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»بي إم آي« يفتتح فرعًا جديدًا في سلماباد

توقع طرح مشاريع حكومية بالسوق في النصف الثاني 2013

كما توقع الهزيم أن تقوم الحكومة البحرينية 
السوق  في  انتظارها  طال  مشروعات  بطرح 
الذي  األمر  العام 2013؛  الثاني من  النصف  في 
االقتصاد  تحريك  في  رئيسي  بشكل  سيساهم 
العامين  خالل  تباطؤاً  شهد  الذي  المملكة،  في 
شهدتها  التي  ــاع  األوض بسبب  الماضيين 

المنطقة.
وأبلغ الهزيم الصحافيين على هامش افتتاح 
هناك  أن  هي  لدينا  التي  »المعلومات  الفرع 
الصنف  في  طرحها  سيتم  حكومية  مشاريع 
المستندات  جميع   .2013 العام  من  الثاني 
وسيتم  المشاريع  لهذه  حالياً  تعد  واإلجراءات 
نهاية  في  ولكن  الثاني،  النصف  في  طرحها 

المطاف هذا راجع إلى الدولة«.
أفاد  مخضرم،  مصرفي  وهو  الهزيم،  أن  غير 
بأن المشاريع الحكومية هي في الحقيقة محرك 
الحكومة  سارعت  »وكلما  لالقتصاد  رئيسي 

االقتصاد  ذلك  ساعد  كلما  المشاريع  طرح  في 
وتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة« التي 
شهدتها  التي  األحداث  بسبب  كثيراً  تضررت 

البحرين في 2011 و2012.
في  الرئيسي  االقتصادي  »المحرك  أن  وبّين 
هو  الخليج،  دول  بقية  مثل  مثلها  البحرين، 
المشروعات  الحكومة، وكلما سارعت في طرح 
الشركات  تفاعل  على  ساعد  كلما  الكبيرة 

األخرى«. 
القروض  من  عانى  »الجميع  ــاف  وأض
إلى  بالنسبة  سواء  األحداث،  بسبب  المتعثرة 
الشركات الصغيرة والمتوسطة أو األفراد، لكن 
كثيراً منهم بدأ في التعافي، ولكن ليس بالحجم 
إلى  يشير  الهزيم  وكان  إليه«.  نتطلع  الذي 
بدأت  التي   للحكومة  المناهضة  االحتجاجات 

في فبراير/ شباط العام 2011.
الوضع  بتحّسن  تطلعاته  عن  أعرب  كما 

المبادرة  بعد  وخصوصاً  البحرين،  في  األمني 
آل  عيسى  بن  حمد  الملك  جاللة  أطلقها  التي 
خليفة، بشأن الحوار والذي ينتظر أن يبدأ يوم 

األحد المقبل )10 فبراير الجاري(.
ستتحّسن  األمور  أن  »نتوقع  الهزيم:  وقال 
القطاع  إلى  بالنسبة  سواء  أفضل  وتصبح 
المصرفي خصوصاً والقطاعات األخرى عموماً؛ 
)الحوار(  أطلقها  التي  الملك  جاللة  مبادرة  ألن 
أمور طيبة  والتي تبدأ يوم األحد ستنتج عنها 

للبلد والناس«.
االستقرار  وحل  ذلك  حدث  »إذا  وأضــاف 
لصالح  متسارع  بشكل  ستتطور  األمور  فإن 
الناس،  وارتاحت  األنفس،  وهدأت  االقتصاد، 
منصة  هذه ستكون  أعتقد  المشكالت،  وتم حل 
أن  نتمنى  البحريني.  لالقتصاد  قوية  النطالقة 
المسئولية  قدر  المشاركة  الفئات  جميع  تكون 
لمساعد البلد على التعافي والسير في الطريق 

الصحيح«.
توقعه  عن  الهزيم  أعرب  أخرى  ناحية  ومن 
 2012 العام  من  أفضل   2013 العام  يكون  بأن 
القطاع  أو  آي  إم  بي  بنك  إلى  بالنسبة  سواء 
التجارية  البنوك  نتائج  ألن  ككل،  المصرفي 
أن  طيبة«ونتمنى  اآلن  حتى  صدرت  التي 

تتواصل ولكن نحتاج إلى استقرار«.
كانت  االقتصادية  الحركة  بــأن  وشــرح 

منكمشة في العامين 2011 و2012، »لكن الذي 
السوق  في  آي  إم  بي  خالل  من  اليوم  نالحظه 
اآلن عن  زادت  للمشاريع  لالقتراض  الرغبة  أن 
العام 2012. في السابق كنا نوافق على  مطلع 
ألنهم  يتسلمونها  ال  أصحابها  ولكن  التسهيالت 

ينتظرون لكي يروا ماذا سيحدث«.
لالقتراض  رغبة  هناك  »اليوم  ــاف  وأض
للمشاريع؛ أي أن الناس باتت مرتاحة أكثر من 

السابق، وزادت الثقة والراحة النفسية«.
القروض  في  النمو  نسبة  تبلغ  أن  وتوقع 
 2013 العام  في  المئة  في   10 إلى   8 بين 
المحفظة  في  نمو  »أي   ،2012 بالعام  مقارنة 
وإنما  فقط  آي  إم  بي  لبنك  ليس  االستثمارية 

السوق ككل«.
أنه  فأوضح  آي  إم  بي  نشاط  عن  وتحّدث 
في  التجاري  والقطاع  التجزئة  قطاع  في  يتركز 
جديدة  منتجات  البنك  ولدى  البحرين،  سوق 
معّين  »نوع  ضمنها  من  قريباً  طرحها  سيتم 
ومنتجات   ،»)VIP( الكبار  للزبائن  الخدمات  من 

جديدة أخرى سيتم طرحا في 2013.
تمويل  في  نشاطه  المصرف  سيواصل  كما 
»ونحن  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات 
أنني  واألهمية.  األولوية  القطاع  هذا  نعطي 
الفري  العمود  هو  القطاع  هذا  بأن  مؤمن 

لالقتصاد في البحرين«.

صندوق  مع  األول  مساران  »لدينا  وأضاف 
تمويل  اتفاقيات   3 وقعنا  إذ  )تمكين(؛  العمل 
هو  الثاني  والمسار  دينار،  مليون   30 بقيمة 
التي  العادية  والمتوسطة  الصغيرة  الشركات 
يخدم  فريق  فريقان  هناك  )تمكين(.  مع  ليست 

زبائن )تمكين( واآلخر يخدم بقية الشركات«.
وافتتح فرع البنك الجديد مدير إدارة مراقبة 
البحرين  مصرف  في  التجزئة  قطاع  مصارف 
المركزي، يوسف حسن، الذي صرح بأن الفرع 
التنظيمية  للبيئة  جلي  »انعكاس  هو  الجديد 
المتقّدمة في البحرين، والتي تشّجع على النمو 

المستمر في القطاع المالي والمصرفي«.
البحرين، وهي  للبنك في  العاشر  والفرع هو 
المنطقة،  في  رئيسي  ومصرفي  مالي  مركز 
والتي تضم نحو 27 مصرفاً تجارياً إلى جانب 
والمؤسسات  االستثمار  مصارف  من  العديد 
موجوع  يبلغ  جملة،  وبنوك  اإلسالمية،  المالية 

الموجودات فيها أكثر من 200 مليار دوالر.
إفادته  الهزيم  إلى  للبنك  بيان  ونسب 
راحة  مستوى  بتعزيز  التزامنا  »سنواصل 
شبكتنا  توسيع  مواصلة  خالل  من  زبائننا 
المحّرك وراء نمونا  المملكة، والتي كانت  حول 
خدمات  تقديم  خالل  من  األخيرة  السنوات  في 
مصرفية ذات قيمة مضافة بشكل سهل ومريح 

لزبائننا في المناطق كافة«.

§سلماباد - عباس سلمان

] افتتح الرئيس التنفيذي لبنك بي إم آي )BMI(، جمال الهزيم، فرعًا جديداً في 
منطقة سلماباد  ضمن خطة طموحة لتوسيع شبكة فروعه في المملكة، وتوقع 
العام 2013 بعد تخطية سنوات »عجاف« وتحقيق  البنك أرباحًا في  أن يحقق 

1,3 مليون دوالر أرباحًا في العام 2013.

فرع »بي إم آي« في سلماباد جمال هزيم وكبار المسئولين في افتتاح فرع» بي إم آي« في سلماباد

منتدى األعمال البحريني البريطاني ينظم 

لقاء »استراتيجيات التسويق الفّعالة«
§الوسط - المحرر االقتصادي

] قّدم العضو المنتدب لشركة استشارات 
األكبر،  أحمد   ACK Solutions التسويق 
بوليتكنك  في  التسويق  برنامج  ورئيس 
منتدى  عقده  لقاء  في  ليز  بريان  البحرين، 
 5( الثلثاء  يوم  البريطاني  البحريني  األعمال 
فبراير/ شباط 2013( بفندق الخليج، عرضاً 
مشتركاً حول استراتيجيات التسويق الفعالة، 
مختلف  من  شخصاً   40 من  أكثر  أمام  وذلك 
وتحّدث  المحلية.  والمؤسسات  الشركات 
التي تمّكن المؤسسات من  األكبر عن الطرق 
زيادة فرصها في تطوير المنتجات ذات القيمة 
شرح  تم  إذا  إنه  وقال  الزبائن.  إلى  بالنسبة 
هذه القيمة بشكل مبسط ومختصر فإنه يمكن 
زيادة  إلى  يؤدي  ما  بسهولة؛  فهمها  للزبائن 
فتح  إلى  األحيان  أغلب  في  يقود  كما  الطلب، 
قنوات الحوار والتواصل المستمر مع الزبائن 
وهو ما يضمن استمرار المبيعات بشكل ثابت. 
الجديدة  المنتجات  غالبية  »إن  وقــال: 
فبعض  بالفشل.  تبوء  ما  غالباً  تطرح  التي 
سنوات  وأحياناً  شهوراً  تمضي  الشركات 
دون  المثالي  المنتج  تصنيع  في  طويلة 
ذلك  وبعد  رأيهم،  وأخذ  الزبائن  إلى  الرجوع 
مضيفاً  مرغوباً«.  ليس  المنتج  أن  تكتشف 
نجاح  فرص  تزيد  أن  تستطيع  الشركات  أن 
منتجاتها وخدماتها الجديدة من خالل أخذ رأي 
الزبائن فيها أثناء تطويرها من أجل تلبية أية 

احتياجات قد تكون خافية. 

كلية  لطالب  يمكن  كيف  فشرح  ليز  أما 
التسويق أن يدعموا الشركات البحرينية من 
في  يقدمونها  التي  الخاصة  مشاريعهم  خالل 

السنة األخيرة من الدراسة. 
وقال: »إن الطالب قد يشكلون مصدراً مهماً 
لالستشارة ويعملوا على مشاريع ذات قيمة 
تثبت  كثيرة  أمثلة  ولدينا  للشركات،  كبيرة 
الطالب  عمل  بها  يعود  التي  العظيمة  القيمة 
نفتح  جهة  فمن  المشاركة.  الشركات  على 
جهة  ومن  والتطوير،  للتعلم  للطالب  المجال 
أخرى يمكن أن يتم استخدام أفكارهم بشكل 
عملي وحقيقي في مجال األعمال، أي أنه وضع 
مفيد للطرفين. ونحن نشّجع على أن تشارك 

عدد أكبر من الشركات فيه«. 
فعالية  مجموعة  رئيسة  قالت  وبدورها 
البحريني  األعمال  منتدى  في  المؤسسات 
البريطاني جيل بوغيس: »إن الهدف من وجود 
من  التعلم  من  الناس  تمكين  هو  مجموعتنا 
بعضهم البعض ومناقشة طرق تحسين مكان 
العمل. وقد وفر هذا اللقاء الذي شهد حضوراً 

جيداً فرصة جيدة للقيام بذلك«. 
البحريني  األعمال  منتدى  أن  إلى  يشار 
أصحاب  من  متنامية  شبكة  هو  البريطاني 
حالياً  ويضم  البحرين،  في  األعمال  وسيدات 
إلى  المنتدى  ويهدف  عضواً.   460 من  أكثر 
بين  واالستثماري  التجاري  التبادل  تعزيز 
فرص  توفير  خالل  من  وبريطانيا  البحرين 
التعارف وتبادل المعرفة بين مجتمعي األعمال 

البريطاني والبحريني.

أحمد األكبر متحّدثًا في اللقاء

انطالق »مؤتمر الخرسانة« في البحرين 11 فبراير
§المنامة - وزارة األشغال 

الخرسانة  مؤتمر  البحرين  مملكة  تحتضن   [
في  »الخرسانة  شعار  يحمل  والــذي  التاسع 
الدولي  الخليج  بمركز  المستدامة«،  المنشآت 
مابين  الفترة  خالل  الخليج  بفندق  للمؤتمرات 
وزير  رعاية  تحت   ،2013 فبراير/ شباط  11و13 

األشغال عصام خلف.
البحرينية  المهندسين  جمعية  رئيس  وقال 
طرح  سيشهد  المؤتمر  إن  القصاب،  عبدالمجيد 
على  موزعة  بحثية  ورقــة   45 على  يزيد  ما 
في  الخرسانة  وهــي:  رئيسية  محاور  خمس 
وإصالح  وتدهور  تحمل  وقوة  المستدامة،  البيئة 
لبعض  حاالت  ودراسة  الخرسانية،  المنشآت 
المستخدمة  المواد  مجال  في  والتطور  المشاريع، 

في الخرسانة، والتصميم واإلنشاء الخرساني.
تقنية  عمل  ورشة  المؤتمر  افتتاح  وسيسبق 
بين  والخبرات  االتصاالت  تعّمق  أن  شأنها  من 
المشاركين والمتحّدثين بعنوان »متانة الخرسانة 
مركز  رئيس  يقدمها  األداء«  عالية  والخرسانة 
البرفسور  أيسلندا،  في  والبحوث  الدراسات 

أوالفور والفيك.
سيستضيف  المؤتمر  أن  إلى  القصاب  وأشار 
العلمية  الخبرات  أصحاب  المتحّدثين  من  نخبة 
والعملية، الذين سيثرون المؤتمر من خالل األوراق 
المهندسين  داعياً  المتنوعة،  والبحثية  العلمية 
والفنيين واالختصاصين البحرينيين الغتنام هذه 
الفرصة والمشاركة في فعاليات المؤتمر المختلفة 
واالستفادة من األوراق العلمية والبحثية المقّدمة 

إلثراء خبراتهم العلمية والعملية.
خالل  قامت  الفنية  اللجنة  أن  القصاب  وأضاف 
وبحثية  علمية  أوراق  بتسّلم  الماضية  األشهر 
يمثلون  وأفراد  مؤسسات  من  ومتنوعة  كثيرة 
العديد من دول العالم بغية المشاركة في فعاليات 
مؤتمر الخرسانة التاسع، وقد قامت اللجنة بانتقاء 
بهدف  فائقة  بعناية  والبحثية  العلمية  األوراق 
الجديدة  بالمعلومة  المشاركين  وتزويد  إثراء 

والمبتكرة.  
وأكد القصاب أن هذا المؤتمر المهم والمتخصص 
في  والمهتمين  للخبراء  أساسية  منصة  يعتبر 
نسخته  في  المؤتمر  يحظى  إذ  الخرسانة؛  مجال 
التاسعة بمشاركة واسعة تفوق 300 مشارك من 

مختلف دول العالم.

»الغرفة« تطلع على احتياجات تّجار سوق المنامة
§المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

تجارة وصناعة  بغرفة  والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لجنة  قامت   [
البحرين، بمشاركة مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، 
بجولة تفقدية لسوق المنامة لالطالع على المشكالت والمعّوقات التي تواجه 
الوزراء،  رئيس  توجيهات  بعد  وخاصة  معالجتها؛  في  والمساهمة  التّجار 
صاحب السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة، للمعنيين باإلسراع 
على  التاريخية  األسواق  من  يعتبر  الذي  القديم  المنامة  سوق  تطوير  في 
والمتوسطة  الصغيرة  المؤسسات  لجنة  رئيس  وشّدد  المنطقة.  مستوى 
في غرفة تجارة وصناعة البحرين وعضو مجلس اإلدارة خلف حجير، على 
أهمية تعاون األطراف كافة من أجل اإلسراع في تطوير سوق المنامة القديم.
وأشار حجير إلى أن حّل المشكالت والمعّوقات التي تواجه التّجار وتطوير 
من  العديد  وتجذب  التجارية  أنشطتهم  استمرارية  تضمن  السوق  وتأهيل 

القطاع  ومنفعة  في خدمة  البحرين، وتساهم  داخل وخارج  من  الزوار سواء 
الخاص البحريني واالقتصاد الوطني في المملكة.

من جانبه أكد مدير عام بلدية المنامة الشيخ محمد بن أحمد آل خليفة، النظر 
في كل ما يتعلق بمشكالت السوق التي تخص شئون البلديات واإلسراع في 
وضع الحلول لها للمساهمة في تطوير وتنشيط حركة المرتادين في سوق 

المنامة القديم الذي يعتبر من األسواق العريقة في المملكة والمنطقة.
خالل  من  السوق  لتنشيط  الكفيلة  التصورات  وضع  الزيارة  خالل  وتم 
بصفة  السوق  وتنظيف  السيارات،  مواقف  توفير  الصحية،  المرافق  إقامة 
أكشاك  إلى جانب وضع  السوق،  لمرتادي  إرشادية  لوحات  دورية، ووضع 
لألسر المنتجة لعرض منتجاتهم، كما تم النظر في مدى إمكانية تشكيل لجنة 
المنامة، وهيئة الكهرباء والماء، ووزارة  برئاسة الغرفة تضم كاًل من بلدية 

األشغال، ووزارة الثقافة، من أجل المساهمة المشتركة في تطوير السوق.

وزير الصناعة يشيد بدور رواد األعمال الشباب
§المنامة - وزارة الصناعة

الذي  بالدور  والتجارة  الصناعة  وزير  أكد   [
يلعبه القطاع الخاص من تعزيز البرامج الحكومية 
الهادفة إلى تأكيد مبدأ الشراكة االجتماعية الهادفة 
األفضل،  نحو  المجتمع  بمستوى  االرتقاء  إلى 
االقتصادية  البحرين  مكانة  تعزيز  إلى  إضافة 

والخطوات  المبادرات  بأهمية  الوعي  ونشر 
في  تصب  والتي  المجتمع  فئات  لكل  اإلبداعية 
به  واالرتقاء  البحريني  المجتمع  نمو  في  نهايتها 

إلى مستويات متقدمة.
وزير  بها  قام  التي  الزيارة  خالل  ذلك  جاء 
الصناعة والتجارة حسن فخرو، لمشروع »الرائد 
المبدع +973« الواقع في بالقرب من مركز األميرة 

الجوهرة في منطقة السقية بمحافظة العاصمة.
الرائد  مشروع  منظمو  قدم  الزيارة،  وخالل 
يتخذ  الذي  المشروع  عن  مفصاًل  شرحاً  المبدع 
من منطقة السقية موقعاً له والذي يقام بالتنسيق 
وزارة  بينها  ومن  الحكومية  الجهات  من  عدد  مع 
»تمكين«  العمل  وصندوق  والتجارة  الصناعة 

وغيرها من الجهات الداعمة. 


