
اقت�صـاد 18www.alayam.com

األربعاء 9 جامدى اآلخرة 1435 - العدد 9130 
Wednesday 9th April 2014 - No. 9130

BBB ت�صنيف البحرين

»فيت�ش«: 105 دوالرات متو�صط برنت يف 2014
ذكرت وكالة الت�سنيف االئتماين »فيت�ش« ان التباين بني الت�سنيفات ال�سيادية 

للدول امل�ستوردة وامل�سدرة للطاقة يف ال�سرق االو�سط و�سمال افريقيا »مينا« قد تزايد 

يف 2014 وذلك يف اعقاب رفع ت�سنيف ال�سعودية اىل AA. وا�سار التقرير اىل ان 

ت�سنيفات الدول امل�سدرة للطاقة ترتاوح من BBB يف البحرين اىل AA يف الكويت 

يف   -BBB من  للطاقة  امل�ستوردة  للدول  بالن�سبة  وترتاوح  وال�سعودية،  وابوظبي 

املغرب اىل B- يف م�سر.بح�سب جريدة الوطن.

قوية  للطاقة  امل�سدرة  للدول  االئتمانية  اال�سا�سيات  ت�ستمر  ان  التقرير  وتوقع 

نتيجة ال�سعار النفط املكونة من ثالثة ارقام. كما تتوقع »فيت�ش« ان يكون متو�سط 

�سعر خام برنت 105 دوالرات للربميل يف 2014 ونحو 100 دوالر للربميل يف 

2015، مرجحا ان ت�سجل الدول امل�سدرة للطاقة با�ستثناء البحرين فوائ�ش خارجية 

يف 2014 و2015.

ورجح التقرير تزايد النمو االقت�سادي للقطاع غري النفطي يف املنطقة مع زيادات 

يتح�سن  �سوف  االقت�سادي  االداء  ان  »فيت�ش«  واالمارات.وتفرت�ش  قطر  يف  كبرية 

يف معظم الدول امل�ستوردة للطاقة يف 2014 ب�سبب الدعم املايل اخلارجي وتعاين 

منطقة اليورو يف بع�ش احلاالت حت�سن اال�ستقرار ال�سيا�سي.

امل�سدرة وامل�ستوردة  للدول  ال�سيادي  الت�سنيف  ان معدل  التقرير  قال  اإىل ذلك، 

للنفط يف منطقة ال�سرق االأو�سط واأفريقيا قد �سهد مزيداً من االختالف يف 2014، 

.AA بعد ترقية ت�سنيف ال�سعودية اإىل

م�صرف ال�صالم - البحرين

زيادة ر�أ�س �ملال �إىل 214 مليون دينار

البحرين   - ال�سالم  م�سرف  اأعلن 

 2014  /3  /30 بتاريخ  مت  قد  اأنه 

للم�سرف  التجاري  ال�سجل  التاأ�سري يف 

اإىل 250  بزيادة راأ�ش املال امل�سرح به 

راأ�ش  وزيادة  بحريني،  دينار  مليون 

املال ال�سادر واملدفوع اإىل 214 مليون 

دينار. وقال امل�سرف يف بيان ن�سر على 

امل�سرف،  فيه  املدرج  دبي  �سوق  موقع 

مبوجب  متت  قد  املال  راأ�ش  زيادة  اإن 

اإي،  اإم  بي  بنك  على  اال�ستحواذ  عملية 

يف  امل�سرف  م�ساهمو  عليها  وافق  التي 

العادية  غري  العامة  اجلمعية  اجتماع 

املنعقد بتاريخ 8 اأكتوبر 2013.

البحرين  ال�سالم  م�سرف  وكان 

اجلمعية  اأن  �سابق،  وقت  يف  اأعلن  قد 

امل�سرف،  مل�ساهمي  العادية  العامة غري 

قد وافقت باأغلبية �ساحقة على تو�سية 

جمل�ش االإدارة باالندماج مع بنك بي اإم 

اآي من خالل عملية مبادلة اأ�سهم بنك بي 

اإم اآي باأ�سهم م�سرف ال�سالم.

واأقرت اجلمعية العمومية ال�سنوية 

يوم  عقد  الذي  اجتماعها  للم�سرف، يف 

االثنني املوافق 3/ 3/ 2014، البيانات 

املالية لعام 2013، ووافقت على توزيع 

اأرباح نقدية على امل�ساهمني بن�سبة %5 

من راأ�ش املال بقيمة 5 فلو�ش لل�سهم.

مل�سرف  املالية  البيانات  واأظهرت 

ال�سالم - البحرين لعام 2013 حتقيق 

اأرباح بلغ 12.37 مليون دينار  �سايف 

دينار  مليون   10.3 مقابل  بحريني 

 ،%20 ن�سبته  بنمو   2012 عام  خالل 

فل�ش   8.3 اإىل  ال�سهم  ربحية  لرتتفع 

بالعام  فل�ش   6.9 مقابل   2013 خالل 

ال�سابق.

ت�صتهدف 20 م�صروعًا �صنويًا.. وتتعاون مع جامعة البحرين والبوليتكنك

�خلاجة: بدء تبني �بتكار�ت �لطلبة لتحويلها �إىل م�شاريع

املعر�ش  افتتاح  خالل  اخلاجة  واأو�سح 

»اأبتك  امل�سرفية  للتقنية  العربي  واملوؤمتر 

الدويل  البحرين  مركز  يف  اأم�ش   »2014

جمعية  تنظمه  والذي  واملعار�ش  للموؤمترات 

املركزي،  البحرين  م�سرف  من  بدعم  ابتكار 

اجلمعية  اأن  االقت�سادية،  التنمية  وجمل�ش 

تدعم املبتكرين بعدة برامج، وهي ب�سدد طرح 

برنامج تبني الطلبة املبتكرين.

تنمية  اإىل  يهدف  الربنامج  اأن  اإىل  ولفت   

املبتكرين يف اجلامعات ويف املعاهد عن طريق 

انتقالية  مبرحلة  التخرج  بعد  الطالب  ربط 

اإىل  وحتويله  ابتكاره  تطوير  مرحلة  وهي 

اإىل  م�سرياً  ذاته،  بحد  قائم  جتاري  م�سروع 

وجامعة  البحرين،  جامعة  مع  تعاون  وجود 

مع جامعات  التوا�سل  اإىل جانب  البوليتكنك، 

اأخرى.

ت�ستهدف  التي  اجلمعية  اأن  اإىل  واأ�سار   

تبني ودعم نحو 20 م�سروعاً �سنوياً، �ستعمل 

وبرنامج  امل�ساريع  لتقييم  جلنة  ت�سكيل  على 

واملايل  الفني  واالر�ساد  امل�ساريع  ملتابعة 

واالداري للطلبة، لتوفري املناخ املنا�سب لنجاح 

خلق  من  متكنا  حال  يف  اأنه  مبيناً  امل�سروع، 

ف�سينعك�ش  منها  م�ساريع  لـ4  جناح  ق�س�ش 

ذلك ايجاباً على االقت�ساد الوطني ب�سكل عام، 

متوقعاً اأن ترتاوح التكلفة لكل م�سروع بني 5  

اإىل 20 األف دينار �سنوياً.

اأما فيما يتعلق باملعر�ش فلفت اخلاجة    

ياأتي يف  واملوؤمتر  املعر�ش  هذا  تنظيم  ان  اإىل 

طفرة  املالية  اخلدمات  قطاع  فيه  ي�سهد  وقت 

املعلومات،  تقنية  على  االإنفاق  يف  �سخمة 

اإىل  اجلاري  العام  يف  ت�سل  ان  يتوقع  والتي 

32 مليار دوالر وفقاً ملوؤ�س�سة االأبحاث الدولية 

قطاع  �سيجعل  ما  وهو   ،)IDC( �سي  دي  اأي 

املحركة  اجلهات  اأ�سخم  من  املالية  اخلدمات 

لالإنفاق على التقنية.

اإىل  مقراً  البحرين  اختيار  اأن  اإىل  واأ�سار   

اقامة هذا احلدث ياأتي لكونها مركزاً مالياً مهماً 

اإقليمياً  مركزاً  كونها  اإىل  اإ�سافة  املنطقة،  يف 

بارزاً الإقامة املوؤمترات واملعار�ش والفعاليات 

العاملية.

 70 من  اأكرث  الفعالية  هذه  وت�ستقطب   

اإىل  باالإ�سافة  دولة،   35 من  دولياً  عار�ساً 

هنغاريا  من  لكل  الوطنية  االأجنحة  من  عدد 

و2000  م�سارك   400 من  واأكرث  ورومانيا، 

من  الكربى  املالية  املوؤ�س�سات  ميثلون  زائر 

اإفريقيا  االأو�سط و�سمال  ال�سرق  اأرجاء منطقة 

يقام  الذي  امل�ساحب  املوؤمتر  ويناق�ش  كافة.  

على مدار يومني حتت �سعار »حتويل املعوقات 

الرقمية اإىل فر�ش نحو التحول والتقدم«، عدداً 

جانب  اىل  العامل  حول  البنكية  التجارب  من 

واأهمية  االجتماعي  االت�سال  و�سائل  اأهمية 

االأمن يف قطاع امل�سارف.

 توقع رئي�س جمعية �بتكار �أ�سامة 

لتبني  �جلمعية  برنامج  بدء  �خلاجة 

وحتويلها  �جلامعيني  �لطلبة  �بتكار�ت 

�إىل م�ساريع جتارية خالل �سهر �سبتمرب 

تعاون  بر�ج  وجود  �إىل  م�سري�ً  �ملقبل، 

وجامعة  �لبحرين،  جامعة  من  كل  مع 

مع  �لتو��سل  �إىل  �إ�سافة  �لبوليتكنك، 

�خلاجة خالل �فتتاحه �ملعر�س�جلامعات �ملحلية �لأخرى.


