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وزير الطاقة يرعى مؤتمر الموارد 
البشرية والتدريب أكتوبر المقبل

§ الوسط - المحرر االقتصادي 

] يلتقى قياديو الموارد البشرية 
ــم في  ــال ــع ـــن حــــول ال ـــب م ـــدري ـــت وال
السنوي  المؤتمر  ــال  خ البحرين 
البشرية  ـــوارد  ـــم ال إلدارة  ــث  ــال ــث ال
إلى   10 من  الفترة  في  سيقام  الــذي 
 .2011 األول  تشرين  أكتوبر/   12
ــة وزيـــر  ــاي ــرع ــر ب ــم ــؤت ــم ــدم ال ــق ــي وس
على  ــرزا،  ــي م عبدالحسين  الــطــاقــة 
ــي  ــادي ــي ــن خـــبـــراء وق ــي ــوم ــي مـــدى ال
لتلبية  والتدريب  البشرية  الموارد 

للمشتغلين  ـــدة  ـــزاي ـــت ـــم ال الـــحـــاجـــة 
بالموارد البشرية والتدريب لتطبيق أفضل الممارسات العالمية.

المنظمة  الجهة  روشكوم  لشركة  التنفيذي  الرئيس  قــال  جانبه  من 
في  المؤتمر  هذا  رعاية  تتم  أن  جدا  سعداء  »نحن  أم.شــريــدار:  للمؤتمر، 
وتقديرا  مــيــرزا.  عبدالحسين  الطاقة  لــوزيــر  الديناميكية  القيادة  ظــل 
الشاملة  التنمية  فــي  يبذلها  التي  والمتواصلة  الكبيرة  للمساهمات 
ونحن  الــبــحــريــن،  مملكة  ــي  ف والمجتمع  االقــتــصــاد  ــب  ــوان ج لمختلف 
مختلف  ومساندة  رعايته  تحت  الحدث  هذا  يقام  أن  وسعداء  فخورون 

شركائنا«.  
البشرية  الموارد  إدارة  مؤتمر  بأن  ثقة  على  »نحن  أم.شريدار  وأضاف 
أبــرز  مــن  ستكون  هامشه  على  المقامة  الجانبية  والفعاليات   2011
الفعاليات التي تهدف إلى توفير أقصى عائد لتعزيز رأس المال البشري 

في المنطقة«. 
الحدث  سيكون   2011 البشرية  الــمــوارد  إدارة  مؤتمر  أن  إلــى  ــار  وأش
البشرية  ــوارد  ــم ال احتياجات  لتلبية  المتخصص  المنطقة  فــي  األبـــرز 
أكبر  استقطاب  على  الــقــدرة  ولديها  النمو  متسارعة  لسوق  والتدريب 
تجمع مهني في مجال الموارد البشرية والتدريب لقادة قلما اجتمعوا معا 

في المنطقة.  
الذي  المبتكر  الحدث   2011 البشرية  الــمــوارد  إدارة  مؤتمر  ويعتبر 
دورات  وإدارة  البشرية  الموارد  تنمية  في  عميقة  رؤى  توفير  على  يركز 
الدولية  الممارسات  أفضل  تطبيق  على  خاص  بوجه  التركيز  مع  الحياة، 

المصممة خصيصا ألسواق المنطقة.
 10 من  الفترة  في   2011 البشرية  الموارد  إدارة  مؤتمر  عقد  المقرر  ومن 
ويستعد  البحرين  مملكة  في  بازا  كــراون  بفندق   2011 أكتوبر   12 إلى 
مختلف  مــن  ــرار  ــق ال وصــنــاع  التنفيذيين  المسئولين  كبار  الستقطاب 

القطاعات في المنطقة.

وزير شئون النفط والغاز 

 »بنك اإلسكان« يوقع اتفاقية 
مع »بي إم آي بنك« لتقديم منتجات وخدمات

البنك،  عــام  مدير  االتفاقية  ووقعت 
بنك  عــن  ممثلة  الــمــؤيــد،  خليل  صــبــاح 
إم  بي  لـ  التنفيذي  والرئيس  اإلسكان، 
إم  بي  عن  ممثًا  الهزيم،  جمال  بنك  آي 

بنك. آي 
إم  بــي  توفير  فــي  االتفاقية  وتــهــدف 
وبــطــاقــات  شخصية  ـــروض  ق بــنــك  آي 
ـــن بـــنـــك اإلســــكــــان،  ـــائ ـــزب ائــتــمــانــيــة ل
قروضًا  اإلسكان  بنك  يقدم  وبالمقابل 
ـــة مــــع الـــشـــريـــعـــة  ـــق ـــواف ـــت عــــقــــاريــــة م

بنك.   آي  إم  بي  لزبائن  اإلسامية 
مع  ــاءم  ــت ــي ل ــع  ــي ــوق ــت ال ـــذا  ه ويـــأتـــي 
ـــاون مــع  ـــع ـــت ـــات الـــبـــنـــك فـــي ال ـــه ـــوج ت
لتقديم  الـــخـــاص  ــاع  ــط ــق ال ــات  ــس ــؤس م
اإلسكان  بنك  لخدمات  مكملة  خدمات 
ــز  ــرك ي اإلســــكــــان  بــنــك  إن  الـــعـــقـــاريـــة. 
ــروض  وق إسكانية  حــلــول  توفير  على 
المواطنين  من  المزيد  تساعد  ميسرة 
ـــاك مــســاكــن  ـــت ــى ام ــل ــن ع ــي ــي ــن ــري ــح ــب ال
اجتماعية  بيئة  فــي  والــعــيــش  خــاصــة 
بنك  آي  إم  بي  مع  والتعاون  متماسكة. 
ذات  ــرى  أخ مصرفية  منتجات  لتقديم 

أألهمية.  نفس 
ــك اإلســـكـــان،  ــن ـــام ب ــر ع ــدي ــت م ــق ــل وع
اإلســكــان  بنك  أن  »بــمــا  الــمــؤيــد  صــبــاح 
القروض  في  متخصص  كبنك  مصنف 
بي  مع  بالتعاون  ــأى  ارت فقد  العقارية 
في  الزبائن  طلبات  تحقيق  بنك  آي  إم 
ليكون  وسلسة  ميسرة  حــلــول  ــاد  ــج إي

وإنتاجية  تنوعية  وأكثر  متكامًا  بنكًا 
الشخصي  الـــقـــرض  ــر  ــي ــوف ت ـــال  خ مـــن 
من  زبــائــنــه  تمكن  ائتمانية  وبــطــاقــات 
وشــراء  تأثيث  من  احتياجاتهم  تلبية 
األخرى.   المنزلية  واالحتياجات  السلع 
ضمن  ــة  ــدم ــخ ال هـــذه  طـــرح  ويـــأتـــي 
الفعال  ودورنا  االجتماعية  مسئوليتنا 
المعيشية  الحياة  مستوى  تحسين  في 
أفراد  وخدمة  البحرينيين  للمواطنين 
إستراتيجية  ضمن  هي  التي  المجتمع 
مع  ومتماشية  أولوياته  أهم  ومن  البنك 

  .2030 االقتصادية  المملكة  رؤية 
جهودنا  واصــلــنــا  ــدد  ــص ال هـــذا  وفـــي 
منتجاتنا  تنويع  من  خدماتنا  لتطوير 
ــرة  ــي ــغ ــت ــم ــي االحـــتـــيـــاجـــات ال ــب ــل بــمــا ي
األفراد  من  زبائننا  في  النمو  وتوقعات 

والشركات«.
ــل تــوقــيــع  ــف ــا فـــي ح ــاه ــق فـــي كــلــمــة أل
ــــال الـــرئـــيـــس الــتــنــفــيــذي  االتـــفـــاقـــيـــة ق
توقيع  »يسرني  الهزيم:  جمال  للبنك، 
التي  ــان  ــك اإلس بــنــك  ــع  م االتــفــاقــيــة  ــذا  ه
ــــدل عــلــى  ـــة ت ـــراك ـــة ش ـــداي ـــن ب ــر ع ــب ــع ت
زبائننا.  لكل  ملموسة  ــا  ــزاي وم منافع 
معروفًا  اســمــًا  يعتبر  اإلســكــان  بنك  إن 
ــروض  ــق ــاع ال ــط ــي ق ــة رائــــدة ف ــس ــؤس وم
خال  بنك  آي  إم  بي  قام  بينما  العقارية 
مجموعة  بتعزيز  الماضية  السنوات 
توفير  وقـــنـــوات  ــه  ــات ــدم وخ مــنــتــجــاتــه 
االبتكار  خال  من  الشخصية  الخدمات 

المستمرة  والتحسينات  الــمــتــواصــل 
الــشــراكــة  هــذه  خــال  ومــن  للمنتجات 
ــة  ــوي ـــاء مـــقـــومـــات ق ـــن ــن مـــن ب ــك ــم ــت ــن س
فيما  مــعــًا  بها  نتمتع  ــي  ــت وال مشتركة 
الــقــدرة  المصرفين  ــا  ك لــزبــائــن  نــؤمــن 
اإلمــكــانــيــات.  ــذه  ه مــن  االســتــفــادة  على 
أيضًا  نعتقد  فإننا  اإلسكان،  بنك  ومثل 
والخدمات  األنظمة  استخدام  بأهمية 
ــاءة  ــف ــك ــان ال ــم ــض ــًا ل ــي ــن ــق الـــمـــتـــطـــورة ت
العماء  مــع  تعاماتنا  فــي  والسهولة 
بأن  بالتزامنا  الوفاء  من  نتمكن  حتى 

معًا«.  لألفضل  نسعى 
ــــن خــال  ــــه »م وأضــــــاف الـــهـــزيـــم أن
المساهمة  مــن  سنتمكن  مــعــًا  جــهــودنــا 
لبادنا  والــتــطــويــر  الــنــمــو  تحقيق  ــي  ف
المساهمة  إطار  في  الوطني  ولاقتصاد 
للعام  ــة  ــادي ــص ــت االق الـــرؤيـــة  ـــم  دع فــي 
أفضل  حياة  توفير  إلى  الرامية   2030

بحريني«.  لكل 
من  ــة  ــي ــاق ــف االت ــع  ــي ــوق ت ــر  ــض ح وقــــد 
ــادة  ــس ــب بــنــك اإلســـكـــان كــل مــن ال ــان ج
المصرفية  للعمليات  التنفيذي  المدير 

ــر الــعــام، كــيــث ســكــوت،  ــدي ــم ــب ال ــائ ون
بروين  والتسويق،  المبيعات  ورئيس 
خالد  الــرئــيــســي،  ــرع   ــف ال ــر  ــدي وم عــلــي، 

البنك.   مسئولي  من  وعدد  عبدالملك، 
بنك  آي  إم  بــي  جانب  مــن  حضر  كما 
ورئيس  الــعــام  المدير  مساعد  ــن:  م كــل 
ــة،  ــي ــص ــخ ــش األعــــمــــال الـــمـــصـــرفـــيـــة ال
هيثم  المنتجات،  ومــديــر  ســاتــر،  ــازن  م
المشتركة  االتصاالت  ورئيس  الحداد، 
اندرادي،  جوردون  العامة،  والعاقات 

البنك. مسئولي  من  وعدد 

بنك التنمية: 6 مبادرات لتمويل وتنمية 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

§ الوسط - المحرر االقتصادي

ضمن  مبادرات   6 على  يعمل  البنك  إن  للتنمية  البحرين  بنك  قال    [
موافقة  أن  إلى  فيه  أشار  الذي  الوقت  في  المقبلة  للمرحلة  استراتيجيته 
 65 إلى  بحريني  دينار  مليون   50 من  البنك  مال  رأس  رفع  على  الحكومة 

مليون دينار ستصب في تحقيق هذه المبادرات.
أن  الــعــوجــان  نــضــال  التنمية  لبنك  التنفيذي  الــرئــيــس  أوضـــح  كما 
ثقافة  حفز  مبادرة  على  ترتكز  للبنك  الوطنية  االقتصادية  االستراتيجية 
الريادة في تأسيس األعمال من خال 6 مبادرات تتعلق بتعزيز التنسيق 
والتكامل بين مبادرات دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى جانب 
لريادة  منح  وتقديم  الفنية  والمساعدات  التمويل  على  الحصول  تسهيل 
دراسات  وتمويل  الجريء  المال  رأس  استثمار  صناديق  وإنشاء  األعمال 

الجدوى وتوسعة حاضنات األعمال.
دينار  مليون   15 بواقع  للتنمية  البحرين  بنك  مال  رأس  زيادة  أن  وأكد 
بحريني يعكس رؤية واستراتيجية الحكومة تجاه تنويع مصادر الدخل 
وبناء اقتصاد وطني متين من خال تمويل وتنمية المؤسسات الصغيرة 
المئة  في   90 من  أكثر  تشكل  باتت  والتي  البحرين  مملكة  في  والمتوسطة 

من مجموع المؤسسات العاملة في البحرين.

»بتلكو« الراعي الرئيسي 

لمؤتمر البحرين الدولي األول لنقل القيادة
§ الهملة - بتلكو

سابق  ــت  وق فــي  »بتلكو«  تعهدت   [
الرئيسي  الــراعــي  تكون  ــأن  ب بالتزامها 
لنقل  األول  الــدولــي  الــبــحــريــن  لمؤتمر 
بازا  كراون  بفندق  عقده  المزمع  القيادة 
تشرين  نوفمبر/  و22   21 في  البحرين 

الثاني 2011. 
ــر  ــة وزي ــاي ويــعــقــد الــمــؤتــمــر تــحــت رع
والغاز  النفط  هيئة  ورئيس  والغاز  النفط 
ــن  ـــرزا. وم ـــي ــد الــحــســيــن م ــب ــة ع ــي ــن ــوط ال
ــاء  ــرؤس ال المؤتمر  يحضر  أن  المتوقع 
البحرين  في  الشركات  لكبار  التنفيذيون 

ونحو 200 من المندوبين.
ــة الــتــي  ــي ــال ــم ـــــة ال ـــاب األزم ـــق وفــــي أع
الفترة  خال  العالمي  باالقتصاد  عصفت 

اآلن  تتعافى   ،2010 حتى   2008 ــن  م
انتعاشها  وتعاود  الشركات  من  الكثير 
جداً  المهم  ومن  جديد.  من  قدراتها  وبناء 
تعلمها  تم  التي  الــدروس  من  االستفادة 

تعلم  تم  لقد  تلك.  االمتحان  أوقات  خال 
إدارة  ــاء  ــن أث ــادة  ــي ــق ال عملية  ــن  م الكثير 
لتبادل  الفرصة  الحدث  وسيوافر  األزمة 
للقيادة  جديدة  صيغ  الكتشاف  المعرفة 

المناسبة،  األهـــداف  لــوضــع  المطلوبة 
وتحقيق  الصحيحة  ــار  ــك األف ــال  ــص وإي

نتائج فعالة للمضي قدمًا.
لقد تم تصميم مؤتمر البحرين الدولي 
خال  من  نقلة  يحدث  لكي  القيادة  لنقل 
أنه  كما  السائدة.  التفكير  طريقة  تحدي 
ــد الــحــضــور بــــاألدوات  ــزوي ــدف إلـــى ت ــه ي
قدراتهم.  بأقصى  عملهم  ألداء  الــازمــة 
المندوبين  مساعدة  إلى  المؤتمر  ويطمح 
القادة  مــن  الــنــوع  ــك  ذل يصبحوا  أن  على 
هذه  في  المطلوبة  الرؤية  يمتلكون  الذين 

اللحظة التاريخية.
ـــات  ـــاق ـــع ـــر مــــديــــر عــــــام ال ـــب وقــــــد ع
ــة بــمــجــمــوعــة بــتــلــكــو أحــمــد  ــي ــاف ــح ــص ال
لتقديم  »بتلكو«  سعادة  عن  الجناحي 
المؤتمرات  أحــد  في  والمساهمة  دعمها 

الناجحة.
تأثرت  البحرين  تــكــون  ال  ــد  »ق وقـــال 
إال  الرائدة،  الدول  بعض  من  أسوأ  بشكل 
بأوقات  ــرت  م قــد  الصناعات  بعض  أن 
فرصة  الــمــؤتــمــر  ـــذا  ه ــدم  ــق ــي وس صعبة 
األعمال  مجال  في  الرائدة  للعقول  ممتازة 
نوع  ومناقشة  لاجتماع  المملكة  ــي  ف

القيادة المطلوبة لمستقبل ناجح«.
خالد  المؤتمر  رئيس  عبر  جهته،  من 
نحو  بتلكو  بالتزام  سعادته  عن  القعود، 
شكرنا  عن  نعبر  أن  »نود  بقوله  المؤتمر 
والتزامهم  المتميز  لدعمهم  بتلكو  لشركة 
ــم  ــه ــت ــاي ــرع ــي ول ــن ــري ــح ــب ــع ال ــم ــت ــج ــم ــال ب
الـــمـــؤتـــمـــرات الـــكـــبـــرى الـــتـــي تـــقـــام في 
المستقبل  قــادة  تطوير  بهدف  البحرين 

في المملكة«.

أثناء توقيع االتفاقية 

§ المنامة - بنك اإلسكان 

آي  إم  بي  مع  مشتركة  تعاون  اتفاقية  أم��س  اإلسكان  بنك  وق��ع   [
المصرفية  وخ��دم��ات��ه��م  منتجاتهم  ال��م��ص��رف��ان  فيها  ي��ت��ب��ادل  ب��ن��ك 

 . طنين ا للمو

بمبلغ 300 مليون دوالر 

»سيرة االستثماري« يكمل عملية تخارج في بريطانيا
§ المنامة - مصرف سيرة االستثماري 

مصرف  وهو  االستثماري،  سيرة  مصرف  قال   [
اإلسامية  الشريعة  أحكام  وفق  يعمل  استثماري 
باع  إنه  البحرين،  مملكة  في  الرئيسي  مركزه  يقع 
 BWA Water Additives (BWA( شــركــة 
بنحو  تــقــدر  صفقة  فــي  المتحدة  المملكة  ومــقــرهــا 

أميركي. دوالر  مليون   300
إجمالّيًا  عائداً  حققت  الصفقة  أن  المصرف  وذكر 
تقارب  استثمار  فــتــرة  على  المئة  ــي  ف  70 ـــ  ب يــقــدر 
يبلغ   IRR داخلي  عائد  بمعدل  والنصف  العامين 

المئة. في   20
تطوير  في  متخصصة  عالمية  شركة   »BWA»و
بمعالجة  الخاصة  الكيميائية  واإلضافات  المواد 
المتخصصة  األســـواق  بتزويد  تقوم  حيث  المياه 
لشركة  الجدد  والماك  العالم.  حــول  دولــة   90 في 
مقرها  عالمية  اســتــثــمــارات  شــركــة  ــم  ه  BWA
استثمارات  ولديها  األميركية  المتحدة  الــواليــات 

مختلفة.   قطاعات  في  عدة 

ــرف  ــص ــم ل اإلدارة  ــس  ــل ــج م ـــس  ـــي رئ عــلــق  وقــــد 
»نحن  قــائــًا:   البنوان،  أسعد  االستثماري،  سيرة 
لعدة   BWA شركة  بيع  عملية  بشأن  متحمسون 
في  ــة  ــرك ــش ال عــلــى  ــواذ  ــح ــت االس ــم  ت أواًل:   أســـبـــاب، 
االقتصادية  األزمــة  بداية  مع   ،2008 العام  أواخــر 
عوائد  تحقيق  على  القدرة  فــإن  ثم  ومــن  العالمية، 
معظم  فــيــه  فــقــدت  وقــت  ــي  ف الــمــئــة  ــي  ف  70 بنسبة 
ــم الــكــثــيــر من  ــال ــع ــوى ال ــت ــس ــى م ــل ــارات ع ــم ــث ــت االس
مصرف  ــى  إل بالنسبة  كبيراً  ــازاً  ــج إن يعد  قيمتها، 
بالنسبة  مهم  حدث  التخارج  هذا  إن  ثانيًا،  سيرة.  
اســتــثــمــارات  عــجــلــة  يــكــمــل  ـــه  إن إذ  ــرف،  ــص ــم ال ـــى  إل
ــد خــبــرة  ــؤك ـــى األمـــــام مـــا ي ــا إل ــه ــع ــدف ــرف وي ــص ــم ال
والحكيم  الحذر  االستحواذ  في  الواسعة  المصرف 
والحصص  األسهم  في  العالمية  االستثمارات  على 
بيعها  ــم  ث ومـــن  ــال  ــع ف بــشــكــل  ـــا  ـــه وإدارت ــة  ــاص ــخ ال

بنجاح«. منها  والتخارج 
يتعلق  فيما  عالمي  توجه  سيرة  مصرف  ولــدى 
السعي  في  واضحة  واستراتيجية  باالستثمارات، 
والمقومات  القوية  األسس  ذات  االستثمارات  وراء 

المستقبلية. النمو  فرص  على  تدل  التي 
بالنسبة  القيمة  على  وتأكيداً  الضوء  ولتسليط 
سيرة،  مصرف  في  والمساهمين  المستثمرين  إلى 
العام  باألداء  جّداً  سعداء  »نحن  قائًا:  البنوان  علق 
أظهر  فقد  االستثمارية،  ومحفظته  سيرة  لمصرف 
العالمية.  االقتصادية  األزمــة  خال  مرونة  كاهما 
على  المالية  األزمــة  خال  جهودها  اإلدارة  ركزت  إذ 
لضمان  وذلك  الحالية  واستثماراتها  محفظتها  إدارة 
ــار الــصــحــيــح وتــجــنــب أي  ــس ــم ــا عــلــى ال ــراره ــم ــت اس
التخارج  هذا  ومع  القيمة.  في  طبيعي  غير  انخفاض 
لهذه  اإليــجــابــيــة  الــنــتــائــج  بالفعل  ـــدرك  ن الــمــربــح 
إدارة  فريق  يبذلها  التي  والجهود  االستراتيجية 
والــفــرص  بالمستقبل  ثقة  ـــزداد  ون ســيــرة  مــصــرف 

المقبلة«.  االستثمارية 
هــذا  ــن  ع يــنــتــج  أن  ــع  ــوق ــت »ن ــوان:  ــن ــب ال قـــال  كــمــا 
مصرف  فــي  للمساهمين  جــيــدة  ــًا  ــاح أرب الــتــخــارج 
أولوها  التي  الثقة  على  مجدداً  سيؤكد  كما  سيرة، 
ــس الــتــنــفــيــذي، عــبــداهلل  ــي ــرئ ــق ال ــل ــرف«. وع ــص ــم ــل ل
بشركة  سيرة  مصرف  اهتمام  »كان  قائًا:  جناحي، 

االستثمارية  باستراتيجيتنا  مــدفــوعــًا   BWA
مع  الــقــويــة،  األســس  ذات  الــشــركــات  على  للتركيز 
في  والتواجد  عالية،  كفاءة  ذي  إدارة  فريق  وجــود 
بشكل  أداؤها  يتأثر  ال  والتي  الدورية  غير  القطاعات 
القدرة  لديها  والتي  االقتصادية،  بــالــدورة  مباشر 
إلى  الحاجة  دون  من  الطبيعي  النمو  على  الذاتية 

المضافة«. االستحواذات  على  كبير  بشكل  االعتماد 
التي  الــرئــيــســيــة  ـــس  األس ــت  ــان ك ــد  ــق »ل وأضــــاف 
موقعها  هـــي   BWA ــة  ــرك ــش ل ــنــا  ــمــام اهــت ــت  ــذب ج
المياه  معالجة  قطاع  مثل  مهم  قطاع  في  الريادي 
لتطوير  الشركة  إمكانات  وكذلك  السريع  النمو  ذي 
ذي  خبير  إدارة  فــريــق  ــال  خ مــن  جــديــدة  منتجات 

المياه«.  معالجة  مجال  في  عميقة  معرفة 
ــس  األس هـــذه  عــلــى  تــركــيــزنــا  كـــان  ــد  ــق »ل وأردف 
عوائد  عنه  ونتجت  ثماره  ــى  وأت صحيحًا  توجهًا 
ــرة  ــت ــــال ف ـــرة خ ـــي كــبــيــرة ومـــجـــزيـــة لــمــصــرف س
السوق  واجهت  وقت  وفي  نسبّيًا  وجيزة  استثمار 
االقتصادية  األزمـــة  بسبب  كبيرة  صعوبات  فيه 

العالمية«.

بنك البحرين للتنمية

القائمة بأعمال السفير األميركي 
تلتقي مع غرفة التجارة األميركية

§ المنامة - غرفة التجارة

مع  ويليامز  ستيفاني  األميركي  السفير  بأعمال  القائمة  التقت   [
الرئيس الجديد لغرفة التجارة األميركية حامد الزياني وأعضاء مجلس 

اإلدارة لمناقشة الخطط المقبلة للغرفة وفرص التعاون.

حامد الزياني ومسئولين في الغرفة األميركية البحرينية مع مسئولين في السفارة 

أسامة السعد)الثاني من اليسار( يقدم شيك الرعاية إلى خالد القعود 

»غلوبل«: احتجاجات البحرين ضغطت على قطاع اإلسكان في الربع األول
إن  قوله  )غلوبل)  العالمي  االستثمار  بيت  عن  »مباشر«  موقع  نقل   [
 ،2011 من  األول  الربع  في  ضغوط  تحت  ظلت  البحرين  في  اإليجارات 
والسيما في ظل عدم االستقرار السياسي من االحتجاجات التي اندلعت 
خال هذا الربع. وأشارت إلى أن زيادة المعروض من المكاتب والمتاجر 
التزال تشكل عبئًا في حين أن الطلب مرتفع على الوحدات السكنية ذات 

الدخل المنخفض.
تأجيل  إلى  أدت  قد  البحرين  اجتاحت  التي  االحتجاجات  أن  وأضاف 

سباق الجائزة الكبرى، والذي كان من المفترض عقده في شهر مارس/ 
تم  كذلك  دوالر،  مليون   700 قدرها  خسارة  ذلك  عن  لينتج  الماضي  آذار 

تأجيل باقي األحداث والمؤتمرات.
السياحة  على  ضغط  تمثل  االحتجاجات  تلك  أن  »غلوبل«  ــرى  وي
معدل  تحقيق  على  اعتاد  والذي  والفنادق  اإلسكان  وقطاع  البحرين  في 

إشغال 100 في المئة خال سباق الفورموال1.
ألف   60 إلى  دينار  ألف   20 من  سترتفع  اإلسكان  بنك  قروض  إن  وقال 

دينار، وهو ما سيساعد في تسهيل الضغط على قائمة االنتظار لإلسكان.
إصدار  أجل  قد  البحرين  في  المركزي  البنك  أن  إلى  »غلوبل«  وأشــار 
سندات بقيمة مليار دوالر والتي كان من المخطط أن تغطى ارتفاع العجز 
اإلسكان  مثل  االجتماعية  الخدمات  على  المرتفع  اإلنــفــاق  من  المالي 
في  المستثمرين  ثقة  هز  قد  السياسي  االستقرار  عدم  إن  وقال  والصحة. 
المحدد  الخطط  في  التعديات  من  العديد  ليسبب  للدولة  المالي  القطاع 

القيام بها في البحرين.


