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ك�شف عن م�ؤ�شرات �أداء �إدارات و�أق�سام وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ..الزياين:

 56.336مليون دينار حجم اال�ستثمار يف القطاع ال�صناعي يف 2018

الزياين متحد ًثا يف امل�ؤمتر ال�صحفي

عدد من ر�ؤ�ساء الإدارات والأق�سام يف الوزارة

كاظم عبداهلل
ك�شف وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة زايد الزياين عن م�ؤ�شر
�أداء �إدارات و�أق�سام الوزارة املختلفة
خالل العام  ،2018وذلك خالل
امل�ؤمتر ال�صحفي الذي عقده يوم
�أم�س مبقر الوزارة يف املرف أ� املايل.
وبي الزياين �أن الوزارة ركزت
نّ
خالل العام اجلاري على رفع
الكفاءة الإنتاجية ،وتعزيز االقت�صاد
البحريني وحتويله �إىل اقت�صاد عاملي
متجدد يعتمد على االبتكار والإبداع،
م�شريًا �إىل �أن الوزارة قامت بعدة
خطوات لتحقيق �أهدافها ،ومن �أهمها
تطوير الت�شريعات والقوانني التي
ت�ساعد على تنفيذ العمليات ب�سهولة
وت�ساهم يف رفع الإنتاجية ،بالإ�ضافة
�إىل قيامها ببع�ض امل�ستحدثات
لتحقيق االهداف ذاتها.

�إبرام  74عقد �إيجار يف املناطق
ال�صناعية واملوافقة على  %78من
طلبات تخ�صي�ص الأرا�ضي
انخفا�ض عدد ال�سجالت التجارية
ال�صادرة يف  2018و�سيارات
الأغذية املتجولة ترتفع %200
 10.3مليون زائر للبحرين يف
 2018ومعدل الإقامة يقرتب من
ليال
ٍ 3
 8918زيارة تفتي�شية و�إغالق 33
ً
حمال جتاريًا و�إحالة  106خمالفات
�إىل النيابة العامة يف 2018
ح�صر مناق�صة ت�شييد مركز
املعار�ض اجلديد بني  9مقاولني
واالنتهاء من الت�صاميم

جانب من امل�ؤمتر

القطاع ال�صناعي
وا�ستعر�ض الزياين الأرقام التي �سجلها قطاع �ش�ؤون
ال�صناعة بالوزارة ،حيث �أظهرت الإح�صائيات ارتفاعً ا يف
عدد طلبات الق�سائم ال�صناعية بلغ  36طل ًبا مقابل 27
طل ًبا يف العام  ،2017ومتت املوافقة على  %78من �إجمايل
الطلبات التي تلقتها الوزارة خالل .2018
وبلغ عدد عقود االيجار التي ابرمتها الوزارة يف املناطق
ال�صناعية  74عقدًا يف  2018مقابل  87عقدًا مت توقيعه
يف العام .2017
و�أرجع الزياين �سبب تراجع عدد الرتاخي�ص ال�صناعية
ترخي�صا يف � 2017إىل 59
من 90
ترخي�صا يف العام
ً
ً
اجلاري �إىل �شح الأرا�ضي ال�صناعية ،بالإ�ضافة �إىل تغيري
ت�صنيف بع�ض ال�سجالت التجارية التي كانت ت�صنف يف
ال�سابق �ضمن امل�صانع وحتويلها �إىل ور�ش مثل حمالت
االملنيوم واملطابخ وغريها من ال�صناعات اخلفيفة.
وفيما يتعلق بحجم اال�ستثمار للرتاخي�ص ال�صناعية
فقد بلغ  56.336مليون دينار يف  2018مقابل 92.860
مليون دينار يف  ،2017كما �أ�شار �إىل �أن عدد معامالت
القيد يف ال�سجل ال�صناعي بلغ  547قيدًا يف  ،2018فيما
�سجل العام املا�ضي  122قيدًا ،وبلغ عدد امل�صانع احلا�صلة
على الإعفاء اجلمركي  214م�صنعً ا يف العام اجلاري مقابل
 218م�صنعً ا يف العام .2017
وعلى م�ستوى تطوير ومراقبة املناطق ال�صناعية قال
الزياين �إن الوزارة قامت خالل العام اجلاري بـ2619
زيارة تفتي�شية على امل�صانع يف املناطق ال�صناعية ،حيث
�شهد الزيارات ارتفاعً ا مقارنة بالعام  2017الذي مت خالله
تنظيم  782حملة تفتي�شية ،كما مت بلغ عدد املخالفات
املر�صودة يف املناطق ال�صناعية  168خمالفة يف 2018
مقارنة مع  53خمالفة يف العام ال�سابق.
وفيما يتعلق بتطوير البنية التحتية للمناطق
ال�صناعية ،نّ
بي الزياين �أنه مت تطوير البنية التحتية يف
منطقة جنوب احلد املرحلة الأوىل بن�سبة  ،%98كم مت امتام
 %96من االعمال يف حمطة معاجلة مياه ال�صرف ال�صحي
يف منطقة جنوب البا.
ولفت الزياين �إىل �أن املتبقي من املناطق ال�صناعية التي
حتت �إدارة الوزارة غري امل�ست�أجرة ي�ساوي  ،%10الف ًتا
يف الوقت ذاته �إىل عدم وجود خطط لرفع قيمة �إيجارات
االرا�ضي ال�صناعية حال ًيا.

قطاع التجارة

وعن قطاع �ش�ؤون التجارة ،قال الزياين �إن عدد
ال�سجالت التجارية ال�صادرة يف  2018بلغ 14.863
�ألف �سجل يف  ،2018مرتاجعً ا يف عدد ال�سجالت ال�صادة

خالل العام املا�ضي الذي �شهد ا�صدار � 16.413ألف �سجل،
مرجعً ا �سبب ذلك �إىل االجراءات الت�صحيحية التي اتخذتها
الوزارة ب�ش�أن ال�سجالت التجارية غري الن�شطة والتي مت
�إلغاء الكثري منها.
ويف ال�سياق ذاته ،ارتفع جمموع الطلبات التي تلقاها
مركز امل�ستثمرين بن�سبة كبرية ،حيث تلقى املركز 12645
طل ًبا يف  ،2018مقابل  5893طل ًبا يف  ،2017كما
�سجل عدد ال�سجالت الرتاكمية الن�شطة منوا متقاربا مع
العام ال�سابق ،حيث بلغ عدد ال�سجالت يف العام اجلاري
 84.067الف �سجل ،بينما بلغ عددها  84.262الف �سجل
يف .2017
وارتفع عدد تراخي�ص �سيارات بيع االغذية املتجولة
بن�سبة ت�صل �إىل � ،%200إذ بلغ عددها � 72سيارة يف
 2018مقابل � 37سيارة يف العام املا�ضي ،كما �سجلت
تراخي�ص ال�سجالت االفرتا�ضية «�سجلي» ارتفاعً ا طفي ًفا جدًا
يف العام اجلاري ،حيث بلغ � 454سجالً مقابل � 453سجالً
يف .2017
و�أ�شار الزياين �إىل �أن الوزارة بدات يف عملية تطوير
نظام �سجالت التي �ستتم على عدة مراحل بهدف تب�سط
االجراءات وتقلي�ص عدد اجلهات املعنية بال�سجالت،
متوقعا االنتهاء من جميع مراحل التطوير يف الربع الثالث
من العام اجلاري.
وفيما يتعلق بحماية امل�ستهلك� ،أو�ضح الزياين �أن
جمموع ال�شكاوى التي تلقتها االدارة ارتفاع عن العام
املا�ضي بحوايل � 1000شكوى� ،إذ تلقت االدارة 2838
ً
ً
بالغا يف العام ال�سابق.
بالغا يف  ،2018مقابل 1832
و�أ�شار الزياين �إىل �أن �إدارة فح�ص املعادن واالحجار
الكرمية �سجلت ارتفاعً ا � ً
أي�ضا يف عدد معامالت الفح�ص
التي اجرتها خالل العام اجلاري والتي بلغت  29.934الف
معاملة ،بينما بلغ  25.050الف معاملة يف .2017
وك�شف الزياين عن �إحالة � 493سلعة مقلدة �إىل النيابة
العامة خالل العام  ،2018بالإ�ضافة �إىل فح�ص 6211
عالمة وطنية ودولية فيما يخ�ص امللكية الفكرية ال�صناعية،
ريا �إىل �أن عدد العالمات التجارية التي �سجلتها الوزارة
م�ش ً
بلغ  7448معاملة يف هذا العام مقابل  7639يف العام
الذي �سبقه.

وتطرق وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة زايد
الزياين يف حديثه �إىل جمل�س تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،حيث �أ�شار �إىل االهداف التي ي�سعى املجل�س �إىل
حتقيقها بحلول العام  ،2022ومن �أبرزها رفع م�ساهمة
امل�ؤ�س�سات ال�صغري واملتو�سطة يف الناجت املحلي االجمايل
من � %30إىل  ،%40ورفع م�ساهمتها يف ال�صادرات الوطنية
من � %8إىل  ،%20بالإ�ضافة �إىل رفع ن�سبة البحرنة فيها من
� 36ألف بحريني �إىل � 43ألف بحريني.

قطاع ال�سياحة

مركز املعار�ض اجلديد

ويف القطاع ال�سياحي ،قال الزياين �إن هذا القطاع حقق
من ًوا جيدًا يف �أعداد الزائرين والليايل ال�سياحية بالإ�ضافة
ريا �إىل �أن �إجمايل
�إىل معدل اقامة ال�سائحني يف البحرين ،م�ش ً
عدد الزائرين الدوليني اىل البحرين بلغ  10.3مليون زائر
يف  2018مقابل  9.7مليون زائر يف  ،2017م�سجالً
ارتفاعً ا بن�سبة .%6

و�سجلت الليايل ال�سياحية منو بن�سبة  %22.3يف
 2018مقارنة ب�سابقتها ،حيث ارتفع عدد الليايل ال�سياحية
من  8ماليني ليلة �إىل  9.8مليون ليلة ،كما ارتفع معدل
االقامة لل�سائح بن�سبة  %18.9يف  2018مقارنة بالعام
املا�ضي ،م�سجال  2.8ليلة يف العام اجلاري مقابل  2.4ليلة
يف .2017
وك�شف الزياين عن اطالق مبادرة لتطوير القطاع
ال�سياحي تت�ضمن مراجعة �شاملة لكافة اال�شرتاطات
والقوانني اخلا�صة باال�ستثمار يف هذا القطاع الهام بهدف
ت�سهيلها جلذب امل�ستثمرين.

مركز التفتي�ش

و�أكد الزياين �أن �إطالق مركز التفتي�ش اخلا�ص بالوزارة
ريا �إىل
كان من �أهم و�أبرز �إجنازاتها خالل العام اجلاري ،م�ش ً
�أن االهداف الرئي�سية الن�شاء املركز هي ف�صل التفتي�ش عن
املهام االدارية االخرى خللق ا�ستقاللية للجهاز ،بالإ�ضافة �إىل
تطوير �أدار املفت�شني امليدانيني وتوثيق النتائج الكرتونيا،
ورفع م�ستوى التفتي�ش من خالل تنظيم ومتابعة ال�شكاوى.
نّ
وبي الزياين �أن الزيارات امليدانية التي قام بها املركز
يف  2018ارتفعت بن�سبة � ،%113إذ بلغ عدد الزيارات هذا
العام  8918زيارة ،مقابل  8014يف العام ال�سابق ،كما
زاد التفتي�ش االلكرتوين بن�سبة  ،%20حيث �سجل 14410
معاملة تفتي�ش الكرتوين يف  2018مقابل  11410معاملة
يف .2017
ً
و�أ�شار الزياين �إىل �أنه �إغالق  33حمال جتار ًيا ،فيما مت
حتويل  106من املخالفات امل�سجلة �إىل النيابة العامة.

جمل�س تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة

وردًا على ا�سئلة ال�صحفيني حول �آخر تطورات مركز
املعار�ض اجلديد ،قال الزياين �إن املركز جتاوز مرحلة
الت�صاميم التي مت االنتهاء منها ،ومت طرح مناق�صة الت�شييد
التي انح�صرت بني  9مقاولني ،م�شريًا �إىل �أن �آخر موعد
لالنتهاء من مرحلة تقدمي العطاءات �سيكون يف  16يناير
املقبل.
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ا�ستعدادًا لتطبيق قانون القيمة امل�ضافة ..وزارة «التجارة»:

تكثيف احلمالت التفتي�شية على الأ�سواق واملحالت التجارية
تنفي ًذا للتوجيهات امللكية ال�سامية ،ويف �إطار الدور
الرقابي وكذلك التوعوي للم�ستهلكني والقطاع التجاري
على ح ٍد �سواء؛ فقد با�شر مركز التفتي�ش ال�شامل بوزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ،وبالتن�سيق مع �إدارة
حماية امل�ستهلك ،تكثيف احلمالت التفتي�شية للرقابة على
املحالت التجارية ،وكذلك توعية �أ�صحابها ب�أهمية االلتزام
ب�ضوابط ون�صو�ص قانون ال�ضريبة امل�ضافة وما ت�ضمنه
من التزامات ،يف الوقت الذي كثف مركز التفتي�ش ال�شامل
دوره يف ر�صد ومتابعة م�ستجدات الأ�سواق واملحالت
التجارية يف خمتلف مناطق البحرين ،للوقوف والت�أكد
من التزام املحالت التجارية بالقوانني والت�شريعات

التي تنظم عمليات البيع وال�شراء ،يف ظل تطبيق قانون
�ضريبة القيمة امل�ضافة.
ويف هذا ال�صدد ،نفذ جهاز التفتي�ش بالوزارة حمالت
تفتي�شية متفرقة ومكثفة �صباح �أم�س ملختلف الأ�سواق
واملحالت التجارية واخلدمية املختلفة يف كافة مناطق
البحرين للت�أكد من تقيد اجلميع بالأنظمة والقوانني
املعتمدة يف هذا اجلانب� ،إ�ضافة �إىل الت�أكد من عدم تطبيق
�أو احت�ساب ال�ضريبة على ال�سلع امل�ستثناة �أو املعفاة
وتلك ال�سلع واخلدمات غري امل�سجلة يف قيد الت�سجيل
ال�ضريبي ،مبا قد ي�سبب ال�ضرر على حقوق امل�ستهلكني.
كما جددت الوزارة دعوتها للقطاع التجاري بااللتزام

بقانون ال�ضريبة امل�ضافة عرب الت�سجيل على موقع
جهاز ال�ضرائب اخلليجية  www.nbt.gov.bhوالتقيد
بالأنظمة والقوانني ذات ال�صلة.
و�إىل ذلك� ،أهابت الوزارة بكافة املواطنني وامل�ستهلكني
الكرام بالتعاون معها ومع كافة الأجهزة احلكومية ذات
العالقة من خالل التبليغ عن �أية خمالفات �أو جتاوزات
للقانون عرب التوا�صل مع مركز االت�صال الوطني على
هاتف  ،80008001منوه ًة يف هذا الإطار �إىل انها
م�ستمرة يف تكثيف �أعمال الرقابة والر�صد مبا ي�ضمن
تطبيق القوانني ذات ال�صلة ويحفظ م�صالح امل�ستهلكني
والقطاع التجاري على حد �سواء.

تنظمها «الغرفة» وبالتعاون مع وزارة التجارة

ور�شة حول �آلية تطبيق ر�سوم مزاولة الأن�شطة التجارية اجلديدة

«�إي بي �إم تريمينالز» تعني �أع�ضاء جمل�س الإدارة اجلديد
قالت �إي بي �إم تريمينالز ،ال�شركة امل�شغلة
احل�صرية للميناء التجاري الوحيد يف مملكة البحرين
انه بعد النجاح الذى �سجله االكتتاب العام لها والذي
فاق التوقعات� ،أعلنت ال�شركة تعيني �ستة �أع�ضاء
جمل�س �إدارة ك�شركة مدرجة عامة.
ويت�ضمن جمل�س الإدارة اجلديد ديفيد �سكوف،
�سورين يعقوب�سن وفوزي كانو مديرين تنفيذيني.
كما مت تعيني جي�سرب كيدقارد مديرا غري تنفيذي،
بينما �سي�شغل كل من حممد ال�شروقي وناظم �صالح
ال�صالح منا�صب مديرين م�ستقلني .وقد مت الإعالن

«الوطني» :ال نزال ندر�س اال�ستحواذ
على �أ�سهم «البحرين الإ�سالمي»
قال بنك البحرين الوطني ،املدرج يف �سوق
البحرين املايل ،وهو �أكرب بنك وطني حكومي باململكة،
�إنه ال يزال يدر�س العر�ض الطوعي لال�ستحواذ على
الأ�سهم ال�صادرة لبنك البحرين الإ�سالمي.
و�أو�ضح البنك يف بيان له على موقع البور�صة
�أم�س الأربعاء� ،أنه ال يزال يبا�شر يف امل�شاورة مع
بنك البحرين الإ�سالمي فيما يخ�ص �إمكانية تقدمي
عر�ض ا�ستحواذ طوعي ر�سمي للأ�سهم ال�صادرة لبنك
البحرين الإ�سالمي .و�أ�شار �إىل �أن نتائج الدرا�سة
تتوقف على ا�ستكمال التحليالت املالية واملراجعات
القانونية اجلارية وت�سوية ال�سعر و�شروط العر�ض.
كما تتوقف على احل�صول على كافة املوافقات
القانونية والرقابية الالزمة ،وموافقة جمل�س �إدارة
البنك وامل�ساهمني.
ويف نوفمرب املا�ضي ،نفى بنك البحرين الإ�سالمي،
تلقيه عر�ض ا�ستحواذ على الأ�سهم ال�صادرة له ،بعد
تداول �أخبار عرب ال�صحف ،حول تلقي بنك البحرين
الإ�سالمي ا�ستحواذا ً طوعيا ً ر�سميا ً لال�ستحواذ على
الأ�سهم اخلا�صة بالبنك.

بور�صة البحرين ترتد
مرتفعة على خمتلف الأ�صعدة

بهدف توعية وتثقيف �أ�صحاب ال�سجالت التجارية بالر�سوم اجلديدة التي مت تطبيقها
يف الأول من دي�سمرب  ،2018تنظم غرفة جتارة و�صناعة البحرين وبالتعاون مع وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ور�شة عمل تثقيفية حول «�آلية تطبيق ر�سوم مزاولة
الأن�شطة التجارية اجلديدة» ،وذلك يف متام ال�ساعة  11:00من �صباح يوم الأحد املوافق
 30دي�سمرب اجلاري بقاعة املجل�س ببيت التجار.
وقد وجهت الغرفة دعوتها �إىل جميع التجار و�أ�صحاب الأعمال واملهتمني يف اململكة
للح�ضور وامل�شاركة يف هذه الور�شة الهامة ،م�ؤكدة حر�صها على تنظيم مثل هذه النوعية
من الفعاليات وااللتقاء امل�ستمر بالتجار وتوعيتهم حول كافة امل�ستجدات على ال�ساحة
املحلية.
اجلدير بالذكر �أن الر�سوم اجلديدة التي مت تطبيقها ملزاولة الأن�شطة التجارية يف
مملكة البحرين �أ�صبحت  50دينا ًرا لر�سم القيد التجاري ،باال�ضافة �إىل ر�سم ثابت قدره
 100دينار ي�شمل من ن�شاط واحد �إىل � 3أن�شطة ،وكل ن�شاط �إ�ضايف يتم احت�ساب ر�سم
 100دينار �إ�ضافية.

عن هذه القرارات م�ؤخرا يف اجتماع اجلمعية العامة
الت�أ�سي�سية ،والذي مت الإعالن خالله عن املديرين
التنفيذيني وغري التنفيذيني وفقا حلقوق الت�صويت
بن�سبة  %10وفق املادة  175من قانون ال�شركات
التجارية وعملية انتخابية �سرية انتخب من خاللها
املديرين امل�ستقلني.
و�سوف يقوم �أع�ضاء جمل�س الإدارة بدور رئي�سي
فيما يتعلق مب�ستقبل ال�شركة ،حيث �سيقومون بتقدمي
امل�شورة وتوفري التوجيهات التي من �ش�أنها التعزيز
من �أداء �شركة �إي بي �إم تريمينالز البحرين ،واحلر�ص

اقت�صاد 13

على ا�ستمرار �إ�سهامات ميناء خليفة بن �سلمان نحو
تنمية االقت�صاد الوطني ململكة البحرين.
واجلدير بالذكر �أن �شركة �إي بي �إم تريمينالز
البحرين هي �أول �شركة نقل ولوج�ستيات يف اململكة
تدرج يف بور�صة البحرين مع فائ�ض ا�ستثماري مبعدل
� 4.4أ�ضعاف العر�ض املطروح .ويعد هذا االكتتاب
الأجنح يف تاريخ البحرين احلديث ،وذلك فيما يتعلق
مب�ساهمات امل�ستثمرين التي بلغت  97.4مليون �سهم
مت التقدم بالطلب عليها.

�سجلت ال�سوق البحرينية ارتفاعا جيدا خالل
تعامالت جل�سة يوم �أم�س ،بعد �أداء �إيجابي لقطاعات
البنوك واال�ستثمار واخلدمات ويف ظل ارتفاع
التعامالت� ،إذ ارتفع م�ؤ�شر ال�سوق العام بواقع
 5.30نقطة �أو ما ن�سبته  %0.40ليقفل عند م�ستوى
 1318.30نقطة.
وقام امل�ستثمرون �أم�س بتناقل ملكية  5.6مليون
�سهم ،بقيمة � 804.4ألف دينار.
وعلى ال�صعيد القطاعي ،ارتفع قطاع البنوك
التجارية بواقع  10.21نقطة ،تاله قطاع اال�ستثمار
بواقع  4.66نقطة ،ثم قطاع اخلدمات بواقع 4.13
نقطة ،فيما �أقفلت باقي القطاعات دون تغيري.
و�سجل �سعر �سهم م�صرف ال�سالم البحرين �أعلى
ن�سبة ارتفاع بواقع  %4.65و�صوال اىل �سعر 0.090
دينار ،تاله �سهم امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية بن�سبة
 %3.75و�صوال اىل �سعر  0.415دوالر ،يف املقابل
�سجل �سعر �سهم جي اف ات�ش �أعلى ن�سبة تراجع بواقع
 %2.17و�صوال اىل �سعر  0.225دوالر ،تاله �سهم
امل�صرف اخلليجي التجاري بن�سبة  %1.21و�صوال اىل
�سعر  0.082دينار.
واحتل �سهم م�صرف ال�سالم البحرين املركز الأول
بحجم التداوالت بواقع  2.8مليون �سهم ،تاله �سهم
البنك الأهلي املتحد بواقع � 961ألف �سهم.

القطاع غري النفطي �سينمو مبعدل  %3.4العامني املقبلني« ..الكويت الوطني»:

م�شروعات البنية التحتية تدعم منو البحرين و�إ�صالحاتها حتفز امل�ستثمرين
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية
قال تقرير لبنك الكويت الوطني �إن ا لإ�صالحات
املالية املقرتحة �ضمن برنامج التوازن املايل �سوف
تر�سل �إ�شارات �إيجابية �إىل امل�ستثمرين ،متوقعا ً
�أن يوا�صل القطاع غري النفطي دعم منو االقت�صاد
البحريني على خلفية تزايد معدالت االنفاق على
م�شاريع البنية التحتية ،التي �سيتم متويل بع�ضها
من خالل حزمة الدعم املايل اخلليجي ،التي جرى
االعالن عنها م�ؤخر ا ً بقيمة ت�صل �إىل  10مليارات
دوالر ،يف هيئة قرو�ض وودائع ومنح.
وقال التقرير :قد ت�سهم تلك املبالغ التي �سيتم
�صرفها على دفعات عدة خالل ال�سنوات اخلم�س
املقبلة يف متويل م�شاريع البنية التحتية الكربى
مثل م�شروع تو�سعة مطار البحرين الدويل لزيادة
طاقته اال�ستيعابية من امل�سافرين ،بهدف دعم قطاع
ال�سياحة ،الذي ت�صل تكلفته االجمالية �إىل مليار
دوالر .هذا �إىل جانب م�شروع تطوير �شركة نفط
البحرين وتو�سعة خطوط �إنتاج �شركة �أملنيوم
البحرين ( �ألبا) .ومن املقرر �أن ت�ؤتي تلك امل�شاريع
ثمارها من خالل حتقيق عائدات مالية جيدة وتوفري
فر�ص عمل مبا يعو�ض بع�ضا ً من ا لأث��ر ال�سلبي
املنعك�س على الطلب املحلي ج��راء تنفيذ تدابري
التق�شف املايل.
ً
ولفت التقرير �إىل �أن من املقرر �أي�ضا �أن ت�ستفيد
�أن�شطة القطاع النفطي من قيام البحرين يف عام

 2018ب�إن�شاء �صندوق للطاقة بقيمة مليار دوالر
من م�ستثمرين حمليني ودوليني.
و�سيوجه ال�صندوق ا�ستثماراته نحو قطاعي
النفط والغاز يف اململكة ،التي ت�شمل احلقول املكت�شفة
حديثا ً .و�سيرتتب على ذلك ت�سجيل الناجت املحلي
ا لإجمايل احلقيقي للقطاع النفطي من��و ا ً ب��ـ1.4%
و 1.6%يف عامي  2019و 2020على التوايل ،على
�أن ي�تراوح معدل منو الناجت املحلي ا لإجمايل يف
حدود  3%تقريبا ً يف ال�سنة املالية /2020.2019
وعالوة على ذلك ،من املتوقع �أن ي�ستفيد قطاع
اخلدمات املالية ،ثاين �أكرب القطاعات االقت�صادية بعد
النفط ،من املبادرات وا لإ�صالحات احلكومية خا�صة
يف جمال ابتكارات التكنولوجيا املالية «الفنتك» .كما
تعد تكلفة ممار�سة ا لأعمال يف هذا القطاع منخف�ضة
ن�سبيا ً وف ًقا للمعايري ا لإقليمية ،حيث تقل بن�سبة
 40%مقارنة بدبي .لذا تتبو أ� اململكة مكانة تناف�سية
جيدة يف هذا املجال .ومن املتوقع �أن يبلغ النمو
احلقيقي للقطاع غري النفطي  3.4%على �أ�سا�س
�سنوي يف العامني املقبلني.
وت�شري التقديرات  -بح�سب التقرير � -إىل �أن عجز
امليزانية �سيتقل�ص تدريجيا ً متا�شيا ً مع «برنامج
التوازن املايل» الذي تبنته البحرين ،وهو عبارة عن
�سل�سلة من ا لإ�صالحات التي تهدف �إىل خف�ض العجز
امل��ايل بحلول عام  2022من التقديرات احلالية
البالغة  8%من الناجت املحلي ا لإجمايل حتى الو�صول
�إىل ميزانية بال عجز وتخفي�ض م�ستوى الدين العام

من ن�سبته احلالية يف حدود  90%من الناجت املحلي
الإجمايل �إىل  82%من الناجت املحلي الإجمايل.
ومن خالل برنامج التوازن املايل ،تعتزم البحرين
توفري ح��وايل  800مليون دينار بحريني (2.1
مليار دوالر) على مدى ال�سنوات اخلم�س املقبلة
من خالل �ست مبادرات تتمثل يف ما يلي :تقلي�ص
امل�صروفات الت�شغيلية احلكومية ،طرح برنامج
التقاعد االختياري ملوظفي احلكومة ،زيادة كفاءة
هيئة الكهرباء واملاء لتحقيق التوازن بني �إيراداتها
وم�صروفاتها بحلول عام  2022عن طريق تعديل
التعريفات ،تعزيز كفاءة وعدالة الدعم احلكومي
املبا�شر للمواطنني ذوي ال��دخ��ل املنخف�ض �إىل
املتو�سط ،حت�سني كفاءة الإنفاق احلكومي ،وت�سهيل
الإجراءات احلكومية وتعزيز امل�ساءلة داخل الدوائر
احلكومية وزيادة الإيرادات غري النفطية.
ومن املقرر �أن يتقل�ص عجز املوازنة من  8%عام
احلايل �إىل ن�سبة  5.9%من الناجت املحلي الإجمايل
يف عام  2019و �إىل ن�سبة  4.6%من الناجت املحلي
الإجمايل يف عام .2020
و�أ�شار التقرير �إىل حت�سن �إمكانية احل�صول على
متويل �أقل تكلفة يف الأ�شهر التي �أعقبت الإعالن عن
حزمة الدعم اخلليجية ،مع اكت�ساب امل�ستثمرين
ثقة �أكرب يف ما يتعلق بالآفاق امل�ستقبلية لالقت�صاد
البحريني .وبالفعل ،قامت وكالة موديز م�ؤخرا ً
بتحديث توقعاتها جتاه البحرين من نظرة �سلبية
�إىل م�ستقرة على خلفية حزمة الدعم املايل.

«ال ّراوي» يُح ِّلق مع طريان اخلليج
�ضمن �أنظمة الرتفيه اجلوي
قالت طريان اخلليج �إنها د�شنت تعاون مع �شركة
ال ّراوي لتوفري عدد من الكتب ال�صوت ّية على منتِ �أ�سطول
طائرات الناقل الوطني ،وهي عبارة عن جمموعة كتب
خمتلفة وخمت�صة يف الإدارة والرتبية وتطوير الذات
والروايات وكتب الأطفال ،ترتاوح مدة عر�ضها ما بني
 50دقيقة وعدة �ساعات لكل كتاب على حدة ،وبهذه
ال�صوت ّية من ال ّراوي يف ال�سماء
اخلطوة حتلِّ ُق الكتب ّ
مع طريان اخلليج� ،سع ًيا ل ِ
إحياء �أ ّمة «اقر�أ».
علّق نائب الرئي�س التنفيذي لطريان اخلليج
القبطان وليد العلوي قائالً« :نفخر بت�شجيع القطاعات
املختلفة ورواد الأعمال البحرينيني ،وي�سعدنا �أن ن�ض ّمن
كتب الراوي امل�سموعة يف نظامنا للرتفيه اجلوي؛ حيث
�ستخاطب هذه الإ�ضافة للأدب العربي �شريحة كبرية
من م�سافرينا ،و�ستوفر خيارا ً �آخر للرتفيه والتعلم يف
�آن واحد على منت رحالتنا».
وقال الرئي�س التنفيذي ل�شركة «الراوي» حممد
�إبراهيم�« :إنه ملن دواعي فخرنا �أن يتم بث الكتب
ال�صوتية للراوي على منت طائرات �شركة طريان
اخلليج ،الناقل الوطني ململكة البحرين ،وهذا يُعَ ُّد
�إجنا ًزا ل�شركتنا النا�شئة وخطوة حا�سمة يف �سعينا
لتحقيق ر�ؤيتنا يف الو�صول �إىل اجلمهور العاملي� .إن
احت�ضان طريان اخلليج للراوي هو �شهادة عظيمة على
�أر�ض البحرين اخل�صبة لريادة الأعمال.

