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»كانو« تعرض أحدث تطبيقات 
سيسكو في االتصاالت الموحدة

§ الوسط - المحرر االقتصادي

ــة  ــي ــن ــق ــت ل كــــانــــو  قــــامــــت   [
ـــدى الــشــركــات  الــمــعــلــومــات، إح
حلول  تــوفــيــر  ــي  ف المتخصصة 
واالتصاالت  المعلومات  تقنيات 
وبالتعاون  البحرين،  مملكة  في 
بتنظيم  البحرين،  سيسكو  مــع 
االتصاالت  حلول  عن  عمل  ورشة 
الــمــوحــدة مـــن ســيــســكــو، وذلـــك 
يونيو/   28( الثلثاء  ــس  أم ــوم  ي
ــدق  ــن ف فــــي   )2011 ــــران  ــــزي ح

الشيراتون.
بعنوان  العمل  ورشــة  وكانت 
ــى مـــرونـــة حــلــول  ــل »الــتــعــرف ع
بروتوكوالت  لتطبيقات  سيسكو 
محترفو  ــام  ق حيث  ــت«،  ــرن ــت اإلن
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
باستعراض  سيسكو  ــة  ــرك وش
ــــاالت  ــــص االت حــــلــــول  أن  ـــف  ـــي ك
تساهم  سيسكو  ــن  م ــدة  ــوح ــم ال
بــشــكــل كــبــيــر فـــي زيـــــادة ســرعــة 
وسهولة التفاعل بين الموظفين، 
والزبائن.  الموزعين  الشركاء، 
مع  التعامل  طرق  بعض  وأيضًا 
المشاريع  تواجه  التي  العقبات 
طرق  ــن  م لــاســتــفــادة  الــتــجــاريــة 
ــة وتــحــقــيــق  ــث ــدي ــح االتــــصــــال ال

الربحية.
ــات،  ــوم ــل ــع ــم كــانــو لــتــقــنــيــة ال
بالتعاون مع شركائها التقنيين، 
في  ــًا  ــي ــاس وأس مهمًا  دوراً  تــأخــذ 
المشاركة  ــي  ف البحرين  مملكة 
تقنية  تــحــتــيــة  ــة  ــي ــن ب بـــنـــاء  ـــي  ف
القيمة  عالية  الستثمارات  قوية 
ـــن طـــريـــق أفـــضـــل الــمــنــتــجــات  ع
والخدمات في تقنية المعلومات، 
ــــي تــبــســيــط  ـــم ف ـــاه ـــس ــــي ت ــــت وال
ــات اإلداريــــــــة، وخــفــض  ــي ــل ــم ــع ال

الكلفة وتطوير اإلنتاجية.
وقال المدير العام لشركة كانو 
كانو:  وليد  المعلومات  لتقنية 
كبير  باهتمام  يتطلع  »الــعــالــم 
المهمة  سيسكو  مــســاهــمــة  ـــى  إل
تحويل  تسهيل  فــي  والمستمرة 

التقليدية  التجارية  المشاريع 
على  مبنية  تجارية  مشاريع  إلى 
كون  أن  كما  اإلنترنت.  تطبيقات 
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
فإنها  سيسكو،  مع  فضيا  شريكا 
ــًا يــمــكــنــه الــتــعــامــل  ــق ــري تــمــتــلــك ف
متطلبات  مــع  وتمكن  باحتراف 

العماء وموازنتهم«.
المساعد  الــعــام  المدير  ــال  وق
ــو لــتــقــنــيــة الــمــعــلــومــات  ــان فـــي ك
ــة  ــرؤي ل »ســعــدنــا  مــيــنــون:  رام 
من  والـــتـــفـــاعـــل  ـــام  ـــم ـــت االه ــــذا  ه
العمل  ورشــة  فــي  الحضور  قبل 
ــا لــتــجــاوز  ــودن ــه وســـنـــواصـــل ج
ـــن طــريــق  ــا ع ــن ــائ ــم تــوقــعــات ع
ــرات  ــب ــول تــقــنــيــة وخ ــل ــم ح ــدي ــق ت
ــا  ــن ــو. ألن ــك ــس ــي ـــن س مـــدعـــومـــة م
والتطور  النمو  من  المزيد  نتوقع 
التقنية  المعلومات  نظم  لقطاع 

والشبكات«.
ــام  ــل، ق ــم ــع وخــــال ورشــــة ال
العمري  ووسيم  إبراهيم  حسين 
أحدث  باستعراض  سيسكو،  من 
الــمــوحــدة  االتــصــاالت  منتجات 
من  الــمــحــددة  ــر  ــي غ ــات  ــك ــب ــش وال

سيسكو.
ــام  ــة ق ــي ــال ــع ــف ـــًا خــــال ال ـــض أي
علي  محمد  تمكين  مؤسسة  ممثل 
عن  للحضور  نبذة  بإعطاء  غلوم 

المعلومات  نظم  تطبيقات  فوائد 
مساعدة  في  تساهم  التي  المالية 
والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
قوية  تحتية  بنية  تأسيس  فــي 

المعلومات. لنظم 
ـــا جـــــوان  ـــش ـــي ــــت ن ــــام كـــمـــا ق
كانو  شركة  من  جوبتا  وفيكاس 
ــرض  ــع ــات ب ــوم ــل ــع ــم لــتــقــنــيــة ال
ــاالت  ــص االت ــل  ــائ وس لتطبيقات 
الشركة  من  المتوافرة  الحديثة 
ـــال  ـــص ـــام االت ـــظ ــل ن ــم ــش ـــي ت ـــت ال
تحويات  ـــدة،  ـــواح ال باللمسة 
سيسكو  تطبيقات  ــاالت،  ــص االت
مكالمات  فـــون،  االي  لــمــوبــايــل 
 VPN وساطة  خال  من  الفيديو 
مع التركيز على الفوائد المترتبة 
ــي  ــت ــات ال ــق ــي ــب ــط ــت عـــلـــى هـــــذه ال
التجارية  المشاريع  على  تعود 

والربحية. بالفائدة 
عضو  قام  الورشة  ختام  وفي 
باإلعان  بدر  آشار  سيسكو  فريق 
ــور  ــض ــح ــل ـــــاص ل ـــــرض خ ــــن ع ع
منتجات  على  مخفضة  بأسعار 
مع  الموحدة  االتصاالت  وحلول 
من  ــة  ــدم ــق ــم ال ــات  ــدم ــخ ال ــض  ــع ب

كانو لتقنية المعلومات.
ـــــو لــتــقــنــيــة  ـــــان ــــــج ك ــــــدم وت
ــي  ـــا ف ـــه ـــرت ـــب الــــمــــعــــلــــومــــات خ
ــة،  ــي ــن ــق ــت الـــبـــنـــيـــة الــتــحــتــيــة ال

التخزين،  الــمــعــلــومــات،  ــز  ــراك م
المعلومات،  حماية  الشبكات، 
ــات  ــوم ــل ــع ــم ــة ال ــي ــن ــق وحــــلــــول ت
مجال  ــي  ف العالية  الــمــهــارة  ــع  م
لتلبي  والــتــدريــب  ــارات  ــش ــت االس
ــات الــتــقــنــيــة  ــب ــل ــط ــت ــم ــع ال ــي ــم ج
واألعمال  الشركات  أنواع  لجميع 

التجارية.
قامت  عـــامـــًا،   15 ـــدى  م عــلــى 
المعلومات  لتقنية  كانو  شركة 
ــم وتـــقـــديـــم الـــحـــلـــول  ــي ــم ــص ــت ب
الشركات  من  لعدد  والتطبيقات 
في  ــة  ــي ــس ــي ــرئ ال والـــمـــؤســـســـات 
ــاع  ــط ــق ــي، وال ــوم ــك ــح ــاع ال ــط ــق ال
والــغــاز،  النفط  وقــطــاع  الــمــالــي، 
قطاع االتصاالت وكذلك التعليم. 
كانو  قبل  ــن  م المقدمة  الــحــلــول 
للشركات  الــمــعــلــومــات  لتقنية 
وكذلك  الكبيرة،  والــمــؤســســات 
أدى  قد  والصغيرة،  المتوسطة 
إلى تمتع كانو لتقنية المعلومات 
بسبب  ــم  ــاه ورض الــعــمــاء  بثقة 
ـــق،  ـــي ـــدق ـــا الـــتـــقـــنـــي ال ـــه ـــزام ـــت ال
المبتكرة،  وحلولها  وتطبيقاتها 
طريق  عن  ذلــك  تحقيق  تم  حيث 
ــــات االســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــــراك ــــش ال
أفضل  مع  المتبادلة  والخبرات 
الشركات الرائدة في مجال تقنية 

المعلومات.

كانو وسيسكو تقيمان ورشة عمل عن حلول االتصاالت الموحدة         )تصوير: عيسى إبراهيم(

بهدف تحسين وزيادة اإلنتاجية

نمو عدد الشركات الحاصلة على شهادة ISO في البحرين
§ الوسط - المحرر االقتصادي

عن  جعفري  أكــبــر  االقــتــصــادي  تــحــدث   [
على  حصلت  ــي  ــت ال ــات  ــرك ــش ال عـــدد  ارتــفــاع 
بهدف  البحرين  ــي  ف  )ISO( آيــســو  ــادة  ــه ش
في  ــا  ــوص ــص خ اإلنـــتـــاج،  وزيــــــادة  تــحــســيــن 
تزيد  ال  التي  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
لزيادة  المئة،  في   54 عن  لها  اإلنتاجية  القدرة 

الشركات. لهذه  التنافسية  القدرة 
الصناعي  الــقــطــاع  لجنة  رئــيــس  ــر  ذك كما 
وزارة  أن  الكوهجي  عبدالحميد  الغرفة  في 
الشركات  بعض  لمساندة  مستعدة  الصناعة 
ــرق  ــط ــى تــعــلــم ال ــل ــرة ع ــي ــغ ــص الــبــحــريــنــيــة ال
اإلنــتــاج  ــن  م وتحسن  تــزيــد  الــتــي  المناسبة 
عن  وذلك  التكاليف،  زيادة  إلى  الحاجة  دون 
البحرين  في  موجودة  عالمية  شركة  طريق 

الغرض. لهذا  الوزارة  استقدمتها 
منصب  ــل  ــغ ــش ي الـــــذي  جــعــفــري،  وبـــيـــن 
ــة اســتــشــارات  ــرك ــش ــذي ل ــي ــف ــن ــت الــرئــيــس ال
ــدوة  ن ــي  ف ــة،  ــي ــاج ــت اإلن لتحسين  الــجــعــفــري 
مسمى  تحت  يونيو2011(   28( أمس  أقيمت 
المحلي«  الصناعي  المنتج  بجودة  »االهتمام 
حصلت  التي  البحرين  في  الشركات  عدد  أن 

. شركة   375 بلغ  آيسو  شهادة  على 
ــــدوة إلـــــى تـــعـــريـــف رجــــال  ــــن وهــــدفــــت ال
الشركات  إنتاجية  تحسين  بسبل  األعــمــال 
على  المضافة  القيمة  وزيـــادة  الصناعية، 
وهيكلة  ــف،  ــي ــال ــك ــت ال ــض  ــف وخ ــات،  ــي ــل ــم ــع ال

زيادة  على  الجودة  وتأثير  الشاملة،  الجودة 
العنصر  تأثير  وكذلك  والربحية،  المبيعات 

والربحية. الجودة  على  البشري 
ــي  ــج ــوه ــك ـــغ ال ـــل ومــــن نـــاحـــيـــة أخـــــرى أب
إنتاجية  أن  الندوة  هامش  على  الصحافيين 
في  ــة  ــط ــوس ــت ــم وال ــرة  ــي ــغ ــص ال ــات  ــس ــؤس ــم ال
قدرتها  من  فقط  المئة  في   54 تبلغ  البحرين 
المطلوبة  اآلالت  توافر  رغم  على  اإلنتاجية، 
إدارة  كيفية  في  تكمن  المشكلة  وأن  والعمال، 
اإلنتاجية  ــادة  زي في  وتسخيرها  اآلالت  هذه 

. تحسينها و
ــارة  ــج ــت ال وزارة  أن  ــي  ــج ــوه ــك ال وشــــرح 
إلــى  متخصصة  ــة  ــرك ش جلبت  والــصــنــاعــة 

بعض  إنتاجية  في  ــادة  زي »ورأت  البحرين، 
ـــاص  ـــخ ــا واألش ــه ــس ــف ــــــاآلالت ن ـــات ب ـــرك ـــش ال
تحتاج  الــصــغــيــرة  ــات  ــرك ــش ال وأن  نفسهم، 
ــدوة،  ــن ــك قــمــنــا بــعــمــل ال ــذل ــدة ول ــاع ــس ـــى م إل
لتحسين  الحقا  ستقام  ــرى  أخ ــدوة  ن ولدينا 

اإلنتاجية«.
والــصــنــاعــة  الــتــجــارة  »وزارة  وأضـــــاف 
مـــســـتـــعـــدة لـــمـــســـاعـــدة بـــعـــض الـــشـــركـــات 
تدرس  األجنبية  الشركة  وجعل  الصغيرة، 
تنعكس  وبالتي  اإلنتاجية،  لزيادة  أحوالها 
الشركات.  لهذه  الربحية  ارتفاع  على  بالتالي 
ستقدم  التي  الخدمة  أن  هــذا  في  المهم  ــر  األم

مقابل«. دون  من  ستكون  الشركات  لهذه 

عبدالحميد الكوهجيأكبر جعفري 

جمال هجرس: البحرين ستظل واحدة من أهم المراكز المالية في المنطقة
§ المنامة - كابينوفا 

االستثماري،  كابينوفا  لبنك  التنفيذي  الرئيس  أكد   [
ــــذراع الــمــصــرفــي االســتــثــمــاري  ــرس، وهـــو ال ــج جــمــال ه
الشريعة  لمبادئ  وفقًا  ويعمل  والكويت  البحرين  لبنك 
اإلسامية، أن البحرين ستظل واحدة من المراكز المالية 
الرقابية  السياسات  بفضل  المنطقة  في  المتخصصة 
القطاع  ينتهجها  ــي  ــت وال ــاءة  ــف ــك ال والــعــالــيــة  الــفــعــالــة 

المصرفي.  
وأضاف هجرس، قائًا: »مازالت البحرين من الجهات 
المفضلة والتي يقبل عليها المستثمرون األجانب بسبب 
ممارساتها وأنظمتها الرقابية، وما تتمتع به من شفافية 
ألقطاع  تمكن  لقد  الدولية.  المعايير  بمراعاة  والــتــزام 
وعــدم  السابقة  األوضـــاع  على  التغلب  مــن  المصرفي 
وتعتبر  االقتصادي.  الركود  آثار  من  الناتجة  االستقرار 
االقتصادية  اإلدارة  تطبيق  فــي  المتمثلة  الخبرة  ــذه  ه

أكبر  مــن  الصعبة  ـــات  األوق ــذه  ه فــي  السليمة  والمالية 
المقومات بالنسبة للقطاع المصرفي في البحرين«. 

البحرين  بــأن  بــقــوة  أؤمـــن  ــي  ــن »إن ــًا:  ــائ ق واســتــطــرد 
ساعدت  وقد  المالي.  قطاعها  في  القوي  النمو  ستواصل 
المنافسة  مــســتــوى  رفـــع  عــلــى  المنطقة  ــات  ــادي ــص ــت اق
وتحتفظ  الــصــدارة  موقع  تحتل  مــازالــت  البحرين  لكن 
المالية  المراكز  أضخم  من  باعتبارها  بجدارة  بموقعها 
مستقبل  بــأن  تامة  بثقة  القول  بمقدوري  المنطقة.  في 
وتوجد  وقويًا.  سليمًا  مازال  دولي  مالي  كمركز  البحرين 
الكثير من الفرص التي يمكن استغالها في الباد لتأمين 
على  مستمرة  واستدامة  جيدة  عائدات  على  الحصول 

المدى البعيد«.  
من  كثيراً  البحرين  استفادت  »لقد  هجرس  ــاف  وأض
المالية  السياسات  بفضل  وضعت  التي  القوية  األسس 
ـــوام  ــة الــفــعــالــة الــتــي تــرســخــت خـــال األع ــادي ــص ــت واالق

جهة  المركزي  البحرين  مصرف  في  فيوجد  السابقة. 
وال  المنطقة.  فــي  األفــضــل  بأنها  تعرف  واحـــدة  رقابية 
البحرين  على  تأثير  له  كان  االقتصادي  الركود  أن  أعتقد 
المنطقة  في  أخرى  جهات  به  تأثرت  مثلما  نفسه  بالقدر 
للمستويات  نفسه  بــالــقــدر  نتعرض  لــم  أنــنــا  وخــاصــة 
مناطق  شهدتها  التي  العقارية  المضاربة  مــن  نفسها 

أخرى«.  
وفقًا لما تقوله مؤسسة »موديز« لخدمة المستثمرين 
اإلسامية  المالية  المؤسسات  تملكها  التي  األصول  فإن 
السنوات  في  أضعاف  خمسة  بمعدل  ترتفع  أن  يمكن 
تريليون   5 مــن  أكثر  ــى  إل تصل  بحيث  المقبلة  القليلة 
والمنتجات  األدوات  على  الطلب  معدل  يزيد  فيما  دوالر 
ــا أن  ــم ــة اإلســـامـــيـــة. ك ــع ــري ــش ــادئ ال ــب ــم ــزم ب ــت ــل ــي ت ــت ال
المالي  القطاع  اعتماد  في  تتمثل  التي  األساسية  الحقيقة 
التمويل  على  االعتماد  وليس  األصــول  على  اإلســامــي 

القطاع  ــذا  ه ومنعت  الحماية  ــرت  وف التي  هــي  بالدين 
القطاع  فــإن  بالتالي  العالمية.  لــأزمــات  التعرض  من 
النامية  القطاعات  أضخم  من  يعتبر  اإلسامي  المصرفي 

بل ويعد ثورة رئيسية في القطاع المالي«.  
ــرس حــديــثــه قـــائـــًا: »يــتــمــتــع الــقــطــاع  ــج ــم ه ــت ــت واخ
سريع  قــطــاع  بــأنــه  البحرين  فــي  ــي  ــام اإلس المصرفي 
استغالها  يمكن  التي  الفرص  من  العديد  يقدم  النمو 
مازال  األوســط  الشرق  أن  من  بالرغم  منها.  واالستفادة 
ــاع الــمــصــرفــي  ــط ــق ــات ال ــام ــع ــة مـــن م ــص ــر ح ــب يــمــثــل أك
لاستفادة  تستعد  الغربية  الدول  فإن  بكامله  اإلسامي 
ــة فــريــدة  ــرص ــد الــــذي يــتــيــح ف ــدي ــج ـــذا االتـــجـــاه ال مــن ه
المقبلة  القليلة  الــســنــوات  أن  الــمــؤكــد  ــن  وم للتنويع. 
في  اإلسامي  المالي  القطاع  وصابة  قوة  مدى  ستختبر 
قوته  سيثبت  المالي  القطاع  بأن  ثقة  على  وأنا  المنطقة 

وصابته«. جمال هجرس

تشارك في الحوار الوطني 

بوجيري: مصارف البحرين تطالب بسوق حرة من دون تدخالت
§ ضاحية السيف - عباس سلمان

عبدالكريم  والــكــويــت  البحرين  لبنك  التنفيذي  الرئيس  كشف   [
الوطني  الحوار  إلــى  بمرئيات  تقدمت  البحرين  مصارف  أن  بوجيري 
ضمنها  مــن  فــيــه،  ستشارك  الـــذي  المقبل  الشهر  مطلع  عــقــده  المزمع 
أو  الحكومية  األطـــراف  من  تدخل  أي  عن  بعيداً  حــرة  بسوق  المطالبة 
القضاء،  أحكام  لتسريع  مائمة  تشريعات  سن  وكذلك  الحكومية،  غير 

باإلضافة إلى نسبة الفائدة والرسوم التي تتقاضاها البنوك.
األزمة  ظل  في  جيدة  البحرين  في  العاملة  البنوك  أوضاع  أن  ذكر  كما 
التي شهدتها البحرين في األشهر الماضية، وأن البنوك جددت التزامها 
النتائج  على  المطروحة  اآلمــال  ذلك  إلى  تدفعها  البحرين،  من  بالعمل 
يوم  يبدأ  أن  ينتظر  الذي  الوطني  الحوار  في  إليها  التوصل  سيتم  التي 

السبت المقبل بدعوة من جالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة.
المصارف  بين  مشترك  لقاء  هامش  على  »الوسط«،  بوجيري  وأبلغ 
وشركات التأمين عقد في فندق الرتز كارلتون أمس الثلثاء )28 يونيو/ 
المركزي،  البحرين  مصرف  عــن  مــنــدوب  وحــضــره  ـــران2011(،  ـــزي ح
البنوك  ــع  وض وأن  عـــام،  بشكل  ــــاع  »األوض ــوا  ــدارس ت المجتمعين  أن 
الحوار  في  المشاركة  إلى  ُدعينا  كغيرنا  أننا  لهم  ا  وبينَّ عام،  بشكل  جيد 
كما  عبدالرحيم.  راشد  البحرينية  المصرفيين  جمعية  وسيمثل  الوطني 

أن مرئيات البنوك تم إرسالها«.
مبنّيًا  يكون  أن  يجب  البحريني  االقتصاد  أن  المرئيات  »أهم  وأضاف 
من  آللياتها  السوق  عمل  يترك  وأن  المعايير،  بكل  الحر  االقتصاد  على 
معينة.  بطريقة  السوق  لجر  حكومية  غير  أو  حكومية  تدخات  دون 
يجب أن يترك للقطاع الخاص العمل بحرية ضمن آلية السوق وبمفهوم 

االقتصاد الحر المتكامل«.
ورّداً على استفسار؛ أفاد بوجيري بأن »مفهوم االقتصاد الحر موجود 

القطاع  ينافس  األوقات  بعض  في  إنه  إذ  دقة،  بكل  مطبقًا  ليس  لكنه  اآلن 
القطاع  إلى  تترك  أن  يجب  التجارية  األعمال  الخاص.  القطاع  الحكومي 

الخاص«.
وهي  مائمة،  تشريعات  سن  إلى  البنوك  حاجة  بوجيري  أوضح  كما 
البحرينية،  المحاكم  في  التحكيم  قضايا  لتسريع  مرئياتها،  ــدى  إح
»وأن إحدى النقاط التي طرحت تفعيل وتحديث اآللية التي تسير عليها 
حضاريًا  ليس  ــذا  وه طــويــًا  وقــتــًا  تأخذ  القضايا  بعض  ألن  البحرين 

للمملكة التي تعتبر مركزاً مالّيًا رئيسّيًا«.
متكاملة  ونظرة  تفعيل  هناك  يكون  »بأن  طالبت  البنوك  بأن  وشرح 
لجعل  الكثيرة،  المرئيات  من  واحــدة  وهي  القضاء،  ــراءات  إلج وشاملة 

العمل المصرفي أكثر انفتاحًا وبعيداً عن التحكم من قبل جميع األطراف 
التي لها عاقة«.

يمكن  التي  نظره،  وجهة  من  المهمة،  اإلجـــراءات  ضمن  من  أن  وبين 
السوق،  عوامل  تحددها  التي  الفائدة  سعر  السوق،  النفتاح  اتخاذها 
تحّصل  أن  للبنوك  الحاضر  الوقت  في  حرية  هناك  ليست  أيضًا  »لكن 
رسومها أو أرباحها بالطريقة التي تريدها. الرقابة يجب أن تكون مبنية 
السوق  إلــى  الحر  العمل  تــرك  المفترض  ومــن  المفتوحة،  السوق  على 

واختيار الزبائن«.
لوضع  ارتياحنا  عن  وأعربنا  األوضــاع  »تدارسنا  بوجيري  أفاد  كما 
التقارير،  من  العديد  خال  من  عليها  وأكدنا  الماضية  الفترة  في  البنوك 

مجتمعة  المالية  لأوراق  البحرين  سوق  في  المدرجة  البنوك  أرباح  وأن 
المئة  فــي   9.8 بنسبة  تقريبًا  زادت   2011 الــعــام  مــن  األول  الــربــع  فــي 

بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي«. 
نسبة  وهبطت  المئة،  فــي   12 بنسبة  الزبائن  ودائـــع  ارتفعت  كما 
السابق،  في  المئة  في   99 من  المئة  في   87 لتبلغ  الودائع  إلى  القروض 
دليل  الودائع   إلى  القروض  نسبة  انخفاض  إن  إذ  جداً،  جيد  شيء  »وهذا 

على توافر السيولة«.
وتفاؤلها  ارتياحها  عن  أعربت  البنوك  جميع  إن  بوجيري  قــال  كما 
البحرين  بنك  عن  ممثلين  وإن  العام،  من  الثاني  النصف  إلى  بالنسبة 
قبل  من  تفكير  أدنــى  هناك  ليس  أنه  بينوا  المصرفي  والقطاع  المركزي 
وأنهم  استمراريتها،  أو  األزمـــة  بسبب  البحرين  مــن  للخروج  البنوك 

متفائلون بمخرجات الحوار المرتقب.
األزمة  ظل  في  أنه  ذكــرت  األجنبية  البنوك  بعض  أن  بوجيري  وبين 
الوضع  أن  إلــى  تشير  المتوافرة  األرقــام  فــإن  البحرين،  بها  مــرت  التي 

المصرفي في البحرين اليزال قوّيًا ومتماسكًا«.
مصرفًا   135 بــيــن  ــن  م أجــنــبــّيــًا  مــصــرفــًا   92 الــبــحــريــن  ــي  ف ويــعــمــل 
يشرف  الذي  المركزي،  البحرين  مصرف  لدى  مسجلة  مالية  ومؤسسة 

على المصارف وشركات التأمين. 
سيفتتح  والكويت  البحرين  بنك  بوجيري:«إن  قال  ثانية،  جهة  ومن 
قريبًا جّداً شركة خدمات وساطة مالية في الكويت لغير الكويتيين بعد 
أن حصل على رخصة من السلطات الكويتية، وأن نشاطها يشمل تقديم 

خدمات استشارة ووساطة في أوجه االستثمار كافة«.
»ستكون  يسمها،  لــم  الــتــي  الــجــديــدة،  الشركة  أن  بوجيري  وبــيــن 
تبلغ  حصة  سيملك  الذي  والكويت،  البحرين  بنك  بين  مشتركًا  مشروعًا 
في   60 ستملكان  واللتين  هندية،  وأخرى  كويتية  وشركة  المئة،  في   40

المئة مناصفة بينهما«.

لقاء مشترك بين المصارف وشركات التأمين عقد في فندق الرتز كارلتون أمس             )تصوير: عقيل الفردان(

التجارة: 18 ألف طن من 
األسمنت في السوق المحلية

§ المنامة -  وزارة الصناعة والتجارة

يونيو/  28( الثلثاء  أمــس  يــوم  والتجارة  الصناعة  وزارة  قالت   [
على  بناء  المحلي  السوق  في  المتوافر  األسمنت  إن   )2011 حــزيــران 
المستوردة  كمياته  بلغت  األسمنت،  مــوردي  من  المتسلمة  المعلومات 
األيام  من  الفائضة  الكميات  الى  باإلضافة  طن   6800 محليا  والمنتجة 
الكميات  إجمالي  يكون  وبالتالي  ــن،  ط  11500 والبالغة  الماضية 
المحلي  السوق  طلب  بينما  طن.   18300 المحلي  السوق  في  المتوافرة 

5000 طن أي بزيادة قدرها 13300 طنًا.
وأوضحت الوزارة للمستهلكين والمقاولين أنه تم طرح 14 ألف كيس 

إضافي من األسمنت المعبأ يفوق احتياجات السوق المحلي.

»األوراق المالية« تشتري 
أسهمًا في »التمويل الخليجي«

§ الوسط - المحرر االقتصادي

] ذكرت بورصة البحرين على موقعها اإللكتروني أنه تم يوم اإلثنين 
أسهم  على  رئيسي  لمساهم  صفقة  إتمام   )2011 حزيران  يونيو/   27(
مقدارها  إجمالية  بقيمة  سهم   4,000,000 بعدد  الخليجي  التمويل  بيت 

490,100 دينار بحريني.
واالستثمار  المالية  األوراق  شركة  هو  المشتري  إن  البورصة  وقالت 
بيت  أسهم  في  المشتري  المساهم  ملكية  ستكون  إذ  )سيكو(،  ش.م.ب.م 
التمويل الخليجي بعد تنفيذ الصفقة   216,809,759 سهمًا, 21.42 في 

المئة من رأس مال بيت التمويل الخليجي.


