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كبري االقت�صاديني يف جمل�س التنمية االقت�صادية:

منو االإنتاجية والتجارة ي�صاهمان يف ا�صتدامة النمو االقت�صادي

اإك�صرب�س موين واالحتاد للتاأمني يطلقان:

برنامج تاأمني على احلياة جماين ملحويل االأموال من اخلليج

بالتعاون مع املوؤ�ص�صة االإ�صالمية لتنمية القطاع اخلا�س.. توم�صون:

موؤ�صر جديد لقيا�س تطور اخلدمات املالية االإ�صالمية  

ومعهد  االقت�صادية  التنمية  جمل�س  ا�صت�صاف 

ندوة  اأم�س  يوم  واملالية  امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين 

ناق�س خاللها الدكتور يارمو كوتيلني، كبري االقت�صاديني 

االإنتاجية، خا�صة  االقت�صادية، منو  التنمية  يف جمل�س 

يف القطاعات التي تخلق منتجات جتارية مثل ال�صناعات 

يف  تكون  اأن  �صرورة  على  فيها  اأكد  حيث  التحويلية، 

�صلب النمو االقت�صادي امل�صطرد يف اململكة.

وقد جاء اأغلب النمو الذي �صهدته البحرين يف العقد 

املا�صي نتيجة للتو�صع ال�صريع يف عدد من القطاعات مثل 

والبناء  واخلدمات،  التجزئة  وجتارة  املالية،  اخلدمات 

اخلدمات  مثل  قطاعات  اأن  من  وبالرغم  والعقارات. 

املالية �صت�صتمر يف لعب دور اأ�صا�صي بالن�صبة لالقت�صاد 

االإقليمي، اإال اأن الرتكز على التنمية يف ال�صنوات املقبلة 

للتداول  القابلة  القطاعات  من  مزيد  نحو  �صتتحول 

وت�صمل  كبرية.  م�صافة  قيمة  خلق  يف  ت�صاهم  والتي 

املعرفة  على  القائمة  اخلدمات  الواعدة  القطاعات  هذه 

وال�صناعات التحويلية.

واأكد الدكتور كوتيلني على اأهمية اال�صتثمار امل�صتدام 

خالل  من  ذلك  على  حياً  مثاالً  �صارباً  للنمو،  كمحرك 

بعد  ما  فرتة  يف  اليابان  جتربة  على  ال�صوء  ت�صليطه 

اإىل  واأ�صار  االآ�صيوية.  بالنمور  يعرف  بات  وما  احلرب 

خالل  للبحرين  الرئي�صية  التناف�صية  املزايا  اإحدى  اأن 

ال�صباب،  فئة  ارتفاع ن�صبة  املقبلة �صيكون يف  ال�صنوات 

كربى  اأهمية  له  ال�صباب  هوؤالء  اال�صتثمار يف  فاإن  ولذا 

ل�صمان ا�صتدامة النمو يف القطاعات غري النفطية. ويف 

هذا اخل�صو�س، فالبحرين ميكنها اأن ت�صتفيد من �صجلها 

لتبني  االقت�صاد  وحترير  واالإ�صالح  التعليم  قطاع  يف 

عليه امل�صتقبل. كما اأن ت�صهيل الو�صول اإىل راأ�س املال عن 

طريق تطوير �صوق املال، وخلق مناخ ا�صتثماري مالئم 

اال�صتفادة  البحرين من  االأثر يف متكني  بالغ  �صيكون له 

الكاملة من هذه االإمكانيات.

»ينبغي  كوتيلني:  الدكتور  قال  ذلك،  على  وتعليقاً 

علينا عدم االلتفات اإىل معدل النمو االقت�صادي يف �صنة 

معينة فح�صب، بل الرتكيز اأي�صاً على منط التنمية التي 

فاإن  �صيء،  كل  وقبل  وال�صامل.  امل�صتدام  النمو  ت�صمن 

على  قدرته  يف  يكمن  االقت�صادي  النمو  جودة  قيا�س 

البحرينيني  للمواطنني  الرفاه والفر�س  توفري مزيد من 

يف احلا�صر وامل�صتقبل«.

وقد �صهدت البحرين منواً يف الناجت املحلي االإجمايل 

بن�صبة 3.4% يف عام 2012، مع حتقيق القطاعات غري 

النفطية منواً بلغت ن�صبته 6.7%. مبا يف ذلك ما حققه 

قطاع ال�صناعات التحويلية من منو و�صل اإىل اأكرث من 

9%، وقطاع اخلدمات املالية الذي و�صلت ن�صبة النمو فيه 

اإىل 3.5%. ووفقاً لتقديرات جمل�س التنمية االقت�صادية 

البحرين، من املتوقع اأن يحقق النمو االإجمايل يف العام 

2013 ن�صبة تزيد عن 5% على خلفية االرتفاع احلا�صل 

يف اإنتاج النفط والتو�صع امل�صتمر الذي ت�صهده القطاعات 

غري النفطية.

وكان الدكتور كوتيلني قد األقى كلمته يف ندوة عقدت 

يف فندق كراون بالزا يف املنطقة الدبلوما�صية يف العا�صمة 

البحرينية املنامة، و�صارك يف الندوة التي جاءت حتت 

العاملية  التجربة  املجدي:  االقت�صادي  »النمو  عنوان 

وال�صياق البحريني«، كل من: خالد حمد املدير التنفيذي 

للرقابة امل�صرفية مب�صرف البحرين املركزي، والدكتور 

امل�صرفية  الدرا�صات  مركز  رئي�س  فاروق  عمر  حممد 

امل�صرفية  للدرا�صات  البحرين  معهد  يف  االإ�صالمية 

واملالية، والدكتور يارمو كوتيلني كبري االقت�صاديني يف 

االإ�صكايف  ومروة  البحرين،  االقت�صادية  التنمية  جمل�س 

من جمل�س التنمية االقت�صادية البحرين.

اإك�صربي�س موين التي  اأطلقت �صركة  

تن�صط يف جمال حتويل االموال بالتعاون 

مع �صركة االحتاد للتاأمني برنامج  للتاأمني 

»برنامج   باأنه  عنه  وقالت  احلياة،  على 

عرب�صركة  االموال  ملحويل  جماين 

اك�صرب�س موين لتحويل االموال من دول 

لذويهم«،  اخلليجي   التعاون  جمل�س 

اأنها »قد �صممت هذه اخلدمة  اإىل  م�صرية 

خ�صي�صا لتتنا�صب مع فئة العمالة االقل 

دخالُ واكرثاأ جهدا«.

موين:  اإك�صربي�س  ل�صركة  بيان  وقال 

التاأمني  يوفر  �صوف  الرائد   النظام   »اإن 

على احلياة  للعامل حمول االموال بداية 

من 1500 دينار بحريني مبا فيهم 500 

دينار  من نفقات اإعادة رفات اىل الوطن 

تغطيه  ال  االمر  وهذا   الوفاه،  حال  يف 

العديد من �صركات التاأمني«.

فائدة  »�صتكون  قائالً:  البيان  وتابع 

�صخ�س  الأي  متاحة  احلياة  على  التاأمني 

�صركة  خالل  من  االأموال  بتحويل  قام 

اعتبارا  واحد،  �صهر  ملدة  موين  اإك�صرب�س 

من اليوم الذي يقوم فيه العمال بالتحويل 

هذا  من  اال�صتفادة  ميكن  يوماً   30 وملدة 

حال  تكاليف يف  اية  دفع  دون  الربنامج 

حتويل املال على اأ�صا�س �صهري من خالل 

النظر عن  اإك�صرب�س موين، بغ�س  �صركة 

الرئي�س  نائب  وقال  املحول«،  املال  قدر 

موين  اإك�صرب�س  ب�صركة  االأعمال  ورئي�س 

العظمى  »الغالبية  جريان:  �صودهي�س 

يف  والعاملة  املقيمة  الوافدة  العمالة  من 

وتنتمي  اخلليجي،  التعاون  دول جمل�س 

اإىل الطبقة ا�صحاب اليقات الزرقاء والتي 

�صركة  اأي  قبل  من  حياتها  على  يوؤمن  ال 

ظرورف  ب�صبب  التاأمني  �صركات  من 

يف  خا�صة  بهم  املحيطة  اخلطرة   العمل 

ونحن  وغريها  وامل�صانع  البناء  مواقع 

بالتايل بدانا تطبيق هذا الربنامج من اجل 

ومنحهم  املهاجرين  هوؤالء  اإىل  الو�صول 

فر�صة لتاأمني اأنف�صهم«.

ومن جانبه قال رئي�س �صركة االحتاد 

فخورون  »نحن  خدامي  عثمان  للتاأمني 

مع  ا�صرتاتيجية  �صراكة  يف  للدخول 

واحدة من العالمات التجارية الرائدة يف 

جمال حتويل االأموال يف العامل«. 

االأ�صهر  مدى  »على  خدامي  وا�صاف 

اإك�صرب�س  �صركة  تعتزم  املقبلة  القليلة 

جمموعة  اإىل  اخلدمة  هذه  لتقدمي  موين 

وا�صعة من العمالء و�صوف ت�صيف املزيد 

اإىل  ا�صتنادا  احلالية،  القائمة  اإىل  الدول 

ا�صتجابة  اجلمهور امل�صتهدف«.

موثوقاً  م�صدراً  املوؤ�صر  ويوفر 

ما  وهو  املو�صوعية،  للمعلومات 

يعد حاجة اأ�صا�صية لتطوير �صناعة 

ويرتكز  االإ�صالمية.  املالية  اخلدمات 

املوؤ�صر على خم�صة مكونات رئي�صية 

واملايل  الكمي  التطور  �صمنها  من 

ل�صناعة اخلدمات املالية االإ�صالمية، 

واحلوكمة، وامل�صوؤولية االجتماعية 

وم�صتويات املعرفة بقطاع اخلدمات 

املالية االإ�صالمية.

املدير  هاوورث،  را�صل  وقال 

العام ملنطقة ال�صرق االأو�صط و�صمال 

افريقيا يف توم�صون رويرتز: »تقوم 

يف  ريادي  بدور  رويرتز  توم�صون 

عديدة  موؤ�صرات  وقيا�س  تطوير 

العامل.  حول  الرئي�صة  االأ�صواق 

قطاع  منو  على  املبادرة  هذه  توؤكد 

املالية االإ�صالمية من جهة  اخلدمات 

دقيقة  موؤ�صرات  بتطوير  والتزامنا 

و�صفافة يف ذات الوقت..

الرئي�س  العبودي  خالد  وقال 

االإ�صالمية  للموؤ�ص�صة  التنفيذي 

»تهدف  اخلا�س:  القطاع  لتطوير 

هذه اخلطوة اإىل تلبية الطلب العاملي 

معلومات  على  للح�صول  املتزايد 

هذا  ان  ندرك  نحن  و�صفافة.  دقيقة 

متكاملة  معايري  يتطلب  القطاع 

لر�صد اأدائه ومتابعة منوه امل�صتمر. 

ويف هذا االإطار، ي�صعدنا ان نتعاون 

دعم  بهدف  رويرتز  توم�صون  مع 

املالية  اخلدمات  قطاع  منو  م�صرية 

االإ�صالمية«، وقال �صيد فاروق، مدير 

يف  االإ�صالمية   املال  راأ�س  اأ�صواق 

قطاع  »يحتاج  رويرتز:  توم�صون 

اخلدمات املالية االإ�صالمية اإىل مرجع 

وتطور  منو  يعك�س  مو�صوعي 

ي�صكل  االإ�صالمية.  املالية  اخلدمات 

يقي�س  موحداً  معياراً  املوؤ�صر  هذ 

اأي�صاً  وي�صمل  ال�صناعة  هذه  تطور 

مكونات اأخرى من �صمنها احلوكمة 

وامل�صئولية االجتماعية وغريها«.

م�شاركون يف ندوة املعهد

م�شوؤولو ال�شركتني خالل حفل توقيع االتفاق

�صارك مدير بور�صة البحرين فوؤاد عبد الرحمن 

البور�صات العربية يف  را�صد يف اجتماعات احتاد 

دورته الثامنة والثالثني والتي عقدت يف جمهورية 

تون�س بتاريخ 16 مايو 2013.

االجتماع  اأثناء  البحرين  بور�صة  اأبدت  وقد 

الحتاد  ال�صنوي  االجتماع  ال�صت�صافة  ا�صتعدادها 

هذه  العربية يف 2015 حيث حظيت  البور�صات 

املبادرة باإجماع االأع�صاء على اأن يتم عقد االجتماع 

ال�صعودية  العربية  اململكة  يف  القادم  ال�صنوي 

ال�صقيقة يف 2014.

اأعرب فوؤاد عن �صروره ال�صت�صافة مملكة  وقد 

العربية  البور�صات  احتاد  الجتماعات  البحرين 

الذي يقوم به االحتاد  الدور  اهمية  ملا يعك�صه من 

مثمنا  املالية،  واالأوراق  املال  راأ�س  قطاع  لتطوير 

العام لالحتاد وجميع  االأمني  يبذلها  الذي  اجلهود 

متابعة  يف  لالحتاد  العامة  االأمانة  يف  العاملني 

تنفيذ التو�صيات وامل�صروعات التي يقرها االحتاد. 

البحرين  اأن  البحرين  بور�صة  مدير  واأ�صاف 

املبادرات  تنفيذ  االحتاد يف  لطاملا عملت من خالل 

املال يف  راأ�س  �صوق  قطاع  تطوير  �صاأنها  من  التي 

الدول العربية ب�صكل يدعم م�صاركة هذا القطاع يف 

عمليات التنمية يف خمتلف الدول العربية وي�صاهم 

يف رفع قدرته على ا�صتقطاب املزيد من اال�صتثمارات 

يف خمتلف القطاعات االقت�صادية. 

احتاد  تاأ�صي�س  مت  اأنه  بالذكر  اجلدير  ومن 

عدد  ويبلغ   ،1978 عام  يف  العربية  البور�صات 

فيه حاليا 17  االأع�صاء  والبور�صات  املال  اأ�صواق 

بور�صة باالإ�صافة اإىل �صبع �صركات مقا�صة.

ملجل�س  التنفيذي  للمكتب  العام  املدير  قال 

وزراء العمل وجمل�س وزراء ال�صوؤون االجتماعية 

قناعة  على  اخلليج  دول  ان  اجلا�صم  اأحمد  عقيل 

وذلك  ل�صعوبها  امل�صتدامة  التنمية  مبداأ  بتحقيق 

يتج�صد يف اهتمامها بر�صم ال�صيا�صات االجتماعية 

وتنفيذها  والربامج  امل�صروعات  و�صع  خالل  من 

مبا يوؤدي اإىل اإقامة املجتمع االآمن على النحو الذي 

وم�صتقبل  حلا�صر  واال�صتقرار  االطمئنان  يكفل 

اأي  ملواجهة  ال�صامنة  اخلطط  وبناء  املواطنني، 

خطر قد يحدق بهم ب�صكل مفاجئ.

ال�صوؤون  وزراء  جمل�س  اأن  اجلا�صم  وبني 

االجتماعية يعي متاماً اأهمية ت�صمني اإدارة املخاطر 

االجتماعية يف ر�صم ال�صيا�صات االجتماعية، ويقيم 

املجل�س اأن�صطة وفعاليات علمية واأكادميية ت�صلط 

االجتماعية  املخاطر  اإدارة  مو�صوع  على  ال�صوء 

التعرف  خالل  من  االجتماعية  ال�صيا�صات  يف 

دجمه  وكيفية  االجتماعية  املخاطر  مفهوم  على 

املخاطر  اأهم  وحتديد  االجتماعية،  ال�صيا�صات  يف 

واآليات  قيا�صها،  وطرق  وموؤ�صراتها  االجتماعية 

االأزمات،  اأوقات  يف  االجتماعية  امل�صاريع  اإدارة 

وخطواتها، والتعرف على بيئة العمل وعنا�صرها 

الرئي�صية املعر�صة للمخاطر.

فيما  الكامل  الوعي  حتقيق  اأن  اجلا�صم  واأكد 

ال�صيا�صات  يف  االجتماعية  املخاطر  باإدارة  يتعلق 

ور�صد  التخطيط  اإدارة  يف  ي�صهم  االجتماعية 

االجتماعية  ال�صيا�صات  يف  االجتماعية  املخاطر 

ال�صوؤون  وزارات  يف  العمل  اإدارات  يف  وترجمتها 

االجتماعية.

جاء ذلك يف افتتاح اأعمال ندوة »اإدارة املخاطر 

التي  )االثنني(،  االأول  اأم�س  يوم  االجتماعية« 

واملجل�س  االجتماعية  ال�صوؤون  وزارة  تنظمها 

العربية  االإمارات  بدولة  الوطني  لالأمن  االأعلى 

ملجل�س  التنفيذي  املكتب  مع  بالتن�صيق  املتحدة 

وزراء ال�صوؤون االجتماعية بدول جمل�س التعاون.

البحرين ت�صت�صيف اجتماع 

احتاد البور�صات العربية 2015

اجلا�صم: دول اخلليج على 

قناعة بتحقيق مبداأ التنمية امل�صتدامة

فوؤاد را�شد

عقيل اجلا�شم

اإطالق  لل�شركات واملحرتفني عن  الذكية  للمعلومات  الرائد  العاملي  امل�شدر  اأعلنت توم�شون رويرتز 

موؤ�شر ير�شد منو قطاع اخلدمات املالية االإ�شالمية وذلك بالتعاون مع املوؤ�ش�شة االإ�شالمية لتنمية القطاع 

اخلا�ص، وهي نافذة متويل القطاع اخلا�ص لدى جمموعة البنك االإ�شالمي للتنمية.

ويرتكز هذا املوؤ�شر على مقيا�ص كمي بحيث يعك�ص منو ال�شناعة املالية االإ�شالمية يف جميع اأ�شواق 

العامل. ويعد املوؤ�شر اإ�شافة نوعية للخدمات التي تقدمها توم�شون رويرتز يف جمال القطاع املايل املتوافق 

مع ال�شريعة االإ�شالمية من �شمنها البيانات، واالأبحاث واالإخبار التحليلية.

توقيع االتفاقية بني اجلانبني

والغاز«  النفط  »�صنة  جملة  اختارت 

البحرين(  )بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية 

املوؤ�ص�صة التعليمية االأوىل لهذه ال�صنة، نظري 

جاهزين  خريجني  تخريج  يف  اإ�صهاماتها 

على  والغاز،  النفط  قطاع  يف  لالنخراط 

ذلك  جاء  تخرجهم.  فور  التحديد،  وجه 

بالتعاون  املجلة  اأقامته  الذي  احلفل  خالل 

والهيئة  والكهرباء  املياه  �صوؤون  وزارة  مع 

الوطنية للنفط والغاز يوم اخلمي�س املا�صي 

اخلليج،  فندق  مايو 2013 يف   16 املوافق 

الرابع  ال�صنوي  العدد  �صدور  مبنا�صبة 

اأقيم  الذي   ،»2013 »البحرين  املجلة  من 

واملاء  الكهرباء  �صوؤون  وزير  رعاية  حتت 

عدد  وبح�صور  مريزا،  علي  بن  عبداحل�صني 

�صناعة  جمال  يف  الفاعلة  ال�صخ�صيات  من 

النفط والغاز يف مملكة البحرين. 

من  جزء  هي  والغاز«  »النفط  جملة 

بتوفري  تخت�س  املن�صورات  من  �صل�صلة 

واالأ�صواق  الطاقة  حول  �صاملة  معلومات 

العام  هذا  وطبعة  العامل.  اأنحاء  جميع  يف 

من  عدد  مع  ح�صرية  مبقابالت  متيزت 

امل�صارف،  من  وعدد  التنفيذيني،  املديرين 

ال�صيا�صات  و�صانعي  واال�صت�صاريني، 

الراهنة  احلالة  ب�صاأن  وذلك  واالأكادمييني، 

ل�صناعة الطاقة يف مملكة البحرين وو�صعها 

القائم  هوؤالء  �صمن  من  وكان  امل�صتقبل،  يف 

لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�س  باأعمال 

الع�صريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين 

ونائب الرئي�س التنفيذي لل�صوؤون التعليمية 

الدكتور ح�صن املال.

البوليتكنك املوؤ�ص�صة التعليمية

 االأوىل يف البحرين دعًما لل�صناعة


