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اختيار كالتونز لإطالقه وي�ضم � 100شقة وفندق

م�شروع منتجع و�سبا و�شاطئ الغون بالبحرين يفتتح �أواخر العام
�أعلنت �شركة كالتونز ،عن اختيارها لإطالق م�شروع
منتجع و�سبا �شاطئ الغون الذي يعد �أحدث وجهة �سكنية
وترفيهية يف مملكة البحرين تقدم خيارات �سكنية بفخامة
فئة اخلم�س جنوم ومن�ش�آت ترفيهية وجتارية فاخرة مع
�إطاللة جذابة على �شاطئ اخلليج العربي.
ويقدم م�شروع «الغون» الذي يعد جزءا ً من م�شروع
منتجع و�سبا �شاطئ الغون املقرر افتتاحه يف الربع
الأخري من العام اجلاري� 100 ،شقة فاخرة متوفرة بنظام
الت�أجري بعقود طويلة الأجل ،وهو الأول من نوعه يف
مملكة البحرين ،حيث �سيحظى قاطنو تلك ال�شقق الفخمة
بامتيازات ح�صرية على مدار ال�ساعة ،من بينها فندق فئة
خم�س جنوم مال�صق للمجمع ال�سكني.
وتتميز �شقق م�شروع الغون ب�إطاللتها اخلالبة على
�صفحة مياه اخلليج العربي ال�صافية ،ف�ضالً عن خيارات
متنوعة من املطاعم واملن�ش�آت الرتفيهية ،التي ت�ضم �صالة
لياقة بدنية ،و�أربعة م�سابح �أحدها مغطى ،و�سبا ،و�ألعابا
مائية ومالعب تن�س و�سكوا�ش ،و�شاطئا ً رمليا ً مبوا�صفات
راقية.
وتتوفر يف املجمع ال�سكني خدمات احلرا�سة والأمن

على مدار ال�ساعة ،وكذلك خدمات التنظيف املنزيل
مرتني �أ�سبوعيا ً وو�صالت الإنرتنت وا�ستقبال القنوات
التلفزيونية الف�ضائية.

ويقع امل�شروع يف منطقة اجلنبية على بعد خم�س
دقائق من طريق امللك فهد ،ويرتبط ب�شبكة طرق ت�ؤدي
ب�سهولة �إىل قلب العا�صمة املنامة ،ويوفر امل�شروع خيارات

يهدف �إىل تخفي�ض التكاليف النقدية

�ألبا :م�شروع تاينت لتح�سني التكاليف ي�سري وفق اخلطة املو�ضوعة
�أعلنت �شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب( .البا)،
بانها ت�سري وفق اخلطة املو�ضوعة مل�شروع تاينت
لتح�سني التكاليف.
وبح�سب البيان لها ،انطلق م�شروع تاينت يف
فرباير  ،2014ويهدف هذا امل�شروع �إىل خف�ض
التكاليف النقدية لل�شركة على مدى عامني بقيمة
 150دوالرا �أمريكيا لكل طن مرتي.
وحتى نهاية يونيو  ،2015متكنت ال�شركة
من حتقيق توفري يف التكاليف بقيمة  129دوالرا
�أمريكيا لكل طن مرتي .كما ت�سري البا وفق خطتها
املو�ضوعة واملتمثلة يف حتقيق توفري بقيمة 150
دوالرا �أمريكيا لكل طن مرتي بحلول يناير .2016
هذا ويهدف امل�شروع ل�ضمان حفاظ ال�شركة على

مكانتها ك�إحدى ال�شركات الرائدة الأقل تكلفة يف
�صناعة الأملنيوم العاملية ،حيث يدار حتت �إ�شراف
الرئي�س التنفيذي ل�شركة البا تيم موري.
ويف هذا ال�صدد� ،صرح موري قائالً« :ال يعترب
م�شروع تاينت برناجما ً خلف�ض التكاليف وح�سب،
بل هو برنامج تدريبي يف م�ضمونه ،حيث يتم
من خالله ا�ستغالل خربات ال�شركة يف متيز الأداء
الت�شغيلي من �أجل �إعداد جيل جديد من املوظفني
القياديني من داخل ال�شركة .ويف ظل ال�ضغوطات
التي تفر�ضها الأ�سعار يف بور�صة لندن للمعادن،
وكذلك خطة الدولة برفع �سعر الغاز الطبيعي على
مدى ال�سنوات القليلة القادمة ،ف�إن جناح م�شروع
تاينت �أمر �ضروري من �أجل م�ستقبل ال�شركة».

تيم موري

ينطلق من البحرين يف  31اكتوبر

م�ؤمتر ال�شركات العائلية يبحث «�إعداد اجليل القادم»
ت�شهد مملكة البحرين انعقاد امل�ؤمتر الثاين لل�شركات العائلية حتت
عنوان «�إعداد اجليل القادم» يف � 31أكتوبر و 1نوفمرب  ،2015والذي
تنفذه «كي بي �إم جي ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا» ،بعد �أن �أكدت عدة
درا�سات �أن  %20فقط من ال�شركات العائلية ت�ستمر �إىل اجليل الثالث.
و�ست�شهد فعاليات هذا امل�ؤمتر يوما كامال من العرو�ض الهامة وتبادل
الآراء واملناق�شات التي ترتكز على موا�ضيع عدة ،منها� :آفاق اجليل القادم،
والتكوين العائلي ،وتنمية املواهب لدى الأجيال القادمة ،واملحافظة على
ثرواتها ،وتر�سيخ روح اخلو�ض يف امل�شاريع اجلديدة والت�شجيع عليها،
وكذلك احلوكمة وميثاق العائلة وكل اجلوانب التي تهم �أ�صحاب ال�شركات
العائلية.
ويف هذا ال�سياق ،قال رئي�س قطاع امل�ؤ�س�سات وال�شركات العائلية يف
«كي بي �إم جي يف ال�شرق الأو�سط وجنوب �آ�سيا» هاري�ش غوبينا�س:
يهدف امل�ؤمتر �إىل جمع قادة ال�شركات العائلية من خمتلف �أرجاء املنطقة،
ومنحهم فر�صة امل�شاركة ب�آرائهم والتعلم من الآخرين.

وبدوره� ،صرح �إبراهيم باع�شن ال�شريك املدير ملكتب «كي بي �إم جي»
يف مدينة جدة ورئي�س قطاع ال�شركات العائلية يف «كي بي �إم جي»
بال�سعودية� ،أن ال�شركات العائلية متثل ركيزة �أ�سا�سية يف بنية القطاع
اخلا�ص ال�سعودي ومكونا م�ؤثرا يف هيكل االقت�صاد الكلي ال�سعودي؛
لذلك كان من املهم الرتكيز على ال�شركات العائلية وم�ستقبلها وخ�صو�صا
يف مرحلة التحول من اجليل الثاين �إىل الثالث ،حيث من املمكن �أن تزول
هذه ال�شركات ب�سبب ال�صراعات بني �أفراد العائلة ،حيث تقدر الدرا�سات �أن
 %20فقط من ال�شركات العائلية ت�ستمر �إىل اجليل الثالث.
و�أ�ضاف باع�شن قائال� :إن على ال�شركات العائلية اعتماد �آليات
احلوكمة وال�شفافية بني �أفرادها من خالل التخطيط والتوا�صل
واالهتمام ببناء جيل قادر على قيادة هذه ال�شركات مدعوم بكوادر
م�ؤهلة من خارج �أو داخل هذه ال�شركات على �أ�س�س تناف�سية وا�ضحة
و�سليمة ومبا يخدم م�صلحة ال�شركة ويحافظ على التما�سك الأ�سري
بني �أفراد العائلة.

بابكو جتتاز بنجــاح متطلبــات التدقيق الدوري
�أعلنت �شركة نفط البحرين «بابكو» بانها جنحت يف اجتياز
متطلبات التدقيق الدوري  18001:2007 OHSASوالذي �أقيم
خالل الفرتة من � 12إىل � 15أغ�سط�س  2015حتت �إ�شراف فريق
التدقيق من �شركة  .DNV GLيهدف التدقيق �إىل الت�أكد من امتثال
�أنظمة الإدارة يف بابكو للمعايري الدولية املو�ضوعة وقيا�س مدى
فعاليتها ،ف�ضالً عن الت�أكد من التزام ال�شركة بتلبية املتطلبات القانونية
والإجرائية والتعاقدية ح�سب الأهداف املر�سومة .وخالل التدقيق ،مت
ت�سجيل العديد من النقاط الإيجابية والتي مت مناق�شتها خالل اليوم
الأخري من عملية التدقيق .ح�ضر جل�سة النقا�ش عدد من �أع�ضاء الإدارة
التنفيذية وممثلي الدوائر اخلا�ضعة للتدقيق يف بابكو .وبعد ا�ستكمال
مراحل التدقيق ،مت االتفاق على و�ضع خطة عمل لتنفيذ التو�صيات
املو�ضوعة ،و�أو�صى فريق التدقيق ب�إعادة ت�أهل بابكو لتجديد �إ�صدار
�شهادة التدقيق الدولية م�شيدين بالتزام ال�شركة وجناحها يف اجتياز
متطلبات التدقيق .جتدر الإ�شارة �أن برنامج التدقيق  OHSASيهدف

�إىل متكني ال�شركات ال�صناعية من ال�سيطرة على املخاطر التي ت�ؤثر
على ال�سالمة وال�صحة املهنية وتعمل على حت�سني الأداء الت�شغيلي يف
جمال ال�سالمة وال�صحة ،ف�ضالً عن تقليل املخاطر واحلد من احلوادث
والإ�صابات ال�شخ�صية يف العمل .كما يعنى الربنامج ب�إر�ساء معايري
فعالة يف احلد من تلف املعدات وفقدان الإنتاجية وت�شجيع املمار�سات
ال�سليمة يف تعزيز منظومة العمل واالرتقاء بالأداء الت�شغيلي� ،إىل
جانب وفاء امل�ؤ�س�سات بالتزاماتها جتاه الأفراد واملجتمعات� .إن جناح
بابكو يف اجتياز متطلبات هذا النظام الدويل يعك�س التزام العاملني
يف ال�شركة بثقافة ال�سالمة املهنية وحر�صهم على تطبيق م�ستويات
ال�سالمة املعمول بها لدى كربيات امل�ؤ�س�سات ال�صناعية .كما جتدر
الإ�شارة �أن برنامج التدقيق  OHSASيتم �إجرا�ؤه كل �ستة �أ�شهر،
ويهدف �إىل مراجعة �أنظمة بابكو وقيا�س مدى التزام ال�شركة بتطبيق
املعايري املعمول بها دوليا ً يف �إطار م�ؤازرة اجلهود الرامية �إىل دعم
منظومة الأداء الت�شغيلي يف بابكو ب�صورة �شاملة.

�سكنية متعددة من �شقق الأ�ستوديو املفرو�شة بالكامل
والغرفة والغرفتني والثالث غرف ب�أ�سعار تبد�أ من 500
دينار �شهرياً.
وقال هاري جود�صن رئي�س كالتونز يف البحرين
واململكة العربية ال�سعودية« :يقدم م�شروع منتجع و�سبا
�شاطئ الغون جتربة �سكنية تتميز بالرفاهية والفخامة
ب�أ�سلوب ال يتوفر داخل �أي مكان �آخر يف مملكة البحرين،
و�أكرث ما مييز هذا امل�شروع هو احت�ضانه للعديد من
اخليارات ب�أ�سلوب ع�صري فاخر يلبي تطلعات �ساكنيه من
الباحثني عن �أجواء الراحة والفخامة على مدار العام ،وهي
ميزة ال تتوفر يف امل�شاريع ال�سكنية التقليدية».
و�أ�ضاف« :يتميز �شاطئ م�شروع الغون مبوا�صفاته
رفيعة امل�ستوى ،ف�ضالً عن �أن غريه من م�شاريع املجمعات
ال�سكنية امل�شابهة التي ال تتوفر لديها �إمكانية الو�صول �إىل
�ساحل اخلليج العربي ،وهو ما �سي�سهم يف ت�شجيع الإقبال
على امل�شروع ،بالإ�ضافة �إىل تزايد توجه امل�ست�أجرين
خ�صو�صا ً من املقيمني نحو البحث عن خيارات متميزة
�ضمن بيئة توفر لهم م�ستويات �أرقى لل�سكن مقرتنة
بخدمات جمتمعية وترفيهية مب�ستويات فاخرة».

انخفا�ض  2.36نقطة يف م�ؤ�شر بور�صة البحرين
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم �أم�س
الأحد عند م�ستوى  1,332.11بانخفا�ض
قدره  2.36نقطة مقارنة ب�إقفاله يوم
اخلمي�س املا�ضي.
وقد تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة
البحرين»  1.31مليون �سهم ،بقيمة �إجمالية
قدرها � 188.8ألف دينار بحريني ،مت تنفيذها
من خالل � 29صفقة ،حيث ركز امل�ستثمرون
تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك التجارية
والتي بلغت قيمة �أ�سهمها املتداولة 125.2
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %66من القيمة
الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 1.07
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 16صفقة.
جاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول

�إذ بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة � 83.35ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته � %44.15إجمايل قيمة
الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها � 311.4ألف
�سهم ،مت تنفيدها من خالل � 8صفقات.
�أما املركز الثاين فكان ل�شركة البحرين
لالت�صاالت «بتلكو» بقيمة قدرها 40.08
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %21.23من �إجمايل
قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها 120
�ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 4صفقات.
ثم جاء بنك الإثمار بقيمة قدرها 30.59
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %16.20من
�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها
� 580ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل 4
�صفقات.

 14اقت�صاد

االثنني  2ذو القعدة 1436ـ العدد 9626
Monday 17th August 2015 - No. 9626

www.alayam.com

و�صلت �إىل  1.77تريليون ريال بنهاية الربع الأول

البحرين الأقل يف حجم القرو�ض ال�شخ�صية ..وال�سعودية الأعلى خليجياً
بلغ �إجمايل القرو�ض ال�شخ�صية على
اخلليجيني  1.77تريليون ريال �سعودي393.9( ،
مليار دوالر) نهاية الربع الأول من عام ،2015
مرتفع ًة بن�سبة  %9.8عما كانت عليه نهاية الربع
الأول من عام  ،2014وزادت القرو�ض ال�شخ�صية
على اخلليجيني بنحو  329مليار ريال ( 88مليار
دوالر) خالل عامي  2013و� ،2014أي بن�سبة
منو بلغت .%29.5
ووفقا للتحليل الذي ن�شرته جريدة «الريا�ض»
�أم�س فقد �سجلت البحرين �أقل م�ستوى للقرو�ض
اال�ستهالكية خليجيا ً بنحو  20.4مليار ريال (5.4
مليار دوالر) متثل  %2.6من �إجمايل القرو�ض
اال�ستهالكية على اخلليجيني ،فيما �سجلت اململكة
العربية ال�سعودية �أعلى م�ستوى للقرو�ض
اال�ستهالكية ،حيث بلغت  323.7مليار ريال
( 86.3مليار دوالر) يف نهاية الربع الأول من عام
2015م متثل نحو  %41.1من �إجمايل القو�ض
اال�ستهالكية على اخلليجيني ،تلتها الكويت التي
بلغت فيها القرو�ض اال�ستهالكية نحو 161.9
مليار ريال ( 43.2مليار دوالر) متثل  %20.6من
�إجمايل القرو�ض اال�ستهالكية ،ثم الإمارات بنحو
 127.4مليار ريال ( 34مليار دوالر) متثل %16.2
من �إجمايل القرو�ض اال�ستهالكية اخلليجية ،ثم
قطر بنحو  107.0مليار ريال ( 28.5مليار دوالر)
متثل  %13.6من �إجمايل القرو�ض ال�ستهالكية،
ثم عُ مان بنحو  465.3مليار ريال ( 12.3مليار
دوالر) متثل  %5.9من الإجمايل.
و�سجلت البحرين م�ستوى للقرو�ض العقارية
�أي�ضا يف نهاية الربع الأول من عام  ،2015حيث

«متكني» تطلق معر�ض امل�شاريع اخلا�ص 
بربنامج «ملهم» لدعم ال�شباب البحريني
�أعلنت «متكني» عن �إطالق املعر�ض
اخلا�ص بالطلبة امل�شاركني يف برنامج «ملهم»
الفريد من نوعه الذي يوفر التدريب املهني
لل�شباب من خالل عدد من ور�شات العمل
وذلك بال�شراكة مع امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب
والريا�ضة .ويهدف الربنامج ،وهو جزء من
مبادرة مدينة ال�شباب التي �أطلقتها امل�ؤ�س�سة،
�إىل تثقيف وتدريب و�إعداد ال�شباب البحريني
وتزويدهم باملهارات ال�ضرورية التي ت�ؤهلهم
لدخول �سوق العمل.
وقد مت تنظيم هذا املعر�ض من قبل
الطلبة امل�شاركني يف الربنامج ،الذين قاموا
من خالله بعر�ض م�شاريعهم املختلفة التي
تغطي عددا من القطاعات التجارية احليوية
يف اململكة ،وذلك بعد احل�صول على التوجيه
والإر�شاد من املتمر�سني يف �شتى املجاالت
خا�صة جمال ريادة الأعمال واالقت�صاد.
والربنامج مفتوح �أمام طالب املدار�س
الثانوية الذين ترتاوح �أعمارهم ما بني
 18-16عاماً ،وجتري خالله �سل�سلة من

الدورات التي تركز على الأ�سا�سيات التي
ت�ساعد الطالب على اختيار م�سريتهم املهنية
ويف نف�س الوقت توعيتهم مبتطلبات �سوق
العمل البحرين ،وتركز الدورات �ضمنه على
تعريف الطالب بثقافة ريادة الأعمال و�إطالق
امل�شاريع التجارية وتطوير الذات يف مكان
العمل.
وبهذه املنا�سبة قالت الرئي�س التنفيذي
للعمليات يف «متكني» �أمل الكوهجي« :ت�سعى
متكني دائما ً �إىل دعم الأفراد خالل مراحل
تطورهم املختلفة .ومن خالل ال�شراكة مع
امل�ؤ�س�سة العامة لل�شباب والريا�ضة ،ن�ستطيع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على دعم ال�شباب �أثناء
ا�ستعدادهم لتحديد م�سريتهم يف حياتهم
املهنية امل�ستقبلية .ومن خالل برنامج ملهم،
يتمكن الطالب من احل�صول على امل�شورة
املهنية والتدريب للتزود باملهارات الالزمة
لتحقيق النجاح ،ويح�صلون على فر�صة
للتعرف على اقت�صاد البحرين املتنوع
وخمتلف القطاعات التي حتركه».

بنك الإثمار يعيد افتتاح فرع الرفاع الغربي بعد تو�سعته
قام بنك الإثمار«بنك التجزئة الإ�سالمي الذي
يتخذ من البحرين مقرا ً له» ،ب�إعادة افتتاح فرع
الرفاع الغربي بعد تو�سعته ب�شكل كبري لي�ضم
املزيد من مكاتب �أمناء ال�صناديق وخدمة العمالء
وكذلك �أماكن خم�ص�صة للعمالء من ال�سيدات.
وقال م�ساعد املدير العام ورئي�س �إدارة
الأعمال امل�صرفية للأفراد حممد جناحي �إن عملية
التو�سعة هذه هي جزء من التزام البنك لتح�سني
خدمة العمالء ب�شكل م�ستمر.
و�أ�ضاف جناحي�« :إن فرع الرفاع الغربي هو
�أحد �أهم الفروع من حيث �أن�شطة العمليات �ضمن
�شبكة بنك الإثمار والتي تتكون من  17فرعا ً ذا
خدمات متكاملة بالإ�ضافة �إىل  47جهاز �صراف
�آيل يف مواقع ا�سرتاتيجية بكافة �أنحاء البحرين،
وهي جزء من �إحدى �أكرب ال�شبكات يف اململكة.
ومتا�شيا ً مع التزامنا مبوا�صلة التطور ،قررنا
حتديث الفرع ل�ضمان توفري �أف�ضل اخلدمات
لزبائننا الكرام».

وا�ستطرد جناحي بالقول�« :إن هذا الفرع،
والذي متت تو�سعته بن�سبة  30يف املائة تقريبا ً
من �إجمايل م�ساحته �سابقاً ،ي�ضم عددا �أكرب من
مكاتب �أمناء ال�صناديق وخدمة العمالء بالإ�ضافة

�إىل �أماكن خم�ص�صة لل�سيدات فقط .و�سي�ساهم
ذلك ب�شكل كبري يف حت�سني اخلدمات وتقليل مدة
االنتظار و�سي�ؤدي ذلك يف املقابل �إىل حت�سني
جتربة عمالئنا».

تكريــم الفائــز بت�صمــيم
«ختـم التميز للمنتجات
احلرفية البحرينيـة»

�أعلنت وزارة ال�صناعة والتجارة عن الفائز يف
م�سابقة ت�صميم ختم التميز للمنتجات احلرفية
البحرينية والتي مت اطالقها يف �شهر مار�س .2015
وقد فاز احمد ريا�ض يف هذه امل�سابقة ،وذلك
من �ضمن  39ت�صميما قدمه مت�سابقون م�صممون
من الهواة ،والطلبة ،واملحرتفني .حيث مت اختيار
اخلتم الفائز على �أ�سا�س الإبداع واالبتكار يف �شعار
«�صنع بفخر يف البحرين» و�شعار «احلرف اليدوية
البحرينية الأ�صيلة» بطريقة مبتكرة ،وبهذه املنا�سبة
مت تكرمي الفائز من قبل وكيل وزارة ال�صناعة والتجارة
ل�شئون ال�صناعة �أ�سامة حممد العر ّي�ض ،ومت منح
م�صمم اخلتم جائزة نقدية وقدرها  1000/-دينار
بحريني .علما ً ب�أنه مت اختيار الت�صميم من قبل
جلنة مكونة من وزارة ال�صناعة والتجارة وجامعة
البحرين و�صندوق العمل متكني وجمعية البحرين
للفنون الت�شكيلية.
حيث مينح «ختم التميز» للمنتجات احلرفية ذات
جودة عالية والتي تعك�س ثقافة البحرين العريقة
والتي �صممت لتتوافق مع معايري التميز والأ�صالة
واالبتكار واحرتام البيئة ،الأمر الذي �سيميزها بني
املنتجات احلرفية الأ�صلية عن تلك امل�صنوعة على
�سبيل الهواية او املقلدة لي�ضمن امل�شرتي حقه يف
امتالك املنتجات الأ�صلية.
ح�ضر التكرمي كل من عبدالكرمي الرا�شد الوكيل
امل�ساعد لتنمية ال�صناعة ونرج�س حيدر املو�سوي
مدير ادارة ال�صناعات ال�صغرية واحلرفية.

بلغت يف البحرين نحو  10.7مليار ريال (2.9
مليار دوالر) متثل  %1.6من �إجمايل القرو�ض
العقارية على اخلليجيني ،فيما �سجلت الإمارات
�أعلى م�ستوى للقرو�ض العقارية يف نهاية الربع
الأول من عام  ،2015حيث بلغت يف الإمارات نحو
 270.8مليار ريال ( 72.2مليار دوالر) متثل
نحو  %39.2من �إجمايل القرو�ض العقارية على
اخلليجيني ،تلتها اململكة بنحو  156.6مليار ريال
( 41.7مليار دوالر) متثل  %22.7من الإجمايل،
ثم قطر بنحو  130.4مليار ريال ( 34.8مليار
دوالر) متثل نحو  %18.9من الإجمايل ،ثم الكويت
بنحو  102.1مليار ريال ( 27.2مليار دوالر)
متثل  %14.8من �إجمايل القرو�ض العقارية على
اخلليجيني ،ثم عُ مان بنحو  19.8مليار ريال (5.3
مليار دوالر) متثل نحو  %2.9من الإجمايل.
ويالحظ من متابعة البيانات التاريخية
للقرو�ض ال�شخ�صية على اخلليجيني قيام م�صرف

الإمارات العربية املتحدة املركزي بتحديث بيانات
القرو�ض ال�شخ�صية «ا�ستهالكية وعقارية» على
الإماراتيني ،وهذا يحدث من وقت لآخر ،حيث تقوم
م�ؤ�س�سة النقد والبنوك املركزية اخلليجية بتحديث
بياناتها النقدية وامل�صرفية ب�صفة م�ستمرة لتتوافق
مع املعايري الدولية ال�سيما املعيار اخلا�ص لن�شر
البيانات ( )SDDSال�صادر عن �صندوق النقد
الدويل.
ووفقا للتحليل ف�إن النزعة الت�صاعدية حلجم
القرو�ض ال�شخ�صية على اخلليجيني خالل الفرتة
من الربع الأول لعام � 2013إىل الربع الأول من
عام  ،2015وب�شك ٍل عام ،يالحظ ارتفاع معدل
منو القرو�ض ال�شخ�صية بن�سبة  %5.5يف الربع
الأول من عام  2015مقارنة بالربع ال�سابق له،
فيما انخف�ض معدل منو القرو�ض ال�شخ�صية على
اخلليجيني خالل الفرتة من الربع الأول من عام
� 2014إىل الربع الأول من عام .2015

«الإداريني البحرينية» ت�ست�ضيف «الكندية
لال�ست�شارات الإدارية» اليوم
ت�ست�ضيف جمعية الإداريني البحرينية
م�ساء اليوم االثنني ع�ضو اجلمعية الكندية
لال�ست�شارات الإدارية رائد املبارك متحدثا ً
�ضمن اللقاءات ال�شهرية التي تعقدها
اجلمعية يف معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية.
وقال د.ح�سن الفردان املدير العام
للعالقات العامة واالت�صال بجمعية الإداريني
البحرينية ،ب�أن املبارك يتمتع بتنوع
اخلربات يف جمال اال�ست�شارات التجارية
والتدريب واملوارد الب�شرية وتكنولوجيا
املعلومات وكذلك �إدارة امل�شاريع بني مملكة
البحرين وكندا ،بالإ�ضافة �إىل عمله يف كندا
�سابقا ً كم�ست�شار لإدارة الأعمال وتطوير
املوارد الب�شرية وتكنولوجيا املعلومات،
كما �أنه ع�ضو يف عدد من اجلمعيات املهنية

البحرينية والدولية منها جمعية الإداريني
البحرينية وجمعية تنمية املواهب االمريكية
واجلمعية الكندية لال�ست�شارات الإدارية.
و�أ�ضاف الفردان ب�أن املبارك حا�صل
على �شهادة املاج�ستري يف بيانات االت�صاالت
يف عام  2001من جامعة البحرين ،تالها
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال وريادة الأعمال
من جامعة واترلو (كندا) يف عام ،2009
وهو يف املراحل الأخرية من برنامج
الدكتوراه يف القيادة من الواليات املتحدة.
واختتم الفردان قوله ب�أن جمعية
الإداريني البحرينية تويل اهتماما ً بالغا ً
للفعاليات والزيارات الإدارية واالقت�صادية
وطرح ومناق�شة موا�ضيع التطوير الإداري
واال�سرتاتيجي وفق قواعد معلوماتية علمية
ور�صينة.

االثنني  2ذو القعدة 1436ـ العدد 9626
Monday 17th August 2015 - No. 9626

www.alayam.com

اقت�صاد 15

توقعت جتاوز زوار �صيف البحرين � 55ألف زائر..ال�سادة:

ندر�س تطوير الفعاليات والو�صول �إىل �أرقى م�ستويات الرتويج ال�سياحي
] كاظم عبداهلل:
توقعت رئي�سة مهرجان �صيف البحرين
 2015عائ�شة ال�سادة �أن يتجاوز عدد الزائرين
خليمة نخول وفعاليات املهرجان الأخرى 55
�ألف زائر من البحرين والدول اخلليجية ال�شقيقة
والزائرين للبحرين خالل فرتة املهرجان.
وقالت ال�سادة يف ت�صريحات خا�صة
لـ«الأيام» انها بنت توقعاتها على الأرقام التي
�سجلها املهرجان يف ال�سنة املا�ضية والتي تعدّت
خم�سة وخم�سني �ألف زائر خليمة نخ ّول والتي
تتمحور حولها معظم الن�شاطات الرتفيهية
والتثقيفية والتعليمية لـ �ألأطفال خا�صة
بالإ�ضافة للعرو�ض امل�سرحية والفن ّية التي
قدّمت على امل�سرح اخلا�ص باملهرجان.
م�شرية �إىل �أن هذا الرقم ي�ضم ق�سما ً من
الزائرين للمملكة ،وخ�صو�صا من ال�سعودية
ودول اخلليج ،حيث ي�أتون �إىل البحرين كعائلة
كاملة ويح�ضرون بع�ض فعاليات املهرجان.
و�أكدت ال�سادة على �أهمية املهرجانات
والربامج ال�سياحية والثقافية ومنها �صيف
البحرين يف تنمية و�إنعا�ش االقت�صاد املحلي،
م�ضيفة« :املعروف عامليا ً �أن املهرجانات
ال�سياحية والثقافية يف خمتلف دول ومدن
العامل تعمل على رفع الدخل الوطني ب�شكل
مبا�شر وغري مبا�شر ،وهنا نذكر على �سبيل
املثال بع�ض املهرجانات املغربية (يف �أ�صيلة،
فا�س وال�سويرة )...والتي �أنع�شت االقت�صاد

يف تلك املناطق ،وخلقت فر�ص عمل تعتمد
على ال�سياحة الثقافية والفن ّية كالفنادق التي
ازدهرت و�ش ّيدت قرب �أماكن املهرجانات،
واملطاعم وكل البنى التحت ّية التي ت�ساهم يف
�إجناح هذا احلراك الثقايف املحلّي ،ويف البحرين
ن�شاهد منو الفنادق واملطاعم والأماكن الرتفيهية
اخلا�صة للأطفال ،وهي ت�أثريات غري مبا�شرة
ل�سيا�سة طويلة الأمد تعتمد يف جزء من ر�ؤيتها
على الن�شاط الثقايف ال�سياحي الذي ي�ستقطب
عددا ً من �سياح اململكة يف فرتات حمددة تنق�سم
�إىل موا�سم خالل ال�سنة».
وعن التن�سيق مع بع�ض اجلهات املعنية
بال�سياحة ك�شركات الطريان والفنادق ،لتقدمي
عرو�ض خا�صة للراغبني يف زيارة البحرين

خالل فرتة املهرجان ،قالت ال�سادة ان �إدارة
املهرجان تقوم بالتن�سيق مع طريان اخلليج
والفنادق وبع�ض ال�شركات لتقدمي عرو�ض
ت�شجيعية حت ّفز ال�سائح وتر ّوج للبحرين
كوجهة �سياحية ثقافية �أثناء املهرجانات ،الفتة
�إىل �أن هذا جزء رئي�سي من ال�سيا�سة الرتويجية
للمملكة.
و�أكدت ال�سادة على �أهمية القطاع اخلا�ص
يف دعم ورعاية املهرجانات ال�سياحية ،مبينة
�أن رئي�سة هيئة البحرين للثقافة والآثار
ال�شيخة مي بنت حممد �آل خليفة �أطلقت منذ
عام  2006م�شروع اال�ستثمار يف الثقافة
والذي يعطي القطاع اخلا�ص دورا ً يف احلراك
العام وتنفيذ عدد كبري من م�شاريع الهيئة.

يف درا�سة ل�صندوق النقد العربي

بطالة ال�شباب يف الدول العربية �أهم التحديات االقت�صادية
�أ�صدر �صندوق النقد العربي درا�سة بعنوان
«بطالة ال�شباب يف الدول العربية» بهدف �إلقاء
ال�ضوء على الو�ضع الراهن لبطالة ال�شباب يف
الدول العربية .ور�أت الدرا�سة ان بطالة ال�شباب
تعترب من �أهم التحديات االقت�صادية التي تواجه
العديد من دول العامل املتقدم والنامي على حد
�سواء .فالتقديرات ال�صادرة عن منظمة العمل
الدولية ت�شري �إىل وجود  75مليون �شاب عاطل
عن العمل على م�ستوى العامل ،و�إىل ارتفاع
معدالت بطالة ال�شباب لت�شكل ثالثة �أ�ضعاف
معدالت البطالة بني ال�شرائح العمرية الأخرى.
�شهدت معدالت البطالة ارتفاعا ً وا�ضحا ً يف �أعقاب
الأزمة املالية العاملية التي �أدت �إىل تفاقم هذه
الظاهرة يف عدد من دول العامل ،نتج عنها ارتفاع
كبري يف �أعداد الباحثني عن عمل من كافة ال�شرائح
العمرية ،لي�صل �إىل نحو  211مليون �شخ�ص
على م�ستوى العامل بنهاية عام .2014

على م�ستوى الدول العربية ،بذلت دول
املنطقة جهودا ً حثيث ًة خالل العقدين املا�ضيني
لتعزيز اال�ستقرار االقت�صادي ودعم فر�ص
الو�صول للنمو ال�شامل وامل�ستدام .فمنذ بداية
الت�سعينات انتهجت معظم الدول العربية برامج
لتحقيق اال�ستقرار االقت�صادي �ساهمت يف
دعم �أداء االقت�صاد الكلي و�ساعدت على احتواء
االختالالت االقت�صادية الداخلية واخلارجية.
حتول الزخم الإ�صالحي يف ال�سنوات الأخرية
من عقد الت�سعينات باجتاه الإ�صالحات الهيكلية
الهادفة �إىل حت�سني كفاءة ا�ستخدام املوارد من
خالل حترير �أ�سواق ال�سلع واخلدمات ور�أ�س
املال .مكنت هذه الإ�صالحات الدول العربية من
رفع معدالت النمو احلقيقي لت�صل �إىل  5يف املائة
يف املتو�سط خالل الفرتة (.)2014-2000
من جهة �أخرى تبنت الدول العربية
�سيا�سات وتدابري عدة خالل ال�سنوات املا�ضية

ا�ستهدفت توفري املزيد من فر�ص العمل ملواطنيها
خا�صة من ال�شباب ،مبا �ساعد على رفع معدالت
منو م�ستويات الت�شغيل يف الدول العربية ب�شكل
ملحوظ خالل العقد املا�ضي لتفوق مثيالتها
امل�سجلة يف عدد من الأقاليم اجلغرافية الأخرى.
نتج عن تلك الإ�صالحات متكن الدول العربية
كمجموعة من خف�ض معدالت بطالة ال�شباب بنحو
 0.8نقطة مئوية تقريبا ً يف املتو�سط �سنويا ً خالل
الفرتة (� .)2009-2003إال �أن تطورات البيئة
االقت�صادية الدولية غري املواتية ممثل ًة يف ت�أثري
الأزمة املالية العاملية والأو�ضاع الداخلية التي
مرت بها بع�ض دول املنطقة حالت دون موا�صلة
امل�ضي قدما ً يف هذا االجتاه الإيجابي ،ونتج عنها
ارتفاع معدالت بطالة ال�شباب لت�سجل �أعلى
امل�ستويات عامليا ً ( 28يف املائة) وفق البيانات
الدولية ،ال�سيما يف ظل االرتفاع القيا�سي ملعدالت
منو القوة العاملة العربية ،التي منت بنحو 3
يف املائة �سنويا ً خالل الفرتة ()2013-2000
مبا يعد واحدا ً من �أعلى معدالت منو قوة العمل
امل�سجلة على م�ستوى العامل.
على �ضوء ما �سبق تتطرق الدرا�سة �إىل
مو�ضوع بطالة ال�شباب يف الدول العربية ،حيث
يتناول اجلزء الأول الو�ضع الراهن مل�شكلة بطالة
ال�شباب يف الدول العربية ،وي�شري �إىل ارتفاع
معدالت بطالة ال�شباب يف الدول العربية �إىل
نحو  28يف املائة وفق �إح�صاءات منظمة العمل
الدولية ،وهو ما يفوق �ضعف معدالت بطالة
ال�شباب امل�سجلة على م�ستوى العامل البالغة 12
يف املائة .تت�سم بطالة ال�شباب يف الدول العربية
برتكزها يف �أو�ساط الإناث واملتعلمني والداخلني
اجلدد �إىل �سوق العمل ،حيث تبلغ معدالت بطالة
ال�شباب من الإناث نحو  43.4يف املائة مقارنة
بنحو  12.7يف املائة للمتو�سط العاملي .كذلك
ترتكز بطالة ال�شباب يف الدول العربية يف �أو�ساط
املتعلمني الذين ي�شكلون يف بع�ض الدول ن�سبة
ت�صل �إىل نحو  40يف املائة من �إجمايل العاطلني
عن العمل ،ويف الداخلني اجلدد ل�سوق العمل
الذين يواجهون حتديات ملمو�سة يف احل�صول
على فر�ص عمل.
يف املقابل ،يهتم اجلزء الثاين من الدرا�سة
بالوقوف على حتديات ت�شغيل ال�شباب يف البلدان
العربية ،التي يتمثل �أهمها يف اجتاه وترية
النمو االقت�صادي نحو االنخفا�ض م�ؤخراً ،وعدم
�شمولية النمو املحقق لكافة �شرائح املواطنني يف
بع�ض الدول العربية �إىل جانب تبني مناذج منو
قائمة بالأ�سا�س على الرتاكم الر�أ�سمايل� ،إ�ضافة
�إىل الزيادة الكبرية يف حجم قوة العمل العربية،
مبا يزيد من �صعوبة حتقيق الدول العربية
لإجناز ملمو�س على �صعيد خف�ض معدالت
البطالة .كذلك يعزى ارتفاع بطالة ال�شباب �إىل
الفجوة بني متطلبات �سوق العمل وخمرجات
�أنظمة التعليم ،و�إىل عدم قدرة القطاع العام
ببع�ض الدول العربية على اال�ستمرار يف القيام
بدوره كموظف رئي�سي للعمالة يف ظل تزايد
حجم ال�ضغوط على املوازنات العامة ،يف الوقت
الذي مل يتمكن فيه القطاع اخلا�ص من القيام
بالدور املرجو منه على �صعيد الت�شغيل نتيجة
التحديات التي تواجه بيئات الأعمال يف بع�ض
الدول العربية مبا ي�ؤثر �سلبا ً على ديناميكية
هذا القطاع وقدرته على امل�ساهمة يف ا�ستيعاب
الداخلني اجلدد ل�سوق العمل.

و�أكدت ال�سادة �أن هناك درا�سة متكاملة
�ستقوم بها �إدارة املهرجـان بهدف حت�سـني
الفعاليـات ومنــاق�شة النـقد املو�ضوعي
واملقرتحات املقدمة للمهرجان للو�صول �إىل
�أرقى امل�ستويات يف تقدمي الأف�ضــل وبال�صورة
الأمثل التي تعك�س �صـورة اململكة ال�سياحة
لكل الزوار وال�سائحني.
كما �أ�شارت �إىل �أن احلمالت الرتويجية
التي تقوم بها �إدارة املهرجان منذ ت�أ�سي�سه
بالإ�ضافة حلمالت �إعالمية و�إعالنية تر ّوج
مل�ضمون املهرجان وتعمل على جذب عدد كبري
من ال�سياح �أثناء وجود فعالياته والن�شاط
امل�صاحب ،و�ست�ستمر هذه احلمالت ب�شكل
�أف�ضل و�أقوى يف ال�سنوات القادمة.

عائ�شة ال�سادة

 15مليار دوالر لتطوير
املوانئ يف ال�سعودية والإمارات
تواجه املوانئ اخلليجية ارتفاعا يف
الطلب على خدماتها نظرا ملوقعها املتميز
الذي مي ّكن �شركات النقل البحري العاملية
من الو�صول �إىل الأ�سواق يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا و�آ�سيا و�أوروبا� ،إال �أن
نق�ص اخلدمات اللوجي�ستية يف موانئ
املنطقة يحد من قدرتها على اال�ستجابة لطلب
الناقالت البحرية مبا يتزامن والنمو املتزايد
وهو ما واجهته دول خليجية مثل ال�سعودية
والإمارات ،بتخ�صي�ص  15مليار دوالر
خلم�س �سنوات على م�شاريع التطوير.
وقال �أحمد باول�س ،الرئي�س التنفيذي
يف مي�سي فرانكفورت ،ال�شركة الأملانية
املتخ�ص�صة يف ال�شحن والنقل واملناولة،
�إن موقع املوانئ اخلليجية وحركة ال�سلع
فيها تلقى اهتماما بالغا من ال�شركات
الإقليمية والعاملية مما يتطلب توفري النقل

واخلدمات اللوجي�ستية من خالل بحث
احللول والتوجهات ال�صناعية احلديثة يف
عامل �صناعة النقل وال�شحن واال�ستفادة من
التجارب الناجحة لتطوير موانئ منطقة
اخلليج.
وبني �أن ممثلي املوانئ وال�شركات
واملهتمني ب�صناعة املوانئ �سيبحثون مزيدا
من احللول يف معر�ض ماتريالز هاندلنج
ال�شرق الأو�سط  2015الذي يقام يف مركز
دبي الدويل للم�ؤمترات واملعار�ض خالل
الفرتة بني 14و � 16سبتمرب املقبل ،م�شريا
�إىل �أن املرحلة املقبلة ت�شهد م�ؤ�شرات �إيجابية
لأداء اخلدمات اللوجي�ستية مبا ي�سهم يف
ر�سم خطط التو�سع اال�سرتاتيجي وجماالت
التح�سني والتطوير مبا يخدم احلركة
التجارية من و�إىل املنطقة بح�سب �صحيفة
ال�شرق الأو�سط.
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«�إنف�ستكورب» ي�ؤجل مناق�شة بياناته املالية
قال بنك �إنف�ستكورب
( )INVCORPامل��درج
ببور�صة البحرين ،ام�س
الأح��د �إن��ه �سوف يعتمد
البيانات املالية ال�سنوية
للفرتة املنتهية يف /30
 2015 /6يوم الأربعاء
املوافق 2015 /8 /26
بدالً من يوم الأحد املوافق
 ،2015 /8 /16وذلك
من خالل التمرير حيث ان
جمل�س الإدارة لن ينعقد
لهذا الغر�ض.
وح��ق��ق البنك خالل
الن�صف الأول م��ن عام
 2015املنتهي يف 31
دي�سمرب  2014ارتفاعا ً
يف �صايف الدخل بن�سبة
 %5لي�صل �إىل 45,3
مليون دوالر �أمريكي
م��ق��ارن��ة ب�����ص��ايف دخ��ل
بلغ  43,3مليون دوالر
�أمريكي عن نف�س الفرتة
من ال�سنة املالية املا�ضية.

وتبد�أ ال�سنه املالية
لإنف�ستكورب يف  1يوليو
وتنتهي يف  30يونيو من
العام اجلديد مما يجعل
الن�صف الثاين من عامها
املايل يعادل الن�صف الأول
من العام احلايل.
ويعمل �إنف�ستكورب
�ضمن ق��ط��اع اخل��دم��ات
امل��ال��ي��ة امل��ت��ن��وع��ة مع
الرتكيز على القطاع املايل.
كما يوجد به � 45شركة

تابعة تعمل يف جميع
�أنحاء ال�شرق الأو�سط،
ال�شمالية،
و�أم��ري��ك��ا
واجل����زر ال�بري��ط��ان��ي��ة،
والبلدان اال�سكندنافية،
جنوب �أوروب��ا ،و�أوروب��ا
الغربية.
ويبلغ ر�أ�سمال البنك
 200مليون دوالر ،موزعا ً
على � 800أل���ف �سهم،
بقيمة ا�سمية  250دوالرا ً
لل�سهم .

م�صر تطرح  45م�شروعً ا
اقت�صاديًا مل�ستثمرين �سعوديني
�أع��ل��ن د� .أ���ش��رف �ساملان وزي��ر
اال�ستثمار امل�صري ،عن طلب تقدمت
به بع�ض ال�شركات ال�سعودية الكربى
لإن�شاء م�شروعات ا�ستثمارية يف منطقة
قناة ال�سوي�س.
و�أ�ضاف �ساملان يف بيان �أ�صدرته
وزارة اال�ستثمار� ،أن م�صر �ستطرح
نحو  45م�شروعا اقت�صاديا على عدد
من امل�ستثمرين ال�سعوديني والعرب

والأجانب مطلع الأ�سبوع املقبل ،و�أكد
�أن ال�شركات ال�سعودية �أبدت اهتمامها
ب�إن�شاء م�صايف ب�ترول ،وحمطات
لتحلية املياه ،ويف جمال ال�صناعات
البرتوكيماوية والطاقة ال�شم�سية.
وقالت وكالة موديز للت�صنيف
االئتماين� ،إن الت�أثري الإيجابي لقناة
ال�سوي�س اجلديدة �سي�أخذ وقتا حتى
ينعك�س على الت�صنيف االئتماين مل�صر.
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ينظمه مركز التحكم اخلليجي يف �صاللة  17اجلاري

ملتقى خليجي يبحث يف «�صياغة عقود اال�ستثمار والتحكيم التجاري الدويل»
ينطلق اليوم االثنني � 17أغ�سط�س ملتقى
�صاللة ال�سنوي يف ن�سخته الـ ،20فقد و�صل
م�ؤخرا الوفد الإداري ملركز التحكيم التجاري
لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية
«دار القرار» ملدينة �صاللة مبحافظة ظفار،
وذلك ا�ستعدادا ً للرتتيبات النهائية للملتقى
الذي ي�أتي حتت عنوان «�صياغة و�إبرام عقود
الدولة واال�ستثمار والتحكيم التجاري الدويل»
حيث �سيعقد خالل الفرتة � 20-17أغ�سط�س
 2015بفندق كراون بالزا �صاللة.
وينظم امللتقى بالتعاون مع غرفة جتارة
و�صناعة عمان فرع حمافظة ظفار ،حيث يعد
هذا امللتقى فر�صة لتبادل اخلربات والتجارب
واملعلومات يف جم��ال ق��وان�ين اال�ستثمار
والتحكيم.

و�سيحا�ضر يف امللتقى كل من الدكتور
جمدي �إبراهيم قا�سم املدير التنفيذي ملركز
�أبوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ،والدكتور

حممود عمر حممود امل�ست�شار القانوين لوكالة
اجلامعة للم�شاريع بجامعة امللك عبدالعزيز.
وت�أتي هذه الور�شة التدريبية لتو�ضيح
ال�صياغة املثلى لعقود اال�ستثمار و�أهمية �إدراج
�شرط التحكيم ،وكذلك كيفية قراءة العقود
الإدارية و�إمكانية اللجوء للتحكيم من خاللها
ل�ضمان حقوق امل�ستثمر.
كما �سيتم على هام�ش امللتقى تنظيم برنامج
�سياحي ترفيهي للم�شاركني خالل مدة الفعالية
وهي مو�سم اخلريف الذي يعد من �أجمل املوا�سم
يف عمان ويف اخلليج قاطبة ،و�سيكون �أمام
امل�شاركني ومرافقيهم وعائالتهم فر�صة لق�ضاء
وقت ممتع يف ربوع �صاللة اجلميلة واخلالبة
بكل معنى الكلمة ،حيث يتيح توقيت الربنامج
مت�سعا ً للربامج احلرة وال�سياحية املنظمة.

تقرير :تطورات �سلبية عاملي ًا �أدت لتهاوي �أ�سعار النفط يف يوليو
قالت �شركة "كامكو لال�ستثمار" يف تقريرها عن �أ�سواق النفط �إن العديد من
التطورات ال�سلبية على �صعيد االقت�صاد العاملي� ،إ�ضافة �إىل م�شكالت العر�ض
والطلب يف �سوق النفط� ،أدى �إىل تهاوي �أ�سعار النفط �إىل �أدنى م�ستوى لها
منذ �شهور عديدة يف يوليو لتعود لالرتفاع  %4يف بداية الأ�سبوع الأول من
�أغ�سط�س مدعومة بتوقعات املحللني وامل�ضاربني بارتفاع �سعر النفط.
�أما على ال�صعيد االقت�صادي ،ووفقا ً للتقرير الذى تلقت "مبا�شرة" ن�سخة
منه ،من بني التطورات الهامة خالل يوليو ،تخفي�ض البنك املركزي ال�صيني
قيمة اليوان بن�سبة  ،%1.9من �أجل حتفيز النمو االقت�صادي لل�صني ،ودعم
ال�صادرات ،مما �أدى �إىل تراجع �سعر اليوان �إىل �أدنى م�ستوى له خالل
العقدين املا�ضيني.
وا�ستقر �سعر �سلة خامات �أوبك دون م�ستوى الدعم البالغ  60دوالرا ً
�أمريكيا ً للربميل خالل �شهر يوليو ،يف حني ت�سارعت وترية الرتاجع يف
التعامالت الأولية ل�شهر �أغ�سط�س لينخف�ض �سعر نفط �أوبك �إىل �أقل من
م�ستوى ال  50دوالرا ً �أمريكيا ً للربميل ،م�سجالً بذلك م�ستوى جديدا ً من
االنخفا�ض مقارنة مع ال�شهور املا�ضية .هذا وقد بلغ متو�سط �سعر �سلة �أوبك
خالل �شهر �أغ�سط�س  47.59دوالر �أمريكي للربميل.
�إىل ذلك ،وا�صل �سعر النفط اخلام الكويتي انخفا�ضه لل�شهر الثاين على
التوايل حيث بلغ متو�سط ال�سعر  53.9دوالر �أمريكي للربميل خالل �شهر

يوليو� ،أي مبقدار  5.4دوالر �أمريكي للربميل �أو برتاجع بلغت ن�سبته %9.1
بعد �شهرين متتاليني من االرتفاع امللحوظ.
هذا ،و�أنهى النفط اخلام الكويتي تداوالت �شهر يوليو عند �سعر 51.73
دوالر �أمريكي للربميل ،م�سجالً انخفا�ضا ً �شهريا ً بن�سبة  ،%12.0مقارنة مع
تراجع بلغت ن�سبته  %0.7خالل ال�شهر ال�سابق.
من ناحية �أخرى ،مت رفع توقعات منو الطلب العاملي على النفط لعام
� 2015إىل � 90ألف برميل يومياً ،مقارنة مع توقعات ال�شهر ال�سابق ،حيث
من املقدر �أن يرتفع النمو مبقدار  1.38مليون برميل يوميا ً عن م�ستواه يف
عام  2014لي�صل �إىل حوايل  92.61مليون برميل يومياً.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،متت مراجعة املعرو�ض النفطي من الدول غري الأع�ضاء
يف منظمة الدول امل�صدرة للنفط "�أوبك" لعام  2015لي�صل �إىل � 90ألف
برميل يومياً ،متما�شيا ً مع منو الطلب على النفط العاملي ،حيث من املتوقع
حاليا ً �أن ينمو مبقدار  0.96مليون برميل يوميا ً مبتو�سط ي�صل �إىل 57.46
مليون برميل يومياً.
من ناحية �أخرى ،مت رفع توقعات منو الطلب العاملي على النفط لعام
� 2015إىل � 90ألف برميل يومياً ،مقارنة مع توقعات ال�شهر ال�سابق ،حيث
من املقدر �أن يرتفع النمو مبقدار  1.38مليون برميل يوميا ً عن م�ستواه يف
عام  2014لي�صل �إىل حوايل  92.61مليون برميل يومياً.

هيئة تنظيم االت�صاالت

�إلغاء ترخي�ص خدمات املحطة الطرفية ال�صغرية املمنوح ل�شركة جارمكو
�أعلنت هيئة تنظيم االت�صاالت انه بناء على الإخطار ال�صادر عنها بتاريخ  2يوليو  2015يف اجلريدة الر�سمية وعلى
موقعها الإلكرتوين والذي تطلب فيه الهيئة احل�صول على املالحظات ب�ش�أن اقرتاح الإلغاء الطوعي للرتخي�ص املمتاز
خلدمات املحطة الطرفية ال�صغرية املمنوح ل�شركة اخلليج لدرفلة الأملنيوم «جارمكو» ،ف�إن الهيئة حتيطكم عل ًما ب�أنها
مل تتلق �أي مالحظات �أو ردود ب�ش�أن هذا الإخطار ،وبنا ًء عليه وطب ًقا للمادة  31من قانون االت�صاالتُ ،يلغى الرتخي�ص
املذكور.

بف�ضل امل�شاريع اخلليجية ال�ضخمة

�سوق النظم ال�صوتية واملرئية الإقليمية �إىل نحو  3مليارات دوالر يف 2016

قال خرباء �أم�س �إن امل�شاريع ال�ضخمة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي حتفز منطقة ال�شرق الأو�سط للو�صول
بحجم �سوق النظم ال�صوتية واملرئية �إىل ما يقارب ثالثة
مليارات دوالر بحلول العام .2016
وت�أتي هذه الت�صريحات يف �سياق اال�ستعدادات
للم�شاركة يف �أ�سبوع جيتك�س للتقنية  ،2015املزمع
�إقامته يف دبي خالل �أكتوبر املقبل.
وباتت �سوق النظم ال�صوتية واملرئية يف منطقة
ال�شرق الأو�سط مهي�أة لت�صبح �إحدى �أ�سرع �أ�سواق النمو
يف العامل ،بارتفاع بن�سبة  76باملئة من  1.57مليار دوالر
يف العام � 2012إىل  2.76مليار دوالر يف  ،2016بح�سب
خرباء «�إنفوكوم �إنرتنا�شيونال» ،اجلمعية التجارية
العاملية اجلامعة حتت مظلتها للم�ؤ�س�سات املهنية املخت�صة
بال�صوتيات واملرئيات� .أما على م�ستوى منطقة ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا فقد باتت ال�سوق مه ّي�أة لت�صل �إىل 4.63
مليار دوالر بحلول العام .2016
وتغطي التقنيات ال�صوتية واملرئية جميع القطاعات
الرئي�سية ،وميكن �أن ت�شمل ال�شا�شات عالية الو�ضوح
و�أجهزة العر�ض بالإ�سقاط ال�ضوئي ،ونظم الإ�ضاءة
وال�صوت ،وتقنيات البث عرب الويب.
ومن املنتظر �أن ت�صبح امل�شاريع والفعاليات ال�ضخمة
يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،واملدفوعة باملنتجات
واملعدات واخلدمات� ،أكرث امل�شاريع امله ّي�أة لتحقيق �أميز
املنافع ،ومن تلك امل�شاريع والأحداث الكربى معر�ض
�إك�سبو الدويل  2020يف دبي ،وبطولة ك�أ�س العامل لكرة
القدم  2022يف قطر ،وم�شاريع النقل واملدن الذكية يف

اململكة العربية ال�سعودية ،وم�شاريع قطاع ال�ضيافة
والتجزئة.
وقال ريت�شارد تان ،املدير التنفيذي لدى «�إنفوكوم
�آ�سيا ليميتد»� ،إن منطقة ال�شرق الأو�سط ،التي تربز اليوم
كواحدة من �أ�سرع مناطق العامل يف معدالت النمو مبجال
التقنيات ال�صوتية واملرئية ،تدل على �أننا انتقلنا من حقبة
كان يت ّم احلديث فيها عن منافع هذه التقنيات �إىل حقبة
جديدة تت�سم بتبني ال�شركات وامل�ؤ�س�سات لتلك التقنيات
و�شرائها� ،سواء كانت �شا�شات عر�ض عالية الو�ضوح
لرتكيبها يف مواقع املعار�ض والفعاليات واملالعب� ،أو
�أك�شاكا ً افرتا�ضية لت�سجيل الو�صول يف الفنادق� ،أو ُنظما ً
�أمنية مل�شاريع املرتو وخالفها.
وت�ست�ضيف دبي �سنويا ً معر�ض وقمة «�إنفوكوم ال�شرق
الأو�سط و�إفريقيا» ،التي تنظمها «�إنفوكوم �آ�سيا» كحدث
م�صاحب لأ�سبوع جيتك�س للتقنية ،بالتعاون مع مركز دبي
التجاري العاملي .وي�سهم احلدث يف تعريف مرتاديه من
املخت�صني واملوزعني يف جمال التقنيات ال�صوتية واملرئية
بالفر�ص الهائلة املتاحة يف �أ�سواق املنطقة.
و�أ�ضاف تان« :تبحث ال�شركات يف ال�شرق الأو�سط عن
�أعلى م�ستويات اجلودة يف التقنيات ال�صوتية واملرئية
مل�شاريعها ال�ضخمةُ ،بغية �إثراء جتربة امل�ستخدمني
والعمالء الواعني للأمور التقنية واملحبني لها .ويتيح
هذا الأمر فر�صة ذهبية لل�شركات املنتجة لتلك التقنيات
و�شركات وكاملة النظم ،لتمكني ال�شركات من رفع م�ستوى
الكفاءة يف �إدارة املعلومات ،وحت�سني احلياة اليومية
للم�ستخدمني».

