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ال�صناعي  القطاع  و�صع  اإىل  ك�صناعي  تنظرون  كيف   ]

يف البحرين؟.

اأقوى  هو  ال�شناعي  القطاع  اأن  نظري  وجهة  من   -

الدخل  كاأحد م�شادر  العتماد عليها  التي ميكن  القطاعات 

امل�شاندة للنفط، لأن ال�شناعة هي التي تدوم، وكانت هناك 

انخفا�ض  اأن  اإل  اقت�شادية،  �شناعية  مدينة  لإن�شاء  فكرة 

اأ�شعار النفط مت تاأجيل هذه الفكرة.

كما  الوطنية،  ال�شادرات  حجم  من  �شتزيد  ال�شناعة 

لذلك  للمواطنني،  توفري فر�ض عمل  امل�شانع يف  �شت�شاهم 

�شيكون تاأثريه كبري على القت�شاد الوطني.

[ ما هي احتياجات تطوير القطاع ال�صناعي يف اململكة؟.

الت�شدير، وهناك 7 متطلبات  الحتياجات هي  اأهم   -

فتح  يف  وال�شراع  القت�شادية،  املدينة  اإن�شاء  وهي  لذلك 

لتكد�ض  جذري  حل  واإيجاد  لل�شادرات،  الرتويج  مركز 

ال�شاحنات عند ج�شر امللك فهد، وتبني فكرة اإن�شاء ملحقات 

جلب  يف  نرغب  التي  البلدان  يف  �شفاراتنا  يف  جتارية 

لنا  يكون  اأن  يجب  اإذ  اليها،  والت�شدير  منها  م�شتثمرين 

وامل�شاركة  القارات،  خمتلف  يف  جتارية  ملحقيات  مكاتب 

�شركة  �شاركت  لو  فمثال  الدولية،  املعار�ض  يف  بكثافة 

لها  يكون  لن  املعار�ض  اأحد  يف  فردي  ب�شكل  بحرينية 

تاأثري كما لو اأن الدولة ا�شتاأجرت جناح باأكمله لل�شركات 

ت�شهيل  اإىل  بالإ�شافة  اأكرب،  تاأثري  له  �شيكون  البحرينية 

املن�شاأ  اإجراءات والت�شدير، وخ�شو�شا ما يتعلق ب�شهادة 

تاأ�شي�ض  هو  الأخري  والعن�شر  الت�شدير،  اإعانة  ونظام 

هذه  تبنيت  وقد  البحرينية  ال�شادرات  لتنمية  جمعية 

الفكرة واجلمعية الآن حتت التاأ�شي�ض، وهدفها هو ت�شجيع 

ال�شناعة يف البحرين.

[ ما هي البدائل االأخرى التي ميكن االعتماد عليها كبديل 

للنفط؟

 6.6 ان  الجنبية  ال�شحف  احدى  يف  تقريرا  قراأت   -

التي مرت بها  ال�شيا�شية  مليار دولر �شرفت على الزمة 

وال�شتقرار  لالأمن  اأول  بحاجة  اننا  يعني  وهذا  البحرين، 

وهو اأهم اأ�ش�ض منو القت�شاد.

تنويع  ب�شرورة  نطالبها  ولزلنا  احلكومة  طالبنا 

اخلرباء  لها  يتوقع  ل  النفط  فاأ�شعار  الدخل،  م�شادر 

املقبل،  اأو  اجلاري  العام  خالل  ترتفع  اأن  القت�شاديون 

وجميع التوقعات تقول باأنه رمبا يف عام 2018 تبداأ اأ�شعار 

النفط يف الرتفاع، لذلك يجب على احلكومة اعادة هيكلة 

القت�شاد البحريني وتنويع م�شادره، وذلك عن طريق دعم 

القطاعات املحفزة للنمو القت�شادي عرب ا�شتحداث فر�ض 

وتوفري  والتناف�شية،  النتاجية  عالية  جديدة  ا�شتثمارية 

التحويلية،  ال�شناعات  وتطوير  والت�شهيالت  احلوافز 

ودعم امل�شاريع ال�شياحية التي ت�شاهم يف ترويج البحرين 

كمركز لل�شياحة العائلية وامل�شاريع العالجية والتعليمية، 

مثل  �شناعات  اىل  النفط  حتويل  يتم  املثال  �شبيل  فعلى 

الزيوت وغريها من املنتجات النفطية بدل من بيع النفط 

اخلام، وكذلك حتويل اململكة اىل مركز لل�شياحة العائلية 

وا�شتثمار الرثوات التي متتلكها لتنمية هذا اجلانب.

الأمر الآخر هو �شرورة طرح قانون �شامل لال�شتثمار، 

الآن يوجد قوانني لكنها متفرقة، ومنذ اأن دخلت يف جمل�ض 

لال�شتثمار،  خا�ض  قانون  اإيجاد  على  اأعمل  واأنا  ال�شورى 

وعملت جردا للقوانني املوجودة يف منطقة اخلليج وبع�ض 

بات�شالت مع عدة جهات حكومية  الأخرى، وقمت  الدول 

يف  لال�شتثمار  املنظمة  القوانني  وجــود  لأن  خمت�شة، 

البحرين تعطي امل�شتثمر الثقة وت�شمن له حقوقه وت�شمن 

للدولة حقوقها.

اأن  البحرين  يف  االقت�صاديني  اخلببراء  بع�ض  يببرى   ]

اأحد  تكون  اأن  وباإمكانها  االأمثل،  بال�صكل  ت�صتغل  ال�صياحة مل 

م�صادر الدخل الرئي�صية يف اململكة، ما هو تعليقكم على ذلك؟.

- البحرين متلك العديد من املقومات التي جتعلها بلدا 

�شياحيا وجاذبا لل�شياح من كل اأقطار العامل، لدينا البحر 

والطق�ض اجليد، وال�شعب الودود الذي يتعاي�ض مع كافة 

الأمور  هذه  ت�شتثمر  اأن  يجب  ولكن  والأديــان،  الأجنا�ض 

لتن�شيط ال�شياحة.

وهناك  اجلانب،  هذا  عن  غافلة  لي�شت  واحلكومة 

بع�ض امل�شاريع ال�شياحية التي �شيتم تنفيذها ومن اأبرزها 

م�شروع طريق اللوؤلوؤ وهو م�شروع مقرتع من وزير الثقافة 

 68 يقارب  ما  ويكلف  خليفة  اآل  حممد  بنت  مي  ال�شيخة 

مليون دولر، واتفقت احلكومة مع اأحد البنوك الإ�شالمية 

وهناك  ح�شنة،  قرو�ض  عرب  امل�شروع  لتمويل  جدة  يف 

الزلق  يف  وم�شاريع  التنني،  مدينة  مثل  اأخرى  م�شاريع 

وجزر حوار.

هو  ما  العقاري،  القطاع  يف  امل�صتثمرين  اأحد  اأنك  مبا   ]

تقييمك ل�صوق العقارات يف البحرين؟.

اإن�شغال  وحتى  كثريا،  حت�شن  العقارات  �شوق   -

لأن  الأ�شعار،  ناحية  من  وكذلك  اأداءه  حت�شن  العقارات 

احلكومة تدعم ال�شباب من خالل منحهم القرو�ض من اأجل 

البناء والت�شييد، لذلك ن�شط �شوق العقار، ون�شطت عملية 

بيع العقارات يف البحرين، هناك منو يف هذا القطاع، ولكن 

يجب البتعاد عن امل�شاربات حتى ل نواجه اأزمات، وعلى 

وعليهم  البيع  ذلك  وبعد  البناء  يف  يبداأوا  اأن  املطورين 

البتعاد عن البيع على اخلريطة، وهذا اأكرب خطاأ ويجب اأن 

ن�شتفيد مما حدث �شابقا.

احلكومة و�شعت موؤخرا عدة قوانني خا�شة بالقطاع 

امل�شاريع  من  احلد  القرارات يف  هذه  و�شت�شاهم  العقاري، 

يف  امل�شتثمرين  لدى  الثقة  عودة  يف  و�شت�شاهم  املتعرثة 

ال�شوق العقاري البحريني.

ال�صورى،  مبجل�ض  املالية  اللجنة  يف  ع�صوا  ب�صفتك   ]

حدثنا عن اإقرار امليزانية العامة للدولة والتي متت بعد خما�ض 

ع�صري، وما مت مراعاته يف هذا ال�صاأن؟

ومنطقة  النفط،  اأ�شعار  انخفا�ض  باأزمة  العامل مير   -

اخلليج مبا فيها البحرين تاأثرت بذلك ب�شبب اأن جميع دول 

املنطقة تعتمد على النفط كم�شدر دخل رئي�شي، وانخف�ض 

النفط 55% عن العام املا�شي، وهذا انخفا�ض كبري، وقدرت 

ل  وحتى  دولرا،   60 النفط  �شعر  اأ�شا�ض  على  امليزانية 

تبنى  اأن  يجب  كان  الدولة  ميزانية  يف  عجز  هناك  يكون 

امليزانية على اأ�شا�ض �شعر النفط ي�شاوي 130 دولرا لعام 

2015 و135 دولرا لعام 2016. لذلك العجز حاليا يف 

امليزانية يبلغ 1.5 مليار دينار تقريبا لعام 2015 و1.5 

مليار دينار تقريبا لعام 2016.

التاأخر  هو  الأول  ل�شببني،  متاأخرا  امليزانية  ا�شتلمنا 

يف انعقاد ال�شلطة الت�شريعية ب�شقيها النيابي وال�شورى، 

لأول مرة واملكون  الربنامج احلكومي  اإ�شافة  والثاين هو 

هذه  اأ�شا�ض  على  امليزانية  طبقت  حيث  حمــاور،   6 من 

املحاور، ومت الأخذ يف الإعتبار خالل مناق�شة امليزانية عدم 

امل�شا�ض مبكت�شبات املواطن.

ومت الإقرتاح بدرا�شة مو�شوع الدعم بعد اإقرار امليزانية 

اإقرار  تفاديا للتاأخري وتعطيل امل�شاريع التي كانت تنتظر 

امليزانية، وتاأكيدا جلدية احلكومة يف مو�شوع الدعم قامت 

بت�شكيل جلنة من جمل�شي ال�شورى والنواب خالل 3 اأ�شهر 

لدعم  اآليه  اأف�شل  لدرا�شة  �شرفه،  وكيفية  الدعم  لدرا�شة 

وكيفية �شرفه على ان تنتهي من الدرا�شة يف خالل ثالثة 

اأ�شهر.

متكنا من اإدخال امتيازات للمواطنني من دون اأن نزيد 

الذي  دينارا  الـ360  مبلغ  املثال  �شبيل  وعلى  امليزانية، 

يدفع مرة واحدة للمتقاعدين الذين تقل رواتبهم عن 800 

دينار وهي مل تكن موجودة �شابقا، و�شت�شرف للمتقاعدين 

بعد 60 يوما من اإقرار امليزانية، كما مت رفع �شقف الدعم 

لذوي الإحتياجات اخلا�شة اإىل 200 دينار.

دينار  مليون   30 الإ�شكان  ميزانية  زيادة  اأي�شا  ومت 

املوجه لطريان  الدعم  وخا�شة مل�شاريع احلورة، وخف�ض 

عن  مليون  و20   ،2015 عن  دينار  ماليني   10 اخلليج 

.2016

كما قمنا با�شتبعاد 150 مليون دينار لف�شل ح�شابات 

تكرير النفط، حيث كانت موجودة من �شمن امليزانية واأن 

الوقت غري منا�شب حاليا للف�شل، ولأول مرة مت حت�شيل 

20 مليون دينار من بنك الإ�شكان و�شخها �شمن ميزانية 

الدولة، لذلك فاإن امليزانية ظهرت ب�شورة مقبولة وتغطي 

معظم احتياجات الدولة، اآخذين يف العتبار اأي�شا اأ�شعار 

وهي  املحلي  الإجمايل  الناجت  من   %86 ميثل  الذي  النفط 

ن�شبة كبرية.

الببوزارات  بع�ض  ا�صتغالل  عببدم  معنى  يف  ماراأيكم   ]

للميزانية املخ�ص�صة لها االإ�صتغالل االأمثل؟.

والوزارات  للجهات  الفعلية  امليزانيات  ال�شابق  يف   -

والوزارات  اجلهات  نف�ض  من  املقدمة  بالعتمادات  مقارنة 

ال�شتغالل قليل جدا، وبع�ض الوزارات مل ي�شل ا�شتغاللها 

للميزانية حتى 13%، والإ�شكان هي الوحيدة التي و�شلت 

اإىل 88%، ومتو�شط ا�شتغالل امليزانيات يف الوزارات فوق 

املتابعة  �شئون  وبالأخ�ض  احلكومة  انا�شد  لذلك   ،%50

 3 كل  مثال  دورية  متابعة  بعمل  الوزراء  رئي�ض  بديوان 

املر�شودة  للميزانيات  ملتابعة �شرفها  الوزرات  مع  �شهور 

اعتماد  اإذا مت  لأنه  ال�شنة،  اآخر  اإىل  ذلك  تاأجيل  لها، وعدم 

بذلك  فاإنها  م�شاريعها  بتنفيذ  تقم  ومل  ما  لوزارة  مبلغ 

حرمت وزارات اأخرى من الإ�شتفادة من هذه املبالغ يف تنفيذ 

الإ�شكاليات  بع�ض  حل  يف  ذلك  �شي�شاهم  كما  م�شاريعها، 

التي يثريها ديوان الرقابة املالية والإدارية.

املايل يف  العجز  اأن  املالية،  بيان �صادر من وزارة  [ يف 

امليزانية لن يحل اإال بفر�ض املزيد من الر�صوم وال�صرائب، هل 

توؤيدون فر�ض ر�صوم جديدة على املواطن؟.

- نحن ننظر للمو�شوع من عدة جوانب، وما يجري 

هو اأن الدين العام �شر ل بد منه، ويبلغ قيمة الدين العام 3 

مليارات، ومتت املوافقة على رفع �شقف الدين اإىل 7 مليارات 

فوائد  عليه  املبلغ  وهذا  امليزانية،  مترير  ن�شتطيع  لكي 

ت�شاوي ن�شبة 9.6% من الإيرادات غري النفطية، اأي اأن ما 

يتم حت�شيله من الر�شوم وال�شرائب �شيتم دفعه للفوائد، 

لذلك طلبنا من احلكومة اإعداد جدول تبني فيه كيف �شيتم 

و�شيفيد  فوائده،  ت�شديد  �شيتم  وكيف  العام  الدين  تغطية 

 BBB ذلك اأي�شا يف اإ�شرتجاع الت�شنيف املايل للبحرين اإىل

بعد اأن انخف�ض اإىل BBB-، لأن �شركات الت�شنيف تعتمد 

كثريا يف و�شع ت�شنيفها على اخلطط املالية للدول.

ووجدنا اأي�شا اأن هناك اأعمال تقوم بها احلكومة تكلفها 

ر�شوم  هو  ذلك  على  ومثال  للجمهور،  تقدمه  ما  اأ�شعاف 

واملقدرة  منزل  لبناء  املواطن  ي�شرتيها  التي  الأر�ض  م�شح 

دينارا،   25 الدولة  تكلف  احلقيقة  يف  لكنها  دنانري،  بـ5 

امل�شاريع  اأ�شحاب  على  اأي�شا  تفر�ض  الر�شوم  ونف�ض 

الكبرية كالذي يريد بناء فندق اأو جممع �شكني، وهنا يجب 

على احلكومة اأن تعيد النظر يف هذا القرار لأن الذي يريد 

بناء فندق لن يرتدد يف دفع 500 دينار اأو 5000 دينار 

كر�شوم خلدمة امل�شح، واحلل الآخر هو خ�شخة املو�شوع 

واإ�شناده لإحدى ال�شركات اخلا�شة من اأجل خف�ض التكلفة 

على امليزانية.

[ ما خطوات احلكومة املقبلة بعد قرار رفع الدعم عن اللحوم؟

اىل  تاأتي  التي  ال�شاحنات  كانت  للحوم،  بالن�شبة   -

حمملة  تخرج  البحرين  يف  حمولتها  وتفرغ  البحرين 

الدول  املدعومة من احلكومة اىل  املوا�شي احلية  بعدد من 

املجاورة، وملنع ذلك �شدر قرار بعدم ال�شماح لأي �شاحنة 

باخلروج باأكرث من راأ�شني لل�شائق وم�شاعده.

 يف امل�شتقبل �شيكون هناك زيادة يف الوقود، وح�شب 

داخل  ت�شتغله  مل  اذا  الوقود  ان  احلكومة  نظر  وجهة 

البحرين وقامت ببيعه يف اخلارج �شيكون الفارق هو دعم 

بال�شعار  جدول  بعمل  وقمنا  البحرين،  داخل  للم�شتهلك 

وت�شليمه للحكومة من اجل درا�شتها.

 من جانب اآخر، عندما تريد احلكومة القدام على زيادة 

ت�شع  ان  يجب  عنها،  الدعم  رفع  او  معينة  �شلعة  ا�شعار 

البلد، اذ ل ميكن  الفعل القت�شادية على  يف العتبار ردة 

ان حت�شل مبلغا ب�شيطا فيما تخ�شر مبالغ اكرب من خالل 

خروج ال�شتثمارات وغريها.

[ واأخريا، ما هي امل�صاريع اجلديدة لدى جمموعة املناعي؟.

- ن�شاط املجموعة يرتكز يف التجارة العامة والت�شنيع 

وال�شتثمار العقاري. 

والزجاج  لالأملنيوم  م�شانع  جمموعة  من  وتتكون 

ت�شويق  اأنواعه،  بكافة  العوازل  وق�شم  املعادن،  وت�شكيل 

لإدارة  ال�شناعية  للخدمات  ردمــاك  اأويــل،  غلف  زيوت 

لكربى  الكيميائي  والتنظيف  وال�شائله  ال�شلبة  النفايات 

ال�شتثمارات  اإىل  بالإ�شافة  والبا،  بابكو،  مثل  ال�شركات 

العقارية، جممعات �شكنية وعمارات يف مناطق اململكة. 

اأرا�شي،  لدينا عدة خمططات  امل�شاريع حاليا  واأحدث 

اجلاهز منها خمطط مق�شم لأرا�شي بتكلفة 3 ماليني دينار.

وعملك  ال�صورى  جمل�ض  يف  عملك  بني  تن�صق  كيف   ]

اخلا�ض يف جمموعة املناعي؟.

بالوقت، وترعرعت  النظام والإلتزام  دائما  اأحب  اأنا   -

على هذا النظام، وتكليف جاللة امللك يل كع�شو يف جمل�ض 

ال�شورى منحني حافزا اأكرب من اأجل الوقوف مع احلكومة 

وخدمة البحرين واملواطنني، ويف جمموعة املناعي ل اأوؤمن 

من  جمموعة  على  مق�شمة  الأعمال  جميع  لذلك  باملركزية 

 1992 عام  ال�شورى  جمل�ض  تاأ�شي�ض  ومنذ  امل�شئولني، 

يوم  يف  العامة  اجلل�شة  كانت  ال�شابقة  الــدورة  وحتى 

املالية  اللجنة  اآخر، وب�شفتي يف  يوم  اللجان يف  وجل�شة 

اقرتحت على الإخوان يف اللجنة املالية عقد اجتماع اللجنة 

الوقت،  اأجل توفري  العامة من  يف نف�ض يوم عقد اجلل�شة 

به  العمل  ومت  الأع�شاء  جميع  موافقة  القرتاح  لقى  وقد 

خ�شو�شا واأن اللجنة ت�شم رجال اأعمال وعامل الوقت مهم 

كثريا لهم.

ال�سناعة اأقوى القطاعات التي ميكن اعتماده كاأحد م�سادر الدخل الرئي�سية - املناعي:

�صقف الدين العام �صريتفع اإىل 7 مليارات وال�صرائب �صرورة ملحة
كاظم عبداهلل:

اأكد رجل االأعمال الرئي�ض التنفيذي ملجموعة املناعي ع�صو جمل�ض ال�صورى دروي�ض املناعي، اأن على الدولة اأن تعتمد 

على ال�صناعة كاأحد م�صادر الدخل الرئي�صي البديلة للنفط، م�صريا اإىل اأن ال�صناعة هي التي باإمكانها حتقيق االإ�صتدامة، 

العديدة  للوظائف  نظرا  البطالة  على  الق�صاء  م�صاهمتها يف  اإىل  باالإ�صافة  الوطنية  ال�صادرات  تزيد من حجم  اأنها  كما 

واملتنوعة التي يوفرها القطاع ال�صناعي.

جاء ذلك يف احلوار املو�صع مع »االأيام االقت�صادي«، الذي اأ�صار فيه املناعي اأي�صا اإىل اأهمية اإيجاد بدائل للنفط لتفادي 

االأزمات املالية التي تتعر�ض لها اململكة جراء املتغريات يف اأ�صعار النفط.

كما قال املناعي اأن اإقرار امليزانية العامة للدولة مت بعد 24 اجتماعا، موؤكدا اأن التاأخري الذي حدث يف اإقرار امليزانية 

راجع اإىل اإعداد امليزانية ودرا�صتها من قبل ال�صلطتني الت�صريعيتني ال�صورى والنواب، وكذلك اإدارة الرنامج احلكومي 

�صمن امليزانية والذي يت�صمن 6 حماور مت على اأ�صا�صها اإعداد امليزانية، وهنا ن�ض احلوار كامال:

القيام  يجب  خطوات   7
بها لتطوير ال�صناعة يف 

البحرين

طريق اللوؤلوؤ ال�صياحي 
يكلف 68 مليون دوالر 

ويوؤكد جدية احلكومة يف 
تنمية ال�صياحة

امليزانية  عجز  مليار   1.5
يف 2015 ومثلها يف 

2016

اأ�صفنا امتيازات جديدة 
للمواطن دون اأعباء 

اإ�صافية على امليزانية

رفع �صعر الوقود �صيكون 
اخلطوة التالية بعد رفع 

الدعم عن اللحوم


