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قيمتهما استثماريتين عمليتين من التخارج يعتزم تقي، أن المصرف يوسف البحرين - السالم التنفيذي لمصرف الرئيس كشف
بهدف  المملكة في الغذائية للمواد ضخمة شركة تأسيس على فيه يعمل وقت في الجاري، العام دينار خالل مليون ١٠٠ نحو

ص٢) (التفاصيل االستيراد... أساسًا على تعتمد التي المواد االستهالكية على المتزايد الطلب من االستفادة

ــى ــل ع ـــل ـــص ـــح ـــل» ي ـــب ـــق ـــت ـــس ـــم «ال
«27001 ـــــــــــزو «اآلي ـــــادة  ـــــه ش
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7
اقـــتـــصـــادهـــا ـــا تــنــعــش ـــي ـــرال ـــت أس
دوالر  مــــــلــــــيــــــار ــــــــــــــــ26  ب

رقابة إليجاد نظام دعوة
المصارف على أغذيةعربي شركة إلنشاء يخطط يخسرون«السالم» واإلماراتيون الكويتيون

البورصة في مليون دوالر 176
المغني عباس - المنامة §

حصة   ٣١ يمتلكون  كويتيًا مستثمراً  ٢٦ أن رسمية بيانات أفادت ]
المالية  لألوراق البحرين سوق في مدرجة شركة ١٦ في استراتيجية
سوقية (دفترية)  خسائر ١٤ مستثمراً تكبدوا منهم البحرين)، (بورصة
شهر  في دينار مليون  ١٤٦ نحو تبلغ يمتلكونها التي  األسهم قيمة في

الماضي. الثاني كانون يناير/
دفترية  أرباحًا حققوا كويتيين مستثمرين  ٥ أن البيانات وأوضحت
يمتلكونها، بينما  األسهم التي قيمة ارتفاع من دينار مليون ٣٠ تبلغ نحو
خالل تغيير  دون من أسهمهم قيمة  نتائج على  المستثمرين باقي حافظ 

الماضي. الشهر
الشركات أسعار عن المالية سوق البحرين لألوراق بيانات وبحسب
حصصًا  يمتلكون كويتيًا مستثمراً  ١٤ خسر المستثمرين، وحصحص
مليون   ٨٢١ من  قيمتها تراجعت سهم، مليار  ٢,٩ تبلغ  شركات  ٧ في
بخسائر  الشهر، نهاية دينار مليون  ٦٧٤ إلى يناير، شهر مطلع دينار

المئة. في وبنسبة ١٧,٨٨ دينار، ١٤٧ مليون تبلغ نحو
يمتلكون  إماراتيًا ١١ مستثمراً أن هذه البيانات أخرى، أفادت جهة من
في  مدرجة شركات  ٨ في  سهم ماليين  ٩٠٧) استراتيجية حصة ١٢
(دفترية)  سوقية خسائر ٤ منهم د تكبَّ المالية)، لألوراق البحرين سوق
القيمة  على الــبــاقــون حــافــظ بينما ــار، ــن دي مليون   ٢٤,٣٦ نحو تبلغ 

الماضي. كانون الثاني يناير/ شهر السوقية ألسهمهم في
وحصحص الشركات أسعار عن البحرين سوق بيانات وبحسب
 ٤ في  حصصًا يمتلكون  إماراتيين مستثمرين   ٤ خسر المستثمرين،
 ٢٢٣,٦٧ من  السوقية قيمتها  تراجعت  سهم،  مليون  ٦٧٢ تبلغ شركات 
الشهر،  نهاية دينار مليون  ١٩٩,٣١ إلى يناير، شهر  مطلع دينار  مليون

المئة.  ١١ في وبنسبة  دينار، ٢٤,٣٦ مليون نحو تبلغ بخسائر

ص٢) (التفاصيل

االقتصاد إلنعاش المحلي الناتج من ٪5 - 2 لصرف الحكومات دعوة
سلمان عباس - المنامة §

إلدارة لــيــنــش  ــل ــري ــي «م عــن ـــدر ص تــقــريــر  ــع  ــوق ت  ]
معالجة في محوريًا دورًا الحكومات تلعب أن الثروات»،
عن العالمية، باألسواق تعصف التي االقتصادية األزمة

النمو. لتحفيز العام الضرائب واإلنفاق تخفيض طريق
بين تــوازن  أن  الحكومات على يتوجب أنه  ذكر لكنه
إلى واللجوء العام  اإلنفاق خالل  من التنمية على العمل
سيكون   2009 أن وخــصــوصــًا المفرطة، االســتــدانــة 
التدخل سيلعب «إذ الــعــالــم دول القــتــصــادات حــاســمــًا 
سنواجه كنا  إذا ما تحديد في  مصيريًا دورًا الحكومي 
 12 فــي ينتهي أن يمكن نسبيًا ـــادًا وح قصيرًا هبوطًا
واجهته كالذي وبطيئًا  طويًال ــودًا رك أو القادمة شهرًا

التسعينيات». في اليابان
2 - 5 في  صرف على الحكومات قد يتوجب أنه ن وبيَّ
إنعاش في للمساعدة اإلجمالي المحلي الناتج من  المئة 
ورجــال المستهلكين  ثقة وتــقــويــة ـــدول  ال ــادات  ــص ــت اق

العالمية. االئتمان أزمة بسبب اهتزت التي األعمال
يعمل الذي  دوغن جاري ألفه الذي التقرير وأوضح 
سيتطلع لــيــنــش»، «مــيــريــل  ـــ ب الــثــروات إدارة  قسم  ــي  ف
المتحدة الــواليــات حكومة سندات إلــى «المستثمرون
التقدم مدى لمعرفة مهم كمقياس األمد طويلة األميركية
السندات مردود ارتفاد وسيكون العالمي، االنتعاش في

اإلنفاق». في بالغت قد الحكومات أن على دليًال
العالمية في سياستها تجاوب الحكومات أن ن بيَّ لكنه
مدة ــول  ط على حــاســم  مــغــزى ذا  يــكــون قــد  ـــة  األزم إزاء 

وشدته. األسواق في التراجع
يقدموا أن السياسة صانعي على «يتوجب وأضاف
ويمكن االقتصادات، تنشيط  أجل من فاعلة مالية رزمًا
فشلت إذا  أنه  غير  ،2009 في االنتعاش بذور تزرع أن
عــدة ـــى إل يــمــتــد ـــــودًا رك نــواجــه  أن  يــمــكــن  تــثــبــت أن  فــي 

سنوات».

توقع مما أكبر  «هو االنكماش خطر أن دوغــن ورأى
الستمرار قليلة إمكانية  ثمة  أن  ونظن الناس،  من كثير
كبيرة، أضــــرار  ذات ســتــكــون تــداعــيــاتــه لــكــن  الـــركـــود، 
نشطة تــبــقــى أن الــنــقــديــة  الــســلــطــات  عــلــى  وســيــتــوجــب 

تقاوم الخطر». ومتيقظة لكي
العالمية، األســـواق في األسهم أسعار إلــى وتطرق
سيسيطر ـــاح األرب ــزول  ن أن  ــم رغ على ــه  إن ــن دوغ فقال 
قد العالمية للبورصات انتعاشًا فإن األول، الفصل في 

العام من األول النصف خــالل الــحــدوث محتمل  يكون 
االستهالكية. األسهم منه وستستفيد الجاري،

تكون ــد  ق ــول ــأص ب الــمــســنــودة ــم ــه األس أن  ـــاف  وأض
واقعيًا،  االنكماش خطر كان إذا  إال 2009 في األفضل

انكماش». هناك يكون لن أنه رأينا «وفي
في النمو  لتنشيط الحكومية اإلجــراءات أن أفــاد كما 
بتخفيض المركزي المصرف  قيام وكذلك  االقتصاد،
األسهم ــواق أس في فــورة في تساهم قد  الفائدة أسعار

«وعــلــى  ،2009 ـــن م األول الــنــصــف  ـــي  ف ــة  ــي ــم ــال ــع ال
لجني مستعدين ويكونوا  حذرين يبقوا أن  المستثمرين
في قوته سيفقد  الصعود هذا مثل أن نعتقد إذ ــاح،  األرب

.«2009 العام من الثاني النصف
تعود قد السلع أســواق  أن حين  في أنه التقرير ن وبيَّ
فإن الصعود قد العام، من األول في النصف نشاطها إلى
المستهلكين من قوي طلب  في غياب األجل قصير يكون
الثمينة المعادن وأن األميركية، المتحدة  الواليات في

يستفيد ــد ق إذ  مستمر، بــارتــفــاع تنعم ــد ق ــب  ــذه ال مثل 
الدوالر األميركي. سعر ضعف من الذهب

الفائدة معدالت الوقت الذي تتجه فيه في أنه وأضاف
حيوية ستكون المستهلكين ثقة  عودة فإن الصفر، إلى
وباإلضافة االقتصاد، في  النمو تنشيط  إعادة أجل من
«سيحتاج الحكمي،  واإلنــفــاق الفائدة معدل هبوط إلــى 
حتى أمان في وظائفهم بأن اإلحساس إلى المستثمرون

أموالهم». بالثقة عن صرف يشعروا

إبراهيم) عيسى (تصوير: المنطقة  في التطورات االقتصادية يستعرض دوغن جاري

أهمية متخصص، اقتصادي تقرير أكــد  §
لمراقبة العربية المركزية للبنوك نظام إيجاد
العربية ــدول ال في المالية للمؤسسات دقيقة
بها عصفت التي الدولية بالمؤسسات المرتبطة
البدء فورًا عن ضرورة فضال االئتمانية، األزمة
العمالت بين االرتــبــاط فــّك إجـــراءات اّتخاذ في 
عنه واالستعاضة االميركي والــدوالر العربية

متنوعة. بمجموعة عمالت
معلومات «مركز أعده الذي التقرير ونصح
سريعة ــــراءات إج ــاذ ــخ ات ــرورة  ــض ب مــبــاشــر»، 
ــع واق تــنــاســب ــة ــذري ــول ج ــل ــاد ح ــج ــــادة إلي وج
من للتخفيف العربية  الــســاحــة على ــال ــم األع
المزيد ألن العالمية،  االقصادية  األزمــة حــدة
على سلبية آثارًا يترك أن  شأنه من االنتظار من
ولفت العربي. العالم في المحدود الدخل ذوي
العربية المصارف من  العديد تأثر  إلى التقرير
أحد كان الــذي العقاري، الرهن بأزمة الكبيرة
وشرق أميركا في المالي االنهيار أسباب أهم
انكماش حصول إمكانية مــن ــذر ح كما آســيــا.
استمرت حال في العالمية التمويل مصادر في
القادمة، الفترة خالل والسيولة االئتمان أزمة
اإلقـــراض على  يــؤثــر أن شــأنــه  مــن الـــذي  األمـــر 
على التقرير الدول العربية. وحض في الداخلي
في العربية المصارف  موقع تعزيز  ــرورة ض
فيما االندماجات  ودعــم العالمية المال أســواق
أجــواء في المنافسة من المزيد لتحفيز بينها
ص4) (التفاصيل االقتصادي.                            الركود

«تو كونيكت» عبر البحرين في أعمالها توسع «بريتيش تيليكوم»
كونيكت»، «تو االتصاالت شركة  وقعت ]
شركة مع شراكة اتفاقية  البحرين  ومقرها
تهدف (British Telecom) تيليكوم بريتيش
العالمية الشركة  أعــمــال نطاق توسيع ــى  إل
العاملة ــات ــرك ــش ال وتمكين الــبــحــريــن، ــي  ف
وفاعلية بسهولة االستفادة من المملكة في
تقنيات مجال في العالية القدرات من مطلقة

المعلومات واالتصاالت.
منطقة ــي ف تيليكوم» «بريتيش وتعمل
م وتــقــدِّ  ،١٩٨٥ ــام ــع ال مــنــذ األوســــط ــرق  ــش ال

في المنطقة. شركة ٣٠٠ من ألكثر خدماتها
لشركة الــتــنــفــيــذي ــس ــي ــرئ ال يــفــصــح  ـــم  ول
ولكن العقد قيمة عن الشيراوي فهد توكونيكت

أرقام. ٧ عن يقل ال أنه ذكرت مطلعة مصادر
بيان رسميأفادأنشركة«توكونيكت» تعد
«بريتيش لشركة  الداعمين الشركاء أهمِّ  من

الشركة لشركاء العالمي والبرنامج تيليكوم»
تقنية لخدمات دة المزوِّ للشركات يتيح الذي
في لها تمثِّ أن الشبكية والخدمات المعلومات
خدمات مجموعة وتسويق وأسواقها بلدانها
من الــعــالــمــيــة الشبكية الــمــعــلــومــات تقنية 

وبيعها. البريطانية الشركة
«بريتيش تــحــالــف ــج ــام ــرن ب إطـــالق  وتـــمَّ 
وشركة ،٢٠٠٨ العام في رسميًا تيليكوم»
إلى ين المنضمِّ الشركاء أول هي «توكونيكت»
الذي األوسط، الشرق منطقة في التحالف هذا
الشركاء  من  ١٠٠ من أكثر  عضويته في يضم 
ركائز إحدى ويشكل العالم، دول مختلف في
للوصول تيليكوم» «بريتيش استراتيجية
وتزويدهم والمحتملين الحاليين  زبائنها إلى

المتكاملة. بخدماتها
في األعمال تطوير مدير إلى البيان ونسب

وشمال األوســط الشرق تيليكوم» «بريتيش 
«تعتبر قوله  القباني وائــل (مينا)  إفريقيا
إلتاحة مثالية  المحلية الــشــراكــة منظومة
بالشكل لالستفادة الشركات ــام أم الفرصة
الــعــالــمــيــة، ــات الــشــبــكــيــة ــدم ــخ األمــثــل مــن ال
أحد عبر تتم العالقة ــذه ه مثل أن والسيما

الموثوقين». المحليين الشركاء
لغة أن العالقة هــذه يميز  ــذي «ال ــاف وأض
المعنية الــشــركــة بين ــل ــواص ــت وال ــال  ــص االت
اللغة هـــو  تــيــلــيــكــوم) ــش ــي ــت ــري (ب ـــاء  ـــرك وش
العملة ــي ه الصفقات عملة وأنَّ المحلية، 
الشراكة هذه  أن من واثقون ونحن المحلية، 

كلَّ المملكة ــي ف العاملة للشركات ستوفر
أنها وخصوصًا المجال،  هذا في  احتياجاتها
وعالميًا». إقليميًا مرموقين اسمين بين تجمع
ص٣) (التفاصيل

الممتازة بالبحرين العقارات أسعار «غلوبل»: انخفاض
(غلوبل)، العالمي  االستثمار بيت قال ]
شهدت الــبــحــريــن ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس إن 
الماضية األربعة ــوام األع في  كبيرا ارتفاعا
معظم إن إذ العرض، عن الطلب زيادة بسبب
البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
حين في المرتفع،  الدخل ذوي فئة استهدفت 
ظل ــي ف اآلن تظهر ــارات ــق ــع ال ــار  ــع أس ـــدأت  ب
اعتدالها، على تــدل  عــالمــات المالية األزمــة
الشحيحة ــة ــول ــي ــس ال ظـــل فـــي  ــا  ــوص ــص وخ
الــســوق ـــي ف ــن ــري ــم ــث ــت ــس ــم ـــف ثــقــة ال ـــع وض
حجم تراجع إلــى أدى الــذي  األمــر العقارية، 

السكنية. العقارات  مبيعات في التعامالت 
الــوحــدات أســعــار تنخفض أن تــوقــع  كما 
 ١٥ بين تــتــراوح بنسبة الممتازة السكنية
إلى  المطورون سيسعى  حيث  المئة في و٢٠ 

السوق. في عقاراتهم تصريف

نشاطا البحرينية العقار  سوق وشهدت
األخيرة. األربعة ــوام األع مــدار  على متزايدا
قــوانــيــن ــت ــن س ــن ــري ــح ــب ــة ال ــوم ــك وكـــانـــت ح
نشاط تحفيز ــــادة زي ــي  ف أســهــمــت مــتــنــوعــة 
قوانين أقــرت حيث البالد، في  العقار سوق

المملكة. في  للعقارات األجانب تملك تجيز
على البحرينية الحكومة تركيز ويعزى
رغبتها إلــى أســاســيــة بصفة الــعــقــار قــطــاع 
االقتصادية قاعدتها  تنويع فــي  بالتوسع
العقارية المشاريع في االستثمار خالل من
الفئتين جـــذب إلـــى تــهــدف الــتــي ــرى  ــب ــك ال

والدولية. اإلقليمية
البحرين ــي ف ــارات ــق ــع ال ــار ــع أس وحــقــقــت 
الماضية، األربعة األعــوام  في كبيرا ارتفاعا
إلــى أســاســيــة بصفة االرتــفــاع هــذا  ــزى  ــع وي
معظم إن  إذ الـــعـــرض،  عــلــى الــطــلــب ــــادة  زي

البحرين فــي  الــجــديــدة السكنية  الــعــقــارات 
هــذا، المرتفع.  الــدخــل ذوي فئة  استهدفت
يتركز التي (المنامة)، العاصمة وشهدت
في ارتفاع معدل أعلى السكان، غالبية فيها
 ٦٠٠ ــى  إل  ٤٠٠ نحو بلغ الــعــقــارات أســعــار 
الماضية. األربــعــة ـــوام األع ــالل خ المئة فــي 
الدول في  العقارات أسعار ارتفعت حين  في
المئة.  فــي و٤٠٠  ٢٥٠ بين مــا ــى إل األخـــرى
ــارات ــق ــع ال أســعــار ـــم ذلــــك، بــــدأت ــى رغ ــل وع
تدل عالمات  المالية األزمة ظل في اآلن  تظهر
السيولة ظــل فــي وخصوصا اعتدالها  على 
في المستثمرين ثــقــة ــف ــع وض الشحيحة 
تراجع إلى أدى الذي األمر العقارية، السوق 
ــارات ــق ــع ال مــبــيــعــات ــالت فــي ــام ــع ــت حــجــم ال
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