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»فيتش« تخّفض تصنيف 
مصر إلى »بي بي -«

§ باريس - أ ف ب

] خفضت وكالة فيتش يوم الجمعة )30 ديسمبر/كانون 
األول 2011(، تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة 
في  الكبير  التراجع  بسبب   »- بي  »بي  إلى  بي«  »بي  من 

احتياطي العمالت واالضطرابات السياسية في البالد.
سلبية«  »توقعات  بـ  الجديد  تصنيفها  »فيتش«  وأرفقت 
مصر  بتصنيف  يلحق  قد  جديداً  تخفيضاً  أن  إلى  مشيرة 
المقبلة. وتصنيف »بي بي -« لدى »فيتش« هو  في االشهر 

الدرجة رقم 13 من مقياس يضم 22 درجة.
وأشار المسئول عن متابعة أوضاع بلدان الشرق األوسط 
أن  إلى  بيان  في  فوكس،  ريتشارد  »فيتش«،  لدى  وإفريقيا 
والمستمر لالحتياطي  الكبير  التراجع  »يعكس  الوكالة  قرار 
أكتوبر/ شهري  خالل  حدَّته  ازدادت  والذي  لمصر  الدولي 
استمرار  أن  كما  الثاني.  ونوفمبر/تشرين  األول  تشرين 

االضطرابات السياسية تؤخر االنتعاش االقتصادي«.
وبحسب »فيتش« فإن احتياطي العمالت في مصر تراجع 
بنسبة 44 في المئة العام 2011 ولم يبلغ سوى مستوى 20 
مليار دوالر في نوفمبر مقابل 36 مليار دوالر في ديسمبر/

كانون األول 2010. 
مساعدة  أي  غياب  في  قلق  »مصدر  يمثل  التراجع  وهذا 

خارجية كبيرة«.
على  الدولي  النقد  صندوق  عرض  يونيو/حزيران،  وفي 
على  لمساعدتها  دوالر  مليارات   3,2 بقيمة  قرضاً  مصر 
التي  الثورة  منذ  تشهده  الذي  االقتصادي  التراجع  مجابهة 
أطاحب بالرئيس السابق حسني مبارك مطلع العام 2011؛ 
القطاع  إيــرادات  في  الكبير  االنخفاض  لجهة  وخصوصاً 

السياحي.
الدولي قوبل  النقد  العرض من جانب صندوق  إال أن هذا 
التي  المصرية  السلطات  جانب  من  متناقضة  بتصريحات 
أحياناً  مترددة  أو  ورافضة  أحياناً،  مؤيدة  مواقف  أبدت 

أخرى.

مركز المستثمرين يسجل 38 شركة بنحو 1.4 مليون دينار
§ الوسط - المحرر االقتصادي

] سجل مركز البحرين للمستثمرين، المسئول عن الترخيص للشركات التجارية 
أموال  رؤوس  بمجموع  األنشطة  مختلف  في  تعمل  جديدة  شركة   38 البالد،  في 

صادره بلغت إجمالي قيمتها 1.38 مليون دينار بحريني.
وسجل مركز المستثمرين خالل األسبوع الماضي أكبر شركة من حيث رأس المال 
وهي شركة جيه فيوز بروبرتيز كشركة ذات مسئولية محدودة وقد بلغ رأس مالها 
الصادر 250 ألف دينار، إذ رخص للشركة بيع وشراء العقارات لحساب المنشأة 

وال يسمح الترخيص باستثمار أموال الغير في هذا المجال.
ولوحظ تسجيل نشط لشركات المقاوالت، إذ سجل المركز 12 شركة في مجال 
الند  دريم  شركة  وهي  دينار  ألف   360 بلغت  صادرة  أموال  برؤوس  المقاوالت 
لصيانة برك السباحة ذ.م.م، وشركة كشي لمقاوالت العوازل الصناعية ش.ش.و، 
وشركة العالمة الذهبية للمقاوالت ذ.م.م، وشركة السنيني للمقاوالت ذ.م.م، وشركة 
عبدالرحمن حسن الملحاوي للمقاوالت ش، وشركة حسين جواد الخضير للمقاوالت 
ش.ش.و. ل، وشركة إس إم آند ايه ايه للمقاوالت والخدمات، وشركة فاضل سلمان 
وشركاه للمقاوالت ذ.م.م، وشركة الكونغو للعوازل الصناعية ذ.م.م، وشركة سعد 
احمد مبارك المهري للمقاوالت ش.ش، وشركة موغادور للمقاوالت ذ م م، وشركة 

الصخرة الذهبية للمقاوالت ذ.م.م، وشركة إس أيه كوهجي سيرفيسز ش.ش.و.

مركز البحرين للمستثمرين مسئول عن قيد الشركات عبر نظام المحطة الواحدة

زين البحرين تستعرض نتائج العام 2011
أمس  بيان  في  البحرين  قالت شركة زين   [
)31 ديسمبر/ كانون األول( انها فازت »كأفضل 
األوسط  الشرق  في  المتنقلة  لالتصاالت  مشغل 
والتي   CommsMe 2011 جوائز  ضمن  وذلك 
تنظمها مجلة متخصصة في قطاع االتصاالت«. 
عن  يتحدث  الذي  بيانها  في  زين  وأضافت 
مسيرتها في العام 2011: »ان عمليات الشركة 
التقنية،  البحرين حققت مستويات من حيث  في 
كما  المجتمع.  خدمة  ومشاريع  الزبائن  خدمة 
توفير حلول لزبائنها من األفراد والمؤسسات«. 
العابدين:  زين  محمد  الشركة  عام  مدير  قال 
لزبائننا  متنوعة  خدمات  بتقديم  سعداء  »نحن 

خالل العام 2011«. 
عندما  »رائدة«  ظلت  البحرين  زين  أن  ورأى 
يتعلق األمر باستخدام أحدث التقنيات للخدمات 

المتنوعة.
المقدمة  العروض  من  بعدد  »نتمتع  وقال: 
للزبائن، بحيث يتيح ذلك تقديم المبتكرات للزبائن 
وتوفير المبادرات الطموحة لخدمة المجتمع، ما 
في  البحرين  وتنمية  تطوير  تحديد  في  يساعد 

العقد القادم وفيما بعده أيضا«.
طرحت   2011 ال��ع��ام  »وف���ي  وأض���اف 
الجديدة،  الخدمات  من  الكثير  البحرين  زين 
المجتمع،  خدمة  وبرامج  الفعاليات  التسهيالت، 
مجال  في  تجارب  البحرين  لشعب  قدمت  إذ 

االتصاالت، وصف هذه التجارب باألفضل. 

التقنيات 
أكثر  »إن  بيانها:  في  زين  شركة  وقالت 
زين  من  المقدمة  االتصاالت  خدمات  مشاريع 
معايرة  إعادة  كانت   2011 العام  في  البحرين 

خدمتها للموجة العريضة )برودباند(«
الهيكلة  إع��ادة  عملية  بفضل  أن��ه  ورأت 
»الكفاءة  في  زيادة  للزبائن  تقدم  أن  تمكنت من 
التشغيلية، سرعات أعلى، إمكانية أعظم للحركة 
االتصاالت  وأنظمة  حلول  أكثر  من  واالستفادة 
بالصوت والبيانات ابتكارا«، وبأسعار وصفتها 

بأنها »مغرية للغاية«.
في  طرحت  أنها  بيانها  في  الشركة  وذكرت 
العام 2011 عروضا خاصة مثل خدمة اإلضافة 
محلية  مكالمات  على  للحصول  واحد  بدينار 
وعروض  مخفضة،  دولية  ومكالمات  مجانية 
الكمبيوتر  ألجهزة  استعمالك«  بحسب  »ادفع 
مع   )e-Go( إيغو  والبرامج  )البتوب(  المصغرة 

توفير أجهزة منفصلة لكل فرد في العائلة.  
ورأت الشركة أنها احتلت »موقع الصدارة« في 
السباق المتسارع على استخدام التقنية الحديثة 
بالكبيري،  تطبيقات  عالم  تدشين  خالل  من 
على  بالكبيري  هواتف  مستخدمي  ساعد  ما 
للهواتف  بالكبيري  تطبيقات  من  االستفادة 
الترفيه،  مثل  الفئات  من  الكثير  ضمن  المتنقلة 
األلعاب، تصفح اإلنترنت والتواصل االجتماعي، 

األخبار، الطقس واإلنتاجية. 
على  حصلوا  زبائنها  »إن  الشركة  وقالت 
 S4 وأيفون أيفون4  أبل  هواتف  امتالك  فرصة 
مع  تحالفت  وأنها  باألقساط«،  تدفع  بأسعار 
جالكسي  سامسونج  أجهزة  لطرح  سامسونج 

التقسيط  خالل  من  أو  بالمجان  سواء  تابلت، 
بحسب العقد المشترك مع زين. 

البرامج الترويجية
ع��روض  »ق��دم��ت  ان��ه��ا:  الشركة  وق��ال��ت 
االقتصادي  وع��روض  المجانية.  المكالمات 
»بال  صوتية  مكالمات  إلجراء  المضافة  للخدمة 
في  االشتراك  الزبائن  على  يتعين  إذ  حدود«، 
نظام المكالمات المجانية عن طريق إرسال رمز 
على  مجانية  مكالمات  من  واالستفادة  مختصر 

مدار الساعة إلى أرقام هواتف زين«. 
وأضافت »خالل شهر رمضان قدمت دقائق 
مجانية من ساعة الظهيرة حتى الساعة السادسة 
مساًء«، كما تم تقديم باقة شاملة لشهر رمضان.

بالتعاون مع شركة  قامت  أنها  إلى  وأشارت 
جيل  أح��دث  بتدشين  أيضا  مايكروسوفت 
بأنه  عرفته  الذي  اليف«،  »ويندوز  نظام  من 
اإلنترنت  عبر  الخدمات  من  متكاملة  »مجموعة 
تجعل من السهل للزبائن التواصل والتفاعل مع 

األشخاص الذين يهتمون بهم«. 

الوسائط االجتماعية
نظام  قدمت  انها  البحرين  زين  وقالت شركة 
إدارة  أدوات  من  نظام  وهو   ،»Zain Webinar«
الطريقة  تغيير  إلي  يهدف  للشركات  المعلومات 
تحديث  عمليات  الشركات  قطاع  بها  يدير  التي 

المعلومات والتدريب. 
الوسائط  بأن  منها  إيمانًا  »انه  وأضافت: 
االجتماعية هي الجبهة الجديدة لالتصاالت فإن 
الوسائط  لرواد هذه  »زين« توسعت في دعمها 
بما  واالعتراف  الفني  الدعم  تقديم  خالل  من 
تقديم  إلى  وباإلضافة  جهود.  من  به  يقومون 
شهادة تقدير إلى زبائن الشركة )الزينرز( على 
صفحتها في موقع فيسبوك تمت المشاركة في 
احتفاال  مشاركا   75 حضره  احتفال  استضافة 

باليوم العالمي للوسائط االجتماعية«.
في  جهدا«  تدخر  »لم  انها  الشركة  وقالت 
المتعاملين  مجتمع  مع  مشاركتها  على  التأكيد 
مع وسائط شبكة المعلومات الدولية في تشكيل 

وصياغة الحدود االجتماعية في البحرين. 
بتخصيص  »ب���ادرت  أنها  إل��ى  وأش���ارت 
وذلك  المتحركة  واألشكال  للرسوم  زين  جائزة 
على  والقدرة  الخيال  أصحاب  من  للمستعملين 
االبتكار للتعبير عن أنفسهم من خالل استعمال 

رسائل الوسائط المتعددة«. 
للوسائط  ملتقى  استضافت  أنها  وأك��دت 
االجتماعية )تحت شعار فكر اجتماعيا( حضره 
نحو 100 مشارك أتيحت لهم فرصة االستماع 
متحدثين  من  ومحاضرات  مشاركات  إلى 
القطاع  مشهورين وشخصيات معروفة في هذا 

المعلوماتي. 

الرياضة والشباب 
بتشجيع  »ملتزمة  انها  البحرين  زين  وقالت 
ثقافة االهتمام بالرياضة بين البحرينيين« وانها 
الرياضي  الموسم  خالل  فعاليات  بتنظيم  قامت 
فرق  بين  القدم  لكرة  دورة شهر رمضان  منها 
الشركات حيث شاركت 16 فرقة تمثل مختلف 

الشركات والمؤسسات في هذه المسابقة. 
سباقات  ميدان  »خاضت  أنها  وذك��رت 
زين  موظف  كان  إذ  ريسينغ(  )دراغ  السيارات 
الوحيد  السائق  سالمة  محمد  السباقات  ونجم 

الذي تنافس في الفئة 7.5 من البحرين«. 
بقيمة  ماليا  دعما  قدمت  أنها  إلى  وأشارت 
100 ألف دينار لدوري زين لكرة السلة، وانها 
وتحرص على دعم وتشجيع مختلف الرياضات 
في البحرين وتشجيع الشباب على المشاركة في 

هذه الفعاليات.
قام  التي  المحاولة  انها قامت »برعاية  وقالت 
لوحة  أضخم  لرسم  بحرينيا  طفال   140 بها 

لأللعاب  لندن  لدورة  استعدادا  العالم  في  فنية 
األولمبية لعام 2012. وقد نظمت هذه المحاولة 
بتنسيق من المؤسسة العامة للشباب والرياضة. 
وقد أرسلت اللوحة التي بلغت أبعادها 5 أمتار 
غالونا   20 رسمها  في  واستخدم  مترا   25 في 
من األلوان إلى لندن لكي تكون جزءا من العديد 
من الفسيفساء الملونة من اللوحات التي رسمها 

األطفال من مختلف أنحاء العالم«. 

االحتفاالت 
في  شاركوا  موظفيها  إن  الشركة  وقالت 
رعاية  تحت  أقيم  الذي  والوالء  الحب  مهرجان 
إطار  في  خليفة  آل  حمد  بن  خالد  الشيخ  سمو 
مشاركة الشركات والمؤسسات في تأكيد التزام 
لمملكة  الزاهر  المستقبل  تجاه  البحرين  زين 
العام  المدير  أشاد  المناسبة  وبهذه  البحرين. 

محمد زين العابدين بالقيادة والعائلة الحاكمة.
وذكرت أنها قامت بتنظيم مهرجان للبروباند 
التعرف  للزوار  يتسنى  حتى  السيف  مجمع  في 
على باقات الخدمة وذلك تحت رعاية المؤسسة 

العامة للشباب والرياضة.  
وأعربت عن اعتزازها باالحتفال بمرور ثماني 
سنوات على بدء تقديم خدماتها والتزامها تجاه 
الزبائن في البحرين. إذ طرحت الشركة عروضا 
فيمكن  أيام.   8 لمدة  الذكية  الهواتف  بتقديم 
 ،S4 أيفون  الهواتف  بين  من  االختيار  للزبائن 

بالكبيري بولد 9900 وسامسونج جاالكسي. 

المسئولية االجتماعية 
وقالت الشركة إن »حملة زين إلعادة تدوير 
الهواتف المتنقلة والنفايات اإللكترونية والرامية 
والمستعملة  القديمة  الهواتف  من  التخلص  إلى 
البحريني،  المجتمع  أفراد  من  استجابة  شهدت 
يوم  كل  في  النقالة  الهواتف  مئات  جمع  ويتم 
الحملة  هذه  في  التركيز  ويتم  زين.  قبل  من 

القيام  فرد  لكل  بها  يمكن  التي  الكيفية  على 
بدوره من أجل التخلص من الهواتف واألجهزة 
بخطوة  والقيام  والمستعملة  القديمة  الكهربائية 
ولتشجيع  ومأمونة.  نظيفة  بيئة  إليجاد  أولى 
بتخصيص  الشركة  قامت  بالمشاركة  الجمهور 
عبارة  وهي  لمشاركتهم  تقديرا  كجوائز  أجهزة 

عن BB Torch  4 كل شهر.
الرسمي  الراعي  بدور  »قامت  أنها  وأضافت 
لالتصاالت ألول ملتقى ومعرض إلدارة النفايات 
2011 تحت شعار »نحو القضاء على النفايات« 
وقامت بتنظيم هذا الحدث بوليتكنيك البحرين«. 
وذكرت أنها بالتعاون مع بوليتكنيك البحرين 
تم تخصيص صناديق خاصة بزين البحرين في 
حرم الكلية لكي يضع فيها الطلبة وأعضاء جهاز 
التدريس هواتفهم القديمة بغرض التخلص منها.
المرأة،  موقع  برعاية  قامت  أنها  ذكرت  كما 
المدارس«  إلى  »للعودة  مشروعها  وتدشين 
ألف   20 من  أكثر  توزيع  إطاره  في  تم  والذي 

حقيبة مدرسية. 
للمسنين  دعما  تقدم  أنها  إلى  وأش��ارت 
واألشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة من 
موظفي  بين  ما  االتصاالت  من  سلسلة  خالل 
أبناء  من  األفراد  لهؤالء  الرعاية  ومراكز  زين 

المجتمع وكذلك من خالل التبرعات.  
MyBusiness@ وأكدت أنها قامت بدعم كتاب
قصص  من  مجموعة  يجمع  ال��ذي   Bahrain

المعروفة  النشر  دار  أصدرتها  والتي  النجاح 
ميراكل غرافيكس. 

الجوائز 
العام  في  الجوائز  عن  زين  شركة  وتحدثت 
الشركة  عام  مدير  اختيار  إلى  مشيرة   ،2011
شخصية   40 أهم  ضمن  العابدين  زين  محمد 
ضمن قادة شركات االتصاالت من ذوي التأثير 

في منطقة الشرق األوسط. 
وأشارت إلى اختيار موقع مجموعة زين وهو 
نسخة أخرى من موقع زين البحرين، »كأفضل 
موقع« في مسح أجري من قبل كينغ وورلدوايد 
المتخصصة  االتصاالت  وكالة  وهي  ديجيتال، 
هذه  في  تتخصص  والتي  اإلنترنت  شبكة  في 
شركة  تغلبت  وقد  العالم.  عبر  التصنيفات 
المنطقة  في  شركة   138 أكبر  على  االتصاالت 
على أساس بروتوكول مكون من 140 معيارا. 

الموارد البشرية
قالت شركة زين انها بادرت بتدشين برنامج 
الفرصة  وإعطائهم  الطلبة  لتدريب  تمكين  مع 
توزيع  تم  وقد  العمل.  أثناء  الخبرة  الكتساب 
البحرين  زين  في  الدوائر  مختلف  على  الطلبة 
تمت  كما  المهنية،  العمل  بيئة  بطبيعة  لتعريفهم 
إللقاء  ماكين  سكوت  الشهير  المتحدث  دعوة 
المفيدة لموظفي  القضايا  محاضرة عن مختلف 
جانب  إلى  العمل  في  أدائهم  وتحسين  زين 
دعوة المتحدث ديفيد بولوك إللقاء الضوء على 
الوسائل  التي تخص  والوسائل  التقنيات  احدث 
االجتماعية لما له األثر في تحسين أداء الشركة.

ارتفاع اإلنفاق العام بسلطنة عمان بنسبة 19 %
§ مسقط -  كونا

 31( أمس  نشرت  رسمية  عمانية  إحصاءات  أظهرت   [
لسلطنة  العام  اإلنفاق  ارتفاع   )2011 األول  كانون  ديسمبر/ 
بنسبة  الحالي  العام  من  األولى  العشرة  األشهر  عمان خالل 

19.3 في المئة.
وأوضحت اإلحصاءات التي أعدتها وزارة المالية العمانية 
أن حجم اإلنفاق العام بلغ ستة مليارات و958 مليون ريال 
عماني  ريال  مليون  و835  مليارات  بخمسة  مقارنة  عماني 

خالل الفترة نفسها من العام 2010.
إجمالي  ارتفاع  إلى  االرتفاع  هذا  اإلحصاءات  وعزت 
بلغ  حيث  المئة  في   18.4 بنسبة  الجارية  المصروفات 
اإلجمالي أربعة مليارات و121 مليون ريال عماني في نهاية 
و480  مليارات  بثالثة  مقارنة   2011 األول  تشرين  أكتوبر/ 

مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر من العام 2010.
المئة  في   9.2 بنسبة  االستثمارية  المصروفات  وارتفعت 
حيث بلغ اإلجمالي مليارين و176 مليون ريال عماني مقارنة 
بمليار و993 مليون ريال عماني حتى نهاية أكتوبر من العام 

.2010
ويرجع ذلك إلى ارتفاع إجمالي المساهمات والدعم بنسبة 
مقارنة  عماني  ريال  مليون   661 بلغ  حيث  المئة  في   83.3

بنحو 360 مليون ريال عماني بنهاية شهر أكتوبر 2010.
الحكومية  اإليرادات  إجمالي  أن  اإلحصاءات  وأوضحت 
للسلطنة بلغت خالل األشهر العشرة األولى من العام الحالي 
بستة  مقارنة  عماني  ريال  مليون  و311  مليارات  تسعة 
من  نفسها  الفترة  خالل  عماني  ريال  مليون  و443  مليارات 

العام 2010 بنسبة ارتفاع قدرها 44.5 في المئة.

زبن العابدين مع مسئولي وموظفي الشركة


