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االستثمار مزايا يعرض األردن
المملكة األعمال في رجال أمام العقبة في

سلمان عباس - المنامة §

لمتابعة البحرينية اللجنة وقعت ]
الواليات مع الحرة  التجارة اتفاق  تنفيذ
مع تــفــاهــم ــرة ــذك م ــة، ــي ــرك ــي الــمــتــحــدة األم
بهدف الوطنية األميركية العربية الغرفة
التجارة اتفاق من المكاسب أفضل تحقيق
آب  ــس/ ــط ــس أغ  1 فـــي تــنــفــيــذه تـــم  ــــذي  ال
بين التجارة فيها نمت  وقت في الماضي
خالل  دوالر مليون 836.5 لتبلغ البلدين

.2006 العام من  المنتهية الفترة 
أن بعد فخرو عصام اللجنة رئيس وقال
التنفيذي الرئيس  مع التفاهم مذكرة  وقع
ديفيد األميركية العربية التجارة لغرفة 
الروابط تعزيز يتيح االتفاق «إن حمود:
ــادة وزي وأميركا البحرين بين التجارية
أسواق في المتوافرة  الفرص استغاللنا 

جديدة». وقطاعات 
التنفيذي التوقيع الرئيس حفل وحضر
محمد الشيخ  االقتصادية التنمية لمجلس
االتفاق أن  ذكر  الــذي خليفة  آل عيسى بن
للمستثمرين ــور األم «تسهيل إلــى يهدف
دور وأن الــبــلــديــن ــي  ف ــاص ــخ ال ــاع  ــط ــق وال
ومساندة دعم في  يتمثل التنمية  مجلس
بــقــدر الـــخـــاص الــمــســتــثــمــريــن والــقــطــاع
عن ــي ــأت ي ــم ــدع ال أن وأضــــاف ـــان».  ـــك اإلم
الوفود ومشاركة اإلجراءات تسهيل طريق
المتحدة ــات ــوالي ال ــارة ــزي ب ستقوم التي 

األميركية.
إطار أنشطة االتفاق العمل في ويتضمن
الــمــســاعــدة ــم ــدي ــق ت مــشــتــركــة مـــن بــيــنــهــا
وتــرتــيــبــات لــتــحــديــد شـــراكـــات مــنــاســبــة
بين مــشــتــركــة أعــمــال  ـــل أج مــن  ــة  ــاري ــج ت
عبر ــار ــب األخ ــادل  ــب وت والــبــحــريــن أمــيــركــا 
والمراسالت والمطبوعات المنشورات
والحلقات العمل ورش  وتنظيم  المنتظمة
النظر ووجهات الخبرات لتبادل الدراسية
لمشروعات خدمات توفير إلى باإلضافة

. معينة
بين التجارة  مجموع «إن حمود: وقال 
في صعد المتحدة  ــات ــوالي وال البحرين
دوالر  مليون 836.5 ليبلغ   2006 العام
مقابل الماضي أيلول سبتمبر/ شهر حتى

في العام 2005». دوالر مليون 558
الواليات من البحرين واردات وبلغت
األشهر  في  دوالر مليون 358.3 المتحدة
حين في الجاري العام من األولى التسعة 
478.2 مليون  أميركا إلى الصادرات كانت

دوالر.
ــة ــارن ــق م ــم ــت ـــود: «عــنــدمــا ت ـــم وقـــــال ح
األميركية الصادرات ارتفعت فقد الفترتين
حين  في المئة 35 في بنسبة البحرين إلى
واشــنــطــن ـــى إل نــمــت صـــــادرات الــبــحــريــن

المئة». في 65 بنسبة
بين ــارة ــج ــت ال تنمو أن ــع ــوق «أت ـــال  وق
مليار مــن ــر ــث أك ـــى إل ــا  ــرك ــي وأم ــن  ــري ــح ــب ال
تصعد أن  المتوقع من  إذ  العام،  هذا دوالر 
مليون   470 إلـــى األمــيــركــيــة الـــصـــادرات 
ــات ــوالي ال ــورد ــت ــس ت أن  ــع ــوق أت كــمــا  دوالر 
من  دوالر مليون 667 قيمته ما المتحدة
االتجاه هذا أن «نرى وأضاف البحرين».
وأعــرب االســتــمــرار». له ونتوقع  إيجابي 
أمله عن المذكرة توقيع بعد فخرو عصام
طويلة لعالقات الصداقة «تعزيز رؤية في
المتحدة ــات ــوالي وال البحرين بين ــد األم
ــادل ــب ــت ال ــز ــزي ــع ت ــة عـــن طــريــق ــي ــرك ــي األم

البلدين». في واالستثمار التجاري
طويًال عمل برنامج هناك «إن وقـــال:
ــادل ــب ــت ال ــز ــزي ــع ت ـــى ــه إل ــالل نــســعــى مــن خ
أميركية استثمارات واستقطاب التجاري
الخليج منطقة إلى بوابًة البحرين تتخذ
تشير التجارة أرقام وإن العربي والعالم
أكثر إلى البلدين بين التجارة ارتفاع إلى
 850 مــقــابــل   2006 ــي ف دوالر مــلــيــار ــن  م

.«2005 العام في مليون دوالر
من وفد لتشكيل نية  «هناك  أن وأضاف

إلى والسفر  البحرينيين األعــمــال ــال رج
الربع فــي األميركية المتحدة ــات ــوالي ال
ديسمبر/ في  أما المقبل. العام من  األول
زيارة هناك فستكون المقبل األول كانون
الحرة، التجارة اتفاق تنفيذ لجنة من وفد
تجارة ــاق ــف ات توقيع تبحث الــتــي  الهند 
مثل مثلها العربية  الخليج دول  مع حرة
توقيع يتم أن وتوقع واليابان». الصين
الخليج العربية دول بين أو اتفاقين اتفاق
ولكنه   2007 العام في الدول  هذه  وإحدى
رئيس نائب ــان وك ــم. االس يذكر أن رفــض 
التجارة اتفاق بتنفيذ  المختصة  اللجنة
مستوردي «إن قال: هجرس زكريا الحرة
المستفيدين أول هم األميركية  السيارات
والواليات البحرين بين التجارة اتفاق من
األميركية الشركات من الكثير وإن المتحدة
انطالق مركز البحرين اتخاذ تطلب بدأت
فيما وخــصــوصــًا الخليج  دول بقية ــى  إل
سيعظم ما التجارية، بالخدمات يتعلق
ــذي  ال األول وهــو ــاق  ــف االت ــن م ــادة ــف ــت االس
األميركية الــمــتــحــدة الـــواليـــات بــيــن  يــتــم 
األردن بعد عربيًا والثالث خليجية ودولة

والمغرب».
بعد االتفاق نلمس تنفيذ «بدأنا وأضاف
من شكر رسائل إلينا وصلت وقد شهرين
الواليات تستورد من الشركات التي بعض
مملكة إن فيها تقول األميركية المتحدة
األميركية البضائع تعفي  بدأت البحرين

رسالتان إلينا وصلت  كما  ــوم. ــرس ال مــن 
باستيراد متعلقة  إحداهما شركتين  من
تصدر ــة ــي ــان ــث وال ــا  ــرك ــي أم ــن  م ــارات  ــي ــس ال
واشنطن أن مفادهما البتروكيماويات
الذي وقال هجرس االتفاق». بدأت تطبيق
لمجلس التنفيذي الرئيس نائب أيضا هو
تنفيذ عن المسئول االقتصادية التنمية
البحرين ــي  ف ــة ــادي ــص ــت االق ــات  ــاس ــي ــس ال
ينظم إطــار رئيسي بشكل  هو إن»االتــفــاق
والتجارية والمالية االقتصادية العالقة
المتحدة والــواليــات البحرين مملكة بين 
هــذا ــن م سيستفيد الـــذي إذ ــة. ــي ــرك ــي األم
الذي والمصنع التاجر  عن عبارة  االتفاق
ويقتنصها. الــفــرص عــن يبحث أن عليه 
تعتبر كبيرة  سوق لديه التجاري القطاع 
الطبيعي ومن العالم في األسواق أكبر  من
ويجب كــبــيــرة اســتــثــمــاريــة فــرص  ـــود  وج
نقدم «نحن وأضـــاف منها».  يستفيد  أن
الستقطاب والخدمات التسهيالت جميع
لتجعل البحرين إلى األميركية الشركات
دول بــقــيــة ـــى إل ــالق ــط ان نــقــطــة  الــبــحــريــن 
الشركات مــن كبير طلب هناك الخليج.
ــدام ــخ ــت ـــي اس ف تــرغــب ــة الــتــي ــي ــرك ــي األم
كثيرة الطلبات انــطــالق. نقطة البحرين
متعلقة شركات ضمنها  من  الشركات من
وبما المحاسبة مثل التجارية بالخدمات
تحتاج إلى من أنها فالبد فترة قصيرة أنها

قانونية». استفسارات 

٪ ٣٥ أميركا إلى البحرين صادرات نمو

التجارة اتفاق بشأن فبراير في واشنطن يزور بحريني وفد

حسن) سيدطاهر (تصوير: التجارة  اتفاق من المكاسب أفضل تحقيق إلى  تهدف التفاهم مذكرة

البيئية  للبرامج األمم المتحدة منظمة مع بالتعاون

نوفمبر 20 في للبيئة صديقة صناعات ومعرض مؤتمر إقامة

الفردان) عقيل (تصوير: المؤتمر أيام  خالل عرضها  سيتم عمل ورقة 50 نحو  اعتماد  

ــة ــع ــاس ــت ال ـــة ـــاع ـــس ال تـــمـــام  ــــي  ف تــعــقــد   ]
الــنــدوة (اإلثــنــيــن) الــيــوم صــبــاح مــن  والنصف 
االقتصادية العقبة منطقة حــول االستثمارية
السفراء بقاعة ذهبًا» الرمال لننثر «العقبة...
تحت ــك وذل ــاس. س راديــســون دبلومات بفندق 
البحرين وصناعة تجارة  غرفة  رئيس رعاية

فخرو. عبداهللا عصام
ـــرض ع ـــم ـــدي ـــق ت ـــــدوة ـــــن ــــــالل ال ـــم خ ـــت ـــي وس
منطقة فـــي  االســتــثــمــاري ــاخ ــن ــم ــال ب ــي  ــف ــري ــع ت
تقدمه ومـــا  الــخــاصــة، االقــتــصــاديــة الــعــقــبــة 
ـــال أمــــام رج ــة ــاري ــم ــث ــت ـــز اس ـــواف ـــا وح ـــزاي ـــن م م
إضافة البحرينيين، والمستثمرين ــال ــم األع
سلطة حققتها الــتــي ــارات ــم ــث ــت االس حــجــم  إلـــى 
من الـــخـــاصـــة ــة االقـــتـــصـــاديـــة ــب ــق ــع مــنــطــقــة ال
مختلف ـــن م اســـتـــثـــمـــارات  ــاب  ــط ــق ــت اس ــــالل  خ
ــات ــاع ــط فـــي ق ــــــدول الــعــربــيــة واألجـــنـــبـــيـــة ال
التطوير والنقل، التخزين  العقاري،  التطوير
والمتوسطة، الخفيفة الصناعات السياحي،

ــس مــفــوضــي ــل ــج م ـــرض رئـــيـــس ـــع وســيــقــدم ال
الخاصة ــة ــادي ــص ــت االق العقبة منطقة سلطة 

الذهبي. نادر
مجلس رئــيــس ــدم ــق ــي س ــــر، آخ جــانــب  ومـــن 
ــوري ــاخ ف ــاد ــم ع الــعــقــبــة ــر  ــوي ــط ت ــة  ــرك ش إدارة 
المتوافرة االستثمارية للفرص تفصيًال عرضًا
والمشروعات القائمة الجديدة والمشروعات
العقبة منطقة ــي ف التنفيذ قــيــد  ــت ــازال م الــتــي 
ــا ــزاي ــم ال ـــى إل إضـــافـــة ــة، ــاص ــخ ــة ال ــادي ــص ــت االق
ــة ــاري ــم ــث ــت االس ـــز ـــواف ـــح الــنــســبــيــة لــلــعــقــبــة وال
والمطار العقبة ميناء وجـــود ومنها المقدمة

فيها. التحتية المتقدمة المتوافرة والبنية
ــة الــبــحــريــن ــاع ــن وص ــة تـــجـــارة ــرف وتـــدعـــو غ
ـــدوة ـــن هــــذه ال ــن بـــمـــوضـــوع ــي ــم ــت ــه ــم ــع ال ــي ــم ج
التعريف فــي أهــمــيــة مــن لــهــا لــمــا  لــحــضــورهــا 
في المتاحة االستثمارية والفرص باالمكانات 

االقتصادية. العقبة منطقة

ـــــوان دي ـــس ـــي رئ افـــتـــتـــح   ]
خليفة حسن المالية الــرقــابــة
التدريبية الــــدورة الــجــالهــمــة
الرقابة منهجية «تنفيذ بشأن
األداء ـــــة ـــــاب ورق ـــة  ـــي ـــام ـــظ ـــن ال
ــي ــت وال ــة» ــاص ــخ ــات ال ــم ــه ــم وال
المالية الرقابة ــوان دي ينظمها
العامة األمـــانـــة ــع م بــالــتــعــاون
الخليج لــدول التعاون لمجلس
المؤتمرات قــاعــة  فــي العربية
خــالل ـــــالزا ب ــــــراون بــفــنــدق ك
12 إلى 15 نوفمبر/  من الفترة

.2006 الثاني تشرين
التعاون ــار إط فــي  ـــدورة وال
العامة ــة ــان األم ــع م والتنسيق
الخليج لــدول التعاون لمجلس

ــــادل الــخــبــرات ــــب الــعــربــيــة وت
الرقابة مــجــال  فــي والــتــجــارب
المفاهيم وتقريب ثقافته ونشر
والمناهج المعايير وتــوحــيــد
التدريبي للبرنامج وتــنــفــيــذا
للعام والتطوير التدريب للجنة
التي ـــدورة ال وتــهــدف  .2006
من  مشاركا  17 فيها يــشــارك 
والــرقــابــة المحاسبة  دواويــــن 
ــدول ل ــاون ــع ــت ال مجلس بـــدول 
تعريف ـــى  إل الــعــربــيــة الــخــلــيــج 
على الــمــشــاركــيــن وتــــدريــــب 
المالية الرقابة ديــوان منهجية
النظمية الرقابة  مهم تنفيذ  في
والــمــهــمــات األداء ورقــــابــــة 
لعملية تتطرق  وهي الخاصة. 

التخطيط، مرحلة من الرقابة
الميداني العمل بمرحلة مرورا
التقارير كتاب بمرحلة  وانتهاء
حفل وخــــالل ــات. ــظ ــالح ــم وال
ــــوان دي رئـــيـــس ــــد االفـــتـــتـــاح أك
خليفة حسن المالية الــرقــابــة
الجالهمة على أن أهم الخطوات
فــي ـــو تــحــقــيــق الـــمـــهـــنـــيـــة ـــح ن
الــرقــابــة ــي ف ــزة الــعــامــلــة ــه األج
الخبرات وتبادل التواصل هي
العالم بأن مضيفًا والتجارب.
متالحقة تطورات يعيش اليوم
يستوجب الميادين كافة مما في
المالية الرقابة  نواكب أن  علينا

والتطبيقي. النظري بشقيها

المملكة تستضيف دواوين
ندوة تدريبية الرقابة المالية في

دورة الــمــدنــيــة ــة ــدم ــخ ال ــــوان  دي يــنــظــم   ]
االستراتيجي» «التخطيط مجال في تدريبية
ــر/  ــب ــم ــوف ن  13 ــــى  إل  12 ـــن م الـــفـــتـــرة ــــالل  خ
مع  بالتعاون وذلـــك  2006 الــثــانــي تشرين 

والموانئ). الجمارك (شئون المالية وزارة
ــر ــوي ــط ــت وال الـــتـــدريـــب إدارة  مــديــر  وقــــال 
بتنفيذ ســيــقــوم ــــذي وال الــتــوبــالنــي مــحــمــود 
إلــى ــدف  ــه ت ـــــدورة ال إن  ــة: ــي ــب ــدري ــت ال ـــــدورة  ال
ــارف ــع ــم وال بالمفاهيم  الــمــشــاركــيــن  ــد  ــزوي ت
االستراتيجية والرؤية بالتخطيط المرتبطة
لــصــوغ الــتــطــبــيــقــيــة  واألدوات  واألســـالـــيـــب 

االستراتيجية. وتطبيق
ــي ف الــــمــــشــــاركــــيــــن  عـــــــدد  أن  وأضــــــــــاف 

المراقبين  يمثلون مــوظــفــًا  25 بلغ ــــدورة ال
بشئون أول ــارك ــم ج ــاط ــب وض والــمــشــرفــيــن

والموانئ. الجمارك
والــتــطــور ــب ــدري ــت ال إدارة ــر  ــدي م ــــح  وأوض
مهمة مــوضــوعــات ــى إل ستتطرق الــــدورة أن 
ومــفــهــوم ـــه ـــواع وأن مــنــهــا مــفــهــوم الــتــخــطــيــط
التخطيط ــل ــراح وم ـــس وأس االستراتيجية

االستراتيجي.
مــن أن  إلــــــــى ـــــي ـــــالن ـــــوب ـــــت ال وأشــــــــــــار 
تحديد تــنــاولــهــا سيتم ــي  ــت ال ــات  ــوع ــوض ــم ال
الــبــدائــل وتــحــلــيــل األهـــــداف االســتــراتــيــجــيــة
على الــمــؤثــرة  والــعــوامــل السياسات ورســـم 

االستراتيجية. الخطط رسم

االستراتجي» ينظم دورة «التخطيط الخدمة» «ديوان

من اثنان يقوم  المتحدة، المملكة في  والعقارية االستثمارية بالفرص التعريف تستهدف خطوة في ]
عن المزيد معرفة في الراغبين بالعمالء خاللها يلتقيان خليجية بجولة المتحد األهلي البنك مسئولي كبار
المملكة في العقارية القروض تمويل تشمل والتي المصرف يوفرها التي الخاصة المصرفية الخدمات
عمله خبرة المصرف يضع إذ  الثروات، على  والوصاية األمانات إدارة شركات في واالستثمار المتحدة
خصيصا صممت متكاملة مالية حلول خالل  من الكرام عمالئه خدمة في البريطانية السوق في الطويلة

الخصوصية. على والحفاظ من المرونة والمهنية درجة بأقصى متطلباتهم لتالئم
التمويل خبير من  كل الكويت إلى إضافة  وقطر البحرين من كال تشمل التي  الجولة هذه في ويشارك

تيلور. تراست دنكن األوفشور شركات وخبير ستيفنسون ألن العقاري

لقاءات تعريفية ينظم «األهلي المتحد»
المتحدة  في المملكة االستثمار عن

المغني عباس  - المنامة §

دوليًا ومعرضًا مؤتمراً البحرينية الكيميائيين جمعية تنظم ]
األمــم منظمة مــع بالتعاون البيئة» صديقة «الصناعات بعنوان
تحت البيئية لالستشارات الريم ومؤسسة البيئية للبرامج المتحدة
 22 -20 من الفترة خالل  فخرو حسن والتجارة الصناعة وزير رعاية

للمؤتمرات. الدولي الخليج بمركز 2006 الثاني تشرين  نوفمبر/ 
«يهدف العرادي: علي  البحرينية الكيميائيين جمعية  رئيس وقال
بالشركات الــعــامــلــون فــيــه يلتقي بيئي تجمع خــلــق إلــى  الــمــؤتــمــر 
والباحثين العلماء ومع بعضا  بعضهم مع  المنطقة في الصناعية
من واالستفادة الخبرات لتبادل للبيئة الصديقة التقنيات مجال في 
الصناعة تقنيات لتطوير والبحوث الدراسات إليه توصلت ما آخر

وأضرارها». الملوثات يقلل الذي بالشكل المصانع تلك في
تطبيق ـــع م مــنــســجــمــا ــر ــم ــؤت ــم ال ــــذا ه انـــعـــقـــاد  ـــي  ـــأت «ي وأضـــــاف 
الصناعية القطاعات ــدأت ب التي التلوث مــن الحد استراتيجيات
مفهوم التوجه هذا مع وبــرز القرن، هذا مطلع مع  تتبناها العالمية 
التقنيات خالل  من تجسيده يمكن  الذي  البيئة)  صديقة (الصناعات
ما الصناعية الــثــورة  عصر مــدى  على إليها يلتفت لم التي النظيفة
الموارد استنزاف إلى باإلضافة والماء والتربة الهواء  تلوث إلى  أدى
بيئية مشكالت إلى  األرض كوكب  وتعرض المتجددة  غير الطبيعية
في مباشر أثر للبيئة الصديقة غير التقنيات الستخدام كان كثيرة 

. « ثها و حد
مهمًا اجتماعًا حديثًا عقدت  قد للمؤتمر  المنظمة  اللجنة ان وذكر
نحو واعتمدت للمؤتمر الفني البرنامج مسهب بشكل فيه ناقشت
األوراق  وتتناول المؤتمر ــام أي ــالل  خ عرضها سيتم عمل ــة ورق  50
الصناعات مــبــادئ الــتــالــيــة: الرئيسية المؤتمر مــحــاور المعتمدة 
الــمــخــلــفــات إدارة ــف، ــي ــظ ــن ال ــي ــاع ــن ــص ال ـــاج  ـــت اإلن ــة،  ــئ ــي ــب ال ــة  ــق ــدي ص
البيئي والوعي التدريب البيئية، والتشريعات المعايير الصناعية،
رئيس قــال  جهته،  من  البيئية. الصحة إدارة  أنظمة  الصناعة، في
أثناء «سيتحدث العلوي: سعيد للمعرض المنظمة واللجنة المؤتمر
منطقة في  الصناعة  مجال في  البارزة  الشخصيات من الكثير المؤتمر
ورئيس فخرو،  حسن والتجارة الصناعة وزير رأسهم وعلى الخليج 
بن تــركــي ــر ــي األم والتكنولوجيا للعلوم عبدالعزيز الملك مدينة 
المتحدة األمم لبرنامج االقليمي والممثل والمدير سعود، آل سعود
وممثلي رؤساء من عدد  إلى باإلضافة الهبر حبيب آسيا لغرب البيئي 
العلماء من ونخبة العالمية البيئية  والمنظمات  الصناعية الشركات

المختلفة». الصناعية  الكيمياء مجاالت في والمتخصصين
المضطرد الصناعي اإلنتاج عن  الناجمة البيئية  األضرار  أن وذكر
أصبحت فقد األرض بقاع من بقعة  على تقتصر  ال البيئة  وملوثات
األوزون طبقة وتآكل الحمضية واألمطار الحراري االحتباس ظواهر
العالمية للبيئة تحديا تشكل التي  العالمية  البيئية األخــطــار مــن 

. مة ا لمستد ا
إلى عبداهللا سعيد للمؤتمر الفنية اللجنة رئيس أشــار جهته، من
المخاطر إدارة عن: يومين  مدى وعلى المؤتمر ستسبق  دورتين اقامة
فيهما يحاضر البيئية، والتحديات الطاقة وصناعات الصناعية
المصاحب المعرض وعن  العالمية. الخبرة بيوت  من متخصصون
شركة   15 من أكثر مشاركة اعتماد «تم عبداهللا: سعيد قال للمؤتمر
مثل البحرين  في  الكبرى الصناعية الشركات ومنها وخليجية  محلية 
وبابكو، والبا البتروكيميائية، للصناعات الخليج وشركة بناغاز

. وسابك ارامكو شركة  تشارك كما


