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0.481674

الجنيه االسترليني

%0.63
$27.75

0.569974
%0.35

بورصة دبي

$1535.93

البالتين

الدينار الكويتي

1.32245

بورصة الكويت

%0.06

مزيج برنت

$105.62

 8صفحات

الريال السعودي

0.100527

بورصة قطر

% 0.08

االمريكي

$93.65

ب�سبب رفع �أ�سعار «قطع الغيار» واحت�ساب كلفة �إ�ضافية للت�صليح

�شركات الت�أمني ترفع �شكوى لـ«التجارة» �ضد وكاالت ال�سيارات
عباس رضي:
قال م�س�ؤولون ب�شركات ت�أمني بحرينية
�أنهم تقدموا ب�شكوى �إىل وزارة ال�صناعة
والتجارة �ضد وكاالت ال�سيارات يف
البحرين� ،أحتجاجا ً على رفع �أ�سعار قطع
الغيار واحت�ساب كلفة �إ�ضافية لت�صليح
احلوادث املرورية ،فيما �أكد م�س�ؤولون
بوزارة ال�صناعة والتجارة �أن الوزارة تدر�س
ال�شكوى ملقارنة �أ�سعار قطع الغيار بال�سوق
املحلي مقارن ًة بالدول املجاورة.
و�أكد م�س�ؤول بوزارة ال�صناعة
والتجارة -لـ»الأيام االقت�صادي»�« :أن
الوزارة تلقت �شكوى من قبل جمعية الت�أمني
البحرينية وعدد من ال�شركات الت�أمني حول
�أرتفاع �أ�سعار قطع غيار ال�سيارات ب�شكل
مبالغ فيه مقارن ًة بالأ�سعار يف الأ�سواق
اخلليجية املجاورة».
ولفت امل�س�ؤول  -والذي ف�ضل عدم ذكر
�أ�سمه�« -أن الوزارة تدر�س ال�شكوى لإعداد
درا�سة مقارنة بالأ�سعار يف البحرين مقارن ًة
بالأ�سواق املجاورة ،وعن مدى وجود احتكار
للوكاالت التجارية يف البحرين».
من جانب �آخر� ،أكد م�س�ؤول تنفيذي
ب�شركة ت�أمني بحرينية �أن �شركات الت�أمني
املحلية رفعت �أق�ساط ت�أمني ال�سيارات بن�سبة
 %20منذ منت�صف  2012جراء خ�سائرها
من تداعيات املناف�سة ال�شر�سة التي طالت
ت�أمني ال�سيارات ب�سبب زيادة املطالبات

من احلوادث املرورية واحت�ساب وكاالت
ال�سيارات لكلفة �إ�ضافية لت�صليح احلوادث
املروية.
وقال رئي�س جمعية الت�أمني البحرينية
يون�س جمال لـ»الأيام االقت�صادي» :ان
�شركات الت�أمني رفعت �أق�ساط ت�أمني ال�سيارات
بن�سبة  %20منذ منت�صف العام  2012جراء
خ�سائرها من تداعيات املناف�سة ال�شر�سة التي
طالت ت�أمني ال�سيارات وزيادة املطالبات من
احلوادث املرورية ب�سبب ارتفاع قطع الغيار.
وقال جمال -والذي ي�شغل �أي�ضا ً من�صب
الرئي�س التنفيذي ل�شركة التكافل للت�أمني:
«ان رفع �شركات الت�أمني لأق�ساط ال�سيارات
يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إىل اخل�سائر التي ُمنيت
بها �شركات الت�أمني ب�سبب تك�سري الأ�سعار
واحت�ساب وكاالت ال�سيارات لكلفة �إ�ضافية
لت�صليح احلوادث املروية».
و�أ�شار �إىل «�أن �شركات الت�أمني رفعت
مو�ضوع احت�ساب وكاالت ال�سيارات لكلفة
�إ�ضافية بن�سبة  %20للت�صليح وقطع الغيار
�إىل وزارة ال�صناعة والتجارة من �أجل درا�سة
�أ�سعار قطع الغيار وتكلفة الأيدي العاملة
على دول اخلليج ،والتي وعدتهم بالنظر يف
املو�ضوع بجدية».
و�أو�ضح جمال« :ان �شركات الت�أمني
�أ�ضطرت �إىل احت�ساب تكلفة �إ�ضافية على
امل�ؤمنني دون ال�سنوات الثالث الأوىل من عمر
ال�سيارة بدفع امل�ؤمن ر�سوما �إ�ضافية بن�سبة
 %30يف حال الت�صليح عند الوكيل».

مبنى وزارة ال�صناعة والتجارة
و�أو�ضح «�أن هوام�ش الربح يف قطاع
ال�سيارات باتت قليلة بالنظر �إىل �شدة
املناف�سة ،الفتا ً �إىل �أن �أ�سعار الفائدة على
الت�أمني يف العام  2005ت�صل �إىل نحو
 ،%4وانخف�ضت �إىل  %1.7قبل �أن ترتفع �إىل
م�ستوى  %2.5يف الآونة الأخرية لدى جميع

م�سجالً منوا ً بن�سبة %26

النفط يرتاجع لـ  106دوالرات

 272مليون دينارم�ساهمة القطاع ال�سياحي يف 2012
محرر الشؤون اإلقتصادية:
�سجل قطاع ال�سياحة منوا ً يف م�ساهمته
يف االقت�صاد الوطني بن�سبة  %26خالل
العام  ،2012لي�صل �إجمايل م�ساهمته يف
الناجت املحلي الإجمايل  272مليون دينار،
ليتجاوز بذلك الت�أثريات التي حلقت به
خالل العام  ،2011ووفقا ً ملا �أظهرته
احل�سابات القومية للمملكة والتي ين�شرها
اجلهاز املركزي للمعلومات.
وتتجاوب هذه الأرقام مع حتقق �شركات

ال�شركات».
و�أظهرت �آخر بيانات ر�سمية «�أن �أق�ساط
ت�أمني ال�سيارات يف البحرين �سجلت ن�سبة
منو ملحوظة بلغت  %12خالل الربع الثالث
من عام  ،2012لي�صل جمموع الأق�ساط
املكتتبة يف ت�أمني ال�سيارات  46.5مليون

دينار مقارن ًة بـ  41.6مليون دينار من
الفرتة نف�سها يف عام 2011؛ بعد ما حقق
قطاع ت�أمني ال�سيارات تراجعا ً يف الأق�ساط
الت�أمينية بن�سبة  %3حتى نهاية العام
.2011
ً
ووفقا لبيانات م�صرف البحرين املركزي
ي�شكل �إجمايل الأق�ساط املكتتبة يف ت�أمني
ال�سيارات والبالغ  46,56مليون دينار
بحريني ن�سبة  %25من �إجمايل �أق�ساط
�سوق الت�أمني  184,11مليون دينار مع
نهاية الربع الثالث من العام  ،2012وتعود
ن�سب النمو املحققة يف قطاع ت�أمني ال�سيارات
لالرتفاع امللحوظ يف عدد املركبات اجلديدة
امل�ؤمنة يف مملكة البحرين.
وحققت االق�ساط املكتتبة يف ت�أمني
ال�سيارات تراجعا ً بلغت ن�سبته  %3خالل
العام املا�ضي  ،2011لي�صل �إجمايل الأق�ساط
املكتتبة يف ت�أمني ال�سيارات  55.63مليون
دينار بحريني ( 147.56مليون دوالر
�أمريكي) مقارن ًة بـ  57.47مليون دينار
بحريني ( 152.44مليون دوالر �أمريكي)
يف العام .2010
ويتواجد يف �سوق البحريني � 168شركة
ت�أمني ومكتب متثيلي ،من �ضمنها � 27شركة
ت�أمني حملية ،و 11فرعا ً ل�شركات �أجنبية
بالإ�ضافة �إىل �شركات الت�أمني اخلارجية
واخلدمــات امل�صاحبة لقطاع الت�أمني ،كما
�أن من بينهــا � 7شركــات لإعــادة الت�أمـني
و�إعادة والتكافل.

الفنادق وال�سياحة املدرجة يف بور�صة
البحرين منوا ً يف �صايف �أرباحها عن العام
املا�ضي بن�سبة بلغت  %23.3لت�صل �إىل
 13.6مليون دينار مقارنة مع  11ميلون
دينار يف العام الذي ي�سبقه (.)2011
ويرى خرباء �سياحيون �أن قطاع
ال�سياحية يعترب من �أحد القطاعات
االقت�صادية املهمة والواعدة التي ميكن �أن
تلعب دورا ً كبريا ً يف م�ساهمتها باالقت�صاد
الوطني ،ال�سيما و�أن اململكة متتلك الكثري
من املقومات املميزة يف املنطقة� ،شريطة

«�أوبك» تخف�ض توقعاتها لطلب
النفط يف 2013
لندن (رويرتز):
خف�ضت منظمة �أوبك يوم �أم�س الأربعاء
توقعاتها لنمو الطلب العاملي على النفط يف
 2013ب�سبب ما قالت �إنه ا�ستهالك �أ�ضعف من
املتوقع يف �أوروبا واليابان.
وتوقعت منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
يف تقريرها ال�شهري �أن يزيد الطلب العاملي على
النفط � 800ألف برميل يوميا ً هذا العام بانخفا�ض
� 40ألف برميل يوميا ً عن تقديرات �سابقة.
ونقل التقرير عن م�صادر ثانوية �أن �إنتاج
املنظمة امل�ؤلفة من  12ع�ضوا ً تراجع � 100ألف
برميل يوميا ً يف مار�س �آذار �إىل  30.19مليون
برميل يوميا ً مت�أثرا ً بانخفا�ض الإنتاج يف �إيران
ونيجرييا.

ح�سن اال�ستفادة منها والإعداد لها بال�شكل
ال�صحيح وفق ر�ؤية وا�ضحة قادرة على
جذب امل�ستثمرين من القطاع اخلا�ص،
م�شريين �إىل �أن هذا القطاع الذي يعول
على �شراكته ودوره يف التنمية والنهو�ض
بال�سياحة ال يعرف ما توجهات الدولة يف
قطاع ال�سياحة ومل ي�سمع عن �أي م�شروع
لو�ضع �أي ا�سرتاتيجية �سياحية خالل
ال�سنوات املقبلة.
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لندن (رويرتز):
تراجع النفط عن  106دوالرات للربميل يوم
�أم�س الأربعاء بعد �أن ارتفعت خمزونات النفط اخلام
الأمريكية �إىل �أعلى م�ستوى يف �أكرث من  20عاما ً مما نال
من توقعات الطلب ب�أكرب بلد م�ستهلك للخام يف العامل.
و�أظهرت بيانات من معهد البرتول الأمريكي زيادة
حادة بلغت  5.1مليون برميل يف خمزونات اخلام
الأ�سبوع املا�ضي وهو ما فاق بكثري التوقعات التي كانت
لزيادة  1.5مليون برميل.
وقد تظهر بيانات �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
يف وقت الحق يوم االربعاء زيادة قدرها  1.4مليون
برميل بح�سب توقعات حمللني ا�ستطلعت رويرتز
�آراءهم.

«بور�صة البحرين»
ترتاجـ ــع  5.4نقطــة
�أقفل م�ؤ�شر البحرين العام يوم �أم�س الأربعاء عند م�ستوى
 1,085.19بانخفا�ض قدره  5.41نقطة مقارنة ب�إقفاله يوم الثالثاء.
وقد تداول امل�ستثمرون يف بور�صة البحرين  3.22مليون �سهم،
بقيمة �إجمالية قدرها � 483.2ألف دينار بحريني ،مت تنفيذها من
خالل � 47صفقة ،حيث ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع
البنوك التجارية والتي بلغت قيمة �أ�سهمها املتداولة � 303.8ألف
دينار� ،أي ما ن�سبـته  %63من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية
قـدرها  2.04مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 28صفقة.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم � 14شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم
�شركة واحدة ،يف حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 7شركات ،وحافظت
بقية ال�شركات على �أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.
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خالل اجتماع �ضم م�س�ؤولني ببنك البحرين للتنمية و�صندوق العمل

«الغرفة» تبحث تقدمي ت�سهيالت ائتمانية وقرو�ض مي�سرة لتجار �سوق املنامة
يف �إطار جهودها لدعم جتار �سوق
املنامة القدمي وتقدمي املزيد من الت�سهيالت
لهم ،اجتمعت غرفة جتارة و�صناعة
البحرين ممثلة برئي�س جلنة امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة خلف حبيب حجري
ورئي�س جلنة القطاع التجاري وال�سوق
القدمي جواد يو�سف احلواج ،والقائم
ب�أعمال الرئي�س التنفيذي املهند�س نبيل
عبدالرحمن �آل حممود بال�شيخ ه�شام بن
حممد �آل خليفة نائب املدير العام ،وعدنان
حممود البلو�شي نائب املدير العام للخدمات
امل�صرفية مبجموعة بنك البحرين للتنمية
بح�ضور عدد من امل�سئولني ب�صندوق العمل
«متكني» و�أع�ضاء اللجنة الأهلية ل�سوق
املنامة ،حيث مت خالل االجتماع الذي عقد
م�ؤخرا ً ببيت التجار التباحث حول �إمكانية
تقدمي ت�سهيالت ائتمانية وقرو�ض مي�سرة
لتجار �سوق املنامة ،واخلدمات التي ميكن �أن
يقدمها البنك للم�ساهمة يف تن�شيط احلركة
التجارية يف ال�سوق.
و�أ�شار خلف حجري ب�أن االجتماع قد
خ�ص�ص جانب منه ملناق�شة اقرتاح �سبق وان
طرحته الغرفة ب�ش�أن تبني �صندوق العمل
«متكني» من خالل التعاون مع بنك البحرين
للتنمية �إن�شاء حمفظة مالية تقدم الدعم املايل
عرب قرو�ض منا�سبة تلبي متطلبات كل تاجر
وذلك ب�شروط مي�سرة وبدون فوائد ،وقد
ا�ستعر�ض بنك البحرين للتنمية ر�ؤيتهم
حول املقرتح ونوعية اخلدمات املالية التي
ميكن �أن يقدمها البنك لدعم جتار ال�سوق
القدمي.
و�شدد على �أهمية �أن يكون لبنك
البحرين للتنمية دور جمتمعي �أكرب و�أكرث
فعالية يف دعم جتار �سوق املنامة القدمي،

االجتماع مع بنك البحرين للتنمية
وان يعمل على تقدمي العون وامل�ساندة
والت�سهيالت االئتمانية الالزمة التي ّ
متكن
حمالت ال�سوق القدمي من تعزيز م�سريتها
والدفع بها نحو التطور والتو�سع والبقاء،
خا�صة يف هذه املرحلة التي ت�ستوجب تقوية
الثقة يف مناخ اال�ستثمار والعمل االقت�صادي
من جهة ،وزيادة دور القطاع امل�صريف يف
التنمية االقت�صادية ومتويل اال�ستثمار من
جهة �أخرى ،منا�شدا ً بنك التنمية �إىل �إبداء
قدر اكرب من املرونة فيما يتعلق بال�ضمانات
البنكية على القرو�ض ،وتخفي�ض ن�سبة
الفائدة على جتار ال�سوق ،و�إعادة النظر يف
بع�ض الر�سوم املفرو�ضة ،خا�صة وان �سوق
املنامة القدمي يعاين اليوم من �أو�ضاع جتعله
وجتاره �أمام مرحلة �صعبة ،وهو الأمر الذي
ي�ضع ه�ؤالء التجار يف حالة قلق م�ستمر
و�أمام حتديات عديدة �سواء كانت ب�سبب
�ضعف البنية التحتية لل�سوق ،وافتقاده
للمرافق واخلدمات الالزمة �أو ب�سبب الأزمة
امل�ؤ�سفة وتداعياتها وا�ستمرارها �أو ب�سبب
امل�ستجدات التي ت�شهدها بيئة الأعمال خا�ص ًة
من حيث التناف�س املحموم مع املجمعات

التجارية .و�أ�ضاف ب�أن الأو�ضاع احلالية
لل�سوق ت�ستوجب العمل على االنتقال بال�سوق
�إىل دائرة االهتمام والتطوير الفعلي مبا يعيد
�إليه ولو جزءا ً من حيويته ون�شاطه يف املدى
القريب ،ويعيد �إليه مكانته التجارية على
املدى البعيد ،م�ؤكدة ب�أنها �سوف ت�ستمر يف
العمل على معاجلة امل�شاكل واملعوقات التي
تواجه قطاع ال�سوق من خالل التوا�صل مع
كافة امل�س�ؤولني املعنيني و�ستعمل على تفعيل
خمتلف �أوجه التعاون والتن�سيق مع تلك
اجلهات لتحقيق الأهداف والتطلعات التي
ت�صب يف خدمة هذا القطاع التجاري العريق
وتوفري �سبل �إنعا�شه من جديد ،داعيا ً جميع
الأطراف املعنية �إىل تكري�س جهودها يف
امل�شاركة ال�ستعادة الن�شاط التجاري لقطاع
ال�سوق القدمي باململكة وب�شك ٍل عاجل ،ومعربا ً
عن ثقته يف جتاوب بنك البحرين للتنمية
وباقي اجلهات املعنية ومن �ضمنها �صندوق
العمل من خالل التعاون مع الغرفة يف �إيجاد
�أمثل ال�سبل لإ�صالح �أو�ضاع ال�سوق القدمي
الذي ي�شكل قيمة تراثية واقت�صادية عريقة
ململكة البحرين.

م�شروع حمفظة مالية لدعم امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وجتار �سوق املنامة

خلف حجري

واملرافق ال�ضرورية التي تدعم وتن�شط احلركة التجارية
فيه .داعيا هذه اجلهات اىل �سرعة تنفيذ هذه املتطلبات
التي يحتاجها ال�سوق.
وا�ضاف :نعلم بان هناك عدة ا�سباب حملية وخارجية
القت بظاللها احلادة على او�ضاع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة و�صغار التجار ،وان هذه االو�ضاع تفاقمت
بفعل االحداث ،ومل يعد خافيا اىل اي مدى هو ال�ضرر الذي
ا�صاب هذه القطاعات ،واحلقيقة ان هذا املو�ضوع كان وال
زال يف �صدارة اهتمامات الغرفة �سواء على �صعيد جمل�س
االدارة او اللجان القطاعية ،وباالخ�ص جلنة امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة ،الفتا اىل ان االجتماع املنعقد م�ؤخرا
بني اللجنة وبنك البحرين للتنمية واجلهات ذات العالقة.

اختتام �أعمال اجتماع وكالء وزارات املالية واالقت�صاد بدول جمل�س التعاون

�أولوية ق�صوى لتعميق التكامل واالندماج االقت�صادي بني دول املجل�س
اختتمت اليوم الأربعاء املوافق 10
ابريل 2013م �أعمال االجتماع الأربعني
للجنة وكالء وزارات املالية واالقت�صاد بدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
والذي ا�ست�ضافته مملكة البحرين يف �إطار
رئا�ستها للدورة احلالية للمجل�س وعقد
برئا�سة ال�سيد عارف �صالح خمي�س وكيل
وزارة املالية وبح�ضور ال�سيد عبداهلل بن
جمعة ال�شبلي الأمني العام امل�ساعد لل�ش�ؤون
االقت�صادية مبجل�س التعاون.
وقد �أكد ال�سيد عارف �صالح خمي�س �أن
تعميق التكامل واالندماج االقت�صادي بني
دول جمل�س التعاون ميثل �أولوية ق�صوى
وحتديا ً �أ�سا�سيا ً يتعني �أن تت�ضافر له كافة
اجلهود ،وذلك انطالقا ً من قرار �أ�صحاب
اجلاللة وال�سمو قادة دول املجل�س يف هذا
ال�ش�أن يف الدورة الثالثة والثالثني للمجل�س
الأعلى يف دي�سمرب .2012
و�أو�ضح �أن االجتماع مثل فر�صة
طيبة للتباحث والت�شاور ب�ش�أن عدد من
املو�ضوعات الهامة التي من �ش�أنها تعزيز
العمل اخلليجي امل�شرتك يف املجاالت املالية
واالقت�صادية والبناء على ما حتقق يف �إطاره
من �إجنازات ومواجهة ما يعرت�ض طريقه من
عوائق وحتديات ،و�صوالً �إىل مرحلة �أو�سع
نطاقا ً و�أكرث تقدما ً للتكامل االقت�صادي بني
دول املجل�س ،وخ�ص بالذكر يف هذا ال�سياق
�أهمية العمل خالل الفرتة القادمة على
معاجلة كافة املوا�ضيع املعلقة التي حتد
من انطالق هذا التكامل ،وذلك على م�ستوى
االحتاد اجلمركي ،وال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة ،واالحتاد النقدي.
كما نوه بور�شة العمل التي عقدت

املزروعي ي�صل اململكة للم�شاركة يف اجتماع «تطوير»
ا�ستقبل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة
وزير املالية الوزير امل�شرف على �شئون النفط
والغاز �صباح يوم الأربعاء املوافق � 10أبريل
 2013مبطار البحرين الدويل نظريه وزير
الطاقة الإماراتي املهند�س �سهيل بن حممد
املزروعي الذي و�صل �إىل مملكة البحرين
قادما ً من دولة الإمارات العربية املتحدة،
وذلك حل�ضور االجتماع الدوري ملجل�س �إدارة
�شركة تطوير للبرتول والذي �سيعقد ظهر
يوم الأربعاء املوافق � 10أبريل اجلاري.

وقد رحب وزير املالية الوزير امل�شرف
على �شئون النفط والغاز بوزير الطاقة
الإماراتي ،م�شيدا ً بالتعاون املثمر القائم
بني البلدين اال�شقيقني يف كافة املجاالت
وخ�صو�صا يف جمال النفط والغاز والطاقة
مبا يخدم ق�ضايا التنمية االقت�صادية بني
مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية
املتحدة .اجلدير بالذكر ان �شركة مبادلة
الإماراتية ت�ساهم يف �شركة تطوير للبرتول
مبملكة البحرين.

لبحث �آليات تطوير التعاون االقت�صادي

�شدد على تفعيل خطة الإنقاذ ..خلف حجري:

قال ع�ضو جمل�س ادارة غرفة جتارة و�صناعة البحرين
رئي�س جلنة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة خلف حجري
ان االهتمام بدعم وم�ساندة هذه امل�ؤ�س�سات وقطاع �صغار
التجار ،وباالخ�ص جتار �سوق املنامة القدمي كان واليزال
ال�شغل ال�شاغل للجنة ،واكد بانها لن تتوانى يف بذل
كل جهد ممكن يف �سبيل تعزيز او�ضاع هذه القطاعات
االقت�صادية بالتعاون والتن�سيق مع اجلهات الر�سمية
ذات العالقة ،وبالذات وزارة ال�صناعة والتجارة ومتكني،
وبنك البحرين للتنمية واجلهات االخرى ذات العالقة،
مثنيا باهتمام �سمو رئي�س الوزراء ب�سوق املنامة القدمي
وبتوجيهات �سموه يف جمل�س الوزراء م�ؤخرا للجهات
املخت�صة با�ستكمال احتياجات هذا ال�سوق من اخلدمات

ا�ستقبله وزير املالية

على هام�ش االجتماع بالتعاون مع البنك
الدويل بناء على قرار االجتماع ال�سابق
للجنة وكالء وزارات املالية واالقت�صاد
بدول جمل�س التعاون يف ال�ساد�س من �شهر
فرباير املا�ضي ،والتي مت خاللها بحث الأبعاد
الأ�سا�سية للتكامل واالندماج االقت�صادي
بني دول جمل�س التعاون وا�ستعرا�ض اهم
التجارب واخلربات يف هذا املجال ،وكذلك
بورقة العمل املعدة من قبل مركز البحرين
للدرا�سات اال�سرتاتيجية والدولية والطاقة،
والتي مت طرحها خالل االجتماع وتناولت
التحديات والأفاق امل�ستقبلية لل�سوق
اخلليجية امل�شرتكة.
ومن جانبه �صرح ال�سيد عبداهلل بن جمعة
ال�شبلي ب�أن االجتماع ي�أتي يف �إطار التح�ضري
لالجتماع القادم لوزراء املال واالقت�صاد بدول
جمل�س التعاون الذين يتولون اال�شراف على
م�سرية العمل االقت�صادي اخلليجي امل�شرتك
مبا يف ذلك االحتاد اجلمركي الذي بد�أ العمل
به عام  2003وال�سوق اخلليجية امل�شرتكة
التي مت �إطالقها عام .2008
و�أ�شار �إىل �أن االجتماع قد بحث

التطورات اخلا�صة بهذين املو�ضوعني
احليويني وعدد من املو�ضوعات الأخرى
التي مت�س البعد االقت�صادي للعمل اخلليجي
امل�شرتك ،وكذلك متت مناق�شة ال�صيغة
النهائية للهيئة الق�ضائية االقت�صادية،
وتن�سيق مواقف دول املجل�س يف املنظمات
الدولية ،ودعم التوجهات اخلا�صة بالدخول
يف مفاو�ضات جتارية مع الدول والتكتالت
االقليمية الأخرى .و�أو�ضح �أن تنظيم
ور�شة عمل بالتعاون مع البنك الدويل ي�أتي
باعتبار اال�ستفادة من خربات ومعارف
املنظمات الدولية واالقليمية املعنية متثل
�أحد التوجهات الأ�سا�سية ملجل�س التعاون
يف مرحلة ما بعد انطالق ال�سوق اخلليجية
امل�شرتكة ،خا�صة وقد �أ�صبحت دول املجل�س
�إحدى الكتل امل�ؤثرة ب�صورة مبا�شرة يف
االقت�صاد العاملي ،م�شريا ً �إىل �أن كل اطالع
على النجاحات التي مت حتقيقها يف التعاون
االقت�صادي الإقليمي يعد �إ�ضافة �إيجابية
ترثي م�سرية جمل�س التعاون وتفتح لها
�آفاقا ً جديدة ملزيد من النجاح وقدرة �أكرب
على جتاوز العقبات والتحديات.

«الغرفة» جتتمع مع م�ست�شار �سفارة جمهورية ماالوي

بحثت غرفة جتارة و�صناعة البحرين
يف اجتماع عقد �صباح �أم�س ببيت التجار مع
م�ست�شار �سفارة جمهورية ماالوي رافائيل
كاموتو ،توثيق الروابط االقت�صادية امل�شرتكة
بني قطاعات الأعمال يف البحرين وماالوي من
خالل زيادة التن�سيق والتعاون بني الغرفة
وال�سفارة ،كما مت ا�ستعرا�ض فر�ص التعاون
امل�شرتك يف خمتلف املجاالت االقت�صادية خا�صة
الزراعة والأمن الغذائي وال�سياحة والتعدين.
و�شدد القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
للغرفة املهند�س نبيل عبدالرحمن �آل حممود
خالل االجتماع على �أهمية توفري املعلومات
االقت�صادية والتجارية عن ماالوي حتى يتم
تعميمها من جانب الغرفة على الفعاليات
اال�ستثمارية والتجارية البحرينية للوقوف على
الإمكانيات االقت�صادية والت�صديرية لكل بلد،
ودعا �إىل اال�ستمرار يف عقد مثل هذه اللقاءات
لدورها يف التعريف بالفر�ص والإمكانيات

التجارية املتاحة يف كل بلد ،كما �أكد على �ضرورة
االهتمام باجلانب الت�سويقي والرتويجي حيث
ان املعلومات املتوفرة عن جمهورية ماالوي
�شحيحة وغري متداولة يف الأو�ساط التجارية
البحرينية ،ونوه ب�ضرورة تذليل ال�صعوبات
التي تواجه العالقات التجارية بني البلدين
خا�صة فيما يتعلق بعدم توفر خطوط املالحة
التجارية اجلوية والبحرية ،م�ؤكدا ً يف الوقت
نف�سه وجود امكانية القامة عالقات جتارية بني
البلدين خا�صة يف جماالت الزراعة ،واملعادن،
وال�سياحة.
ومن جانبه قدم م�ست�شار �سفارة ماالوي
خالل االجتماع معلومات حول بالده من حيث
منافذ اال�سترياد والت�صدير ،والو�ضع ال�سيا�سي،
واهم ال�صادرات وال�صناعات وال�سلع التي
تنتجها بالده خا�صة التبغ والقطن والفواكه
واليورانيوم ،بالإ�ضافة �إىل فر�ص اال�ستثمار
ال�سياحي.

«باب البحرين» تطلق الن�سخة املطورة من ()Gaatee.com
تزامنا ً مع انطالق فعاليات منتدى
احلكومة الإلكرتونية ومعر�ض البحرين
لتقنية املعلومات اطلقت �شركة باب البحرين
الرائدة يف جمال حلول التجارة الإلكرتونية
وتقنية املعلومات ن�سختها املطورة من
م�شروعها الإلكرتوين «،»Gaatee.com
والذي يع ُّد الأول من نوعه على م�ستوى
ال�شرق الأو�سط ويدعم  400بنك حول العامل
والعديد من قنوات الدفع الإلكرتونية العاملية
(Visa - Mastercard - JCB - PayPal -
.)Benefit – Knet
وتتمتع هذه الن�سخة بالكثري من املميزات
التي جتعلها خدمة فريدة من نوعها ،وميكن
ا�ستخدام اخلدمة من خالل البوابة الر�سمية
لها �أو ربطها ب�أي م�شروع �إلكرتوين با�ستخدام
تقنية « .»APIكما �أن البوابة توفر �آلية مرنة
يف دمج قنوات الدفع الإلكرتوين املختلفة
يف بوابة واحدة وب�شكل �آيل مبجرد تفعيلها،
وكذلك ميكن التحكم يف عمليات التحويالت

املالية للعمالت.
ويف هذا الإطار �صرح جعفر عبداهلل مدير
تطوير امل�شاريع الإلكرتونية ب�شركة باب
البحرين �أن م�شروع بوابة خدمات الدفع
الإلكرتونية املتكاملة «»Gaatee.com
�سيدعم كافة العمالت العاملية املعتمدة،
وا�شار �إىل �أن هذه الن�سخة تتيح للم�ستخدم
امكانية تفعيل بوابات الدفع الإلكرتوين وفقا ً
للعمالت التي تدعمها كل بوابة مع امكانية
حتديد معدل التحويل من عملة احل�ساب
الرئي�سية �إىل العملة التي تدعمها البوابة.
و�أكد جعفر على �أن هذه الن�سخة امل�ستحدثة
مل�شروع «� »Gaatee.comسطلق العنان
للم�شروع لالنطالق نحو العاملية من �أو�سع
�أبوابها ،وبهذه املميزات ميكن للم�ستخدمني
من خمتلف دول العامل ا�ستخدام اخلدمة
واختيار البوابة املنا�سبة وحتديد العملة ،كما
ميكن ربطها ب�أي بوابة دفع �إلكرتوين �أ�ضافية
تدعمها �أي دولة �آخرى.
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بلغت  272مليون دينار يف 2012
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ارتفاع م�ساهمة ال�سياحة يف االقت�صاد الوطني %26
محرر الشؤون االقتصادية
جتاوز قطاع ال�سياحة خالل العام املا�ضي الت�أثريات
التي حلقت به خالل  ،2011م�سجالً منوا ً يف م�ساهمته يف
االقت�صاد الوطني بنحو  %26ليقفز �إىل �أعلى من امل�ستويات
التي كان عليها حتى خالل العام  ،2010ولتبلغ 272
مليون دينار ،وفقا ً ملا �أظهرته احل�سابات القومية للمملكة
والتي ين�شرها اجلهاز املركزي للمعلومات.
وتتجاوب هذه الأرقام مع حتقق �شركات الفنادق
وال�سياحة املدرجة يف بور�صة البحرين منوا ً يف �صايف
�أرباحها عن العام املا�ضي بن�سبة بلغت  %23.3لت�صل �إىل
 13.6مليون دينار مقارنة مع  11ميلون دينار يف العام
الذي ي�سبقه (.)2011
ويرى خرباء �سياحيون �أن قطاع ال�سياحية يعترب
من �أحد القطاعات االقت�صادية املهمة والواعدة التي ميكن
�أن تلعب دورا ً كبريا ً يف م�ساهمتها باالقت�صاد الوطني،
ال�سيما و�أن اململكة متتلك الكثري من املقومات املميزة يف
املنطقة� ،شريطة ح�سن اال�ستفادة منها والإعداد لها بال�شكل
ال�صحيح وفق ر�ؤية وا�ضحة قادرة على جذب امل�ستثمرين
من القطاع اخلا�ص ،م�شريين �إىل �أن هذا القطاع الذي يعول
على �شراكته ودوره يف التنمية والنهو�ض بال�سياحة ال
يعرف ما هي توجهات الدولة يف قطاع ال�سياحة ومل ي�سمع
عن �أي م�شروع لو�ضع �أي ا�سرتاتيجية �سياحية خالل
ال�سنوات املقبلة.
وفيما يتعلق باملقومات التي متتلكها اململكة ،يقول
رجل الأعمال وع�ضو املجل�س الأعلى لل�سياحة فوزي كانو:
ان تطوير عدد من اجلزر يف اململكة من املمكن �أن يحدث
نقلة نوعية يف ال�سياحة البحرية واملنتجعات والريا�ضات
البحرية ،م�ضيفا ً لدينا الرتاث والقالع ،عالوة على املوقع
اجلغرايف الذي يتو�سط دول اخلليج ويرتبط برا ً مع اململكة
العربية ال�سعودية التي تعترب من �أكرب االقت�صاديات يف
املنطقة.
ويبدي كانو يف ت�صريح �سابق� ،أ�سفه لعدم اال�ستفادة
من هذه املميزات ،م�شريا ً �إىل �أن التذرع بعدم وجود �سواحل

غري �صحيح ،فهناك الكثري من ال�سواحل ،ولكن مل يتم
اال�ستفادة منها بال�صورة املطلوبة ،كما �أن جزر حوار ال
تزال «مهملة» فلي�س هناك رحالت منتظمة �أو بال�صورة
املطلوبة �إليها ،م�شريا ً �إىل �أن القطاع اخلا�ص م�ستعد
لال�ستثمار يف هذا املجال �إال �أنه بحاجة �إىل الأمان ب�أن ال
يتعطل مبجرد ح�صول حادث معني.
وتو�ضح الن�شرة الف�صلية للح�سابات القومية �أن حجم
م�ساهمة قطاع الفنادق واملطاعم يف الناجت املحلي الإجمايل
بالأ�سعار الثابتة (احلقيقي) خالل العام املا�ضي بلغت 272
مليون دينار مقارنة  215.8مليون دينار يف � ،2011أي
بارتفاع ن�سبته  ،%26وبذلك تتجاوز م�ستوياتها حتى يف
العام  – 2010قبل الأحداث التي �شهدتها البالد – والتي
كانت تبلغ حينها  260.6مليون دينار.

وتظهر الأرقام حجم القيمة امل�ضافة للمطاعم انها
قفزت بنحو  %30لتجاوز  146.2مليون دينار يف العام
 ،2012فيما ارتفع حجم م�ساهمة الفنادق بنحو %21.8
لت�صل �إىل  125.8مليون دينار مقارنة  103.2مليون يف
.2011
و�أدى هذا النمو يف القيمة امل�ضافة للفنادق واملطاعم
�إىل ارتفاع ن�سبة م�ساهمة القطاع يف الناجت املحلي الإجمايل
من � %2.2إىل .%2.7
�أما بالأ�سعار اجلارية بلغت حجم القيمة امل�ضافة
للقطاع  277.1مليون دينار يف العام املا�ضي بزيادة
ن�سبتها  %37.4مقارنة مع  2011والتي كانت تبلغ حينها
 201.7مليون دينار.
ويف م�ؤ�شر �آخر على حت�سن �أداء القطاع ال�سياحي،

متتلك  5م�صاهر �أنتجت  3.7مليون طن العام املا�ضي  ..الديلمي:

دول اخلليج تطرح ً
فر�صا ا�ستثمارية يف �صناعات الأملنيوم التحويلية
ك ّثفت دول جمل�س التعاون اخلليجي
جهودها جل��ذب م�ستثمرين دوليني جدد
يف جم��االت �صناعات الأملنيوم التحويلية
و�إدخال الأملنيوم يف ال�صناعات املتنوعة على
نطاق �أو�سع ،وذلك وفقا ً ملا �ص ّرح به حممود
الديلمي ،الأمني العام لـ «املجل�س اخلليجي
للأملنيوم» .وتعك�س امل�ساعي اخلليجية لطرح
فر�ص ا�ستثمارية واعدة يف جماالت �صناعة
الأملنيوم منو هذه ال�صناعة على امل�ستوى
العاملي ،حيث من املتوقع �أن تنمو �صناعة
الأملنيوم العاملية  %8.4هذا العام مقارنة بـ
 %3.7يف العام .2012
وي�سهم الطلب املتزايد يف الأ���س��واق
الدولية الرئي�سية مثل ال�صني وبقية �آ�سيا
و�أمريكا ال�شمالية و�أمريكا الالتينية و�أوروبا
ال�شرقية وال�شرق الأو�سط يف زيادة التفا�ؤل
يف �أو�ساط م�صنعي الأملنيوم وامل�ستثمرين
على م�ستوى دول جمل�س التعاون اخلليجي،
حيث ي�صدر  %80من �إنتاج املنطقة من
الأملنيوم �إىل جميع �أنحاء العامل .عالوة على
ذلك ،ي�سهم النمو امل�ستدام لقطاع الإن�شاءات
يف فتح �آفاق ا�ستثمارية جديدة ،حيث يذهب
 %80من الأملنيوم امل��ورد يف املنطقة �إىل
الأعمال الإن�شائية.
وحتت�ضن منطقة اخلليج  5م�صاهر
رئي�سية للأملنيوم هي� :شركة �أملنيوم البحرين
(�ألبا) يف البحرين ،ودبي للأملنيوم (دوبال)
يف دبي ،و�شركة الإمارات للأملنيوم (�إميال)
يف �أبوظبي ،و�شركة قطر للأملنيوم (كاتالوم)
يف قطر ،و�صحار للأملنيوم يف عمان .ومتكنت
هذه امل�صاهر اخلم�سة يف العام  2012من
�إنتاج  3,739,290طنا من الأملنيوم الأويل،
�أي نحو  %9من الإنتاج العاملي من الأملنيوم،

بدبي متثل من�صة تفاعلية متخ�ص�صة لتحديد
كافة التحديات ومناق�شة �أح��دث الق�ضايا
وامل�ستجدات ب�صناعة الأملنيوم وا�ستعرا�ض
الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة املتاحة ،وذلك
بهدف احلفظ على منو قطاع الأملنيوم يف
املنطقة على املدى الطويل ،م�ؤكدا ً دعم «املجل�س
اخلليجي للأملنيوم» لن�شاطات املعر�ض .وقال:
«� ّإن النجاح املتوا�صل لـ «معر�ض �أملنيوم
ال�شرق الأو�سط» ير�سل ر�سالة قوية مفادها
� ّأن منطقة اخلليج العربي متتلك �إمكانات منو
هائلة وتزخر بفر�ص ا�ستثمارية واعدة و�أ ّنها
حمط �أنظار �ص ّناع القرار وكبار امل�ستثمرين
حممود الديلمي
على م�ستوى العامل».
مقارنة بـ  3,488,357طنا يف العام .2011
من جهته ،قال حممد بدرالدين ،مدير
ويف �ضوء عمليات التو�سع ب�صناعة معر�ض «�أملنيوم ال�شرق الأو�سط :»2013
الأملنيوم على م�ستوى دول جمل�س التعاون «�أظهر امل�ستثمرون الدوليّون اهتماما ً كبريا ً
اخلليجي ،يتوقع �أن ت�ستحوذ املنطقة على ب�صناعة الأملنيوم يف دول جمل�س التعاون
ح�صة تعادل  %13من الإنتاج الإجمايل العاملي اخلليجي ،نظرا ً ملا تتمتع به املنطقة من مزايا
من الأملنيوم بنهاية العام  .2013كما ت�سعى ا�سرتاتيجية مثل موقعها احليوي ووفرة
دول اخلليج �إىل زيادة الطاقة الإنتاجية من موارد الطاقة واجلهود اال�ستباقية للحكومات
الأملنيوم مبا ي�صل �إىل � %40أو ما يعادل  5اخلليجية والرامية �إىل خلق بيئة مواتية للنمو
ماليني طن مرتي بحلول عام  ،2014مقارنة امل�ستدام ،وذلك كما �أفاد «املجل�س اخلليجي
بـ  3.7مليون طن مرتي يف العام .2012
للأملنيوم» .وجت�سد ردود الفعل الإيجابية
ب�صناعة
و�أفاد الديلمي ب� ّأن �آفاق النمو
التي تلقيناها من ال�شركات العار�ضة والزوار
الأملنيوم اخلليجية ال تزال واعدة و� ّأن اجلهود التجاريني ملعر�ض �أملنيوم ال�شرق الأو�سط
اال�ستباقية للحكومات اخلليجية لتو�سعة  »2013ت��ف��ا�ؤل واهتمام �ص ّناع القرار
القطاع وطرح فر�ص ا�ستثمارية يف جماالت والالعبني الرئي�سيني على امل�ستويني الإقليمي
�صناعات الأملنيوم التحويلية �ستفتح املزيد والعاملي مبنطقة اخلليج و�آفاق النمو الواعدة
من �آفاق النمو يف امل�ستقبل ،م�شريا ً �إىل � ّأن هذه فيها .ويف �ضوء م�شاركة  159عار�ضا ً من
اجلهود ت�ؤكد مكانة املنطقة كمركز رئي�سي  25دولة يف دورة العام من املعر�ض ،ف�إننا
ل�صناعات الأملنيوم.
على ثقة تامة من � ّأن «معر�ض �أملنيوم ال�شرق
ّ
�
إىل
�
ولفت الديلمي
من
املقبلة
الدورة
أن
الأو�سط � »2013سيوفر فر�ص ا�ستثمارية
«معر�ض �أملنيوم ال�شرق الأو�سط  »2013جديدة تنه�ض ب�صناعة الأملنيوم اخلليجية».

حول الربح من حوكمة ال�شركات واللوائح امل�ستحدثة

«كي بي �إم جي «ت�شارك يف ندوة جمعية الت�أمني البحرينية
اجتمع يوم الأربعاء �أكرث من  100من
كبار املهنيني من قطاع الت�أمني وامل�صارف
يف البحرين ليطلعوا على �آخر امل�ستجدات
حول الربح من حوكمة ال�شركات واللوائح
امل�ستحدثة.
ا�ست�ضاف الندوة التي انعقدت يف فندق
اخلليج جمعية الت�أمني البحرينية وجمعية
البحرين للبنوك .قدم عديل م�شتاق وهو مدير
�أول يف تدقيق وا�ست�شارات الت�أمني يف كي بي
�إم جي �آخر امل�ستجدات حول اللوائح امل�ستحدثة
وكيف ميكن لل�شركات يف البحرين التجهز

واال�ستفادة من اللوائح امل�ستحدثة يف البحرين.
قال عديل« :ان قطاع الت�أمني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي يتعافى ب�سرعة منذ حدوث
الأزمة املالية العاملية� .إن الأزمة املالية العاملية
�سلطت ال�ضوء على �أن �صنع القرار ال�ضعيف
�سواء على م�ستوى جمل�س الإدارة �أو الإدارة
العليا ميكن �أن ي�ؤدي �إىل �صعوبات مالية� .إن
تعزيز متطلبات كفاءة جمل�س الإدارة مبا فيها
اللجان الفرعية املختلفة للمخاطر والتدقيق
وتطبيق تدابري �ضمان ب�شكل �أكرب �سيعزز
ب�شكل ملحوظ متانة الإ�شراف على الوظائف

يف خمتلف ال�شركات .بالنظر قدما �إىل ما بعد
�سنة  2013ف�إننا نرى تغريا هاما من الناحية
التنظيمية والتجارية – يتطلب حالة جديدة من
اجلاهزية – وهي حوكمة ال�شركات وااللتزام
باللوائح .غري �أن هذه التغيريات جتلب فر�صا
وحتديات �أي�ضا .التحديات الرئي�سية يف نظر
التنفيذيني يف �شركات الت�أمني يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي هي كيفية الو�صول �إىل النمو
يف هذه البيئة املتغرية ب�سرعة مت�صاحبة مع
مد م�ساو متطور من اللوائح واملتطلبات يف
املنطقة.

فقد منت �أرباح ال�شركات ال�سياحة املدرجة يف بور�صة
البحرين العام املا�ضي بنحو  %23.3لتتجاوز 13.6
مليون دينار مقارنة مع  11مليون يف .2011
وحققت  3من بني � 5شركات يتكون منها القطاع منوا
يف ارباحها ب�صدارة جمموعة فنادق اخلليج التي قفزت
ربحيتها  %30لت�صل �إىل  10.1مليون دينار.
ويعك�س منو حجم م�ساهمة قطاع املطاعم والفنادق
يف الناجت املحلي الإجمايل وارتفاع �أرباح ال�شركات الفندقية
وال�سياحية متكن القطاع من ا�ستئناف حركة النمو التي
ت�أثرت يف العام  2011على خلفية الأحداث الأمنية
وال�سيا�سية التي �شهدتها اململكة والتي �أثرت يف حينها على
القطاع مت�سببة يف انخفا�ض م�ساهمته يف الناجت احلقيقي
بنحو .%17.2
وا�ستطاعت اململكة خالل العام املا�ضي من ا�ستعادة
تنظيم عدد من الفعاليات من م�ؤمترات ومعار�ض كمعر�ض
البحرين الدويل للطريان ،ومهرجان ربيع الثقافة �إ�ضافة
�إىل عودة �سباقات الفورموال� 1إىل روزنامة ال�سباقات
العاملية وهو الذي ي�ستقطب �أكرث من � 40ألف �سائح ويدر
�إيرادات �إجمالية ب�صورة مبا�شرة وغري مبا�شرة ترتاوح
بني � 500إىل  600مليون دوالر وت�ساهم يف رفع ن�سبة
الإ�شغال الفندقي �إىل  %100يف بع�ض الفنادق.
ويف ظل هذه امل�ؤ�شرات الأيجابية �أعلنت عدة �شركات
�سياحية يف الفرتة الأخرية عزمها التو�سع يف تقدم
اخلدمات الفندقية ،ومنها �شركة البحرين لل�سياحة التي
متلك وتدير فندق الكراون بالزا� ،أنها تعتزم بناء فندق
جديد بدرجة خم�س جنوم يف حميط فندقها احلايل ،م�شرية
�إىل �أنها عينت ا�ست�شاريا لتحديد الكلفة التقديرية ،و�أن
جمل�س الإدارة ي�ستكمل الدرا�سة النهائية للجدوى.
كما افتتحت �شركة روتانا � -شركة عاملية متخ�ص�صة
يف �إدارة الفنادق يف ال�شرق االو�سط وافريقيا -فندقها
االول يف البحرين «ماج�ستيك �أرجان من روتانا» �أخرياً،
بكلفة  22مليون دينار ،فيما تعتزم افتتاح فندق �آخر يف
منطقة باب البحرين يف .2014

«التطوير العقاري» ترحب ب�صندوق دعم امل�شاريع املتعرثة
رحبت جمعية التطوير العقاري
البحرينية بتوجه احلكومة الر�شيدة
الطالق �صندوق لدعم امل�شاريع العقارية
املتعرثة.
و�أ�شادت اجلمعية يف ت�صريح لرئي�سها
ع��ارف هجر�س بالتوجيهات ال�سامية
ل�صاحب ال�سمو امللكي االمري خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س ال��وزراء املوقر
�إىل احلكومة لإطالق �صندوق الدعم ،كما
�أ�شادت بت�صريحات نائب رئي�س جمل�س
الوزراء ال�شيخ خالد بن عبداهلل �آل خليفة
ال��ذي ك�شف خالل حفل تد�شني م�شروع
جزيرة دملونيا اخلمي�س املا�ضي �أن احلكومة
�ستطلق ال�صندوق قريباً.
و�أكد هجر�س نيابة عن جمل�س �إدارة
اجلمعية �أن �أع�ضاء اجلمعية من املطورين
العقاريني يثمنون هذا التوجه احلكومي
احلكيم تثمينا ً عالياً ،وقال� :إن هذا ال�صندوق
احلكومي لدعم امل�شاريع العقارية املتعرثة
�سينهي فرتة الركود الطارئة التي تواجه
القطاع العقاري باململكة حاليا ً والتي
ت�سببت فيها الأزمة املالية العاملية.
وفيما لفت ال�شيخ خالد بن عبد اهلل �إىل
�أن دعم امل�شاريع املتعرثة لن يكون بطريقة
واحدة ،و�إمنا ندر�س عدة طرق مبا يتنا�سب
مع كل م�شروع ،من بينها تقدمي ت�سهيالت،
ودعا املطورين �إىل �أن يتفقوا على بع�ض
ال�ضوابط لتقوم احلكومة بامل�ساعدة� ،أكد
هجر�س �أن املطورين العقاريني ومن خالل
اجلمعية �سيبد�أون بتدار�س �أف�ضل ال�سبل

عارف هجر�س
لرتجمة �أهداف �صندوق الدعم �إىل حقائق
يلم�سها اجلميع يف القطاع العقاري املحلي،
قائال� :سنتدار�س �أف�ضل خيارات اال�ستفادة
الق�صوى م��ن �صندوق ال��دع��م املرتقب
لتحقيق �أق�صى ما ميكن من نتائج لإنعا�ش
ال�سوق العقاري املحلي ومبا يحقق الفائدة
�إىل جميع �أطراف ال�سوق العقاري وعلى
ر�أ�سهم امل�ستهلك املحلي.
و�أ�ضاف هجر�س� :إن اجلمعية على
ا�ستعداد تام للبدء يف اال�سهام لنجاح هذا
امل�شروع مبا يحقق �أهدافه االيجابية للوطن
واملواطنني ،وم�سجلني �شكرنا العميق �إىل
�صاحب ال�سمو امللكي االم�ير خليفة بن
�سلمان �آل خليفة رئي�س ال��وزراء املوقر
على مبادراته ال�سباقة على جميع اال�صعدة
مل�ضاعفة االجن��ازات امل�شهودة يف م�سار
النه�ضة الوطنية يف خمتلف املجاالت .

فيما ا�ستحوذت البنوك على  %63من التداوالت

م�ؤ�ش ـ ــر البور�صـ ـ ــة يفق ـ ــد  5.4نقط ــة
�أق��ف��ل م�ؤ�شر البحرين ال��ع��ام يوم
�أم�س الأربعاء عند م�ستوى 1,085.19
بانخفا�ض قدره  5.41نقطة مقارنة ب�إقفاله
يوم الثالثاء.
وقد ت��داول امل�ستثمرون يف بور�صة
البحرين  3.22مليون �سهم ،بقيمة �إجمالية
قدرها � 483.2أل��ف دينار بحريني ،مت
تنفيذها من خالل � 47صفقة ،حيث ركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع
البنوك التجارية والتي بلغت قيمة �أ�سهمها
املتداولة � 303.8ألف دينار� ،أي ما ن�سبـته
 %63من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية
قـدرها  2.04مليون �سهم ،مت تنفيذها من
خالل � 28صفقة.
جاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول
�إذ بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة � 221.4ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته � %45.81إجمايل قيمة

الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها  1.01مليون
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 16صفقة.
�أما املركز الثاين فكان ل�شركة نا�س
بقيمة قدرها � 144.6ألف دينـار� ،أي ما
ن�سـبته  %29.93من �إجمايل قيمة الأ�سهم
املتداولة وبكمية قدرها  1.06مليون �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 3صفقات.
ثـم جاء م�صرف ال�سالم بقيمة قدرها
� 38.85ألف دينار� ،أي ما ن�سبته %8.04
من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية
قدرها � 525ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل
�صفقة واحدة.
وقد مت يوم �أم�س ت��داول �أ�سهم 14
�شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم �شركة واحدة،
يف حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 7شركات،
وحافظت بقية ال�شركات على �أ�سعار
اقفاالتها ال�سابقة.

04

الخميس غرة جمادى اآلخر  - 1434العدد 8767
Thursday 11th - April 2013 - No.8767

اقتصاد

www.alayam.com

عرب تكثيف الدورات التدريبية وزيادة الوعي التحكيمي ..الأمري بندر:

حتد مرحلي
االرتقاء مب�ستوى املحكم التجاري اخلليجي للم�صاف الدولية �أبرز ٍ
نضال الشيخ ،مسقط:
�أكد م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني رئي�س فريق
التحكيم ال�سعودي الرئي�س الفخري ملركز التحكيم
التجاري لدول جمل�س التعاون �سمو الأمري الدكتور بندر بن
�سلمان �آل �سعود �أن ابرز التحديات التي يواجهها التحكيم
التجاري بدول جمل�س التعاون تتمثل يف رفع م�ستوى
الفر�ص التحكيمية للمحكمني واملحامني اخلليجيني ،وهو
ال يتم �إال عرب النهو�ض بواقع التحكيم واالرتقاء بكوادره
الب�شرية عرب التدريب لت�صل مل�صاف م�ستويات التحكيم
العاملية.
ونوه �سموه ب�أن واقع التحكيم التجاري اخلليجي قوي
ويف ازدهار م�ستمر رغم الركود الذي ي�شهده واقع التحكيم
يف العامل ،م�شريا �إىل قرب ا�شهار فرع مركز التحكيم
التجاري اخلليجي باململكة العربية ال�سعودية قريبا من
دون �أن ي�شري �إىل تفا�صيل �أخرى.
وبني �سمو الأمري �إىل ان الأولويات املهمة التي يجب
االلتفات �إليها هي ن�شر الثقافة التحكيمية يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي؛ فمع عدم وجود ثقافة لن يكون هناك
طلب لدعاوى التحكيم مبركز التحكيم التجاري اخلليجي،
وبدال من طلب التحكيم من املراكز الدولية يف الق�ضايا
التي تخ�ص اخلليج �أو التي تخ�ص عالقتنا بالآخرين يجب
االلتفات �إىل املركز و�أن جنعله هو الفا�صل وهو املحكم يف
هذه امل�سائل.
و�أ�شار الأمري اىل انه ت�شرف ب�أن يكون الرئي�س الفخري
ملركز التحكيم التجاري اخلليجي الذي من اولوياته جمع
اخلليجيني يف اكرث من منا�سبة لتبادل الآراء واخلربات
امل�شرتكة.
جاء ذلك خالل �أعمال لقاء املحامني واملحكمني بدول
جمل�س التعاون العا�شر الذي انطلق �أم�س بالعا�صمة
العمانية م�سقط حتت رعاية ال�شيخ عبدامللك بن عبداهلل
اخلليلي وزير العدل ،وبح�ضور الأمري بندر بن �سلمان
بن حممد �آل �سعود م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني
رئي�س فريق التحكيم ال�سعودي الرئي�س الفخري ملركز
التحكيم اخلليجي بفندق االنرتكونتيننتال والذي ينظمه
مركز التحكيم التجاري لدول جمل�س التعاون اخلليجي
بالتعاون مع جمعية املحامني العمانية وغرفة جتارة
و�صناعة عمان وي�ستمر ملدة يومني متتاليني.

�إحياء االحتاد

من جهته جدد �أمني عام مركز التحكيم التجاري لدول
جمل�س التعاون �أحمد جنم خالل كلمته يف اللقاء دعوة
الأمري بندر لإعادة �إحياء فكرة �إن�شاء كيان مهني يجمع

الأمري بندر �آل �سعود
الهيئات والأفراد العاملني يف جمال مهنة املحاماة يف دول
املجل�س من خالل احتاد املحامني اخلليجيني.
وذكر جنم �أن النه�ضة العمرانية والت�شريعية وانفتاح
�أجواء احلريات التي تنطلق يف �أقليمنا اخلليجي من حرية
يف التنقل والإقامة وحرية نقل ر�ؤو�س الأموال وحرية متلك
العقار وحرية التعبري وحرية تداول الأ�سهم وت�أ�سي�س
ال�شركات حتى �شملت احلريات حرية انتقال العامل
الأجنبي يجب كلها ان ت�صب يف م�صلحة اقت�صاد الوطن
وحت�سني دخل املواطن من خالل تعزيز مناخ اال�ستثمارات
وجذب ر�ؤو�س الأموال اخلارجية املبا�شرة وتوفري املناخ
املنا�سب مل�ساهمة القطاع اخلا�ص يف زيادة م�ساهمته يف
الناجت املحلي وتوفري وظائف ذات رواتب جمزية ت�ساهم
يف حل البطالة.
وبني ع�ضو جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة عمان
ورئي�س جلنة اخلدمات ر�ضا بن جمعة �آل �صالح �أن مكاتب
املحاماة ومراكز التحكيم يف اخلليج تواجه العديد من
التحديات ،م�شريا �إىل �أهمية تن�شيط العمل اخلليجي من
خالل احتاد املحامني اخلليجيني.
و�أ�ضاف �آل �صالح ب�أن اقامة هذه الفعاليات يرثي
احل�صيلة املعرفية القانونية للم�شاركني ويتيح الفر�ص
لال�ستفادة من الكفاءات اخلليجية والعربية املتخ�ص�صة.
�أما رئي�س جمعية املحامني العمانيني املحامي جهاد
الطائي فقد قال يف كلمته ب�أن اللقاء يهدف لإتاحة الفر�صة
ملكاتب املحاماة واال�ست�شارات القانونية يف ت�أ�سي�س كيانات
خليجية م�شرتكة ،م�شريا يف الوقت ذاته �إىل ان جمعية
املحامني العمانية ومنذ ان ت�أ�س�ست يف عام  2007د�أبت
على تنمية وتطوير قطاع املحاماة ومد �أوا�صر التعاون مع
نقابات وجمعيات املحامني يف العامل العربي بوجه عام

�أطلقت منتجاً بحثياً جديداًعرب  12دولة عربية

«مبا�شر تداول» تعزز دمج الأ�سواق العربية يف �سوق واحد
�أطلقت مبا�شر تداول ،من�صة التداول
الإلكرتونية الأوىل يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،منتجا ً بحثيا ً
جديدا ً حتت ا�سم مبا�شر للأ�سواق العربية
� /سوق واحد للجميع (Mubasher
Arab Markets/One Market For
 .)Allويهدف هذا املنتج �إىل تزويد
امل�ستثمرين بتحليل معمق حول 195
�شركة عرب  12دولة عربية ،يف خطوة
لتعزيز ر�ؤية ال�شركة التنموية التي
تهدف �إىل توفري �أرقى اخلدمات املالية
للم�ستثمرين ورجال الأعمال.
و�سي�ستطيع امل�ستثمرون ،من خالل
هذا املنتج ،ا�ستك�شاف خياراتهم يف �ستة
قطاعات اقت�صادية رئي�سية تت�ضمن
امل�ستهلك والرعاية ال�صحية ،الطاقة
وال�صناعة واخلدمات ،التمويل ،املواد
اخلام ،العقارات ،خدمات االت�صاالت
وتكنولوجية املعلومات.
وت�أتي هذه اخلطوة لت�سجل عالمة
فارقة يف التعاقب ال�سريع للمنتجات
املالية التي تطلقها مبا�شر تداول ،ال �سيما
بعد منتج  Real Time Advisoryالذي
�أطلق م�ؤخرا ً ليقدم الإر�شادات الالزمة
للم�ستثمرين يف الوقت الالزم .وتعزز
هذه املنتجات من مكانة ال�شركة خا�صة
بعد �إدراجها �ضمن فئة كربيات ال�شركات
اال�ستثمارية حيث �شرعت مبا�شر �إىل
تو�سيع خططها الإ�سرتاتيجية من من�صة
تداول �إلكرتونية �إىل مزود خدمات مالية
�شاملة.
وقال مالك قنواتي ،املدير التنفيذي
ملبا�شر للخدمات املالية“ :ي�سعى
امل�ستثمرون يف املنطقة �إىل تنوع
ا�ستثماري �أكرب ،لي�س فقط يف جمموعة
اخلدمات املالية واملنتجات ،بل �أي�ضا ً
يف القطاعات والدول التي ي�ستطيعون
اال�ستثمار فيها .ومع دمج كل هذه

مالك قنواتي
اخليارات حتت منتج واحد ،ف�إن مبا�شر
تداول تدفع باملنطقة نحو خطوة عمالقة
�أقرب �إىل �سوق عربي موحد حقيقي”.
وبدوره ،قال عمرو الألفي ،رئي�س
ق�سم الأبحاث يف �شركة مبا�شر للخدمات
املالية“ :متتلك مبا�شر للخدمات املالية
قاعدة بيانات وا�سعة النطاق و�شبكات
خارجية ،مما �ساهم يف متكيننا من
جمع معلومات موثوقة عن ال�سوق.
وميثل املنتج اجلديد �أهمية ق�صوى،
لي�س فقط لأنه يزود امل�ستثمرين بنظرة
ثاقبة حول كل �شركة من جمموع
ال�شركات الـ  195التي يت�ضمنها،
و�إمنا يعطيهم نظرة �شمولية حول
القطاعات االقت�صادية حتى يتمكنوا
من اتخاذ القرارات املنا�سبة وا�ستغالل
الفر�ص التنموية الفريدة”.
وت�شمل بلدان املنطقة التي يغطيها
املنتج :البحرين ،م�صر ،العراق ،الأردن،
الكويت ،لبنان ،املغرب ،عمان ،قطر،
ال�سعودية ،تون�س والإمارات العربية
املتحدة”.

جانب من احل�ضور

�أحمد جنم
وجمل�س التعاون اخلليجي بوجه خا�ص.

جل�سات العمل

تناولت اجلل�سة الأوىل لليوم الأول م�شروع قانون
املحاماة العماين ،وتر�أ�س اجلل�سة املحامي جهاد بن
عبداهلل الطائي ،و�شارك بها املحامي الدكتور حمد بن
حمدان الربيعي ،و�سعيد بن �سالم العامري مدير دائرة
�ش�ؤون املحامني بوزارة العدل ،فيما تطرقت اجلل�سة
الثانية �إىل جتربة املر�أة مبهنة املحاماة يف دول املجل�س،
وتر�أ�سها املحامي �أحمد ح�سني ،و�شاركت باحلديث املحامية
عائ�شة را�شد الطنيجي يف ا�ستعرا�ض التجربة الإماراتية،
واملحامية غادة حممد دروي�ش يف ا�ستعرا�ض التجربة
القطرية ،و�أ�ستعر�ضت التجربة الكويتية املحامية ليلى
زيد را�شد الرا�شد.
�أما احللقة النقا�شية فكانت حول مو�ضوع النظام
النقابي والهيئات الوطنية للمحامني ،ادار اجلل�سة فيها
املحامي الدكتور �سعود بن عبدالعزيز امل�شاري وحتدث
فيها كل من املحامي خالد الكندري رئي�س نقابة املحامني
الكويتية ،واملحامي الدكتور علي ال�سويلم ع�ضو اللجنة
الوطنية للمحامني ال�سعوديني ،واملحامي �أحمد الذكري
ع�ضو جمعية املحامني البحرينية.
و�ستتناول جل�سات اليوم موا�ضيع حول ماذا حققت
جمعيات املحامني ،ويرت�أ�س اجلل�سة املحامي عبداحلميد
من�صور قا�سم ال�صراف ،وي�شارك بها املحامي الدكتور
را�شد بن حمد بن حميد البلو�شي �أمني �سر �سابق يف
ال�سلطنة ،واملحامي زايد بن �سعيد بن �سيف ال�شام�سي
رئي�س جمعية الإمارات للمحامني والقانونيني ،واملحامي
خالد عبداللطيف ال�صالح من اللجنة الوطنية للمحامني
ال�سعوديني ،وت�أتي اجلل�سة الثانية للتطرق حول الو�سائل

البديلة لف�ض املنازعات وير�أ�سها املحامي يا�سني خالد
خياط ،وي�شارك بها الدكتور جمدي �إبراهيم قا�سم املدير
التنفيذي ملركز ابوظبي للتوفيق والتحكيم التجاري ،وعلي
عبداهلل العرادي امل�سجل العام بغرفة البحرين لت�سوية
املنازعات.
كما يت�ضمن اليوم الثاين حلقة نقا�شية حول غياب
احتاد املحامني اخلليجيني بعد �إ�شهاره ،والأ�سباب وكيفية
معاجلتها ،ويرت�أ�س احللقة الدكتور �إبراهيم حممد
عبدالعزيز الغ�صن ،وي�شارك بها املحامي �سلطان مبارك
العبداهلل من دولة قطر ،واملحامي و�سمي خالد الو�سمي من
دولة الكويت.
ويهدف اللقاء �إىل ت�سليط ال�ضوء على �أهم الت�شريعات
والقوانني ،وتبادل الآراء واخلربات لتطوير العمل املهني
للمحامني واملحكمني ،بالإ�ضافة �إىل مناق�شة بع�ض امل�شكالت
التي يعاين منها جمتمع املحاماة واقرتاح احللول لها،
وتر�سيخ ثقافة التحكيم وت�سوية املنازعات التجارية لدى
�أ�صحاب الأعمال ،كما يهدف �إىل الو�صول �إىل درجة تفعيل
املواطنة اخلليجية يف مهنة املحاماة .ي�شارك يف اللقاء
�أع�ضاء اجلمعيات املهنية ،ومكاتب املحاماة واال�ست�شارات
القانونية العاملة يف دول املجل�س ،وامل�ست�شارين للوزارات
واجلهات احلكومية ذات العالقة ،بالإ�ضافة �إىل حمامي
الدولة وامل�ست�شارين القانونيني والغرف التجارية
وال�صناعية ،وطلبة كلية احلقوق والقانون وال�شريعة
و�أ�صحاب و�صاحبات الأعمال .بالإ�ضافة �إىل وفود ر�سمية
متثل النقابات واجلمعيات واللجان الوطنية للمحامني
بدول املجل�س ،ونخبة من املحامني واملحكمني والقانونيني
بدول املجل�س ،والهيئة الأكادميية وطلبة وطالبات كليات
القانون.

مبا قدره  51.5مليون دوالر

البنك الإ�سالمي الأردين يو�صي بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة %15
�أعلن البنك الإ�سالمي الأردين عن حتقيق
نتائج مالية مميزة خالل العام  ،2012حيث
حقق البنك �أرباحا ً �صافية يف نهاية عام 2012
قبل ال�ضريبة بلغت  72.21مليون دوالر بزيادة
 16.22مليون دوالر� ،أي بن�سبة منو %28.9
مقابل  55.99مليون دوالر للعام ،2011
وبلغت الأرباح ال�صافية بعد ال�ضريبة 51.48
مليون دوالر مقابل  39.92مليون دوالر كما يف
نهاية العام  2011بزيادة 11.57مليون دوالر
وبن�سبة منو . %28.7
و�أو�صى جملـ�س �إدارة البنك للهيئة العامة
العادية للم�ساهمني بتوزيع �أرباح نقدية على
امل�ساهمني بن�سبة  %15من ر�أ�سمال البنك ،ومن
املقرر �أن يعقد االجتماع يوم الأربعاء /4 /24
.2013
وعزز البنك موقعه يف القطاع امل�صريف
الأردين حيث رفع البنك خالل عام 2012
ر�أ�سماله �إىل  176.30مليون دوالر ،ووزع
�آ�سهما ً جمانية على امل�ساهمني بن�سبة %25
وبلغت حقوق امل�ساهمني يف نهاية عام 2012
حوايل  322.28مليون دوالر ،مقابل حوايل
 291.82مليون دوالر يف نهاية عام 2011
بن�سبة منو .%10.5
وبلغ معدل العائد على متو�سط حقوق
امل�ساهمني قبل ال�ضريبة حوايل  ،% 23.5وبعد
ال�ضريبة حوايل  ،%16.74وبلغت ن�سبة كفاية
ر�أ�س املال ( )CARيف نهاية عام  2012حوايل
 %19.56ح�سب معيار كفاية ر�أ�س املال للبنوك
الإ�سالمية املعتمد من البنك املركزي الأردين
ا�ستنادا ً للمعيار ال�صادر عن جمل�س اخلدمات
املالية الإ�سالمية (.)IFSB
و�أعرب عدنان احمد يو�سف رئي�س جمل�س
�إدارة البنك والرئي�س التنفيذي ملجموعة الربكة
امل�صرفية عن �سروره بهذه النتائج ،م�شيدا
باجلهود الكبرية التي بذلتها الإدارة التنفيذية
للبنك وكافة العاملني فيه لتحقيقها.
و�أكد يو�سف على ا�ستفادة البنك من اداء
االقت�صاد الأردين ومتويل عدد من القطاعات

عدنان يو�سف

مو�سى �شحادة

االقت�صادية والتو�سع يف حمفظة التمويل
واال�ستثمار وهو ما انعك�س على النتائج
الت�شغيلية والربحية مل�صرفنا.
وبني يو�سف ان البنك يعمل على تطوير
وتنفيذ عدد من االجراءات الداخلية مثل نظم
املخاطر الت�شغيلية ومكافحة غ�سل الأموال
والنظم اجلديدة للت�صنيف االئتماين وا�ستكمال
�أنظمة العمليات امل�صرفية ،وانهى �إجراءات
طرح بطاقة البالتينيوم لكبار العمالء يف البنك
وكذلك لوحدات جمموعة الربكة امل�صرفية.
كما يعتزم البنك اال�ستمرار بفتح فروع
ومكاتب خالل عام  2013لي�صل جمموعها 84
فرعا ً ومكتبا ً بالإ�ضافة �إىل زيادة عدد �أجهزة
ال�صرف الآيل يف جميع �أنحاء اململكة لت�صل
�إىل  160جهازا ،كما يعتزم البنك احلفاظ على
وترية التو�سع يف الفروع على مدى ال�سنوات
الأربع املقبلة ،بحيث يكون له  78فرعا ً و22
مكتبا ً �أو ما جمموعة  100فرع ومكتب بنهاية
عام .2017
من جهته قال مو�سى �شحادة نائب رئي�س
جمل�س الإدارة املدير العام للبنك الإ�سالمي
الأردين« :ان النتائج التي حققها م�صرفنا

جتعلنا نعتز مبالءة م�صرفنا املالية ومتانة
قاعدته الر�أ�سمالية و�سالمة حمفظته االئتمانية
واال�ستثمارية وزيادة قاعدة عمالئه الوا�سعة.
يف الوقت الذي نوا�صل فيه تعزيز جمموعة
منتجاته وخدماته ،و�سع البنك �شبكة فروعه
وزيادة �أجهزة ال�صرف الآيل التي �أ�صبحت مع
نهاية العام  123جهازاً ،كما با�شر م�صرفنا
بتقدمي خدمات مركز االت�صال (Contact
 )Centerللتوا�صل مع العمالء والرد على
ا�ستف�ساراتهم.
وقام بعمليات التحديث والتطوير يف
جمال التقنيات امل�صرفية ومنها االنتهاء من
تطبيق النظام البنكي اجلديد يف جميع فروعه
ومكاتبه خالل عام � ،2012إ�ضافة اىل التو�سع
يف �شبكة ال�صرافات االلية وخدمة االنرتنت
( )I-Bankingوخدمة الر�سائل الق�صرية
( )smsكذلك �سيقوم بطرح منتجات متويل
وا�ستثمار جديدة متوافقة مع �أحكام ومبادئ
ال�شريعة الإ�سالمية ،مبا يف ذلك منتجات
لتمويل الر�سوم الدرا�سية للمدار�س والكليات
واجلامعات ،وتكاليف ال�سفر للحج �أو العمرة
والعالج الطبي والعمليات اجلراحية».
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�إجناز م�شروعي كابل الإنرتنت البحري و�شبكة للنطاقات العري�ضة «الربودباند»

قطاع االت�صاالت البحريني ي�سهم بـ %4من الناجت البحريني
يعد قطاع االت�صاالت يف مملكة البحرين �أحد �أهم
القطاعات االقت�صادية املهمة واحليوية التي يع ّول عليها
يف الفرتة املقبلة يف دعم االقت�صاد الوطني مبا ميتلكه هذا
القطاع احليوي من فر�ص ا�ستثمارية واعدة وم�شروعات
كبرية �ستنعك�س اثارها االيجابية على �سائر القطاعات
االقت�صادية ،وتعود باخلري والنفع على الوطن واملواطنني.
وجاء قرار ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى
ال خليفة يف مطلع �شهر دي�سمرب من العام املا�ضي ب�إن�شاء
وزارة الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت كوزارة م�ستحدثة وتكليف
ال�شيخ فواز بن حممد �آل خليفة وزيرا ً لها ليعك�س �أهمية
دور قطاع االت�صاالت يف مملكة البحرين وحر�ص القيادة
على النهو�ض به وتعزيز دوره يف دعم االقت�صاد والتنمية.
و�شهد قطاع االت�صاالت يف مملكة البحرين يف ال�سنوات
االخرية منوا ً وازدهارا ً كبرياً ،ومن امل�ؤمل ا�ستمرار وا�ضطراد
هذا النمو والتطور خالل الفرتة املقبلة مع تنفيذ العديد من
امل�شروعات التي تعزز البنية التحتية خلدمات االت�صاالت
ومن ابرزها اطالق خدمات اجليل الرابع (.)LTE
وللداللة على النمو والتطور الكبري فى قطاع االت�صاالت
خالل ال�سنوات االخرية يكفى اال�شارة اىل �أن معدل النمو
ال�سنوي ل�سوق االت�صاالت يف مملكة البحرين بلغ خالل
العام  2010نحو  360مليون دينار ،وارتفع اجمايل
املبيعات ال�سنوية لقطاع االت�صاالت يف العام  2012اىل
نحو  406ماليني دينار ويف نف�س العام � 2012شكلت
ايرادات القطاع  %4من الناجت املحلي االجمايل ململكة
البحرين ،ا�ضافة اىل انه يعمل يف قطاع االت�صاالت 2700
موظف  %80منهم من البحرينيني.
كما ارتفع عدد اخلطوط الثابتة لالت�صاالت فى مملكة
البحرين مع نهاية عام  2012اىل نحو  254الف خط
ثابت �أي بن�سبة  %20من �سكان البحرين ،فيما ارتفع عدد
امل�شرتكني يف خدمة الهواتف املتنقلة اىل  1.9مليون م�شرتك
بنهاية  2012مبا ميثل ن�سبة  %142من عدد ال�سكان
تقريباً ،ومت ار�سال  1بليون ر�سالة ن�صية عرب الهواتف
املتنقلة يف .2010
وفيما يتعلق بخدمات االنرتنت يف مملكة البحرين ،بلغ
عدد امل�شرتكني يف خدمات االنرتنت بنهاية عام  2011نحو
� 290ألف م�شرتك وجميعهم م�شرتكون يف خدمة الربودباند
وذلك بزيادة قدرها  %42عن .2010

ولتعزيز هذا النمو املت�صاعد تعتزم وزارة الدولة
ل�ش�ؤون االت�صاالت خالل الفرتة املقبلة تنفيذ العديد من
امل�شروعات االقت�صادية املهمة يف قطاع االت�صاالت التي
�ست�سهم ب�شكل كبري يف دعم وازدهار االقت�صاد الوطني
و�ستنعك�س على تقدمي م�ستوى �أف�ضل من خدمات االت�صاالت
املواطنني.
ويعد من ابرز اهتمامات وزارة الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت
حاليا العمل على اطالق مزايدة خدمات اجليل الرابع
( ،)LTEوالتي تت�سق مع الر�ؤية امل�ستقبلية لتطوير قطاع
االت�صاالت يف مملكة البحرين ،ومواكبة اف�ضل املمار�سات
العاملية التي يتم تطبيقها يف معظم الدول االوروبية
و�أمريكا ال�شمالية واجلنوبية وا�سرتاليا ونيوزيلندا وبع�ض
دول �شرق �آ�سيا.
وجتدر اال�شارة يف هذا ال�صدد اىل ما قامت به وزارة
الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت على �صعيد اطالق مزايدة
خدمات اجليل الرابع ،حيث عقدت الوزارة عدة اجتماعات
تن�سيقية مع الر�ؤ�ساء التنفيذيني ومدراء �شركات االت�صاالت
الال�سلكية يف مملكة البحرين لبحث م�س�ألة �إطالق هيئة
تنظيم االت�صاالت مزايدة خلدمة اجليل الرابع للإت�صاالت
الال�سلكية ،حيث تلقت الوزارة مرئيات ال�شركات امل�شغلة
(بتلكو  -زين البحرين  -فيفا – ميناتيليكوم) فيما يخت�ص
مبزايدة خدمات اجليل الرابع لالت�صاالت .LTE
فيما �أجرت هيئة تنظيم االت�صاالت ا�ست�شارة يف نوفمرب
 2012حول اطالق مزايدة خدمات اجليل الرابع و�أ�صدرت
تقريرا ً ب�ش�أنها حول ا�ستطالع �آراء اجلهات املعنية وردود
امل�شغلني خلدمات االت�صاالت يف مملكة البحرين.
وعلى اثر هذه االجتماعات واال�ست�شارات ،قامت وزارة
الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت برفع مذكرة �إىل جمل�س الوزراء
�أو�صت فيها بطرح مزايدة خدمات اجليل الرابع  LTEعلى
ال�شركات امل�شغلة يف اململكة حالياً.
وقد ناق�ش جمل�س الوزراء املوقر يف جل�سته االخرية
االحد املا�ضي مذكرة وزير الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت
التي تت�ضمن املالحظات اال�سا�سية ب�ش�أن املزايدة اخلا�صة
بخدمات اجليل الرابع ،ووجه املجل�س يف اطار ت�شجيع
تطوير خدمات االت�صاالت يف مملكة البحرين باال�ستعانة
بخرباء حمايدين يف ال�ش�ؤون التقنية والفنية لبحث قواعد
املزايدة املفتوحة وامل�شهد التناف�سي مبا يت�سق مع حر�ص

بعد �أداء �ضعيف يف 2012

منظمة التجارة تخف�ض توقعاتها لعام 2013
جنيف (رويرتز)  -خف�ضت منظمة التجارة العاملية
توقعاتها لنمو التجارة يف � 2013إىل  3.3باملئة من 4.5
باملئة يوم �أم�س الأربعاء وقالت �إن النمو يف  2012مل
يتجاوز االثنني باملئة وهي �أقل زيادة �سنوية منذ بدء
ت�سجيل البيانات يف .1981
وحذر با�سكال المي املدير العام للمنظمة من �أن
 2013قد يكون �أ�سو�أ من املتوقع وال�سيما يف �ضوء
املخاطر الناجمة عن �أزمة اليورو وقال �إن الدول قد حتاول
فر�ض مزيد من القيود على التجارة يف حماولة لتعزيز
النمو االقت�صادي.
وقال «تهديد احلماية التجارية قد يكون �أ�شد خطرا الآن من �أي وقت م�ضى منذ بداية الأزمة بعد ف�شل �سيا�سات
�أخرى ال�ستعادة النمو».

برج ات�صال
احلكومة على دعم االقت�صاد الوطني.
وي�أتي هذا التوجيه من جانب جمل�س الوزراء كت�أكيد
على التزام احلكومة املوقرة بتعزيز ال�شفافية واحليادية
واالنفتاح يف �سوق االت�صاالت يف اطار بيئة جذابة
لال�ستثمارات وتوزيع فعال وعادل لهذا املورد االقت�صادي
املهم.
من جهة اخرى من املقرر �أن تتوا�صل وزارة الدولة
ل�ش�ؤون االت�صاالت مع �شركة زين للبدء فى طرح %15
من �أ�سهمها لالكتتاب العام ،وذلك بنا ًء على تكليف جمل�س
الوزراء للوزارة ب�ش�أن تنفيذ االكتتاب طبقا ً ل�شروط
الرتخي�ص امل�سند ل�شركة «زين» للعمل فى مملكة البحرين
عام  ،2003حيث �أكد جمل�س الوزراء يف جل�سته االخرية
بهذا ال�صدد ان عملية طرح اال�سهم و�إدراجها فى اال�سواق
املالية هي ب�صورة عامة عملية ايجابية.
ومن ابرز امل�شروعات التي تعتزم وزارة الدولة
لالت�صاالت اال�شراف عليها وتنفيذها خالل الفرتة

حـركـة أسـعار األسـهم في بورصة البحرين وفقا إلقفال

مؤشر البحرين العام

▲

السعر السعر
األعلى األدنى

الشركة
البنك األهلي المتحد ()$
بنك البحرين اإلسالمي
بنك البحرين والكويت
بنك البحرين الوطني
المصرف الخليجي التجاري
بنك إثمار ()$

1,090.60
أخر
إقفال

االقفال
السابق

التغير

▬

-

-

▬

-

-

▬

0.380

0.500

0.500

▼

0.500

0.038

0.038

▬

0.038

0.038

0.230

0.230

▼

0.230

0.235

0.005-

قطاع البنوك التجارية

التغير

1,087.64

0.580

2.96

أداء الشهر

أداء اليوم
0.27%

الصفقات المتداولة
العدد القيمة
الكمية

-4.30%

الطلب

أداء السنة
-4.64%

العرض أسبوع 52
األعلى األدنى

0.580

0.580

-

1,012,508

16

221,395

0.575

0.580

0.670

0.520

0.100

0.100

-

10,000

1

1,000

0.093

0.100

0.101

0.070

0.380

-

-

-

-

0.378

-

0.418

0.362

0.505

0.005-

23,000

3

11,500

0.500

0.505

0.620

0.500

-

200,000

2

7,600

0.036

0.038

0.047

0.031

270,000

5

23,412

0.225

0.230

0.255

0.090

2,040,508

28

303,757

انوفست ()$

-

-

▬

0.275

0.275

-

-

-

-

-

-

0.300

0.170

المؤسسة العربية المصرفية ()$

-

-

▬

0.350

0.350

-

-

-

-

0.330

0.385

0.460

0.350

شركة البحرين للتسهيالت التجارية

0.585

0.585

▼

0.585

0.600

0.015-

9,750

1

5,704

0.585

0.600

0.605

0.390

-

-

▬

0.188

0.188

-

-

-

-

-

0.189

0.188

0.130

-

-

▬

0.140

0.140

-

16,250

2

858

0.135

0.140

0.225

0.115

شركة استيراد االستثمارية
بيت التمويل الخليجى ()$
المجموعة الخليجية للمال
بنك انفستكورب ()$
بنك طيب ()$
بنك الخليج المتحد

-

-

▬

0.035

0.035

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

▬

669.000

669.000

-

-

-

-

-

669.000

669.000

669.000

-

-

▬

2.730

2.730

-

-

-

-

-

-

2.730

2.400

-

-

▬

0.210

0.210

-

-

-

-

-

0.210

0.274

0.210

الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار

-

-

▬

مجموعة بركة المصرفية ()$

0.116

0.116

-

-

-

-

-

0.120

0.150

0.105

-

-

▬

0.700

0.700

-

-

-

-

0.685

0.705

1.000

0.700

26,000

3

6,561

شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة

-

-

▬

2.000

2.000

-

378

1

680

-

1.800

2.380

1.660

شركة البحرين لموافق السيارات

-

-

▬

شركة البحرين للسينما

0.150

0.150

-

-

-

-

0.135

0.165

0.175

0.150

-

-

▬

1.150

1.150

-

-

-

-

-

-

1.200

0.800

شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

-

-

▬

0.715

0.715

-

-

-

-

0.705

0.715

0.900

0.660

شركة البحرين للمالحة والتجارة الدولية

-

-

▬

0.645

0.645

-

-

-

-

0.655

0.680

0.655

0.580

شركة البحرين لالتصاالت (بتلكو)

-

-

▬

مجموعة ترافكو
شركة ناس
شركة عقارات السيف

0.378

0.378

-

-

-

-

0.378

0.380

0.486

0.372

-

-

▬

0.230

0.230

-

-

-

-

-

0.230

0.250

0.230

0.137

0.137

▲

0.137

0.136

0.001

1,055,818

3

144,647

0.136

0.142

0.167

0.126

0.129

0.129

▲

0.129

0.135

0.006-

50,000

1

6,450

0.128

0.130

0.139

0.092

شركة التأمين األهلية
المجموعة العربية للتأمين ()$

1,106,196

5

151,777

-

-

▬

0.300

0.300

-

-

-

-

-

0.290

0.318

0.300

-

-

▬

0.340

0.340

-

1,000

1

119

0.315

0.350

0.415

0.340

الشركة البحرينية الكويتية للتأمين

-

-

▬

شركة البحرين الوطنية القابضة

0.590

0.590

-

-

-

-

0.535

0.610
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قطاع الفنادق والسياحة

لندن (رويرتز)  -تراجعت �أ�سعار الذهب باجتاه
 1580دوالرا للأوقية (الأون�صة) يوم �أم�س الأربعاء
مع عزوف املتعاملني قبيل �صدور حم�ضر �أحدث اجتماع
ملجل�س االحتياطي االحتادي (البنك املركزي الأمريكي)
يف وقت الحق يوم االربعاء.
وت�أثر املعدن �سلبا برتاجع ثقة امل�ستثمرين فيه بعد
جتدد نزوح �أموال عن �أكرب �صندوق م�ؤ�شرات للذهب يف
العامل وقيام جولدمان �ساك�س بخف�ض توقعاته لل�سعر
لكن تراجعا يف الدوالر قدم بع�ض الدعم.
ويف ال�ساعة  0923بتوقيت جرينت�ش تراجع

اإلقفال

اإلقفال السابق

0.580

قطاع الخدمات

ال�سعر الفوري للذهب  0.3باملئة �إىل 1580.50
دوالر للأوقية (الأون�صة) يف حني هبطت عقود الذهب
الأمريكية ت�سليم ابريل ني�سان  6.20دوالر للأوقية �إىل
 1580.50دوالر.
ونزلت الف�ضة يف املعامالت الفورية  0.6باملئة �إىل
 27.75دوالر للأوقية .كان املعدن �صعد  2.5باملئة
�أم�س الثالثاء يف �أكرب مكا�سبه ليوم واحد منذ منت�صف
فرباير �شباط .وهبط البالتني  0.7باملئة �إىل 1535.93
دوالر للأوقية يف حني انخف�ض البالديوم واحدا باملئة
�إىل  715.97دوالر للأوقية.
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قطاع االستثمار

ال��ذه��ب ي�تراج��ع ��ص��وب  1580دوالراً للأوقية

املقبلة»م�شروع كابل االنرتنت البحري» والذى يربط مملكة
البحرين مع بقية دول اخلليج ودول العامل ،حيث ميتد
الكابل من املحيط الهندي مرورا ً باخلليج العربي ،ومن
املقرر ان تقوم بتنفيذ امل�شروع �شبكة «تاتا» العاملية بتكلفة
14,288,000دينار .
وي�أتي تنفيذ هذا امل�شروع فى اطار حتقيق ا�سرتاتيجية
دعم وتطوير االقت�صاد الوطني ململكة البحرين عرب توفري
بيئة �أعمال متنوعة وجاذبة لال�ستثمار العاملي ،ويهدف هذا
امل�شروع ال�ضخم اىل حتقيق عدة �أهداف �ستنعك�س ايجابا ً
على قطاع االت�صاالت البحريني من اهمها حتقيق وتلبية
متطلبات ال�سرعة العالية للإنرتنت واالت�صال الدويل
للم�شغلني يف مملكة البحرين ومن �ضمنهم �شركة بتلكو،
وتوفري قدرة ا�ستيعابية كبرية ذات كلفة منخف�ضة لتعزيز
املناف�سة بني مزودي خدمات االنرتنت يف مملكة البحرين.
كما �ستعمل وزارة الدولة ل�ش�ؤون االت�صاالت على تنفيذ
م�شروع �شبكة للنطاقات العري�ضة (الربودباند) ،والذي
يهدف اىل ان�شاء �شبكة ات�صاالت حديثة من االلياف الب�صرية
تلبي رغبات واحتياجات امل�شغلني وبقية امل�ستخدمني
وت�سهم يف توفري بيئة ات�صاالت تناف�سية قادرة على تقدمي
خدمات متكافئة وب�شكل حيادي و�أ�سعار تناف�سية للجميع
امل�ستخدمني.
ومن اهم فوائد هذا امل�شروع احليوي انه �سيتم فتح �شبكة
الألياف الب�صرية لال�ستخدام من قبل جميع امل�شغلني ومن
�ضمنها �شركة بتلكو ب�أ�سعار عادلة ومنخف�ضة ،و�سي�سهم
امل�شروع يف متكني وتعزيز ن�شر اخلدمات االلكرتونية انطالقا ً
من احلكومة الإلكرتونية ،التعليم الإلكرتوين ،اخلدمات
ال�صحية الإلكرتونية والأعمال امل�صرفية الإلكرتونية ،الخ،
كما ي�سهم يف �ضمان �أمن �شبكة املعلومات واالت�صاالت التي
تربط جميع الوزارات وامل�ؤ�س�سات احلكومية ،ومتكني جميع
امل�شغلني من تقدمي خدمات االت�صاالت احلديثة مثل خدمة
 LTEلتقليل االعتماد على ال�شبكات الال�سلكية املكلفة ماديًا
وحمدودة ال�سرعة فنيًا.
و�سي�سهم امل�شروع يف تنفيذ �شبكة الربودباند ب�أقل
التكاليف املمكنة و�أف�ضل املوا�صفات الفنية و�سيتم كذلك من
خالل امل�شروع اتاحة املجال لل�شراكة مع القطاع اخلا�ص
عرب اال�ستثمار يف تنفيذ م�شروع الألياف الب�صرية للمنزل،
الذي تنوي الوزارة كذلك تنفيذه خالل الفرتة املقبلة.
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بنك البحرين للتنمية يدعم نادي �صاحبات الأعمال واملهن

وزير العمل خالل تكرميه �أكادمية اخلليج للطريان

باحلفل ال�ساد�س لتكرمي امل�ؤ�س�سات امل�ساهمة يف التدريب

وزير العمل يكرم �أكادميية اخلليج للطريان
مت يوم الثالثاء املوافق  9ابريل
 2013تكرمي �أكادميية اخلليج
للطريان من قبل جميل بن حممد علي
حميدان وزير العمل ،وذلك مبنا�سبة
�إقامة احلفل ال�ساد�س لتكرمي ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات امل�ساهمة واملعفاة من
ا�شرتاكات التدريب وبح�ضور عدد من
ممثلي وزارة العمل ،وكربى امل�ؤ�س�سات
وال�شركات يف البحرين.
وقد جاء تكرمي �أكادميية اخلليج
للطريان نظري جهودها املبذولة يف
تدريب وتنمية الكادر الوظيفي ودعم

املوظفني البحرينيني للو�صول لأف�ضل
امل�ستويات املطلوبة يف الأداء الوظيفي.
وقد �صرح حممود البلو�شي –
الرئي�س التنفيذي للأكادميية« :نحن
نفخر بتكرمي الأكادميية لل�سنة الثانية
على التوايل ،و�إنه لإجناز عظيم لنا �أن
يتم �أختيار �أكادميية اخلليج للطريان
�ضمن ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املتميزة
بدعمها للكادر البحريني حيث اننا
ن�سعى دوما ً �إىل حتقيق �أق�صى دعم
ملوظفي الأكادميية ،وذلك �إميانا ً منا
بقدرة موظفينا على التميز والإبداع».

�ضمن برامج ومبادرات جمموعة بنك البحرين
للتنمية اخلا�صة بتنمية وتطوير قدرات ال�شباب
البحريني يف جمال ريادة الأعمال واملجاالت
الأخرى ،قامت املجموعة م�ؤخرا ً بتقدمي الدعم املايل
لنادي �صاحبات الأعمال واملهن وذلك يف مقر البنك
باملنطقة الدبلوما�سية.
ويف هذا ال�صدد �صرح ن�ضال �صالح العوجان
الرئي�س التنفيذي للمجموعة بقوله« :ن�سعى دوما ً
 من خالل جمموعة بنك البحرين للتنمية � -إىلتعزيز �أطر التعاون والتوا�صل مع خمتلف اجلهات
املعنية بتنمية املهارات ال�شبابية ،ومن هنا ف�إن
دعمنا لنادي �صاحبات الأعمال واملهن �إمنا يتمثل
يف حتقيق الهدف الأ�سا�سي الذي يتبناه البنك
�أال وهو تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
عرب تر�سيخ مفهوم العمل احلر يف �أذهان �أبنائنا
من اجلن�سني ،وت�شجيع املواهب اخلالقة للدخول
يف جمال ريادة الأعمال على كافة الأ�صعدة مبا
يتنا�سب مع تطلعات وقدرات كل فر ٍد بح�سب
اهتماماته ،ومبا يتالءم يف ذات الوقت مع ر�ؤية
البحرين  ،2030لتنعك�س تبعاتها بالتايل على
االرتقاء باملجتمع ومنو االقت�صاد الوطني ككل».
من جانبه �أو�ضح ال�شيخ ه�شام بن حممد �آل
خليفة نائب املدير العام  -اخلدمات غري املالية
قائالً« :تتلخ�ص ر�ؤيتنا يف دعم نادي �صاحبات
الأعمال واملهن يف بناء عالقة تكاملية طويلة الأجل
تزخر بالثقة املتبادلة وتقود بفاعلي ٍة مطلقة �إىل
حتويل �آمال ال�شباب لوقائع ح ّية ملمو�سة ،لذا فهي
ال تقت�صر على تقدمي الدعم املايل فح�سب ،و�إمنا
على توفري الدعم املتكامل من الت�أهيل والتدريب
واالحت�ضان واال�ست�شارات ،ومن جانب رائد
العمل تقوم على توافر عدة عنا�صر منها الإبداع،
الأفكار املبتكرة ،الإرادة القوية ،املثابرة والتطوير
املتوا�صل».
كما �أ�شارت ال�شيخة هند بنت �سلمان �آل خليفة
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ال�شيخة هند بنت �سلمان خالل ت�سلمها الدعم من ن�ضال العوجان
رئي�سة نادي �صاحبات الأعمال واملهن بقولها:
«ي�سعدنا �أن نتقدم بال�شكر اجلزيل �إىل جميع من
قام بدعم النادي بكافة الو�سائل ،بدءا ً بال�شيخة مي
بنت حممد �آل خليفة وزيرة الثقافة التي بادرت
بدعمها املطلق للنادي وتخ�صي�ص مركز اجل�سرة
مقرا ً له ،كما �أود �أن �أعرب عن �سعادتي بتعاوننا مع
جمموعة بنك البحرين للتنمية ودعمهم املتوا�صل
لنا الذي ي�ؤكد حر�صهم على م�ساندة جميع املهتمني
يف تنمية وتطوير املهارات الإبداعية واحت�ضان
الطموحات ال�شبابية ،و�إميانهم بالأهداف التنموية
الفاعلة التي �أ�س�س من �أجلها نادي �صاحبات
الأعمال واملهن».
وذكرت خريية عبد اهلل د�شتي �أمني ال�سر ب�أن
�أهداف النادي تتلخ�ص يف متكني املر�أة اقت�صاديا ً
من خالل التدريب والتوعية وتقدمي الربامج
اخلا�صة من الفعاليات والندوات وور�ش العمل
التدريبية بالتعاون مع اجلهات احلكومية
املخت�صة ،واحت�ضان وت�أهيل الراغبات بالقيام
مب�شروع خا�ص عن طريق احلا�ضنات ال�صناعية
لذوي الدخل املحدود والأ�سر املنتجة ،وبالتايل ف�إن

دعم جمموعة بنك البحرين للتنمية �سيكون له
بالغ الأثر يف حتقيق العديد من تلك الأهداف كونها
اجلهة ال�سباقة التي تزخر بالتجارب احلي ّوية يف
جمال ريادة الأعمال والعمل احلر ،ونحن ن�ؤمن
دائما ً ب�أننا نربع جمتمعني وال نربع منفردين.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن نادي �صاحبات الأعمال
واملهن البحرينية قد مت ترخي�ص ت�سجيله يف
دي�سمرب  ،2012ويتواجد يف �أكرث من  95دولة،
كما �أنه الأول من نوعه يف منطقة اخلليج ويت�ألف
من ع�ضوية � 12سيدة �أعمال ،وهن ك ٍل من ال�شيخة
هند بنت �سلمان �آل خليفة رئي�سا ً للنادي ،نبيلة
اخلري نائب الرئي�س ،ال�شيخة مرمي بنت حمد �آل
خليفة النائب الثاين ،خريية عبد اهلل د�شتي �أمينا ً
لل�سر� ،أمينة �أبو بكر جناحي نائبا ً لأمني ال�سر� ،آمال
عبد الرحمن احلايكي �أمينا ً مالياً ،ال�شيخة عائ�شة
بنت علي �آل خليفة نائبا ً للأمني املايل ،زهراء طاهر
رئي�سا ً للجنة الفعاليات والعالقات الدولية ،جناح
�أحمد اخل�ضر رئي�سا ً للّجنة االقت�صادية للم�شاريع
واملعار�ض ،بالإ�ضافة �إىل �شهرة �آل �شرف ونهلة
حممود املحمود ونادية املال �أع�ضاء احتياط.

«البرتوكيماويات» ت�شارك يف معر�ض املهارات لدول اخلليج

بابكو ت�شارك يف منتدى «ا�ستثمر يف البحرين»
يف �إطار دعم اجلهود الرامية �إىل
تر�سيخ مكانة البحرين يف جمال
املعار�ض الدولية املتخ�ص�صة وت�أكيد
ح�ضورها امللمو�س على ال�ساحة
العاملية يف هذا امل�ضمار احليوي ،نظمت
م�ؤخرا غرفة جتارة و�صناعة البحرين
بالتعاون مع غرفة جتارة و�صناعة
الكويت فعاليات م�ؤمتر ومعر�ض
«ا�ستثمر يف البحرين» ،والذي �أقيم يوم
الأحد املا�ضي يف مقر غرفة التجارة
وال�صناعة الكويتية بدولة الكويت
ال�شقيقة.
وقد �شاركت بابكو يف فعاليات

املنتدى بجناح متميز �سلط ال�ضوء
على �أهم عمليات ال�شركة وم�شاريعها
امل�ستقبلية يف دعم م�سرية االقت�صاد
الوطني.
وحظي جناح ال�شركة بح�ضور
ملمو�س ،حيث حر�ص العديد من
ال�شخ�صيات املرموقة ورواد املنتدى
على زيارة جناح بابكو واالطالع
على حمتوياته مبا ي�ؤكد على التزام
ال�شركة بتعزيز ح�ضورها على ال�ساحة
الدولية ،كما يعك�س املكانة املرموقة
التي تتبو�أها مملكة البحرين يف �صناعة
املعار�ض الدولية املتخ�ص�صة.

بتلكو :زيادة  %80يف �سم�سم لإعادة ال�شحن �إلكرتونياً
تقدم بتلكو ،مزود خدمات الهاتف
النقال الرائد يف اململكة ،فر�صة
لزبائنها يف خدمة �سم�سم لإعادة �شحن
ح�سابهم با�ستخدام ق�سائم �إلكرتونية
واال�ستفادة من ر�صيد �إ�ضايف ي�صل �إىل
 .%80ت�ستمر �صالحية هذا العر�ض
املثري حتى  7مايو .فعند �إعادة �شحن
احل�ساب بقيمة  3د.ب �ستح�صل على
 5.4د.ب ،و 9د.ب مقابل  5د.ب ،و19
د.ب مقابل  10د.ب و 36د.ب مقابل
 20د.ب و 54د.ب مقابل  30د.ب..
ميكن اال�ستفادة من الر�صيد الإ�ضايف
يف �إجراء مكاملات حملية عرب �شبكة
بتلكو ور�سائل ن�صية.
�سيتم ب�شكل تلقائي ا�ستخدام
الر�صيد الإ�ضايف ،قبل الر�صيد
الأ�سا�سي .الر�صيد امل�ضاف ت�ستمر
�صالحيته ملدة � 7أيام اعتبارا من تاريخ
�إعادة �شحن احل�ساب ،وميكن للزبائن
كالعادة الت�أكد من ر�صيدهم الأ�سا�سي
عرب االت�صال على  *#122والت�أكد من
ر�صيدهم الإ�ضايف عرب االت�صال على
*.#13*122
جدير بالذكر �أن ق�سائم ال�شحن
الإلكرتونية متوفرة عرب �أجهزة كويك
�سريف ،بوابة اخلدمات الإلكرتونية
ومن خالل عدد من البنوك التي ت�شمل
بنك البحرين الوطني ،بنك البحرين

يف �إطار التعاون القائم
وامل�ستمر بني �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات ووزارة الرتبية
والتعليم باململكة� ،شاركت �شركة
اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات
يف معر�ض املهارات لدول جمل�س
التعاون اخلليجي  ،2013والذي
افتتحه الدكتور عبداهلل يو�سف
املطوع وكيل وزارة الرتبية والتعليم
ل�ش�ؤون التعليم واملناهج يف معهد
البحرين للتدريب مب�شاركة العديد
من ال�شخ�صيات املهمة وممثلي دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
وت�أتي م�شاركة ال�شركة يف
فعاليات املعر�ض من خالل جناح
متميز ي�ستعر�ض عامل املهارات
املهنية و�سبل تنميتها والوفاء
مبتطلباتها وتطلعاتها يف مملكة
البحرين .وتت�ضمن م�سابقات
املعر�ض عددا من الفعاليات
والأن�شطة التي تهدف �إىل تنمية
مهارات الطلبة يف املراحل الدرا�سية
املختلفة على م�ستوى البحرين
حيث مت تر�شيح الفائزين للم�شاركة
يف امل�سابقة الكربى التي تقام على
م�ستوى دول جمل�س التعاون

املطوع خالل زيارته جناح البا يف معر�ض املهارات
اخلليجي .وقد تف�ضل الدكتور
عبداهلل يو�سف املطوع يرافقه عدد
من امل�سئولني بزيارة جناح ال�شركة
حيث كان يف ا�ستقبالهم املهند�س
�أحمد غلوم مدير ال�صيانة بال�شركة،
والذي قدم �شرحا ً موجزا ً عن طبيعة
عمل ال�شركة وقدم نبذة عن م�صانعها
التي تطبق �أعلى معايري ال�سالمة
وكذلك منتجات ال�شركة التي متيز
باجلودة العالية ويتم ت�صديرها �إىل
�أهم و�أكرب الأ�سواق العاملية.

للمهند�س
ت�صريح
ويف
عبدالرحمن جواهري رئي�س ال�شركة،
قال ب�أن �شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات حتر�ص دائما ً على
امل�شاركة يف الفعاليات املختلفة التي
تقام يف اململكة ،كما امتدح �إقامة مثل
هذه الفعالية التي ت�ساهم يف منح
فر�صة ثمينة للطلبة وال�شباب الواعد
من ذوي املهارات العالية لإثبات
كفاءاتهم وتطوير �إمكاناتهم و�صقل
مهاراتهم وخرباتهم ،ف�ضال عن

حتفيزهم لتح�سني قدراتهم التقنية
با�ستمرار وال�سعي نحو حتقيق
�إجنازات �أف�ضل .كما ميثل �أداة فعالة
وطموحة تهدف �إىل رفع م�ستوى
الوعي بالتعليم التقني القائم
على املهنة يف �صفوف ال�شباب من
خالل تنظيم امل�سابقات والفعاليات
والأن�شطة املهنية املختلفة ،ف�ضال
عن تزويد ال�شباب باخلربة العملية
الالزمة لالرتقاء مبنظومة اجلودة
والأداء ،ومواجهة حتديات امل�ستقبل
يف عامل املهارات على ال�صعيد
الوطني والإقليمي والدويل ومواكبة
التطورات املتالحقة يف هذا امل�ضمار.
كما �أو�ضح ب�أن �شركة اخلليج
ل�صناعة البرتوكيماويات قد وجهت
الكثري من جهودها لدعم ال�شباب
ورعاية فعالياتهم و�أن�شطتهم
التي ينفذونها يف املجتمع ،م�شريا ً
�إىل وجود العديد من العنا�صر
البحرينية ال�شابة �ضمن فريق عمل
ال�شركة� ،إذ قامت ال�شركة بتدريبهم
وتزويدهم باملهارات املطلوبة
واملتوافقة مع طبيعة العمل،
فو�صلت ن�سب البحرنة �إثر ذلك �إىل
م�ستويات عالية جدا.

خالل ف�صل ال�صيف

ً
عرو�ضا خا�صة للم�سافرين من البحرين
«اخلطوط الربيطانية» تطلق

�أحمد اجلناحي
والكويت ،بنك �إثمار ،البنك الأهلي
 ،KHCB، KFHوبنك م�سقط الدويل
(.)BMI
وبهذه املنا�سبة ،قال مدير عام
العالقات ال�صحافية مبجموعة بتلكو
�أحمد اجلناحي« :لقد �أثبت عر�ض
مماثل مت تقدميه يف عام  2012جناحا
كبريا وترحيبا وا�سعا من قبل زبائننا
ولهذا قمنا بتكرار هذا العر�ض».
ال تفوتوا هذه الفر�صة القيمة،
التي ت�ستمر حتى  7مايو وا�ستمتعوا
بوقت مكاملات �إ�ضايف وعدد م�ضاف من
الر�سائل الن�صية.

مع قرب انطالق مو�سم العطالت
ال�صيفية التي ت�شهد اقباالً مرتفعا ً
على الرحالت املتوجهة �إىل �أوروبا
و�أمريكا ال�شمالية� ،أعلنت اخلطوط
اجلوية الربيطانية عن �إطالق
عرو�ض خا�صة للعمالء امل�سافرين
من البحرين �إىل هذه الوجهات خالل
مو�سم الذروة بهدف م�ساعدتهم على
التخطيط لإجازاتهم ال�صيفية ب�شكل
م�سبق.
وقال «باولو دي رينزي�س»،
املدير التجاري ملنطقة ال�شرق
الأو�سط و�آ�سيا الو�سطى �إنه مت
تخفي�ض �أ�سعار الرحالت بالتوازي
مع الطلب القوي املتوقع عليها من
منطقة ال�شرق الأو�سط ،ويف وقت
منا�سب للبدء بالتخطيط للإجازات
يف �أوروبا و�أمريكا.
و�أ�ضاف «دي رينزي�س»« :كان
املو�سم ال�شتوي ن�شطا ً للغاية
بالن�سبة لرحالتنا من ال�شرق الأو�سط
هذا العام ،ونتوقع �أن يكون مو�سم
ال�صيف �أكرث ن�شاطاً ،حيث �أننا ن�سري

حاليا ً رحالت من هذه املنطقة �أكرث
من �أي وقت م�ضى ،ونهدف من خالل
هذه العرو�ض اجلديدة مل�ساعدة
عمالئنا يف املنطقة والبحرين حتديدا ً
على التخطيط لعطالتهم ب�أ�سعار
تناف�سية وخيارات طريان مريحة».
وبف�ضل الأ�سعار املخف�ضة
التي تعر�ضها اخلطوط اجلوية

الربيطانية ،بات ب�إمكان العمالء
اكت�شاف عدد من �أجمل املدن العاملية
مثل لندن وباري�س ونيويورك
و�شيكاغو ولو�س �أجنلو�س وتورنتو
وفانكوفر ،عن طريق احلجز من 9
�أبريل �إىل � 30أبريل بحيث يتم ال�سفر
يف الفرتة املمتدة بني � 9أبريل حتى
� 31أكتوبر.

وتبد�أ �أ�سعار الرحالت املنطلقة
من البحرين �إىل اململكة املتحدة
و�أوروبا من  250دينارا يف درجة
«وورلد ترافلر» ،و 450دينارا
يف درجة «وورلد ترافلر بل�س»
و 1050دينارا يف درجة «كلوب
وورلد» و 2050دينارا يف الدرجة
الأوىل� .أما الرحالت املتجهة �إىل
�شمال الأطل�سي فتبد�أ من 437
دينارا يف «وورلد ترافلر» ،و758
يف «وورلد ترافلر بل�س» و294 ,1
يف «كلوب وورلد» و  644 ,3يف
الدرجة الأوىل.
ي�شار �إىل توفر جدول كامل
بتفا�صيل كافة رحالت اخلطوط
اجلوية الربيطانية �إىل لندن وما
بعدها على املوقع الإلكرتوين
لل�شركة  ،ba.comحيث ي�ستطيع
العمالء احل�صول على �أقل الأ�سعار
وحجز تذاكرهم و�سداد قيمتها
و�إمتام معامالت ت�سجيل الدخول
لرحالتهم من خالل املوقع ذاته على
�شبكة الإنرتنت.
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الهزة التي �شهدتها اململكة على خلفية زلزال
بو�شهر ،تتطلب �أخذها بدرجة عالية من اجلدية
واعتبارها انذارا ً يتطلب مراجعة �إجراءات ال�سالمة،
ال�سيما لالبراج العالية.

�صيني يبيع
الذرة يف �سوق
ال�����ص��ب��اح يف
بكني يف الثامن
من هذا ال�شهر،
وتعترب ال�صني
ث�������اين �أك��ب��ر
م�ستهلك للذرة
يف ال����ع����امل،
و�أظهر م�ؤ�شر
ال��ب��ن��ك ال���دويل
ال�سعار الغذاء
�أن ا�سعار الذرة
انخف�ضت %6
يف ال��ف�ترة من
اكتوبر 2012
ح��ت��ى ف�براي��ر
 2013نتيجة
ان��خ��ف��ا���ض يف
ا����س���ت���ه�ل�اك
ال��ذرة لت�صنيع
االيثانول.

ارتفاع االحتياطي النفطي العراقي �إىل  150مليار برميل
بغداد (ا ف ب)  -اعلن املتحدث الر�سمي لوزارة النفط العراقية عا�صم جهاد نقال عن
وزير النفط عبد الكرمي لعيبي ،االربعاء ارتفاع االحتياطي النفطي العراقي اىل  150مليار
برميل.
وقال املتحدث با�سم وزارة النفط نقال عن الوزير لعيبي لوكالة فران�س بر�س ان
«املخزون النفطي الثابت للعراق بلغ  150مليار برميل ،اي بزيادة تقدر بحواىل ع�شرة
مليار برميل».
وا�ضاف نقال عن امل�صدر ان «هذه الزيادة جاءت من خالل الن�شاط النفطي وجوالت
الرتاخي�ص التي نفذتها وزارة النفط خالل العامني املا�ضيني».
وت�شري االح�صاءات ال�سابقة اىل ان العراق ميلك ثالث احتياطي من النفط يف العامل يقدر
بنحو  143مليار برميل بعد ال�سعودية وايران.
و�سعى العراق يف ال�سنوات الأخرية اىل توقيع عقود مع �شركات الطاقة العاملية من �أجل
زيادة االنتاج ب�شكل كبري وتعزيز دوره كاحد اكرب م�صدري النفط يف العامل.

«روابي» مدينة فل�سطينية ع�صرية بكلفة مليار دوالر
على �إحدى التالل القريبة من مدينة رام اهلل يف
ال�ضفة الغربية ،يجري بناء مدينة «رواب��ي»� ،أول
مدينة فل�سطينية منوذجية مبعايري ع�صرية �ستت�سع
لـ� 40ألف ن�سمة وتوفر نحو  5000فر�صة عمل
بتكلفة �إجمالية �ست�صل مليار دوالر.
ولي�س بعيدا ً عنها تنت�شر يف ال�ضفة الغربية
ع�شرات امل�شاريع امل�شابهة ،و�إن كانت �أقل حجما،
لي�شهد القطاع العقاري نه�ضة غري م�سبوقة ال �سيما
خالل ال�سنوات الـ 5الأخرية ،وي�ستويل على احل�صة
الأكرب من اال�ستثمار ومن امل�ساهمة يف الناجت املحلي.
وقالت رانية مرعي ،مديرة العالقات العامة�« :إن
روابي املدينة الفل�سطينية الأوىل املخطط لبنائها
وفق �أحدث املعايري».

و�أ�ضافت «نحن نتحدث عن مدينة متكاملة فيها
وحدات �سكنية ،مراكز جتارية ،مدار�س ،م�ساجد،
كنائ�س ،مراكز ت�سوق ،مراكز �صحية ،مالعب،
م�سارح ،مناطق خ�ضراء ،مراكز ثقافية ،دور �سينما».
و�أ�شارت مرعي �إىل �أن «رواب��ي» مدينة منظمة
بامتياز ولها بنية حتتية قوية على عك�س العديد من
املدن الأخرى ،فمثال لن يكون يف املدينة �أية ع�شوائيات
�أو بناء ع�شوائي ،فيها �شبكة مياه مركزية� ،شبكة
�صرف �صحي مركزية ،غاز مركزي ،و�ست�ستخدم
تكنولوجيا الألياف ال�ضوئية لالت�صاالت واالنرتنت.
و�سيقام يف روابي التي �ستبنى على  4مراحل
تنتهي �أولها مطلع العام املقبل� ،أول م�سرح خارجي
يف فل�سطني يت�سع لأكرث من � 10آالف �شخ�ص.

وتقول مرعي «روابي �ستكون مدينة فيها عمل
وحياة و�سكن وهي �ست�ساهم يف حل �أزمة ال�سكن يف
االرا�ضي الفل�سطينية».
بناء مدينة روابي وغريها من م�شاريع اال�سكان
الفل�سطينية ،ي�أتي لتغطية الطلب الزائد على
الوحدات ال�سكنية يف الأرا�ضي الفل�سطينية.
وح�سب �صندوق اال�ستثمار الفل�سطيني ف�إن هناك
«فجوة مزمنة يف م�س�ألة تغطية الطلب على الوحدات
ال�سكنية يف الأرا�ضي الفل�سطينية تقدر بـ� 50ألف
وح��دة �سنويا ب�سبب �صعوبات خمتلفة �أبرزها
االحتالل اال�سرائيلي و�أداء امل�ؤ�س�سات احلكومية
ذات العالقة بالعقار وواقع الإقرا�ض العقاري يف
فل�سطني».

مليار دوالر حجم جتارة العملة بال�سوق ال�سوداء يف م�صر
قدر م�ست�شار وزير املالية امل�صري الدكتور عبد
اهلل �شحاتة حجم ال��دوالرات التي يجري تداولها يف
ال�سوق ال�سوداء بنحو مليار دوالر ،متوقعا ً �أن تكون
هناك �ضربات موجعة للم�ضاربني خالل الفرتة املقبلة
تكبدهم خ�سائر فادحة ،خا�صة ان البنك املركزي لديه
خربة كبرية يف مواجهة هذه ال�سوق ب�شكل حمرتف.
وك�شف م�ست�شار وزي��ر املالية� ،أن التعديالت
ال�ضريبية التي تقدمت بها احلكومة اىل جمل�س
ال�شوري ت�ستهدف حتقيق � 3أهداف ،يف مقدمتها توفري
موارد لتعظيم ايرادات الدولة ،و�سد جزء من التهرب
ال�ضريبي� ،إ�ضافة �إىل حتميل ا�صحاب الدخول املرتفعة

اعباء اال�صالح مع تخفيف االعباء على ا�صحاب
الدخول املحدودة لتحقيق العدالة االجتماعية.
و�أ�شار �إىل �أن التعديالت اجلديدة �سرتفع ال�ضريبة
على الدخل �إىل  %25لكل من يزيد دخله على مليون
جنيه ،ويف املقابل �سي�ستفيد  23مليون موظف من
رفع حد االعفاء ال�ضريبي بن�سبة زيادة  %30يف عدد
ممن يتمتعون باالعفاء ال�ضريبي.
ومن ناحية اخرى ك�شف عن �أن زيادة االجور
خالل العام املا�ضي كلفت املوازنة العامة  80مليار
جنيه ،ويف املقابل جاءت على ح�ساب تقليل حجم
اال�ستثمارات العامة �إىل نحو  30مليار جنيه فقط ،يف

حني انه كان مطلوبا من الناحية االقت�صادية ت�أجيل
زيادة االجور ملدة عامني مبا ي�سهم يف م�ضاعفة حجم
اال�ستثمار احلكومة وبالتايل حتريك االقت�صاد وتوليد
فر�ص عمل مبا ي�سهم بدوره يف الت�شغيل وامت�صا�ص
البطالة.
وقال ان ارتفاع �سعر الفائدة بن�سبة  %1يزيد اعباء
الدين العام واملوازنة بنحو  8مليارات جنيه ،م�ؤكدا ان
فل�سفة ال�سيا�سة املالية للحكومة هو حتقيق اال�ستقرار
االقت�صادي بال�سيطرة على عجز املوازنة العامة
وا�ستقرار �سعر ال�صرف ،م�شريا �إىل �أن هذه الفل�سفة
�ستحفز النمو النه ال منو بدون ا�ستقرار اقت�صادي.

�سام�سونغ تك�شف عن «Galaxy
 »Winمبوا�صفات متو�سطة
ك�شفت �شركة �سام�سونغ ،الثالثاء ،عن
هاتفها اجلديد جاالك�سي وين ،Galaxy Win
والذي ي�أتي �ضمن �سل�سلة هواتفها متو�سطة
املوا�صفات.
ويحمل الهاتف �شا�شة بقيا�س � 4.7إن�ش
وبدقة  800×480بيك�سل ،ويعمل مبعالج
رباعي النواة برتدد  1.2غيغاهرتز من نوع
 ،200 Snapdragonمع واحد غيغابايت من
ذاكرة الو�صول الع�شوائية.
وميلك الهاتف كامريا خلفية بدقة 5
ميغابيك�سل مع �ضوء فال�ش ،و�أخرى �أمامية
بدقة  ،VGAبالإ�ضافة �إىل م�ساحة تخزين
داخلية تبلغ  8غيغابايت ،مع �إمكانية التو�سعة
اخلارجية لدعم بطاقات .microSD
وي�أتي الهاتف اجلديد ببطارية �سعة
 2000ميلي �أمبري ،ويعمل بنظام ت�شغيل
�أندرويد ( 4.1جيلي بني) ،و�سيتوافر يف بع�ض
الأ�سواق بن�سخة تدعم �شريحة ات�صال واحدة،
ويف �أ�سواق �أخ��رى بن�سخة تدعم �شريحتي
ات�صال.
ومل تذكر �سام�سونغ حتى الآن �أي معلومات
عن ال�سعر الذي �ستطرح به هاتف Galaxy
� Winأو موعد توافره يف الأ�سواق.
ً
ُيذكر �أن ال�شركة الكورية ك�شفت م�ؤخرا عن
هاتفني جديدين من فئة الهواتف منخف�ضــة
املوا�صفـــات وهـمـــا Galaxy Pocket Neo
و.Galaxy Star

العمالة الهام�شية» ت�ستنزف  %10من ناجت دول اخلليج
ال تزال دول اخلليج العربي يف حماوالت دائمة للتخل�ص من
«العمالة الهام�شية» والتي باتت اليوم «خطرا �صريحا» وقنبلة موقوتة
خ�صو�صا على الأمن القومي ،كما يرى خرباء �أمنيون ،يف حني ي�ؤكد
خرباء يف املجال االقت�صادي �أن تلك العمالة التي تعمل بـ»الأ�سود» دول
اخلليج ال ت�ستفيد مطلقا من مدخولها ،الذي يتم حتويله �إىل بلدانها.
وبح�سب �إح�صائيات ظهرت هنا وهنا ،حاولنا ر�صد جمموع العمالة
الهام�شية يف دول اخلليج ،والتي تدور يف فلك الـ 5ماليني عامل،
بع�ضهم بال �إقامة �أ�صال ،والبع�ض الآخر يعمل خارج نطاق �أ�صحاب
العالقة املبا�شرة ،فهو يحتاج �إىل غطاء لتح�صيل الإقامة فقط ،ثم ينطلق
يف �سوق العمل ،للعمل كعامل حر.
وغالبية مهن العمالة الهام�شية �أو ال�سائبة تدور حول االن�شاءات
واحلرا�سات الأمنية واملهن «الدنيا» والتي ال ميكن للمواطن اخلليجي
القيام بها.
يف الكويت وحدها هنالك �أكرث من مليون وافد «فوق احلاجة»،
وما يطلق عليهم بـ»العمالة الهام�شية» حيث تبنت وزيرة ال�ش�ؤون
االجتماعية والعمل ذكرى الر�شيدي م�س�ؤولية «التخل�ص» من تلك
العمالة عرب خطة «ع�شرية» بالتخلي عن � 100ألف وافد يف كل عام.
بينما يف ال�سعودية بد�أت حملة وا�سعة يف هذا الإطار ،من �أجل ر�صد

العمالة التي تعي�ش يف اململكة بال «�إقامة �شرعية» ،وتعمل ب�صورة
خمالفة لقانون العمل والهجرة.
وبح�سب توقعات خرباء اقت�صاديني ،ف�إن هنالك �أكرث من  1.5مليون
وافد ما بني عمالة هام�شية و�سائبة وبني عمالة مل تعد متلك �إقامة
�صاحلة يف البلد.
ويف هذا ال�صدد ،قال م�س�ؤول �أمني يف الكويت لـ»العربية.نت» �إن
وزارة الداخلية ال ميكن �أن تتخل�ص من العمالة الزائدة ،خ�صو�صا يف
ظل حماية �شركات وهمية لتلك العمالة ،م�ؤكدا يف ات�صال هاتفي �أنه يف
ظل ج�شع بع�ض التجار بد�أت العمالة تزداد يف ال�سنوات الأخرية ،دون
احلاجة لها ،م�شددا على �ضرورة جتفيف منابع ا�ستقدام تلك العمالة،
ووقف ت�صاريح العمل �إال يف اطر �ضيقة.
وبني امل�س�ؤول �أن الكثري من اجلرائم يرتكبها املخالفون لقانون
االقامة او تلك العمالة التي ال جتد عمال لديها ،في�ضطر بع�ضهم للقيام
ب�أي عمل من �أجل �إيجاد مداخيل له.
ووفقا لتقديرات �سابقة ،ف�إن العمالة الوافدة قد �شهدت قفزات
متتالية يف حجمها يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ففي الكويت
هنالك تقريبا  3ماليني وافد ،وهم ميثلون  %67من حجم ال�سكان الكلي،
بينهم مليون وافد ميثلون العمالة الهام�شية� ،أما يف قطر فهنالك 1.5

