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دعوة الستراتيجية وطنية لالبتكار
في البحرين وربطها بالتعليم واالقتصاد

§المنامة - جمعية ابتكار
مستديرة  مائدة  في  مشاركون  دعا   [
لالبتكار«  الوطنية  »اإلستراتيجية  حول 
أهمية  إلى  الوطنية  ابتكار  جمعية  نظمتها 
وربطها  لالبتكار  وطنية  استراتيجية  وضع 

بالتعليم واالقتصاد.
المائدة المستديرة  تحت رعاية   وأقيمت 
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام 
التنمية  عبداهلل فخرو وبالتعاون مع مجلس 
الصغيرة  المنشآت  دعم  االقتصادية ومركز 
وصناعة  تجارة  بغرفة  والمتوسطة 
اناليتيكس«  »بوسطن  مؤسسة  و  البحرين 
شارك  حيث  اإلستراتيجية،  لالستشارات 
 45 من  أكثر  من  نخبة  الفعالية  هذه  في 
التنفيذيين  الرؤساء  من  مختارة  شخصية 
وكبار المسئولين والخبراء  يمثلون أكثر من 
وخاصة  حكومية  وشبه  حكومية  هيئة   40
التعليم  مثل  مهمة  قطاعات  في  مختلفة 
والتقنية  والصناعة  واالستثمار  والتمويل 
بعض  إلى  باإلضافة  المساندة  والخدمات 

المبتكرين ورواد األعمال البحرينيين.
من  خبراء  الفعالية  هذه  جلسات  وأدار 
مؤسسة »بوسطن اناليتيكس« لالستشارات 
اإلستراتيجية، حيث قدموا في البداية عرضاً 
االبتكار  وواقع  البحرين  اقتصاديات  عن 
في  والتطوير  البحث  وتحديات  وفرص 
االجتماعية  التنمية  على  وآثارها  المنطقة 
من  المشاركون  بدأ  بعدها  واالقتصادية، 
خالل 6 مجموعات بمناقشة محاور الجلسات 
تعزيز  من  المتوقعة  بالمكاسب  والمتعلقة 
والبعيد،  المتوسط  المدى  على  االبتكار 
لتشجيع  والمطلوبة  القائمة  والمبادرات 
البحث والتطوير وتنمية االبتكارات لتعزيز 

االقتصاد المعرفي في البحرين. 
المشاركة  المجموعات  قدمت  ذلك  بعد 
مناقشتها  تمت  المحاور حيث  لتلك  مرئياتها 
تصور  وضع  أجل  من  عليها  والتوافق 
الوطنية  االستراتيجية  مسودة  لصياغة 

طريق  عن  الحكومة  إلى  ورفعها  لالبتكار 
أكد  حيث  االقتصادية،  التنمية  مجلس 
حاجة  الهامة  الفعالية  هذه  في  المشاركون 
استراتيجية  وتطبيق  لوضع  البحرين 
وطنية لالبتكار وربطها بالتعليم والقطاعات 
تنمية  أهمية  أكدوا  كما  الهامة،  االقتصادية 
اإلبداع  وثقافة  روح  لتعزيز  فعالة  أدوات 

واالبتكار في البحرين. 
معرض  إقامة  الفعالية  هذه  صاحب  وقد 
بوليتكنك  جامعة  لطلبة  التخرج  لمشاريع 
من  العديد  الطلبة  فيه  إذعرض  البحرين، 
تنمية  على  تقوم  التي  المميزة  المشاريع 

اإلبداع واالبتكار في عدة تخصصات.
ابتكار  جمعية  ورئيس  مؤسس  وأكــد 
أسامة الخاجة أن االهتمام بتنمية االبتكارات 
ملحة  ضرورة  بات  ما  بقدر  ترفاً  يعد  لم 
في  والمستدامة  الشاملة  التنمية  لتعزيز 
أساسّياً  ومنطلقاً  االنسانية  المجتمعات 
بات  كما  واالقتصادية،  االجتماعية  للتنمية 
التنافسية  القدرة  لرفع  أساسّياً  عنصراً 

يعتبر  كما  الجيدة،  العمل  فرص  وخلق 
األعمال  لريادة  الرئيس  المكون  االبتكار 
الناجحة في سوق تنافسي مليء بالتحديات 
الطلبات  لتنمية  أجمع  العالم  على  ومفتوح 
تعزيز  أن  وأضاف  والمتزايدة.  المتغيرة 
والمؤسسات  األعمال  رواد  يمكِّن  االبتكار 
التفوق  من  والكبيرة  والمتوسطة  الصغيرة 
تنمية  تحقيق  في  والنجاح  كبير  بشكل 
وأعمالهم  لمؤسساتهم  مستدامة  اقتصادية 

التجارية.
يأخذ  »إننا نعيش عصراً  الخاجة:  وأردف 
أعمال  جدول  على  األولوية  فيه  االبتكار 
المعنيين  القرار  وصانعي  المؤسسات  قادة 
حيث  مجتمعاتهم،  ورفاهية  دولهم  بتطور 
التي  الرئيسة  السمة  هو  االبتكار  أصبح 

تفرق بين القادة والتابعين في العالم«.
من  بالعديد  تحظى  البحرين  أن  أكد  كما 
الضرورية  االيكولوجي  النظام  مكونات 
لتعزيز االبتكار والتي تحتاج الى االستكمال 
الطاقات  وبناء  لتنشيطها  الجهود  توحيد  و 

قيمة  مكاسب  من  اليه  تصبو  ما  لتحقيق 
تنعكس على التنمية االجتماعية واالقتصادية 

في البحرين.
والمدير  المنتدب  العضو  قال   جانبه،  من 
ديفيش  اناليتيكس«  »بوسطون  في  المالي 
باهل: »تمتلك البحرين كّماً هائاًل من المواهب 
الداعمة  الجهات  العديد  قبل  من  المدعومة 
إلى  الحالي  الوقت  في  بحاجة  إنها  لإلبداع. 
إنشاء استراتيجية وطنية لالبتكار من أجل 
تسخير الموارد ودفع االبتكار، ما يساهم في 
وضع البحرين على خارطة اإلبداع العالمية«. 
والرئيس  المنتدب  العضو  أوضــح  كما 
التنفيذي للعمليات في بوسطون اناليتيكس 
سنة  قبل  البحرين  »اخترنا  فايد  راجيف 
األوسط،  الشرق  في  للمعرفة  مركز  كأول 
المناخ  توافر  إلى  نظراً  سهاًل  الخيار  كان 
توسعة  لنا  أتاحت  التي  المناسبة  والبيئة 
الخليج والشرق األوسط.  عملياتنا في دول 
تمتلك البحرين القدرة على أن تصبح محور 

المعرفة واالبتكار في المنطقة«.

»األهلي المتحد« يحصل على المركز األول
في أفضل مؤسسات إدارة األصول بالمنطقة

§المنامة - األهلي المتحد
المتحد  األهلي  البنك  حصد   [
)ش.م.ب( المركز األول في قائمة أفضل 
الشرق  في  األصول  إدارة  مؤسسات 
األوسط لعام 2013، بحسب ما أظهرت 
نوعه  من  شامل  مسح  أول  نتائج 
جلوبال  إي  إس  تي  »إف  مجلة  تجريه 
لقطاع  المرموقة  الدولية  ماركتس« 
متبوئا  المنطقة،  في  األصول  إدارة 
سائر  بين  الصدارة  موقع  بذلك  البنك 
المصارف اإلقليمية المشاركة األخرى. 

في  الصادرة  المجلة  هذه  وكانت 
لندن والمتخصصة في األسواق المالية 
الدولية قد أجرت استطالعا آلراء خبراء 
من  أكثر  في  األصول  إدارة  ومسئولي 
الشرق  مالية في منطقة  100 مؤسسة 
فيه  أدلوا  افريقيا،  وشمال  األوسط 
 64 لنحو  وترشيحاتهم  بتقييماتهم 
مؤسسة مصرفية على أساس جملة من 
المعايير شملت مؤشرات األداء ونطاق 
وفئاتها  المقّدمة  والخدمات  المنتجات 
تحكيم  هيئة  قامت  حيث  ومستوياتها، 
المؤسسات  وترتيب  بتصنيف  المجلة 
المالية الحائزة على 15 في المئة على 
من  فئة  كل  في  الترشيحات  من  األقل 

فئات التقييم، ليحّل البنك األهلي المتحد 
أوال في الترتيب على رأس قائمة ضمت 
أبرز وأكبر المصارف اإلقليمية العاملة 
المجلة  تنشر  وسوف  المنطقة،  في 
نتائج هذا االستطالع مفّصلة في عددها 

الخاص لشهر سبتمبر/ أيلول المقبل. 
التنفيذي  الرئيس  نائب  وقالت 
للخدمات المصرفية الخاصة لمجموعة 
البنك األهلي المتحد سوسن أبوالحسن: 
الدولي  التقدير  »يسرنا أن نحظى بهذا 
محصلة  يأتي  أنه  وخاصة  المرموق 

الخبرة  نخبة عريضة من ذوي  لتقييم 
يعكس  ــذي  ال ــر  األم واالختصاص، 
يتمتع  التي  الرائدة  والمكانة  السمعة 
األصول  إدارة  صعيد  على  البنك  بها 
تحقيق  في  الناجح  وسجله  والثروات 
رغم  للعمالء  جيدة  استثمارية  عوائد 
حلول  تطوير  وفي  األسواق  تقلبات 
وإستراتيجيات مبتكرة تلبي تطلعاتهم 
محافظهم  وتنويع  وتنمية  حماية  في 

االستثمارية على المدى الطويل«. 
الميزة  »تتمثل  أبوالحسن:  وأضافت 
المصرفية  للخدمات  األهّم  التنافسية 
الخاصة وإدارة الثروات بالبنك األهلي 
المتحد في الجمع بين القدرات الواسعة 
التي يتيحها حضوره اإلقليمي والدولي 
البارز في 7 أسواق رئيسية في المنطقة 
كبرى  مع  الوثيق  وتعاونه  وبريطانيا 
مؤسسات االستثمار وإدارة الصناديق 
في العالم من جهة، وتوافر فريق العمل 
المحّلي المحترف والموثوق الذي يتفهم 
المتطلبات الفردية للعمالء ويعمل على 
تلبيتها بكفاءة ومهنية من خالل تقديم 
أوسع مجموعة من المنتجات والحلول 
معززة  ــول  األص إلدارة  المتكاملة 
والمشورة  الخبرة  مستويات  بأفضل 

والخدمة الشخصية«.

في انتظار غودو )4-1(

] واصلت سوق األسهم انتعاشها في الربع الثاني 
ومطلع الربع الثالث من العام 2013، منطلقة بكامل 
قوتها متحدية قوانين الجاذبية والتعقل االستثماري. 
بالنسبة إلى بقية الربع  لكن هل سنرى شيئًا جديداً 
والتطبيع  الواقع  إلى  العودة  انتظار  أن  أم  الثالث؟ 
»فالديمير  بيكيت  صمويل  شخصيات  مثل   - هي 

واستراجون« - تماما مثل االنتظار العبثي لغودو؟
هو  بانتظاره  نحن  الذي  الغودو  هذا  عالمنا  في 
القيام  الواجب  اإلصالح  -عمليات  للصحوة  دعوة 
بها إلعادة االقتصاد العالمي إلى طبيعته؛ إذ ال يكون 
الفائدة  السهل وأسعار  المال  القوية  األسواق  وقود 
»صفر« وأسعار فائدة حقيقية سلبية، ولكن بداًل من 
ذلك، واالبتكار وخوض المخاطرة الحقيقية وبالقدر 
هذا  الحقيقية.  الخسارة  خوض  األهمية  من  نفسه 
شيء لم نشهده بشكل جدي منذ ما قبل رئيس بنك 

االحتياطي الفيدرالي السابق، أالن غرينسبان.
من  حدوثه  احتمال  بكبر  المتسم  السيناريو  إن 
هنا هو ذلك السيناريو الذي تبلغ فيه أسواق األسهم 
الثالث ألسواق  الربع  في  جديدة  مرتفعة  مستويات 
 1800 حتى  أو   1750 تبلغ  إذ  المالية؛  األوراق 
األميركي   500 ب��ورز  آند  ستاندرد  مؤشر  في 
وبنك  المدارة  لألرباح  الدافعة  الرياح  أساس  على 
إنهاء  في  يتلكأ  الذي  األميركي  الفيدرالي  االحتياطي 
للقيام  الواضحة  الحاجة  رغم  على  المالي،  التسهيل 

بذلك. 
ومن المفارقات، أن مواصلة أرقام النمو المتباطئ 
في الواليات المتحدة والدول األساسية في أوروبا - 
في ظل غياب الظروف المثالية بالنسبة إلى االقتصاد 
المستمرة  المسيرة  في  للمشاركة  مثالية  تبدو   -
الصحوة  إلى  الدعوة  يبقي  هذا  ألن  األسهم  لسوق 
»مثلث  أسميته  ما  نخطئ؛  أال  يجب  ولكن  معلقة. 
وارتفاع  النمو  )انخفاض  االقتصاد  علم  برمودا« 
ليست  البطالة(  معدالت  وارتفاع  األسهم  أسواق 
واقعًا مستدامًا؛ إنه مجرد وهم من شأنه أن يصبح 
من المؤلم - وبشكل متزايد - أن نخلص أنفسنا من 
استمرارنا أكثر في اإليمان بأنه حقيقة. مؤلم بشكل 
النزال  مما  أطول  من  أنفسنا  تخليص  على  متزايد 

نعتقد أنه هو حقيقي.
عالقة  أي  الثالث  الربع  في  السوق  لخلفية  ليس 
باألسس االقتصادية، ولكن لها عالقة كبيرة بما إذا 
كسب  على  قدرتهم  في  سيستمرون  الساسة  كان 
الوقت وكما كانوا ومازالوا يفعلون منذ العام 2008.
ستين جاكوبسن
كبير االقتصاديين - بنك ساكسو

سوسن أبوالحسن

40 هيئة حكومية وشبه حكومية وخاصة تشارك في مائدة مستديرة للنقاش نظمتها جمعية »ابتكار«


