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يف بيانات �أغ�سط�س املا�ضي مل�صرف البحرين املركزي

امليزانية املوحدة للم�صارف ترتفع �إىل �أكرث من  200مليار دوالر
�إج��م��ايل القرو�ض والت�سهيالت االئتمانية م��ن م�صارف التجزئة تتجاوز  9.982مليون دينار
ك�شفت البيانات اخلا�صة بالن�شرة الإح�صائية ال�شهرية
ال�صادرة عن م�صرف البحرين املركزي ل�شهر �أغ�سط�س  2019عن
ارتفاع ال�سيولة النقدية (ن ،)3حيث بلغت  13,531.5مليون
دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام  2019مقابل 12,304.4
مليون دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من العام املن�صرم� ،أي بزيادة
قدرها  .%10.0كما بينت االح�صائيات انخفا�ض �إجمايل الر�صيد
القائم لأدوات الدين العام يف نهاية �شهر �أغ�سط�س املا�ضي ،والذي
ي�شمل �سندات التنمية احلكومية و�أذونات اخلزانة و�صكوك الت�أجري
الإ�سالمية و�صكوك ال�سلم الإ�سالمية ،حيث بلغ  11,293.4مليون
دينار مقارنة ب�إجمايل الر�صيد القائم لأدوات الدين العام يف �شهر
�أغ�سط�س من العام املن�صرم الذي بلغ  11,551.0مليون دينار.
كما �أظهرت البيانات ارتفاع امليزانية املوحدة للجهاز امل�صريف
من  192.3مليار دوالر �أمريكي يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام
� 2018إىل  200.6مليار دوالر �أمريكي يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من
العام احلايل ،م�سجالً زيادة مبقدار  8.3مليار دوالر �أمريكي� ،أو ما
يعادل .%4.3
وعك�ست البيانات ارتفاع قيمة اجمايل القرو�ض والت�سهيالت
االئتمانية القائمة واملقدمة من قبل م�صارف قطاع التجزئة اىل
 9,829.8مليون دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام 2019

مقابل  9,196.0مليون دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام
� ،2018أي بزيادة قدرها  .%6.9وي�شمل هذا املبلغ القرو�ض
والت�سهيالت القائمة املقدمة مل�ؤ�س�سات قطاع الأعمال ،والتي بلغت
قيمتها  5,205.0مليون دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من هذا
العام مقابل  4,940.1مليون دينار يف نهاية نف�س الفرتة من العام
املن�صرم� ،أي بزيادة قدرها .%5.4
من جانب �آخر� ،أظهرت البيانات �أن عمليات بطاقات االئتمان
وبطاقات اخل�صم عرب من�صات نقاط البيع قد ارتفعت مبقدار 15.7
مليون دينار ،حيث بلغت قيمة هذه العمليات  198.3مليون دينار
يف �شهر �أغ�سط�س من عام  2019مقابل  182.6مليون دينار يف
�شهر �أغ�سط�س من العام املا�ضي� ،أي بزيادة ن�سبتها .%8.6
كما ارتفعت امليزانية املوحدة مل�صارف قطاع التجزئة مبقدار
 2.9مليار دينار �أو ما يعادل  ،%9.1حيث بلغت امليزانية املوحدة
 34.8مليار دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام  2019مقابل
 31.9مليار دينار يف �شهر �أغ�سط�س من العام املن�صرم .كما �أظهرت
البيانات ارتفاع الودائع املحلية من غري امل�صارف بالعمالت املحلية
والأجنبية �إىل  13.0مليار دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام
 2019مقابل  11.8مليار دينار يف نهاية �شهر �أغ�سط�س من عام
 ،2018وهي زيادة بن�سبة .%10.2

«بنفت» تطرح عدة خدمات جديدة ..اجلناحي:

�إطالق «الدفع الالتالم�سي» و�إ�ضافة  3خدمات للمحفظة الإلكرتونية
هدى عبدالنبي:
ك�شف الرئي�س التنفيذي
«بنفت»
ل�شركة
التنفيذي
عبدالواحد اجلناحي �أن ال�شركة
ب�صدد �إطالق  3خدمات جديدة
خالل العام اجلاري ،الف ًتا �إىل �أن
اخلدمات تتمثل يف خدمات الدفع
الالتالم�سي ،وتطوير املحفظة
الوطنية الإلكرتونية للهواتف
الذكية (بنفت بي ،)BenefitPay
بالإ�ضافة �إىل �إطالق ال�شيكات
الإلكرتونية.
و�أو�ضح اجلناحي -يف
ت�صريحات لل�صحفيني على هام�ش
منتدى حماية امل�ستهلك� -أن
ال�شركة تعمل على نظام الرتميز
الذي ميهّد لإطالق خدمات الدفع
الالتالم�سي �أو الدفع دون مترير
(�إدخال) البطاقات «Tap and
 ،»Goوالتي �ستطبقها ال�شركة
قري ًبا على تطبيقها «بنفت بي»
عرب ا�ستخدام نظام الرتميز.
وتعد �أنظمة الرتميز تكاملية
مع �أنظمة الدفع با�ستخدام تقنية

جناحي يتحدث لل�صحفيني

الدفع الالتالم�سية �أو التوا�صل
قريب املدى (.)NFC
وت�شابه التقنية التي تعمل
عليها «بنفت» حال ًّيا �إىل حد ما
النظام الذي تعمل عليه «�أبل بي»
من قبل �شركة التقنية العاملية
«�أبل» ومعايري نظم املدفوعات
العاملية من «ما�سرت كارد»
و«فيزا»� ،إذ �إن توافر نظم الرتميز
ي�سهل على البنوك توفري خدمات
الدفع لهذه الأنظمة العاملية.
و�ستوفر التقنية اجلديدة
�إ�ضافة البطاقات واحل�سابات

�إىل ح�ساب «بنفت بي» ب�سهولة
عرب �إر�سال رمز �أمان بني البطاقة
واجلهاز النقال ،عبارة عن خطوط
رمزية يتم من خاللها حماية
البيانات احل�سا�سة عن طريق
ا�ستبدال بيانات الزبون برقم يتم
�إن�شا�ؤه ح�ساب ًيا ي�سمى «الرمز
املميز» يف رمز البطاقة االئتمانية،
�إذ يتم ا�ستبدال رقم احل�ساب
الأ�سا�سي للعميل وبياناته ب�سل�سلة
من الأرقام التي يتم �إن�شا�ؤها
ع�شوائ ًّيا ،ما يحمي الزبون من
عمليات االحتيال والقر�صنة التي

قد يتعر�ض لها يف �أثناء �إجراء
املعامالت املالية.
وبد�أت ال�شركة املزودة لنقاط
البيع توزيع �أجهزة ذكية تتيح
�إمكانية الدفع الالتالم�سي.
وحول تطوير املحفظة
الوطنية الإلكرتونية للهواتف
الذكية (بنفت بي ،)BenefitPay
قال�« :إن ال�شركة ب�صدد �إ�ضافة
خدمات جديدة �ضمن حزمة
التطوير املرتقبة يف التطبيق
لت�شمل التحويالت املالية الدولية،
والتق�سيم اجلماعي لفاتورة الدفع،
�إ�ضافة لآخر العرو�ض الرتويجية
املتاحة �ضمن �شبكة املتاجر
امل�شاركة قري ًبا».
وفيما يتعلق بال�شيكات
الإلكرتونية� ،أ�شار اجلناحي �إىل
�أن ال�شركة ب�صدد �إطالق خدمة
ال�شيكات الإلكرتونية بنهاية العام
اجلاري ،الف ًتا �إىل �أن م�شروع
خدمة ال�شيكات الإلكرتونية يتيح
�إ�صدار و�إدارة وتبادل و�إيداع
وت�سوية ال�شيكات �إلكرتون ًيا ب�شكل
�آمن و�سريع.

بور�صة البحرين :تداول  4.49مليون �سهم بقيمة  1.03مليون دينار
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» �أم�س الأربعاء عند م�ستوى 1517.92
بارتفاع قدره  0.20نقطة مقارنة ب�إقفاله �أم�س الأول الثالثاء ،يف حني
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين الإ�سالمي» عند م�ستوى  746.74بارتفاع قدره
 1.28نقطة مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وقد تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين»  4.49مليون �سهم،
بقيمة �إجمالية قدرها  1.03مليون دينار بحريني ،مت تنفيذها من خالل
� 75صفقة� ،إذ ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك

التجارية التي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة � 569.33ألف دينار� ،أي ما
ن�سبته  %55.39من القيمة الإجمالية للتداول ،وبكمية قدرها 2.63
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 44صفقة.
جاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة � 268.63ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %26.14من �إجمايل قيمة
الأ�سهم املتداولة ،وبكمية قدرها � 801.35ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 8صفقات.

جمعية رجال الأعمال�« :صندوق ال�سيولة»
يع ّزز املكانة االقت�صادية للقطاع اخلا�ص
�أ�شادت جمعية رجال الأعمال
امللتقى
مبخرجات
البحرينية
احلكومي  2019الذي �أقيم برعاية
كرمية من �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري خليفة بن �سلمان �آل خليفة
رئي�س الوزراء املوقر ،والذي �شهد
�إعالن مبادرة �صاحب ال�سمو امللكي
الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئي�س جمل�سالوزراء ب�إن�شاء
�صندوق لل�سيولة بحجم  100مليون
دينار؛ بهدف �إعادة هيكلة االلتزامات
املالية لل�شركات يف القطاع اخلا�ص،
وتكليف �سموه لوزارة املالية
واالقت�صاد الوطني بالتن�سيق مع
اجلهات الر�سمية ذات العالقة
و�صندوق العمل «متكني» والبنوك
الوطنيةلإمتام هذه املبادرة.
وقال رجل الأعمال خالد را�شد
الزياين رئي�س جمعية رجال
الأعمال البحرينية� ،إن �إن�شاء
«�صندوق ال�سيولة» من �ش�أنه �أن
يع ّزز املكانة االقت�صادية مل�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ،متا�ش ًيا مع الر�ؤية
االقت�صادية للمملكة  ،2030مبا
يعك�س حر�ص واهتمام ودعم
احلكومة املوقرة بقيادة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان
�آل خليفة رئي�س الوزراء املوقر،
و�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان
بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء املوقر ،مل�ؤ�س�سات
القطاع اخلا�ص ومتكينها من
اال�ضطالع مبهامها وم�س�ؤولياتها
يف رفد االقت�صاد الوطني وامل�شاركة

خالد الزياين

بفاعلية يف امل�سرية التنموية ال�شاملة
التي ت�شهدها البالد.
و�أ�ضاف الزياين« :من دون �شك،
�إطالق �صاحب ال�سمو امللكي ويل
العهد ملبادرة (�صندوق ال�سيولة)
جاء يف وقت يتطلع فيه القطاع
اخلا�ص ملثل هذه املبادرة املتميزة
والفريدة من نوعها؛ من �أجل �إعادة
التوازن لل�سوق البحريني».
وختم الزياين« :نحتاج اليوم
و�أكرث من �أي وقت م�ضى �إىل البحث
عن احللول املبتكرة ملعاجلة �آثار
التعثرّ املايل الذي اجتاح عددًا من
م�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص التي باتت
تواجه م�شاكل وحتديات حقيقية على
م�ستوى ال�سيولة؛لتمكينها من النمو
والتطور واال�ستمرار يف م�سرية
البناء والتنمية ،وما (�صندوق
ال�سيولة) �إال واحدة من �أهم املبادرات
النوعية التي متخ�ضت عنها �أعمال
امللتقى احلكومي لعام .»2019
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خالل ور�شة «�آلية الإر�ساليات املحدثة يف منافذ ال�سعودية»

التطبيق الإلزامي للآلية املحدثة يف مطلع �أغ�سط�س 2020
قال رئي�س منفذ ج�سر امللك فهد ،فهد ال�شراري� ،إن
عدد امل�ستوردين ال�سعوديني من البحرين بلغ ما يقارب
 50م�ستوردًا خالل العام اجلاري ،م�شريا يف الوقت
ذاته �إىل �أن ج�سر امللك فهد ي�ستقبل يوميا ما يقارب 35
�شاحنة معظمها حمملة مبواد غذائية.
نّ
وبي ال�شراري يف الت�صريحات التي �أدىل بها
لل�صحفيني خالل م�شاركته يف ور�شة عمل «�آلية
الإر�ساليات املحدثة يف منافذ اململكة العربية ال�سعودية»
التي نظمتها غرفة جتارة و�صناعة البحرين يوم �أم�س،
�أن املنتجات التي ت�سجل عليها ادعاءات طبية مينع
ا�ستريادها.
وقد قامت الهيئة العامة للغذاء والدواء ال�سعودية
ب�إ�صدار حتديث لآلية ف�سح �إر�ساليات الأغذية الواردة
بتعميم الهيئة ال�صادر يف  25مار�س املا�ضي؛ وذلك
حر�صا على تي�سري التبادل التجاري و�سال�سة دخول
ً
املنتجات �إىل اململكة� ،إذ �سيبد�أ التطبيق االختياري للآلية
اجلديدة مطلع نوفمرب املقبل ،على �أن يبد�أ تطبيق الآلية
املحدثة يف بداية �أغ�سط�س .2020
من جانبه ،ك�شف مدير م�شروع الهيئة العامة للغذاء
والدواء عبدالعزيز الرا�شد عن وجود خطة م�ستقبلية
لتوحيد املوا�صفات وو�ضع منفذ واحد من دول اخلليج
العربي ،ميكن من خالله الف�سح يف �إحدى دول اخلليج
واملرور للدولة اخلليجية الأخرى دون احلاجة للف�سح،
م�ؤكدًا حر�ص الهيئة واهتمامها بالتجار وت�سهيل دخول

امل�ؤ�س�سة البحرينية لريادة الأعمال
تطلق «برنامج م�سرعات الت�صدير»

فريال نا�س

الإر�ساليات للمملكة العربية ال�سعودية ،من خالل
حتديث الآلية التي مت العمل عليه منذ فرتة ويتم عر�ضها
على التجار لال�ستئنا�س ب�آرائهم� ،إذ �ستعر�ض كذلك
خالل الأ�سبوع املقبل يف دولة الكويت ،تليها الإمارات
العربية املتحدة و�سلطنة عُ مان.
وقال �إن الهيئة تهدف من خالل الآلية اجلديدة �إىل
ف�سح �إر�ساليات الأغذية الواردة لت�سريع وت�سهيل عملية
�إنهاء �إجراءات ف�سح الإر�ساليات ،مبا ي�ضمن �سالمة
املنتجات� ،إ�ضافة �إىل �إمكان دخول الإر�ساليات من جميع
املنافذ �سواء املوجودة بها الهيئة �أو غري املوجودة بها،
وذلك ح�سب الآلية املرفقة.

�أما الوكيل امل�ساعد لل�صحة العامة بوزارة ال�صحة
د.مرمي الهاجري فقد �أ�شارت �إىل وجود �أقل من 8
م�صانع لت�صدير املنتجات الغذائية �إىل اململكة العربية
ال�سعودية� ،إذ ُمنحت مهلة � 6أ�شهر لتطبيق اال�شرتاطات
اجلديدة التي �أق ّرتها هيئة الغذاء والدواء ال�سعودية
للح�صول على اعتماد ت�صدير منتجاتها �إىل ال�سوق
ال�سعودي ،الفتة �إىل تقدمي الهيئة جميع الت�سهيالت
ل�صادرات البحرين ب�شكل كبري ،والعمل على ح ّل �أي
�إ�شكاليات �أو عار�ض قد يح�صل من خالل التوا�صل
مع اجلهات املخت�صة بعد الت�أكد من توافر اال�شرتاطات
و�سالمة الأغذية والأدوية لإكمال الإجراءات.

بوفد �ضم � 20سيدة ورجل �أعمال ..وبح�ضور ممثلي  24دولة عربية و�أجنبية

البحرين ت�شارك بوفد كبري يف م�ؤمتر امل�ستثمرات العرب يف م�صر
�شاركت مملكة البحرين بوفد كبري من �سيدات
ورجال الأعمال برئا�سة �سيدة الأعمال �أحالم جناحي
رئي�س جمعية �سيدات الأعمال بالبحرين يف �أعمال
م�ؤمتر ومعر�ض «اال�ستثمار العربي الأفريقي والتعاون
الدويل ..م�صر الطريق �إىل �أفريقيا» الذي نظمه احتاد
امل�ستثمرات العرب برئا�سة د.هدى ي�سى ،خالل الفرتة
من � 29سبتمرب �إىل � 2أكتوبر  ،2019حتت رعاية
واحت�ضان جامعة الدول العربية وجمموعة من الوزراء
امل�صريني ،وبح�ضور فاطيمة بهارى جنلة رئي�س
جمهورية نيجرييا وممثلة االحتاد بنيجرييا ،ووفد
كوري �ضم عددا كبريا من ال�شركات.
و�ضم الوفد البحريني �أكرث من � 20سيدة ورجل
�أعمال يف خمتلف القطاعات االقت�صادية ،و�شارك يف
امل�ؤمتر ممثلو �أكرث من  24دولة عربية و�أفريقية
و�أجنبية ،وتفاعل اجلميع لدعم التعاون والتكامل الذي للقطاعات االقت�صادية يف اململكة ،ومنها ال�سياحة
وال�صناعة والتجارة والتعليم وال�صحة واخلدمات
يحقق �أهداف التنمية امل�ستدامة.
ويف كلمتها بامل�ؤمتر� ،أكدت جناحي �أن البحرين اللوج�ستية وامل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،وغريها
متد �أيديها دائما للأ�شقاء وال�شقيقات العرب والأفارقة من القطاعات� ،إىل جانب البيئة االقت�صادية اخل�صبة
والأ�صدقاء من جميع �أنحاء العامل ،لال�ستثمار يف البحرين التي تتميز بها اململكة بف�ضل القوانني والت�شريعات
�أو خلق �شراكات جتارية مثمرة يف �أي مكان بالعامل ،اجلاذبة لر�ؤو�س الأموال الأجنبية.
و�أ�شارت �إىل �أن ر�ؤية البحرين االقت�صادية 2030
وقالت �إننا نت�شرف بوجودنا يف امل�ؤمتر املتميز واجلمع
الكرمي من امل�ستثمرات وامل�ستثمرين العرب والأفارقة .تعتمد على قطاع اال�ستثمار بو�صفه �أحد القطاعات
و�أو�ضحت �أحالم جناحي �أن قطاع اال�ستثمار يف مملكة الأ�سا�سية لنجاح الر�ؤية امل�ستقبلية الهادفة ،كما ت�سهم
البحرين حقق طفرة نوعية ملحوظة رغم الظروف البيئة التنظيمية التي �أ�س�ستها احلكومة ،من حيث
االقت�صادية العاملية ال�صعبة ،بف�ضل التطور املت�صاعد �سهولة الأنظمة والت�شريعات وكلفة بدء امل�شاريع

برعاية ا�سرتاتيجية من �صندوق العمل «متكني»،
وبالتعاون مع وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
البحرينية ،مركز �صادرات البحرين ،وغرفة التجارة
الأمريكية يف البحرين �أطلقت م�ؤ�س�سة ريادة الأعمال
البحرينية «برنامج م�سرعات الت�صدير».
وقدمت الأعمال فريال عبداهلل نا�س رئي�س جمل�س
الأمناء كلمة افتتاحية عر�ضت من خاللها نبذة عن امل�ؤ�س�سة
وبرنامج م�سرعات الت�صدير والهدف من تد�شينه ،وقالت
يف كلمتها �إن «امل�ؤ�س�سة البحرينية لريادة الأعمال» انطلقت
من �أفكار تثق يف قدرات رائدات الأعمال وال�شباب البحريني
يف قطاع ريادة الأعمال وتتحم�س لها ،و�أن الدعم الذي
�سيقدم من خالل برامج امل�ؤ�س�سة و�أهدافها �سيكون له بالغ
الأثر يف تطوير هذا القطاع ودعمه ،م�شرية �إىل �أن برنامج
م�سرعات الت�صدير وكذلك حا�ضنات الت�صدير هو �أحد هذه
اخلطوات التي مت االتفاق عليها مع �شركاءنا الإ�سرتاتيجيني
بهدف دعم رائدات ورواد الأعمال البحرينيني على تطوير
�أعمالهم وجتارتهم بهدف الت�صدير اخلارجي ،وم�ساعدتهم
جد ًيا على اتخاذ خطوات عملية بهذا ال�صدد.

�صادرات البحرين يطلق «خارطة �إمكانات
الت�صدير» لإيجاد الفر�ص الت�صديرية

التجارية ،يف تعزيز اال�ستثمار الأجنبي يف مملكة
البحرين ،وهو ما ت�ؤكده الأرقام ال�صادرة عن جمل�س
التنمية االقت�صادية بخ�صو�ص اال�ستثمار الأجنبي يف
�آخر � 3سنوات مبملكة البحرين� ،إذ بلغ  1.515مليار
دوالر بنهايةالعام  ،2018م�سجالً بذلك زيادة ن�سبتها
 %6.2عن العام  2017التي بلغ فيها حجم اال�ستثمار
الأجنبي  1.426مليار دوالر ،بزيادة  %486.8عن
العام  2016التي كانفيها 243مليون دوالر.
كما �أ�شارت �إىل تنظيم اجلمعية م�ؤمتر عربي
لالبتكارات يف  30نوفمرب مب�شاركة �أفريقية ودولية
وا�سعة.

�أعلن �صادرات البحرين �إطالق خدمته اجلديدة «خارطة
�إمكانات الت�صدير» ،وهي �أداة �إلكرتونية معتمدة تهدف �إىل
تعريف امل�ؤ�س�سات باملنتجات والأ�سواق التي حتتوي على
فر�ص الت�صديرغري امل�ستغلة ،وكذلك فر�ص تنويع ال�صادرات.
ا�ستنادًا �إىل منهجية تقييم �إمكانات وتنويع الت�صدير ملركز
التجارة الدولية ،فهي تقوم بتقييم م�ؤ�شرات �أداء ال�صادرات
البحرينية و�شروط الطلب والتعريف يف ال�سوق امل�ستهدف
لتوفري ت�صنيف فريد من نوعه للم�صدرين البحرينيني.
وتقوم هذه اخلريطة برتجمة البيانات التجارية �إىل
معلومات عملية ملعرفة فر�ص الت�صدير لأكرث من  200دولة
و 4000منتج ،وت�ستند �إىل النموذج االقت�صادي التجاري
املعتمد ،والتعريفات التجارية ،والناجت املحلي الإجمايل،
والبيانات اجلغرافية التي ت�ساعد يف اكت�شاف �إمكانات
الت�صدير غري امل�ستغلة وم�ساندة ال�صادرات البحرينية
للدخول للأ�سواق اجلديدة.
كما تهدف اخلدمة �إىل �إعداد خطط ا�سرتاتيجية وتنفيذية
للم�ؤ�س�سات لزيادة مبيعاتها الت�صديرية وتفعيل دورالقطاع
اخلا�ص حمر ًكا
رئي�سا يف عملية التنمية ال�شاملة لدعم عجلة
ً
الت�صدير يف اململكة ،ما ينعك�س �إيجابًا على زيادة وتنوع
املنتجات البحرينية ،وت�شجيع ال�صناعات الوطنية وزيادة
تناف�سيتها ،وت�شجيع الرتابط بني ال�شراكات الدولية.

البحرين يف �صدارة م�ستخدمي الإنرتنت عامل ًيا

 %99مـن الأفراد فـي الـبـحـريــن ي�سـتـخــدمـون الإنـتــرنـــت
ن�شرت هيئة تنظيم االت�صاالت مبملكة
البحرين م�ؤخ ًرا تقريرها حول نتائج �أحدث
ا�ستطالع �آراء امل�ستخدمني الأفراد ب�ش�أن
خدمات االت�صاالت.
وبح�سب نتائج اال�ستطالع ،ف�إن ن�سبة
م�ستخدمي خدمات الإنرتنت يف مملكة
البحرين قد بلغت  .%99وهذا م�ؤ�شر وا�ضح
على ازدياد انت�شار خدمات االنرتنت يف مملكة
البحرين ب�شكل كبري .وتت�صدر مملكة البحرين
دول العامل يف ن�سبة م�ستخدمي خدمات
الإنرتنت وذلك بح�سب البيانات ال�صادرة
عن االحتاد الدويل لالت�صاالت .وتبني نتائج
اال�ستطالع �أن تطبيقات الإنرتنت متثل �أهم
الأن�شطة الرئي�سية ال�ستخدام الإنرتنت ،ومن
�أهم هذه التطبيقات ا�ستخداما ً هي تطبيقات
التوا�صل االجتماعي ،حيث �أن  %99من الذين
�شملهم اال�ستطالع ذكروا �أنهم ي�ستخدمون
الوات�س �آب واليوتيوب و %95ي�ستخدمون
االن�ستجرام والفي�س بوك و %90ي�ستخدمون
تطبيق ال�سناب �شات.

وفيما يتعلق بخدمات الهاتف املتنقل ،ف�إن
جميع من �شملهم اال�ستطالع تقري ًبا لديهم
خدمة الهاتف املتنقل� .إال �أن اال�ستطالع يبني
�أن ن�سبة امل�ستخدمني الذين لديهم �شريحتني

هاتف متنقل �أو �أكرث بد�أت ترتاجع لت�صل �إىل
 %16يف عام  2018مقارنة بـ %38يف عام
 .2017وهذا يعك�س التطورات التي طر�أت
على خدمات الهاتف املتنقل املتمثلة يف طرح

باقات جديدة و�شاملة ،بالإ�ضافة �إىل الزيادة
الكبرية يف ا�ستخدام البيانات عن طريق
الهاتف املتنقل .ويظل ال�سبب الرئي�سي يف
امتالك �أكرث من �شريحة هاتف متنقل واحدة
هو ا�ستخدام �إحدى البطاقات لأغرا�ض العمل
والأخرى لالت�صاالت ال�شخ�صية فقط.
�أما بالن�سبة �إىل خدمة اخلط الثابت ،فقد
�أظهرت نتائج اال�ستطالع �أن  %16من الأ�سر
التي �شملهم اال�ستطالع ميتلكون خط هاتف
ثابت وتعود �أ�سباب هذه الن�سبة املنخف�ضة �إىل
االعتماد الكبري على خدمات الهاتف املتنقل.
وفيما يتعلق بر�ضا م�ستخدمي خدمات
االت�صاالت ،فقد بينت نتائج اال�ستطالع �أن
 %85من الذين �شملهم اال�ستطالع �أبدوا
ر�ضاهم عن خدمات االت�صاالت يف مملكة
البحرين .وقد تركزت مقرتحات امل�ستخدمني
يف خف�ض الأ�سعار وزيادة جودة اخلدمات.
ويف هذا ال�صدد� ،صرح القائم ب�أعمال
املدير العام للهيئة ال�شيخ نا�صر بن حممد
�آل خليفة «�إن نتائج هذا اال�ستطالع تظهر

تطورات كبرية يف طبيعة ا�ستخدام خدمات
االت�صاالت ومتطلبات امل�ستخدمني ،حيث �أن
الن�سب العالية مل�ستخدمي خدمات الإنرتنت
يف مملكة البحرين وحجم ا�ستخدام التطبيقات
التي تتطلب توفر �سرعات وبيانات كبرية،
بالإ�ضافة �إىل رغبة امل�ستخدمني يف احل�صول
على خدمات ب�أ�سعار �أقل وبجودة �أف�ضل،
يبني �أهمية �إن�شاء ال�شبكة الوطنية للنطاق
العري�ض با�ستخدام كابالت الألياف الب�صرية،
والذي مت من خالل عملية الف�صل ل�شركة
بتلكو .و�ستكون هذه ال�شبكة قادرة على
تقدمي خدمات النطاق العري�ض فائقة ال�سرعة
للم�ستخدمني الأفراد وامل�ؤ�س�سات».
اجلدير بالذكر �أن هذا اال�ستطالع �شمل
عينة من امل�ستخدمني الأفراد بلغت 1548
فردًا و�شملت الفئة العمرية من  15عا ًما فما
فوق .ومت ا�ستطالع �آراء امل�ستخدمني عن مدى
توافر وا�ستخدام خمتلف خدمات االت�صاالت
ومدى ر�ضا امل�ستخدمني عن خدمات االت�صاالت
واخلدمات املتاحة عرب الإنرتنت.
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يف تقرير التناف�سية العاملية

البحرين تتقدم خم�س نقاط وحتتل املركز الرابع عرب ًيا
حلّت البحرين يف املركز
الرابع عرب ًيا يف تقريرالتناف�سية
العاملية  2019التابع للمنتدى
االقت�صادي العاملي ،والذي
ُن�شر �صباح �أم�س .وكان الأداء
البحريني قد �شهد حت�س ًنا مبعدّل
خم�س نقاط خالل العام املن�صرم
لتح ّل اململكة يف املرتبة  45عامل ًيا
بعد �أن كانت يف املرتبة  50العامل
املا�ضي .هذا وقد �أحرزت اململكة
تقد ًما يف �أكرث  65ركيزة وم�ؤ�شر
فرعي من امل�ؤ�شرات الـ 103التي
يدر�سها التقرير ،مناف�سة بذلك
كربى اقت�صادات العامل و�أكرثها
تناف�سية.
عامل ًيا ،تعد �سنغافورة
�أكرث اقت�صادات العامل تناف�سية
لعام � ،2019إذ حققت جمموعً ا
قدره  ،84.8وذلك بتقدم 1.3
نقطة ،متجاوزة بذلك الواليات
املتحدة التي تراجعت �إىل املرتبة
الثانية .وجاءت منطقة هونغ
كونغ الإدارية اخلا�صة يف املرتبة
الثالثة ،بينما حلّت هولندا يف

املرتبة الرابعة و�سوي�سرا يف
اخلام�سةُ ،م�ش ّكلني بذلك املراتب
اخلم�س الأوىل .وبلغ متو�سط
معدّل نقاط االقت�صادات البالغ
عددها  141اقت�صادًا التي �شملها
التقرير  61نقطة� ،أي �أن هي بعد
حوايل  40نقطة تقري ًبا من القيمة
املثالية للم�ؤ�شر.
�أما �إقليم ًيا ،فيعترب تقرير
هذا العام الأف�ضل فيما يخ�ص
�أداء الدول العربية ،حيث �شهدت

غالبية الدول حت�س ًنا يف الرتتيب
العام ما عدا �سلطنة عُ مان ولبنان،
واليمن .وقد جنحت املنطقة
ريا يف اللحاق بركب
جناحا كب ً
ً
تقنية املعلومات واالت�صاالت،
وقد � ّأ�س�ست العديد من البلدان
بنية حتتية �سليمة .ولتحويل
بلدان املنطقة �إىل اقت�صادات
�أكرث �إبداعً ا وابتكا ًرا ،فعلى دول
املنطقة زيادة ا�ستثماراتها يف
املوارد الب�شرية.

حلّت الإمارات يف املرتبة
الأوىل ( 25عامل ًيا) تتبعها ك ّل
من قطر ( 29عامل ًيا) واململكة
العربية ال�سعودية ( 36عامل ًيا).
�أما البحرين ،التي �شهدت حت�س ًنا
مبعدّل خم�س نقاط ،فحلّت رابعة
�إقليم ًيا ( 45عامل ًيا) ،تبعتها
الكويت والتي �شهدت التقدم
الأكرب �ضمن �شقيقاتها العرب
مبعدّل  8نقاط ( 46عامل ًيا).

اقت�صاد 11

وزير النفط يفتتح ور�شة «من التو�صيف �إىل الإنتاج»
افتتح ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة
وزير النفط ور�شة بعنوان «من التو�صيف
�إىل الإنتاج :فك �شفرة مكامن ال�صخور
الكربونية ذات الت�صدع الطبيعي»،
مب�شاركة عدد من املتخ�ص�صني وكبار
ال�شخ�صيات والر�ؤ�ساء التنفيذيني ،ملناق�شة
عدد من املوا�ضيع ذات العالقة .وينظم هذا
احلدث جمعية مهند�سي البرتول بالتعاون
والتن�سيق مع الهيئة الوطنية للنفط
والغاز ،وبدعم من �شركة �أرامكو ال�سعودية
و�شركة تطوير للبرتول وعدد من ال�شركات
املحلية والإقليمية والعاملية .وتعقد هذه
الور�شة بفندق ال�سوفتيل بالزالق ،وهي
تهدف �إىل التعرف على �أف�ضل املمار�سات
لتطبيق تقنيات دقيقة خلزانات كربونات
ذات الت�صدع الطبيعي الذي �سي�ؤدي �إىل
تطوير احلقل الأمثل.
رحب الوزير بجميع امل�شاركني يف
وقد ّ
هذا احلدث املتخ�ص�ص يف القطاع النفطي،
م�شيدًا بالدور الكبري التي تقوم بها جمعية
مهند�سي البرتول يف تنظيم العديد من
الفعاليات وامل�ؤمترات والندوات وامللتقيات
املتخ�ص�صة يف القطاع النفطي؛ بهدف
تبادل املعرفة واخلربات واالطالع على
تو�صلت �إليه الدرا�سات والبحوث
�أحدث ما
ّ
والتقنيات احلديثة يف هذا ال�ش�أن.

ال�شيخ حممد بن خليفة

وتتناول الور�شة عدة موا�ضيع مهمة
مب�شاركة عدد من كبار امل�س�ؤولني يف
ال�شركات النفطية املحلية والإقليمية
والعاملية ،لبحث ومناق�شة �أف�ضل املمار�سات
الرامية �إىل تطوير و�إدارة اخلزانات ذات
الت�صدع الطبيعي ،ومن �أهم هذه املوا�ضيع
التي �ستعر�ض يف الور�شة :جمال التنمية
و�إدارة املخزونات من النظم الكربونية
املعطلة ،حتديد خ�صائ�ص الكربونات
الطبيعية املعطلة ،النمذجة ال�ساكنة
ملحتويات الكربونات املعطلة طبيع ًيا،
حماكاة وخ�صائ�ص االحتياطي الديناميكي،
تطبيق الطلب على اال�ستخال�ص املعزول
للكربونات املعطلة ،وحتليل البيانات.

منتدى حماية امل�ستهلك :الوعي اال�ستهالكي �أولوية يف ت�أمني �سالمة املنتجات
�شهد منتدى حماية امل�ستهلك الذي يقام للمرة الأوىل م�شاركة وا�سعة
تزيد على �أكرث من  250م�س�ؤوالً ميثلون عددًا من اجلهات احلكومية
واخلا�صة مبملكة البحرين ،وم�س�ؤويل الأجهزة التنفيذية بحماية
امل�ستهلك بدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربي� ،إذ بد�أت �أعمال
املنتدى الذي تنظمه وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ممثلة ب�إدارة
حماية امل�ستهلك با�ستعرا�ض عدد من التجارب وق�ص�ص النجاح خالل
احللقات النقا�شية التي قدمها عدد من املخت�صني واخلرباء.
ويف اليوم الأول للمنتدى ،مت تناول حمور «قوانني حماية امل�ستهلك
واملهام الت�شغيلية وجاهزية البنية التقنية» ،حتدّثت فيها مرمي عذبي
اجلالهمة الرئي�س التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم املهن واخلدمات

ال�صحية ،وزكريا اخلاجة نائب الرئي�س التنفيذي لهيئة احلكومة
الإلكرتونية ،وف�ضيلة الأكرم مدير �إدارة حماية امل�ستهلك بوزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة ،والنقيب حممد عبداللطيف العبداهلل رئي�س فرع
بالإدارة العامة ملكافحة الف�ساد والأمن االقت�صادي والإلكرتوين.
ويف اجلل�سة الثانية من اليوم الأول ،متت مناق�شة «دور �أنظمة حماية
امل�ستهلك يف الرقابة على الأ�سواق» ،حتدّث فيها كل من الدكتور عبدالعزيز
حممد عبدالكرمي الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون الزراعة بوزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين ،والدكتورة جناة �أبوالفتح مديرة �إدارة
ال�صحة العامة بوزارة ال�صحة ،والرائد حممد علي ال�شيخ مدير �إدارة
املخاطر اجلمركية ب�ش�ؤون اجلمارك بوزارة.

