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»المركزي« يجري تعديالت لضمان تسوية الشيكات في اليوم نفسه
أعل��ن مصرف البحرين المركزي، التعديالت الجديدة التي من ش��أنها جعل عملية 
تسوية الش��يكات أكثر س��رعًة وآمنًا، حيث تؤمن هذه اإلجراءات إلى تحويل قيمة 

الشيكات إلى حساب العميل المستفيد في نفس اليوم.
وق��ال مدير إدارة إصدار النقد، أحمد بوحجي: »هذه الخطوة تعد تقدمًا في عملية 
س��رعة تسوية الشيكات..في حال تم إيداع الشيك قبل الساعة 11:30 صباحًا فإنه 

سيتم استالم قيمته في تمام الساعة 3:00 مساء في نفس اليوم«. 
وأضاف بوحجي: »من أجل التأكد من س��رعة تسوية الشيكات في نفس اليوم فإن 
على زبائن البنوك التأكد من الحصول على قسيمة إيداع من البنك المعني تحتوي 

على تاريخ ووقت اإليداع للتأكد من االلتزام بتنفيذ تسوية الشيكات حسب النظام 
وذلك خالل نفس اليوم متى ما تم إيداع الشيك قبل الساعة 11:30 صباحًا«.

ونوه بأنه لكي يقوم نظام BCTS بتحصيل الشيك إلكترونيًا، يجب االستخدام وفقًا 
للمعايير الجديدة المعتمدة من قبل مصرف البحرين المركزي، مبينًا أن االستمرار 
في اس��تخدام الشيكات القديمة س��يترتب عليها تأخير في تس��وية الشيكات من 
خ��الل النظام الجديد. ودعا مص��رف البحرين المركزي جمي��ع العمالء إلى ضرورة 
اس��تبدال الشيكات القديمة لتس��هيل المعام����الت المصرفي����ة له��م من خالل 

الشيكات.

»الهيئة« تؤكد أنها ستصحح األخطاء »إن وجدت«
تجار ينتقدون بطء إصدار تأشيرات العمال

كتبت - زينب العكري: <

انتق��د ع�دد من التجار إجراءات هيئة 
تنظيم س��وق العم��ل وخصوصًا في 
ما يتعلق بإصدار تأش��يرات العمال، 
واصفين��ه بالبطيء، في الوقت الذي 
نف��ت الهيئ��ة على لس��ان رئيس��ها 
أسام��ة العبسي وجود تأخير، لكن���ه 
ع��اد ليوضح أن الخطأ وارد في جميع 

الوزارات والمؤسسات.
وقال تجار في تصريحات ل�»الوطن«، 
إنهم يضطرون لتأجيل اجتماعاتهم 
وأعماله����م وتعاقداته����م لحي���ن 
االنتهاء من إجراءات الهيئة التي قد 
تستغرق في بعض األحيان وقتًا م��ا 

يؤدي إلى تكبيدهم خسائر كبيرة.
وأضافوا: »هن�اك مشك���الت أخ���رى 
يواجهها أصحاب األعمال عند إصدار 
التأش��يرات تتمث��ل في إدخال اس��م 
العامل خطأ في النظ��ام اإللكتروني 
للهيئ��ة، ما ي��ؤدي لحج��ز العامل أو 
إعادته لبلده بس��بب خطأ موظف«، 
مطالبي��ن بالمزيد من التس��هيالت 

لدعم القطاع الخاص.
وق��ال المدير اإلداري لمركز الش��رق 

األوسط للتجارة والمق�اوالت، أحم��د 
المحمود إن إصدار تأشيرات العمال 
في هيئة تنظيم س��وق العمل يأخ�ذ 
وقت��ًا وإج��راءات روتيني��ة م��ن قبل 

بعض الموظفين في الهيئة.
وأضاف المحم���ود: »نضطر لتأجيل 
اجتماعاتن��ا وتأخي��ر أعمالن��ا نتيجة 
للتأخر في إج��راءات الهيئة.. نالحظ 
ع��دم مراعاة موظفي الهيئة لظروف 

أصحاب األعمال«.
وطالب المحمود بتقديم المزيد من 
التس��هيالت لدعم القط��اع الخاص 
وخصوص���ًا أن الحكوم����ة أك����دت 
أن المملك��ة صديق��ة لألعم��ال، 
إضاف��ة إل��ى أن رؤي����ة البحري����ن 
االقتصادي��ة 2030 تطمح النتق��ال 
المملك����ة م��ن اقتص��اد قائم على 
الث��روة النفطية، إل��ى اقتصاد منتج 

قادر على المنافسة عالميًا.
وتاب��ع: »نح��ن كشرك���ة مق���اوالت 
يت��راوح عدد عمالنا بم��ا بين 300-

400 عام��ل.. تعطلنا لمدة أس��بوع 
واحد يؤخر كافة تعاقداتنا ويتس��بب 
لنا في خس��ائر كبي��رة«، موضحًا أن 

هن��اك مش��كلة تتمث��ل ف��ي إدخال 
أس��ماء العمال بالخطأ ما يتسبب في 

حجز العامل أو إعادته لبلده.
من جانبه طالب مدير شركة نقليات 
الوردي، بركات عيس��ى هيئة تنظيم 
س��وق العمل بضرورة مراعاة ظروف 
التج���ار والمتطلب���ات المفروض����ة 
عليهم، حتى يتمكنوا من االستمرار 

في أعمالهم.
وقال عيس����ى: »عند انتهاء صالحية 
ج����واز أح����د العم����ال وخصوص���ًا 
البنغالديشيين وانتهاء رخصته ونية 
صاحب العمل بتجديد جوازه، فإن���ه 

يج��ب تقديم موع��د للتجدي��د قبل 
ش��هر ويتم تجديده لش��هر ثانٍ، ما 

يؤدي إلى تعطل اإلجراءات.
وأض������اف: »قان�������ون السف�����ارة 
البنغالديش��ية يلزمنا بمدة شهرين 
حت��ى تجدي��د الج��واز، ولك��ن هيئة 
تنظيم سوق العمل ال تراعينا بسبب 
ه��ذا القان��ون وتنتظر حت��ى تجديد 
الج��واز، وإنما تق��وم بتجميد جميع 
أعمال الش��ركة نتيج��ة النتهاء جواز 

سفر عامل واحد فقط«.
فيما قال صاحب مجوهرات البحرين، 
ع��ادل الصائ��غ: نعاني من مش��كلة 

واحدة وهي أن رخصة المحل باس��م 
والده الكبير في السن، حيث يتطلب 
تجديد أو إصدار تأشيرة عامل توقيع 
صاح��ب المحل أو حضوره ش��خصيًا 

لمقر الهيئة إلنهاء تلك اإلجراءات.
إلى ذل��ك، ق��ال الرئي��س التنفيذي 
للهيئة أسامة العبسي: »الخطأ وارد 
ال��وزارات والمؤسس��ات  في جمي��ع 
ونح��ن لس��نا منزهين.. لك��ن الحل 
األمثل هو االلتقاء مع التجار للوقوف 
ح��ول مش��كالتهم ومعرف��ة كاف��ة 

الحقائق«.
وأشار العبسي إلى أن هناك إجراءات 
معينة على حسب صالحي�ة ج���وازات 
العمال، داعيًا أصحاب العمل إلى بدء 
إج��راءات تجدي��د ج��واز العامل قبل 

انتهائه بفترة كافية.
وأشار العبسي إلى أن الهيئة ال تتخذ 
قرار تجميد أعمال أو إقفال معامالت 
تلقائيًا ومباشرة، بل إنها تأخذ فترة 
من بعد االنتهاء لتجميدها، مبينًا أن 
وجود عامل أجنبي ب��دون إقامة أمر 
غير قانوني ومع ذل��ك نمنح صاحب 

العمل مهلة حتى يتم إجراء الالزم. 

وواص����ل العبس������ي: »لح���ل تلك 
المشك��الت الت��ي طرحه��ا التج��ار، 
س��نأخذ رق��م الطل��ب وإدخال��ه في 
النظام المس��تخدم لدينا في الهيئة 
والذي يبين جميع إجراءات المعاملة، 
إضافة ألي مراس��الت تتم بخصوص 

الطلب«.
وأكد العبسي أن كافة المعامالت في 
الهيئ��ة تتم عبر النظ��ام اإللكتروني 
تبين تاري��خ تقديم الطلب وس��بب 
تأخي��ر إنهاء اإلج��راءات، مبينًا أنه ال 

يوجد أية طوابير داخل الهيئة.
وأض���اف: »عندم�ا نطلب من العامل 
صورة من جواز الس��فر يجلب نسخة 
غي��ر واضح��ة ونقوم بطل��ب صورة 
أوضح، فيقوم بجلب نفس النس��خة 

وإلزامه بجلب صورة أوضح«.
وأك���د العبس���ي أن الك���ل يخط��ئ 
ويصي���ب، داعي��ًا التج��ار وأصح��اب 
المش��كالت إل��ى تقدي��م أوراقه��م 
للتأكد إن كانت صحيحة أو خاطئ��ة، 
موضحًا أن الهيئة س��تأخ���ذ بجدية 
كافة االنتقادات وس��تقوم بتصحيح 

وضعها إن كانت مخطئة.

أحمد المحمود | أسامة العبسي |

»مطار البحرين« تستحوذ
على »هوكتيف إلدارة مرافق المطار«

اس��تحوذت شركة مطار البحرين على ش��ركة »هوكتيف البحرين« إلدارة 
المرافق التي تقوم بإدارة مرافق مطار البحرين الدولي وش��راء %50 من 
األسهم المتبقية في المؤسسة المشتركة، حيث ستضاف لحصة ال�50% 
التي تملكها ش��ركة مطار البحرين. وسيتم تغيير اسم شركة »هوكتيف 
إلدارة مراف��ق مط��ار البحري��ن« إل��ى »ْ بي أي��ه س��ي إلدارة المرافق«. 
وبموجب هذا اإلعالن ستكون الشركة بحرينية %100 ومملوكه بالكامل 
لش��ركة مطار البحري��ن. وقال الرئيس التنفيذي لش��ركة مطار البحرين، 
محم��د البنف��الح إن ه��ذه الخط��وة جاءت بع��د عرض ش��ركة هوكتيف 
»HOCHTIEF Service Solutions  للبي�ع عالميا نتيجة لعمليات إعادة 
الهيكلة التي ش��هدتها الشركة. وأضاف البنفالح: »نحن نراقب عن كثب 
اتجاهات الس��وق والف��رص التي تمكننا من الوف��اء بالتزامنا نحو تقديم 
خدمات اس��تثنائية لجميع مستخدمي المطار.. وتماش��يا مع مهمتنا في 
تعزيز قدرات المطار وتنويع مصادر إيراداته، قررت ش��ركة مطار البحرين 
ش��راء ش��ركة هوكتيف إلدارة مرافق مطار البحري��ن بالكامل ونحن على 
ثق��ة أن هذه الخطوة الرائدة ستس��اهم في تطوي��ر األعمال«. من جهة 
أخرى، أكد البنفالح عدم تأثير عملية االستحواذ على العمليات التشغيلية، 
حيث إنه ابتداء من اليوم، ستباش��ر الشركة عملياتها بصفتها القانونية 

الجديدة تحت اسم »بي أيه سي إلدارة المرافق«.  
ومن��ذ تعينها ف��ي العام 2010 من قبل ش��ركة مط��ار البحرين،  قدمت 
»هوكتي��ف إلدارة مراف��ق مط��ار البحري��ن« خدماته��ا ش��املًة مبن��ى 
المس��افرين، س��احة المطار، مبنى اإلطفاء، حظائر الطائرات إضافة إلى 

قاعات الشحن و المباني اإلدارية.

محمد البنفالح خالل توقيع االتفاقية مع بوركهارت زاجا |

وزير الصناعة يطالب بسرعة إنجاز 
تسجيل الشركات االستثمارية

طال��ب وزي��ر الصناع��ة والتجارة، د.حس��ن 
فخرو موظفي مركز البحرين للمس��تثمرين 
بااللتزام بأعلى درجات المهنية واالنضباط 
والجودة والدقة والس��رعة أثناء التعامل مع 
كافة المستثمرين سواء من داخل البحرين 

أو خارجها.
وأك��د الوزير -خ��الل زيارة تفقدي��ة لمركز 
البحري�ن للمستثمري����ن أم���س- ح���رص 
ال��وزارة على تس��هيل اإلج��راءات المتعلقة 
بالتس��جيالت التجاري��ة وتقلي��ص الفت��رة 
الزمنية التي تس��تغرقها إلصدار التراخيص 

النهائية.
واطل��ع  الوزير على س��ير العمل في مختلف 
المكاتب الموج��ودة بالمرك��ز، واإلجراءات 
المعمول بها، إضافة إلى اإلجراءات المتعلقة 
بالجه�ات الحكومي���ة األخ���رى والهيئ���ات 
وبعض المؤسسات المالية والقانونية ذات 
العالقة الت��ي تتخذ من المرك��ز موقعًا لها 

للتس��هيل على المس��تثمرين والمراجعين، 
بحي��ث تتوافر كل الخدم��ات لكافة الجهات 
الحكومية المعنية بالتسجيالت التجارية في 
وجهة واحدة. وأكد أن مركز المس��تثمرين 
يمث��ل واجه��ة البحري��ن االقتصادي��ة بما 
يقدمه من خدمات لكونه يتعامل مع مختلف 
الجنس��يات الذي يحمل��ون معهم تجربتهم 
حول المملكة، مشددًا على ضرورة أن تتسم 
جميع المعامالت باالنس��يابية والتسهيالت 
الالزمة وتطبيق القوانين واألنظمة بشكل 
مهن��ي واحترافي والعم��ل ب��روح الفري���ق 

الواحد، بما يعكس الوجه المضيء للبالد.
وحث الوزير خالل لقائه موظفي المركز، على 
العمل على تقديم مقترحاتهم ومالحظاتهم 
حول إجراءات العمل بما يس��هم في تجويد 
اإلجراءات وتحس��ينها وتطويرها وخصوصًا 
في ما يتصل بالقوانين واإلجراءات ومددها 

الزمنية.

أكد أنه سيحمل ملف سوق العمل للغرفة
النامليتي: تجميد الرسوم يعين التجار على جدولة القروض

شدد رجل األعمال محمود النامليتي على 
أن مطلب تجميد رسوم سوق العمل الذي 
رفع��ه أصحاب األعم��ال لمجل��س الوزراء 
ينطل��ق من حاجة التجار الماس��ة لترتيب 
أوضاعه��م، وبالتالي تمكنهم من جدولة 

أعمالهم.
ونوه النامليتي - وهو نائب رئيس لجن���ة 
تطوي��ر س��وق المنامة القدي��م - إلى أن 
النظام الجديد لرسوم العمل يمثل خطوة 
جي��دة باتج��اه تصوي��ب المس��ار، ولكنه 
ال يغني عن دراس��ة مس��تفيضة لس��وق 
العمل توضع فيه��ا النقاط على الحروف، 
وخصوصًا أن مشروع تنظيم سوق العمل 
لم يفلح في بعض جوانبه في التقليل من 
حج��م العمالة األجنبية ب��ل على العكس 
س��جلت أعداد تلك العمال��ة معدالت غير 

مسبوقة.
وقال النامليتي - الذي قرر خوض انتخابات 
غرفة تج��ارة وصناعة البحري��ن المرتقبة 
في نوفمبر المقبل - إن تجميد الرس��وم 
س��ينقذ الكثي��ر م��ن أصح��اب األعم��ال، 
وخصوصًا في قطاع المقاوالت حيث أبرم 
المقاوالت عقودًا ولم يضعوا في الحسبان 

تكاليف رسوم العمل.
وف��ي السي���اق نفس��ه، رأى أن التجمي��د 
لفترة معينة سيس��اعد التجار على إمضاء 
تفاهم��ات مع الدائني��ن والبنوك لجدولة 
بعض االلتزامات وإع��ادة ترتيبها، معربًا 
عن أمل��ه العري��ض ف��ي أن يص��در من 
مجل��س الوزراء ق��رارًا بذلك ف��ي القريب 

العاجل.
وفي س��ياق قريب، نبه النامليتي إل�ى أن 
أح��د الملفات الت��ي س��يحملها معه إلى 
غرف��ة تج��ارة وصناعة البحري��ن في حال 
فوزه في االنتخابات س��يكون ملف تنظيم 

س��وق العمل، مش��يرًا إلى أن هذا الملف 
بحاجة إلى المصارحة والمكاش��فة، وإلى 

تدعيم اإليجابيات وتالفي السلبيات.
وأق��ر النامليت��ي ب��أن الحكوم��ة حققت 
إنجازات ال يمكن تغافلها في ملف س��وق 
العمل، وخصوصًا فيما يرتبط بالسيطرة 
عل��ى نس��ب البطال��ة الت��ي بقي��ت ف��ي 
معدالت متدنية خالل الس��نوات األخيرة، 
باإلضاف���ة إل��ى النجاحات التي حققه����ا 
صندوق العمل »تمكي��ن« منذ انطالقه، 
لكنه قال مستدرك���ًا: »إن فتح ملف سوق 
العم��ل يرم��ي إل��ى تطوي��ر التعاطي مع 
هذه القضية في أبعادها المختلفة س��واء 
فيما يتعل��ق بأصحاب العم��ل أو العمالة 

البحرينية أو الوافدة«.
وتابع: »كلنا يع��رف أن العمالة الواف���دة 
حققت مكاس��ب تمثلت في ع��دة قرارات 
مث��ل: انتق��ال العام��ل األجنب��ي، أو حظر 
العم��ل وق��ت الظهيرة ف��ي الصيف، وما 
ش��ابه ذلك«، مؤك��دًا أن ه��ذه القوانين 
حسنت في بعض جوانبها أوضاع العمال، 
ولكن في المقابل لم نجد ضمانات كافية 

ألصحاب األعمال«.

محمود النامليتي |

قطاع الخدمات في »البورصة« 
يفقد 3.1 ٪ منذ بداية الربع الثالث

شهد قطاع الخدمات المدرجة في »بورصة 
البحرين« تراجعًا ملحوظ��ًا منذ بداية الربع 
الثال��ث وحت��ى جلس��ة االثنين 9 س��بتمبر 
بنس��بة %3.11 ليغلق عند 1240.62 نقطة 
مقاب��ل 1280.43 نقطة ليفق��د من قيمته 
39.81 نقطة وعن إجمالي تداوالت القطاع 
خالل تلك الفترة، فقد بلغت 6.853 مليون 
سهم تشكل %5.77 من إجمالي 118.766 

مليون سهم، وفق تقرير مباشر.
ووصلت قيمة التداوالت إلى حوالي 1.976 
ملي��ون دين��ار لتمث��ل %8.5 م��ن إجمالي 
23.249 ملي��ون دين��ار قيم��ة الت��داوالت 

بالسوق خالل تلك الفترة، بحسب مباشر. 
وتصدر قط��اع الخدمات تراجعات القطاعات 
منذ بداية الربع الثالث، ليتبعه في سلس��لة 
والمتراج��ع  االس��تثمار  قط��اع  التراجع��ات 
%3.08 مغلقًا عند مس��توى 577.18 نقطة 
اإلثنين 9 س��بتمبر مقاب��ل 595.52 نقطة. 
كم��ا انخف��ض أداء قط��اع البنوك لنس��بة 
%0.95 إل��ى المس��توى 2257.01 نقط��ة 

مقابل 2278.56 نقطة.
وقد س��ار على نف��س النهج المؤش��ر العام 
للس��وق، حيث انخفض بما نس��بته 0.68% 
مغلقًا عند المستوى 1179.75 نقطة في 9 

سبتمبر مقابل 1187.79 نقطة. وفى سياق 
متصل فقد تصدر الخاسرون سهم »بتلكو« 
بنس��بة تراجع %7.1 إل��ى 0.34 دينار، تاله 
س��هم عقارات السيف متراجعًا ب�%3.10 إلى 

المستوى 0.125 دينار.
وتصدر س��هم بتلكو أنش��ط األس��هم من 
ناحية القيمة والحجم لتص��ل تداوالته إلى 
1.176 ملي��ون دين��ار لتمث��ل %59.5 من 
إجمال��ي قيمة الت��داول بالقطاع ومن خالل 
3.332 مليون س��هم مش��كلة من 48.6% 

من إجمالي حجم التداول بالقطاع.
م��ن جان��ب آخ��ر، أنه���ى مؤش��ر البورص�ة 
تداوالت��ه أم��س عن��د مس��توى 1183.59 
نقطة، وذلك بانخفاض ق��دره 1.32 نقطة 

مقارنة بإقفاله يوم الثالثاء الماضي.
وت��داول المس���تثمرون ف��ي »البورص��ة« 
873.6 ألف س��هم، بقيم��ة إجمالية قدرها 
122.3 ألف دينار، تم تنفيذها من خالل 42 
صفقة، حيث ركز المس��تثمرون تعامالتهم 
على أس��هم قطاع  البن��وك التجارية والتي 
بلغ��ت قيم��ة أس��همه المتداول��ة 57.32 
أل��ف دينار أي ما نس��بته %47 م��ن القيمة 
اإلجمالي��ة للتداول وبكمي��ة قدرها 619.6 
ألف سهم، تم تنفيذها من خالل 17 صفقة.


