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االندماج �أو االقرتا�ض لرفع ر�أ�س املال �أو الت�صفية

 3خيارات تواجه �شركات الت�أمني ال�ستيفاء متطلبات كفاءة ر�أ�س املال
عبا�س ر�ضي
قال رئي�س جمعية الت�أمني البحرينية،
يحيى نور الدين �أن �شركات الت�أمني قد تواجه
 3خيارات �ضمن توجه امل�صرف املركزي
لإقرار متطلبات جديدة لكفاءة ر�أ�س املال،
م�شريا ً اىل «�أن اخليارات املطروحة �ستكون
�أما الإندماج �أو االقرتا�ض لزيادة ر�أ�س املال
�أو اللجوء لت�صفية ال�شركة يف حال تعرث
الو�صول �إىل احللول».
و�أو�ضح نور الدين «�أن هناك بع�ضا من
�شركات الت�أمني ال�صغرية التي ال ت�ستويف
متطلبات كفاءة ر�أ�س املال التي �أقرها م�صرف
البحرين املركزي م�ؤخراً».
و�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي
م�ؤخراً ،معايري جديدة حل�ساب مالءة
ر�أ�سمال �شركات الت�أمني التكافلي يف اململكة،
بهدف الق�ضاء على التناق�ض بني طريقة عمل
هذه ال�شركات املتوافقة مع �أحكام ال�شريعة
الإ�سالمية ومعايري الت�أمني التقليدي احلالية.
ووفقا ً لآخر االح�صائيات الر�سمية يبلغ
عدد ال�شركات املرخ�صة يف �سوق الت�أمني
البحريني � 25شركة وطنية و 11فرعا ً
ل�شركات ت�أمني �أجنبية تزاول �أعمال الت�أمني،
�إعادة الت�أمني ،التكافل� ،إعادة التكافل و�أعمال
�شركات الت�أمني التابعة اخلا�صة ،داخل مملكة
البحرين حيث ت�شمل ال�شركات الوطنية
على � 14شركة ت�أمني تقليدية� 6 ،شركات
تكافل ،و�شركتي �إعادة ت�أمني ،و�شركتي �إعادة
تكافل ،و�شركة ت�أمني تابعة خا�صة .يف حني
ت�شمل فروع �شركات الت�أمني الأجنبية على
� 8شركات ت�أمني تقليدية و� 3شركات �إعادة
ت�أمني ،كما ي�شتمل �سوق الت�أمني على العديد
من �شركات الت�أمني اخلارجية وخدمات
الت�أمني امل�ساندة.

احلاجة لالندماجات

من جهته اعترب الرئي�س التنفيذي

يحيى نور الدين

ا�شرف ب�سي�سو

ملجموعة �شركة �سوليدرتي للت�أمني� ،أ�شرف
ب�سي�سو �أن احلجم الكبري ل�شركات الت�أمني
يف �سوق البحرين قد يدفع للحديث عن
اندماجات �أو حتالفات بني �شركات الت�أمني
خ�صو�صا ً �أن ال�سوق �شهدت مثل هذه
اال�ستحواذات يف الفرتة الأخرية.
وقال ب�سي�سو «يف ظل وجود عدد �شركات
كبري و�سوق �صغرية ،هناك بع�ض املمار�سات
مثل تك�سري وحرب الأ�سعار والتي تنعك�س
على مناف�سة غري �صحية ( )..رغم �أن م�صرف
البحرين املركزي يعمل على تنظيم ال�سوق
لكن تظل هذا من �أكرب التحديات خ�صو�صا ً
الت�أمني على ال�سيارات �ضد الغري والت�أمني
الطبي».
ودعا ب�سي�سو م�صرف البحرين املركزي
لتقدمي �إغراءات ل�شركات الت�أمني حلثها على
االندماج بينها «م�صرف البحرين املركزي
حدث متطلباته مثل هوام�ش املالءة وهوام�ش
كفاية ر�أ�س املال وم�ستويات ال�سيولة وكلها
موجودة حالياً(� )...أرى �أن هناك �ضرورة
لالندماج و�أعتقد �أنه مطلوب وال�سوق حمتاج
لوجود اندماجات».

ال�شركات تتناف�س حل�سب ال�سيولة

من جهته �أكد املدير العام ل�شركة
ت�سهيالت للت�أمني علي الديلمي «ان هناك
فر�صا ً غري م�ستغلة يف �سوق الت�أمني يف
اململكة خ�صو�صا ً يف قطاعات الت�أمني على
احلياة ،ت�أمني املنازل ،عدم وجود نتيجة
الوعي الت�أميني».
و�أكد �أن عملية الوعي الت�أميني م�س�ؤولية
جميع ال�شركات العاملة يف ال�سوق ،ل�سد
الثغرة املوجودة بني �شركات الت�أمني
والزبائن ،وكذلك م�س�ؤولية جمعية الت�أمني
البحرينية .ولفت �إىل ان �شركة ت�سهيالت
للت�أمني �ستد�شن هذا العام خدمة التوا�صل مع
جميع زبائنهم ،والذين يتجاوز عددهم �أكرث
من � 20ألف زبون ،من خالل من�صة خا�صة
بو�سائل التوا�صل االجتماعي.
وعن القطاعات الت�أمينية التي ت�ستحوذ
عليها ال�شركة يف ح�صتها ال�سوقية� ،أ�شار
�إىل �أن  %70من ح�صة ال�سوقية هي للت�أمني
على ال�سيارات ،والن�سبة البقية تتوزع على
الت�أمني على احلياة ،والبيوت والت�أمني

البور�صة تقفل منخف�ضة نقطة واحدة
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين
العام» يوم �أم�س الأثنني
عند م�ستوى 1,390.26
بانخفا�ض قدره  1.09نقطة
مقارنة ب�إقفاله يوم �أم�س
الأحد.
وقد تداول امل�ستثمرون
يف «بور�صة البحرين» 6.13
مليون �سهم ،بقيمة �إجمالية
قدرها � 510.2ألف دينار
بحريني ،مت تنفيذها من
خالل � 139صفقة ،حيث ركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على
�أ�سهم قطاع البنوك التجارية
والتي بلغت قيمة �أ�سهمها
املتداولة � 449.5ألف دينار
�أي ما ن�سبته  %88من القيمة
الإجمالية للتداول وبكمية
قدرها  5.87مليون �سهم،

مت تنفيذها من خالل 115
�صفقة.
وجاء امل�صرف اخلليجي
التجاري يف املركز الأول �إذ
بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 351.8ألف دينار �أي ما

ن�سبته � %68.96إجمايل
قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية
قدرها  5.34مليون �سهم ،مت
تنفيدها من خالل � 88صفقة.
�أما املركز الثاين فكان
مل�صرف ال�سالم بقيمة قدرها

� 51.91ألف دينار �أي ما
ن�سبته  %10.17من �إجمايل
قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية
قدرها � 339.2ألف �سهم ،مت
تنفيذها من خالل � 12صفقة.
ثم جاء البنك الأهلي املتحد
بقيمة قدرها � 29.17ألف
دينار �أي ما ن�سبته  %5.72من
�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة
وبكمية قدرها � 107.9ألف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل 10
�صفقات.
وقد مت يوم �أم�س تداول
�أ�سهم � 14شركة ،ارتفعت
�أ�سعار �أ�سهم � 5شركات ،يف
حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم
� 5شركات ،وحافظت بقية
ال�شركات على �أ�سعار �أقفاالتها
ال�سابقة.

بتلكو تطلق باقة «�سمارت � »9آجلة الدفع اجلديدة

منى الها�شمي

علي الديلمي

قالت جمموعة بتلكو يف بيان �صحفي «ا�ضافت بتلكو ،مزود حلول االت�صاالت الرائد يف
اململكة ،باقة جديدة رائعة من الباقات �آجلة الدفع لتن�ضم �إىل قائمتها من اخلدمات عالية القيمة.
يبلغ �سعر الباقة اجلديدة ،املخ�ص�صة لزبائن الهاتف النقال 9 ،د.ب �شهريا تت�ضمن العديد من
الفوائد الإ�ضافية ،مثل بيانات  4Gغري حمدودة ،مكاملات ور�سائل ن�صية غري حمدودة لأرقام
بتلكو� ،إ�ضافة �إىل  500دقيقة من املكاملات �إىل �أرقام املزودين املحليني الآخرين».
ونقل البيان عن الرئي�س التنفيذي ل�شركة بتلكو البحرين بالإنابة ،منى الها�شمي ،قولها
�إن بتلكو قامت بتطوير الباقة اجلديدة ا�ستجابة لرغبة الزبائن ولتلبية احتياجاتهم املختلفة،
و�أ�ضافت «من امل�ؤكد �أن زبائننا ي�ستمتعون بالباقة ال�شاملة التي ت�ضم البيانات ،املكاملات
والر�سائل الن�صية ب�سعر ثابت .وهذا يعني �أنه لن تكون هناك مفاج�آت يف فواتريهم ال�شهرية».

القرو�ض.
وعن و�ضع املناف�سة يف ال�سوق الت�أمني
البحريني قال�« :إن احلكومة ت�شجع على
املناف�سة و�سيا�سة ال�سوق املفتوح ،واملناف�سة
جيدة �إذا كانت مناف�سة �صحية قائمة على
الأ�سعار وجودة اخلدمات� ،أما �إذا كانت قائمة
على تك�سري الأ�سعار فهي قائمة على مرحلة
زمنية ق�صرية ال متكن ال�شركات من تقدمي
خدمات متميزة».
ولفت �إىل �أن املناف�سة ترتكز يف قطاع
الت�أمني قائمة على نوعني على الت�أمني
الأجباري ،وامل�شاريع العمالقة ،فالت�أمني
الأجباري يف البحرين قائم على ت�أمني
ال�سيارات فقط �أو ما يعرف بـ«الطرف
الثالث» �أو «�ضد الغري» الذي و�ضعت فيه
احلكومة �سقفا ً للق�سط ال ميكن رفعه ومرتبط
ب�سعة حمرك املركبة ،لكن يف املقابل �أعطت
�شركات الت�أمني احلرية فيما يتعلق يف
الت�أمني ال�شامل.
واعترب «�أن ال�شركات تتناف�س على
تخفي�ض الأ�سعار لك�سب ال�سيولة ،و�أكرث
خ�سائر ال�شركات ت�أتي من ت�أمني ال�سيارات

ال�شامل ،ومن هنا بد�أت املناف�سة على تقدمي
اخلدمات و�إ�ضافة ال�سيارات البديلة وخدمات
احلدود اجلغرافية خلارج البحرين».
و�أكد على �أهمية تدريب موظفني قطاع
الت�أمني على تقدمي ال�شرح الوايف عن الربامج
الت�أمينية التي ي�شارك فيها الزبون ،لتاليف
�أية م�شاكل مع الزبون يف حال املطالبات من
احلوادث .وفيما يتعلق بانخفا�ض �أ�سعار
النفط وانعكا�ساته على قطاع الت�أمني قال:
«جميع القطاعات �ستت�أثر جراء انخفا�ض
�أ�سعار النفط ،وقطاع الت�أمني لي�س ببعيد
عنها» ،م�شريا ً �أن ت�أثريات ذلك على القطاع
�ستظهر يف الن�صف الأول من العام احلايل.
ودعا م�صرف البحرين املركزي مطلع
العام � 2010شركات الت�أمني العاملة يف
البحرين �إىل تقوية مراكزها عن طريق
االندماج بهدف تكوين كيانات قوية يف ظل
ا�شتداد التناف�س بني ال�شركات ،العتبارات
متعلقة بتحديات ال�صناعة و�أن معظم
ال�شركات القائمة يف الوقت احلا�ضر هي
�شركات �صغرية ال ميكن �أن ت�صمد يف وجه
التحديات املتعلقة بالتطورات التي حتدث يف
ال�صناعة ،ومن �أجل ت�شكيل كيانات كبرية
قادرة على توفري خدمات ومنتجات جديدة
�إىل الزبائن ملناف�سة ال�شركات العمالقة.
�إال �أن تنفيذين بقطاع الت�أمني البحريني
يرون �أن توجه امل�صرف املركزي للإندماج
بني �شركات الت�أمني يجب �أن ت�صاحبه
عدة مبادرات وحوافز لتحفيز وت�شجيع
ال�شركات على االندماج كت�سهيل �إجراءات
جتديد رخ�ص العمل ملدة �سنوات ،وتقدمي
�إعفاءات من الر�سوم احلكومية وت�سهيالت
يف تراخي�ص العمالة ،رغم �أن خيار
الإندماج تتيح وجود �شركات ت�أمني كبرية
تكون لديها ح�صة �أكرب وحتتفظ ب�أق�ساطها
داخل البحرين عو�ضا ً عن خروج االق�ساط
الت�أمينية ل�شركات �أجنبية يف اخلارج.

�أعلن �إطالق حملة القرو�ض العقارية

بنك البحرين والكويت ي�شارك يف معر�ض اخلليج للعقارات 2015
�أعلن بنك البحرين والكويت،
البنك الرائد يف جمال اخلدمات
امل�صرفية التجارية وخدمات
الأفراد عن �إطالق حملته
اجلديدة «القر�ض العقاري من
بنك البحرين والكويت» .يطرح
من خاللها ا�سعار فائدة تناف�سية
ومعدل ن�سبة مئوية ابتدا ًء من
.%4.4اطلقت هذه احلملة يف
تاريخ � 26أبريل  2015كما
و�أو�ضح بيان �صحفي �صادر
عن البنك �أم�س �أنه ي�سري هذا
العر�ض �ضمن م�شاركة البنك
يف معر�ض اخلليج للعقارات من
12مايو  2015لغاية  14مايو
 ،2015حتت رعاية �صاحب
ال�سمو امللكي رئي�س الوزراء
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
ويقام يف مركز البحرين الدويل
للمعار�ض.
�إن طلب قر�ض عقاري من
بنك البحرين والكويت �أ�صبح
�سهالً مع �شروط �سداد مي�سرة
ومن دون دفعة مقدمة للذين
تنطبق عليهم ال�شروط والأحكام
مع �أ�سعار فائدة تناف�سية .ف�إن
بناء البيت املثايل �أو �شراء منزل
الأحالم من دون دفعة مقدمة
�أ�صبح االن ممكناً.
ومبنا�سبة اطالق حملة
قال
العقارية،
القرو�ض
عبدالكرمي بوجريي ،الرئي�س

عبدالكرمي بوجريي

البحرين
لبنك
التنفيذي
�أحد
والكويت«:باعتبارنا
البنوك الرائدة يف البحرين; بنك
البحرين والكويت ي�سعى دوما ً
لتزويد عمالئه الكرام مبنتجات
م�صرفية تلبي التزاماتهم املالية
وت�ساندهم لتحقيق �أحالمهم.
نحن ن�شجع عمالئنا المتالك
منزلهم بتقدمينا ادنى ا�سعار
فائدة يف ال�سوق( ،تخ�ضع
لل�شروط والأحكام) ،ومن دون
دفعة مقدمة حيث ان هذا العر�ض
�سي ّمكن العميل من متويل عقاره
من دون هاج�س الدفعة املقدمة».
و�أ�ضاف« :نحن نعترب
�أن عميلنا مبثابة �شريكنا،
لهذا ال�سبب نحن ن�ستثمر
معه لإمتالك منزله ومتكينه

لت�أمني م�ستقبل �أكرث �إ�شراقا ً
و�أماناً» .وقد ذكر بوجريي �أن
بنك البحرين والكويت يتطلع
للم�شاركة يف هذا املعر�ض
لكونه املكان املنا�سب لرتويج
القرو�ض العقارية .فالعمالء
الكرام مدعوون لزيارة جناح
بنك البحرين والكويت (-GP
 )51حيث �ستت�سنى لهم الفر�صة
ملقابلة خرباء البنك يف التمويل
العقاري واال�ستفادة من العر�ض
على القرو�ض العقارية والت�أمني
من البنك; �إن كان ل�شراء �أر�ض
�أو عقار ،بناء وت�شييد منزل �أو
متويل مقابل عقار �سكني فهذا
الطرح يقدم قيمة تناف�سية لي�س
فقط للبحرينيني ولكن للمقيمني
�أي�ضاً.
وذكر البيان ال�صحفي
�أنه تدخل هذه احلملة �ضمن
ا�سرتاتيجية البنك لتقدمي
منتجات مبتكرة ومناف�سة مع
خدمات رائدة للعمالء .ومع
�سل�سلة �سبع جممعات مالية
وت�سعة فروع يف مواقع خمتارة
بعناية يف ارجاء اململكة واالن
للأيام الثالث القادمة �أثناء
معر�ض اخلليج للعقارات ،ف�إن
اخلدمات امل�صرفية املتميزة مبا
فيها «قرو�ص بنك البحرين
والكويت العقارية» على مقربة
من جميع املواطنني واملقيمني.
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�شطبنا � 9آالف �سجل ولن مننح �أي نوع من احلماية لل�شركات البحرينية ..الزياين:

التجار البحرينيون مل يتقدموا لال�ستثمار مبدينة التنني فيما ال�صينيون على لوائح االنتظار
 21.5مليار دوالر اال�ستثمارات الأجنبية يف البحرين و� 5117شركة �أجنبية تعمل هنا
] خالد مو�سى:

قال وزير ال�صناعة والتجارة زايد را�شد الزياين �إن امل�ساحة امل�ست�أجرة يف مدينة التنني ال�صينية من قبل جتار بحرينيني مل تتجاوز
حتى الآن  %5من اجمايل امل�ساحات املتاحة للإيجار يف املدينة ،وذلك رغم تخ�صي�ص البحرينيني بـ  %15من امل�ساحة الإجمالية
ب�أ�سعار تف�ضيلية هي  23دينارا �إيجار املرت الواحد ،فيما التجار ال�صينيون الذين ي�ست�أجرون املرت بـ  33دينارا �أدرجوا �أ�سماءهم على
لوائح انتظار يف املدينة املتوقع افتتاحها �سبتمرب القادم.
الزياين ،ويف �إجابة له على �س�ؤال لـ «الأيام االقت�صادي» حول �إمكانية توفري نوع من احلماية للتاجر �أو ال�صناعي �أو املقاول
البحريني �أ�سوة بدول اخلليج العربي الأخرى التي متنح �شركاتها ميزات تف�ضيلية� ،أعرب عن رف�ضه ملبد�أ منح ال�شركات البحرينية
نوع من احلماية �أو االمتيازات ،وقال «نحن ننظر للجدوى الكربى التي يحققها اقت�صادنا الوطني جراء اعتماد مبد�أ االقت�صاد احلر،
وفتح االقت�صاد ي�ؤدي لزيادة االنتاجية ،وحتفيز البحريني ليزيد من كفاءته ويعمل وفق معايري عاملية».

] وزير ال�صناعة

و�أ�ضاف الزياين ،الذي كان يتحدث لل�صحفيني على
هام�ش �إ�شهار جمعية امل�ستثمرين الأجانب �أم�س« ،لن نغلق
�أو نقوقع االقت�صاد ،نحن منفتحون على العامل ونريد �أن
ي�أتي العامل با�ستثماراته �إىل هنا» ،وتابع قبل ع�شرين �سنة
كان لدينا مول واحد هو ال�شرياتون ،ومل ي�أتي بحريني
لي�ؤ�س�س مول ومينعه �أحد� ،أما اليوم فعندنا �أكرب املوالت،
وكلها مقامة بر�ؤو�س �أموال غري بحرينية ،ال�شايع �أو الفطيم
مثال ،ويف �ستي �سنرت لدينا الآن  3600بحريني ،وهي
ن�سبة جيدة حتى لو كانت من �إجمايل � 50ألفا».
و�أ�شار �إىل �أن »برنامج التنمية اخلليجي له و�ضع
خا�ص ،حيث الأولوية تعطى للمقاول اخلليجي».

ال «�سجالت وهمية» يف البحرين
على �صعيد ذي �صلة كرر الوزير الزياين ت�أكيده ب�أنه
لي�س يف البحرين »�سجالت وهمية« ،و�إمنا �سجالت غري
فاعلة ،وقال »بد�أنا ب�شطب ال�سجالت غري الفاعلة ،ووجهنا
�إنذارات �إىل �سجالت �أخرى ح�سب اللوائح القانونية ،ليبلغ
جمموعها ت�سعة �آالف �سجل تقريبا حتى الآن».
و�أو�ضح �أنه خالل عملية �شطب ال�سجل يتم التن�سيق مع
خمتلف اجلهات املعنية ومن بينها وزارة العمل مبا ي�ضمن
اتخاذ االجراءات القانونية بحق عمال ال�شركة او امل�ؤ�س�سة
امل�شطوب �سجلها يف حال وجودهم ،وذلك حتى ال تتفاقم
ظاهرة العمالة ال�سائبة.

مار�س الفائت �شهد �أكرب معدل توظيف
و�أكد الزياين ان االقت�صاد البحريني ي�شهد منوا مطردا،
دون �أن يعطي توقعات حول ن�سبة النمو املرتقبة يف
 2015ب�سبب تذبذب ا�سعار النفط ،لكنه ا�ستدل على منو
االقت�صاد بتقرير قال �إن وزير العمل قدمه خالل جل�سة
جمل�س الوزراء �أم�س ،ولفت �إىل �أنه مبوجب التقرير فقد
حتققت �أعلى معدالت خلق وظائف للبحرينيني يف الربع
الأول من العام احلايل ،وهبط معدل البطالة �إىل  ،3.5و�شهد
�شهر مار�س �أعلى معدل توظيف يف تاريخ البحرين بدخول
 2800بحريني �سوق العمل ،فيما كان املعدل ال�شهري
�سابقا  2033بحرينياً.

� 5117شركة �أجنبية بر�أ�س مال  7مليارات دوالر
وقال الوزير الزياين يف كلمة له خالل �إ�شهار جمعية
امل�ستثمرين الأجانب �إن �إجمايل حجم اال�ستثمارات الأجنبية
يف مملكة البحرين يبلغ نحو  21.5مليار دوالر ،وهناك
� 5117شركة �أجنبية عاملة يف اململكة يبلغ ر�أ�سمالها حوايل
 7مليارات دوالر ،فيما توجد  3831م�ؤ�س�سة ا�ستثمارات
م�شرتكة يبلغ ر�أ�سمالها نحو  14.5مليار دوالر� ،أما عن
فروع ال�شركات الأجنبية املعتمدة يف البحرين فقال الوزير
�أنها تقدر بحوايل  1106فروع.
و�أو�ضح �أنه تقدر اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
مبنطقة البحرين العاملية لال�ستثمار حتى هذه اللحظة
بحوايل  %86من �إجمايل اال�ستثمارات مبا قيمته نحو 1.6
مليار دوالر ممثلة يف � 66شركة من املتوقع �أن توفر نحو
� 7آالف فر�صة عمل �سيبلغ ن�سبة البحرينيني منهم %25
على �أقل تقدير.
وقال �إنه �إ�ضافة اىل منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار
يوجد نحو  685م�شروعا يف املناطق ال�صناعية باململكة
با�ستثمارات تقديرية تبلغ نحو  8مليارات دوالر.
و�أكد الوزير حر�ص البحرين على جذب اال�ستثمارات
الأجنبية اجلادة وفتح الباب �أمام مزيد من امل�شروعات
وفر�ص العمل ،م�شددا على �أن الوزارة �ستقدم كل الدعم
املمكن يف هذا االجتاه ،وقال الوزير �أن النهج الإ�صالحي
للقيادة و�سيا�سة االنفتاح االقت�صادي التي تتبعها البحرين
منذ تويل جاللة امللك �أ�سهمت يف تدفق املزيد من اال�ستثمارات
للمملكة ،م�شريا �إىل �أن حجم اال�ستثمارات الأجنبية ارتفع
منذ عام  2000بنحو .%74
وا�ستعر�ض الزياين يف كلمته بع�ض الإح�صاءات املتعلقة
بنمو االقت�صاد البحريني يف ال�سنوات الأخرية ،م�شريا �إىل
�أن ال�صني ت�أتي على ر�أ�س ال�شركاء التجاريني للبحرين
يف عام  2012بتبادل جتاري قيمته  17.6مليار دوالر
ما ن�سبته  %9.8من جتارة البحرين اخلارجية ،وجاءت
الواليات املتحدة يف املركز الثاين مبا قيمته  1.4مليار دوالر
(حوايل  ،)%7.9ثم الهند ثالثا بقيمة  946مليون دوالر
واليابان رابعا بقيمة  805ماليني دوالر والربازيل خام�سا
بقيمة  693مليون دوالر بن�سبة .%3.9

] املجايل متحدثا ً خالل حفل ا�شهار اجلمعية

] ت�صوير :نور حممد

تهدف لدعم امل�ستثمرين ودعم القطاع اخلا�ص

 11رجل �أعمال يطلقون جمعية امل�ستثمرين الأجانب
] حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
�أطلق  11رجل �أعمال من النا�شطني يف قطاعات
اقت�صادية خمتلفة يف مملكة البحرين جمعية
امل�ستثمرين الأجانب يف البحرين ،وذلك خالل حفل
جرى برعاية وزير ال�صناعة والتجارة �أم�س يف نادي
الكابتل يف املرف�أ املايل.
وجاء يف بيان جرى توزيعه خالل حفل الإ�شهار
�أن جمعية امل�ستثمرين الأجانب ،وهي منظمة م�ستقلة
وغري ربحية ،تهدف خللق املناخ اجلاذب واحلفاظ
على البيئة االقت�صادية التي من �ش�أنها متكني القطاع
اخلا�ص لتحقيق دوره يف التنمية االقت�صادية
والتجارية امل�ستدامة يف البحرين� ،إ�ضافة �إىل دعم
امل�ستثمرين وت�سهيل مهمتهم عندما يكونون ب�صدد
الدخول اىل ال�سوق البحريني ،و�إيجاد مظلة لدعمهم
وم�ساعدتهم كلما اقت�ضت احلاجة.

وقال رئي�س اجلمعية فادي املجايل �إن مهمة
اجلمعية هي تعزيز البيئة االقت�صادية املنا�سبة التي
من �ش�أنها متكني القطاع اخلا�ص للعب دور قيادي
فعال يف تعزيز امل�س�ؤوليات االقت�صادية واالجتماعية
وحتفيز اال�ستثمارات وخدمة اقت�صادنا الوطني يف
البحرين .و�أ�ضاف املجايل بح�سب البيان ان اجلمعية
�ستعمل على تكري�س خربات �أع�ضائها لتطوير مناخ
اال�ستثمار بطريقة من �ش�أنها ان تعزز بيئة االعمال يف
االقت�صاد الوطني.
من جانبها قالت �أمني �صندوق اجلمعية وتدعى
اوك�سانا �إن اال�ستثمارات الأجنبية يف البحرين هي
الأ�سا�س للتنمية االقت�صادية للبالد .وان �أع�ضاء
جمعية امل�ستثمرين الأجانب �سوف يكثفوا جهودهم
من اجل تعزيز اقت�صاد اململكة والرتويج لها يف
اخلارج جلذب اال�ستثمارات ودعم البيئة االقت�صادية
يف البالد.

مبركز البحرين الدويل للمعار�ض ملدة � 3أيام

معر�ض الأغذية واملنتجات الرم�ضانية  21يونيو املقبل
�أعلنت دار ارتقاء للمعار�ض واال�ست�شارات عن الدورة
الأوىل ملعر�ض الأغذية واملنتجات وال�سلع الرم�ضانية
«�سفرة رم�ضان» ،والذي �سيقام يف مركز البحرين الدويل
للمعار�ض وامل�ؤمترات على مدى ثالثة �أيام بني  21و25
يونيو املقبل ،وهو املعر�ض الغذائي الرم�ضاين الأول من
نوعه يف مملكة البحرين.
وميثل معر�ض «�سفرة رم�ضان» من�صة لعر�ض جميع
ال�سلع التي تهم امل�ستهلك البحريني واملقيم من جميع
لوازم �شهر رم�ضان املبارك ،و�ست�شهد الدورة الأوىل عر�ض
العالمات التجارية التي تغطي جوانب قطاع الأغذية ،من
الأطعمة اجلاهزة وال�سلع الغذائية ومنتجات امل�شروبات
ومعدات خدمات الطعام وال�ضيافة ،عالوة على الأطعمة
الطازجة واملجمدة واملجففة وامل�ص ّنعة ،وم�شروبات
الطاقة ،والأغذية النباتية والنباتية التامة ،والأطعمة
املعلبة.
ويهدف معر�ض الأغذية وال�سلع الرم�ضانية 2015
�إىل ا�ستثمار النمو امل�ستمر يف قطاع الأغذية وال�ضيافة،
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة بتوريد وت�صنيع ومتوين

الأغذية والتي تتطلع �إىل االت�صال املبا�شر بامل�ستثمرين
وجتار التجزئة وجتار اجلملة وقطاع اخلدمات الغذائية
وال�ضيافة من خالل ا�ستثمار فر�صة البيع املبا�شر يف
املعر�ض.
ومن املتوقع م�شاركة العديد من ال�شركات الوطنية
وامل�ؤ�س�سات التجارية يف هذا املعر�ض الذي �سي�ستقطب
�آالف الزوار من املواطنني واملقيمني.
ويف هذا ال�صدد قال املدير التنفيذي لدار ارتقاء ح�سني
دروي�ش�« :إن املعر�ض يهدف �إىل ت�شجيع املنتج املحلي

وحتفيز �شركات الأغذية البحرينية وفتح املزيد من الآفاق
لل�شركات البحرينية لعر�ض �سلعها ومنتجاتها املتميزة
على �آالف اجلمهور ،يف مركز البحرين الدويل للمعار�ض».
و�أ�ضاف« :تعد �صناعة الأغذية وال�ضيافة هي واحدة
من �أهم القطاعات والأكرث حيوية اقت�صاديا ً يف ال�شرق
الأو�سطـ ،لذلك �شهدنا يف ال�سنوات الأخرية اهتماما ً
متناميا ً باملنتجات الغذائية ،و�شهدت مملكة البحرين
افتتاح العديد من ال�شركات العاملية ملنتجات غذائية ذات
موا�صفات ومقايي�س عالية ،كما �أن قطاع ريادة الأعمال
�شهد ا�ستقطاب العديد من ال�شركات البحرينية النا�شئة
والتي تركز يف منتجاتها على امل�ستهلك البحريني ،لذا ف�إن
معر�ض �سفرة رم�ضان �سي�شكل فر�صة واعدة للبيع املبا�شر
جلميع تلك الفئات».
و�أ�شار �إىل �أن املعر�ض ميثل بيئة مثالية للت�سوق
املريح للأ�سرة البحرينية ،حيث �سيلبي كافة احتياجات
الأ�سرة من الأغذية واللوازم الرم�ضانية ،ومت اختيار
«�سفرة رم�ضان» كرمز يوحي للأ�صناف املحببة للمائدة
الرم�ضانية و�أطباقها املميزة يف البحرين.

النفط يرتاجع �صوب  65دوالراً بفعل عالمات على تعايف الإنتاج الأمريكي
(رويرتز)  -تراجع �سعر النفط اخلام متجها نحو
 65دوالرا للربميل �أم�س بفعل عالمات على �أن الإنتاج
ال�صخري الأمريكي يتعافى بعد موجة �صعود للأ�سعار
يف الآونة الأخرية جددت املخاوف من تنامي تخمة
املعرو�ض العاملي .وعو�ضت �أحدث خطوة اتخذتها ال�صني
لتعزيز اقت�صادها بع�ض اخل�سائر نظرا لأنها عززت الآمال
ب�أن ي�سهم �أكرب م�ستهلك للطاقة يف العامل يف امت�صا�ص
الإمدادات العاملية.

وخف�ضت ال�صني �أ�سعار الفائدة للمرة الثالثة خالل
�ستة �أ�شهر يوم الأحد لتحفيز اقت�صادها الذي يتجه نحو
�أ�سو�أ عام له منذ  25عاما.
و�أظهرت بيانات يوم اجلمعة �أن ال�صني تقدمت على
الواليات املتحدة ك�أكرب م�ستورد للنفط يف ابريل ني�سان
م�ستغلة انخفا�ض �أ�سعار اخلام مللء م�ستودعاتها.
وانخف�ض �سعر خام القيا�س العاملي مزيج برنت يف العقود
الآجلة ت�سليم يونيو � 30سنتا �إىل  65.09دوالر للربميل

بعد هبوطه  1.6يف املئة الأ�سبوع املا�ضي.
وزاد �سعر اخلام الأمريكي اخلفيف يف عقود يونيو
� 15سنتا �إىل  59.54دوالر للربميل بعد ارتفاعه ثمانية
�أ�سابيع متتالية وهي �أطول فرتة ارتفاع منذ �أوائل .2013
وقال حمللون يف مورجان �ستانلي �إن تنامي �إمدادات
املعرو�ض يف ال�سوق احلا�ضرة وعالمات على تزايد �أن�شطة
�إنتاج النفط ال�صخري الأمريكي واحتمال رفع �إنتاج �أوبك
ي�ؤثر �سلبا على �آفاق ال�سوق.

انقطاع جزئي للتيار
الكهربائي يف م�صفاة بابكو
قالت �شركة بابكو �إنه طر�أ انقطاع جزئي للتيار
الكهربائي يف م�صفاة بابكو يف حوايل ال�ساعة
الثامنة �صباح �أم�س وذلك نتيجة عطل فني يف �أحد
توربينات الغاز لتوليد الطاقة.
و�أ�ضافت �أنه جرى تفعيل �أنظمة احلماية
التلقائية لتنفيذ برنامج خف�ض الأحمال مل�ستخدمي
الطاقة يف مناطق العمل غري الت�شغيلية من �أجل
�ضمان ا�ستمرارية العمليات الرئي�سية داخل مرافق
امل�صفاة .ومت تطبيق �أنظمة احلماية بفعالية
وجناح ،علما ً ب�أن عمليات معاجلة اخلام و�إنتاج
امل�صفاة ا�ستمرت ب�شكل طبيعي دون توقف �أو
انقطاع.
و�أو�ضحت �أن امل�ستخدمني الآخرين للطاقة
الكهربائية يف املرافق اخلدمية بال�شركة تعر�ضوا
النقطاع التيار ب�صورة م�ؤقتة ح�سبما تقت�ضيه
الإجراءات الوقائية .وقد با�شرت فرق العمل
يف بابكو ،اتخاذ الإجراءات الالزمة للتعامل
مع االنقطاع اجلزئي للتيار الكهربائي حيث مت
ا�ستعادة التيار ب�شكل تدريجي بحلول ال�ساعة
 12ظهراً .ومت البدء يف مراجعة الأ�سباب الفنية
التي �أدت لهذه امل�شكلة بهدف و�ضع الإجراءات
الت�صحيحية الالزمة للحيلولة دون تكرارها.
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ت�سعى ال�ستقطاب  36مليون ًا بحلول 2020

� 6793سائحــاً بحرينيــاًزار ماليزيــا يف 2014
عبا�س ر�ضي:
قال م�س�ؤولون يف هيئة ال�سياحة املاليزية ان عدد
ال�سياح البحرينيني الذين زاروا ماليزيا خالل العام
 2014بلغ عددهم � 6793سائحا ،من �أ�صل  29.4مليون
�سائح ا�ستقطبتهم ماليزيا خالل العام املن�صرم.
و�أكد نائب املدير العام ملجل�س الرتويج لل�سياحة يف
ماليزيا ،عزيزان نورالدين -خالل م�ؤمتر �صحفي عقد
م�ساء �أم�س الأول بفندق الفور �سيزونز � -أن عدد ال�سياح
البحرينني الذين زاروا ماليزيا يف العام  2014بلغ عددهم
� 6793سائحا ،مو�ضحا ً «�أن �إجمايل عدد ال�سياح القادمني
من دول اخلليج بلغ �إجماليهم � 353ألف �سائح خالل العام
نف�سه».
وعن ن�سبة النمو يف عدد ال�سياح البحرينني قال نور
الدين« :ان �إقبال ال�سياح البحرينيني على ماليزيا يف تزايد،
�إذ بلغت ن�سبة منو ال�سياح البحرينني  %18.4يف العام
 2014مقارنة بالعام املا�ضي» ،م�شريا �إىل «�أن معدل
الإقامة لل�سياح البحرينيني بلغ  8.1لليايل ال�سياحية».
ولفت «�أن ماليزيا هي الوجهة املف�ضلة لل�سياح
اخلليجيني ،وذلك ب�سبب �صفتها الوجهة ال�سياحية
احلالل» ،م�شريا ً «�أن ال�سياحة اال�ستك�شافية واملغامرات
البحرية والغو�ص يف �أعماق البحار �أ�صبحت احدى
الهوايات التي ت�ستقطب ال�سياح �إىل ماليزيا ويحر�ص
البحرينيون على امل�شاركة فيها».
وك�شف عن حملة ملجل�س الرتويج لل�سياحة يف ماليزيا
لتغيري جتربة ال�سياحة يف ماليزيا حيث ت�ستعد البالد
ال�ستقبال  36مليون �سائح بحلول العام  ،2020م�شريا ً
يف ذات ال�صدد عن االنتهاء من مدينة «ليغو الند للأطفال»
يف ماليزيا �إذ تعد الوحيدة يف القارة الآ�سيوية بعد �أوروبا
حتت�ضن مثل هذا النوع من مدن الألعاب التي يع�شقها
الكبار قبل ال�صغار.
ومن املقرر �أن ت�شمل برامج حملة ماليزيا ال�سياحية
لهذا العام برامج خم�ص�صة يف �شهر رم�ضان املقبل
للم�سلمني وبرامج وعرو�ض �أخرى لإقامة حفالت الزواج
و�شهر الع�سل يف اجلزر وال�سواحل اىل خمتلف املناطق

عزيزان نورالدين

وفد هيئة ال�سياحة املاليزية خالل امل�ؤمتر ال�صحفي

املاليزية �إىل جانب فتح باب ال�سياحة العالجية �أمام
ال�سياح البحرينيني واخلليجيني.
و�أو�ضح نائب املدير العام ملجل�س الرتويج لل�سياحة
يف ماليزيا ،عزيزان نورالدين «�أن احلملة ال�سياحية
 #MyFest2015اجلديدة التي ُتعرف �أي�ضا ً با�سم «عام
املهرجانات» يف ماليزيا� ،إىل تهدف تعزيز القطاع ال�سياحي
واحلر�ص على �أن القطاع ال�سياحي املاليزي يحافظ على
قوته».
و�أ�ضاف ت�سعى احلملة اجلديدة �إىل االحتفال �إىل «ما
ال نهاية» ما ي�سلّط ال�ضوء على روزنامة ماليزيا التي
تزخر طوال �أيام ال�سنة باالحتفاالت واملهرجانات على
�أنواعها ،مبا يف ذلك على �سبيل املثال ال احل�صر املهرجانات
الثقافية ،وفعاليات الت�سوق الفاخرة ،والفعاليات الدولية،
والفعاليات البيئية ال�سياحية ،والفنون ،واملو�سيقى،
والفعاليات اخلا�صة بالطعام وامل�أكوالت ،وغريها الكثري.
و�أكد نورالدين �أنه دعما ً للجهود والزخم املرافق حلملة
«عام زيارة ماليزيا» يف العام  ،2014يهدف مهرجان
� #MyFest2015إىل احلفاظ على املرتبة الأوىل التي
حتتلّها ماليزيا ب�صفتها الوجهة الرئي�سية التي يق�صدها

ال�س ّياح مع التخطيط ال�ستقبال  29.4مليون �سائح.
و�ستكمل هذه احلملة اخلطة لتغيري جتربة ال�سياحة يف
ماليزيا ،حيث ت�ستعد البالد ال�ستقبال  36مليون �سائح
بحلول العام .2020

جانب من احل�ضور

� 500سائح عالجي من البحرين
من جهتها قالت الرئي�س التنفيذي ل�شركة MHTC
املتخ�ص�صة يف ال�سياحة العالجية� ،شريين ازورا عزيل:
«ان ماليزيا ا�ستقبلت نحو � 500سائح بحريني وفدوا �إىل
ال�سياحة العالجية يف ماليزيا من �أ�صل � 50ألف �سائح
خليجي ق�صدوا ماليزيا بغر�ض العالج».
و�أو�ضحت عزيل «من املعروف لكثري من �شعوب ال�شرق
الأو�سط ان ماليزيا تعترب كوجهة �سياحية �شعبية ،ولكن
بع�ضها ال يزال يجهل العالجات الطبية عالية اجلودة التي
تتوفر يف بالدنا».
و�أ�شارت «�أن احلملة التي ينظمها جمل�س الرتويج
لل�سياحة يف ماليزيا بهدف تبادل وتوفري املعرفة املتعمقة
حول ال�سياحة العالجية يف ماليزيا والتي هي على درجة

 220م�ست�شفى تخ�ص�صيًا
وحول عدد امل�ست�شفيات املتخ�ص�صة يف ماليزيا ،قالت:
«ان ماليزيا ت�ضم �أكرث من  220م�ست�شفى تخ�ص�صيا ً
يف خمتلف التخ�ص�صات ،منها :جراحة العظام ،مر�ضى
ال�سكري ،و�إعادة الت�أهيل للقلب والأع�صاب والتي هي من
بني العالجات املختارة ل�شعوب ال�شرق الأو�سط».
و�أكدت «�أن الرعاية العالجية ذات اجلودة العالية،
والرعاية الطبية ميكن الو�صول �إليها ب�سهولة يف ماليزيا
وب�أ�سعار تناف�سية مع اال�ستفادة من وجود ال�سياحة الطبية
التي تدعمها احلكومة يف �إطار وزارة ال�صحة».

ت�صوير – علي �سلمان

يف افتتاح فعاليات القمة الثانية مل�ستثمري ريادة الأعمال

«تنمو» تطلق ال�شبكة الأوىل للم�ستثمرين يف امل�شاريع الريادية يف ال�شرق الأو�سط
كاظم عبداهلل:
�أعلنت �شركة تنمو يف القمة الثانية
مل�ستثمري ريادة الأعمال يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا عن �إطالق �شبكة
امل�ستثمرين يف امل�شاريع الريادية (MENA
 ،)Angel Investor Networkوهي �أول
رابطة توا�صل من نوعها يف املنطقة ،حيث
تهدف �إىل توفري منرب فعال ي�سهل احلوار
املفتوح بني رواد الأعمال وامل�ستثمرين يف
امل�شاريع الريادية يف املنطقة وامل�ساهمة يف
تبادل �أف�ضل املمار�سات بني الأع�ضاء وتعزيز
التعاون بينهم و�إبرام ال�صفقات العابرة
للحدود وزيادة الوعي حول اال�ستثمار يف
امل�شاريع الريادية.
و�ساهم يف ت�أ�سي�س هذه ال�شبكة كل
من �شركة �أوكال ( )Oqalو�شركة واومينا
( )Womenaوكايرو �أجنلز (Cairo
.)Angels
وكانت القمة الثانية مل�ستثمري ريادة
الأعمال يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�إفريقيا
 2015قد انطلقت فعالياتها مب�شاركة �أكرث
من  200م�ستثمر يف امل�شاريع الريادية،
و� 45شركة مبتدئة من كل من البحرين
وال�سعودية والإمارات ولبنان واملغرب
وفل�سطني وم�صر والأردن ،حيث قامت هذه
ال�شركات بتقدمي عرو�ض عن نف�سها وطبيعة
�أعمالها �أمام عدد من امل�ستثمرين البارزين
يف ريادة الأعمال �سعيا منها للح�صول على
التمويل لتنمية �أعمالها واالرتقاء بها.
وقال رئي�س جمل�س �إدارة �شركة تنمو �أن
ازدياد عدد امل�شاركني يف قمة هذا العام ي�ؤكد
جناح القمة الأوىل وقيمتها امللمو�سة التي
يجنيها امل�شاركون ،م�ضيفا« :يوفر هذا احلدث
فر�صة نادرة لل�شركات املبتدئة لكي تعر�ض

عالية من التنظيم ل�ضمان حتقيق �سالمة وجودة املعايري
املطلوبة من العالج واخلدمات التي يقدمها املهنيون على
م�ستوى دويل» .واعتربت «�أن العامل احلالل هو م�صدر
قلق قوي لل�سياحة العالجية» ،م�شرية «�أن ماليزيا لديها
البدائل احلالل للعالج الطبي .على �سبيل املثال ،طعام
امل�ست�شفى حالل ،اخليوط احلالل «امل�صنعة حمليا»
ومنتجات التخدير التي هي اجليالتني».

خالد الرميحي

نف�سها على جمموعة كبرية من امل�ستثمرين
ممن يبحثون عن رواد �أعمال يتميزون
ب�أفكارهم املبتكرة واملبدعة ،ون�أمل ا�ستمرار
التوا�صل بني امل�ستثمرين ورواد الأعمال من
�أجل االرتقاء ب�أعمالهم والتو�سع فيها.
من جانب �آخر ،قال الرئي�س التنفيذي
ملجل�س التنمية االقت�صادية خالد الرميحي:
«بذلت حكومة البحرين جهودا متوا�صلة
لتهيئة البيئة املنا�سبة لقطاعات الأعمال
للنجاح والنمو �سواء ال�صغرية منها �أو
املتو�سطة والكبرية» ،م�ضيفا�« :إن فعاليات
كهذه تهيئ الفر�صة لإ�ستعرا�ض القدرات
الإبداعية واملهارات التي تتمتع بها ال�شركات
البحرينية �أمام امل�ستثمرين من خارج
اململكة من جانب ،وتخلق الفر�صة �أمام هذه
ال�شركات للو�صول �إىل م�صادر التمويل من
جانب �آخر».
ومن جهته ك�شف الرئي�س التنفيذي
ل�شركة تنمو ح�سن حيدر �أن عدد امل�شاريع
التي ت�ستثمر فيها ال�شركة بلغ � 18شركة،

ح�سن حيدر

حيث تقدم «تنمو» متويال ي�صل �إىل � 30ألف
دينار لكل م�شروع ،ما يعادل ح�صة بن�سبة
 %20يف كل �شركة.
و�أ�ضاف حيدر �أن �شركة تنمو تقدم فرتة
�إ�شراف جمانية متتد لثالثة �أ�شهر ،وت�شتمل
على كافة خدمات الدعم لرواد الأعمال.
وعن قمة م�ستثمري ريادة الأعمال وما
متثله من �أهمية قال حيدر�« :إن القمة تعد
حدثا مهما ملجتمع م�ستثمري ريادة الأعمال،
وهذا العام �أطلقنا الرابطة اجلديدة التي
�ست�ساعد ال�شركات املبتدئة من منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �إفريقيا على االت�صال مع
امل�ستثمرين اخلرباء يف امل�شاريع الريادية
لتبادل �أف�ضل املمار�سات وكيفية احل�صول
على التمويل الالزم».
و�أطلقت �شركة تنمو �أعمالها يف عام
 2011بر�أ�س مال قدره مليون دينار بحريني
( 2.7مليون دوالر �أمريكي) ،وتهدف �إىل دعم
رواد الأعمال من خالل تقدمي امل�ساعدة لهم يف
جمال الأعمال.

خالل تبادل االتفاقية

«طريان اخلليج» الناقل الر�سمي
ملعر�ض البحرين الدويل للطريان
�ضمن ا�ستعدادات اقامة الدورة الرابعة
ملعر�ض البحرين الدويل للطريان 2016
املزمع عقده يف قاعدة ال�صخري اجلوية يف
مملكة البحرين خالل الفرتة ما بني 23 - 21
يناير  2016برعاية ملكية �سامية من لدن
�صاحب اجلاللة امللك املفدى حفظه اهلل ورعاه
وب�إ�شراف �صاحب ال�سمو ال�شيخ عبداهلل بن
حمد �آل خليفة املمثل ال�شخ�صي جلاللة امللك
املفدى حفظه اهلل ورئي�س اللجنة العليا املنظمة
ملعر�ض البحرين الدويل للطريان ،وبتنظيم
من وزارة املوا�صالت واالت�صاالت و�سالح
اجلو امللكي البحريني ،تعلن وزارة املوا�صالت
واالت�صاالت ب�أن طريان اخلليج – الناقلة
الوطنية ململكة البحرين – هي الناقل الر�سمي
ملعر�ض البحرين الدويل للطريان للدورتني

الرابعة واخلام�سة  2016و.2018
وبهذه املنا�سبة �صرح احمد النعمة ،القائم
ب�أعمال وكيل �شئون الطريان املدين بوزارة
املوا�صالت واالت�صاالت «ان الدعم امل�ستمر
الذي تقدمه طريان اخلليج منذ تد�شني معر�ض
البحرين الدويل للطريان لأول مرة يف عام
� 2010أ�سهم يف اقامة مثل هذا احلدث الذي
عزز من مكانة مملكة البحرين كمركز لتقدمي
خدمات متميزة وفر�ص فريدة لأداء وتطوير
الأعمال يف قطاع الطريان ويف ت�سليط ال�ضوء
على الفر�ص اال�ستثمارية والتجارية يف
جماالت الطريان املدين والع�سكري بجوانبهما
املختلفة .ونحن نتطلع اىل تعاون م�ستقبلي
م�ستمر و�شاكرون لهم دعمهم الكبري الذي من
�ش�أنه �أن ي�ساهم يف جناح املعر�ض».

ال�سرايا العقارية
تطرح م�شروع «�سكون والفريدة »2
د�شنت �شركة ال�سرايا العقارية م�ؤخرا ً م�شروعا ً مرموقا ً �صمم خ�صي�صا ً للمواطنني
البحرينيني وملواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وهو م�شروع الفريدة  2مبنطقة
�سار الذي ي�ضم  26فيال ح�صرية يف جممع �سكني مغلق ي�ؤمن منط حياة �أ�سرية مريحة
وب�أ�سعار تبد�أ من � 120ألف دينار ما يتيح مل�شرتكي برنامج ال�سكن االجتماعي التابع
لوزارة الإ�سكان اقتناء البيت املنا�سب وذلك على قطعة �أر�ض مب�ساحة 200م 2وم�ساحة
بناء تبلغ 245م .2وقد �صممت تلك الفيالت يف مزيج رائع يجمع بني فن العمارة املعا�صرة
والت�صاميم الع�صرية احلديثة وت�ضم  4غرف نوم جمهزة بالعديد من و�سائل الراحة
و�أجواء عامرة بالهدوء وال�سكينة.
وبهذه املنا�سبة �صرحت فريدة كانو قائلة« :يوفر هذا املجمع احل�صري امل�سور الأمن
والتفرد يف �آن معاً ،ما يعك�س دفء �أجواء الأحياء البحرينية �ضمن جمتمع ع�صري
وحديث ،ال �سيما بعد جناحنا ،ويف تعاون مثمر مع وزارة اال�سكان ،يف بيع وحدات
«الفريدة  »1مبنطقة املرخ ،وذلك �ضمن برنامج ال�سكن االجتماعي».
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