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المحرر االقتصادي

المنامة - مجلس التنمية االقتصادية

منــح مصــرف البحريــن المركزي تفويضا هو األول من نوعه في العالم لشــركة “FinTech Fasset” البريطانية، وذلك 
 )Sandbox( الختبــار حلــوال للتــداول الرقمي لألصول الثابتة، من خالل البيئة الرقابية التنظيمية للتكنولوجيا المالية

في البحرين.

تزويـــد  فـــي  الشـــركة  وتتخصـــص 
المنصـــات التـــي تعمـــل بنظـــام بلـــوك 
التحتيـــة  البنيـــة  لتمويـــل  تشـــين 
 FinTech“ المســـتدامة، وقد نجحـــت
Fasset” في اســـتقطاب اســـتثمارات 
أوليـــة بقيمـــة 4.7 مليـــون دوالر مـــن 
الســـعودية،  اإلمـــارات،  فـــي  داعميـــن 

البحرين، الكويت وسنغافورة.
إلـــى   ”FinTech Fasset“ وتهـــدف 
التعامـــل مـــع متغيـــرات الســـوق مـــن 
خـــال تطويـــر حلـــوال لســـد الفجـــوة 
فـــي اســـتدامة تمويل البنـــى التحتية 

االقتصـــادي  المنتـــدى  يتوقـــع  التـــي 
العالمـــي أن تبلـــغ قيمتهـــا 15 تريليون 
وعمـــدت   .2040 عـــام  بحلـــول  دوالر 
الشـــركة إلى ذلـــك عبر تدشـــين اثنين 
Fas�  مـــن منتجاتهـــا الرئيســـة وهـــي

 )set Enterprise Platform )FEP
Fasset Exchange )FEX(، وهمـــا  و 
منتجان يهدفان لتوجيه المستثمرين 
ألصول كانت في الســـابق غير سائلة، 
لكثـــرة  إليهـــا  الوصـــول  يصعـــب  أو 
تمكـــن  ذلـــك،  علـــى  عـــاوة  العوائـــق. 
“FinTech Fasset” مالكـــي األصـــول 

مـــن تجـــاوز الوســـطاء ذوي التكلفـــة 
العاليـــة إلدراج أصولهـــم مباشـــرة في 
إلـــى  الوصـــول  وســـرعة  البورصـــة، 
الســـيولة والتشـــبيك مع قاعدة أوسع 
االهتمامـــات  ذوي  المســـتثمرين  مـــن 
 FEPتوفـــر وبالمقابـــل،  المشـــتركة. 
خدمة الترميز ألصول البنية التحتية 
تقســـيم  أو  “تجزئـــة”   - المســـتدامة 
األصول الكبيرة إلى “اجزاء” أصغر أو 
الرموز المميزة باستخدام تقنية بلوك 
تشـــين، وتمكـــن منصـــة FEX عمائها 

من تداول هذه الرموز المميزة.

وقالـــت مديـــر إدارة قطـــاع الخدمات 
التنميـــة  مجلـــس  فـــي  الماليـــة 
االقتصاديـــة البحريـــن دالل بوحجـــي 
التـــي  المتســـارعة  للتغييـــرات  “نظـــًرا 
عبـــر  المبتكـــرة  التقنيـــات  تحدثهـــا 
القطاعـــات االقتصاديـــة حـــول العالم، 
فـــإن االســـتثمار فـــي االبتـــكار يعتبـــر 

عامـــل تمكيـــن ومحرك رئيســـي للنمو 
االقتصـــادي. ويوفر النهـــج التنظيمي 
المتطـــور فـــي البحريـــن بيئـــة جذابـــة 
لشـــركات التكنولوجيـــا الماليـــة التـــي 
اقتصـــاد  مـــن  لاســـتفادة  تطمـــح 
المملكـــة المـــرن، ومـــن توافـــر القـــوى 
العاملـــة المحليـــة الماهـــرة، وبيئة هي 
مـــن  المنطقـــة  مســـتوى  علـــى  األقـــل 
يســـعدنا  التشـــغيلية.  الكلفـــة  حيـــث 
 ”FinTech Fasset“ الترحيب بشـــركة
فـــي البحريـــن ونتطلع إلـــى الترحيب 
التكنولوجيـــا  شـــركات  مـــن  بالعديـــد 

المالية في المستقبل القريب”.
Fin� فـــي  المنتجـــات  مديـــر  “وقـــال 
الديـــن  زيـــن  عزيـــز   ،”Tech Fasset
المركـــزي  البحريـــن  مصـــرف  “نشـــكر 

فـــي  االقتصاديـــة  التنميـــة  ومجلـــس 
البحريـــن على دعمهما المتواصل. لقد 
عـــزز مصـــرف البحرين المركـــزي بيئة 
فريدة وداعمة للشـــركات الناشئة في 
المنطقـــة لتزدهـــر وتؤســـس شـــركات 
المســـتقبل. إن موافقـــة  فـــي  مؤثـــرة 
مصـــرف البحريـــن المركـــزي على هذا 
التفويـــض لهو خير دليـــل على التقدم 
Ethere� “الذي أحرزه مجتمع مطوري 
um” لكسب ثقة المنظمات التشريعية 
فـــي جميـــع أنحاء العالـــم. عاوة على 
ذلك، فهي شـــهادة على الروح الرائدة 
والمؤيـــدة لابتـــكار فـــي البحريـــن، إذ 
ُتمنح الفرصـــة ألفكار معالجة القضايا 
األكثـــر إلحاًحـــا فـــي العالم بنـــاًء على 

أحدث التقنيات”.

دوالر ــون  ــيـ ــلـ ــريـ تـ  15 ــا  ــه ــت ــم ــي ق ــوة  ــ ــج ــ ف ــد  ــ ــس ــ وي ــن”..  ــ ــي ــ ــش ــ ت ــوك  ــ ــل ــ ــب ــ “ال تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا  ــر  ــبـ عـ

البحرين ُتفوِّض “Fasset Fintech” الختبار الحلول الرقمية لألصول الثابتة

الشعلة: دعم “الصغيرة والمتوسطة” حتمي لتسريع تعافي االقتصاد العالمي
“كــــورونــــا” بـــفـــتـــرة  اآلن  حـــتـــى  ــاع  ــطـ ــقـ الـ ــي  ــ ف دوالر  تـــريـــلـــيـــونـــات   10 ــخ  ــ ض

أكد رئيس االتحاد العالمي لمنظمات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة )اليونيسمو( عبدالنبي 
الشــعلة أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تمثــل 95 % مــن جميــع الشــركات فــي العالم، 
وهــذا هــو المــكان الــذي يعمل فيه غالبية النــاس في العالم. وأضاف أن هذه المؤسســات تعد 
شريان الحياة لالقتصاد العالمي، ودعم استدامتها وقوتها والقدرة على الصمود عنصر مهم 

في سياسة العمالة والتماسك االجتماعي والنمو األكثر شموال.

وأشـــار الشـــعلة إلى أنه لضمان إسهامها في نمو 
االقتصـــاد الوطني واإلقليمـــي والعالمي، يتعين 
علينا االستمرار في مواجهة التحديات الرئيسة 
الثاثـــة التي تواجهها هذه المؤسســـات بشـــكل 
رئيـــس: الحصول علـــى التمويـــل واالفتقار إلى 
الخبـــرة والحواجـــز التـــي تعترض التجـــارة عبر 

الحدود.
وأضـــاف “من المهم للغايـــة للتعافي االقتصادي 
العالمي السريع، أن تكون هناك تدابير دعم تعمل 
بشـــكل كامل للمؤسســـات الصغيرة والمتوسطة 
على المستويات الوطنية واإلقليمية والدولية”.
قطـــاع  كان  العالـــم،  بقيـــة  غـــرار  “علـــى  وتابـــع 
فـــي دول  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
مـــن  تضـــررا  القطاعـــات  أكثـــر  هـــو  الخليـــج 
جـــراء تبعـــات جائحـــة كورونـــا، إذ تمثـــل هـــذه 
المؤسســـات أكثـــر مـــن 98 % مـــن إجمالي عدد 
الشـــركات العاملة في المنطقة، كما تساهم هذه 
المؤسسات في بعض دول الخليج بنحو 52 % 

من الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي”.
وأضاف الشـــعلة يتعين إعادة تشكيل قطاعات 
كاملـــة، مثـــل الضيافـــة واألغذية والمشـــروبات 
والترفيه والســـياحة والســـفر، إن لـــم يتم إعادة 
اختراعهـــا بالكامـــل. وتشـــكل هـــذه القطاعـــات 
قاعـــدة مهمـــة القتصـــاد هـــذه المنطقـــة ويجب 

عليها أن تشهد “حقائق جديدة”.
وكان الشـــعلة قـــد افتتـــح الجلســـة االفتتاحيـــة 
العالمـــي  لاتحـــاد  األولـــى  الدوليـــة  للنـــدوة 
لمنظمـــات المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة 
)اليونيســـمو(، بالتعـــاون مع جمعية المؤسســـات 
الصغيـــرة والمتوســـطة البحرينيـــة عـــن طريـــق 
تطبيـــق )الـــزووم( أمـــس، إذ كان عنـــوان الندوة 
“إعادة فتح األسواق العالمية والفرص المتاحة 
األعمـــال  رواد  الســـيما  األعمـــال”  ألصحـــاب 
وأصحـــاب المؤسســـات الصغيرة والمتوســـطة، 
وأدار النـــدوة المنســـق العام التحاد اليونيســـمو 
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة 

البحرينية مدير الندوة عبدالحسن الديري.
وقـــال الشـــعلة فـــي كلمتـــه االفتتاحيـــة للندوة: 
إن اليونيســـمو تـــم تشـــكيله مـــن قبل عـــدد من 
فـــي  والخبـــراء  التنفيذييـــن  المســـؤولين  كبـــار 

مجاالت ريـــادة األعمال والمؤسســـات الصغيرة 
والمتوســـطة، ويمثلـــون 6 قارات فـــي العالم، إذ 
جاء اســـتجابة للحاجة إلى إنشاء منصة دولية 
لتحقيـــق العديد من األهداف الحيوية، موضًحا 
أن الهـــدف األول هو المســـاهمة في تطوير بيئة 
مواتية لقطاع المنشـــآت الصغيرة والمتوســـطة 
حول العالم، والثانـــي العمل على إيصال صوت 
وتطلعـــات رواد األعمـــال وأصحـــاب المشـــاريع 
الصغيرة والمتوســـطة إلى قـــادة الدولة وصناع 
القرار حول العالم من خال القنوات الرســـمية، 
ممثلة بمختلف المنظمات الدولية التابعة لألمم 

المتحدة والمنظمات المتخصصة األخرى.
وقال “إن االقتصاد العالمي تعرض لضربة كبيرة 
مـــن جائحـــة فيـــروس كورونـــا منذ بدايـــة العام 
الجـــاري، ونأمل أن يكون األســـوأ قد انتهى وأن 
التعافي الســـريع في طريقه من أســـوأ انكماش 

عالمي منذ ثاثينات القرن الماضي”.
وأضـــاف الشـــعلة “مـــع مراعـــاة تدابيـــر التباعـــد 
االجتماعـــي، ومـــع التـــزام الحـــذر والخـــوف من 
موجة أخـــرى من الوباء ومـــا يقابله من إغاق، 
فـــإن االقتصـــادات العالمية بدأت تفتـــح أبوابها 
تدريجًيـــا أمام األعمـــال التجارية، بعـــد إغاقها 

لفترات طويلة ومؤلمة”.

خلق بيئة إيجابية للتعافي السريع 

وأشـــار إلـــى أنـــه وعلـــى الرغـــم مـــن أننـــا ربما ال 
نـــزال بعيديـــن عن العودة إلى الحيـــاة الطبيعية 
الكاملة، إال أننا نشعر بالتشجيع إزاء المستويات 
القياســـية للتحفيز المالـــي، إذ يبلغ الدعم المالي 
العالمـــي اآلن أكثـــر مـــن 10 تريليونـــات دوالر، 
إضافـــة إلى اســـتمرار انخفـــاض أســـعار الفائدة 
واستمرار انخفاض التضخم، وكل هذه العوامل 
تخلق بيئة إيجابية للتعافي الســـريع ولكي تبدأ 

االقتصادات في الخروج من اإلغاق.
وأضـــاف عـــاوة علـــى ذلـــك، فـــإن األخبـــار عـــن 
تطويـــر اللقاح واعدة، ومع ذلـــك ال يمكن القول 
إن دعـــم السياســـات اإلضافية يمكـــن أن يؤدي 

إلى استئناف أسرع للنشاط االقتصادي.
وتابع الشعلة “ثمة استنتاج آخر مفروغ منه هو 
أنـــه ال يمكن تحقيق انتعـــاش اقتصادي حقيقي 

وكبيـــر دون إعطـــاء األولويـــة القصـــوى لقطـــاع 
المؤسســـات الصغيـــرة والمتوســـطة، ومن دون 
بقـــاء ونمو هذه المؤسســـات ال يمكن اســـتعادة 

صحة االقتصاد العالمي”.
بدورهـــا، تحدثت وكيل شـــؤون التجارة بوزارة 
الصناعة والتجارة والســـياحة إيمان الدوســـري 
الصغيـــرة  المؤسســـات  تنميـــة  مجلـــس  عـــن 
وتقويـــة  لتعزيـــز  يهـــدف  الـــذي  والمتوســـطة، 
لزيـــادة  والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات 
والعالميـــة،  المحليـــة  الســـوق  فـــي  تنافســـيتها 
إضافة إلى رفع مســـاهمة هذه المؤسســـات في 
الناتـــج المحلي اإلجمالي بنســـبة 40 %، وزيادة 
صادراتهـــا إلـــى نســـبة 20 % وخلـــق مزيـــد مـــن 

فرص العمل للمواطنين.
البحريـــن قدمـــت  إلـــى أن صـــادرات  وأشـــارت 
منذ تأسيســـها أكثـــر من 46 مليـــون دوالر لدعم 
والمتوســـطة  الصغيـــرة  المؤسســـات  صـــادرات 

الوطنية.
إلـــى ذلك، قـــال نائب الرئيـــس التنفيـــذي لغرفة 
البحرين عبدهللا السادة “إن االقتصاد البحريني 
قطـــاع  علـــى  يعتمـــد  المنطقـــة  دول  وجميـــع 
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، إذ تمثل هذه 
نحـــو 98 % من إجمالي عدد الشـــركات العاملة 
في البحرين، وتتراوح النســـب فـــي دول العالم 

ما بين 90 و95 %”.

6 آالف فلبيني يعملونفي البحرين

وقال مستشـــار الرئيس لريادة األعمـــال في الفلبين 
مـــن   % 99.6 مـــا نســـبته  “إن  جـــوي كونسيبشـــين 
هـــي  الفلبيـــن  فـــي  العاملـــة  المؤسســـات  إجمالـــي 
والمتناهيـــة  والصغيـــرة  المتوســـطة  للمؤسســـات 
الصغر، وتشكل المؤسسات المتناهية الصغر منها ما 
نســـبته 95 % تقريًبا”. وأضاف أن هنالك العديد من 
المواطنين في الفلبين يســـافرون للعمل في الخارج 
ومنهـــا البحريـــن، ويعمل فـــي البحرين مـــن الجالية 
الفلبينية نحو 6 آالف نســـمة. وأشـــار إلى أن 1.5 % 
من الشركات العاملة في الفلبين هي لشركات كبيرة 

وشركات ضخمة والتي تتحكم في االقتصاد.

“رجال األعمال” تشيد بالتوجيهات السامية وقرارات الحكومة
نت جمعية رجال األعمال البحرينية  ثمَّ
التوجيهـــات الملكيـــة الســـامية لعاهـــل 
البـــاد حضـــرة صاحب الجالـــة الملك 
حمـــد بـــن عيســـى آل خليفـــة  بتوحيد 
الجهـــود الوطنيـــة لمواجهـــة تداعيات 
اعتزازهـــا  مؤكـــدًة  كورونـــا،  جائحـــة 
بالدعـــم الكبيـــر والامحـــدود مـــن لدن 
جالـــة الملـــك؛ للحـــد مـــن التداعيـــات 
الســـلبية للجائحـــة علـــى بيئـــة العمـــل 
والواقع المعيشـــي للمواطنين وضمان 

اســـتدامة النشـــاط االقتصادي بشـــكل 
طبيعي؛ حرًصا علـــى تلبية احتياجات 

وتطلعات المواطنين الكرام. 
 وأشـــاد رئيـــس جمعية رجـــال األعمال 
البحرينيـــة، خالـــد  الزيانـــي، بالقرارات 
الحكيمة والشجاعة للحكومة الموقرة 
االعتياديـــة  الجلســـة  فـــي  الصـــادرة 
لمجلس الوزراء التي انعقدت برئاســـة 
ولـــي العهد نائب القائـــد األعلى النائب 
األول لرئيـــس مجلس الوزراء صاحب 

الســـمو الملكي األمير ســـلمان بن حمد 
آل خليفـــة، بتكفل الحكومـــة بدفع 50 
% مـــن رواتـــب البحرينييـــن المؤّمـــن 
عليهـــم في القطاع الخـــاص للقطاعات 
األكثـــر تضرًرا لمـــدة ثاثة أشـــهر بدًءا 
مـــن أكتوبـــر 2020، وإعفاء المنشـــئات 
والمرفقات الســـياحية من دفع رســـوم 
الســـياحة لمدة 3 أشهر إضافية ابتداء 
مـــن أكتوبـــر 2020. وأضـــاف “من دون 
شـــك، تخفظ هـــذه القرارات اســـتقرار 

الســـوق واســـتدامة المشـــاركة الفعالة 
للقطـــاع الخـــاص فـــي تعزيز المســـيرة 

التنموية الشاملة بالباد “.

المنامة ـ رجال األعمال البحرينية المنامة - بورصة البحرين

“البورصة”: تداول 9.5 
مليون سهم بمليون دينار

ــداول الــمــســتــثــمــرون فـــي بــورصــة  ــ تـ
بقيمة  سهم،  مليون   9.48 البحرين 
دينار،  مليون   1.02 قدرها  إجمالية 
تم تنفيذها من خالل 105 صفقات، 
تعامالتهم على  المستثمرون  إذ ركز 
ــتــي بلغت  ــنــوك، ال ــب أســهــم قــطــاع ال
قيمة أسهمه المتداولة 400.43 ألف 
من   %  39.15 نسبته  مــا  أي  ديــنــار 
وبكمية  للتداول  اإلجمالية  القيـمة 
قدرها 3.91 مليون سهم، تم تنفيذها 

عبر 44 صفقة.

خالد الزياني

دالل بوحجي


