدير
العالقات اخلارجية باحتاد غرف دول
جمل�س التعاون اخلليجي وممثلني عن
املفو�ضية االوروبية ومندوبية االعمال
االوروبية.
وقدم العوامي نبذه تعريفية باحتاد
الغرف اخلليجية و�آلية التعاون مع
اجلهات الدولية وبالأخ�ص احتاد الغرف
الأوروبية ،م�شريا �إىل املنح ال�سابقة التي
حظي بها االحتاد وفق معايري واتفاقيات
مع االحتاد االوروبي عام  2008وعام

 2012والتي عمل عليها االحتاد يف
فعالياته بالتعاون مع جهات عده من
�ش�أنها خدمه القطاع اخلا�ص اخلليجي
والأوروبي.
من جانبه ،قدم الدكتور العوي�شق
عر�ضا تقدمييا حول الفر�ص اال�ستثمارية
بدول جمل�س التعاون اخلليجي
والتحديات التي تواجه دول املجل�س
بعدة قطاعات وكيفية حتويل التحديات
اىل فر�ص ا�ستثمارية واعده بدول
جمل�س التعاون و�شهد االجتماع اي�ضا
ا�ستعرا�ض احتاد الغرف الدمناركية
مل�شروع ال�صندوق اخلليجي املقدم
الحتاد غرف دول جمل�س التعاون
اخلليجي ودوره يف تعزيز �أداء االقت�صاد
اخلليجي والقطاع اخلا�ص بدول جمل�س
التعاون اخلليجي .بينما حتدثت ممثلة
املفو�ضية االوروبية عن العالقات
اخلليجية االوروبية والتحديات حول
توقيع اتفاقية التجارة احلرة بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي ودول اوروبا.
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 400مليون دينار حجم امل�شروعات واملطلوب جلان فنية متخ�ص�صة لتقييمها

عقاريون متفائلون ب�ش�أن مر�سوم امل�شروعات املتعرثة ويطالبون ب�إجراءات �سريعة
علي ال�صباغ
اتفق عقاريون وخرباء يف ال�سوق على �أن قرار جمل�س
الوزراء الأخري باملوافقة على م�شروع مر�سوم بقانون ب�ش�أن
م�شاريع التطوير العقارية املتعرثة خطوة يف االجتاه
ال�صحيح ،وطالبوا باتخاذ �إجراءات وحلول عملية �سريعة
يف هذا الإطار �ضمن غطاء حكومي ر�سمي ،مقرتحني �إيجاد
متويالت لهذه امل�شروعات �أو م�شرتين لها �أو �شرائها من
جانب �شركة ممتلكات القاب�ضة.
ودعا بع�ض العقاريني �إىل اتخاذ قرارات حازمة �ضد
املطورين الذي تلك�ؤوا يف حل م�شكلة م�شروعاتهم املتعرثة
و�أداروا ظهروهم لبدء م�شروعات �أخرى ،داعني �إىل احلذو
حذو دبي التي هدمت �أبنية املطورين املتخلفني عن ا�ستكمال
امل�شروعات وهو الأمر الذي �أجرب الكثري منهم على �إيجاد
حلول للم�شروعات املتعرثة املجمدة.
وكان جمل�س الوزراء ،وافق يف جل�سة م�ؤخرا ً برئا�سة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة،
على م�شروع مر�سوم بقانون ب�ش�أن م�شاريع التطوير العقارية
املتعرثة يهدف �إىل ت�سوية ومعاجلة حالة امل�شاريع العقارية
املتعرثة ،ويحمي م�صالح امل�ستثمرين.
وكانت عدة م�شروعات يف البحرين توقفت عن العمل بعد
الأزمة املالية التي �أ�ضرت بال�سوق العقاري يف العام ،2008
ومل ي�ستطع �أ�صحاب تلك امل�شروعات ا�ستكمالها لعدم قدرتهم
على ت�سويقها والوفاء بااللتزامات املقررة �سواء للمقاولني
�أو البنوك .وقدر عقاريون حجم تلك امل�شروعات بنحو 400
مليون دينار.

الأهلي :امل�شروعات املتعرثة من خملفات الأزمة املالية
وقال رئي�س جمعية البحرين العقارية نا�صر الأهلي�« :إن
�إعالن جمل�س الوزراء املوافقة على مر�سوم ب�ش�أن امل�شروعات
املتعرثة يعك�س جدية احلكومة ب�ش�أن رغبتها يف �إيجاد حلول
لهذه امل�شكلة العوي�صة التي �أقلقت الكثري من امل�ستثمرين منذ
العام  ،2008م�شريا ً �إىل �أنها لي�ست املرة الأوىل التي يبحث
فيها جمل�س الوزراء هذه امل�شكلة.
ور�أى الأهلي �أن العقاريني وامل�ستثمرين وال�صحافة لعبوا
دورا ً مهما ً يف �إثارة هذه الق�ضية بالتعاون مع �أ�صحاب ال�ش�أن
وامل�صارف.
وقدر قيمة هذه امل�شاريع التي ال تتعد الع�شرة تتفاوت
يف �أحجامها بنحو  400مليون دينار ،ومن �أهمها :م�شروع
فيالمار يف قلب العا�صمة املنامة ،ومارينا وي�ست ،وم�شروع
يف جزر �أمواج.
وعن ر�أيه يف الأ�سباب التي �أدت �إىل تعرث هذه امل�شروعات
قال« :يف املح�صلة هذه امل�شروعات مما خلفته الأزمة املالية
العاملية فعندما تفجرت الأزمة توقفت البنوك عن �إمداد
املطورين بالقرو�ض وقلت ال�سيولة املالية يف ال�سوق ،و�أحجم

حلول لهذه امل�شكلة من خالل توفري الت�سهيالت املالية من
قبل البنوك اجلادة ،و�إ�شراك العوائل التجارية واملجموعات
التجارية يف عملية التمويل مقابل متلك عقارات يف هذه
امل�شروعات ،م�شددا ً على �أن ذلك يعد ا�ستثمارا ً مربحا ً يف ظل
عودة ال�سوق العقاري مل�سار ال�صعود.
وقال�« :أُطمئن من ي�ستثمر يف هذه امل�شروعات ب�أنه
�سيح�صل على مردود جيد بالنظر �إىل رغبة الكثريين يف
احل�صول على وحدات �سكنية يف البحرين �سواء من املواطنني
�أو اخلليجني �أو الأجانب �إذ ال تزال تتمتع اململكة باجلاذبية
لل�سكنى واملعي�شة» .ودعا �سيد �شرف ال�سيد جعفر �إىل
الإ�سراع يف حلحلة هذه امل�شكلة.

م�شيمع :ال�سوق افتقد لل�ضوابط والإجراءات الرادعة

نا�صر الأهلي

�سيد �شرف جعفر

امل�ستثمرون عن ال�شراء مما ت�سبب يف عدم قدرة املطورين
على ا�ستكمال امل�شروعات �أو الوفاء بااللتزامات جتاه املقاولني
واملوردين والبنوك».
وردا ً على �س�ؤال ب�ش�أن ما �إذا كان املطورون طرحوا
الوحدات ال�سكنية يف امل�شروعات ب�أ�سعار مبالغ فيها قال:
«دائما ً �أ�صحاب امل�شروعات التطويرية يطرحون الدفعة الأوىل
يطرحونها ب�سعر معقول لت�شجيع الزبائن على ال�شراء ،وذلك
يدعى التجارة الت�سويقية احلديثة ،وبعد �ضمان �شراء ن�سبة
معينة يطرحون الدفعات الالحقة ب�أ�سعار �أعلى» ،م�ضيفاً« :ال
ننكر �أن ال�سوق �أغرت بع�ض املطورين ومتلك بع�ضهم الطمع
واجل�شع والأمنيات بتحقيق هوام�ش رحية عالية لكن �سبب
تعرث هذه امل�شروعات هي عوامل �سوقية فر�ضتها الأزمة
املالية».
ونبه الأهلي �إىل �أن «جمعية البحرين العقارية ،و�أطر
�أخرى طرحوا مرئيات حلل م�شكلة امل�شروعات العقارية
املتعرثة تتمثل يف عدة خطوات من بينها :درا�سة كاملة
للم�شروعات وحجمها وقيمتها وحالتها الهند�سية ،ثم
العمل وفق عدة �سينوريوهات ،نحو� :إعادة متويل هذه
امل�شروعات و�إدارة م�شروع تنفيذها وا�ستكمالها من قبل جهة
ر�سمية كما ح�صل يف �إمارة دبي حيث لعبت دائرة �أرا�ضي
دبي عملية �إعادة متويل هذه امل�شروعات واختيار مقاولني
�أكفاء ال�ستكمالها وتطويرها ،واملقرتح الآخر �إيجاد م�شرتين
لهذه امل�شروعات ،واملقرتح الثالث �أن ت�سهم �شركة ممتلكات
القاب�ضة يف حل هذه امل�شكلة من خالل �شراء ن�سبة يف هذه
امل�شروعات امل�ساعدة على ا�ستكمالها».
ور�أى نا�صر الأهلي �أن التوقيت م� ٍ
ؤات حللحلة هذه
امل�شكلة ،وخ�صو�صا ً �أن الدرا�سات الأولية �أجنزت ،و�أن ال�سوق
العقاري حترك �صعوداً ،حيث بلغت التداوالت العقارية حتى
الآن �أمرث من  1.080مليار دينار ،كما �أن �صدور قوانني
جديدة مثل :قانون التطوير العقاري ي�شجع على حل هذه
امل�شكلة.

ح�سن م�شيمع

جعفر :املغاالة يف الأ�سعار �أحد �أ�سباب التعرث

ومن ناحيته قال العقاري �سيد �شرف جعفر�« :إن
امل�شروعات العقارية املتعرثة �أ�ضرت ب�سمعة البحرين ،و�إن
العمل على حلها خطوة يف االجتاه ال�صحيح» .وتابع قائالً:
«قرار جمل�س الوزراء ب�إ�صدار قانون حلل م�شكلة امل�شروعات
املتعرثة قرار �صائب بعث الراحة لدى املتعاملني يف �سوق
العقار ،وال�سيما لدى امل�سثمرين واملواطنني الذين ا�شرتوا
وحدات و�شقق وو�ضعوا مدخراتهم فيها ومل يت�سلموها ،وقد
توقف العمل فيها منذ نحو خم�س �سنوات».
و�أو�ضح �أن «امل�ستثمرين يف هذه امل�شروعات على �أنواع،
فمنهم من �أراد ب�شراء وحدات يف تلك امل�شروعات ال�سكن
واال�ستقرار ،ومنهم من �أراد اال�ستثمار وامل�ضاربة ،وخ�صو�صا ً
�أن ال�سوق يف تلك الفرتة كان يحقق للم�ستثمرين يف العقار
�أرباحا ً جمزية جدا ً فلرمبا ا�شرتى ال�شقة الواحدة ب�ستني �ألف
دينار وباعها بعد �شهور قليلة بت�سعني �ألف دينار».
ونوه جعفر �إىل �أن «تفجر الأزمة املالية العاملية ك�شفت
ال�سوق وات�ضح �أن امل�شروعات التي تعرثت الحقا ً مل ت�ستطع
ت�سويق �أكرث من  %50من الوحدات ال�سكنية بل �أقل من
ذلك» ،م�ؤكدا ً �أن «من �أهم �أ�سباب عجز املطورين عن ا�ستكمال
امل�شروعات هو املغاالة يف الأ�سعار ،وتراجع الطلب عليها من
قبل امل�ستثمرين وخ�صو�صا ً الأجانب واخلليجيني ،بالإ�ضافة
�إىل كرثة املعرو�ض منها �سواء داخل اململكة �أو خارجها ،وذلك
�أدى �إىل تعرث ا�ستكمالها ملدة ت�صل �إىل نحو �ست �سنوات».
ولفت �إىل �أن منبني هذه امل�شروعات «�أبراج عمالقة �شمال
البحرين بالقرب من اجل�سر ،و�أخرى �شمال املرف�أ املايل يف
منطقة جتارية حيوية و�سط العا�صمة املنامة ،بالإ�ضافة
�إىل م�شروعات يف جزر �أمواج� ،إىل جانب عمارات وبنايات
متفاوتة ومتناثرة يف مناطق :ال�سيف ،واجلفري ،واحلورة».

�إمكانية �إ�شراك العوائل التجارية يف احلل

و�أكد �سيد �شرف جعفر �أن من املمكن الو�صول �إىل

ومن ناحيته قال العقاري ح�سن م�شيمع �أن «جمل�س
الوزراء اتخذ قرارا ً �صحيحا ً على الرغم من �أنه مل يف�صح عن
الإجراءات التي �سيتخذها».
ً
ور�أى م�شيمع �أنه «قد ت�أكد �أن كثريا من �أ�صحاب
امل�شروعات املتعرثة قادرون على ا�ستكمالها ،وذلك لأنهم
لديهم م�شروعات �أخرى يعملون ويتو�سعون فيها» ،م�شريا ً
�إىل �أنهم «�أهملوا تلك امل�شروعات لأنهم مل ي�شعروا باخلطر
الداهم من �إيقافها».
وقال« :م�شكلتنا �أننا نفتقد �إىل ال�ضوابط والإجراءات
الرادعة ،ففي دبي على �سبيل املثار جند �أن ال�سلطات يف
الإمارة و�ضعت �إجراءات �صارمة و�صلت لهدم امل�شروعات
العقارية املتعرثة غري امل�ستكملة لأنها ت�ضر بال�سوق العقاري
وت�شوه الر�ؤية يف الإمارة التي ت�سعى �إىل �أن تكون �إمارة
منوذجية».
وتابع قائالً« :ه�ؤالء امل�ستثمرون يف دبي عندما �شعروا
باخلطر ا�ستنفروا ال�ستكمال امل�شروعات و�إيجاد حلول ،ولذلك
جند ال�سوق العقاري يف دبي عاد عودة قوية لدرجة �أن بع�ض
اخلرباء يخ�شون من فقاعة قادمة مما حدا بال�سلطات التخاذ
�إجراءات لتطويق امل�ضاربات».
وذهب �إىل �أن «معظم عمليات ال�شراء يف دبي حقيقة ،و�آخر
معر�ض يف دبي �سيتي �سكيب بلغت فيه ن�سبة امل�شروعات
الإماراتية من �إجمايل امل�شروعات املعرو�ضة نحو .»%40
وقال�« :إن امل�ستثمر الذي و�ضع نحو  3ماليني دينار على
�سبيل املثال يف م�شروع ي�صل حجمه �إىل  10ماليني دينار
�إذا ما �أح�س باخلطر يقرتب من م�شروعه ف�إنه �سيعمل على
ا�ستخال�ص امل�شروع ب�أقل خ�سائر ممكنة» ،داعيا ً �إىل �أن «تتخذ
احلكومة قرارات �شجاعة يف هذا الإطار ،وذلك لأن الأمر ال
يتعلق مب�صلحة فالن �أو فالن بل ب�سمعة ال�سوق البحريني
والثقة فيه».
و�أكد �أن البحرين ال تزال متتلك �إمكانات جيدة للنمو
العقاري ،فال تزال م�ساحات كبرية يف جنوب البالد غري
م�ستثمرة ،والت�سهيالت املالية والطاقات موجودة ،وينق�صنا
ا�ستكمال القوانني واتخاذ قرارات حتفظ ثقة املتعاملني يف
ال�سوق.

عقاريون :احلل يف التدريب امل�ستمر وتوحيد جهة املراجعة

البريوقراطية تعطل جذب اال�ستثمارات العقارية الأجنبية
فا�ضل امل�ؤمن
fmoamen@gmail.com
اعترب عقاريون و�أ�صحاب �شركات وم�ؤ�س�سات عقارية �أن
وجود املوظفني غري متخ�ص�صني وغري م�ؤهلني وقلة متابعة
كبار امل�سئولني لهم ولل�شكاوى التي تبث يف هذا ال�صدد وقلة
التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات ذات العالقة من �أهم �أ�سباب البطء
والتعطيل يف �سري وتنفيذ و�إنهاء املعامالت العقارية يف
امل�ؤ�س�سات واجلهات اخلدماتية احلكومية منها واخلا�صة،
مو�ضحني �أن امل�شكلة تكمن يف «الآلة التنفيذية» على حد
تعبريهم لتوجيهات القيادة لت�سهيل واال�سراع يف تنفيذ
و�إنهاء املعامالت ،مطالبني بتفعيل حلول جذرية وفورية
لهذه الظاهرة.
ويف ت�صريح لـ «الأيام االقت�صادي» قال ع�ضو جلنة
العقار يف غرفة جتارة و�صناعة البحرين رئي�س �شركة
اوال العقارية� ،سعد هالل ال�سهلي�« :إن هذه الظاهرة ت�ؤثر
وبال �شك يف جميع الأن�شطة مبا فيها العقارية و�أن م�شكلة
البطء يف �سري املعامالت وم�شكلة التن�سيق بني امل�ؤ�س�سات
ذات العالقة �أ�صبحت للأ�سف متجذرة مما ي�شكل عائقا كبريا
للم�شتغلني يف جمال العقارات» ،منوها �إىل �أن «هذا املو�ضوع
نوق�ش لأكرث من مرة يف غرفة جتارة و�صناعة البحرين ويف
جلنة البحرين العقارية ونحث امل�سئولني ملعاجلتها ب�سرعة
البت فيها ولكن دون جدوى».
و�أكد ال�سهلي �أن �أ�سباب البطء وعدم التن�سيق كثرية،
�أهمها املوظفون ال�سلبيون �أو غري الكفوئني �أو قليلو اخلربة
والتدريب .و�أ�ضاف «عالوة على الأ�سباب ال�سابق ذكرها،
ي�صدمك احلال عندما تكت�شف �أن املوظف يهمل �أو يبطئ �إنهاء
معاملتك �إذا مل تكن له م�صلحة �شخ�صية يف املعاملة ،وهذا
قد يكون �شكال �آخر .من �أ�شكال املوظفني» ،مت�سائال «�إىل متى
تبقى �أبواب كبار امل�سئولني �أو الوزراء مو�صدة �أمامنا لبحث
م�شاكل من �ش�أنها �إعاقة �سري عمل ما؟».
ور�أى �أن «�إلغاء بلدية املحافظة الو�سطى �أدى �إىل �إرباك
يف املعامالت العقارية».

عدنان ح�سن

عبدالعزيز حممود

وطالب ال�سهلي الإدارات وامل�سئولني ب�سرعة معاجلة
الظاهرة من خالل االرتقاء مب�ستوى املوظفني والبحث
عن املوظف املبدع واملتمكن والقادر على التطوير «لن�صل
بالبحرين للم�ستوى العاملي الذي يتطور ب�شكل �سريع ،بل
ويومي ،خا�صة يف جمال العقارات».
و�أ�ضاف «جهد احلكومة كبري يف ت�سهيل جميع الإجراءات
يف هذا املجال وتوجيهات القيادة وا�ضحة وال ننكرها جلذب
اال�ستثمار �سواء الأجنبي منها واملحلي .ولكن تبقى امل�شكلة
يف تنفيذ توجيهات القيادة الر�شيدة ،يت�ضح �أن هناك �ضعفا
كبريا يف الآلة التنفيذية لهذه التوجيهات مما ي�شكل العقبة
الكربى».
من جانبه ،ا�ستغرب �صاحب عقارات الدانة عبدالعزيز
حممود وجود هذه الظاهرة حلد اليوم ،وا�صفا �إياها بالقدمية
املتجددة ،ومو�ضحا �أنه «من املفرو�ض �أننا يف البحرين قد
جتاوزناها من �أمد بعيد لثقل البحرين التجاري والعقاري».
وقال« :مما ال �شك فيه �أن البطء والتعطيل يف �سري وتنفيذ
و�إنهاء املعامالت ي�سبب عرقلة كبرية على امل�شتغلني يف هذا

�سعد ال�سهلي
املجال �سواء املحلي �أواالقليمي .الأ�سباب كثرية وقد تكون
معروفة ،و�أهمها �إلغاء بلدية املحافظة الو�سطى ،والأجدى
هنا �أن نبحث يف احللول».
وتابع قائالً« :من جهتي� ،أرى �أن احلل يكمن يف نقطتني،
الأوىل تنظيم دورات تدريبية ب�شكل م�ستمر وغري منقطع
للموظفني ل�ضمان م�ستواهم املهني امل�ؤهل� .أما النقطة الثانية،
�أرى �أنه يجب على كبار امل�سئولني والوزراء تكثيف املتابعة
للم�ستوى املهني ملوظفيهم ،والنزول ويتابعون ب�أنف�سهم
وب�شكل م�ستمر وجاد ،و�أق�صد بذلك متابعة املوظفني املعنيني،
وال�شكاوى من املراجعني و�إيجاد حلول لها وعدم اهمالها».
م�ؤكدا �أن هذه الظاهره بد�أت تعطل جذب اال�ستثمارات
اال�ستثمارات الأجنبية ف�ضال عن املحلية.
ور�أى حممود «�أن دمج اجلهات العديدة التي يجب
على امل�ستثمر �أو امل�شتغل يف هذا املجال مراجعتها لإنهاء
معاملته يف ج�سد واحد قد يكون �أحد احللول للم�شكلة»،
منوها «�أن هذه ظاهرة البطء وتعطيل املعامالت بد�أت
تعطي انطباعا �سيئا عن البلد لدى امل�ستثمر الأجنبي ،مما

ينعك�س على االقت�صاد».
ويف ذات ال�سياق� ،أكد املدير الإداري لعقارات كارلتون،
عدنان ح�سن حممود �أن الت�أثري ال�سلبي للبريوقراطية يف
�سري وتنفيذ و�إنهاء املعامالت يف امل�ؤ�س�سات واجلهات
اخلدماتية قد طال معظم القطاعات ،منوها �أن ت�أثريه قد
يكون �أكرب على امل�شتغلني يف جمال العقار .وقال «من
املعروف �أنك عندما ت�شرتي عقارا بق�صد تطويره �أو تداوله،
ال بد �أوال �أن يكون هذا العقار م�سجال با�سمك ر�سميا .هل
من املعقول �أن ت�ستغرق هذه العملية الب�سيطة مدة ت�صل
�إىل ثالثة �أ�شهر بينما �أ�ستطيع �إنهائها خالل يوم عمل واحد
وبطريقة الكرتونية �سريعة و�سل�سة يف دول �أخرى مثل
الإمارات العربية املتحدة ،بينما ال زالت االجراءات عندنا
تتم بخط اليد وتطورت قبل �أقل من �أ�سبوع �إىل الطريقة
االلكرتونية وب�شكل جتريبي ،هل يعقل هذا يف بلد متطور
ون�شط اقت�صاديا؟» ،متمنيا �إيجاد حلول �سريعة لهذه
الظاهرة لت�أثريها الكبري وال�سلبي على حركة التداول.
وا�ستدرك حممود «�إن هذا البطء غري املربر غري عملي
للجميع ،ولنا على وجه اخل�صو�ص ،لأن مدة ثالثة �أ�شهر قد
تفوت علينا الكثري من الفر�ص يف تداول العقار ،ك�أن يباع
العقار ب�سعر �أف�ضل �أو ي�ستثمر ب�شكل �أو ب�آخر ،ولكن كونها
غري م�سجلة ر�سميا با�سمك يقف عقبة �أمام تداوله ،رغم وجود
�شهادة الت�سجيل امل�ؤقتة التي تعترب غري معتمدة لأنها حتت
الت�سجيل« ،م�ؤكدا �أن العملية ال حتتاج كل هذا الوقت لأ�سباب
قد يكون حلها ب�سيطا.
و�أ�شار حممود �إىل �أن «امل�شتغل يف العقار يرى نف�سه
و�سط حلقة كبرية من املوظفني الجناز معاملته .قد يكون
هذا ال�شيء بديال جيدا الحتكار املوظف الواحد و�أن يت�أكد
�أكرث من �شخ�ص من وثيقة معينة ،ولكنه م�ضيعة للوقت،
مما يعني خ�سائر للم�شتغلني يف جمال العقار» .م�ستغربا
�أنه يف كثري من الأحيان تكون الوثائق جاهزة يف مدة
ق�صرية ترتاوح بني ا�سبوعني فقط ،ولكن الت�أخري يكون
دائما يف انتظار توقيع م�سئول معني ملدة �شهرين �أو �أكرث.
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حذر من تغيري وجهة رجال الأعمال ال�سعوديني والبحرينيني

ال�شورى ال�سعودي يطالب بحلول جذرية لأزمة تكد�س ال�شاحنات باجل�سر

«جيبك» ت�شارك
يف االجتماع الفني لـ «�سابك»
حتت رعاية �صاحب ال�سمو الأمري
�سعود بن عبداهلل بن ثنيان �آل �سعود،
رئي�س الهيئة امللكية للجبيل وينبع
ورئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية
لل�صناعات الأ�سا�سية «�سابك» ،وبوف ٍد
كبري �شمل  24ع�ضوا ً من خمتلف
دوائر ال�شركة و�أق�سامها وتر�أ�سه
الدكتور عبدالرحمن جواهري رئي�س
ال�شركة� ،شاركت �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات يف فعاليات االجتماع
الف ّني احلادي ع�شر الذي ّ
نظمته ال�شركة
ال�سعود ّية لل�صناعات الأ�سا�س ّية «�سابك»
مبركز امللك عبداهلل بن عبدالعزيز
احل�ضاري مبدينة اجلبيل ال�صناع ّية
باململكة العربية ال�سعودية ،وذلك خالل
الفرتة من  2لغا ّية  5نوفمرب اجلاري.
ومب�شاركة اكرث من  232عار�ضا من 45
دولة.
ويف ت�صريح له بهذه املنا�س ّبة،
أ�كّد الدكتور عبدالرحمن جواهري �أن
�شركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
حتر�ص �أ�شد احلر�ص على التواجد
و�إ�شراك منت�سبيها يف خمتلف الفعاليات

وامل�ؤمترات واملعار�ض ذات ال�ش�أن
ب�صناعة البرتوكيماويات وال�صناعات
النفطية ب�صورة عامة ،حيث جاءت
م�شاركة ال�شركة يف هذا االجتماع
بوفد كبري من موظفي ال�شركة ،وذلك
لتحقيق اال�ستفادة الق�صوى من معطيات
هذا االجتماع املهم الذي �شهد ح�ضورا ً
كبريا ً ومتميزا ً من نخبة من اخلرباء
والأخ�صائيني و�شكّل فر�صة فريدة جلذب
الفرق التقنية التي �سعت لال�ستفادة من
تقا�سم املعرفة وتبادل �أف�ضل املمار�سات،
م�شيدا ً باملوا�ضيع التي ناق�شها املجتمعون
الذين �شد ّدوا على �أهمية االلتزام مبوثوقية
الت�شغيل واال�ستدامة ،ون ّوه يف الوقت
ذاته بالنجاحات املتتالية التي حققتها
هذه ال�سل�سلة من االجتماعات الفنية.
ُي�شار �إىل �أن االجتماع الف ّني
احلادي ع�شر ا�ستقطب نخبة حملية
وعاملية مميزة من الر�ؤ�ساء التنفيذيني،
وقياديي ال�شركات ال�صناعية ،والعلماء،
والباحثني ،والكيميائيني ،واملهند�سني،
واخلرباء الفنيني؛ لهدف تبادل اخلربات
وتعزيز قدراتهم.

عامل البناء يف �سوي�سرا
يتقا�ضى  6700دوالر �شهرياً

يك�سب عامل البناء ال�سوي�سري يف
املتو�سط  6000فرنك �شهريا (6741
دوالرا) ،وفقا لدرا�سة ا�ستق�صائية �أجرتها
رابطة �أرباب العمل ال�سوي�سريني «�إ�س �إ�س
�آي» .ويبلغ متو�سط الأجر ال�شهري لعمال
البناء غري املهرة  4850فرنكا (5449
دوالرا) ،و 5735فرنكا ( 6443دوالرا)
للعمال �شبه املهرة ،وي�صل الأجر �إىل 6400
فرنك ( 6966دوالرا) للعمال املهرة .وال ي�شمل
متو�سط الأجر لفئات الأجور الراتب ال�سنوي
الإ�ضايف� ،أو الراتب الـ ،13هذا الراتب الذي
�شهد زيادة بحلول عام  2013مبقدار 0.5
يف املائة �أو  28فرنكا ً ( 32دوالراً) ،مقارنة
بزيادة قدرها  0.1يف املائة يف عام 2012
وذلك نقالً عن االقت�صادية .ووفقا لدرا�سة
رابطة �أرباب العمل ،التي ا�ستندت على عينة
�شملت �أكرث من � 53ألف بيان للأجور �أر�سلتها
�شركات البناء ،ف�إن م�ؤ�شر القوة ال�شرائية
ملتو�سط الأجور يف قطاع البناء زاد بن�سبة
 6.1يف املائة منذ  ،2008وتظهر يف الدرا�سة
العديد من الظروف اجلاذبة القوية للعمل يف
قطاع البناء ،من بينها احلق يف التقاعد املبكر،
�أو عند  60عاماً ،مقارنة بـ 65عاما ً للرجال
و 64عاما ً للن�ساء يف القطاعات االقت�صادية
الأخرى ،ف�ضال عن عالوات وبدالت �سخية
�أخرى.
ويظهر من الدرا�سة اال�ستق�صائية �أي�ضا ً

العدد املرتفع ب�شكل ا�ستثنائي للعمال الأجانب
يف القطاع ،فبالن�سبة للعاملني يف عني موقع
البناء ،تبلغ ح�صة العمال ال�سوي�سريني 35
يف املائة من جمموع القوة العاملة ،والعمال
الربتغاليني  31يف املائة ،يليهم العمال
الإيطاليون بح�صة تتجاوز قليالً ن�سبة 12
يف املائة الإجمايل ،ثم ي�أتي مواطنو جمهورية
يوغ�سالفيا ال�سابقة يف املركز الرابع ( 8يف
املائة).
وخالل ع�شر �سنوات ،ظلت ن�سبة
العمال ال�سوي�سريني �إىل العمال الأجانب يف
قطاع البناء م�ستقرة ن�سبياً ،على الرغم من
االتفاقات التي وقعتها البالد مع االحتاد
الأوروبي حول حرية تنقل الأ�شخا�ص بني
�سوي�سرا ودول االحتاد .لكن مع ذلك ارتفعت
ن�سبة العمال الربتغاليني من � 24إىل  31يف
املائة ،يف حني انخف�ضت ن�سبة الإيطاليني
ومواطني يوغ�سالفيا ال�سابقة من � 18إىل 12
يف املائة للفئة الأوىل ،ومن � 12إىل  8يف املائة
للأخرية.
غري �أن ح�صة العمال ال�سوي�سريني يف
القطاع بقيت يف املرتبة الأوىل من ناحية الفئة
العمرية للعمال التي تقع بني  20و� 29سنة،
�إذ ت�صل �إىل ما يقرب من  60يف املائة ،وهو
ما يُف�سر توجه ال�شباب نحو اجلمع ال�سريع
للرثوة� ،إما لإكمال درا�ستهم �أو تدريبهم
املهني.

تنــويـــه
تود «الأيام االقت�صادي» الإ�شارة �إىل �أن اخلرب املن�شور �أم�س على �شكل
ت�صريح للرئي�س التنفيذي ل�شركة ممتلكات حممود الكوهجي بخ�صو�ص �شركة
�أملنيوم البحرين «�ألبا» هو خرب غري �صحيح ،و�أن الكوهجي مل ي�صدر عنه هذا
الت�صريح بتاتا ،و�أن الر�سالة الإلكرتونية التي وردت �إىل الأيام مت�ضمنة اخلرب
مل ت�صدر عن «ممتلكات» �أو «�ألبا» ،لذا اقت�ضى التنويه.

�أو�صت اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى
ال�سعودي بت�شكيل جلنة عليا للإ�سراع يف و�ضع
حلول جذرية ملعاجلة �أزمة تكد�س ال�شاحنات
بج�سر امللك فهد ،بعد ان ر�صدت ا�ستمرار معاناة
اجل�سر من ذلك وتذمر التجار من اجلانبني
ال�سعودي والبحريني وت�ضررت جتارتهم نتيجة
ت�أخري �شاحنات الب�ضائع ل�ساعات طويلة يف
منفذ اجل�سر ،وهذا يتعار�ض مع الهدف الأ�سا�سي
لإن�شاء اجل�سر بني البلدين لدعم التجارة البينية
وحتفيز رجال الأعمال على امل�ساهمة االيجابية
الفاعلة يف التبادل التجاري بينهما ،كما �أن تكد�س
ال�شاحنات يغري وجهة رجال الأعمال البحرينيني
�إىل النقل البحري ودول �أخرى مما ينعك�س �سلبا ً
على اقت�صاد البلدين وي�ضع كثري من ال�شركات
امام خيارات �صعبة ،فبع�ضها اوقف خطط
التو�سع والآخر قلل العمليات االنتاجية.
وبح�سب جريدة الريا�ض ال�سعودية طالبت
اللجنة املالية مبجل�س ال�شورى عرب تو�صياتها
على التقرير ال�سنوي مل�صلحة اجلمارك مبواجهة
�إ�شكالية عدم تنفيذ بع�ض الدول العربية ذات
الع�ضوية يف مبنطقة التجارة احلرة العربية
الكربى للإعفاء من الر�سوم اجلمركية للمنتجات
ذات املن�ش أ� العربي رغم التزام اململكة بالتام
بتطبيق الإعفاء وفق ال�شروط املحددة.

و�شددت اللجنة على التن�سيق مع اجلهات ذات
العالقة كالتجارة وال�صناعة للإ�سراع يف تذليل
املعوقات التي تواجه �صادرات بع�ض املنتجات
ال�سعودية �إىل بع�ض الدول العربية الأع�ضاء
مبنطقة التجارة احلرة العربية ل�ضمان ح�صول
املنتجات الوطنية على الإعفاءات والت�سهيالت
اجلمركية املقررة.
من جهتها �أكدت م�صلحة اجلمارك قيامها
بتخ�صي�ص رابط على املوقع الإلكرتوين لها
يحتوي ال�صعوبات التي تواجه ال�صادرات
ال�سعودية لتلقي �شكوى املت�ضررين من جراء

عدم معاملة �صادراتهم باملثل من قبل بع�ض الدول
العربية و�ستقوم امل�صلحة بر�صد هذه ال�شكاوى
ومتابعتها والتوا�صل مع الدول ذات العالقة
ملعاجلة تلك املعوقات و�ضمان ح�صول املنتجات
الوطنية على الإعفاءات والت�سهيالت اجلمركية
املقررة .وبالعودة �إىل تقرير امل�صلحة ال�سنوي
الأخري فقد �أو�صت اللجنة املالية يف ال�شورى
بالتو�سع يف اتفاقية مكافحة ت�صدير املنتجات
املقلدة واملغ�شو�شة يف البلدان امل�صدرة للمملكة،
و�أ�شارت �إىل  125مليون وحدة مغ�شو�شة ومقلدة
مت �ضبطها خالل عام التقرير.

جامعة اخلليج والكلية امللكية للجراحني

ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثماري لتمويل الأبحاث العلمية
وقع رئي�س جامعة اخلليج العربي الدكتور
خالد بن عبد الرحمن العوهلي ،ورئي�س الكلية
امللكية للجراحني يف ايرلندا ـ البحرين الأ�ستاذ
الدكتور �سمري العتوم اتفاقية تعاون م�شرتك
تهدف �إىل ت�أ�سي�س متويل م�شرتك لأبحاث
علمية ،بر�أ�سمال بلغ � 20ألف دينار بحريني،
يخ�ص�ص للأبحاث العلمية يف الدرا�سات
الطبية ودرا�سة الأمرا�ض ال�سائدة يف منطقة
اخلليج العربي.
و�أكد الدكتور �سمري العتوم ورئي�س الكلية
امللكية للجراحني يف ايرلندا ـ البحرين �أن هذه
االتفاقية التي توقع يف يوم تاريخي يحفظ يف
�سجل اجلامعتني ،ت�شكل بداية التعاون البحثي
احلقيقي يف املجال الطبي ،وبداية انطالق
الأبحاث الإكلينيكية امل�شرتكة ،التي تركز على
درا�سة الق�ضايا ال�صحية والطبية الإ�سرتاتيجية
يف دول اخلليج العربي ،وت�ساهم يف معاجلة
الأمرا�ض ال�سائدة يف دول املنطقة.
و�أ�شار الدكتور العتوم �إىل ان ال�صندوق
اال�ستثماري امل�شرتك �سيوفر الدعم املادي
للباحثني من اجلامعتني ،م�شيدا بالدور الريادي
جلامعة اخلليج العربي يف دعم تطور التعليم
الطبي يف اخلليج ،و�سعيها الدائم للت�صدي

جانب من توقيع االتفاقية

للق�ضايا التنموية لدول جمل�س التعاون عن
طريق براجمها املبتكرة يف جمال التعليم
والأبحاث العلمية ،مرحبا بالوقت ذاته بتعميق
التعاون امل�ستقبلي بني اجلامعتني ،مما ي�شكل
دافعا ً لتحقيق املزيد من امل�شاريع الطبية
امل�شرتكة.
ومن جانبه� ،أكد رئي�س جامعة اخلليج
العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي
خالل توقيع االتفاقية �أن هذا التعاون ي�أتي
يف وقت حا�سم لتلبية والت�صدي لق�ضايا
�إ�سرتاتيجية �صحية ملحة تواجه جمتمع دول

اخلليج العربية ،منها الأمرا�ض ال�سائدة يف
منطقة اخلليج ،كال�سكري وال�سمنة وال�سرطان
و�أمرا�ض القلب و�أمرا�ض الدم والأوبئة العاملية
العابرة للقارات ،وللنهو�ض بالقطاع الطبي
يف مملكة البحرين ودول جمل�س التعاون
اخلليجي .و�أ�ضاف الدكتور العوهلي �أنه «على
الرغم من حمدودية مبلغ التمويل امل�شرتك
البالغ � 20ألف دينار� ،إال �أنه ي�شكل نواة
�صلبة للتعاون امل�ستقبلي امل�شرتك يف جمال
البحث العلمي ،ويقوم على اخلربات والطاقات
العلمية الرائدة يف كل من اجلامعتني.

يف لقاء ملديري التدريب بالقطاعني التجاري واخلا�ص

بحث متطلبــات �ســوق العمـــل من الكـــوادر امل�ؤهلـــة
عقد معهد � BIBFأم�س الأحد لقاءه
الت�شاوري الن�صف ال�سنوي مع مديري
التدريب مبختلف م�ؤ�س�سات القطاع
احلكومي واخلا�ص ،وذلك ملناق�شة فر�ص
تطوير للربامج التدريبية وا�ستحداث �أخرى،
فيما يلبي متطلبات �سوق العمل املتنامية من
الكوادر امل�ؤهلة .وقد ح�ضر اللقاء �أكرث من
 40ممثالً عن �أق�سام التدريب بامل�ؤ�س�سات
احلكومية واخلا�صة ،فيما رحبت مديرة
املعهد �سولفي نيكلو�س باحلا�ضرين ،و�أكدت
على �أهمية هذه اللقاءات يف تعزيز ال�شراكة
الإ�سرتاتيجية مع املعنيني مبخرجات املعهد
والوقوف على احتياجاتهم ب�شكل مبا�شر.

«بيبا» ي�شارك يف لقاء م�س�ؤويل معاهد الإدارة العامة بدول اخلليج
�شارك معهد الإدارة العامة «بيبا» يف
اللقاء الدوري ال�سابع ع�شر للم�س�ؤولني يف
معاهد الإدارة العامة يف دول جمل�س التعاون
لدول اخلليج العربية ،الذي �أقيم حتت عنوان
«التجارب الوطنية لتنمية القيادات الإدارية»
والذي عقد يف �سلطنة عمان خالل الفرتة 5-4
نوفمرب .2014
وقد م ّثل معهد الإدارة العامة يف هذا اللقاء
�إ�سحاق �أمني املدير التنفيذي لإدارة التعليم
والتطوير باملعهد ،والذي قدّم ورقة عمل تناول
فيها جتربة معهد االدارة العامة يف مملكة
البحرين يف جمال تطوير القيادات احلكومية
على مدى �ست �سنوات ما�ضية .وتطرق �أمني
�إىل املبادئ التي بنت عليها جتربة املعهد و�أهم
عوامل جناح الربامج التي نفذت والتجارب

التي ميكن نقلها �إىل الدول الأخرى وخا�ص ًة
دول جمل�س التعاون اخلليجي .كما ا�ستعر�ضت
الورقة اخلطط امل�ستقبلية العامة والأفكار
اجلديدة التي �سيتم تطبيقها يف امل�ستقبل
القريب فيما يخ�ص تطوير القيادات احلكومية.
وبهذه املنا�سبة قال �إ�سحاق �أمني ان معهد
الإدارة العامة يف مملكة البحرين جنح بت�ضافر
اجلهود وبخربات ومهارات العاملني فيه يف
ت�صميم وتنفيذ جمموعة من الربامج التدريبية
القيادية منذ العام  ،2008وهذه اجلهود تكللت
بح�صول «بيبا» على االعرتاف الدويل من
قبل جمموعة من امل�ؤ�س�سات العاملية العاملة
يف جمال التدريب القيادي ،وهو ما ي�شكل
ركيزة �أ�سا�سية ت�سهم يف تطوير اخلطط التي
من �ش�أنها االرتقاء بكافة الربامج واخلدمات

التي يقدمها املعهد .وقد �أ�شاد احل�ضور مبا
يقدمه معهد الإدارة العامة «بيبا» من برامج
وخطط تهدف �إىل تنمية القيادات الإدارية،
وتطلعوا لال�ستفادة الق�صوى من هذه الربامج
وتعميمها على دولهم .ومن جانبه �أ�شاد وكيل
وزارة اخلدمة املدنية ل�ش�ؤون التطوير الإداري
العماين �سامل بن م�سلم البو�سعيدي بامل�ستوى
املتقدم ملعهد الإدارة العامة «بيبا» وما يحتويه
املعهد من كفاءات ب�شرية قادرة على ت�صميم
وتنفيذ �أف�ضل الربامج القيادية .كما �أثنى مدير
عام معهد الإدارة العامة ب�سلطنة عمان زكي بن
هالل البو�سعيدي على ما تبذله مملكة البحرين
من جهود حثيثة يف تنمية الإدارة العامة
وتطوير الربامج الهادفة لتنمية القيادات
احلكومية لديها.

