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اقت�صــاد17

جمموعة بن هندي حققت منواً بن�سبة %20خالل الفرتة من � 2012إىل  ..2013بن هندي لـ «الأيام االقت�صادي»:

ال�سوق البحريني ي�شهد ن�شاطاً حتكيه معدالت منو ال�شركـات
علي ال�صباغ
�أكد �أحمد بن هندي الرئي�س التنفيذي ملجموعة �شركات بن هندي �أن ال�سوق البحريني ي�شهد ن�شاطا ً وحركة جتارية واقت�صادية ملحوظة تغذيها
امل�شروعات احلكومية ،وم�شروعات القطاع اخلا�ص ،م�شريا ً �إىل �أن هذا احلراك جتلى يف م�ستويات النمو التي حققتها الكثري من ال�شركات.
ونوه �إىل �أن جمموعة بن هندي حققت منوا ً خالل الفرتة من � 2012إىل  2013يقدر بنحو .%20
ومتار�س املجموعة التي ت�أ�س�ست قبل ن�صف قرن عدة �أن�شطة جتارية من خالل �شركاتها ،ومتتلك املجموعة وكالة ال�سيارات الكورية اجلنوبية كيا ،كما
متتلك وكالة �سام�سوجن فرع الهواتف الذكية وال�سبورات الذكية ،وجتهيز ال�شركات مبنتجات �سام�سوجن.
ور�أى �أن الن�شاط االقت�صادي مل ي�صل �إىل حد التعايف فال تزال ال�سوق بحاجة �إىل تن�شيط م�سارات اقت�صادية عدة ،ال �سيما يف قطاعات
ال�سياحة والفندقة ،م�شريا ً يف الوقت �إىل �ضرورة الإ�سراع من وترية عمل ا�ستكمال البنية التحتية.
وذهب بن هندي يف حديث لـ «الأيام االقت�صادي» �إىل �أهمية ا�ستكمال الت�شريعات �أي�ضاً ،وتوفري املقدمات لتطبيقها ،منتقدا ً
قانون املرور اجلديد الذي ت�ضمن مواد �إ�شكالية ،ال �سيما فيما يتعلق بحظر �سياقة الأجنبي ،ور�أى �أن هذا القانون يحتاج
ملقدمات ،يف مقدمتها تطوير �شبكتي املوا�صالت والنقل ب�أنواعها.

املجموعة
ت�ؤ�س�س �شركة
يف ال�سعودية
وت�ستعد
للتو�سع يف قطر
والإمارات

مل ن�صل حلد
التعايف خ�صو�ص ًا
يف الن�شاط
ال�سياحي
والفندقي..
والبنية التحتية
غري م�ستكملة

ودعا يف الوقت نف�سه �إىل مراجعة م�شروع
�إعادة تنظيم �سوق العمل وتقييمه ،م�شريا ً �إىل
�أن املراجعة من �ش�أنها �سد الثغرات وتعزيز
الإيجابيات ،وا�صفا ً ب ��أن �سوق العمل يف
البحرين جيد والكوادر البحرينية مطلوبة ،لكن
بع�ض البحرينيني بحاجة �إىل ثقافة العمل.
وح��دد بن هندي �أولويات املجموعة يف
تطوير الأعمال يف ال�سوق املحلي والتو�سع
يف اخلارج ،كا�شفا ً �أن املجموعة �أنهت ت�سجيل
�شركة تابعة لها يف ال�سعودية �ستعمل يف جمال
التجارة ،وهي يف طريقها لت�أ�سي�س �شركتني
�أخريني يف قطر والإمارات.

طرح امل�شروعات م�ستمر
وقال �أحمد بن هندي« :نرى �أن امل�شروعات
احلكومية تزداد �شيئا ً ف�شيئا ،والوزارات تطرح
م�شروعات ،ويف مقدمتها وزارة الإ�سكان التي
تعمل لإجن��از م�شروعات كثرية مطروحة
و�سوف تطرح ،كما �أن وزارة الرتبية ت�ستعد
لطرح حزمة من امل�شروعات».
و�أ�ضاف« :من جانب �آخر نرى �أن القطاع
اخلا�ص طرح م�شروعات �أي�ضا ً مثل :م�شروع
مدينة التنني ،وم�شروع جزيرة احلد ال�شرقية،
وم�شروعات دي��ار امل��ح��رق ،ويف املحافظة
اجلنوبية هنالك ع��دة م�شروعات ،نحو
امل�ست�شفيات :م�ست�شفى ال�سرطان ،والقلب،
وذلك كله كفيل بتحريك مياه ال�سوق».
ور�أى �أن «احلكومة عملت على ا�ستخدام
�أداة الإنفاق ب�صورة �إيجابية لتحريك ال�سوق،
والدليل على ذلك �أن ميزانية البحرين خالل
ال�سنتني املا�ضيتني هي من �أكرب امليزانيات
يف تاريخ البحرين ،وذلك يك�شف �أن توجه
احلكومة يق�ضي ب�ضخ ال�سيولة يف ال�سوق عن
طريق امل�شروعات والدعم �سواء دعم ال�سلع،
والرواتب».
وعن القطاع اخلا�ص �أو�ضح �أن «هناك
حركة تغذيها اال�ستثمارات الداخلية املحلية
و�أخرى خارجية خليجية وغري خليجية بح�سب
ما نراه ،وخ�صو�صا ً يف منطقة احلد ال�صناعية،
غري �أننا بحاجة �إىل تو�سع ون�شاط �أكرب لن�صل
�إىل التعايف امل�أمول وخ�صو�صا ً يف جماالت
ال�سياحة والفنادق وتطوير ال�شوارع والبنية
التحتية» ،م�شريا ً �إىل �أن «البنية التحتية ال
تزال �أقل من املطلوب» ،مدلالً على كالمه ب�أن
«ال�شوارع ال تزال ت�شهد زحاماً ،وذلك يعني
�أن عملية التطوير بطيئة باملقارنة مع الن�شاط
واحلراك ب�أنواعه».
وق��ال« :نحتاج �إىل عملية تطوير �أ�سرع
ت�شمل مد ج�سور ،و�إن�شاء �شوارع �سريعة وما
�أ�شبه ذلك».

القطاع اخلا�ص خرج من حالة التحفظ ن�سبي ًا

و�أكد �أن «القطاع اخلا�ص خرج ن�سبيا ً من
حالة التحفظ التي �سادت يف �أعقاب الأزمة
املالية العاملية ،مدفوعا ً بالت�سهيالت املتاحة من

�أحمد بن هندي خالل حديثه لـ «الأيام االقت�صادي»

ت�صوير :عبداهلل اخلال

جانب البنوك التي تعترب �شريكا ً يف �أية عملية
تطوير� ،سواء �أكان تطويرا ً عمرانيا ً �أم تطوير يف
البنية التحتية �أو ما �أ�شبه».
وردا ً على �س�ؤال ب�ش�أن الأ�سباب التي حتد
من تعايف ال�سوق� ،أجاب قائالً« :هنالك عوامل
كثرية ،ومنها� :ضعف املحفزات والت�شجيع؛
فعند ما تريد �أن تن�شط ال�سوق ف�إن ذلك يتطلب
ا�ستقطاب �شركات وم�شروعات ،غري �أن الواقع
يحكي معوقات كثرية ت�صطدم بها ال�شراكات
الراغبة يف ت�أ�سي�س �أعمال يف البحرين ،مثل:
البريوقراطية يف تخلي�ص املعامالت ،وعمليات
الت�سجيل ،وما �إىل ذلك».
وتابع قائالً�« :إذا ما �أردت �أن تخلق رواد
�أعمال جددا �سواء حمليني �أو خارجيني ف�إن ذلك
يتطلب ت�شجيعا ً وت�سهيالً لهم ومل�شروعاتهم
على اختالفها ال�صغرية واملتو�سطة والكبرية،
فلو �ضربنا مثالً مب�شروع بناء منازل ،ف�إن هذا
امل�شروع ي�ستدعي �سل�سلة طويلة من الن�شاط
املرتابط ،ابتداء من مواد البناء الأولية ،مرورا ً
بال�سراميك ،والنجارة ،وانتها ًء بالديكور ،وما
�إىل ذلك».
ً
وعما �إذا كانت املجموعة متلك ن�شاطا يف
املقاوالت ،قال« :كان �ضمن املجموعة �شركات
مقاوالت ،لكننا �أوقفنا العمل يف هذا املجال
يف العام  1991بعد ح��رب اخلليج التي
جعلت حكومات املنطقة توقف عملية الإنفاق
وال�صرف ،لكننا حولنا عملنا على امل�سار الآخر،
وهو التجارة».
ونوه �إىل �أن «املجموعة متول معدات خفيفة
وثقيلة لل�سوق ،مثل :الإطارات والزيوت ،وما
�شابه ذلك».

ل�شركات املقاوالت».
وعاد �إىل احلديث عن �أهمية التحفري ،قائالً:
«ت�أ�سي�س ال�شركات يف بلدان �أخ��رى يعترب
عمال ي�سرياً ،فيمكن خالل ثالثة �أيام ا�ست�صدار
الرتاخي�ص ،واحل�صول على رخ�ص العمال،
وكل ما حتتاجه ،على خالف ت�أ�سي�س الأعمال يف
البحرين الذي يتطلب احل�صول على موافقات
من جهات عدة تفتقد �إىل التن�سيق واالن�سجام
فيما بينها».
وذك��ر بن هندي �أن «الأم��ور ال�سيا�سية
والدعاية ب�ش�أن الأو�ضاع احلالية ت�ؤثر على
قدرة البلد على ا�ستقطاب �شركات من اخلارج»،
م�شريا ً �إىل �أن «ال�شركات املحلية حتاول �أن
تبني �أن الن�شاط التجاري قائم على قدم و�ساق،
والنمو م�ستمر ،وال�شركات تتو�سع وتكرب يف
هذا ال�سوق».
و�أو�ضح �أن «�أعمال جمموعة �شركات بن
هندي يف الفرتة املمتدة من � 2012إىل العام
 2013منت بنحو  ،%20كما �أن الربع الأول
من العام اجلاري حمل يف طياته معدالت منو
م�شجعة».
ومن جهة �أخرى ،ر�أى بن هندي �أن «ال�سوق
البحريني يعاين من ق�صور وبطء ت�شريعي
�أي�ضاً ،فهنالك قوانني مهمة جدا ً مت�س القطاع
اخل��ا���ص ،لكنها مل ت�صدر �أو �صدرت بعد
مداوالت ووقت طويلني ،مثل :قانون ال�شركات
الذي ا�ستغرق وقتا ً طويالً لإ�صداره ،والقوانني
العقارية ،وقانون اال�ستثمار التي مل تر النور
بعد».

حظر �سياقة الأجنبي يتطلب �سل�سلة تدابري �سابقة

وردا ً على ���س��ؤال ب�ش�أن ما �إذا كانت
املجموعة تدر�س العودة ل�سوق املقاوالت قال:
«لدينا اخلربة الالزمة يف هذا امل�ضمار ،غري �أننا
مل نتخذ قرارا ً ب�ش�أن ذلك ،وواقع احلال يحكي
ت�شبعا ً ب�شركات املقاوالت والبناء» ،م�ؤكدا ً �أن
«عدد ال�شركات العاملة يف �سوق املقاوالت
يف البحرين كبري جداً ،وذلك ي�ستدعي درا�سة
ال�سوق والوقوف على طاقته اال�ستيعابية،
ومراجعة ال�سيا�سات املتعلقة بالرتخي�ص

وردا ً على �س�ؤال يتعلق باللغط احلايل
ب�ش�أن قانون املرور ،ور�أيه فيه ،وخ�صو�صا ً �أنه
يرت�أ�س اللجنة امل�شرتكة بني الغرفة والداخلية
قال« :يف احلقيقة ،القانون امل�شار �إليه اطلعت
عليه قبل دخويل للغرفة ،وذلك لأنه �أر�سل
جلمعية رج��ال الأع��م��ال التي لديها جلنة
م�شرتكة مع اجلمعية».
وت��اب��ع ق��ائ�لاً« :ل��ق��د �أب��دي��ن��ا حتفظنا
وا�ستف�ساراتنا ب�ش�أن مواد عدة ،لي�س فقط
فيما يتعلق بال�سماح للأجنبي بقيادة ال�سيارة،

�سوق املقاوالت يعاين من الت�شبع

 339مليون دوالر �أنفقها الكويتيون منذ بداية العام
احتل الكويتيون املركز الثالث ،من حيث �أكرب عدد من
امل�سافرين زاروا مدينة دبي هذا العام ،بح�سب م�ؤ�شر ما�سرت
كارد لأعلى الوجهات العاملية� ،إذ بلغ عددهم � 430ألف زائر،
وهو رقم �أعلى مقارنة بجميع ال�سنوات الأربع املا�ضية.
كما ك�شف امل�ؤ�شر ،الذي �صدر �أم�س� ،أن جمموع �إنفاق
الكويتيني هذا العام يف دبي بلغ  339مليون دوالر،
وي�أتون بعد اللندنيني الذين احتلوا املركز الأول بالن�سبة
لزوار دبي ،و�أنفقوا  1.283مليار دوالر ،ثم الزوار من
الريا�ض الذين �أنفقوا  359مليون دوالر ،وحلت جدة يف
املركز الرابع� ،إذ �أنفق زوارها  333مليون دوالر ،يليهم
الباري�سيون و�أنفقوا  322مليار دوالر .وتقول الدرا�سة

�إنه يف حني �شهدت معدالت منو زوار دبي القادمني من
ال�سعودية تراجعا ً بن�سبة  ،8.50%ومنوا ً �ضعيفا ً من
الكويتيني بن�سبة  ،1.90%ف�إن معدالت منو الزوار من لندن
وباري�س �شهدت منوا ً قويا ً مكونا ً من خانات مزدوجة.
على �صعيد املدن العربية ،جاءت دبي �أوالً ك�أعلى
وجهة ،ثم الريا�ض ،و�أبوظبي ،تلتها القاهرة ،ثم عمان،
وال��دار البي�ضاء� .أما على �صعيد العامل ،فجاءت لندن
�أوالً ،ثم بانكوك ،تلتها باري�س ثالثاً ،ثم �سنغافورة ،ودبي
خام�ساً ،ثم نيويورك �ساد�ساً ،وا�سنطبول �سابعاً ،تلتها
كواالملبور ثامناً ،وهونغ كونغ تا�سعاً ،و�أخريا ً �سيئول
عا�شراً.

بل ب�ش�أن �أم��ور كثرية لها عالقة بالت�سجيل
والرتخي�ص» ،م�ؤكدا ً �أن «حظر �سياقة الأجنبي
يتطلب �سل�سلة من التدابري والإج���راءات
ال�سابقة».
ً
و�أردف ق��ائ�لا« :تطوير الطرق يلعب
دورا ً كبريا ً يف احلركة املرورية ،وكذلك الأمر
بالن�سبة لتطوير املوا�صالت العامة ،ف�إذا
ما �أرادت اجلهات الر�سمية احلد من حركة
ال�سيارات فال بد �أن توفر بديالً ،و�أن يكون لها
�شبكة طرق ،و�شبكة نقل عام ب�أنواعها ،مثل:
البا�صات ،واملرتو ،و�سيارات الأجرة ،ثم و�ضع
قيود قانونية ت�ساعد على تنظيم احلركة ،مثل:
القيادة يف بع�ض الأماكن ،وتخ�صي�ص م�سارات
للبا�صات وغري ذلك».
وتابع قائالً« :على �سبيل املثال يف بريطانيا،
و�ضعوا �ضريبة على ال�سيارات يف مناطق
االزدحام فبمجرد �أن تدخل ال�سيارة تلك املناطق
حتت�سب ال�ضريبة تبد�أ لرمبا من  5جنيهات»،
م�ؤكدا ً �أن «هنالك مقدمات �ضرورية للت�شريعات،
فعلى �سبيل املثال ال�شوارع املزدحمة بحاجة �إىل
�شرطة املرور لتنظيم حركة ال�سري ما يقلل من
اهتمام النا�س ب�أنظمة املرور».

م�شروع �سوق العمل بحاجة �إىل مراجعة وتقييم
وعن ر�أيه بال�ضجة املثارة ب�ش�أن قرارات
هيئة تنظيم �سوق العمل ،ق��ال �أحمد بن
هندي�« :إن اي م�شروع بحاجة بعد تطبيقه
�إىل مراجعة ،وتقييم ملعرفة مواطن ال�ضعف
وال��ق��وة ،والإي��ج��اب��ي��ات وال�سلبيات ،من
خالل درا�سة ت�ساعدنا على اتخاذ الطريق
ال�صحيح» ،معربا ً عن اعتقاده ب�أن «م�شروع
تنظيم �سوق العمل بحاجة �إىل تطوير ،وذلك
ال يعني التنكر ملزايا هذا امل�شروع الذي �أتاح
للكثري من �أ�صحاب الأعمال فر�صا ً وم�ساحات
للتطوير والتو�سع باال�ستفادة من برامج
متكني».
وذهب الرئي�س التنفيذي �إىل �أهمية «�إيجاد
التطوير انطالقا ً من الرقابة ،والتعاون مع
اجلهات الر�سمية ،ومراكز ال�شرطة» ،م�شريا ً
�إىل �أن «متكني ب�صدد مراجعة براجمها تطوير
نظامها ،وتلك خطوة جيدة يجب �أن تن�سحب
�أي�ضا ً على هيئة تنظيم �سوق العمل».
وا�ستدرك قائالً« :يجب �أن نعرف �أي�ضا ً
�أن �سوق العمل يف البحرين �سوق جيد ،وال
ي�شكل خطورة ،والكوادر البحرينية مطلوبة
يف منطقة اخلليج كلها ،والقطاع اخلا�ص
يف البحرين ال يجد �أف�ضل من املوظفني
البحرينيني ،لكننا يف الوقت نف�سه نريد من
الكوادر البحرينية �إرادة ورغبة يف التطوير
وركوب ال�سلم خطوة خطوة».
و�شدد على �أن «�سوق العمل يتطلب �أي�ضا ً
تطوير خمرجات التعليم ،وتزويد اخلريجني
بثقافة العمل وحبه ،بحيث يكون م�س�ؤول
املبيعات على �سبيل املثال ميتلك املهارات
الالزمة للقيام بعملية البيع».

«�سيتي جروب» تدفع  7مليارات دوالر
(د ب �أ)  -ذكرت تقارير �إعالمية اليوم الأربعاء �أن
جمموعة �سيتي جروب" قد تدفع نحو  7مليارات دوالر
يف ت�سوية مع احلكومة الأمريكية ب�سبب ما تردد عن
ت�ضليل امل�ستثمرين فيما يتعلق بالأوراق املالية التي �أدت
�إىل الأزمة املالية والركود العاملي.
وتعد �سيتي جروب ،ثالث �أكرب بنك يف الواليات
املتحدة من حيث الأ�صول من بني امل�ؤ�س�سات التي تخ�ضع
للمراقبة من قبل م�س�ؤويل العدالة الأمريكية لدورها يف
بيع الأوراق املالية املدعومة بالرهن العقاري ال�سيئة -
وهي ممار�سة �أدت �إىل التاثري �سلبا على النظام املايل
الأمريكي يف خريف عام.2008

وكان م�س�ؤولو العدالة ي�سعون للح�صول على 10
مليارات دوالر من �سيتي جروب ،وفقا لوكالة بلومربج
للأنباء املالية.
ومن بني البنوك التي اتفقت على دفع ت�سوية �ضخمة
يف الأ�شهر الأخرية "جي بي مورجان ت�شي�س"� ،أكرب بنك
يف البالد ،والذي وافق على دفع  13مليار دوالر يف
�صورة غرامات وتعوي�ضات.
وا�ضطرت �سيتي ج��روب نف�سها لدفع �أك�ثر من
1ر 1مليار دوالر يف وقت �سابق هذا العام ملجموعة
من امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات لت�سوية دعوى مدنية
بالتعوي�ض عن اخل�سائر الناجمة عن الأزمة.

