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المصرفية الفوائد
تفرضه مــا  بين واضــح تباين هناك  ]

على مـــن فـــوائـــد ــة ــاري ــج ــت ــارف ال ــص ــم ال
تدفعه ما  مقابل والتسهيالت القروض
التي  لــلــودائــع نسبيا متدنية فــوائــد  مــن 

بين شاسع  فــرق فهناك عليها.  تحصل
للودائع فوائد  من المصارف تدفعه  ما

الطويلة  ــع ــودائ ــل ل الــمــئــة ــي  ف  4.4)
تفرضه ما و  األعلى) وهي األجل 
على ــول ــص ــح ــل ل زبــائــنــهــا عــلــى 
 10 ــو  ــح ن و   8 ــن ــي ب مـــا ـــروض  ـــق ال

التي الفوائد نسب يخص فيما تباين تسجيل تم المقدمة. للقروض
الفائدة نسبة ارتفعت فقد الودائع. على التجارية المصارف تدفعها
إلى 0.38  الثاني الربع في المئة 0.35 في التوفير من على حسابات
بأن من المؤكد أنه يبقى الجاري. العام من الثالث في الربع المئة في
حيث تقل األحوال كل في متدنية التوفير حسابات على الفائدة نسبة
عارمة  منافسة وجود يالحظ معطيات ظل هكذا وفي المئة. في عن1
برامج طرح طريق  عن الزبائن  ود  لكسب التجارية المصارف بين
سبب ويعود  وجيه.  سبب  دون من طائلة بمبالغ للفوز  مجاال  توفر
كلفة ذات ودائــع  على الحصول في المصارف رغبة إلى الكرم هذا
بفوائد القروض من المزيد منح في توظيفها ثم ومن نسبيا متدنية
الفائدة الممنوحة في نسبة تراجع تم تسجيل أخرى، من جهة عالية.
 3 للفترة الــودائــع  بخصوص ــل. األج والطويلة القصيرة للودائع
في   4.28 قدرها  فائدة التجارية  المصارف دفعت  شهرًا،  12 إلى
الفصل  نهاية مع  المئة في  4.30 بـ مقارنة الثالث الربع في المئة
للودائع الممنوحة الفائدة نسبة تراجع أيضًا .2006 للعام الثاني 
إلى  الثاني الفصل في المئة من 4.51 في 3 إلى 12 شهرا من للفترة
سيولة  وجود التطور هذا  ويعكس الثالث. الربع  في المئة في  4.4
على توجه للحصول وجود عن لدى المصارف فضال نسبيا كبيرة

العالمية. من المؤسسات المالية مصرفية تسهيالت

والتسهيالت القروض
نسب يخص  فيما تباين وجود استمرار إلى اإلحصاءات تشير
المقدمة تلك أي القروض, أنــواع مختلف على  المترتبة الفوائد
والصناعة. التجارة مثل األخرى األغراض ببعض مقارنة لألفراد
قروض على المفروضة الفائدة نسب تدني يالحظ جملة األمور من
الودائع كلفة تدني بسبب ربما التجارة عن فضال اإلنشاء والتعمير
نسبة تدنت  المثال  سبيل  على الــمــرفــق).  الــجــدول ــظ  الح (رجـــاء 
في   9.14 من والتعمير اإلنشاء قــروض على المفروضة الفائدة
بسبب  ربما الثالث الربع في المئة 8.2 في إلى الثاني الربع في المئة
للخدمات تسهيالت منح سباق  في  بقوة  الدخول  المصارف رغبة
المفروضة الفوائد  نسب بين  شاسعا فرقا هناك  أن بيد العقارية. 
والتسهيالت القروض  بسائر مقارنة الشخصية القروض  على
السيارات  لــشــراء  المقدمة للقروض المئة فــي   9.78) ـــرى األخ
في  الفائدة  معدالت أن إلى يشار  للتجارة). المئة في 7.38 مقابل
نظرًا األميركية األسواق في السائدة لتلك امتداد هي إال ما البحرين
األخيرة التغييرات أن بل األميركي. بالدوالر الدينار  ارتباط إلى
االقتصاد في التطورات خلفية على  ــاءت ج الفائدة معدالت في

األميركي.
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جاسم حسين

المغني عباس - المنامة §

أن للتنمية الــبــحــريــن  بــنــك ــي ف مــســئــول  ـــر  ذك  ]
فــوائــد دون  مــن تــمــويــلــيــة قـــروضـــًا ـــدم  ق ــرف  ــص ــم ال
تبلغ  إجــمــالــيــة بقيمة  بــحــاراً   550 ــارب ــق ي ــا م إلـــى 
في  دوالر) ــون ــي ــل م  13 (نـــحـــو  ـــار ـــن دي ــن  ــي ــالي م  5
إلى يــهــدف الـــذي السمكية ــروة ــث ال تمويل برنامج 
لدى واالقــتــصــاديــة االجتماعية ـــاع األوض تحسين 

البحري. القطاع في العاملين المواطنين
برنامج تبنى  للتنمية البحرين بنك أن  يــذكــر
بهدف ،2000 ــام ــع ال ــي ف السمكية ــروة  ــث ال تمويل 
قــروضــًا ومنحهم البحرينيين الــبــحــارة مــســاعــدة 

فوائد. دون من مالية
ــه: ــم اس ـــر ـــدم ذك ع ــل ــض ف ــــذي ــول ال ــئ ــس ــم ــــال ال وق
ــف  أل  15 إلــــى  آالف  3 ــن ــي ب ـــراوح ـــت ت ـــروض  ـــق ال إن 
أيضا تحسب  وال ــة، ــئ ــم ال ــي  ف صــفــر ــدة ــائ ــف ب ــار  ــن دي
البرنامج هـــدف  أن بــاعــتــبــار الــتــأخــيــر عــلــى  ــد  ــوائ ف
تأسيس وإنــمــا ذاتـــه بحد التمويل  ليس ــي  ــاس األس
الــعــمــل ـــب ـــاح ص مــنــه ــد ــي ــف ــت ــس ــر ي ــي ــغ مـــشـــروع ص
وزيادته اإلنــتــاج لتحسين قائم تطوير أو وعائلته
ــوات  ــن س  7 ـــرض ـــق ال ــد ــدي ــس ت ــــدة م أن  جـــانـــب  ــــى  إل

أقصى. كحد
المصرف أجلها مــن يمنح التي الــمــجــاالت ــن  وع
في ـــروض ـــق ال ــرف ــص ــم ال ــح ــن ــم ـــروض قـــــال: «ي ـــق ال
ــا وشــــراء ــه ــدات ــع وم ــد ــي ــص ــن ال ــف ــث س ــدي ــح مــجــال ت
الصيانة وإجـــــراء ــدة ــدي ــج ال ــات ــرك ــح ــم وال الــســفــن 
أدوات ـــــراء ش جـــانـــب ــــى إل والـــمـــحـــركـــات  لــلــســفــن 

الصيد».
أن إلــــى ــة ــي ــم ــن ــت ال ــــــار الــمــســئــول فـــي بــنــك وأش
مهمة التنمية  بــنــك  إلـــى ــدت ــه ع الــبــحــريــن حــكــومــة 
في ـــارات ـــم ـــث ـــت االس ــز ــزي ــع ـــي ت ــل ف ــث ــم ــت أســـاســـيـــة ت
بما االقــتــصــاديــة الــقــاعــدة تنويع بــهــدف  البحرين 
وتحقيق العمل ــرص ف مــن  المزيد خلق فــي يساهم 
االجتماعية التنمية مسيرة في الفعالة المساهمة

عام. بشكل البالد في واالقتصادية
في ــم ــاه ــس ي ــرف ــص ــم ال أن ــول ــئ ــس ــم ال ـــــح  وأوض
لــدى الــعــمــل ـــرص  ف ــق ــل وخ ـــــوال األم رؤوس  تــوفــيــر 
في يساهم كما البشرية، الــمــوارد  وتطوير البحارة 
اإلنتاجية البحرية المشروعات وتأسيس تطوير
تحضير وطــــــرق ـــورة ـــش ـــم ال تـــقـــديـــم  ـــب  ـــان ج إلـــــى 
للبحارة تدريبية بــرامــج وتقديم ــدوى  ــج ال ـــة  دراس

الجهات المختصة. بالتعاون مع
قـــروضـــًا يـــقـــدم الــمــصــرف أن  ــول  ــئ ــس ــم ال وأكـــــد 
الــرأس الموجودات لتمويل  األجــل  وطويلة قصيرة
كما العامل الــمــال رأس مــن أساسية ـــزاء وأج مالية 

الخام. طريق شراء المواد عن يموله
التأمين «شهادة المسئول: قال الضمانات وعن

ــن ره ـــــد، وج ان ــل  ــي ــف ك ــرض، ــت ــق ــم ــل ل الـــحـــيـــاة  ــى  ــل ع
الصيد رخصة على التوكيل ــى إل إضــافــة  السفينة
الــمــقــتــرض ــون ــك ي أن  ـــروط ـــش ال إلـــى  بــالــنــســبــة  أمـــا 
عمره يــقــل ال الجنسية بــحــريــنــي مــحــتــرفــًا بـــحـــاراً 
بعدم  ويتعهد سنة  55 يــتــجــاوز  وال سنة   21 ــن ع
القرض قيمة ــداد س قبل للغير السفينة ملكية نقل

الصحية». باللياقة يتمتع وأن
الثروة وإحصاءات الدراسات الحصاءات ووفقا
النقابة ـــــة ودراس ــي ــائ ــص اإلح ــاز ــه ــج وال السمكية 
العمالة فإن البحرية الموارد في للعاملين العامة
 2321 بلغت   1993 الــعــام المحترفة البحرينية
ووصــلــوا   1998 الــعــام   1655 ــى إل وتــدنــت ــاراً، ــح ب
عدد كــان بينما  ،2000 ــام  ــع ال ــي ف بــحــار   700 إلــى
وبلغ   321 نحو   1987 ــام ــع ال األجنبية العمالة
ــى  إل اآلن ــــل  ووص  2547 ــو  ــح ن  1998 الـــعـــام فـــي 

فيزا». «فري آالف 6500 عامل أجنبي منهم 4
الــبــحــريــن ــز ــرك ــم ل ـــــة ومــــن جــهــة، أضـــافـــت دراس
األجنبية العمالة  ـــادة  زي أن  والــبــحــوث لــلــدراســات 
وخصوصا البحرينية للعمالة ــداً ــدي ــه ت تسبب 

يعملون ــم ــه إن إذ مــنــهــم، الــســفــن يــمــلــكــون  ال  ــن  ــذي ال
ــرى ي الــــظــــروف. بــيــنــمــا ـــــور وفــــي أســـــوأ بــأقــل األج
بشكل تعمل األجنبية العمالة  أن الشأن أصحاب
ويفسد والبحرية الفطرية الحياة يــدمــر تخبطي
مؤكدين البحرينيين ــدى  ل المنظم الصيد عملية
في ــل ــم ــع ال ــى ــل ع ـــــادرة ق الــبــحــريــنــيــة الـــبـــحـــارة  أن 
إذا المنظم  الــصــيــد  عملية بحسب الــظــروف ـــوأ  أس

تطلب ذلك.
«الصيادون بعنوان: الميدانية الدراسة وذكــرت
منظور ــن م البحرين بمملكة السمكية والمصايد 
ــز ــرك م ــا ــره ــش ن ـــي ـــت وال ــي واقــــتــــصــــادي» ــاع ــم ــت اج
المصائد  اعتماد زيـــادة أن   2004 العام ــات ــدراس ال
الكثير إلــى أدت  األجنبية العمالة على البحرينية
منها تــعــانــي ــــزال الت ــي ــت ال السلبية  األوضـــــاع  ــن  م
سفن  عــدد ـــادة زي ــي  ف وتسببت  السمكية المصائد
إلى   1980 ــام  ــع ال سفينة  40 ــن م ــان ــي ــروب ال صيد 
العمالة شجعت كما ،1998 ــام  ــع ال سفينة  400
الجديدة الصيد  تــراخــيــص إصـــدار على األجنبية 
ــم رق ــي ــن ــف ال ــر ــري ــق ــت ال أكــــد إذ  ـــزة،  ـــي وج فــتــرة  خــــالل 

تم  ــه أن السمكية الــثــروة إلدارة  2003 لسنة «89»
لموسم  روبـــيـــان صــيــد ــة  ــص رخ  377 نــحــو ــــدار إص

.2004 - 2003
السفن ـــدد ع زيـــــادة أن  ـــى  إل ـــة ـــدراس ال ـــــارت وأش
تناسب ـــدم ع ـــى إل أدت األجــنــبــيــة الــعــمــالــة  بسبب 
الــســمــكــيــة ما ــد ــائ ــص ــم ــة ال ــاح ــس ــن مـــع م ــف ــس عـــدد ال
في وخــصــوصــًا  رهــيــب  بشكل استنزافها إلــى  أدى 
قـــوارب  عـــدد أن ـــات ـــدراس ال تــؤكــد  إذ   2001 مــوســم
ــًا،  ــارب ق  2037 بــلــغ   1998 لــلــعــام األســـمـــاك صــيــد 
الــمــرخــص  ــر ــي وغ ـــــوارب  ق  704 مــنــهــا والــمــرخــص
 425 ــان  ــي ــروب ال صيد رخــص ـــدد وع قــاربــًا.   1333
لإلنتاج تــقــديــراتــهــا أن الـــدراســـة ــــدت  وأك ــة.  ــص رخ
على ـــاف ـــع أض ثـــالثـــة ـــن م ــر ــث ــأك ــي يـــزيـــد ب ــك ــم ــس ال
السمكي اإلنتاج مجموع إن إذ الرسمية، التقديرات
ألــف   38 يبلغ   2002 ــام ــع ال الــبــحــريــن مملكة  ــي  ف
تبين  بينما ــار، ــن دي مليون  36 بـــ ويــقــدر مــتــري طــن 
العامة اإلدارة تصدرها التي الرسمية التقديرات
طن  ألــف  11 ــــزال اإلن مجموع أن  البحرية لــلــثــروة

ماليين دينار.  9 بنحو تقدر
قــطــاع ــة ــم ــاه ــس م ــة ــب ــس ن أن  ــــة  ــــدراس ال ــت  ــن ــي وب
الــمــحــلــي اإلجــمــالــي ــج ــات ــن الـــثـــروة الــســمــكــيــة فــي ال
الــمــضــافــة  ــة ــم ــي ــق ال ـــا ـــذن أخ ـــا  م إذا  الــمــئــة،  ـــي  ف  44
من  واحــتــســبــنــاهــا ديــنــار  مــلــيــون   14.07 لــلــقــطــاع
مليارات   3 يبلغ ـــذي ال ــي  ــال ــم اإلج المحلي  الــنــاتــج 
ــات  ــاب ــس ــح ال ــب  ــس ــح ب ـــار  ـــن دي ــون  ــي ــل م و164.74 

وزارة المالية واالقتصاد الوطني. عن الصادرة
حــســاب إجـــمـــالـــي أن ــــى  إل ــــة  ــــدراس ال وأشـــــــارت 
 6.8 ـــروة الــســمــكــيــة ـــث ال ــاع ــط ــي الـــدخـــل فـــي ق ــاف ص
المقدر ــاق ــف اإلن مــجــمــوع طــرحــنــا إذا ــار  ــن دي مــاليــيــن 
السمكي  اإلنــتــاج قيمة ــن م ــار  ــن دي مــلــيــون   28.8 ـــ ب
الــدخــل  ــي ــاف ص لــنــا  يتبين ــًا،  ــون ــي ــل م  35.6 ــغ ــال ــب ال
البحرينية السمكية المصايد أن على ــدل ي الـــذي
من  الــمــئــة  فـــي   24 يـــعـــادل ربـــــح ـــي  ـــاف ص ــق  ــق ــح ت

القطاع. في االستثمار مجموع
الصغيرة السفن صيد  أن ــة  ــدراس ال ــت ــح وأوض
طن  ألـــف  32.6 بلغ السمكي ــاج ــت اإلن مجموع ــن  م
الناتج، إجمالي من المئة  في  86.7 بنسبة متري
إنــتــاج  بــلــغ بينما ديــنــار، مــلــيــون   35.6 ـــ ب وقــــدرت 
 13.1 بنسبة  ــري ــت م ــن ط آالف   5 الــكــبــيــرة الــســفــن 
 5 ــو ــح ــن قـــــدرت ب اإلنـــتـــاج ـــن إجــمــالــي ــة م ــئ ــم ـــي ال ف

ماليين دينار.
الثروة قطاع إنفاق مجموع أن الــدراســة ــرت وذك
إنــفــاق  وكــــان ديـــنـــار، مــلــيــون   28.8 بــلــغ السمكية
بنسبة  ديــنــار  مــلــيــون  21.21 الــصــغــيــرة الــســفــن 
 7.6 الكبيرة  السفن بلغت بينما المئة، فــي  73.6

المئة. في 26.4 ماليين دينار بنسبة

فوائد دون من

دينار ماليين خمسة قيمتها قروضًا بحارًا 550 يمنح التنمية بنك

الغذائي باألمن المتعلقة الصناعات لالستثمار في يهدف للتنمية البحرين بنك

الوسط -المحرر االقتصادي §

الخليجية الجمعية إدارة مجلس رئيس صرح ]
بأن الصبياني  محمد عبداهللا الــجــريء المال ــرأس ل
الخليج بمنطقة  ــر ــري ــق ت أول ســتــطــلــق  الــجــمــعــيــة 
حول مهنية مؤسسة عــن صـــادر  ـــط األوس ــرق  ــش وال
الخاصة... والمساهمات الجريئة «االستثمارات
يطلق أن ــرر  ــق ــم ال ـــن وم والــتــحــديــات»، المستقبل 
ـــي في ـــدول ال ــي ــال ــم ال ــر مـــن مــركــز دبــــي ــري ــق ــت هــــذا ال
،2006 ـــاري  ـــج ال ــي ــان ــث ال ــن ــري ــش ت ــر/  ــب ــم ــوف ن  28
وخليجية  عربية شــركــة  200 ــن م أكــثــر وبــحــضــور 
االستثمار قطاع فــي ســواء مختلفة  قطاعات تمثل
وتــكــنــولــوجــيــا ـــة ـــاق ـــط ـــاري وال ـــق ـــع ــي وال ــاع ــن ــص ال
االستثمارات أن إلى مشيراً والسياحة، المعلومات
والقطاعات وحجمها واتجاهها الجريئة السعودية
من كــبــيــر ــز ــي ــى ح ــل ــز فــيــهــا تــســتــحــوذ ع ــرك ــت الــتــي ت
أن ــرر ــق ــم ال مــن ـــه ان ــر. وأضـــــاف الــصــبــيــانــي ــري ــق ــت ال

بالتعاون ــًا، ــوي ــن س ــــة  دوري بصفة الــتــقــريــر ــدر  ــص ي
وشركة  العالمية االستشارية K.B.M.G شركة مع
المتعلقة بالمعلومات الخاصة الخليجية زاويـــة
وضع األول التقرير وسيتناول المالية، بالشئون
والمساهمات المنطقة  فــي  الجريئة االســتــثــمــارات
الــــخــــاصــــة بـــالـــمـــلـــكـــيـــات الــــخــــاصــــة لــلــشــركــات
والقطاعات واتــجــاهــهــا المنطقة ــي ف االستثمارية
ــا ومــواكــبــتــهــا ــره ــوي ــط ت الــتــي تــركــز عــلــيــهــا وســبــل
أن الصبياني ــر ــي.وذك ــم ــال ــع ال االســتــثــمــار لعجلة 
للرئيس كلمة سيشهد الــتــقــريــر ــالق ــط ان بــرنــامــج 
الــمــال لـــــرأس ـــــة ـــــي ــب لــلــجــمــعــيــة األوروب ــخ ــت ــن ــم ال
لرأس الخليجية الجمعية لرئيس وكلمة الــجــريء
الــشــركــات بــيــن ثــنــائــيــة ـــاءات ـــق الــمــال الـــجـــريء ول
الصبياني وكشف المشاركة. والخليجية العربية
المقبلين الــشــهــريــن ـــالل خ ستطلق الجمعية  أن 
من يطلق ان الــمــقــرر ــن م ــــذي وال الــثــانــي مــؤتــمــرهــا 

خاللالعاصمةالقطرية(الدوحة).

الوسط - المنامة §  

لــلــعــقــارات ــي ــدول ال الــمــعــرض ــي ف الــبــحــريــن ــــان  األرج ــت  ــارك ش  ]
ســار ــة ــواب ب ــروع ــش م بطرحها لــلــمــعــارض ــي ــدول ال الــبــحــريــن  بــمــركــز 
مساحة على  الــمــشــروع يــقــام  إذ ــار  س منطقة فــي  يقع الــذي  السكني 
الــحــضــور  ــول ــب ق ــروع ــش ــم ال ـــى  الق إذ   2 م 54773 قـــدرهـــا ــة ــي ــال ــم إج
مــمــيــزاً ــا ــرض ع ــرض ــع ــم ال داخــــل ـــار ـــرض مــشــروع بــوابــة س وكــــان ع
والمبتكرة الــمــمــيــزة التصاميم حــيــث ــن م الــحــضــور جميع  ــذب  ج إذ 
بها ــرد ــف ــن ت ــي ــت ال ـــار ـــع واألس الــمــخــتــلــفــة ــروع  ــش ــم ال ــل  ــل ف ــات  ــاح ــس وم
للفيال  ــار ــن دي ألـــف  84 ــن م األســعــار ــدأ ــب ت حــيــث السكنية الـــوحـــدات 
خطوط شــامــال ــرق ــط ال ــال  ــم أع تنفيذ ــروع ــش ــم ال مــمــيــزات  ــن  م ــًا  ــض وأي
خــضــراء ــك وجـــود مــســاحــة ــذل وك ــوارع ــش ال ــاء وإنــــارة ــم الــكــهــربــاء وال
قاطني لخدمة التجارية المحالت ــى إل بــاإلضــافــة الــمــشــروع ضمن 
البحرينيين لــلــمــواطــنــيــن ــــان األرج مــســاهــمــة ــي  ه ـــذه  وه ــروع  ــش ــم ال
في ــة  ــي ــان ــك اإلس الــمــشــكــلــة مـــن جـــزء ــل  ــح ل ــط  ــوس ــت ــم ال الـــدخـــل  ذوي 

واألفراد. األسر احتياجات وتلبية المنطقة 

السكني سار بوابة مـشروع
باإلبداع» تنفرد «بوابة

لالستثمارات األول التقرير إطالق
العربية والخليج الجريئة بالمنطقة

للعقارات الدولي البحرين معرض في األرجان شركة جناح


