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بحث التعاون والتنسيق بين »الموانئ« و»الغرفة«
] تم عقد اجتماع تنسيقي بين شئون الموانئ والمالحة 
وصناعة  تجارة  وغرفة  المواصالت  ب��وزارة  البحرية 
البحرين في مقر شئون الموانئ والمالحة البحرية.  ترأس 
البحرية  والمالحة  الموانئ  لشئون  العام  المدير  االجتماع 
حسان الماجد، وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة 
البحرين ورئيس لجنة النقل والمواصالت في الغرفة النائب 

عبدالحكيم الشّمري. 
الموانئ  شئون  ممثلي  قيام  االجتماع  بداية  في  تم  وقد 
لتطور  مفصل  عرض  بتقديم  بالوزارة  البحرية  والمالحة 
باإلحصاءات  ميناء خليفة بن سلمان وتزويدهم  العمل في 

التي  والمهام  األنشطة  مختلف  عن  المتوافرة  والمعلومات 
األداء  بمؤشرات  تزويدهم  إلى  إضافة  الميناء،  بها  يقوم 
إلى أحكام االتفاقية المبرمة  لهذه األنشطة والمهام استناداً 
بين حكومة مملكة البحرين والشركة المشغلة للميناء.  كما 
تم بيان آلية العمل الخاصة بالرقابة على الشركة المشغلة 
بحسب  الميناء  في  التشغيلية  وعملياتها  مهامها  انجاز  في 
التي  الرسوم  إيضاح  على  عالوة  إليها؛  المشار  االتفاقية 
مناقشة  تمت  كما  خدماتها،  أداء  مقابل  الشركة  تستوفيها 
عمليات  لبعض  إرباكًا  تسبب  قد  التي  اإلج��راءات  بعض 

التخليص أو المناولة وإيجاد السبل الكفيلة لتذليلها.

بنسبة هبوط قدرها 20% عن العام 2011 

تراجع حجم اإلعالنات في البحرين إلى 90 مليون دوالر في 2012
§المنامة - عباس سلمان

العربي  المركز  عن  صدرت  أرقام  أظهرت   [
 Pan Arab( االستشارية  والدراسات  للبحوث 
في  اإلعالنات  حجم  أن   ،)Research Center
اإلعالنات  إذ هبطت  التراجع؛  في  آخذ  البحرين 
العام 2012 لتبلغ 90  المئة في  بنسبة 20 في 
دوالر  مليون   112 مع  بالمقارنة  دوالر،  مليون 
العام  في  دوالر  مليون  2011، و141  العام  في 

.2010
دولة  أقل  هي  البحرين  أن  األرقام  وبّينت 
على  الصرف  في  العربية  الخليج  دول  من 
دولة  احتلت  إذ  2012؛  العام  خالل  اإلعالنات 
اإلمارات العربية المتحدة المركز األول، وبلغت 
القيمة 1,58 مليار دوالر، تلتها المملكة العربية 
 969 الكويت  ثم  دوالر،  مليار   1,42 السعودية 
مليون دوالر، وقطر 461 مليون دوالر، وسلطنة 

ُعمان 266 مليون دوالر.
الحكومية  ــات  ــالن اإلع أن  ــت   ــح وأوض
ولكنها  حصة،  أكبر  تشّكل  والمؤسسات 
تراجعت لتبلغ 13 مليون دوالر في العام 2012 
في 2011 و22  دوالر  مليون   21 كانت  أن  بعد 
المركز  بحسب   ،2010 العام  في  دوالر  مليون 

المتخصص، ومقره اإلقليمي في دبي.
وجاء بعدها المحالت التجارية؛ إذ بلغت قيمة 
اإلعالنات 12 مليون دوالر في 2012، بانخفاض 
العام 2011 عندما بلغت  المئة عن  بلغ 14 في 
14 مليون دوالر، بعد أن كانت 13 مليون دوالر 

في 2010. 
خالفت  ولوازمها  السيارات  إعالنات  أن  غير 
 11 قيمتها  بلغت  إذ  2012؛  العام  في  االتجاه 
مليون دوالر مقابل 8 ماليين دوالر في 2011، 

في حين كانت 9 ماليين دوالر في 2010.
أما إعالنات الخدمات المالية؛ إذ تتمركز مئات 
البحرين،  في  والمالية  المصرفية  المؤسسات 
فقد هبطت بنسبة 24 في المئة في العام 2012، 

دوالر  مليون   12 من  دوالر،  ماليين   9 لتبلغ 
سّجلتها في العامين 2011 و2010. 

والوكاالت  الفنادق  إعالنات  هبطت  كما 
بفعل  كثيراً  تأثر  الذي  المجال  وهو  السياحية، 
في   25 بنسبة  المملكة،  في  األمنية  األوضاع 
 8 من  دوالر  ماليين   6 إلى   2012 في  المئة 

ماليين دوالر في العامين السابقين.
في   38 بنسبة  الترفيه  إعالنات  وانخفضت 
من   2012 في  دوالر  ماليين   5 لتبلغ  المئة 
في  دوالر  مليون  و25   2011 في  ماليين   8
2010، في حين هبطت إعالنات المواد الغذائية 

في  دوالر  مليوني  إلى  المئة  في   33 والسجائر 
2012 من 3 ماليين دوالر في العامين السابقين.
المواصالت  إعالنات  أن  األرقام  وأوضحت 
والخدمات العامة تراجعت بنسبة 33 في المئة 
 9 من  دوالر  ماليين   6 لتبلغ   2012 العام  في 
في  دوالر  ماليين  و8   2011 في  دوالر  ماليين 

العام 2010.
والمجوهرات  المالبس  إلى  بالنسبة  أما 
 2012 العام  في  تتغّير  فلم  األخرى  والخدمات 
3 ماليين  له وظلت عند  السابق  العام  في  عنه 
في  دوالر  ماليين   4 عن  منخفضة  لكنها  دوالر، 

العام 2010.
شركة  إعــالنــات  أن  األرقـــام  وأوضــحــت 
المحلية  الصحف  في  البحرين  زين  االتصاالت 
إذ  االتصاالت؛  شركات  بقية  من  األكثر  كانت 
بلغت قيمتها 2,23 مليون دوالر، في حين جاءت 
إذ  بعدها،  »فيفا«  السعودية  االتصاالت  شركة 
 ،2012 العام  في  دوالر  مليون   1,36 أنفقت 

مرتفعة بنسبة 24 في المئة..
لالتصاالت  البحرين  شركة  إعالنات  أما 
فإنها   ،)Parc( بارك  أرقــام  بحسب  )بتلكو(، 
ألف   874 لتبلغ  المئة  في   39 بنسبة  تراجعت 

تمكين  العمل  صندوق  مصروفات  أما  دوالر. 
فقد بلغت 707  العام 2012  اإلعالنات في  على 
العام  عن  المئة  في   27 مرتفعة  دوالر،  آالف 

.2011
األرقام  بينت  فقد  المجالت،  إلى  بالنسبة  أما 
في  إنفاقاً  األكثر  الدولية هي  البحرين  أن حلبة 
العام 2012؛ إذ بلغت قيمة اإلعالنات 200 ألف 
بمبلغ  المرسيدس  وكالة  بعدها  جاءت  دوالر، 
172 ألف دوالر، ثم »فيفا« 156 ألف دوالر، في 
بقيمة  سنتر  سيتي  القائمة  ذيل  في  جاء  حين 

96 ألف دوالر.
أكثر  كانت  »تمكين«  أن  األرقــام  وأوضح 
المؤسسات صرفا على اإلعالنات في التلفزيون 
ألف   740 قيمتها  بلغت  إذ  2012؛  العام  في 

دوالر.
كما بينت أن شهر أغسطس/آب العام 2012 
بلغت  التي  اإلعالنات  على  صرفا  األكثر  كان 
منخفضاً  ذلك  ولكن  دوالر،  ماليين   9 قيمتها 
بنسبة 39 في المئة عن الشهر نفسه من العام 

2011؛ إذ بلغت القيمة 15 مليون دوالر.
وحصلت الصحف المحلية اليومية على أكثر 
دوالر،  مليون   60 بلغت  إذ  اإلعالنات؛  من  قيمة 
دوالر،  مليون   16 بقيمة  المجالت  بعدها  جاءت 
كان  حين  في  دوالر،  ماليين   10 التلفزيون  ثم 

نصيب البقية 5 ماليين دوالر.
وأفادت األرقام أن إعالنات الصحف في العام 
مليون   60 لتبلغ  المئة  في   7 تراجعت   2012
العام  في  دوالر  مليون   64 بـ  مقارنة  دوالر، 
2011، بعد أن وصلت إلى 74 مليون دوالر في 

العام 2010.
والدراسات  األبحاث  مركز  تأسيس  وتم 
اإلقليمي  مقره  ويقع   ،1976 العام  في  )بارك( 
في دبي، وله مكاتب في كل من المملكة العربية 
وقطر،  والكويت،  والبحرين،  السعودية، 
واألردن،  ومصر،  ولبنان،  ُعمان،  وسلطنة 

واليمن.

اإلنفاق اإلعالني لدول مجلس التعاون في 2012

المصدر: بارك

عائلة عبدالله أحمد بن هندي تنتخب مجلسًا للعائلة

إقامة أول مجلس منتخب في عائالت األعمال البحرينية
§المنامة -  مجموعة عبداهلل أحمد بن هندي

] شهد األسبوع الماضي انتخاب مجلس عائلة 
شركات  مجموعة  مالكة  هندي  بن  أحمد  عبداهلل 
عبداهلل أحمد بن هندي الرائدة في البحرين، ليكون 
بذلك أول مجلس عائلة منتخب بين عائالت األعمال 
البحرينية، وقد جاء هذا الحدث ليواكب متطلبات 
عائلة  به  تمر  الذي  والتنظيمي  اإلداري  التطور 
عبداهلل بن هندي ومجموعة شركاته وهي تقترب 
من عامها الخمسين في مجتمع األعمال البحريني.

لالنعقاد  للعائلة  العامة  الجمعية  دعوة  وتمت 
النتخاب أول مجلس للعائلة، وأجريت االنتخابات 
أقرها  والتي  التالية،  والشروط  للقواعد  طبقاً 
أعضاء الجمعية العامة للعائلة، وهي أن يشترط 
عائلة  لمجلس  نفسه  ترشيح  في  يرغب  فيمن 
عبداهلل أحمد بن هندي أن يكون قد بلغ من العمر 
االنتخاب  بحق  التمتع  مع  األقل،  على  عاماً   18

لجميع أعضاء الجمعية العامة للعائلة ممن بلغوا 
من العمر 18 عاماً فأكثر.

انتخابات  في  التصويت  قاعدة  نصت  وقد 
لكل  واحد  صوت  تخصيص  على  العائلة  مجلس 
فرد من أفراد الجمعية العاملة للعائلة، وقد سمحت 
عبداهلل  عائلة  مجلس  النتخاب  المنظمة  القواعد 
كاماًل  تمثياًل   )In-Laws( بالمصاهرة  هندي  بن 
المنتسبين  األفراد  تمثيل  إلى  باإلضافة  وطبيعياً، 
لعائلة بن هندي في عضوية مجلس العائلة، وقد 
بلغ عدد أفراد الجمعية العامة للعائلة الذين يحق 

لهم االنتخاب 12 فرداً.
وتحددت مدة دورة مجلس العائلة لمدة سنتين 
وحتى   2013 فبراير  أول  من  )اعتباراً  ميالديتين 
اختيار  تم  ذلك،  على  وبناًء   ،)2015 يناير   31
خمسة أعضاء من الجمعية العامة للعائلة لتشكيل 
هندي  بن  عبداهلل  أحمد  وهم  العائلة،  مجلس 

بن  عبداهلل  خالد  و  أصوات،   8 عدد  على  وحصل 
هندي وحصل على عدد 8 أصوات، ونواف عبداهلل 
بن هندي وحصل على عدد 9 أصوات، ولينا أحمد 
المناعي وحصلت على عدد 7 أصوات، لولوة بنت 

عبداهلل بن هندي وحصلت على عدد 7 أصوات.
واتفق أعضاء مجلس العائلة في جلسته األولى 
التالية  المناصب  من  المجلس  يتكون  أن  على 
خالد  باالنتخاب  به  وفاز  العائلة  مجلس  رئيس 
المجلس  نائب رئيس  عبداهلل بن هندي، ومنصب 
- وفاز به نواف عبداهلل بن هندي، بجانب األعضاء 

الثالثة لمجلس العائلة.
مؤمن  اختيار  االجتماع  خالل  أيضاً  تم  كما 
وقد  العائلة،  بمجلس  للسر  أميناً  أحمد  شوقي 
إدارة  قام باإلشراف على االنتخابات   استشاري 
الحوكمة  نظم  وخبير  العائلية  الشركات  وتنمية 

اإلدارية عمرو عالء الدين زيدان.

»بابكو«: انطالقة برنامج
الصيانة الكبرى في مصنع التكرير

§عوالي - بابكو
البحرين  نفط  شركة  حالياً  تعكف   [
الكبرى  »بابكو«على تنفيذ برنامج الصيانة 
حيث  األسبوع  هذا  فعالياته  انطلقت  والذي 
يتضمن عمليات إيقاف في عدد من الوحدات 
تكسير  وحدة  السيما  بالشركة،  التشغيلية 
الخام  تقطير  ووحدة  الكيميائي  بالوسيط 
المياه المالحة الرئيسي رقم 1  رقم 5 وخط 
الكيميائي  بالوسيط  التكسير  وحدة  وفرن 
اللزجة  التكسير  ووحدة  المصفاة  وشعلة 
البحريني  الخام  النفط  أنابيب  وخــط 
والعربي. يشار إلى أن هذا النوع من عمليات 
أساس  يمثل  الوحدات  لبعض  اإليقاف 
تحسين  أجل  من  وذلك  المصفاة  عمليات 

كفاءة العمليات وترشيد النفقات.
المشروع  لهذا  االستعدادات  واستغرقت 
بابكو  فريق  قضاها  أشهر   6 نحو  الضخم 
مؤخراً  وانتهت  والتخطيط  التحضير  في 
بجميع  الوفاء  من  المعنية  الدوائر  جميع 
برنامج  في  الرئيسية  العملية  البنود 
اعتباراً  فعالياته  بدأ  الذي  الكبرى  الصيانة 
من 14 فبراير/ شباط 2013 ويستمر لمدة 5 
أسابيع. وقد شملت استعدادات بدء برنامج 

الصيانة األمور الفنية التالية: 
مقاول  موظف   1400 نحو  تشغيل   -

إضافي.
البيع  تقنية وموظفي  - تشغيل أخصائي 
تصليح  في  بابكو  شركة  مساعدة  أجل  من 

اآلالت المعقدة.
في  المشاركين  الموظفين  تدريب   -
تنفيذ  ضمان  أجل  من  والعمليات  الصيانة 

عمليات اإليقاف بسالسة وأمان.
من  متحركاً  موقعاً   70 من  أكثر  تركيب   -
أجل استخدامه من قبل مشرفي شركة بابكو 

والمقاولين.
بابكو  شركة  أمن  موظفي  تعريف   -
والبيئة  الصحة  بمفاهيم  والمقاولين 

والسالمة المتعلقة بعمليات اإليقاف.
األنابيب  لعمليات  المسبق  التصنيع   -

الجديدة والمعدات.
- نصب السقاالت.

المعدات  على  الــعــالمــات  ــع  وض  -
والصمامات والشفرات وغيرها من المعدات 

بهدف التعرف عليها وسالمتها.
إدارة شركة  الصدد، أشاد فريق  وفي هذا 
لالستعدادات  الرفيع  بالمستوى  »بابكو« 
الكبرى  الصيانة  برنامج  لبدء  والترتيبات 
بغية تحسين منظومة األداء في جميع مرافق 
بتحديات  الوفاء  أجل  من  بابكو  ومنشآت 
أحدث  وفق  النفط  صناعة  في  المستقبل 

تقنيات العصر.

تشغيل نحو 1400 موظف مقاول إضافي في مشروع صيانة المصفاة

انتخاب 5 أعضاء في مجلس عائلة عبداهلل بن هندي  برئاسة خالد عبداهلل بن هندي


