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 عـقـارا  ت  لـلـجـميـع  
  في  مخـتـلـف 
 مناطق البحرين  

مناق�سة ا�ستقطاب روؤو�س الأموال واآليات جذب ال�ستثمارات الأجنبية

“الدانة فريغ�صون 6” من�صة ال�صتعرا�ض االأداء االقت�صادي للمملكة

 ”TradeQuest“ تكرمي الفائزين بربنامج

ملتزمة بن�رش الوعي اال�صتثماري خليفة بن اإبراهيم: “البور�صة” 

تفاوؤل حملي حيال اخلطة اخلم�سية الرامية لتنويع م�سادر الدخل 

م�صاعٍ كويتية لتقلي�ض اعتماد امليزانية على النفط %60

الذي  ا�ستعر����س املوؤمتر  كما 
الثالث���اء  اأم����س  اأعمال���ه  افتتح���ت 
ويختتم اليوم بفن���دق الدبلومات، 
تعزيز جم���الت ا�ستقطاب البحرين 
لروؤو����س الأم���وال وال�ستثم���ارات، 
وج���ذب ����ركات اأجنبي���ة، من خالل 
يج���ب  الت���ي  البحري���ن  بور�س���ة 
تعزي���ز دوره���ا لتك���ون يف م�ساف 
البور�سات الأخرى يف دول اخلليج.

يق���ام املوؤمت���ر بتنظي���م م���ن 
�رك���ة “الدان���ة بارت���رز ليمتيد”، 
و�ركة “فريغ�سون بارترز فاميلي 

اأوفي�س ال�سوي�رية”.
وعن املوؤمت���ر، حتدثت �سيدة 
الأعمال والرئي�س التنفيذي ل�ركة 
“الدان���ة بارترز ليمتي���د” –اإحدى 
اجله���ات املنظمة للموؤمت���ر منرية 
مب���ارك، قائل���ة: اإن املوؤمتر يهدف 
البحري���ن  مملك���ة  ت�سوي���ق  اإل���ى 
والرتويج لها، وا�ستعرا�س الفر�س 
تعري���ف  وكذل���ك  ال�ستثماري���ة، 
باملوؤمتر  امل�ساركني  امل�ستثمرين 
باأوجه ال�ستثمار يف البحرين ودول 

اخلليج.

اأن  اإل���ى  مب���ارك  واأ�س���ارت 
املوؤمتر ي�سهد م�ساركة 15 متحدًثا 
���ا م���ن ع���دد م���ن ال���دول من  عامليًّ
بينها اليابان واأم���ريكا واأ�سرتاليا، 
ملناق�سة العديد من املوا�سيع من 
بينه���ا )خماطر ال�ستثم���ار، واإعادة 
التدوير وكيفي���ة حتقيق اأرباح من 
امل�روعات، وظروف عمل ال�ركات 
والتعري���ف  الياب���ان،  العائلي���ة يف 
ب�سب���ل ال�ستثم���ار يف ال�سعودي���ة، 
جن���وب  يف  العق���اري  وال�ستثم���ار 

فرن�سا وتركيا واأملانيا(.
وعل���ى هام����س املوؤمت���ر، اأكد 
رج���ل الأعم���ال ط���ارق وف���ا اأهمية 
تنظي���م املوؤمت���رات املتخ�س�س���ة 
فريغ�س���ون(  )الدان���ة  وموؤمت���ر 
ي�ستعر����س يف ن�سخته له���ذا العام 
وامل�ساري���ع  ال�سناع���ي  القط���اع 

املختلفة فيه.
ولفت وفا اإل���ى حاجة البحرين 
اإل���ى عق���د موؤمت���رات متخ�س�س���ة 
يت���م  القت�س���ادي  باملج���ال 
الرتكيز فيها عل���ى البنية التحتية 
وال�سناع���ة، مم���ا �س���وف ي�ساه���م 

يف تنوي���ع امل�س���ادر القت�سادي���ة 
للمملك���ة والتخفيف م���ن العتماد 
على اجلانب النفط���ي، ويف الوقت 
نف�س���ه يوؤك���د مكان���ة البحري���ن يف 
اخلارجية  املوؤمت���رات  ا�ستقط���اب 
وال�ستثماري���ة، بالإ�ساف���ة اإلى اأن 
املوؤمت���ر يفتح اآف���اق التعاون بني 
دول جمل�س التع���اون اخلليجي، يف 
ظ���ل م�ساركة عدد م���ن املتحدثني 
يف املوؤمت���ر م���ن اململك���ة العربية 
ال�سعودي���ة و�سلطنة عم���ان ودول 
اأوروب���ا وه���و م���ا ي�س���كل اإ�ساف���ة 
لنوعي���ة املتحدث���ني واملوا�سي���ع 

املحورية باملوؤمتر.
واأ�س���ار اإلى اأن رج���ال الأعمال 
املوؤمت���رات  يف  ي�سارك���ون 
املتخ�س�س���ة بهدف الط���الع على 
والت���زود  ال�ستثماري���ة  الفر����س 
اأ�سواق  ع���ن  اإ�سافي���ة  مبعلوم���ات 
�س���واء اأكان���ت �سقيق���ة اأم عاملية، 

وكذل���ك لفت���ح اأوجه التع���اون مع 
�ركات جديدة يف املنطقة.

وذكر وفا اأن احللقة النقا�سية 
عل���ى  رك���زت  باملوؤمت���ر  الأول���ى 
ا  قطاع���ات ت�سه���د من���وًّا اقت�ساديًّ
ي�ستطيع امل�ستثمر م���ن خاللها اأن 
يدر�س ال�ستثمار بعيًدا عن القطاع 

النفطي.
الأعم���ال  رج���ل  ق���ال  ب���دوره، 
دروي����س املناع���ي، املوؤمت���ر ج���اء 
وعناوي���ن  املنا�س���ب  بالتوقي���ت 
حما�رات���ه منا�سبة، وم���ن املتوقع 
اأن يحق���ق املوؤمتر نتائ���ج اإيجابية، 
لزي���ادة  البحري���ن  حاج���ة  موؤك���ًدا 
تنظيم وعق���د مثل هذه املوؤمترات 
ا واأننا نتطلع  املتخ�س�سة، خ�سو�سً
لتعزيز وجود البحرين كمركز مايل 
حاليًّا، فالبحرين هي املركز املايل 

للبنوك.
ولفت اإلى اأهمية ال�ستثمارات 

يف  ا�ستعرا�سه���ا  يت���م  الت���ي 
���ا م���ع تركيز  املوؤمت���رات خ�سو�سً
البحرين حاليًّا عل���ى تنويع م�سادر 
ع���ن  البتع���اد  اأج���ل  م���ن  الدخ���ل 
العتماد على النفط ب�سورة كبرية.

واأك���د اأن جلب خ���رباء يف مركز 
واحد وعر�س موا�سيع ذات ال�ساأن 
القت�س���ادي باملنطق���ة، يعّزز من 
موق���ف البحرين، ويجعله���ا �سباقة 
عل���ى ال���دول الأخ���رى، لفًت���ا اإلى 
ع���دم اإمكانية التقوق���ع يف منطقة 
معين���ة، اإذ يج���ب ا�ستعرا�س الأداء 
اأم���ام  البحري���ن  يف  القت�س���ادي 
امل�ستثمري���ن الأجان���ب م���ع وجود 

فر�س ا�ستثمارية.
واأ�س���اف املناع���ي اأن املوؤمتر 
ا�ستثماري���ة  فر����س  ي�ستعر����س 
البحرين، ويدر�س  لت�ستفيد منه���ا 
رجال الأعم���ال هذه الفر�س بهدف 

ال�ستثمار فيها.

املنام���ة - بور�س���ة البحري���ن: 
اأم����س  البحري���ن  بور�س���ة  نظم���ت 
الثالث���اء احلف���ل اخلتام���ي لربنامج 
ال�ستثم���اري  الت���داول  حت���دي 
الذي  للجامعات   )TradeQuest(
تنظمه البور�س���ة للمرة الثانية هذا 
العام، بح�س���ور الرئي�س التنفيذي 
للبور�سة ال�سيخ خليفة بن اإبراهيم 
اآل خليف���ة وعدد من امل�سوؤولني يف 

اجلامعات، والطالب وعائالتهم.
ويف كلمت���ه اأ�سار ال�سيخ خليفة 
اإلى تبني البور�س���ة لهذا الربنامج 
اإذ ياأتي يف اإطار تنفيذ اإ�سرتاتيجية 
�سامل���ة اأطل���ق خالله���ا ع���دد م���ن 
املب���ادرات والربام���ج الهادفة اإلى 
ب���ني  ال�ستثم���اري  الوع���ي  ون����ر 
املواطن���ني واملقيم���ني، والرتكيز 
عل���ى بن���اء عالق���ات �راك���ة طويلة 
امل���دى م���ع املوؤ�س�س���ات واجلهات 
البحريني���ة التي  البحريني���ة وغ���ري 
من املمك���ن م�ساهمته���ا يف تنفيذ 
ي�ساهم  ب�سكل  الإ�سرتاتيجي���ة  هذه 
يف تعزيز بيئ���ة ال�ستثمار يف قطاع 

راأ�س املال مبملكة البحرين.
واأ�س���اف الرئي����س التنفي���ذي 
للبور�سة اأن ه���ذا الربنامج يعك�س 
لبور�س���ة  املتوا�س���ل  اللت���زام 
خمتل���ف  م���ع  بالتع���اون  البحري���ن 
الأطراف ذات العالقة باأن�سطته من 
اأج���ل العم���ل على اتخ���اذ اخلطوات 
الالزم���ة كاف���ة الت���ي م���ن �ساأنه���ا 
ن����ر وتو�سي���ع الوع���ي ال�ستثماري 
ب���ني املواطن���ني عموم���ا والطلب���ة 
اجلامعي���ني خ�سو�س���ا، ملا لهم من 

اأهمي���ة كب���رية يف حا����ر وم�ستقبل 
مملكتن���ا الغالي���ة، حي���ث ناأم���ل اأن 
يك���ون ه���ذا الربنام���ج ق���د �ساهم 
وفهم���ا  اإع���داداَ  اأك���ر  يف جعله���م 
ملتطلب���ات املرحل���ة املقبل���ة م���ن 

م�ستقبلهم.
واأ�ساد ال�سيخ خليفة يف كلمته 
بجهود الطلبة واملوجهني املاليني 
للف���رق واأ�سات���ذة اجلامع���ات على 
اجلهود الت���ي بذلوها طوال برنامج 
TradeQuest الذي يعترب واحدة 

اأطلقته���ا  الت���ي  املب���ادرات  م���ن 
ال�ستثماري  الوع���ي  لن�ر  البور�سة 
ب���ني طلب���ة اجلامع���ات، موؤك���داً اأن 
البور�س���ة �ستعم���ل با�ستمرار على 
تطوي���ر هذا الربنام���ج بالتعاون مع 
كاف���ة اجله���ات املعنية ب���ه ليكون 

اأكر فائدة للطلبة امل�ساركني.
اخلتام���ي  احلف���ل  خ���الل  ومت 
الإع���الن ع���ن ح�س���ول بوليتكن���ك 
البحري���ن على املركز الأول يف حني 
البحري���ن للدرا�س���ات  ح���ل معه���د 

املرك���ز  يف  وامل�رفي���ة  املالي���ة 
الثاين.

الت���داول  حت���دي  وبرنام���ج 
 ،)TradeQuest( ال�ستثم���اري 
ه���و عب���ارة ع���ن برنام���ج م�سابقات 
افرتا�س���ي يحاكي جترب���ة التداول 
ال�ستثماري يف الأ�سواق املالية، بداأ 
تنفي���ذه لأول م���رة لطلبة املدار�س 
الثانوي���ة اخلا�سة قبل اأكر من 16 

عاما.
ويهدف الربنام���ج اإلى اإك�ساب 
الطالب امل�ساركني اخلربة العملية 
يف جمال ال�ستثمار من خالل التعرف 
عل���ى الأنظمة والقوان���ني املطبقة 
يف تلك الأ�س���واق، وحتليل واختيار 
الأ�سهم واإدارة حمفظة من الأدوات 
ال�ستثماري���ة املدرج���ة يف بور�سة 

نيويورك وبور�سة البحرين.
�س���ارك يف الربنام���ج هذا العام 
كل  مثَل���ت  جامعي���ة  ف���رق  ثالث���ة 
م���ن بوليتكني���ك البحري���ن ومعهد 
املالي���ة  للدرا�س���ات  البحري���ن 

وامل�رفية واجلامعة الأهلية.

واأ�س���اف "تعتم���د ميزاني���ة الدول���ة يف اإيراداته���ا على 93 % 
ب���رتول. هذا الأم���ر يج���ب اأن يتوق���ف. وامل�سته���دف 60 % خالل 

الفرتة الزمنية املخ�س�سة للخطة الإمنائية".
وت�ررت الكوي���ت التي تعتمد على اإي���رادات النفط كم�سدر 
�سب���ه وحيد لتموي���ل ميزانيتها ب�سبب انهي���ار الأ�سعار من م�ستوى 
110 دولرات للربمي���ل قب���ل عام���ني تقريًبا اإلى نح���و 30 دولًرا 

للربميل يف مطلع 2016.
وحفز هب���وط اأ�شعار النفط ب�شكل كب���ر دول جمل�س التعاون 
اخلليجي للتوجه نحو تنويع القت�ساد وتقليل العتماد على النفط، 
حي���ث اأعلن���ت ال�سعودي���ة اأكرب م�س���در للنفط يف الع���امل يف ابريل 
"روؤي���ة ال�سعودي���ة 2030" والت���ي تت�سمن حزمة م���ن ال�سيا�سات 
القت�سادي���ة والجتماعية تهدف اإلى حتري���ر اململكة من العتماد 

عل���ى �سادرات النفط. وحول اإمكاني���ة حتقيق الكويت هذا الهدف 
الطم���وح وتقليل العتماد عل���ى النفط قال مه���دي بنربة تنم عن 
ا. اأرى اأن هناك اإمكانية.. هي م�ساألة  الثق���ة "نعم. )اأنا( متفائل ج���دًّ
حتت���اج من عندنا جهًدا". وتنطلق اخلطة الإمنائية احلالية من روؤية 
طموح���ة لدول���ة الكويت لتحويله���ا اإلى مركز مايل وجت���اري جاذًبا 
لال�ستثم���ارات العاملية وا�ستع���ادة القطاع اخلا�س ل���دوره كقائد 

للن�شاط االقت�شادي.
وتعتم���د الكويت يف حتوي���ل هذه الروؤية لواق���ع ملمو�س على 
م����روع رئي�سي يتمثل يف ا�ستغالل اجلزر الكويتية اخلم�س الواقعة 
يف اخللي���ج يف ال�ساح���ل ال�رق���ي للكوي���ت وحتويله���ا ملنطقة حرة 
متكامل���ة ذات ت�ريعات خا�سة تت�سم باملرونة وتكون مبثابة بوابة 

اقت�سادية وثقافية لدولة الكويت.

ويف يناي���ر، ب���ارك اأمري الكوي���ت ال�سيخ �سب���اح الأحمد اجلابر 
ال�سب���اح ه���ذا امل�روع ال���ذي ي�سم ج���زر بوبي���ان وفيل���كا ووربة 
وم�س���كان وعوهه والتي ت�س���كل نحو 5 % من م�ساحة دولة الكويت 

يف اإ�سارة للبدء بتنفيذ امل�روع.
وق���ال مهدي اإن كلفة ال�ستثمارات يف ه���ذا امل�روع تبلغ نحو 
125 ملي���ار دولر، مبيًنا اأن درا�سات اجل���دوى اخلا�سة مب�روعات 
ه���ذه اجلزر �ستكون جاه���زة يف منت�س���ف 2017 متوقعا اأن يكتمل 
امل����روع بحل���ول 2030. واأردف "اخلط���وة القادم���ة ه���ي تق���دمي 
الدرا�سات ال�ست�سارية ودرا�سات اجلدوى واملخططات الهند�سية 
وغريها وحتديد اآليات ال�ستثمار والقوانني واملتطلبات الت�ريعية 

الالزمة جلعل هذا امل�روع حقيقة".
وتابع "لبد من حتديد اخلريطة ال�ستثمارية للم�روع وفًقا ملا 
تاأت���ي به درا�سات اجل���دوى.. من الطبيعي اأن يت���م اللجوء خلربات 
عاملية م���ن اأجل احل�سول على روؤى ومفاهي���م واأدوات ا�ستثمارية 

)جديدة(.. قد نخرتع اأدوات جديدة".
 واأك���د اأن املرحلة احلالية هي مرحلة "الدرا�سات التف�سيلية" 
للم����روع، حي���ث ميكن ا�ست���دراج عرو����س جدي���دة للم�ست�سارين 
العاملي���ني لدرا�سة امل����روع وتخطيط���ه اأو اإحالة الأم���ر اإلى �ركة 

ماكنزي. وب�سوؤاله حول ما اإذا كان امل�روع اجلديد �سوف يحذو حذو 
دول خليجي���ة اأخرى قال مه���دي "كل �سيء يف الكويت )خمتلف( يا 
اأخي.. نحن نتكلم عن الكويت �ساحبة الأفكار الإبداعية.. قد نتاأخر، 

لكن يف النهاية �سن�سل و�سنتفوق".
 * قطاع النفط

 واأو�س���ح مه���دي اأن امل�ساري���ع النفطي���ة التي تعك���ف عليها 
الكوي���ت حاليًّا تهدف اأي�ًس���ا لتنويع م�سادر الدخ���ل ومنها م�روع 

الوقود البيئي وم�روع م�سفاة الزور.
 ويهدف م����روع الوقود البيئ���ي لتطوير م�سفات���ي الأحمدي 
ومين���اء عبد اهلل التابعتني ل�ركة الب���رتول الوطنية الكويتية، كما 
يت�سمن اإن�ساء 39 وحدة جديدة وحتديث �سبع وحدات واإغالق �سبع 
وحدات اأخ���رى مع الرتكيز عل���ى اإنتاج منتجات عالي���ة القيمة مثل 

وقود الديزل والكريو�سني لت�سديرها.
وت�سعى الكويت م���ن خالل م�روع م�سفاة الزور الذي �سيكون 
الأك���رب يف العامل والذي وقع���ت عقوده يف اأكتوب���ر املا�سي بكلفة 
4.87 ملي���ارات دينار )16 مليار دولر( وطاقة تكرير قدرها 615 
ا اإلى رفع الطاقة التكريرية للبالد اإلى 1.4 مليون  األف برميل يوميًّ

ا. برميل يوميًّا من 936 األف برميل حاليًّ

• جانب من احل�سور	

• طلبة اجلامعة لدى زيارتهم للبور�سة	

    اأمل احلامد من املنامة

ناق����ض موؤمتر “الدانة فريغ�ص���ون ال�صاد�ض”، بعن���وان “البحرين - 
املحور الذكي لرب���ط اال�صتثمارات وال�صناعات بني اخلليج والعامل، 
الفر�ض اال�صتثمارية يف ظل انخفا�ض اأ�صعار النفط، وتبادل الفر�ض 
واخلدمات م���ن اأجل اإيجاد م�صتثمري���ن خليجيني و�رشكاء حمليني، 

وال�صعي اإلى جذب ال�رشكات االأوروبية واالأمريكية اإلى البحرين. 

ت�سوير: خليل اإبراهيم

تباطوؤ ال�سني لي�س وحده 
امل�سوؤول عن تقلبات ال�سوق 

دبي - كلي���ة لندن لالأعمال: اأ�سار بح���ث �سدر موؤخراً 
ع���ن الربوفي�س���ورة امل�ساع���دة يف كلي���ة لن���دن لالأعم���ال 
لين���دا يويه، اإلى القلق املتزايد ال���ذي اأبداه امل�ستثمرون 
والقت�ساديون حول العامل ب�ساأن اأ�سعار الفائدة ال�سينية 
جنباً اإلى جنب مع الوليات املتحدة الأمريكية، واأن الو�سع 
لي�س �سوى نتيجة ل�سورة اأكر تعقيداً مما ميكن اأن يكون.
واأك���دت يوي���ه اأن املخاوف ب�س���اأن تباط���وؤ القت�ساد 
ال�سين���ي تتمثل يف الت�سخم ال���ذي يطراأ على عمليات بيع 
ال�سل���ع. واإ�سافة اإل���ى ذلك، فاإن اإنت���اج الوليات املتحدة 
الأمريكي���ة من الطاق���ة اجلديدة ي�سيف �سغط���اً م�ساعفاً 
على هبوط اأ�شعار النفط. ولكننا، من الناحية االقت�شادية، 
ن�سه���د تغيريات جوهرية واإيجابي���ة لأكرب القت�سادات يف 
العامل. وتعترب خارط���ة النمو اخلا�سة بال�سني كتلك التي 
لدى الدول متو�سطة الدخل حيث ح�سلت حالياً ولأول مرة 
على اأكر م���ن ن�سف الن���اجت املحلي الإجم���ايل بالإ�سافة 
اإلى م�ستويات عالية م���ن ا�ستثمارات اخلارجية اإلى الدول 

الأوروبية.

الكويت - رويرتز: قال م�صوؤول كويتي اإن بالده ع�صو منظمة اأوبك ت�صعى لتخفي�ض اعتماد ميزانيتها العامة على النفط اإلى 
ا. 60 % فقط بحلول عام 2020 بدالً من نحو 93 % حاليًّ

وق���ال االأم���ني العام للمجل�ض االأعلى للتخطيط والتنمية خالد مه���دي يف مقابلة مع رويرتز اإن اخلطة اخلم�صية احلالية التي 
ب���داأت يف ال�صن���ة املالي���ة 2015-2016 وتنته���ي يف 2019-2020، تهدف اإلى تنوي���ع م�صادر الدخل ع���ر اإن�صاء عدد من 

امل�رشوعات التنموية التي تزيد من اإيرادات الدولة وتقلل االعتماد على النفط.


