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اأكد �صرورة تبني �صيا�صة االقت�صاد املعريف والبحث العلمي

اقت�صادي يحذر من تراجع النفط ويدعو لال�صتثمار يف اخل�صخ�صة

�سلبية  تداعيات  من  اقت�سادي  حذر   

اأ�سعار  ا�ستمرار  حالة  البحرين يف  �ستواجهها 

اململكة  ان  اإىل  م�سريا  النخفا�س،  يف  النفط 

تعتمد على النفط يف ميزانياتها بن�سبة %90.

ال�سادق  عبداهلل  الدكتور  القت�سادي  ودعا 

- خالل حلقة حوارية نظمتها جمعية املنتدى 

»تنويع  عنوان  حتت  املا�سي-  الثالثاء  م�ساء 

م�سادر الدخل يف ظل انخفا�س اأ�سعار النفط«، 

�سعبة  اقت�سادية  قرارات  تبني  اإىل  احلكومة 

العبء  لتخفيف  اقت�سادية  اإ�سالحات  لتحقيق 

على امليزانية العامة للدولة.

تبني االقت�صاد املعريف

اقت�سادا  لي�س  البحرين  اقت�ساد  ان  واأكد 

ومتطور؛  نام  اقت�ساد  واإمنا  ومتهالكا،  فقريا 

ا�سعار  انخفا�س  ظل  يف  بتحديات  مير  لكنه 

النفط، داعياً »احلكومة ب�سرورة تبني �سيا�سة 

اخلا�س  القطاع  وا�سراك  املعريف،  القت�ساد 

ب�سكل فعال يف ال�ستثمار«.

ودعا ال�سادق يف هذا ال�سدد جميع الأطراف 

العلمي  بالبحث  الهتمام  اأهمية  على  املعنية 

تهتم  مراكز  ان�ساء  عرب  املعريف  والقت�ساد 

بالبحث العملي املتطور، بالإ�سافة اإىل ت�سجيع 

البتكار وال�ستثمار فيه.

وقال: »ان الوقت حان لالهتمام بالقت�سادي 

يف  امل�ستدامة  التنمية  ل�سمان  وذلك  املعريف، 

ا�سعار  انخفا�س  ظل  يف  وخ�سو�سا  اململكة، 

امل�سكالت  ا�سباب  احد  «ان  مو�سحاً  النفط»، 

القت�سادية التي نواجهها ب�سبب العتماد على 

بالقت�ساد  الهتمام  بدون  التقليدي  القت�ساد 

اجلديد«.

و�سدد على �سرورة تبني الدولة ل�سيا�سات 

اقت�سادية جديدة مبنية على القت�ساد املعريف، 

احلكومي  القطاع  بني  ال�سراكة  »اأن  اإىل  لفتاً 

والقطاع اخلا�س من اأهم العوامل التي ت�ساعد 

يف تخفيف هذا العبء على امليزانية«.

اللجوء اإىل اخل�صخ�صة

ت�سجيع  اإىل  ال�سادق  دعا  اآخر  �سياق  يف 

القطاع اخلا�س على ال�ستثمار العقاري، وذلك 

للتن�سيق  ا�سرتاتيجي  حوار  اإقامة  طريق  عن 

والت�ساور بني جميع الأطراف.

واأ�ساف: ان القطاع اخلا�س ميتلك اإمكانيات 

مالية ميكن توظيفها يف ال�ستثمار، مع �سرورة 

تقدمي احلكومة دعم كبري للقطاع اخلا�س، وذلك 

بتبني �سيا�سات جديدة، ومن اهمها م�ساعدتهم 

لل�سوق اخلليجية، من اجل زيادة  الدخول  يف 

عوائد ال�ستثمار.

وا�سار عبداهلل ال�سادق »ان البحرين احتلت 

القت�سادية  املوؤ�سرات  كل  يف  متقدمة  مراكز 

ي�سنف  الدويل  البنك  ان  مو�سحاً  الدولية«، 

البحرين من بني الدول عالية الدخل، كما انها ل 

زالت حتتفظ بت�سنيف متقدم يف موؤ�سر التنمية 

الب�سرية لعدة �سنوات متوا�سلة تفوق بن�سبتها 

بناء  الدول  ي�سنف  والذي  العاملي،  املتو�سط 

»ال�سحة، والدخل،  على موؤ�سرات ثالثة وهي: 

والتعليم«.

النمو  موؤ�سر  يف  التوقعات  ان  اإىل  ونوه 

القت�سادي قد تنخف�س يف العام اجلاري ب�سبب 

لعتماد  نتيجة  وذلك  النفط،  ا�سعار  تراجع 

الدولة عليه يف ميزانيتها، بالرغم من حت�سنه 

يف العام قبل املا�سي.

النقا�ش واملداخالت

و�سهدت احللقة مداخالت من قبل احل�سور 

ملناق�سة حماور احللقة، وت�ساءل  رجل الأعمال 

يو�سف امل�سعل عن اآلية اخل�سخ�سة قائال: كيف 

تنظر لعملية خ�سخ�سة بع�س اخلدمات للقطاع 

ال�سياقة،  اخلا�س كخ�سخ�سة »مدر�سة تعليم 

ومواقف ال�سيارات« على �سبيل املثال، لتنويع 

م�سادر الدخل، وتقليل العتماد على النفط يف 

ميزانية الدولة؟

و�سدد امل�سعل على �سرورة و�سع �سرائب 

امل�سرفية  والقطاعات  الكربى  ال�سركات  على 

الدول  من  العديد  »ان  اإىل  م�سرياً  كـ»البنوك«، 

تقوم بفر�س �سرائب من هذا النوع«.

وعقب الدكتور عبداهلل على مداخلته، وقال 

يطرح  ان  ب�سرط  طرحته،  ما  مع  »اتفق  فيها: 

طاولة  على  واخل�سخ�سة  الدعم  مو�سوع 

املعنية،  الأطراف  كافة  من  ملناق�سته  احلوار 

الغاءه  ولكن  امليزانية،  يرهق  الدعم  ان  موؤكدا 

يتطلب قرارا �سيا�سيا«.

اإىل  له،  مداخلة  يف  التجار  احد  وتطرق 

القرارات احلكومية املفاجئة على التجار، ومن 

دون م�ساورة القطاع اخلا�س، كقرار وقف دعم 

الرعاية  اإلغاوؤه، وكذلك قرار  الديزل والذي مت 

ال�سحية الأ�سا�سية الأخري.

على  ال�سادق  عبداهلل  الدكتور  وعلّق 

واقع  تعي�س  البحرين  »ان  بالقول:  املداخلة، 

 %50 بن�سبة  انخف�ست  النفطية  اليرادات  ان 

تقريبا، وبالتايل فاإن ميزانية الدولة انخف�ست 

اأي�سا بنف�س الن�سبة«، داعياً اإىل اللجوء لبدائل 

لتغطية امل�سروفات.

ان دول كثرية ا�سدرت قرارات  اإىل  وا�سار 

املدعومة،  اخلدمات  بع�س  على  الدعم  بوقف 

اوقفت  التي  ال�سالمية  الإيرانية  كاجلمهورية 

الدعم وعو�ست امل�ستحقني للدعم مببالغ مالية، 

وم�سر التي ا�سدرت قرارات بوقف الدعم ب�سكل 

جزئي.

ولفت اىل ان املو�سوع بحاجة اإىل املزيد من 

احلوارات، بالإ�سافة اإىل ا�سراك املجتمع املدين، 

وم�سريا ان البحرين حققت اجنازات فاإذا اردنا 

املحافظة عليها ل بد من دفع الثمن.

هدى عبدالنبي:

على هام�س املوؤمتر ال�صنوي اخلام�س جلمعية املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة

الزياين يوؤكد اأهمية دعم املن�صاآت النا�صئة ودرا�صة لإن�صاء بنك ميول ال�صادرات

نظمت جمعية املوؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة البحرينية 

موؤمترها ال�سنوي اخلام�س للموؤ�س�سات ال�سغرية واملتو�سطة، 

وذلك حتت رعاية وح�سور وزير التجارة وال�سناعة زايد بن 

راأ�سهم  البحرينية، على  ال�سخ�سيات  الزياين وعدد من  را�سد 

وزير العمل الأ�سبق عبدالنبي ال�سعلة ووزيرة التنمية ال�سابقة 

فاطمة البلو�سي والربوف�سور عبداهلل احلواج رئي�س اجلامعة 

الأهلية و�سيدة الأعمال اأفنان الزياين بالإ�سافة اإىل عدد كبري 

من رجال الأعمال واأع�ساء اجلمعية.

واألقى وزير التجارة وال�سناعة زايد بن را�سد الزياين كلمة 

يف احلفل اخلتامي للموؤمتر اأكد فيها على دعم الوزارة الكامل 

الكرب  ال�سريحة  متثل  التي  واملتو�سطة  ال�سغرية  لل�سركات 

ال�سركات  هذه  اأن  موؤكدا  البحرين،  امل�سجلة يف  ال�سركات  من 

هي التي متثل العمود الفقري لالقت�ساد البحريني، حيث ان 

ال�سركات ال�سغرية واملتو�سطة �ستنمو يف امل�ستقبل و�ست�سل 

اإىل العاملية بف�سل الدعم الذي تقدمه الدولة لهذه امل�ساريع.

لل�سركات  املقدم  املختلف  الدعم  اأن  اإىل  الوزير  واأ�سار 

املحلي،  اأو  العاملي  امل�ستوى  ال�سغرية واملتو�سطة �سواء على 

الدولية  التجارة  اتفاقيات  هناك  العاملي  امل�ستوى  فعلى 

كاتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة الأمريكية وهي 

عدد  هناك  املحلي  ال�سعيد  وعلى  العاملية،  الأ�سواق  اأكرب  من 

متكني  مثل  ال�سركات،  تنمية  يف  املتخ�س�سة  امل�ساريع  من 

بنك  اإن�ساء  وهو  والعداد  الدرا�سة  حتت  املوجود  وامل�سروع 

ميول ال�سادرات بالتعاون مع بنك التنمية.

القت�سادي«  »الأيام  �سوؤال  على  وردا  مت�سل  �سياق  ويف 

املوؤ�س�سات  اأداء  على  اجلديدة  ال�سحية  الر�سوم  تاأثري  حول 

اأن ننظر اإىل  ال�سغرية واملتو�سطة، قال الوزير: »يجب علينا 

ال�سورة الأكرب وهي الدولة، اإذا اأ�سبح اقت�ساد الدولة �سعيفا 

�سيت�سرر اجلميع من ذلك، والكل عليه م�سئوليات اجتماعية 

م�سيفا:  امل�ستطاع«،  بقدر  فيها  وي�ساهم  بها  يقوم  اأن  يجب 

املجاورة  بالدول  مقارنتها  وعند  م�سخمة،  لي�ست  »الر�سوم 

اأن ن�سبتها لي�ست بالكبرية، وحقيقة ل ت�ستحق كل تلك  جتد 

ال�سجة املثارة حولها، وهناك دعم يقدم من الدولة يف برامج 

متعددة يفوق بكثري الر�سوم ال�سحية اجلديدة«.

تطوير  نحو  النظر  اإىل  الأعمال  ا�سحاب  الوزير  ودعا 

اإىل  النظر  دون  موؤ�س�ساتهم  تنمية  على  ت�ساعد  التي  الأعمال 

الأمور الب�سيطة التي توؤثر على اإنتاجيتهم.

كما حتدث رئي�س اجلمعية عبداحل�سن الديري، حيث اأكد 

على اأهمية هذه ال�سركات و�سرورة توفري حا�سنات مهيئة لها 

لكي تكرب وتنمو وتوا�سل م�سريتها التنموية يف اململكة.

رعاية �سغار  اإىل  دائما  تهدف  اجلمعية  ان  الديري  وقال 

والأجنبية  املحلية  اخلربات  اأف�سل  وجلب  امل�ستثمرين 

مل�ساعدتهم على مواجهة كافة التحديات التي متثل عائقا لهم، 

التي  املختلفة  واملوؤمترات  والندوات  الربامج  من خالل  وذلك 

يتم تنظيمها بني حني واآخر، م�سيفا اأنه ياأمل املزيد من الدعم 

نائب  اأم  امل�سئولة.  الدولة واجلهات  قبل  املوؤ�س�سات من  لهذه 

عبدالرحيم  واملتو�سطة  ال�سغرية  املوؤ�س�سات  جمعية  رئي�س 

اخلام�س  ال�سنوي  املوؤمتر  اإىل  ت�سريحه  يف  اأ�سار  فقد  فخرو 

العاملي  القت�سادي  للمجتمع  اإدراك عميق  الذي يعقد يف ظل 

على اأهمية املن�ساآت ال�سغرية واملتو�سطة يف تفعيل الأن�سطة 

والناجت  القت�سادي  للنمو  حمرك  اإىل  وحتويلها  التنموية 

املحلي للدول باعتبارها و�سيلة هامة يف حتقيق قيمة م�سافة 

لأي اقت�ساد يف املجتمعات املعا�سرة للقطاع اخلا�س.

واملتو�سطة  ال�سغرية  املن�ساآت  اأهمية  »تربز  واأ�ساف: 

توليد  على  قدرتها  خالل  من  املتوازنة  التنمية  حتقيق  يف 

فر�س عمل للقوى العاملة يف الدولة ومن خالل قدرتها على 

امت�سا�س العمالة والتخفيف من حدة البطالة، كما اأن لها دورا 

بارزا يف الإ�سهام يف حتقيق التكامل القت�سادي مع ال�سناعات 

الكربى، حيث متد الأ�سواق املحلية مبا حتتاج اإليه من ال�سلع 

واخلدمات وكذلك اإمداد ال�سناعات الكبرية مبا حتتاج اإليه من 

اإنتاجها وتقوم بدور  اإليها يف  مكونات والأجزاء التي حتتاج 

املغذي لها«.

من  كاملة  اأهدافه  اأدى  اخلام�س  املوؤمتر  ان  قائال  وختم 

للتعرف  الفر�سة  ال�سغرية  املن�ساآت  اأ�سحاب  منح  حيث 

اإدارة وتنظيم جوانب مهمة  العاملية يف كيفية  على اخلربات 

يف  والتوفيق  النجاح  من  املزيد  لهم  متمنيا  موؤ�س�ساتهم،  من 

م�ستقبلهم املهني.

يف  احلواج  جواد  الأعمال  رجل  قال  اآخر،  جانب  من 

ت�سريح خا�س لـ»الأيام القت�سادي« على هام�س املوؤمتر ان 

واملتو�سطة  ال�سغرية  باملوؤ�س�سات  الرقي  هو  اجلمعية  هدف 

اأن  م�سيفا  الوطني،  القت�ساد  من  جزءا  لتكون  وم�ساعدتها 

هذه املوؤ�س�سات متثل العمود الفقري يف البحرين كونها متثل 

ال�سريحة الأعلى، ويجب دعم هذه املوؤ�س�سات وم�ساندتها.

هذه  على  وتاأثريها  اجلديدة  ال�سحية  الر�سوم  وعن 

اإعادة النظر  اأهمية  اأكد احلواج على  ال�سريحة من املوؤ�س�سات 

على  كبريا  �سيكون  تاأثريها  ان  حيث  اجلديدة،  الر�سوم  يف 

�سغار امل�ستثمرين الذين هم باأم�س احلاجة والدعم بعيدا عن 

فر�س املزيد من ال�سرائب اجلديدة من اأجل تثبيت اأقدامهم يف 

ال�سوق.

كاظم عبداهلل:

برنت يرتفع اإىل 59 دولرًا بعد 

ت�صريح النعيمي باأن الطلب يتنامى
لندن- رويرتز:

ارتفع خام القيا�س العاملي مزيج برنت اإىل نحو 59 دولرا للربميل اأم�س الأربعاء بعد 

اأن اأظهرت بيانات اأظهرت اأن اإنتاج امل�سانع ال�سينية جاء اأعلى مما كان متوقعاً وت�سريح 

وزير البرتول ال�سعودي باأن الطلب على اخلام يتنامى.

ات�س. ملوؤ�سر  الأولية  القراءة  بح�سب  ال�سني منواً حمدوداً  امل�سانع يف  قطاع  واأظهر 

ا�س.بي.�سي/ماركت ملديري امل�سرتيات الذي زاد اإىل اأعلى م�ستوى يف اأربعة اأ�سهر م�سجال 

50.1 يف فرباير �سباط ليتجاوز ب�سعوبة م�ستوى اخلم�سني الفا�سل بني النمو والنكما�س. 

وتوقع اقت�ساديون ا�ستطلعت رويرتز اآراءهم قراءة عند 49.5.
املتحدثون خالل املنتدى


