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»تمكين« تستعرض الخطة التشغيلية 2014 الخميس المقبل
تستعرض »تمكين« خطتها التش��غيلية للعام 2014 يوم الخميس 
21 نوفمبر الجاري، وذلك تحت رعاية رئيس مجلس اإلدارة، الش��يخ 

محمد بن عيسى آل خليفة في مركز الخليج الدولي للمؤتمرات.
وكان صندوق العمل »تمكين«، رصد حوالي 87 مليون دينار بحسب 
موازنة العام 2013، لدعم المؤسسات، في حين توجد خططا لخدمة 
أكثر من 150 ألف بحريني ومؤسس��ة بحرينية من برامج »تمكين« 

الحالية والمستقبلية.
وتتمثل أهداف »تمكين« الرئيسة في دعم البحرينيين لكي يصبحوا 

االختي��ار األمثل عند التوظيف، إلى جانب دعم القطاع الخاص ليكون 
المحرك األساسي في تنمية االقتصاد الوطني.

كما تهدف أيضًا إلى دعم المؤسس��ات الصغيرة والمتوسطة لتنمية 
وتس��ويق منتجاتها وخدماته��ا من خالل توفي��ر رأس المال المالي 
والبش��ري والخدمات االستش��ارية الالزمة لدعم أعمالها وتحس��ين 
إنتاجيته��ا، كم��ا إن اس��تراتيجية »تمكي��ن« ح��ددت بوض��وح أن 
المس��اهمة الفعالة تكم��ن في تحقيق األه��داف المحددة من خالل 

االستثمار في التنمية البشرية.

انطالق المؤتمر الدولي لتسوية 
المنازعات بمجال النفط غدًا

تنطلق في البحرين بعد غد األحد ولمدة 3 أيام فعاليات المؤتمر الدولي 
لتس��وية المنازعات في مج��ال النفط والغاز، وذلك تح��ت رعاية صاحب 

السمو الملكي األمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء.
وس��يركز المؤتمر-الذي من المتوقع أن يش��ارك في فعالياته عدد كبير 
من الخبراء-على قضايا النفط والغاز، وعلى المس��ائل المحددة لمنطقة 
الش��رق األوس��ط وش��مال أفريقيا )مينا(، باإلضافة إلى جنوب وش��مال 

السودان ونيجيريا.
وذك��ر بيان س��ابق أن المؤتمر، المتوقع أن يحضره نحو 450 مش��اركًا، 
س��يغطي المس��ائل القانونية والتجارية المتعلق��ة بالنزاعات في صناعة 
النفط والغاز، والمنازعات الحدودية، واستثمارات الدول، والبنية التحتية، 

والمنازعات التجارية.
كما ستتم خالل المؤتمر، الذي سيحضره خبراء ومحكمون واستشاريون 
م��ن منظمات الطاقة الدولية والش��ركات والحكوم��ات وبيوت القانون، 
مناقش��ة المنازع��ات الناتج��ة ع��ن االتفاقي��ات المش��تركة للعملي��ات، 
واالتفاقيات الس��رية، وعقود الخدمات، وأس��عار الغ��از وتملك ممتلكات 

الغاز والنفط.
وتق��وم الغرفة بتقديم خدمات تس��وية المنازع��ات للنزاعات التي كانت 
تق��دم إلى المحاكم في البحرين، وتنظر فيها الغرفة إذا تحقق ش��رطان 
أساسيان هما: أن تكون قيمة النزاع أكثر من 500 ألف دينار، والثاني هو 
أن يك��ون أحد أطراف النزاع أو طبيعته إما مس��جاًل لدى مصرف البحرين 
المركزي، مثل البنوك وشركات التأمين، أو ما يطلق عليه الشق التجاري 
الدولي، والذي يش��مل نحو 90 في المئة م��ن المنازعات الموجودة في 

السوق.
وتعتبر الغرفة هيئة متخصصة تقوم، وبالش��راكة مع الجمعية األمريكية 
للتحكيم، بتزويد الشركات الدولية واإلقليمية والحكومات المتعاقدة في 
منطقة الخلي��ج وخارجها بحلول مصممة خصيصًا في مجالي الوس��اطة 
والتحكي��م وذلك من خالل توفي��ر الحلول الس��ريعة والفعالة والملزمة 

للنزاعات التجارية.

السلع الغذائية األساسية مستقرة منذ 3 أشهر
البستاني: أسعار الموز الفلبيني لم تتأثر بـ »هايان«

كتبت - أسماء العباسي:  <

أكد تجار خضروات وفواكه عدم تأثر أسعار 
الموز الفلبيني في المملكة بسبب اإلعصار 
»هايان« الذي ضرب الفلبين مؤخرًا، وذلك 
على الرغ��م من أن البحري��ن تعتمد عليه 

بنسبة تتراوح بما بين 80-90%.
يشار إلى أن 37 مقاطعة في وسط الفلبين 
من أصل 72 مقاطعة تضررت بش��دة جراء 
اإلعص��ار الذي دم��ر مئات الم��دن والقرى 
وشرد حوالي 9.3 مليون شخص وقتل نحو 

10 آالف آخرين.
من جان��ب آخ��ر أكد تج��ار م��واد غذائية 
اس��تقرار أس��عار الس��لع الرئيس��ية كاألرز 
والس��كر والحليب منذ 3 أشهر، عدا بعض 
األصناف التي ط��رأ عليها ارتفاع طفيف لم 
تتجاوز نسبته ال�%3، نتيجة ألسباب تتعلق 

ببلد المنشأ.
وق��ال تاج��ر الخض��راوات والفواك��ه رضا 
البس��تاني، إن اعتماد المملكة على الموز 
المس��تورد م��ن الفلبي��ن يت��راوح ما بين 
%80 إل��ى %90، ث��م يأتي الم��وز الهندي 
والصومالي من حيث إقبال أفراد المجتمع 

على شرائه. 
وأكد البس��تاني استقرار أسعار الموز خالل 
الوق��ت الحال��ي بعد اإلعص��ار الذي ضرب 
مناطق الفلبين، لكن البستاني عاد ليقول: 
»ف��ي حال نق��ص كميات الم��وز الفلبيني 
فس��يتم االعتم��اد عل��ى الم��وز الهن��دي 
والصومالي كبديل.. يمكن استيراد الموز 

من اإلكوادور وأمريكا الالتينية«.

وفي شأن أسعار السلع الغذائية األساسية، 
قال مدير عام شركة زينل للمواد التموينية 
رش��اد زينل إن أسعارها ثابتة منذ 3 أشهر 
تقريب��ًا، حيث لم يط��رأ عليه��ا تغيير عدا 
أسعار بعض األصناف التي ارتفعت بنسبة 

طفيفة، وذلك ألسباب تعود لبلد المنشأ.
إلى ذلك، قال التاجر محمد أصغر إن أسعار 
الس��لع الغذائي��ة األساس��ية مازالت ثابتة 

ولم يط��رأ عليها أي تغيير يذك��ر، متوقعًا 
في الوقت نفسه تراجع أسعار السكر محليًا 

بنهاية العام الحالي.
يشار إلى أن أس��عار المواد الغذائية أنهت 
الع��ام الماض��ي على انخف��اض بمعدالت 
تصل إلى %3 وخصوصًا الس��كر واألرز، إال 
أن تج��ارًا توقعوا حينها أن ترتفع األس��عار 

ولكن بمعدالت طفيفة.

أسعار الموز الفلبيني في المملكة مستقرة رغم إعصار »هايان« |

دعوا إلنشاء مركز إحصائي يرصد كميات مواد البناء المتوافرة بالسوق
خبراء: مشروعات »اإلسكان« ُتنعش قطاع المقاوالت ٪15

كتبت - زينب العكري: <

أكد خبراء ومقاولون أن المشاريع التي 
طلقها وزارة اإلسكان في مختلف مناطق 
البحرين، أنعش��ت قط��اع المقاوالت 
بنسبة ال تق��ل ع��ن %15، ما يساهم 
بالتالي في تحريك العجلة االقتصادية 
بالمملكة، لكنهم طالبوا باس��تحداث 
مرك��ز إحصائي يوضح كميات الطلب 
واالستهالك من مواد البناء والمتوفر 

منها في السوق.
وكش���ف الخب���راء أن بن���اء الوح��دة 
السكنية الواحدة تكلف ما بين 25 أل��ف 
إلى 35 ألف دينار، حيث كان���ت أرقام 
رس��مية عن وزارة اإلسكان أوضح��ت 
مؤخرًا نية الوزارة تش��يي���د أكثر من 
35 ألف وحدة في مناطق مختلفة من 
المملكة، ما يعني أن الوحدات تكلف 
876.2 مليون دينار وذلك استنادًا إلى 

25 ألف دينار للوحدة الواحدة.
وأعلنت ش��ركة »نس��يج« مؤخرًا عن 
اكتم��ال عملية تمويل ألول مش��روع 
شراكة بين القطاعين العام والخاص 
ف��ي المنطقة بنحو 450 مليون دوالر 
يتمثل في بناء 2800 وحدة سكني���ة 
في المدين���ة الشمالي���ة والل���وزي، 
وم��ن المتوقع تس��ليم أول الوحدات 
اإلسكانية بحلول يونيو 2016 ثم ما 
تلبث أن تتبعها المراحل األخرى التي 
سيتم استكمالها بحلول العام 2017.

وك������ان خبراء عقاريون أك�����دوا أن 
البحرين بحاجة 84 ألف وحدة سكنية 
حتى الع��ام 2020، حي��ث يأتي ذلك 
نتيجة الس��تيعاب الزيادة في التعداد 
السكاني الذي س��يتراوح بي���ن 1.3 
مليون نسمة إلى 1.5 مليون نسم��ة، 
بحس��ب دائرة الش��ؤون االقتصادية 

واالجتماعية باألمم المتحدة.
وأوض��ح الخبراء أن البحرين بإمكانها 
تجاوز الصعوبات اإلسكانية بسهولة إذا 
صممت على ذلك، خصوصًا أن المملكة 

تتقدم على الكثير من الدول من حيث 
المساحات المتوفرة.

وأضاف��وا أن هن��اك %60 من مناطق 
البحرين غي��ر مخططة وغير مصنفة، 
داعين الجهات المعنية القيام بسرعة 
تخطيط وتصنيف هذه المناطق كجزء 
أس��اس لحل أية صعوبات إس��كانية 

مستقبلية.
التنفيذي الستش��ارات  الرئيس  وقال 
»جفكون« لتحس��ين اإلنتاجية د.أكبر 
جعف��ري: إن »مش��كلة االس��كان في 
المملك���ة هي مشكلة مستم���رة، وفي 
حال تفاقمها يجب النظر في الموضوع 
من ناحية خالقة لحل المشكلة بأسلوب 

غير نمطي«.
وأضاف جعفري: »بدأن��ا بتفعيل بناء 
الوح��دات الس��كنية ف��ي وق��ت كان 
عدد سكان البحرين قليل وامكانيات 
المواطنين كانت محدودة جدًا، وكان 
دور الحكومة التخفيف على المواطنين 
األعباء في الحصول على المسكن حيث 
من حقه الحصول على واحدة من اهم 

االحتياجات األساسية«. 
وأك����د جعفري أن تشييد الوح���دات 
السكنية سينشط قطاعات مختلفة في 
اقتصاد البحرين مثل التجزئة والعقار 

والمقاوالت لتكملة الهيكلة االقتصادية، 
موضح��ًا أن هناك عقارات متعثرة في 
المملكة مثل »مارينا ويست«، إذ البد 
أن تتدخل فيها الجهات المعنية لحل 
المشكالت مادام المشروع موجودًا على 
األرض«. بدوره، أكد مدير عام شركة 
»المنارتين«، ميس���ان الخمي���ري أن 
تأثير المشاريع اإلسكانية في تنشيط 
القطاعات السكنية ضرورة ملحة خالل 
الفترة الحالية، إذ يجب توفير األراضي 
المزمع بناء تلك الوحدات عليها أواًل.

وأوض��ح الخميري أن دخول القط���اع 
الخاص في شراكة مع وزارة اإلسكان 
ف��ي تنفيذ مش��اريع إس��كانية خاصة 
لن يحل المش��كلة، إذ البد من توفير 
األراضي الستيعاب العدد المتزايد من 

الوحدات السكنية
وح���ول كلف���ة بناء الوحدة السكنية، 
أوضح الخمي��ري أن ذلك يعتمد على 
مساحة األرض ومستوى دخل الفرد، 
ولك��ن ف��ي بي��وت اإلسكان هناك ما 
يقارب 7 نماذج بكلفة ما بين 25 ألف 
إل��ى 35 ألف دينار للوح��دة الواحدة، 
دون الخدمات وكلفة الشوارع والماء 

والكهرب���اء.
وعن الكميات التي ستس��تهلك لبناء 

الوحدات السكنية المخطط بنائها، أكد 
الخميري أنه ال يمكن إعطاء حس��اب 
الكميات إال بمش��ورة المهندس��ين، 
داعيًا إلى اس��تحداث مرك��ز إحصائي 
يوضح الكميات المستهلكة وإجمالي 

الطلب واألسعار.
من جهته، قال المدير اإلداري لمركز 
الشرق األوس��ط للتجارة والمقاوالت، 
أحم�د المحمود، إن البحرين لديه����ا 
دور الري���ادة في مشاريع اإلسك���ان 
خليجي��ًا م��ن حي��ث ع��دد الوح��دات 
المنف���ذة، مش��يرًا إلى أنها تح���رك 
قطاعات مختلفة في اقتصاد البحرين 

إضافة للعمالة إلتمام المشروع.
وأش��ار المحم��ود إل��ى أن مش��اركة 
المشاري�ع اإلسكاني���ة م���ع القط���اع 
الخاص سيس��رع من وتيرة الطلبات 
المتراكمة، وسيساعد في تقسيم العمل 
مع الخبرة والسرعة في اتخاذ القرارات.

وأض��اف: »إنش�اء هذه الكمية الهائلة 
من البيوت اإلسكانية سينعش اقتصاد 
المملكة من عدة نواحي منها س��وق 
البن�����اء، والطل�����ب عل����ى المواد، 
االقتصادية وتسخير  العجلة  وتحريك 
وظائف للمواطنين وتحقيق طموحات 

المواطنين إلخ..«.

وأكد المحمود أن بناء الكم الهائل من 
اإلس��كانية سينشط سوق  المشاريع 
المقاوالت بنس��بة ال تق��ل عن 15%، 
حيث إنه س��يحرك عدة ش��ركات في 
قطاع المقاوالت منها البنية التحتية، 
الذين  والمقاولين  الرم��ل،  المجاري، 

يساهمون في إنشاء تلك الوحدات.
وبين أن أس��عار مواد البناء متراجعة 
في الفترة األخيرة بسبب إنشاء مصانع 
جدي��دة ودخول مواد مس��توردة من 
دول ألول م��رة، إضاف��ة إل��ى الركود 
ف��ي االقتص��اد العالم��ي ال��ذي أدى 
النخفاض األس��عار، معتب��را إياه من 
صالح المواطنين لبناء أراضيهم قبل 

ارتفاعها.
وأشار إلى أن مواد البناء من الممكن 
أن ترتفع بنسبة بسيطة حيث ال تزيد 
عن %5، عازيًا ذلك إلى أن الشركات في 
المملكة تطلب كميات ضئيلة وذل���ك 
حس�����ب الطل���ب المحل����ي، ولكن 

االرتفاع الطفيف س��يكون عند وجود 
شح في المواد المرتبط بوضع السوق 

العالمي.
وح��ول كلف��ة بن��اء الوح�دة السكنية 
الواحدة، ق��ال المحمود إنه يتم عمل 
نماذج متع��ددة ويتم اعتماد التكلفة 
حسب مواصفات االستشاري، موضحًا 
ف��ي الوقت نفس��ه أن كلف��ة الوحدة 

السكنية تقارب ال�28 ألف دينار.
يذك��ر أن ع��دد الطلبات اإلس��كانية 
تراكم��ت لدى وزارة اإلسكان لتص���ل 
إلى نحو 50 ألف طلب إسكاني نتيجة 
إخفاقها في سد الفجوة بين الطلبات 
الجديدة وحجم المشاريع المنف���ذة، 
وتحتاج البحرين إلى توزيع ما ال يقل عن 
7000 وحدة سكنية سنويًا وبنسبة نمو 
تبلغ %2، لتقليل فترة انتظار الطلبات 
لدى وزارة اإلسكان إلى 5 سنوات في 

.2030

أحمد المحمود | ميسان الخميري | د. أكبر جعفري |

المشروعات اإلسكانية تنعش قطاع المقاوالت في المملكة  |
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