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بزيادة  %22.9عن العام اجلاري

 507ماليني دينار وفورات البحرين املالية من �إ�صالح دعم الطاقة يف 2018
هدى عبدالنبي:

ك�شفت اح�صائية ر�سمية
ح�صلت «الأيام االقت�صادي» على
ن�سخة منها� ،أن البحرين �ستحقق
وفورات مالية نتيجة �إ�صالحات
دعم قطاع الطاقة خالل العام
املقبل (� )2018ستبلغ 507
ماليني دينار ،مقارنة بوفورات
تبلغ  391مليون دينار خالل العام
� ،2017أي بزيادة يف الوفورات
املالية بن�سبة  ،22.88%وت�أتي
هذه الفورات املالية نتيجة لإعادة
توجيه الدعم لتنمية الإيرادات
ب�سبب االنخفا�ض احلاد يف
ال�سعر العاملي لبيع النفط.
وبينت االح�صائية �أن رفع الدعم عن الغاز الطبيعي
�ساهم يف حتقيق هذه الوفورات املالية بن�سبة ،%49.30
يف حني �ساهم رفع الدعم عن الكهرباء واملاء بن�سبة %25
من جممل الوفورات ،يليها رفع الدعم عن البنزين «وقود
ال�سيارات» بن�سبة .%11
وفيما يتعلق برفع الدعم عن الغاز الطبيعي �أو�ضحت
البيانات �أن وفورات الدعم عن الغاز الطبيعي �ستبلغ 250
مليون دينار خالل العام  ،2018مقارنة بـ  187مليون
دينار يف العام اجلاري ،وذلك نتيجة لرفع �أ�سعار الغاز
من  3دوالرات لكل مليون وحدة حرارة بريطانية يف بداية
�إبريل � 2017إىل  3.25دوالر لكل مليون وحدة حرارة
بريطانية يف مطلع �إبريل .2018
وحول �إعادة هيكلة دعم الديزل والكرو�سني ،بينت
البيانات �أن الوفورات نتيجة الزيادة الثالثة لأ�سعار
الديزل والكرو�سني �ستبلغ  27مليون دينار يف 2018
مقارنة بـ  19مليون دينار خالل العام اجلاري ،مو�ضحة
�أن ال�سبب يف الزيادة يعود لزيادة �سعر اللرت الوحد من
الديزل من  140فل�سا للرت الواحد والذي مت العمل به منذ
مطلع يناير � ،2017إىل  160فل�سا للرت الواحد اعتبارا من
الأول من يناير  ،2018يف حني �سريتفع �سعر الكريو�سني

البور�صـــــة تقفــــل
منخف�ضـــــة  1.5نقطــــة

لال�ستهالك املحلي مبا يف ذلك الكريو�سني امل�ستخدم كوقود
للطائرات ،من  140فل�سا للرت الواحد يف � ،2017إىل 160
فل�سا للرت الواحد اعتبارا من يناير .2018
و�أ�شارت البيانات� ،إىل ثبات الوفورات املالية من رفع
الدعم عن البنزين «وقود ال�سيارات» عند  56مليون دينار،
وذلك نتيجة لل�سيا�سة التي اتخذتها احلكومة واملتمثلة
بتحديد �سعر ثابت للرت� ،إذ بقيت �أ�سعار وقود البنزين
املمتاز ( )160فل�سا للرت الواحد ووقود اجليد ()125
فل�سا للرت الواحد ،ومت العمل بهذه الت�سعرية اجلديدة منذ
يناير .2016
و�أو�ضحت البيانات �أن وفورات الزيادة الثالثة لرفع
الدعم عن الكهرباء واملاء �ستبلغ خالل العام املقبل 127
مليون دينار ،مقارنة بـ  86مليون دينار يف ،2017
يف حني �ستوفر احلكومة وفورات مالية نتيجة الرفع
التدريجي لتعرفة اال�ستهالك غري املنزيل للكهرباء ،والذي
بد�أت منذ العام  ،2013فبح�سب البيانات ف�إن وفورات
البحرين �ستبلغ خالل العام اجلاري  47مليون دينار،
مقارنة بـ  43مليون دينار يف عام .2017
ووف ًقا للقرار احلكومي بالتعديل التدريجي بتعرفة
الكهرباء واملاء ،والذي طبق من مار�س  ،2016ف�إن الزيادة

الثانية با�سعار التعرفة بد�أت منذ يناير اجلاري� ،إذ مت رفع
تعرفة الكهرباء واملاء للبحرينيني امل�شرتكني ب�أكرث من
ح�ساب على م�ستوى ال�شرائح الثالث� ،إذ �ستبلغ تعرفة
الكهرباء بالن�سبة لل�شريحة االوىل  13فل�سا بعد �أن كانت
 6فلو�س ،وال�شريحة الثانية  18فل�سا بعد �أن كانت 13
فل�سا� ،أما ال�شريحة الثالثة ف�ستبلغ تعرفتها  22فل�سا بعد
�أن كانت  19فل�سا.
و�أما على م�ستوى تعرفة املاء بالن�سبة للم�شرتكني من
البحرينيني ب�أكرث من ح�ساب ف�ستبلغ تعرفة ال�شريحة
االوىل  200فل�س وال�شريحة الثانية  300فل�س فيما
�ستبلغ تعرفة ال�شريحة الثالثة  400فل�س.
وفيما يتعلق بتعرفة اال�ستهالك غري املنزيل للكهرباء
ف�إن التعرفة يف ال�شريحة االوىل لن تتغري و�ستبقى كما هي
عليه عند  16فل�سا ،فيما �سرتتفع يف ال�شريحة الثانية من
 19فل�سا اىل  22فل�سا و�أما ال�شريحة الثالثة ف�ستبلغ 29
فل�سا ،يف حني �ستبلغ تعرفة ا�ستهالك املياه غري املنزلية
بالن�سبة لل�شريحة االوىل من  400فل�س اىل  550فل�سا،
و�أما ال�شريحة الثانية ف�سرتتفع من  500فل�س اىل 600
فل�س ،و�أما ال�شريحة الثالثة ف�ستكون التعرفة عند 750
فل�سا.

�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم �أم�س
الأربعاء عند م�ستوى  1306.04بانخفا�ض قدره
 1.55نقطة مقارنة ب�إقفاله �أم�س الأول الثالثاء،
يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحرين الإ�سالمي» عند
م�ستوى  1049.68بارتفاع قدره  3.91نقطة
مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة
يوم �أم�س يف «بور�صة البحرين»  2.02مليون
�سهم ووحدة ،بقيمة �إجمالية قدرها 380.78
�ألف دينار بحرينيُ ،ن ّفذت من خالل � 85صفقة:
وتداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين»
 2.01مليون �سهم ،بقيمة قدرها � 379.78ألف
دينار بحرينيُ ،ن ّفذت من خالل � 84صفقة ،وركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك
التجارية الذي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 245.49ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %65من
القيمة الإجمالية للأوراق املالية املتداولة ،بكمية
قدرها  1.42مليون �سهمُ ،ن ّفذت من خالل 25
�صفقة.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم � 11شركة،
ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 3شركات يف حني انخف�ضت
�أ�سعار �أ�سهم � 3شركات �أي�ضا ،وحافظت بقية
ال�شركات على �أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.
كما �أُبرمت �صفقة واحدة على وحدات
ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية املدرجة يف
بور�صة البحرين بقيمة قدرها �ألف دينار� ،أي
ما ن�سبته  %0.26من القيمة الإجمالية للأوراق
املالية املتداولة ،يف حني بلغت الكمية � 10آالف
وحدة.

البحرين ت�شارك بافتتاحية �أعمال اجلمعية العمومية ملنظمة ال�سياحة العاملية
�شاركت مملكة البحرين
ممثلة بهيئة البحرين لل�سياحة
يف افتتاحية اجلمعية العمومية
بن�سختها  22ملنظمة ال�سياحة
العاملية التابعة للأمم املتحدة ،يف
مدينة �ست�شوان الواقعة جنوب
غربي جمهورية ال�صني ال�شعبية.
حيث جاء ذلك يف �أعقاب �إعالن فوز
مملكة البحرين بع�ضوية املجل�س
التنفيذي للمنظمة املذكورة
للفرتة من  2018وحتى .2021
ويرت�أ�س وفد مملكة البحرين يف
االجتماعات ال�شيخ خالد بن حمود
�آل خليفة الرئي�س التنفيذي لهيئة
البحرين لل�سياحة واملعار�ض،
وقد انطلقت اجلل�سة االفتتاحية
للجمعية العمومية بالتقاط
�صورة جماعية للم�شاركني،

ومناق�شة عدد من البنود الرئي�سية
من بينها �أهداف التنمية امل�ستدامة،
و�إمكانية حتويل مدونة �أخالقيات
منظمة ال�سياحة العاملية اىل
اتفاقية دولية معرتف بها بغر�ض

�أعلن يف مدينة �أ�ستانة عا�صمة
كازاخ�ستان عن فوز عدنان �أحمد
يو�سف الرئي�س التنفيذي ملجموعة
الربكة امل�صرفية بجائزة التمويل
الإ�سالمي العاملية بو�صفه �شخ�صية
العام  2017يف جمال التمويل
الإ�سالمي؛ وذلك نظري دوره القيادي
الوا�سع يف ال�صناعة امل�صرفية
واملالية الإ�سالمية.
جاء ذلك يف حفل كبري وعايل
امل�ستوى بح�ضور رئي�س جمهورية
كازاخ�ستان نور �سلطان نزارباييف،
ورئي�س جمهورية جيبوتي �إ�سماعيل
عمر ،وعدد كبري من القيادات
احلكومية والوزراء وال�سفراء
والقيادات امل�صرفية الإ�سالمية من

خمتلف �أرجاء العامل يوم � 6سبتمرب
اجلاري .ومبنا�سبة فوزه بهذه
اجلائزة العاملية املرموقة ،قال عدنان

حتديد االجتاهات احلالية لقطاع
ال�سياحة ،واحتفاالت ال�سنة
الدولية لل�سياحة امل�ستدامة من
�أجل التنمية لعام � ،2017إ�ضافة
�إىل عقد دورة ا�ستثنائية ب�ش�أن

ال�سياحة الذكية.
وقد �أثنى ال�شيخ خالد بن حمود
�آل خليفة الرئي�س التنفيذي لهيئة
البحرين لل�سياحة واملعار�ض على
�أهمية دور اجتماعات اجلمعية
العمومية ملنظمة ال�سياحة العاملية
وجهدها يف تذليل التحديات
والعقبات التي تواجه ال�سياحة يف
العامل� ،إىل جانب دورها يف تعزيز
التعاون والعمل امل�شرتك مبا
ميكن ال�سياحة من حتقيق قفزات
متتالية ،حيث جميع الوفود
يلتقون ويتبادلون الر�ؤى والأفكار
التي جتعل من ال�سياحة �أكرث
ن�شاطا ،م�ؤكدًا �أن املنظمة ال�سياحة
العاملية و�صلت �إىل م�ستوى عا ٍل
من املهنية يف �أعمالها وم�شاريعها
وخططها.

عدنان يو�سف يفوز بجائزة التمويل الإ�سالمي العاملية لعام 2017

�أحمد يو�سف« :يف الوقت الذي �أعرب
فيه عن بالغ اعتزازي بهذه اجلائزة
القيمة ،ف�إين �أعتربها �إجنازا لي�س

�شخ�صيا يل فح�سب ،و�إمنا هو �إجناز
ململكة البحرين التي كر�ست جتربة
طويلة وغنية يف املجال امل�صريف
الإ�سالمي والعاملي هي�أت الظروف
املالئمة لربوز القيادات امل�صرفية،
كما �أنها �شهادة على النهج امل�صريف
الإ�سالمي ملجموعة الربكة امل�صرفية
امللتزم بتقدمي خدمات ومنتجات
تقدم �إ�سهاما حقيقيا يف �إعمار
املجتمعات التي تعمل فيها يف
�إطار ا�سرتاتيجيات عمل حكيمة
وح�صيفة ،كما �أنني �أ�شارك زمالئي
كافة يف جمموعة الربكة امل�صرفية
والوحدات التابعة لها يف هذا
الإجناز ،و�أعده تقديرا جلهودهم
جميعا».
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الأمني ي�ؤكد �أهمية النهو�ض بالعالقات التجارية امل�شرتكة

وفد جتاري بحريني يبحث يف مو�سكو تعزيز التعاون التجاري
عقد الوفد التجاري البحريني برئا�سة
خالد الأمني لقا ًء ت�شاور ًيا �أم�س مع وفد غرفة
ال�صناعة والتجارة يف رو�سيا الإحتادية،
بحث خالل العديد من الق�ضايا التي تتعلق
بعمليات التعاون التجاري والإقت�صادي بني
املنامة ومو�سكو خا�صة �ضمن املجال الزراعي
والغذائي و�ضمن جمال التقنيات التكنولوجية
التي ترفد ال�صناعات الزراعية والغذائية
يف كال البلدين ،وذلك على �ضوء و�صول
الوفد البحريني �إىل مو�سكو للم�شاركة يف
�أعمال معر�ض الأغذية وال�صناعات الزراعية
والغذائية الرو�سي ،والذي ت�ست�ضيفه
العا�صمة الرو�سية مو�سكو خالل الفرتة
املمتدة من  11ولغاية � 14سبتمرب/�أيلول
.2017
و�أكد الأمني �أن العالقات بني اجلانبني
الرو�سي والبحريني تتطور ب�شكل مطرد
و�أن هذا النهو�ض الكبري بالعالقات التجارية
واالقت�صادية بني مو�سكو واملنامة ،كان
تتويجا وانعكا�سا لتطور العالقات ال�سيا�سية
ً
والدبلوما�سية بني مملكة البحرين ورو�سيا
االحتادية والتي �أر�سها قواعدها و� ّأ�س�سها ،كل
من فخامة الرئي�س الرو�سي فالدميري بوتني
وجاللة عاهل مملكة البحرين املفدى ،امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة حفظه اهلل ورعاه.
من جانبه قال غيورغي مورادوف نائب

جانب من االجتماع

مع الوفد الرو�سي

رئي�س الوزراء يف جمهورية القرم الفيدرالية
الرو�سية �إن البحرين هي بوابة منطقة اخلليج
على اخلليج العربي برمته ،متاما مثلما �أن
�شبه جزيرة القرم هي بوابة رو�سيا على
منطقة البحر الأ�سود والبحر الأبي�ض املتو�سط
ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،ومبا �أن املنامة
ومو�سكو تتحكمان بكال البوابتني ،ميكن لهما
�أن تطورا عمليات الت�صدير والإ�سترياد ،خا�صة
فيما يتعلق بال�صناعات الغذائية والزراعية،
وذلك لأن القرم لديه الكثري من املحا�صيل
الزراعية التي تنتجها �أرا�ضي البالد ،وخ�ص

بالذكر احلبوب مبختلف �أنواعها (القمح،
الذرة ،البازيالء ،الفا�صولياء ،الأرز ،فول
ال�صويا ،عباد ال�شم�س) ،كما حتدث �أي�ضا عن
�إنتاج القرم لكميات كبرية من الفواكه وخا�صة
(العنب ،والتفاح ،والإجا�ص ،والبطيخ)،
�إ�ضافة لإنتاج �شبه جزيرة القرم لكميات
كبرية من اخل�ضروات الطازجة.
وكان من بني املتحدثني يف االجتماع �أي�ضا
�ألك�سندر فالدي�سالفوفيت�ش باجانوف ،وهو
رئي�س جممع �شركات «�إنفرا كاب» الرو�سية،
وهي جمموعة �شركات رو�سية معنية بعملية

الإ�ستثمار يف �ش�ؤون البنى التحتية اخلا�صة
بال�صناعات الزراعية والغذائية ،والربوف�سور
والأكادميي الرو�سي �ألك�سندر �أناتوليفيت�ش
بي�سرتوف ،وهو رئي�س الأكادميية الرو�سية
ل�صناعة املعدات والتقنيات الطبية ،وقدم
عر�ضا ب�ش�أن عمليات الإ�ستثمار �ضمن املجال
ال�صناعي الطبي لتحلية املياه وتكريرها،
ودميرتي نيكواليفيت�ش باالبولني ،وهو
رئي�س جممع لل�شركات الرو�سية املعروفة
با�سم (�أكو�ستك �إك�سرتا فريزين) ،واملخت�صة
ب�صناعة الأجهزة واملعدات اخلا�صة بعمليات

فى اجتماع جلنة النقل واملوا�صالت بالغرفة

دعوة �إىل �إعادة النظر يف الر�سوم اخلا�صة بخدمات الإدارة العامة للمرور
دعت جلنة النقل واملوا�صالت بغرفة جتارة
و�صناعة البحرين خالل اجتماعها الدوري
برئا�سة ع�ضو املكتب التنفيذي عبداحلكيم
�إبراهيم ال�شمري �إىل �أهمية �إعادة النظر يف
الر�سوم اخلا�صة بن�صف املقطورة ال�صادرة
بقرار من وزير الداخلية رقم ( )309ل�سنة
 1998ب�ش�أن الر�سوم اخلا�صة بخدمات الإدارة
العامة للمرور ،م�ؤكدة ب�أن القطاع يعاين وب�شكل
ملحوظ يف الآونة الأخرية من زيادة الر�سوم
ب�شكل عام والذي يتطلب وقفة جادة ودعما من
قبل اجلهات املعنية يف اململكة.
كما تطرق االجتماع الذي عقد ببيت التجار
م�ؤخرا �إىل مو�ضوع الفح�ص الفني للحافالت من
قبل الإدارة العامة للمرور بناء على قرار وزير
املوا�صالت رقم ( )22ل�سنة  2016ب�ش�أن نظام
تراخي�ص �أن�شطة النقل العام الداخلي والدويل
وال�سياحي والذي بات مكلفا ،حيث يتكبد

�أ�صحاب احلافالت من �أجل تنفيذ املتطلبات التي
مت ا�ستالمها من �إدارة املرور مبالغ كبرية وهو
ما ي�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قطاع النقل ب�صفة
خا�صة وعلى القطاع اخلا�ص يف مملكة البحرين
ب�صفة عامة .وبحث االجتماع �إمكانية ت�صدير
احلافالت املنتهية ال�صالحية ،مطالبة بال�سماح
لت�صدير احلافالت ،حيث �أن هناك دوال ت�سمح

با�ستخدامها على طرقاتها ،مو�ضحة �أن �أ�صحاب
احلافالت لديهم ا�ستعداد لتقدمي ال�ضمانات
والتعهدات بالت�صدير وعدم ا�ستخدامها
يف اخلارج .ح�ضر االجتماع رئي�س اللجنة
عبداحلكيم ابراهيم ال�شمري ،ونائبه عبدالواحد
قراطة ،واالع�ضاء :حممد عبداهلل الأمني ،ح�سن
باقر ،خالد بوجريي.

�أحمد عطية اهلل احلجريي

«ثينك �سمارت» ً
مركزا ً
معتمدا للتدريب على
تقنيات «�أمازون خلدمات االنرتنت» يف البحرين
�أعلن معهد «ثينك �سمارت» للتدريب والتطوير
�أنه �أ�صبح مرك ًزا معتمدًا يف البحرين للتدريب على
«خدمات �أمازون للويب ( »)AWSمن خالل توفري
مناهج درا�سية ودورات تدريبية متكاملة.
و�أ�ضاف معهد «ثينك �سمارت» دورات «�أمازون
خلدمات االنرتنت (� »)AWSإىل حمفظة دوراته
التدريبية اخلا�صة بالتدريب على «احلو�سبة
ال�سحابية» ،وذلك مل�ساعدة الأفراد وامل�ؤ�س�سات الذين
ي�ستخدمون تقنية ( )AWSعلى ا�ستثمارها بالطريقة
املثلى ،وقد مت ت�صميم دورات ( )AWSاعتمادا على
القواعد الأ�سا�سية الثالثة التي تت�ألف منها فرق هند�سة
تقدمي احللول احلو�سبة ال�سحابية :وهي م�صمم
احللول ،ومدير النظام ،واملطور.
الرئي�س التنفيذي لـ«ثينك �سمارت» �أحمد عطية
اهلل احلجريي قال«:ي�سعدنا �أن نكون �شري ًكا تدريب ًيا
لـ( )AWSيف البحرين» ،ونحن �سعداء يف العمل
معا من �أجل تطوير املهارات الالزمة لت�صميم ون�شر
وت�شغيل البنية التحتية والتطبيقات ال�سحابية .وقال:
«من خالل هذه ال�شراكة �سنتمكن من تقدمي التدريب
املتطور للأفراد وال�شركات يف البحرين ،جن ًبا �إىل جنب
مع متكني ال�شركات البحرينية لنقل بنيتها التحتية يف
جمال تكنولوجيا املعلومات �إىل احلو�سبة ال�سحابية
من خالل تدريب ومتكني موظفيها على التقنيات
الرئي�سية لـ(.»)AWS

التربيد والتخزين للخ�ضروات والفواكه
واللحوم با�ستعمال الأمواج ما فوق ال�صوتية
لعمليات التربيد والتخزين ،ونيكوالي
دميرتييفيت�ش دورانوف ،وهو مدير �صندوق
جممع امل�شاريع العلمية الرو�سية املعروفة
با�سم «ال�صندوق احلكومي لتنمية �ش�ؤون
منطقة» ال�شمال الغربي .ويف نهاية الإجتماع،
�شكر خالد علي را�شد الأمني ،كافة املندوبني
احلكوميني وغري احلكوميني الذين ح�ضروا
االجتماع ،و�شكرهم على كل العرو�ض التي
تقدموا بها للوفد البحريني.

مركز ات�صاالت العمالء يف �سيتي
البحرين يحرز املركز الأول عامل ًيا
ح�صل مركز ات�صاالت العمالء يف
�سيتي البحرين على �أعلى ت�صنيف
�ضمن �شبكة �سيتي ملراكز االت�صاالت
يف العامل .وبهذا الت�صنيف ،تقدم مركز
ات�صاالت العمالء يف �سيتي البحرين
على مراكز ات�صاالت �سيتي للعمالء
البالغ عددها  25مرك ًزا يخدم عمالء
البنك يف  40دولة حول العامل.
جاء هذا الت�صنيف بح�سب بيان
ر�سمي بنا ًء على م�ؤ�شر ر�ضا العميل
الذي يقي�س مدى ر�ضا العميل عن
خدمة مركز االت�صاالت التي تلقاها،
بالإ�ضافة �إىل مدى ا�ستعداد العميل �أن
ير�شح �سيتي بنك للآخرين ،وامل�ؤ�شر
اخلا�ص بعدد املكاملات التي حتل م�شكلة
العميل من �أول مكاملة .وعلق عثمان
�أحمد ،مدير �سيتي يف البحرين وقطر

والكويت قائالً« :د�شنا مركز االت�صاالت
يف البحرين يف يوليو  ،2015وقد
و�ضعنا هد ًفا لنا �أن ي�صل هذا املركز
�إىل القمة يف � 24شه ًرا ،و�إننا فخورون
بفريقنا املتمكن واملحرتف الذي �أ�سهم
�إ�سها ًما مبا�ش ًرا يف حتقيقنا هذا الهدف.
كما �أود �أن �أ�شيد بالدعم الكبري الذي
ح�صل مركز ات�صاالت العمالء عليه
وذلك من م�صرف البحرين املركزي
ومتكني» .يتلقى فريق مركز ات�صاالت
العمالء يف �سيتي البحرين نحو 145
�ألف مكاملة �شهر ًيا يف املنطقة ،ويتكون
فريق املركز من  100موظف بن�سبة
 %70بحرنة .هذا وحتر�ص �سيتي
على تدريب وتطوير موظفي املركز
ل�ضمان جودة اخلدمة التي يقدمونها
�إىل العمالء.

