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كلمة أجندة األعمال الوطنية

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
السيدات والسادة الكرام
أسعد اهلل اوقاتكم بكل خير
لقــد قامــت اجنــدة األعمــال الوطنيــة
فــي مملكــة البحريــن بمراحلهــا الثــاث
باالشــتراك مــع مركــز المشــروعات
الدوليــة الخاصــة (ســايب) بإطــاق
مبــادرة بحثيــة لســبر اراء القطــاع
الخــاص فــي عدة قطاعات تم تحديدها
واإلتفــاق عليهــا فــي المرحلــة األولــى
بيــن الشــركاء وهــي ســتة قطاعــات
رئيســية فــي مملكــة البحريــن :تقنيــة
المعلومــات ،الصناعــة ،المقــاوالت،
الصالونــات النســائية والتجميــل،
التطويــر العقــاري والمواصــات وذلــك
لحصــر التحديــات وتقديــم المقترحــات
والمبــادرات للحلــول الممكنــة كمــا يراهــا القطــاع الخــاص حســب األولويــة فــي صــورة
بحثيــة ممنهجــة لتقديمهــا الــى اصحــاب القــرار وتحويلهــا الــى سياســات وحلــول
واوراق عمــل مــن اجــل النهــوض بهــذه القطاعــات واالقتصــاد بشــكل عــام تحقيقــا
للهــدف المنشــود بتحفيــز القطاعــات االقتصاديــة المختلفــة وتطويــر مشــاركتها في
النمــو االقتصــادي بشــكل عــام .ولقــد قــام الشــركاء بتعييــن فريــق بحثــي مكــون مــن
رئيــس وســتة باحثيــن فــي القطاعــات المعنيــة إلجــراء البحــث المنشــود .ولقــد اهتــم
البحــث فــي طــرح الســؤال اآلتــي :مــا هــي التحديــات التــي تواجهونهــا فــي عملكــم
والتــي تحــد مــن قدرتكــم علــى النمــو واالنطــاق فــي مجالكــم االقتصــادي؟ وقــد
تــم دعــوة العديــد مــن رجــال وســيدات األعمــال فــي القطاعــات الســتة المســتهدفة
فــي ورش عمــل ،ثــم تــم استشــراف ومناقشــة الحلــول الناجعــة فــي صــورة توصيــات
ومقترحــات باإلمــكان لــو تــم تطبيقهــا ان تزيــل هــذه التحديــات وتطلــق مجــاالت
النمــو والنجــاح والتوســع ،ولقــد اطلقنــا علــى هــذه المهمــة والمبــادرة صــوت
القطــاع الخــاص لتكــون جســرًا ينقــل اراء القطــاع الخــاص والمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة الــى اصحــاب القــرار والقيــادة الرشــيدة بصــورة تجعــل مشــاركة القطــاع
فعالــة فــي اعــداد الخطــة االقتصاديــة وتطبيقهــا على
الخــاص مــع الحكومــة مشــاركة َ
األرض وقــد تــم اطــاق حفــل المرحلــة األولــى برعايــة ســعادة وزيــر الصناعــة والتجــارة
والســياحة ســعادة الســيد زايــد بــن راشــد الزيانــي مســاء يــوم  ٢٨ينايــر  ٢٠١٨وكلمــة
وكيــل الصناعــة الســيد أســامة العريــض والتــي أعطــت للجنتنــا دفعــة قويــة فــي
بــذل المززيــد مــن العمــل التطوعــي للوصــول للهــدف المنشــود.
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ان المرحلــة الثانيــة والتــي تــم تدشــينها بحفــل رعــاه رئيــس مجلــس الشــورى معالــي
الســيد علــي بــن صالــح الصالــح مســاء يــوم  ٢٦مايــو  ٢٠١٨أتــت للبناء على ما تــم إنجازه
فــي المرحلــة األولــى وتــم دعــوة رجــال وســيدات األعمــال لمناقشــة البحــوث والنتائــج
المســتخلصة مــن المرحلــة األولــى ،ثــم تــم االنتقــال للمرحلــة الثالثــة والتــي امتــدت
الــى ينايــر مــن العــام  ٢٠١٩ليتــم مراجعــة األجنــدة مــع كل القوانيــن والتشــريعات التــي
تمــت طيــل الفتــرة المنصرمــة مــن عمــل األجنــدة.
ِأن أجنــدة األعمــال الوطنيــة أســلوب متقــدم فــي الشــراكة الفاعلــة بيــن الحكومــة
والقطــاع الخــاص لتحســين بيئــة العمــل ،وقــد ابتكرتهــا غرفــة التجــارة األمريكيــة
وأصبحــت اآلليــة األنجــع فــي الواليــات المتحــدة لتعديــل القوانيــن والتعليمــات
ولتمكيــن الشــركات مــن خلــق الوظائــف التــي يحتاجهــا ذلــك البلــد وتحســين بيئــة
االســتثمار ،ولقــد تــم تطبيــق هــذه المبــادرة فــي الكثيــر مــن البلــدان ومنهــا المملكــة
األردنيــة الهاشــمية ،والعديــد مــن الــدول فــي شــمال أفريقيــا وغيرهــا مــن البلــدان.
إن الدعــم والمســاندة الفنيــة والتقنيــة والماديــة التــي تــم تقديمهــا لفريــق الباحثيــن
مــن مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة (ســايب) وتحديــد اتجاهــات البحــث واطالعنــا
علــى تجــارب الــدول األخــري ومتابعــة تطورنــا فــي مراحــل العمــل وازالــة التحديــات كان
لهــا ابلــغ األثــر فــي تســهيل مهمــة الباحثيــن واتمــام هــذه المهمــة بنجــاح ..عليــه
نكــرر شــكرنا وامتناننــا لمؤسســة ســايب وطاقمهــا المتواجــد فــي مملكــة البحريــن
برئاســة األســتاذ عبدالوهــاب الكبســي علــى مشــاركتنا فــي اعــداد هــذه األجنــدة ..
ونتشــرف بالعمــل معهــم مســتقبال لتفعيــل هــذه األجنــدة.
وهــا نحــن اليــوم فــي احتفالنــا بالمرحلــة الثالثــة تحــت رعايــة معالــي الســيدة فوزيــة
بنــت عبــداهلل زينــل رئيــس المجلــس النيابــي اذ نتشــرف بهــذه الرعايــة أتقــدم بــكل
الشــكر والتقديــر ألعضــاء لجنــة اجنــدة األعمــال الوطنيــة وجميــع الرعــاة والداعميــن
وحاضــري الفعاليــات .هــذا ونتطلــع لمقابلــة القيــادة الرشــيدة لمملكــة البحريــن
لتقديــم هــذه األجنــدة اليهــا وهــي القيــادة الحكيمــة التــي عودتنــا االســتماع للقطــاع
الخــاص واالهتمــام بــه وتشــجيع دوره فــي المشــاركة فــي تســريع وتيــرة النمــو
االقتصــادي.

درويش بن أحمد المناعي
رئيس لجنة أجندة األعمال الوطنية
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رسالة مركز المشروعات الدولية الخاصة

أصحاب السعادة ممثلو السلطة
التشريعية والتنفيذية في مملكة
البحرين المحترمون
السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته،
يهديكــم مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة اطيــب تحياتــه وبعــد.
تعــد أجنــدةُ أالعمال الوطنيــة أدا ًة حيو ّيةً
لمجتمــع األعمــال المحلــي ،تهــدف إلــى
فيــز
تح ْ
تشــجيع االســتثمار ،عــن طريــق َ
نشــاط األعمــال والنمــو االقتصــادي.
وتقــوم منظمــات وجمعيــات القطــاع
الخــاص فــي الكثيــر مــن دول العالــم،
بمــا فيهــا مصــر ،العــراق ،األردن ،تونــس،
الجزائــر ،الجبــل األســود ،ورومانيــا،
وروســيا ،والواليــات المتحــدة األمريكيــة بوضــع وتطويــر أجنــدات أعمــال تُســاعد
ـد مــن تنفيذهــا
علــى تحديــد وحصــر اإلصالحــات التشــريعية واالقتصاديــة التــي ال ُبـ ّ
للنّهــوض باقتصاديــات دولهــم والمضــي بهــا ُق ُدمــً .وقــد نجحــت تلــك المنظمــات و
الجمعيــات ،عــن طريــق تلــك األجنــدات ،فــي وضع ُسـ ّلم أولويــات لقضاياهــا االقتصادية
وجــه نحــو
الم ّ
والتشــريعية ،األمــر الــذي ّ
أدى إلــى تنفيــذ عمليــات اإلصــاح االقتصــادي ُ
الســوق.
ان الســمة البــارزة التــي يمتــاز بهــا مشــروع اجنــدة االعمــال الوطنيــة هــي العمــل
الجماعــي الــذي يتســم بمشــاركة جميــع أصحــاب العالقــة فــي القطــاع الخــاص
والمجتمــع المدنــي واالكاديمــي والعمــل بــروح الفريــق لتشــخيص العقبــات التــي
تعتــرض عمليــة النمــو االقتصــادي ووضــع الحلــول الناجعــة لهــا فضــا عــن ترتبيهــا
بشــكل مجموعــة مــن األولويــات التشــريعية واإلداريــة والتنظيميــة ،ونقلهــا بوضــوح
إلــى صانعــي القــرار .وعليــه فــان العمــل الجماعــي بــروح الفريــق الواحــد يتكامــل
وتلتقــي اواصــره مــن خــال مشــاركة القطــاع العــام فــي سلســلة الحــوارات مــع القطــاع
الخــاص والتــي تتلــو عمليــة اصــدار االجنــدة ،اذ إن عمليــة اعــداد اجنــدة االعمــال تعتبــر
بمثابــة الخطــوة األولــى فــي مســيرة اإلصــاح االقتصــادي الموجــه نحــو الســوق وهــي
سلســلة تكتمــل حلقاتهــا بالحــوار البنــاء مــع القطــاع العــام.
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وفــي مملكــة البحريــن ،وانســجاما مــع رؤيــة مملكــة البحريــن  2030لتنويــع مصــادر
دخــل االقتصــاد البحرينــي وتقليــل اعتمــاده علــى الثــروات الطبيعيــة ،عمــل المركــز
وبالتعــاون مــع اللجنــة القياديــة الجنــدة اعمــال البحريــن وجمعيــة المشــاريع الصغيــرة
والمتوســطة البحرينيــة خــال العاميــن  2017و  2018علــى اعــداد االجنــدة بمشــاركة
ومــؤازرة مــن منظمــات وجمعيــات أعمــال بحرينيــة فــي قطاعــات مــن اجــل تعزيــز دور
القطــاع الخــاص فــي تحقيــق النمو االقتصادي وتحســين بيئة االســتثمار فــي البحرين.
بــدأ العمــل بتحديــد القطاعــات المؤثــرة فــي نمــو وتطــور االقتصــاد البحرينــي ومــن
ثــم تشــخيص المعوقــات والعقبــات التــي تحــد مــن تطــور تلــك القطاعــات االقتصاديــة
باإلضافــة الــى تقديــم الحلــول والتوصيــات التــي مــن شــأنها معالجــة تلــك المعوقــات
مــن وجهــة نظــر القطــاع الخــاص ومجتمــع االعمــال البحرينــي .وجــرى تنظيــم وعقــد
ـادات منظمــات وجمعيــات األعمــال ،ومجموعـ ٌـة مــن
ورشــات عمــل شــاركت فيهــا قيـ ُ
المتخصصيــن والباحثيــن فــي الشــؤون االقتصاديــة فــي مملكــة البحريــن حيــث نتــج
عنهــا مجموعــة مــن الــرؤى واألفــكار اســهمت بشــكل كبيــر فــي تطويــر محتــوى
االجنــدة واعدادهــا بالشــكل الــذي يخــدم مصلحــة االقتصاد البحريني وأبنــاء البحرين.
اود ان أوجه شــكري الخاص وكذلك شــكر وتقدير مركز المشــروعات الدولية الخاصة
إلــى جميــع أصحــاب الســعادة والســمو مــن الســادة المســؤولين فــي الســلطتين
التشــريعية والتنفيذيــة فــي مملكــة البحريــن الذيــن ســاندوا وآزروا جهــود اطــاق
اجنــدة اعمــال البحريــن وكذلــك شــكرنا وتقديرنــا العالييــن الــى جميــع المنظمــات
وجمعيــات االعمــال وممثلــي القطــاع الخــاص والخبــراء واالكاديمييــن ونخــص بالذكــر
اللجنــة القياديــة الجنــدة اعمــال البحرين بقيادة معالي عضو مجلس الشــورى الســيد
درويــش المناعــي الموقــر وجمعيــة االعمــال الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة الذيــن
لــم يدخــروا جهــدا خــال الســنتين الماضيتيــن فــي التنفيــذ واالشــراف ومتابعة جميع
األنشــطة المتعلقــة باجنــدة اعمــال البحريــن وبالتعــاون مــع كادر مركــز المشــروعات
الدوليــة الخاصــة.
مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة هــو جــزء مــن غرفــة التجــارة األمريكيــة فــي
واشــنطن ،يعمــل علــى بنــاء المؤسســات الالزمــة لإلصــاح االقتصــادي القائــم علــى
اقتصــاد الســوق .ومنــذ نشــأته فــي  ،1983تعــاون المركــز مــع قيــادات جمعيــات
األعمــال وصانعــي القــرار ومؤسســات اإلعــام ومراكــز البحــوث االقتصاديــة واألكاديميــة
فــي بنــاء األطــر القانونيــة والمؤسســية الداعمــة لبيئــة مناســبة لتوســيع القاعــدة
االقتصاديــة .ومــن أهــم القضايــا األساســية التــي يتعــاون فيهــا المركــز مــع شــركائه
المحلييــن تعزيــز مفاهيــم وممارســات حوكمــة الشــركات ومواطنــة الشــركات،
والنزاهــة والشــفافية ،وكذلــك تدعيــم البنــى المؤسســية لجمعيــات األعمــال،
وحقــوق الملكيــة ،وايجــاد حلــول للتعامــل مــع قضايــا قطــاع االقتصــاد غيــر الرســمي
وغيرهــا مــن الموضوعــات المرتبطــة ببنــاء مجتمــع اقتصــادي ســليم تنعكــس آثــاره
علــى حيــاة المواطنيــن.
عبد الوهاب الكبسي
المدير العام لمركز المشروعات الدولية الخاصة
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أعضاء لجنة أجندة األعمال الوطنية

السيد درويش بن حمد المناعي
رئيس لجنة أجندة األعمال الوطنية

الدكتور عبدالحسن الديري
رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة البحرينية

الدكتور حسين الربيعي
رئيس فريق الباحثين

السيدة كلثم عبدال ّله زينل
سيدة أعمال

السيد احمد عبداهلل البنخليل
رجل أعمال
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السيدة نادية العبدال ّله
سيدة أعمال

السيد علي حسن الري
رجل أعمال

السيد يونس الموسوي
رجل أعمال

جالل مجيد ناصر
استشاري

السيد هشام مطر
رجل أعمال

السيد عبدالرحيم فخرو
نائب رئيس جمعية المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة البحرينية

السيد أسامة حبيب النوين
مدير عام  -معهد سيد للتدريب
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فريق الباحثين
الدكتور  /حسين الربيعي
رئيس فريق الباحثين -أجندة األعمال
الوطنية  -مملكة البحرين
عضــو فــي فريــق أجنــدة األعمــال الوطنيــة
لمملكــة البحريــن ،حاصــل علــى الدكتــوراه فــي
إدارة األعمــال مــن جامعــة تيســايد بالمملكــة
المتحــدة ،عمــل فــي العديــد مــن المؤسســات
الوطنيــة بمملكــة البحريــن منهــا جامعــة
البحريــن ومعهــد البحريــن للتدريــب والكثيــر مــن
المؤسســات التدريبيــة داخــل وخــارج المملكــة.
قــام باجــراء العديــد مــن البحــوث المنشــورة فــي
مؤتمــرات وصحــف علميــة عالميــة.

الباحث  /نبيل حسن السلمان
باحث قطاع تقنية المعلومات -أجندة
األعمال الوطنية  -مملكة البحرين
باحــث واستشــاري تدريــب وتوظيــف لــدي العديــد
مــن المؤسســات  -حاصل علــى درجة البكالوريس
فــي العلــوم تخصــص رياضيــات ،عمــل مديــرا لعــدة
معاهــد تدريبيــة وهــو يعمــل األن منســق عــام
لمشــروع تمهيــد لتدريــب وتوظيــف المهندســين
حديثــي التخــرج فــي البحريــن وباحثــا فــي فريــق
أجنــدة األعمــال الوطنيــة ومسشــارا إلحــد المعاهــد
التدريبيــة.

الباحثة  /ميساء حسين قاسم
باحثة قطاع الصالونات النسائية -أجندة
األعمال الوطنية  -مملكة البحرين

مديــرة مشــاريع معتمــدة (® ) PMPوحاصلــة علــى
البكالوريــس فــي اإلتصــاالت ،خبيــرة فــي مجــال
اإلتصــاالت واســتراتيجية الشــركات العالميــة وادارة
األعمــال عملــت فــي شــركة بتلكلــو وســاعدة فــي
انشــاء شــركة زيــن لإلتصاالت في مملكــة البحرين .
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الباحث  /جالل مجيد ناصر
باحث قطاع المقاوالت -أجندة األعمال
الوطنية  -مملكة البحرين
االستشــاري الرئيســي ،اقتصــادي ،إحصائــي
وباحــث لــدى شــركة جفكــون لالستشــارات
لتحســين اإلنتاجيــة ،حاصــل علــى درجــة
الماجســتير فــي اقتصاديــات العمالــة التطبيقيــة
للتنميــة ،عضــو مؤســس لالتحــاد البحرينــي
لألبحــاث ،وعضــو معهــد الخدمــات اإلداريــة ،ألــف
وشــارك فــي تأليــف العديــد مــن األبحــاث.

الباحث /الدكتور جعفرالصائغ
باحث قطاعي الصناعة و النقل
والمواصالت -أجندة األعمال الوطنية-
مملكة البحرين
حاصــل علــى درجــة الدكتــوراه فــي اإلقتصــاد مــن
جامعــة كييــل ببريطانيــا ،الرئيــس التنفيــدي
لمركــز عــا للدراســات واإلستشــارات ،عمــل
ســابقا مسشــار اقتصــادي لمجلــس الشــورى فــي
مملكــة البحريــن.

الباحثة  /فاطمة الحداد
باحثة قطاع التطوير العقاري أجندة
األعمال الوطنية  -مملكة البحرين
مصممــة داخليــة بحرينيــة عملــت فــي مجــال
تســويق العقــارات منــذ  2007حتــى  ، 2012ثــم
انتقلــت للعمــل مــع مجــال التدريــب المهنــي
و انضمــت لفريــق متخصــص فــي التدقيــق
وتحســين الجــودة .تعمــل حاليــا علــى ادارة
مشــروعها الخــاص “ أوبتمايــزد” والمتخصــص
فــي تطويــر المؤسســات وإعــداد الدراســات
الماليــة والتســويقية واستشــارات إدارة األعمــال.
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تتقدم لجنة أجندة األعمال الوطنية بمملكة البحرين
بجزيل الشكر واالمتنان لجميع الجهات الداعمة
ونذكر منها بالخصوص
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

وزارة الصناعة والتجارة والسياحة
وزارة العمل والتنمية االجتماعية
مجلس التنمية االقتصادية
غرفة تجارة وصناعة البحرين
صندوق العمل تمكين
مجلس الشورى
مجلس النواب
مكتب برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  -البحرين
لجنة أجندة األعمال الوطنية  -المملكة األردنية الهاشمية

كمــا تتقــدم اللجنــة بالشــكر والتقديــر لجميــع الجهــات األخــرى التــي بذلــت كل جهــد
داعــم لهــا فــي ذلــك ســواء مــن القطــاع العــام او الخــاص مــن داخــل المملكــة او
خارجهــا.
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يتقدم رئيس وأعضاء لجنة اجندة األعمال الوطنية
لمملكة البحرين
باالمتنان والشكر لهذه الكوكبة من فريق مركز
المشروعات الدولية الخاصة (سايـب) التي قدمت
الدعم المادي والفني والمعنوي طيلة اعداد هذه األجندة
والتواصل المستمر بالحضور الشخصي وتشريفنا في
مملكة البحرين باإلضافة لمتابعتهم المستمرة عبر
وسائل التواصل والمكالمات المؤتمرية المتعددة.
عبدالوهاب الكبسي
المدير العام
مركز المشروعات الدولية الخاصة

باربرا النكلي
مدير برامج اقدم
الشرق األوسط وشمال افريقيا
مركز المشروعات الدولية الخاصة

محمد السعيدي
منسق برامج
الشرق األوسط وشمال افريقيا
مركز المشروعات الدولية الخاصة
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الملخص التنفيذي

منــذ العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي ومملكــة البحريــن تســعى إلــى تهيئــة
االقتصــاد الوطنــي لمرحلــة مــا بعــد النفــط ،وذلــك مــن خالل توفيــر المناخ االســتثماري
المناســب الســتقطاب االســتثمارات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة .ولترجمــة هــذه
تميــز بالتحديــات االقتصاديــة والسياســة اســتندت مملكــة
الطموحــات فــي عصــر ّ
البحريــن إلــى رؤيــة اقتصاديــة تتجســد فــي أن اإلنســان هــو محــور التنميــة وغايتهــا،
تحديــات عصــر التكنولوجيــا ،وذلــك بترســيخ قيــم
وتهيــئ مواطنيهــا لمواكبــة
ّ
العمــل واإلبــداع واالبتــكار وأخــذ زمــام المبــادرة.
يســلط هــذا البحــث الضــوء علــى أهــم القطاعــات الخاصــة فــي مملكــة البحريــن
وكيفيــة دعمهــا لتحســين بيئــة العمــل فيهــا وتشــمل الصناعــة ،المقــاوالت ،النقــل
والمواصــات ،العقــارات ،الصالونــات ،وتقنيــة المعلومــات .وقــد ســعى الباحثــون إلــى:
-1توفيــر معلومــات حــول القطاعــات االقتصاديــة فــي مملكــة البحريــن وأثرهــا فــي
االقتصــاد الوطنــي.
-2عرض ألهم التحديات التي تواجه هذه القطاعات وشرح أسباب حدوثها.
-3رفــع توصيــات للجهــات الحكوميــة المذكــورة فــي البحــث
للحــد مــن المعوقــات
ّ
التــي تواجــه رجــال األعمــال والمســتثمرين.
-4أن تعكــس أجنــدة أعمــال تطلعــات القطــاع الخــاص بصــورة ممثلــة إلــى درجــة
كبيــرة مــع مراعــاة أن تكــون التوصيــات واقعيــة قابلــة للتطبيــق.
وقد توصل الباحثون إلى حقائق ونتائج في غاية األهمية نذكر منها:
 -1يتفــق الباحثــون مــع مــا جــاء فــي الرؤيــة االقتصادية  2030من أن النمــوذج االقتصادي
الحالــي قــد خلــق الكثيــر مــن التحديــات االقتصاديــة وهــو بطبيعــة الحــال غير مناســب
للفتــرة القادمــة ،وكان يفتــرض تغييــره منــذ فتــرة طويلــة ألنــه كان مصــدر للمعوقــات
االقتصاديــة والسياســية وليس مصــدرا للتقدم.
-2كمــا يــرى الباحثــون أن المؤسســات االنتاجيــة تشــتكي مــن ارتفــاع الرســوم إال أنــه
يصعــب تغييــر جميــع القــرارات التــي مــن شــأنها خفــض الرســوم المفروضــة علــى
المؤسســات .فهــذا يتعلــق بالتغييــر االقتصــادي الشــامل والــذي يؤثــر علــى جميــع
القطاعــات التجاريــة الخاصــة فــي المملكــة ،الجديــر بالذكــر أن المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة هــي التــي تواجــه التأثيــر األكبــر مــن ارتفــاع األســعار.
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 -3يــرى الباحثــون أنــه علــى الرغــم مــن وجــود رؤيــة واضحــة للقطاعــات االقتصاديــة
وفــرص اســثمارية مســتمرة ،اال أن البيروقراطيــة الحاليــة فــي االقتصــاد الوطنــي ال
تخــدم الرؤيــة االقتصاديــة وتتســبب بالكثيــر مــن التعطيــل لمشــاريع التطويــر.
 -4ان مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الخــاص هــو غيــاب الشــراكة الفعالــة
مــع القطــاع العــام حيــث يشــعر أصحــاب المؤسســات اإلنتاجيــة أن ليــس لديهم صوت
فعــال فــي اللجــان والمجالــس الحكوميــة ،باإلضافــة الــى غيــاب الســلطة الخاصــة بإدارة
تنظيــم االســتثمارات حيــث ال يوجــد جهــة محــددة للجــوء اليهــا لحــل مــا يعتــرض
المســتثمر مــن مشــكالت .كمــا أنــه وبعــد ارتفــاع الرســوم والضرائــب تولــد ضعــف فــي
الميــزة التنافســية فــي القطاعــات وخاصــة القطــاع الصناعــي.

أهم توصيات الدراسة
 اصدار التشــريعات والقوانين التي تحقق التطلعات وتقلل المشــاكل والصعوباتومثاال على ذلك اإلســراع في اصدار مشــروع تشــجيع وحماية االســتثمار.
 انشــاء برامــج للتمويــل المالــي الميســر و مثــاال علــى ذلــك انشــاء برنامــج لتحويــلالديــن التجــاري للمؤسســات الــى برنامــج للتمويــل المالــي الميســر عبــر تمكيــن.
 رغــم انشــاء مركــز تنميــة الصــادرات حديثــا اال انــه يحتــاج الــى المزيــد مــن التطويــرحيــث انــه اليقــدم الدعــم للمؤسســات المتوســطة حاليــا.
 تأســيس إجــراءات المحطــة الواحــدة للشــحن البــري للشــاحنات المتجهــة عبــر منفذجســر الملــك فهد.
 تعرفة مخفضة للخدمات للمصانع التي تساهم بقدر كبير في الناتج الوطني. وضــع آليــة مختلفــة لنســبة البحرنــة للعمالــة علــى حســب نوعيــة الصناعــة كمــا هــومطبــق فــي قطــاع المقــاوالت حاليــا.
 االســتمرار فــي منــح االعفــاء مــن الرســوم الجمركيــه علــى المعدات و المــواد الداخلةفــي االنتــاج باالضافــة لقطــع الغيــار و المواد االســتهالكية الغيــر متوفرة محليا.
 اعطــاء االولويــة للمنتجــات الوطنيــة فــي المشــتريات الحكوميــة كمــا هــو معمــولحديثــا فــي دعــم المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة حديثــا.
 انشــاء صالــة لعــرض المنتجــات الوطنيــة برســوم رمزيــة مــع إيجــاد آليــة لعــرض كافــةالمنتجــات الوطنيــة فــي الخارج.
 توعيــة المواطــن والمقيــم باهميــة تشــجيع المنتجــات الوطنيــة عبــر القنــواتالمختلفــة.
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 خلــق برامــج الدمــاج الموظفيــن الذيــن تــم احالتهــم لبرنامــج التقاعــد المبكــر فــيالقطــاع الخــاص.
 وضــع آليــة مختلفــة ومناســبة الســترداد رســوم الخدمــات يراعــى فيهــا بعــد وقــربالمشــروع عــن مركــز توافــر الخدمــة.
 مراجعــة نظــام سياســة التأشــيرة المرنــة للعمالــة األجنبيــة وذلــك لتقليــل اآلثــارالســلبية علــى القطــاع الخــاص.
 اإلســراع فــي انشــاء محاكــم تجاريــة متخصصــة لســرعة البــت فــي قضايــا األعمــالوتنفيــذ احكامهــا بالســرعة المطلوبــة.
 لتطويــر قطــاع العقــارات ينبغــي تطويــر المركــز البلــدي الشــامل و جعــل المركــزالجهــة المختصــة بجميــع تراخيــص البنــاء وجعــل المكاتــب الخاصــة فــي بقيــة
المحافظــات تحــت مظلــة المركــز البلــدي الشــامل و بذلــك نكــون قــد وحدنــا إجــراءات
تراخيــص البنــاء لجميــع مناطــق البحريــن .وكذلــك توحيــد االجــراءات عنــد جاهزيــة
المشــروع.
 إنشــاء مجلــس لمزاولــة أعمــال المقــاوالت يتركــز عملــه فــي تحديــد معاييــر العمــلوالجــودة لمزاولــي األعمــال ويختــص بوضــع التشــريعات والسياســات العليــا التــي
تحكــم عمــل هــذا القطــاع بمــا يضمــن أعلــى مســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي علــى
أن يكــون مشــكال بصــورة أساســية مــن أصحــاب الكفــاءة والخبــرة مــن أصحــاب العمــل
فــي القطــاع باإلضافــة إلــى ممثليــن مــن األطــراف ذات العالقــة بــه
 إنشــاء دراســة تنظيميــة لقطــاع الصالونــات باإلضافــة الــى توفيــر دعــم مــاديواستشــاري ألصحــاب الصالونــات المتعثــرة.
 تعديــل التشــريعات لتــوازن بيــن حقــوق العامــل وصاحــب العمــل وبالــذات فــيقطــاع الصالونــات.
 العمــل علــى ســن التشــريعات والقوانيــن لغــرض تعزيــز ونشــر الحمايــة الفكريــةألنشــطة تقنيــة المعلومــات.
 دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة وتشــجيع المؤسســات الوطنيــة العاملــة فــيتقنيــة المعلومــات.
 تطويــر هيــكل القطــاع الصناعــي بحيــث يحتــوي علــى صناعــات تصنــف بعاليــةالتقنيــة تكــون قــادرة علــى انتــاج منتجــات ذات محتــوى معرفــي كثيــف.
 ضرورة تطوير قطاع النقل لتحقيق أًجندة التنمية المستدامة. العمل على استكمال وتحديث البنية التحتية لقطاع النقل.مالحظة هامة:
أعــدت بحــوث هــذه األجنــدة مــن قبــل متخصصيــن وباحثين ذوي خبرة فــي القطاعات
التــي أســندت لهــم ويتحمــل النتائــج العلميــة وماذكــر فيهــا مــن محتــوى الباحثــون
بأنفسهم.
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أو ً
ال :المقدمة:
منــذ العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي ومملكــة البحريــن تســعى إلــى تهيئــة
االقتصــاد الوطنــي لمرحلــة مــا بعــد النفــط ،وذلــك مــن خالل توفيــر المناخ االســتثماري
المناســب الســتقطاب االســتثمارات المحليــة واإلقليميــة والعالميــة ،والتــي مــن خاللها
ـو القــادرة
يمكــن توســعة وتنويــع القاعــدة االقتصاديــة وبالتالــي تحقيــق معــدالت النمـ ّ
علــى توفيــر فــرص عمــل جديــدة ورفــع المســتوى المعيشــي وتوفيــر حيــاة كريمــة
آمنــة للمواطنيــن.
تميــز بالتحديــات االقتصاديــة والسياســة
ولترجمــة هــذه الطموحــات فــي عصــر ّ
اســتندت مملكــة البحريــن إلــى رؤيــة اقتصاديــة تتجســد فــي أن اإلنســان هــو محــور
تحديــات عصــر التكنولوجيــا ،وذلــك
التنميــة وغايتهــا ،وتهيــئ مواطنيهــا لمواكبــة ّ
بترســيخ قيــم العمــل واإلبــداع واالبتــكار وأخــذ زمــام المبــادرة.
من خالل هذه الدراسة سوف نسلط الضوء على:
 -1مالمح وركائز النمو لالقتصاد البحريني
 -2الرؤية المستقبلية االقتصادية  2030لمملكة البحرين
 -3أهم التحديات التي تواجه العملية التنموية االقتصادية في البحرين
 -4أهم التحديات التي تواجه القطاعات االقتصادية التالية
 الصناعة النقل والمواصالت العقارات الصالونات تقنية المعلومات -المقاوالت

ثانيًا :الرؤية االقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين 2030
تشــكل الرؤيــة االقتصاديــة للبحريــن حتــى العــام  2030وتنفيــذ اإلســتراتيجية
االقتصاديــة أحــد العوامــل التــي تحــدد التوجــه المســتمر للمملكــة .ففــي عــام ،2008
تــم وضــع اللمســات النهائيــة لرؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة حتــى عــام ،2030
والتــي جــاءت ثمــرة ســنوات مــن المشــاورات والعمــل الــدؤوب مــع الشــركاء فــي
القطاعيــن العــام والخــاص ،وخبــراء محلييــن وإقليمييــن وعالمييــن ،وبــدأ العمــل
علــى تنفيذهــا.
إن وجــود رؤيــة اقتصاديــة بعيــدة المــدى أمــر ضــروري لرســم حاضــر ومســتقبل البلــد،
إنهــا البوصلــة التــي يفتــرض أن يسترشــد بهــا الجميــع مــن حكومــة وقطــاع خــاص
ومواطنيــن ومســتثمرين .فهــي تحــدد االتجاهــات العامــة للمســتقبل .والرؤيــة
هــي إطــار عــام يمكــن مــن خاللــه إعــداد االســتراتيجيات والخطــط التنفيذيــة األكثــر
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تفصيــا .كمــا أن الرؤيــة تحــدد األهــداف االقتصاديــة فــي المرحلــة القادمــة ،وتحــدد
مســئوليات الجميــع وخاصــة القطــاع العــام .فهــي مجموعــة مــن االلتزامــات تتعهــد
الدولــة بتنفيذهــا خــال الســنوات القادمــة.
إن الهــدف االســتراتيجي العــام للــرؤى االقتصاديــة هــو تحقيــق التنميــة المســتدامة
والتــي هــي عبــارة عــن تلبيــة احتياجــات الجيــل الحالــي دون التضحيــة بقــدرة األجيــال
المقبلــة علــى تحقيــق احتياجاتهــا .وقــد تتعــرض حقــوق األجيــال القادمــة للخطــر
إذا مــا تــم اســتنزاف المــوارد الطبيعيــة أو الناضبــة دون اســتبدالها بمــوارد أخــرى
متجــددة .ويمكــن أن يحــدث اســتنزاف للمــوارد مــن خــال
 عوائد منخفضة على الثروة؛ إنفــاق ُمبالــغ فيــه وخاصــة علــى المشــاريع قليلــة العائــد وعاليــة التكلفــة وتكــونشــكلية أو مظهريــة فقــط.
 تطور اقتصادي سريع يؤدي إلى إجهاد االقتصاد واإلضرار بالبيئة الطبيعية غياب االستراتيجيات الفعالة التي يتفاعل معها المجتمع.إن إحــدى األدوات الرئيســية لتحقيــق الرؤيــة االقتصاديــة هــي القــدرة علــى اســتقطاب
االســتثمارات الوطنيــة واألجنبيــة ،األمــر الــذي يعنــي:
 -1أهمية وضع خطة استراتيجية قادرة على جذب روس األموال الوطنية واألجنبية
 -2ضرورة تحديد حجم االستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه األهداف
 -3تفعيل دور القطاع الخاص للتنسيق في تحقيق هذه االستثمارات
 -4اختيــار التنميــة التــي تتماشــى متطلباتهــا مــع المــوارد المتاحــة أو التــي يمكــن
توافرهــا مســتقبال .فعلــى ســبيل المثــال ،إن الحركــة االقتصاديــة التــي شــهدتها
القطاعــات غيــر النفطيــة قبــل انخفــاض أســعار النفــط ال تعنــي بالضــرورة نمــوا
اقتصاديــا حقيقيــً ألنــه ال يخلــق فــرص عمــل وال يســاهم فــي تنويــع مصــادر الدخــل وال
يخلــق قاعــدة إنتاجيــة مســتدامة  .بــل العكــس قــد تكــون لــه ســلبيات كثيــرة علــى
االقتصــاد الوطنــي منهــا:
 استنزاف الموارد ارتفاع األسعار اســتمرار وتفاقــم المشــاكل االقتصاديــة التــي يعانــي منهــا االقتصــاد الوطنــيوالمجتمــع.
 -5ولكــون البحريــن تعتمــد علــى العمالــة األجنبيــة بشــكل كبيــر ،فإنــه ينبغــي أيضــً
تحديــد النمــو الســكاني المســتهدف (كــم هــو عــدد الســكان المالئــم الــذي تطمــح
لــه الرؤيــة والــذي يجــب أن يتماشــى مــع المــوارد المتاحــة) ،وكذلــك عــدد العمالــة
المســتهدفة  ،هــذه العمالــة تكــون أداة لتحقيــق التنميــة وأهــداف الرؤيــة االقتصادية.
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المالمح الرئيسية للرؤية االقتصادية المستقبلية لمملكة البحرين :
 تمثــل الرؤيــة عرضــً متكامــ ًا لرؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة ،والتــي تضــع
تصــورًا بعيــد المــدى للمســارات المســتقبلية لالقتصــاد الوطنــي خــال فتــرة زمنيــة
تمتــد حتــى عــام 2030
 توجــز رؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة حتــى العــام  2030دوافــع اإلصــاح والتطويــر،والطموحــات المحــددة القتصــاد وحكومــة ومجتمــع المملكــة ،وفقً ــا للمبــادىء
ٌ
المتمثلــة فــي االســتدامة والتنافســية والعدالــة
األساســية
 تنفذ هذه الرؤية من خالل خطط إستراتيجية مفصلة ،وخطط تنفيذية الهــدف الرئيســي للرؤيــة هــو زيــادة دخــل األســرة الحقيقــي إلــى أكثــر مــن الضعــفبحلــول العــام .2030
 وطبقــا للرؤيــة هنــاك حاجــة إلــى إصالحــات متكاملة على مســتوى االقتصــاد الكلي.وذلــك مــن خــال تغييــر النمــوذج االقتصــادي الحالــي ،وزيــادة مســتوى المنافســة التي
تتطلــب زيــادة اإلنتاجيــة واالبتكار.
 وطبقــا للرؤيــة االقتصاديــة فــإن النمــوذج االقتصــادي الحالــي قــد خلــق الكثيــرمــن المشــاكل االقتصاديــة وهــو بطبيعــة الحــال غيــر مناســب للفتــرة القادمــة،
وكان يفتــرض تغييــره منــذ فتــرة طويلــة ألنــه كان مصــدر للمشــاكل االقتصاديــة
والسياســية وليــس مصــدرا للتقــدم .فعلــى ســبيل المثــال تقــر الرؤيــة
 -1أن نظــام التعليــم مــازال غيــر قــادر علــى تزويــد الشــباب بالمهــارات والمعــارف
المناســبة للنجــاح فــي ســوق العمــل فــي المملكــة
ْ
العمالــة والمهــارات المطلوبــة،
 -2أن البحريــن تواجــه تحديــات تتعلــق بمســتوى
وســتدخل أعــداد أكبــر مــن المواطنيــن البحرينييــن إلــى ســوق العمــل مقارنــة بــأي
وقــت مضــى.
 -3يقــدر حال ًيــا عــدد الذيــن يدخلــون ســوق العمــل ســنويًا مــن الحاصليــن علــى
مؤهــل جامعــي -علــى األقــل -بحوالــي  4آالف مواطــن بحرينــي .وطبقــً للرؤيــة فــإذا
مــا اســتمرت االتجاهــات االقتصاديــة علــى وضعهــا الحالــي فــإن أعــداد الوظائــف
ونوعياتهــا لــن تســتطيع تلبيــة حجــم الطلــب ،وذلــك لالعتبــارات مختلفــة منهــا
 ركود متوسط أجور المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص.ـنويا و يتجــاوز راتبها الشــهري
 يقــدر عــدد الوظائــف التــي يوفرهــا القطــاع الخــاص سـ ً 500دينــار بحرينــي بنحــو  1،100فرصــة عمــل فقــط للبحرينييــن ،وحوالــي  2،700لغيــر
البحرينييــن.
 ال يعتبر المواطن البحريني حتى اآلن االختيار األمثل للقطاع الخاص -4إنــه وكمــا جــاء فــي الرؤيــة فــإن االبتــكار فــي البحريــن يــكاد أن يكــون معدومــً
علــى المســتوى العالمــي.
 -5إن معدالت إنتاجية االقتصاد الوطني في البحرين ال تواكب المنافسة العالمية.
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وطبقا للرؤية يمكن معالجة هذه االختالالت من خالل:
 -1تطوير نوعية الوظائف والمهن ورفع مستواها في البحرين.
بالتحــول إلــى اقتصــاد يحفــزه
 -2تغييــر نمــوذج النمــو االقتصــادي الحالــي ،وذلــك
ٌ
القطــاع الخــاص المبــادر،
 -3رفع معدالت اإلنتاجية
 -4االبتكار
 -5وقــد أشــارت الرؤيــة إلــى أنــه لــن يقــوم القطــاع الخــاص البحرينــي باإلعتمــاد علــى
العمالــة األجنبيــة ذات التكلفــة المنخفضــة كأســاس لقدرتــه التنافســية

المبادئ األساسية التي تقوم عليها الرؤية االقتصادية:
 االستدامة التنافسية العدالة فيما يتعلق بالعدالة تؤكد الرؤية أنه يمكن تحقيقها من خالل التالي: أن يلتزم القطاعان العام والخاص بالشفافيةً
مرتبطــا
 توفيــر أجــواء التنافــس الحــر العــادل فــي كافــة المعامــات ســواء كان ذلــكأراض أم ترســية مناقصــة.
بالتوظيــف أم بمــزاد عــام لبيــع
ٍ
 اســتئصال الفســاد ،والســعي إلــى التطبيــق العــادل للقوانيــن والعدالــة فــيالمجتمــع تعنــي معاملــة الجميــع بالتســاوي
 -تطبيق المعايير الدولية لحقوق اإلنسان

المعاييــر التــي جــاءت بهــا الرؤيــة لقيــاس النجــاح ومــدى قــدرة الدولة
علــى تحقيــق أهدافها:
 -1ســوف تُســتخدم اإلنتاجيــة وفــرص العمــل ذات األجــور المجزيــة المتوافــرة فــي
القطــاع المالــي كمعيــار للقطاعــات األخــرى باإلضافــة إلــى ذلــك المعــدل اإلجمالــي
لإلنتاجيــة.
 -2ســوف تتأكــد الحكومــة مــن اســتفادة جميــع المواطنيــن بشــكل عــادل مــن منافع
النمــو االقتصــادي مــن خــال مــا يلــي:
 التأكــد مــن أن النمــو االقتصــادي يخلــق فــرص عمــل ذات أجــور متوســطة إلــىمرتفعــة لزيــادة دخــل جميــع شــرائح المجتمــع.
 التأكــد مــن تأميــن المســاواة وتحقيــق تكافــؤ الفــرص للبحرينييــن فــي ســوقالعمــل مــن خــال مراجعــة قوانيــن العمــل ،ونظــام الهجــرة.
 حجم تدفقات االستثمار األجنبي المباشر ،ونسبتها من الناتج المحلي اإلجمالي. عــدد الفــرص الوظيفيــة الجديــدة ذات األجور المتوســطة إلى العالية التي يشــغلهاالمواطنون البحرينيون.
 معــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي الحقيقي ومســاهمة القطاعــات ذات اإلمكانيةالعاليــة فــي خلــق فــرص عمــل واعدة.
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 وبالنســبة للهــدف المتعلــق بحكومــة فعالــة ذات كفــاءة عاليــة فــإن المعاييــرالموجــودة فــي الرؤيــة هــي
 نسبة نفقات القوى العاملة في الحكومة في الناتج المحلي اإلجمالي، مؤشر البنك الدولي لكفاءة ومساءلة القطاع العام		
 مؤشر الجودة النوعية لإلدارة ومؤشر مساءلة القطاع العام ،وهماجزء من تقرير البنك الدولي حول التنمية االقتصادية في دول منطقة
الشرق األوسط وشمال أفريقيا.
 نسبة األسر التي يزيد مدخولها عن الحد األدنى للدخل الوطني.		
 المعدل المتوقع لسنوات العمر ،والتحسن في أداء مقدمي خدمات الرعايةالصحيــة وفقــً لمعاييــر الرقابــة واإلشــراف علــى القطــاع الصحــي
 بالنســبة إلــى االســتمرار فــي سياســة محاربــة الفســاد والقضــاء علــى المحســوبية،وتطويــر النظــام القضائــي لضمــان عدالــة وســرعة تســوية المنازعــات فــإن المعاييــر
المعتمــدة فــي الرؤيــة هــي كالتالــي:
ـزءا مــن مؤشــرات ضوابــط اإلدارة الداخليــة
 تصنيــف جــودة األنظمــة التــي تشــكل جـ ًالعالميــة المعتمــدة لــدى البنــك الدولــي
ـزءا مــن مؤشــرات ضوابــط اإلدارة الداخليــة العالميــة
 جــودة األنظمــة التــي تشــكل جـ ًالمعتمــدة لــدى البنــك الدولــي.
 فيمــا يتعلــق بخفــض االعتمــاد علــى اإليــرادات النفطيــة لتمويــل النفقــات الحاليــةوخفــض اإلنفــاق غيــر الفعــال واســتثمار اإليــرادات النفطيــة بطــرق تضمــن الرخــاء
واالزدهــار لجميــع البحرينييــن فــي المســتقبل .فــإن المعيــار المســتخدم هنــا هــو
نســبة النفقــات المتكــررة التــي يتــم تمويلهــا بواســطة اإليــرادات المتكــررة.
 بالنسبة لتحسين المستوى المعيشي فإن المعيار الذي جاءت به الرؤية هو -نسبة األسر التي يزيد مدخولها عن الحد األدنى للدخل الوطني.

تشتمل اإلستراتيجية االقتصادية الوطنية على ثالثة مبادئ إرشادية
هي:
 تعزيــز القطــاع الخــاص وتعديــل التــوازن بيــن الفــرص الوظيفيــة فــي القطاعيــنالعــام والخــاص.
 استهداف التنوع واالبتكار في ظل اقتصاد مستدام قائم. التأكــد مــن تهيئــة المهــارات الالزمــة بمــا يتناســب مــع التغييــر فــي عناصــر إيجــادالقيمــة.

الطموحات على مستوى االقتصاد والحكومة والمجتمع:
ومــن أجــل تحويــل رؤيــة مملكــة البحريــن االقتصاديــة حتــى العــام  2030إلــى حقيقــة
واقعــة ،وضــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة اإلســتراتيجية االقتصاديــة الوطنيــة.
وتشــكل هــذه اإلســتراتيجية مســار عمــل واضحــة ،وتترجــم طموحــات الرؤيــة
االقتصاديــة إلــى مبــادرات إســتراتيجية يجــري تنفيذهــا .وتهــدف فــي المحصلــة
النهائيــة تحســين المســتوى المعيشــي للمواطنيــن عــن طريــق خلق أفضــل الفرص
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الممكنــة لهــم  ،وتطويــر بيئــة األعمــال وتشــجع جــذب االســتثمارات ،وتمكــن المملكــة
مــن المنافســة فــي األســواق العالميــة ،وجعــل البحريــن المــكان المفضــل لتأســيس
األعمــال علــى الصعيــد اإلقليمــي.

الطموحات على مستوى االقتصاد:
 تحفيز النمو االقتصادي من خالل تحسين اإلنتاجية والمهارات. قيام البحرين بتطوير وتنويع اقتصادها بالتركيز على القطاعات الحاليةذات اإلمكانيات العالية.
 تحويل االقتصاد على المدى الطويل باالستفادة من الفرص الناشئةالجديدة.

الطموحات على مستوى الحكومة:

 التركيز األساسي للحكومة على وضع السياسات المبتكرة. أن يصبح القطاع العام أكثر إنتاجية ،وأن يكون مسئوالً عن تقديمخدمات ذات نوعية أعلى من خالل عمليات أكثر كفاءة.
 إيجاد نظام رقابي حكومي واضح وشفاف يتم تطبيقه بإنصاف ويؤديإلى تسهيل عملية النمو االقتصادي.
 تعزيز استدامة التمويل الحكومي بخفض االعتماد على اإليراداتالنفطية لتمويل النفقات الحالية.
 إنشاء بنية تحتية ذات معايير عالمية تعزز من مزايا البيئة االستثماريةللبحرين وتربطها باالقتصاد العالمي.

الطموحات على مستوى المجتمع:

 مستوى عالي من المساعدات االجتماعية يعطي جميع البحرينيينفرصًا متكافئة.
 تمكين جميع المواطنين والمقيمين في البحرين من الحصول علىرعاية صحية ذات نوعية عالية.
 حصول البحرينيين على أعلى مستوى ممكن من التعليم يستطيعونمن خالله مواصلة الحصول على المهارات المطلوبة لتحقيق طموحاتهم.
 توفير البيئة اآلمنة. تمتع المواطنين والمقيمين في البحرين بمناخ معيشي ثقافي آمنوجذاب.
 خلق برامج إلدماج الموظفين الذين تم احالتهم لبرنامج التقاعد المبكرفي القطاع الخاص.
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ثالثًا :أهم التحديات التي تواجه التنمية االقتصادية في المملكة:
 -1الزيــادة المطــردة فــي عــدد الســكان فــي المملكــة حيــث يبلــغ معــدل النمــو
الســنوي للســكان فــي المملكــة حوالــي ( )%3.5وهــو مــن المعــدالت العالميــة العاليــة
للنمــو الســكاني .وخــال الســنوات القليلــة الماضيــة وبالتحديــد بعــد الميثــاق
الوطنــي شــهدت البحريــن نمــوا كبيــرا فــي الســكان حيــث وصــل إلــى  1.501.116فــرد.
جــزء مــن هــذا النمــو هــو بســبب الوافديــن والجــزء األخــر كان بســبب الزيــادة غيــر
المدروســة فــي العمالــة األجنبيــة غيــر الماهــرة نتيجــة للنمــو االقتصــادي الــذي كان
ناجمــا فــي األســاس مــن النمــو العمرانــي وزيــادة فــي اإلنفــاق الحكومــي .إن التركيبــة
الســكانية تحــدد طبيعــة المجتمــع ،ولذلــك علينــا أن نحــدد حجــم ونوعيــة العمالــة
الوافــدة المناســبة لتحقيــق الرؤيــة .كمــا أن النمــو الســكاني يحــدد متغيــرات كثيــرة
منهــا المصروفــات الحكوميــة علــى كثيــر مــن القطاعــات منهــا الصحــة والتعليــم
وغيرهــا.
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 -2كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي هنــاك ارتفــاع مســتمر فــي نســبة تعــداد
الشــباب فــي المجتمــع البحرينــي حيــث يمثــل مؤشــرًا ايجابيــً للثــروة البشــرية إال أنــه
فــي نفــس الوقــت يشــكل تحديــً جديــً يتمثل في إيجــاد البيئة الصالحة لتنشــئتهم
وتأهيلهــم وتوفيــر فــرص العمــل المناســبة لهــم.
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 -3محدوديــة المــوارد الطبيعيــة وعــدم اســتغاللها بالكفــاءة المطلوبــة بمــا فيهــا
النقــص الحــاد فــي المــوارد المائيــة وتلوثهــا ونــدرة األراضــي الصالحــة للنشــاطات
الزراعيــة المختلفــة وتدهــور نوعيتهمــا ونقــص الطاقــة غيــر المتجــددة.
 -4العولمــة واآلثــار التــي قــد تحــد مــن إمكانيــة تحقيــق التنميــة فــي المملكــة بصفــة
خاصــة وفــي المنطقــة العربيــة بصفــة عامــة ،إال مــن خــال اإلســتفادة ممــا تقدمــه مــن
فــرص واعــدة تبشــر بقــدر أكبــر مــن اإلنتاجيــة وبمســتوى أعلــى مــن المعيشــة وذلــك
بترتيــب دول المنطقــة ألوضاعهــا االقتصاديــة والمؤسســية وإيجــاد تكتــل إقليمــي
قــوي مبنــي علــى المقومــات الثقافيــة والحضاريــة واالقتصاديــة للمنطقــة.
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 -5ضعــف التكتــات االقتصاديــة الخليجيــة والعربيــة لمواجهــة التكتــات االقتصاديــة
العالميــة ،وغيــاب الســوق الخليجيــة والعربيــة المشــتركة التــي ســتوفر ســوقًا كبيــرًا
للمنتجــات العربيــة لدعــم الموقــف التفاوضــي لــدول المنطقــة مــع التجمعــات
اإلقليميــة والتكتــات االقتصاديــة األخــرى بمــا فيهــا منظمــة التجــارة العالميــة.
 -6التبايــن واالختــاف بيــن دول مجلــس التعــاون ممــا قــد يــؤدي إلــى آثــار ســلبية
علــى مســتوى التعــاون بيــن دول المجلــس.

رابعًا :مالمح السياسة االقتصادية لمملكة البحرين:
طبقــا لدليــل الحريــة االقتصاديــة الــذي تنشــره مؤسســة التــراث ()Heritage Foundation
وصحيفــة الــوول ســتريت يعتبــر اقتصــاد مملكــة البحريــن هــو األكثــر حريــة فــي
منطقــة الشــرق األوســط لعــدة ســنوات .وتتمتــع البحريــن بتاريــخ طويــل مــن االعتمــاد
علــى التجــارة وهــو مــا يعكــس ثقافــة االنفتــاح االقتصــادي الــذي تنتهجــه الدولــة
باالضافــة إلــى ذلــك يؤكــد مجلــس التنميــة االقتصــادي بــأن البحريــن تتميــز بمزايــا
أخــرى مثــل :
 عدم وجود قيود على إعادة األرباح أو رأس المال عدم وجود قيود على تحويل أو نقل األموال عدد قليل نسبيا من الحواجز غير الجمركية نظام تشريعي وقطاع مالي قوي يزيد من جاذبيتها للمستثمرينإنــه ومنــذ ارتفــاع أســعار النفــط فــي بدايــة العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي اعتمــدت
البحريــن فــي سياســتها االقتصاديــة ،وألجــل تحقيــق االســتقرار االقتصــادي ولمواجهة
التحديــات االقتصاديــة مثــل البطالــة والتضخــم ،علــى إعــادة توزيــع اإليــرادات النفطيــة،
وتأميــن وظائــف لمواطنيهــا فــي القطــاع العــام ممــا أدى إلــى تضخمــه وزيــادة حجــم
العمالــة بــه عــن المعدالــت المطلوبــة ،وهــو وضــع غيــر قابــل لالســتمرار خاصــة مــع
التراجــع الكبيــر فــي اإليــرادات النفطيــة وكذلــك االحتياطيــات النفطيــة .ومــن أهــم
نتــاج السياســة االقتصاديــة :
 .1تطــور كبيــر فــي الخدمــات األساســية مثــل التعليــم والصحــة واالســكان والبنيــة
التحتيــة.
 .2القضاء على األمية بنسبة كبيرة جدا.
 .3ارتفــاع متوســط العمــر المتوقــع وانخفــاض نســبة الوفيــات بيــن األطفــال بنســبة
كبيــرة.
 .4ارتفــاع واســتقرار المســتوى المعيشــي ومتوســط دخــل المواطنيــن ،فقــد وصــل
متوســط دخــل الفــرد فــي البحريــن  25,546.88$وهــو يقــارب مســتوى متوســط
الدخــل فــي بعــض الــدول األوروبيــة كمــا هــو مبيــن فــي الجــدول التالــي.
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إنــه ونتيجــة النخفــاض أســعار النفــط منــذ نهايــة عــام  2014يعانــي االقتصــاد البحرينــي
صعوبــات ماليــة .األمــر الــذي يعنــي أن قــدرت الدولــة علــى االحتفــاظ بالمســتوى
المعيشــي والرفاهيــة وتمويــل الخدمــات والمشــاريع االجتماعيــة أصبــح تحديــا كبيــرا.

المالمح الرئيسية للنظام االقتصادي في مملكة البحرين:
 -1تعتمــد البحريــن علــى النفــط والغــاز الطبيعــي وهمــا المصــدران الطبيعيــان
الهامــان الوحيــدان فــي البحريــن ،حيــث يســيطران علــى النشــاط االقتصــادي .وتأتــي
صناعــة األلمنيــوم فــي المرتبــة الثانيــة كأكثــر المنتجــات البحرينيــة المصــدرة إلــى
األســواق اإلقليميــة والعالميــة .تمتلــك البحريــن أكبــر مصهــر لأللمنيــوم فــي العالــم،
كمــا يوجــد فــي البحريــن مصانــع تعمــل فــي ســحب ودرفلــة األلمنيــوم وأخــرى إلعــادة
بنــاء وإصــاح الســفن.
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 -2تتدخــل الدولــة بشــكل بــارز فــي النشــاط االقتصــادي مــن خــال تدفــق الســيولة
فــي االقتصــاد (مصروفــات الدولــة) وملكيــة المؤسســات االســتراتيجية .فمــن خــال
المصروفــات العامــة يبــرز دور الدولــة فــي االقتصــاد ومــدى اعتمــاد النشــاط االقتصــادي
علــى حجــم مــا تضخــه الدولــة فــي االقتصــاد مــن خــال مصروفاتهــا العامــة .وتمتلــك
الدولــة أهــم وأكبــر المنشــآت الصناعيــة ،وقــد أسســت الدولــة شــركة باســم «شــركة
ممتلــكات البحريــن القابضــة» كشــركة مســاهمة بحرينيــة مقفلــة ،بــرأس مــال
مصــرح يبلــغ مليــاري دينــار بحرينــي ،الصــادر منــه يبلــغ ,مليــار دينــار ويتكــون رأس
مــال هــذه الشــركة مــن مجمــوع موجــودات الشــركات التابعــة لهــا وهــي شــركة
ألمنيــوم البحريــن (ألبــا) ،شــركة المشــاريع الســياحية ،شــركة حلبــة البحريــن الدوليــة،
شــركة البحريــن لمطاحــن الدقيــق ،الشــركة العامــة للدواجــن ،شــركة البحريــن
العقاريــة (تحــت التأســيس) ،و شــركة محليــة تســاهم فيهــا الحكومــة بنســبة
 %37وهــي شــركة الخليــج لدرفلــة األلمنيــوم (جارمكــو) ،شــركة درة خليــج البحريــن،
شــركة البحريــن العالميــة للجولــف ،شــركة البحريــن للترفيــه العائلــي ،شــركة اللؤلــؤ
الســياحية ،شــركة منتجــع العريــن الصحــراوي ،شــركة منتجــع الــزالق ،شــركة تطويــر
المنطقــة الجنوبيــة ،بنــك البحريــن الوطنــي ،بنــك الخليــج الدولــي ،شــركة البحريــن
للمواشــي ،شــركة البحريــن لالتصــاالت الســلكية والالســلكية (بتلكــو) ،شــركة طيران
الخليــج ،الشــركة العربيــة لبنــاء وإصــاح الســفن (أســري) ،باإلضافــة إلــى شــركات
خارجيــة تســاهم فيهــا الحكومــة بنســب متفاوتــة وهــي شــركة المالحــة العربيــة
المتحــدة ،الشــركة العربيــة البحريــة لنقــل البتــرول ،الشــركة العربيــة لالســتثمارات
البتروليــة ،الشــركة العربيــة لالســتثمار ،المؤسســة العربيــة لالتصــاالت الفضائيــة ،دار
المــال اإلســامي ،الشــركة العربيــة للخدمــات البتروليــة ،الشــركة العربيــة للصناعــات
الدوائيــة  ،مؤسســة الخليــج لالســتثمار.
 -3ترتكــز المملكــة علــى سياســة االقتصــاد الحــر والمفتــوح ولهــا مركــز مالــي هــو
األســرع نمــوًا فــي الشــرق األوســط .وهــي بذلــك المحــور المصرفــي الرئيســي فــي
منطقــة الخليــج العربــي ،باإلضافــة إلــى كونهــا مركــزا للتمويــل األســامية .كمــا قامــت
البحريــن بالتوســع فــي الصناعــات الثقيلــة والمصرفيــة والســياحة.
 -4لغــرض تنويــع مصــادر الدخــل بــدأت البحريــن بدايــة عــام  2018بتطبيــق قانــون
الضريبــة االنتقائيــة .وســتفرض الضريبــة علــى التبــغ ومشــتقاته ومشــروبات الطاقــة
بنســبة  ،%100وعلــى المشــروبات الغازيــة بنســبة  ،%50وذلــك علــى النحــو الــوارد فــي
القانــون .ويأتــي تطبيــق هــذه الضريبــة االنتقائيــة فــي المملكــة اســتنادا إلــى قــرار
المجلــس األعلــى لــدول مجلــس التعــاون فــي دورتــه السادســة والثالثيــن.

خامسًا :هيكل االقتصادي البحريني:
 -5إجمالي الناتج المحلي
يقســم إجمالــي الناتــج المحلــي للمملكــة كمــا هــو الحــال فــي بقيــة دول الخليــج
إلــى الناتــج المحلــي العائــد للهيدروكربونــات (أي النفــط والغــاز ومــا يتصــل بهمــا)
والناتــج المحلــي العــاد لغيــر الهيدروكربونــات .وكمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي
والجــدول يشــكل القطاعــات غيــر النفطيــة مــا نســبته  %80مــن إجمالــي الناتــج
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المحلــي .ويأتــي قطــاع الخدمــات بنســبة  ،%20وقطــاع المصــارف بنســبة  ،%17والقطــاع
الصناعــي بنســبة  ،%15وقطــاع النقــل بنســبة %7
GDP Contribu�on by Industry, 2017
Real Estate, 487.4, 4%

Mining, 2,278.28, 19%

Business Services,
198.49, 2%

Manufacturing,
1,802.04, 15%

Financial Services,
2,070.88, 17%

Construc�on,
871.99, 7%
Electricity & Water ,
172.13, 1%
Other Goods
Industries, 134.24, 1%

Other Services
Industries, 2,477.35,
20%

Wholesale & Retail
Trade, 568.33, 5%

& Transport
Communica�ons,
901.12, 7%
Hotels & Restaurants,
301.59, 2%

ويبــن لنــا الجــدول التالــي أن قطــاع الخدمــات يمثــل النســبة األكبــر مــن الناتــج المحلي
اإلجمالــي بنســبة  %57بينمــا يمثــل قطــاع الســلع المنتجة نســبة .%41
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معدل نمو الناتج المحلي السنوي

الناتج المحلي اإلجمالي للفرد الواحد
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 -6الميزانية العامة للدولة:
تعتمــد البحريــن كبقيــة الحكومــات الخليجيــة علــى الميزانيــة العامــة كأداة رئيســية
تتدخــل بهــا الدولــة فــي النشــاط االقتصــادي وتؤثــر علــى المتغيــرات االقتصاديــة،
ومــن خاللهــا يتــم تحقيــق األهــداف االقتصاديــة األساســية .الميزانيــة العامــة هــي
التعبيــر لبرنامــج العمــل المعتمــد الــذي تعتــزم الحكومــة تنفيــذه فــي الســنتين
القادمتيــن تحقيقــً لإلســتراتيجية العامــة .وهــي بذلــك انعــكاس لــدور الدولــة فــي
النشــاط االقتصــادي.
فمــن خــال المصروفــات العامــة تقــوم الحكومــة بالتأثيــر علــى النواحــي المختلفــة
االقتصاديــة واالجتماعيــة ومــن ثــم تحقيــق تلــك األهــداف .األمــر الــذي يعنــي بــأن
قــدرة الدولــة علــى تحقيــق األهــداف مرتبــط بالقــدرة الماليــة للحكومــة ،وهــذه القــدرة
مرتبطــة ارتباطــا كبيــرا باإليــرادات النفطيــة ،حيــث تعتمــد اقتصاديــات دول المجلــس
كافــة ومنهــا مملكــة البحريــن علــى النفــط بشــكل رئيســي فتمثــل االيــرادات
النفطيــة مــا بيــن  %85إلــى  %88مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة .أمــا بالنســبة لإليــرادات
غيــر النفطيــة فغالبيتهــا ضرائــب ورســوم .األمــر الــذي يعكــس مــدى فاعليــة الجهــود
وسياســات تنويــع مصــادر الدخــل وكذلــك االســتثمارات الحكوميــة ســوى كان ذلــك
فــي الشــركات المملوكــة للدولــة بالكامــل أو بشــكل جزئــي ،او تلــك االســتثمارات فــي
البنيــة التحتيــة لتشــجيع القطــاع الخــاص فــي االســتثمار فــي القطاعــات االقتصاديــة
المختلفــة فــي عمليــة تنويــع مصــادر الدخــل تفاديــا لمخاطــر انخفــاض اإليــرادات
النفطيــة .ففــي مملكــة البحريــن تمثــل االيــرادات النفطيــة مــا نســبته  %77مــن
اإليــرادات اإلجماليــة لعــام .2017
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مــن المالحــظ ان االيــرادات غيــر النفطيــة والتــي تهــدف االســتراتيجية والرؤيــة
االقتصاديــة المســتقبلية لمملكــة البحريــن فــي تحســينها وزيادتهــا تمثــل نســبة
بســيطة مــن إجمالــي اإليــرادات ،وغالبيتهــا ضــراب ورســوم ،وتتكــون مــن التالــي:
الضرائــب والرســوم ،عوائــد المنتجــات الخدميــة والســلعية الحكوميــة ،االســتثمارات
واألمــاك الحكوميــة ،االعانــات ،مبيعــات األصــول الرأســمالية
شــكلت هــذه اإليــرادات فــي الســنة المالية  2017ما نســبته  %22.9مــن إجمالي اإليرادات
مقارنة ب  %11.7عام . 2012
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)Revenues (2010-2017
4,000,000,000
3,000,000,000
2,000,000,000
1,000,000,000
2017

2016

2015

2014

Total Revenues

2013

2012

Non-Oil Revenues

2011

2010

Oil Revenues

)Non-Oil Revenues (2016

60,544,962, 13%
613,885, 0%

Taxation & Fees
Govt Goods & Service
Investment & Govt Proper�es
Grants

0

28,356,558, 6%
237,568,219,
52%

83,868,836
, 18%

50,362,940
, 11%

Sale of Capital Asset
Fines, Penal�es & Mis.

كمــا هــو مبيــن فــي الرســم البيانــي تهيمــن إيــرادات الضرائــب والرســوم علــى
اإليــرادات غيــر النفطيــة بنســبة  ،%52تأتــي بعدهــا المنتجــات الخدميــة والســلعية
الحكوميــة بنســبة  %18مــن إجمالــي اإليــرادات غيــر النفطيــة ،ويأتــي بعدهــا الغرامــات
والجــزاءات واإليــرادات المتنوعــة حيــث شــكل  %13مــن إجمالــي اإليــرادات غيــر النفطيــة،
أمــا االســتثمارات واألمــاك الحكوميــة فقــد شــكلت  %11مــن إجمالــي ميزانيــة اإليــرادات
غيــر النفطيــة ،وشــكلت مبيعــات األصــول الرأســمالية  %6مــن إجمالــي ميزانيــة
اإليــرادات غيــر النفطيــة.

المصروفات العامة:
تشــكل المصروفــات المتكــررة مــا نســبته  %90مــن إجمالــي المصروفــات العامــة عــام
 ،2016وبنســبة  %23.4مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي باألســعار الجاريــة المقــدر للســنة
الماليــة  ،2013مقابــل  %77.4و  %22.1علــى التوالــي فــي الســنة الماليــة .2012
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المصروفات المتكررة حسب القطاعات

المصدر :وزارة المالية -البحرين

)Recurrent Expenditures (2016
Services

Manpower

Assets

Consumables

Transfers

Maintenance
Grants & Repayment of Loan Interest
633,099,754, 20%

1,429,143,771, 46%

611,362,748, 20%
217,876,95
6, 7%

66,748,918, 2%
133,774,676, 4%

29,406,230, 1%

ان تحليــل العجــز أو الفائــض فــي الميزانيــة العامــة لــه مؤشــرات ودالالت اقتصاديــة،
ففــي حالــة وجــود فائــض يمكــن التســاؤل فــي الكيفيــة التــي يمكــن بهــا اســتخدامه
لتمويــل المؤسســات العامــة والمشــاريع الرأســمالية ،وفــي حالــة العجــز يمكــن
ايضــً التســاؤل فــي مصــادر تمويــل هــذا العجــز ،حيــث يعطــي ذلــك صــورة مباشــرة
للمحصلــة النهائيــة لسياســة الدولــة تجــاه تمويــل النشــاط الحكومــي.
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يعــرف الفائــض أو العجــز االجمالــي بأنــه الفــرق بيــن مجمــوع االيــرادات والمنــح ومجمــوع
النفقــات وصافــي اإلقــراض .وبمــا أن ضرائــب الحكومــة وإيراداتهــا األخــرى تمتــص جــزءا
مــن القــوة الشــرائية للقطــاع الخــاص ،وبمــا أن النفقــات الحكوميــة تــؤدي الــى زيــادة
فــي الطلــب الكلــي ،فقــد يكــون وجــود عجــز اجمالــي دليــا علــى موقــف توســعي
فــي سياســة الميزانيــة .وقــد يشــير الفائــض االجمالــي الــى وجــود أثــر انكماشــي .كمــا
إن حــدوث تغيــرات شــديدة فــي نســبة هــذا العجــز أو الفائــض الــى إجمالــي الناتــج
المحلــي قــد يشــكل مؤشــرا مهمــا علــى ضــرورة اجــراء اســتعراض دقيــق لتأثيــر
الميزانيــة فــي االقتصــاد.
يقــدر إجمالــي عجــز الميزانيــة المعتمــدة للســنة الماليــة  2018مبلــغ ()1,315,579,000
ألــف دينــار ،مــا نســبته  %55.5مــن إجمالــي اإليــرادات العامــة وبنســبة  %35.7مــن
إجمالــي المصروفــات العامــة .وقــد بلــغ العجــز الفعلــي فــي الســنة الماليــة  2016مبلــغ
( )1,634,518,598ألــف دينــار .لقــد ســاهمت الزيــادة المحصلــة فــي إجمالــي إيــرادات
الدولــة للســنة الماليــة  2013والتــي بلغــت  %5.5مقارنــة بالميزانيــة المعتمــدة ،وكذلــك
انخفــاض معــدل المصروفــات العامــة للدولــة بنســبة  ،%14.0أدى إلــى انخفــاض العجــز
إلــى  410,088ألــف دينــار .كمــا شــكل العجــز المتحقــق مــا نســبته  %2.0مــن إجمالــي
الناتــج المحلــي باألســعار الثابتــة للســنة الماليــة .2016

Deﬁcit
Expenditures
Revenue

4,000,000,000

2,000,000,000

0
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2018
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2014
2013
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-2,000,000,000

)Revenues, Expenditures and Deﬁcit (Bahraini Dinar

وعــادة ينعكــس االهتمــام الحكومــي بالقطاعــات االجتماعيــة فــي اإلنفــاق الجــاري
الــذي يتفــرع إلــى عــدة فــروع أهمهــا الدفــاع والتعليــم والصحــة والخدمــات االجتماعيــة
واالقتصاديــة التــي تغطــي جميــع القطاعــات المختلفــة .ومــن هــذا التقســيم يمكــن
للفــرد أن يالحــظ أهميــة القطاعــات للسياســات الماليــة ومــدى فاعليــة اإلنفــاق
الحكومــي .فــإذا مــا تــم تخصيــص نســبة عاليــة مــن المصروفــات العامــة لقطــاع
التعليــم والصحــة فــإن ذلــك يعنــي أن هنــاك اهتمــام حكومــي بهــذه القطاعــات،
وإذا مــا تــم تخصيــص نســبة عاليــة مــن النفقــات العامــة علــى القطاعــات التــي ليــس
لهــا حاجــة ضروريــة لذلــك ،فــي الوقــت الــذي تكــون فيــه نســبة عاليــة مــن الشــعب
غيــر متعلــم مثــا ،فهــذا قــد يشــير إلــى تدنــي الكفــاءة واالنتاجيــة فــي السياســة
الماليــة الحكوميــة.

32

وإذا مــا أخذنــا مملكــة البحريــن كحالــة وبنظرة عامة على توزيــع المصروفات المتكررة
علــى مختلــف القطاعــات االقتصاديــة ،نجــد أن قطــاع اإلدارة العامــة قــد يحظــى علــى
أكبــر نســبة مــن مجمــوع النفقــات المتكــررة ،حيــث بلــغ نصيبــه  1,111,234,058دينــار
بنســبة  %35.2مــن إجمالــي النفقــات المتكــررة عــام  . 2014ويأتــي قطــاع الخدمــات
االجتماعيــة فــي المرتبــة الثانيــة مــن حيــث توزيــع النفقــات المتكــررة علــى القطاعــات،
حيــث بلــغ نصيبــه  %21.5مــن إجمالــي هــذه النفقــات ،إذ بلــغ اإلنفــاق علــى هــذا القطــاع
 678,787,126دينــار .وقــد شــكلت نفقــات وزارة التربيــة والتعليــم مــا نســبته %54,6
مــن إجمالــي اإلنفقــاق علــى هــذا القطــاع ،تلتهــا وزارة الصحــة بنســبة .%34,4
إنــه وفــي حالــة ســوء اســتخدامها فــإن للنفقــات الحكومية تأثير ســلبي علــى التنمية
االقتصاديــة .فعلــى ســبيل المثــال ،اذا كان حجــم المنافــع الــذي يعــود مــن النفقــات
العامــة علــى فــرد مــا ،ال يتوقــف علــى مقــدار العمــل الــذي يقــوم بــه هــذا الفــرد ،أو
علــى مقــدار ادخــاره ،فــإن هــذه النفقــات ،قــد تــؤدي الــى نتائــج ســيئة .فالفــرد الــذي
يتوقــع الحصــول علــى مبالــغ ثابتــة مضمونــة ،ودوريــة وغيــر مشــروطة ،كالمعاشــات
واإلعانــات ،نــادرا مــا تزيــد رغبتــه فــي العمــل واالدخــار ،بــل علــى العكــس مــن ذلــك،
يــؤدي هــذا الوضــع إلــى التقليــل مــن هــذه الرغبــة وقــد يــؤدي إلــى أن يصبــح هــذا
الفــرد عالــة علــى الدولــة ،ممــا يعنــي تدنــي االنتاجيــة العامــة والتــي هــي عنصــرا
أساســيا لتقــدم المجتمــع.

المصدر Bahrain Open Data portal (data.gov.bh) + Central Bank of Bahrain :
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قطاع المقاوالت

الملخص
يعمــل فــي قطــاع المقــاوالت البحرينــي (أو قطــاع اإلنشــاءات أو قطــاع البنــاء
والتشــييد) حوالــي  10آالف وحــدة اقتصاديــة فــي العــام  .2017وهــو القطــاع القائــم
علــى كثافــة العمالــة .هــو القطــاع األعلــى فــي أعــداد التجديــد لرخــص العمــل للعمــال
األجانــب ،ولرخــص العمــل الجديــدة لهــم كذلــك .وهــو القطــاع الــذي يســتقطب %21
مــن إجمالــي فئــات الوظائــف للعامليــن البحرينييــن المســجلين لــدى الهيئــة العامــة
للتأميــن االجتماعــي بواقــع  13,505عامــا .لكــن معــدل الراتــب األساســي الشــهري
فــي هــذا القطــاع هــو فــي مســتوى أقــل مــن متوســط الرواتــب فــي القطــاع الخــاص
عمومــا .ويبلــغ عــدد إجمالــي العامليــن فــي هــذا القطــاع  %27( 165,653تقريبــً مــن
إجمالــي العمــال العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي الربــع الثانــي مــن العــام .)2018
وتبلــغ مســاهمة قطــاع المقــاوالت البحرينــي فــي االقتصــاد حوالــي  %8وقــد بلغــت
القيمــة المضافــة لــه  224مليــون دينــار بحرينــي باألســعار الثابتــة حســب إحصــاءات
الجهــاز المركــزي للمعلومــات فــي الربــع الرابــع مــن العــام .2017
تتشــكل االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع المقــاوالت مــن عــدة أبعــاد :فهــو القطــاع
الــذي يعنــى بالبنيــة التحتيــة العامــة ،و ُيعنــى ببنــاء وتشــييد الوحــدات اإلســكانية
والمصانــع والشــركات والمنشــآت ،والتمديــدات الكهربائيــة والميكانيكيــة وغيرهــا
المرتبطــة بهــا.
ـددت مــن عينــة مــن أصحــاب
هنــاك تحديــات رئيســية لقطــاع المقــاوالت البحرينــي تحـ ّ
ـإن هــذه التحديــات التــي يتطلــع أصحــاب
األعمــال فيــه .وحســب عينــة مســتقصاة فـ ّ
األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت إلــى حلحلتهــا مرتبــة تنازليــا مــن أعلــى درجــة موافقــة
إلــى األقــل منهــا كمــا يوضحــه الرســم أدنــاه.
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هنــاك تجــارب ناجحــة فــي هــذا القطــاع فــي دول أخــرى منها :مصــر ،الســعودية ،األردن،
اإلمــارات ،ماليزيا.
باإلمــكان التعامــل مــع التطلعــات التســع الرئيســية مــن خــال الجانــب التشــريعي
والســلطة التنفيذيــة ومــن خــال أصحــاب األعمــال أنفســهم .وحســب مــا أفــاد
بــه مجموعــة مــن أصحــاب األعمــال فــي جلســة نقــاش وحســب مــا أفــادت بــه عينــة
مســتقاة للمســح المذكــور ســابقا وحســب تحليــل الباحــث ،فمــن بيــن أبــرز التوصيــات
الممكنــة والقابلــة للتحقــق والتــي يتطلــع لهــا أصحــاب المقــاوالت والتــي تتوافــق مــع
توجــه الســلطة التشــريعية ومــع توجــه الحكومــة هــو :اســتحداث محاكــم متخصصــة
لحــل قضايــا ونزاعــات المقاوليــن والبــت فيهــا بســرعة ،وتنويــع الرســوم وفــق فئــة
ـدم) إلــى .%20
وحجــم شــركات المقــاوالت ،ورفــع مســتوى الدفعــة األولــى (المقـ ّ

المقدمة
توصيف قطاع المقاوالت البحريني
قطــاع المقــاوالت (و ُيســمى أيضــا قطــاع المقــاوالت والتشــييد )1فــي مملكــة البحريــن
يتشــكل بصــورة رئيســية مــن الشــركات العاملــة فــي أحــد األنشــطة التاليــة وذلــك
حســب لجنــة المقــاوالت بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن التــي تحتفــظ بمعلومــات
االتصــال بمجموعــة كبيــرة مــن شــركات هــذا القطــاع:

 1كمــا فــي تصنيــف الجهــاز المركــزي للمعلومــات وهــو مكتــب اإلحصــاء الوطنــي بمملكــة البحريــن
علــى منصــة البيانــات المفتوحــة وعنوانهــا اإللكترونــي هــو /http://www.data.gov.bh
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وحاليــا ،فإنــه ال يوجــد هيئــة أو مجلــس ُيعنــى بمزاولــة مهنــة المقــاوالت فــي البحريــن.
علــى غــرار هيئــة مزاولــة المهــن الهندســية.
فــإن هنــاك حوالــي 7600
حســب قاعــدة بيانــات وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة
ّ
ســجال تجاريــا نشــطا للعــام  2018يــزاول نشــاط البنــاء والتشــييد.
وحســب غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ،فإن قطــاع المقاوالت يأتي فــي المرتبة الثانية
بعــد قطــاع التجزئــة مــن حيــث عــدد أصحــاب األعمــال فيــه .وتهتــم هيئــة تنظيــم
ســوق العمــل بقطــاع اإلنشــاءات (والــذي يتقاطــع مــع قطــاع المقــاوالت) وتعتبــره مــن
ضمــن القطاعــات الرئيســية التــي تقــوم برصدهــا.
وتشــير أحــدث إحصــاءات الهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي ،والتــي يتــم تحديثهــا
يوميــا ،إلــى أن وظائــف المقــاوالت واإلنشــاءات تســتقطب  %21تقريبــً بواقــع 13,505
عامــا بحرينيــا مــن إجمالــي فئــات الوظائــف للعامليــن البحرينيين المســجلين لديها.
ممــا يجعلهــا فــي المرتبــة األولــى ،كمــا هــو موضــح فــي الرســم أدنــاه.
رسم  1فئات الوظائف للعاملين البحرينيين – من موقع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي
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المصدر :موقع الهيئة العامة للتأمين االجتماعي

مــن جهــة أخــرى ،تشــير أحــدث إحصــاءات هيئــة تنظيــم ســوق العمــل حســب
منصــة بياناتهــا المفتوحــة إلــى أن أعــداد الوحــدات االقتصاديــة النشــطة العاملــة
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فــي البحريــن فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي العــام  2016بلغــت  %14( 10,728مــن إجمالــي
الوحــدات االقتصاديــة النشــطة) فيمــا انخفضــت فــي العــام  2017إلــى  9,979وحــدة
اقتصاديــة نشــطة بنســبة انخفــاض قدرهــا  %7تقريبــً عــن العــام  .2016واســتمر
االنخفــاض الطفيــف فــي الربعيــن األول والثانــي مــن العــام  .2018انظــر الجــدول التالــي
للتفاصيــل.

جدول  1الوحدات االقتصادية النشطة حسب النشاط االقتصادي2018-2008 :

المصدر :الجدول رقم  :41منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل ()http://blmi.lmra.bh

(كمــا تظهــر إحصــاءات هيئــة تنظيــم ســوق العمــل )2بخصــوص رخــص العمــل
ـم إنهاؤهــا فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة
للعمــال األجانــب التــي تـ ّ
أبريــل  2017إلــى نهايــة يونيــو  2017أنهــا بلغــت  10,715وهــي أعلــى عــدد بنســبة تبلــغ
ـم إنهاؤهــا مــن جميــع األنشــطة االقتصاديــة.
 %34مــن إجمالــي رخــص العمــل التــي تـ ّ
وفــي أحــدث البيانــات للفتــرة نفســها مــن بدايــة أبريــل  2018إلــى نهايــة يونيــو ،2018
فقــد بلغــت  10,899وهــي أعلــى عــدد بنســبة تبلــغ  %33مــن إجمالــي رخــص العمــل
ـم إنهاؤهــا مــن جميــع األنشــطة االقتصاديــة .وهــذا مــا يشــير بوضــوح إلــى أن
التــي تـ ّ
رخــص العمــل وإنهاؤهــا يأخــذ حيــزا كبيــرا لمزاولــي أعمــال اإلنشــاءات.
 2حسب الجدول رقم  37aمن منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل
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(وتشــير إحصــاءات الهيئــة نفســها )3إلــى أن قطــاع اإلنشــاءات هــو األعلــى فــي
أعــداد التجديــد لرخــص العمــل للعمــال األجانــب حيــث بلغــت  22,247رخصــة عمــل
فــي الفتــرة مــا بيــن بدايــة أبريــل  2017إلــى نهايــة يونيــو ( 2017تمثــل نســبة قدرهــا %29
مــن إجمالــي رخــص التجديــد لكافــة األنشــطة االقتصاديــة) وهــو الحــال نفــس فــي
أحــدث بيانــات تعــود للفتــرة ذاتهــا للعــام  2018حيــث بلغــت رخــص العمــل للعمــال
األجانــب  26,508رخصــة وهــو مــا يمثــل نســبة قدرهــا  %29مــن إجمالــي رخــص التجديــد
لكافــة األنشــطة االقتصاديــة .وكان عــدد رخــص العمــل الجديــدة للعمــال األجانــب فــي
الفتــرة الزمنيــة مــن بدايــة أبريــل  2017إلــى نهايــة يونيــو  2017فــي قطــاع اإلنشــاءات )
هــو األعلــى حيــث بلــغ  14,184رخصــة عمــل جديــدة( )4بواقــع  %33مــن إجمالــي رخــص
العمــل الجديــدة فــي كافــة األنشــطة االقتصاديــة) ،وهــذا هــو الوضــع ذاتــه للفتــرة
الزمنيــة نفســها فــي العــام  2018حيــث كانــت األعلــى بواقــع  14,367رخصــة عمــل
جديــدة (بنســبة قدرهــا  %30مــن إجمالــي رخــص العمــل الجديــدة فــي كافــة األنشــطة
االقتصاديــة).
وفــي أحــدث اإلحصــاءات للربــع الثانــي مــن العــام  ،2018فقــد بلــغ المتوســط العــام
لألجــور فــي القطــاع (الخــاص  416دينــار بحرينــي شــهريا.).5
جدول  2الراتب األساسي التقديري في قطاع اإلنشاءات حسب الجنسية والجنس  -يونيو 2018

المصدر :الجدول رقم  – 22منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل

وبالمقارنــة بيــن المتوســط العــام لألجــور فــي القطــاع الخــاص ( 416دينــار بحرينــي)
وبيــن الرواتــب فــي قطــاع اإلنشــاءات المذكــورة فــي الجــدول أعــاه يتضــح أن
البحرينيــن العامليــن فــي منشــآت صغيــرة يعمــل بهــا مــا بيــن  1إلــى  9عمــال (462
دينــار بحرينــي) يزيــد متوســط الراتــب الشــهري لهــم علــى مســتوى القطــاع الخــاص.

 3انظر الجدول رقم  36aعلى منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل
 4انظر الجدول رقم  35aعلى منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل
 5الموقع اإللكتروني لمنصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل
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بينمــا جميــع الفئــات األخــرى المذكــورة فــي الجــدول أعــاه تحصــل علــى راتــب شــهري
أقــل مــن مســتوى القطــاع الخــاص .كمــا يوضــح الجــدول أعــاه وجود عالقة عكســية ما
بيــن حجــم المنشــأة ومــا بيــن متوســط الراتــب األساســي بالنســبة للبحرينييــن حيــث
إنهــم يحصلــون علــى راتــب أعلــى فــي المنشــآت الصغيــرة بالمقارنــة مــع الكبيــرة،
ـإن العالقــة طرديــة لغيــر البحرينييــن حيــث إنهــم يحصلــون
وعلــى الجهــة المقابلــة فـ ّ
علــى راتــب أساســي أعلــى فــي المنشــأة التــي يعمــل بهــا  10فأكثــر بالمقارنــة مــع
المنشــأة الصغيــرة (تبلــغ الزيــادة فــي الراتــب  %54تقريبــً).

جدول  3إجمالي عدد العمال المقدر في قطاع اإلنشاءات 2017-2016 -

المصدر :جدول رقم  – A06منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل

يوضــح الجــدول أعــاه أن إجمالــي عــدد العمــال العامليــن فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي
الربــع الثانــي مــن العــام  2017قــد بلــغ  .165,653الغالبيــة العظمــى هــي مــن الذكــور
( %96تقريبــا) ،ومــن غيــر البحرينييــن ( %93تقريبــا) .وقــد بلغــت نســبة الزيــادة فــي
عــدد العمــال العامليــن فــي قطــاع اإلنشــاءات فــي الربــع الثانــي مــن العــام 2017
ـإن
مقارنــة بنفــس الفتــرة فــي العــام  2016نســبة قدرهــا  %8تقريبــا .وبصــورة عامــة ،فـ ّ
قطــاع المقــاوالت هــو مــن القطاعــات االقتصاديــة القائــم علــى كثافــة العمالــة (labour
.)intensive
وتشــير إحصــاءات منصــة البيانــات المفتوحــة لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل إلــى أن
إجمالــي عــدد العمــال العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي الربــع الثانــي (من العــام 2018
ـإن قطــاع اإلنشــاءات يشــكل حوالــي  %27منهــا.
قــد بلــغ  604,157عامــا . ).6وعليــه فـ ّ

 6االجدول  Aمن منصة البيانات المفتوحة لهيئة تنظيم سوق العمل
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المساهمة االقتصادية لقطاع المقاوالت البحريني
تبلــغ مســاهمة قطــاع المقــاوالت البحرينــي (أو بالتحديــد قطــاع البنــاء والتشــييد
بحســب الجهــاز المركــزي للمعلومــات) فــي االقتصــاد حوالــي  %8كمــا فــي الرســم
أدنــاه .وقــد بلغــت القيمــة المضافــة لهــذا القطــاع فــي الربــع الرابــع مــن العــام 2017
حوالــي  224مليــون دينــار بحرينــي باألســعار الثابتــة.
رســم  2نســبة مســاهمة قطــاع البنــاء والتشــييد (أو المقــاوالت) فــي الناتــج اإلجمالــي الفصلــي
باألســعار الجاريــة

االستراتيجية الوطنية لقطاع المقاوالت
تحســب اطــاع الباحــث وحيــث ال توجــد وثيقــة رســمية تحــدد االســتراتيجية الوطنيــة
لقطــاع المقــاوالت ،فربمــا تتمثــل أبعــاد االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع المقــاوالت
فيمــا يلــي:
 تركــز وزارة األشــغال وشــئون البلديــات والتخطيــط العمرانــي علــى تحديــث البنيــةالتحتيــة باســتمرار وهــذا مــا يتطلــب التعامــل المســتمر مــع المقاوليــن .وتقــوم
الــوزارة بتقييــم المقاوليــن وفــق معاييــر محــددة.
 تســعى وزارة اإلســكان علــى توفيــر الســكن المالئــم للمواطنيــن وبوتيــرة أســرعتماشــيا مــع التوجيــه الملكــي فــي هــذا الخصــوص .وهــذا مــا يتطلــب العمــل
والشــراكة مــع المقاوليــن.
 تنظــم وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة جميــع الســجالت بمــا فــي ذلــك ســجالتأصحــاب المقــاوالت.
 تنظــم وزارة العمــل وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل العمالــة العاملــة فــي القطــاعالخــاص بمــا يشــمل العمــال العامليــن فــي قطــاع المقــاوالت.
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 تقــدم تمكيــن (صنــدوق العمــل) برامجهــا لتنميــة القطــاع الخــاص بمــا يشــملقطــاع المقــاوالت.
 تعمــل غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن علــى تمثيــل القطــاع الخــاص بمــا فــي ذلــكقطــاع المقــاوالت .ولجنــة المقــاوالت (واآلن صــار اســمها لجنــة العقــار والمقــاوالت) هــي
مــن اللجــان الدائمــة الرئيســية فــي عمــل الغرفــة.
تتضــح أهميــة قطــاع المقــاوالت فــي أي دولــة بأنــه يرتبــط بأعمــال البنيــة التحتيــة
وببنــاء وتشــييد المنــازل والعمــارات الســكنية وكذلــك المصانــع والمرافــق العمرانيــة
بصــورة مباشــرة .وعليــه فقطــاع المقــاوالت البحرينــي يرتبــط بصــورة مباشــرة مع وزارة
األشــغال والتخطيــط العمرانــي ،وزارة اإلســكان وكذلــك بهيئــة الكهربــاء والمــاء.
وكونــه قطاعــا اقتصاديــا فإنــه يرتبــط أيضــا بــوزارة الصناعــة والتجــارة وبــوزارة العمــل.

منهجية البحث
الغــرض األساســي مــن ورقــة السياســات هــذه هــو تحديــد التحديــات التــي تواجــه
ـم بلــورة الحلــول الممكنــة مــن وجهــة نظــر القطــاع الخــاص
قطــاع المقــاوالت ومــن ثـ ّ
(المقاولــون) .وتتمثــل منهجيــة ورقــة السياســات هــذه فيمــا يلــي:
 العصــف الذهنــي والنقــاش الموجــه مــع مجموعــة ممثلــة مــن أصحــاب األعمــالفــي قطــاع المقــاوالت البحرينــي (جلســة بتاريــخ  22ينايــر  2018ضمــت  10مشــاركين).
نتــج عــن هــذه الجلســة تحديــد  10أولويــات وتطلعــات مــن الجانــب التشــريعي أو مــن
الحكومــي أو مــن مزاولــي المهنــة لتحســين أداء هــذا القطــاع.
ـم توزيعــه على عينة من قطــاع المقاوالت البحريني
 مســح اســتقصائي إلكترونــي تـ ّ(بلــغ عــدد المســتجيبين  32شــخصا حتــى تاريــخ  12مايــو  .)2018ســاعد فــي التوزيــع
الســيد يونــس الموســوي واألســتاذة منــى آل عبــاس المديــر التنفيــذي لشــركة اإلثــراء
ـم توزيــع المســح إلكترونيــا بطريقتيــن :البريــد اإللكترونــي
لالستشــارات اإلحصائيــة .تـ ّ
وتطبيــق الواتــس أب .يقــع المســح فــي ثالثــة أقســام رئيســية كمــا يلــي:
		
 القسم األول وهو :معلومات عامة عن صاحب العمل في قطاعالمقــاوالت 4 :بنــود
 القسم الثاني وهو حول التطلعات 10 :بنود هي نفس األولويات التيتم تحديدها في الجلسة بتاريخ  22يناير .2017
 القسم الثالث وهو عن تطلعات إضافية 3 :بنودانظر الملحق  1لالطالع على بنود المسح.
 التحليل اإلحصائي إلجابات المسح االستقصائي لقــاء مــع رئيــس لجنــة الشــؤون التشــريعية والقانونيــة النيابيــة النائــب الشــيخـم التقاطهــا
ماجــد الماجــد بتاريــخ  9مايــو  .2018انظــر الملحــق  2لالطــاع علــى صــورة تـ ّ
للباحــث والنائــب.

42

 لقــاء مــع الســيد يونــس الموســوي عضــو مجلــس إدارة جمعيــة المقاوليــنالبحرينيــة ،وعضــو لجنــة المقاوليــن بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن ســابقا ،وعضــو
المجلــس النوعــي للتدريــب فــي قطــاع المقــاوالت ســابقا ،وصاحــب أعمــال مقــاوالت
ـم
 عــدة لقــاءات آخرهــا بتاريــخ  10مايــو  .2018انظــر الملحــق  3لالطــاع علــى صــورة تـ ّالتقاطهــا أثنــاء هــذا اللقــاء.
 االطــاع علــى التشــريعات ذات العالقــة بقطــاع المقــاوالت مــن خــال موقــع إدارةاإلفتــاء والتشــريع اإللكترونــي .واالطــاع علــى التشــريعات التــي يجــري العمــل علــى
إنجازهــا مــن الســلطة التشــريعية حاليــا وذات العالقــة بقطــاع المقــاوالت
ـم أثناؤهــا عــرض مســودة ورقــة العمــل علــى مجموعــة مــن أصحــاب
 ورشــة عمــل تـ ّالمقــاوالت البحرينييــن (وعددهــم  )12أثنــاء تدشــين أجنــدة األعمــال الوطنيــة لمملكــة
البحريــن بتاريــخ  25مايــو  2018وأخــذ آراؤهــم عليهــا .باإلضافــة إلــى توزيــع اســتمارة
لترتيــب التحيــات حســب وجهــة نظــر الحضــور .انظــر الملحــق  4لالطــاع علــى مجموعة
ـم
ـم التقاطهــا أثنــاء هــذا اللقــاء مــع كشــف الحضــور وملخــص ألبــرز مــا تـ ّ
مــن الصــور تـ ّ
ـم توزيعهــا باإلضافــة إلــى
رصــده مــن تحديــات وعــرض لنتائــج تحليــل االســتمارة التــي تـ ّ
بنــود االســتمارة
 اإلحصــاءات الرســمية حــول العمالــة ،والحســابات القوميــة مــن خــال منصــة البيانــاتالمفتوحــة للجهــاز المركــزي للمعلومــات ومنصــة البيانــات المفتوحــة لهيئــة تنظيــم
ســوق العمــل والموقــع اإللكترونــي للهيئــة العامــة للتأميــن االجتماعــي
 أسلوب الوصف التحليلي أسلوب النقد -معايير تقييم التوصيات

التحديات
ـم تحديدهــا بتاريــخ
ألصحــاب األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت البحرينــي تحديــات ملحــة تـ ّ
 22ينايــر  2018مــن ِقبــل  10ممثليــن لهــذا القطــاع تتمثــل فيمــا يلــي:
 -1تفعيــل العقــود المبرمــة الموقعــة مــا بيــن المقــاول والموظفيــن خصوصــا فيمــا
يخــص مــدة العقــد ،والتــي تلــزم الموظفيــن االســتمرار فــي العمــل لحيــن انتهــاء
العقــد.
 -2تيســير فتــح األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت مــن خــال منصــة واحــدة متكاملــة
منظمــة ألعمــال
لتســريع عمليــة التســجيل ،وكذلــك تحديــد جهــة حكوميــة معينــة
ِ
المقــاوالت.
 -3فــرض متطلبــات مســبقة تتعلــق باإلمكانيات/القــدرة ،التخصــص ،التعليــم،
والخبــرة فــي مجــال أعمــال المقــاوالت للمحافظــة علــى خدمــات مقاوالت جيــدة الجودة.
 -4تنويــع الرســوم الحكوميــة وفــق فئــة وحجــم شــركات المقــاوالت بحيــث ال تدفــع
شــركات المقــاوالت الصغيــرة مثــل الشــركات الكبيــرة.
 -5منــع تأجيــر رخــص المقــاوالت لغيــر المقاوليــن حيــث إن ذلــك يضــر بالجــودة
ومصداقيــة شــركات المقــاوالت المعتمــدة.
 -6تجنــب التأخيــر فــي دفــع المســتحقات الماليــة للمقاوليــن مــن الحكومــة لمــا فــي
ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى تنفيــذ األعمــال.
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(المقدم) التي تُدفع للمقاولين.
 -7رفع مستوى الدفعة األولى
َّ
 -8التحســين علــى اإلجــراءات التــي تحكــم عمليــة تمويــل المقاوليــن مــن البنــوك
المحليــة.
 -9استحداث محاكم متخصصة لحل قضايا ونزاعات المقاولين بالخصوص.
وتتعلــق هــذه التحديــات بتطلعــات ومطالــب إصالحيــة هــي مــن صالحيــات :الســلطة
التشــريعية ،أو الحكومــة ،أو بأصحــاب األعمــال أنفســهم المزاوليــن للمهنــة.
ّ
شــكلت (تحديــا لمجموعــة مــن
فــإن ضريبــة القيمــة المضافــة
مــن جهــة أخــرى،
ّ
المقاوليــن )7ع ّبــروا عنــه فــي الصحافــة العامــة وبالتحديــد الفــارق الزمنــي الفاصــل
بيــن دفــع قيمــة ضريبــة القيمــة المضافــة ووقــت اســترجاعها.
ـم إجــراؤه وأجــاب عليــه عــدد  32مــن أصحــاب
ومــن خــال المســح االســتقصائي الــذي تـ ّ
ـم الطلــب مــن هــذه العينــة إبــداء الــرأي علــى مقيــاس خماســي مكــون مــن
األعمــال ،تـ ّ
 5درجــات حــول التحديات/التطلعــات التســع المذكــورة أعــاه .وكانــت النتيجــة كمــا
يوضحــه الجــدول والرســم أدنــاه.

 7انظر مقابلة صحفية نشرتها جريدة األيام اليومية في عددها بتاريخ  4يناير  2019من خالل االطالع
على الرابط التالي:
News.html/772782/https://www.alayam.com/alayam/economic
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ضرورة تفعيل العقود المبرمة الموقعة ما بين المقاول والموظفين خصوصا فيما يخص مدة العقد ،والتي
تلزم الموظفين االستمرار في العمل لحين انتهاء العقد.
تيسير فتح األعمال في قطاع المقاوالت من خالل منصة واحدة متكاملة لتسريع عملية التسجيل ،وكذلك
تحديد جهة حكومية معينة منظِ مة ألعمال المقاوالت.
فرض متطلبات مسبقة تتعلق باإلمكانيات/القدرة ،التخصص ،التعليم ،والخبرة في مجال أعمال المقاوالت
للمحافظة على خدمات مقاوالت جيدة الجودة.
تنويع الرسوم الحكومية وفق فئة وحجم شركات المقاوالت بحيث ال تدفع شركات المقاوالت الصغيرة مثل
الشركات الكبيرة.
منع تأجير رخص المقاوالت لغير المقاولين حيث إن ذلك يضر بالجودة ومصداقية شركات المقاوالت
المعتمدة.
تجنب التأخير في دفع المستحقات المالية للمقاولين من الحكومة لما في ذلك من تأثير سلبي على تنفيذ
األعمال.
رفع مستوى الدفعة األولى (المقدَّم) التي تُدفع للمقاولين.
التحسين على اإلجراءات التي تحكم عملية تمويل المقاولين من البنوك المحلية.
استحداث محاكم متخصصة لحل قضايا ونزاعات المقاولين بالخصوص.

مدى االتفاق مع ما يلي كأحد األولويات لقطاع المقاوالت:
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رســم  3الموافقــة علــى التحديات/التطلعــات حســب رأي العينــة المســتقصاة  -تنازليــا حســب قيمــة
المتوســط الحسابي
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يتضــح مــن الرســم أعــاه ،أن العينــة المســتقصاة تؤيــد التطلعات بمتوســط حســابي
تــراوح مــا بيــن  3.7إلــى  .4.9فهــذه التطلعــات حقيقيــة جــادة ملحــة مــن وجهــة نظــر
العينــة المســتقصاة.
وبحســب المتوســط الحســابي لدرجــة الموافقــة والتأييــد للتطلعــات حســب العينــة
المســتقصاة ،باإلمــكان ترتيبهــا تنازليــا مــن أعلــى قيمــة ألدنــى قيمــة كمــا في الرســم
أعاله.
 .1التطلــع الــذي حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي كان« :تجنــب التأخيــر فــي دفــع
المســتحقات الماليــة للمقاوليــن مــن الحكومــة لمــا فــي ذلــك مــن تأثيــر ســلبي علــى
تنفيــذ األعمــال» بمتوســط حســابي بلــغ .4.9
 .2يليــه التطلعــات التاليــة « :تنويــع الرســوم الحكوميــة وفــق فئــة وحجــم شــركات
المقــاوالت بحيــث ال تدفــع شــركات المقــاوالت الصغيــرة مثــل الشــركات الكبيــرة،».
«اســتحداث محاكــم متخصصــة لحــل قضايــا ونزاعــات المقاوليــن بالخصــوص،».
و»التحســين علــى اإلجــراءات التــي تحكــم عمليــة تمويــل المقاوليــن مــن البنــوك
المحليــة ».بمتوســط حســابي بلــغ .4.7
ـم التطلــع ل «منــع تأجيــر رخــص المقــاوالت لغيــر المقاوليــن حيــث إن ذلــك يضــر
 .3ثـ ّ
بالجــودة ومصداقيــة شــركات المقــاوالت المعتمــدة ».بمتوســط حســابي قــدره .4.6
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 .4وبعــده جــاءت التطلعــات التاليــة « :ضــرورة تفعيــل العقــود المبرمــة الموقعــة مــا
بيــن المقــاول والموظفيــن خصوصــا فيمــا يخــص مــدة العقد ،والتي تلــزم الموظفين
(المقدم)
االســتمرار فــي العمــل لحيــن انتهــاء العقــد ،».و»رفع مســتوى الدفعة األولــى
َّ
التــي تُدفــع للمقاوليــن ».و»تيســير فتــح األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت مــن خــال
منصــة واحــدة متكاملــة لتســريع عمليــة التســجيل ،وكذلــك تحديــد جهــة حكوميــة
منظمــة ألعمــال المقــاوالت ».والتــي حصلــت علــى متوســط حســابي قــدره .4.1
معينــة
ِ
 .5فيمــا جــاء فــي المرتبــة األخيــرة نســبيا التطلــع نحــو «فــرض متطلبــات مســبقة
تتعلــق باإلمكانيات/القــدرة ،التخصــص ،التعليــم ،والخبــرة فــي مجــال أعمــال
المقــاوالت للمحافظــة علــى خدمــات مقــاوالت جيــدة الجــودة ».والــذي حصــل علــى
متوســط حســابي قــدره .3.7
التطلــع الــذي حصــل علــى أعلــى متوســط حســابي يتعلــق بالحكومــة وبالتحديــد
بمجلــس المناقصــات .أمــا التطلــع الثانــي فــي الرتبــة ،فهــو يتعلــق بــوزارة الصناعــة
والتجــارة والســياحة .فــي حيــن إن التطلــع الثالــث فــي الرتبــة يتعلــق بــوزارة العــدل
والشــئون اإلســامية واألوقــاف أساســا .أمــا التطلــع الرابــع فهــو يتعلــق بالبنــوك
المحليــة وأيضــا يتعلــق بتمكيــن (صنــدوق العمــل) التــي بإمكانهــا المســاعدة فــي
التمويــل الميســر .والتطلــع الخامــس فــي الرتبــة يتعلــق بجهــات التفتيــش علــى
مزاولــة المهنــة والــذي يتعلــق بهيئــة تنظيــم ســوق العمــل وكذلــك بــوزارة التجــارة
والصناعــة والســياحة وجهــات إنفــاذ القانــون ،حيــث إن القانــون المعمــول بــه ال يجيــز
التأجيــر لرخــص المقــاوالت لغيــر المقاوليــن – حســب مــا أفــاد بــه النائــب الشــيخ ماجــد
الماجــد.
المســح االســتقصائي تطــرق إلــى المشــاكل أو الصعوبــات األخــرى غيــر التحديــات
التســع الســابق ذكرهــا والتــي تواجــه القطــاع وفيمــا يلــي أبرزهــا (بــدون ترتيــب وكمــا
وردت بالنــص فــي إجابــات العينــة المســتقاة):
 عدم توفير األراضي من الحكومة الستثمارها لسكن العمال للمقاولينوبإيجارات رمزية سنوية
 إعطاء األولوية للمؤسسات والشركات الوطنية في عطاءات الوزارات الحكومية نسبة عالية من الدوران في العمالة ()turnover العمالة السائبة المنافسة للمقاولين ،والعمالة األجنبية التي تستأجر بالباطنوتتالعب باألسعار
 الرسوم السنوية المرتفعة لتجديد النشاط التجاري (وقد تم معالجة هذاالتحدي مؤخرا)
 طول مدة البت في قضايا المقاوالت منع األجانب من الحصول على سجل مزاولة المقاوالت لضمان الجودةوالمساءلة .منع األجانب من تملك أو استئجار سجالت المقاوالت ،النجارة،
األلمنيوم ،الكهرباء والحدادة
 التأخر في استالم المستحقات المالية بعد انتهاء العمل من الجهاتالحكومية
 -تشديد العقوبات لمن يبيع تراخيص العمل ( )visaأو يؤجر السجل
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 سن قانون لتنظيم العقود المبرمة بين المقاولين الكبار والصغار لضماناإلنصاف على الطرفين
 ضرورة وجود جهة تنظم مزاولة قطاع المقاوالت وتقييم المقاوليينالمســح االســتقصائي طلــب مــن العينــة المســتقصاة ذكــر تجــارب ناجحــة فــي
دول أخــرى تنصــح البحريــن (حكومــة أو ســلطة تشــريعية أو أصحــاب مقــاوالت) أن
يســتفيدوا منهــا ،وفيمــا يلــي أبــرز هــذه التجــارب:
 تجربة مصر :لتوسعة قناة السويس قامت بتقسيم العمل على أكثر من 11مقاوال لضمان إنجاز العمل في سنة واحدة ،وهذا ما يمكن عمله في المشاريع
الكبرى في البحرين ،من خالل تقسيم العمل على أكثر من شركة
 تجربة السعودية :انتهاج قوانينها بخصوص تنظيم الشركات والسعودة.عند هروب العامل تقوم السلطات هناك بالتكفل بإحضار جواز العامل
الهارب والتكفل بتذكرة سفره وترحيله خارج البالد ،وتقوم السلطات بالبت
في حالته بمسؤوليته هو .كما تعمل السعودية على عدم تشجيع العمالة
السائبة ،وتعطي لصاحب العمل بديال للعمال الهاربين إذا هربوا .وكذلك
فهناك عقود استرشادية (نموذجية) موحدة ضامنة للحقوق ومنصف لطرفي
العمل
 تجربة األردن :في مزاولة المهنة وتنظيمها تجربة اإلمارات :في مزاولة المهنة وتنظيمها -تجربة ماليزيا :في عمل محاكم متخصصة لقطاع المقاوالت

التوصيات
الطرق الممكنة للتعامل مع المشكلة
باإلمكان التعامل مع التطلعات من خالل ثالثة مستويات كما يلي:
 المســتوى التشــريعي :التســريع للقوانيــن التــي تحقــق التطلعــات أو تخفــف مــنالمشــاكل والصعوبــات أو تزيلهــا
 المســتوى الحكومــي :الحــرص علــى ســرعة الخدمــة ،والصرامــة فــي إنفــاذ القوانيــنالحالية
 المســتوى المهنــي :التطويــر المســتمر ،واالسترشــاد بكبــار المقاوليــن فــي أفضــلالممارســات ،وتعزيــز الوعــي القانونــي واالســتفادة مــن القانونييــن فــي تقويــة العقود
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التوصيات

بالنظــر إلــى مــا ســبق مــن تحديــات وتطلعــات ،ومــن نتائــج المســح االســتقصائي،
وبالنظــر إلــى حزمــة التشــريعات التــي يجــري العمــل علــى إصدارهــا حاليــا وحســب
تحليــل الباحــث لمعاييــر قابليــة التطبيــق والواقعيــة واالتســاق مــع توجــه الســلطة
فــإن التوصيــات المقترحــة كحلــول
التشــريعية والســلطة التنفيديــة (الحكومــة)،
ّ
تتمثــل فيمــا يلــي:
أوالً :التوصيات للسلطة التشريعية:
 العمــل علــى تشــريع يقنــن وقــت دفــع المســتحقات الماليــة للمقاوليــن مــنالحكومــة بحيــث تكــون ملزمــة وغيــر طويلــة
 العمــل علــى تشــريع يراعــي تنويــع الرســوم الحكوميــة وفــق فئــة وحجــم شــركاتالمقــاوالت
 العمــل علــى تشــريع وتقنيــن محاكــم متخصصــة لحــل قضايــا ونزاعــات المقاوليــنبحيــث تكــون ســريعة البــت
 اإلســراع فــي إصــدار مشــروع قانــون بتعديــل المــادة ( )٢٤مــن المرســوم بقانــونبرقــم ( )٢٨لســنة ١٩٩٩بشــان إنشــاء وتنظيــم المناطــق الصناعيــة ،والــذي يجيــز بنــاء
ســكن للعمالــة
 االلتــزام بوضــع مــدة مراجعــة القوانيــن ذات العالقــة بقطــاع المقــاوالت ضمــنـم المراجعــة بصــورة ذاتيــة مســتمرة بمــا يضمن مواكبة المســتجدات
التشــريعات لتتـ ّ
مــع مــرور الزمــن
ثانيا :التوصيات للسلطة التنفيذية/الحكومة:
 العمــل علــى تنويــع الرســوم وفــق فئــة وحجــم شــركات المقــاوالت بحيــث ال تدفــعالشــركات الصغيــرة مثــل الكبيــرة
 استحداث محاكم متخصصة لحل قضايا ونزاعات المقاولين والبت فيها بسرعة زيــادة فعاليــة التفتيــش وإنفــاذ القانــون لمنــع تأجيــر رخــص المقــاوالت لغيــرالمقاوليــن
 تيسير التمويل ألصحاب المقاوالت من خالل تمكين (صندوق العمل) رفع مستوى الدفعة األولى(المقدم) إلى %20
ّ
 تيســير وتســريع فتــح األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت للمؤهلين مســتوفي الشــروطوالمواصفــات مــن خــال منصــة واحــدة متكاملة
منظمة ألعمال المقاوالت
 تحديد جهة حكومية معينةِ
 إنشــاء مجلــس لمزاولــة أعمــال المقــاوالت يتركــز عملــه فــي تحديــد معاييــر العمــلوالجــودة لمزاولــي األعمــال ويختــص بوضــع التشــريعات والسياســات العليــا التــي
تحكــم عمــل هــذا القطــاع بمــا يضمــن أعلــى مســاهمة فــي االقتصــاد الوطنــي علــى
أن يكــون مشــكال بصــورة أساســية مــن أصحــاب الكفــاءة والخبــرة مــن أصحــاب العمــل
فــي القطــاع باإلضافــة إلــى ممثليــن مــن األطــراف ذات العالقــة بــه
 تقليــل الوقــت الــازم إلصــدار شــهادة جاهزيــة المشــروع عــن طريــق التنســيق بيــنجميــع الجهــات ألجــل الكشــف فــي زيــارة واحــدة
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ثالثا :التوصيات لمزاولي المهنة:
 رفــع مســتوى الوعــي القانونــي واالســتفادة مــن الخبــراء المحاميــن فــي بنــود عقــودالعمــل ومــا يخــص مــدة العقــد والتــي تُلــزم الموظفيــن االســتمرار فــي العمــل لحيــن
انتهــاء العقــد
 االســتفادة مــن تجــارب الــدول األخــرى الناجحــة فــي أفضــل الممارســات مثــل تجربــةمصــر ،الســعودية ،األردن ،اإلمــارات ،وماليزيــا
ـم تخفيضهــا بالتوافــق ما بيــن الحكومة
تجــدر اإلشــارة إلــى ّ
أن الرســوم الســنوية قــد تـ ّ
وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن أثنــاء إعــداد ورقــة السياســات هــذه بمــا ُيمكــن اعتباره
تنفيــذا لتوصيــة مــن التوصيــات التــي ورد ذكرهــا أعاله.

المالحق
ملحق  :1مسح حول تطلعات قطاع المقاوالت في مملكة البحرين
تحيــة طيبــة وبعــد ،هــذا المســح يهــدف إلــى التعــرف علــى تطلعــات أصحــاب األعمــال
فــي قطــاع المقــاوالت العامليــن فــي مملكة البحرين ،وكذلك التعــرف على المعوقات
التــي تحــد مــن العمــل وذلــك مــن أجــل تحديــد أوجــه التحســين المطلــوب عملهــا
مــن طــرف الحكومــة ،أو الســلطة التشــريعية أو مــن أصحــاب األعمــال أنفســهم.
هــذا المســح هــو ضمــن بحــث تعمــل علــى إجرائــه جمعيــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة البحرينيــة وبالتعــاون الفنــي والبحثــي مــع مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة.
إن مشــاركتكم فــي اإلجابــة علــى هــذا المســح ضروريــة إلكمــال البحــث الــذي يجــري
العمــل عليــه حاليــا مــن الباحــث .واإلجابــة علــى المســح هــي اختياريــة .علمــا أنهــا
تســتغرق بضــع دقائــق مــن الوقــت.
جميــع اإلجابــات ســيتم التعامــل معهــا بســرية وستســتخدم ألغــراض البحــث العلمي
فقط.
نرجــو منكــم المشــاركة وعكــس وجهــة نظركــم كأحــد أصحــاب األعمــال فــي قطــاع
المقــاوالت لمــا فــي ذلــك مــن إثــراء للبحــث.
وفــي حــال رغبتــم فــي الحصــول علــى أيــة استفســارات ،الرجــاء االتصــال علــى النقــال
رقــم .39575127
مع جزيل الشكر والتقدير.
الباحث
جالل مجيد ناصر
jalal.m.mohsen@gmail.com
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.1

الموافقة

.2

معلومات عامة

هل توافق على البدء باإلجابة على بنود هذا المسح؟
نعم أوافق
ال أوافق

منذ متى وأنت صاحب عمل في قطاع المقاوالت في مملكة البحرين؟
أقل من  3سنوات
 3إلى  6سنوات
أكثر من  6سنوات
ما هو منصبك في الشركة؟
المدير وصاحب الشركة
منصب في اإلدارة العليا للشركة
منصب في اإلدارة اإلشرافية للشركة
منصب غير إداري
منصب آخر
ما هو إجمالي عدد العاملين في الشركة حاليا؟
أقل من 50
 50إلى 100
 100إلى 150
أكثر من 150
في أي محافظة يقع المقر الرئيسي لشركتكم؟
العاصمة
المحرق
الوسطى
الشمالية
الجنوبية

.3

التطلعات

فيمــا يلــي عــدة تطلعــات نرجــو منكــم التفضــل بإبــداء وجهــة نظركــم حولهــا .وذلك
علــى مقيــاس مكــون مــن خمــس درجــات حيــث الدرجــة األدنــى هــي  1والتــي تمثــل
غيــر موافــق بشــدة والدرجــة األعلــى هــي  5والتــي تمثــل موافــق بشــدة
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)( 1

ِ

)

.4

(

)(2

)( 3

)( 4

)( 5

.

ُ

تطلعات أخرى

مــن وجهــة نظــرك ،هــل هنــاك مشــكلة أو صعوبــة يواجههــا أصحــاب األعمــال فــي
قطــاع المقــاوالت لــم تذكــر فــي القســم الســابق .اذكــر أهــم مشــكلة باختصــار.
مــن خــال اطالعــك علــى تجــارب الــدول األخــرى ،هــل هنــاك تجربــة ناجحــة تنصــح
البحريــن (حكومــة ،أو ســلطة تشــريعية أو أصحــاب المقــاوالت) أن يســتفيدوا منهــا؟
اذكرهــا باختصــار.
هــل لديــك أيــة إضافــات أخــرى حــول النهــوض بقطــاع المقــاوالت فــي مملكــة البحريــن
تخــص الحكومــة ،أو الســلطة التشــريعية أو أصحــاب المقــاوالت أنفســهم؟ اذكرهــا
باختصــار.
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ملحق  :4ملخص ورشة العمل مع ممثلي قطاع المقاوالت بتاريخ
 26مايو 2018
اقــدم الباحــث عرضــا موجــزا لعــدد  12مــن ممثلــي قطــاع المقــاوالت البحرينــي الــذي
ـم تقديمــه كان
حضــروا الورشــة (انظــر قائمــة الحضــور فــي الملحــق) .العــرض الــذي تـ ّ
ـم توزيــع نســخ منهــا لــكل فــرد مــن الحضور .اســتغرض
فــي صــورة شــرائح مطبوعــة تـ ّ
العــرض حوالــي  15دقيقــة .نســخة مــن العــرض الــذي قدمــه الباحــث مرفقــة.
العــرض اســتند إلــى النســخة الثانيــة مــن ورقــة السياســات التــي أعدهــا الباحــث،
واشــتمل علــى مــا يلــي:
ـم االنتهــاء منهــا منــذ إطــاق أجنــدة
 .1مقدمــة عــن مراحــل البحــث الســابقة التــي تـ ّ
األعمــال الوطنيــة لمملكــة البحريــن
 .2قطــاع المقــاوالت البحرينــي :وهــو قطــاع بأنشــطة متنوعــة ،توصيــف للقطــاع
باالســتناد إلــى اإلحصــاءات الرســمية ،إحصــاءات الراتــب األساســي التقديــري فــي قطــاع
اإلنشــاءات حســب الجنســية والجنــس فــي شــهر يونيــو  ،2017المســاهمة االقتصاديــة
لقطــاع المقــاوالت فــي اقتصــاد مملكــة البحريــن كمــا فــي الربــع الثانــي مــن العــام
 ،2017االســتراتيجية الوطنيــة لقطــاع المقــاوالت ،تجــارب ناجحــة فــي دول أخــرى لتنميــة
قطــاع المقــاوالت التــي بإمــكان مملكــة البحريــن االسترشــاد بهــا
 .3أهم التحديات التي تواجه قطاع المقاوالت
 .4التوصيــات المقترحــة للســلطة التشــريعية وللســلطة التنفيذية/الحكومــة
ولمزاولــي المهنــة لتجــاوز التحديــات والمعوقــات الحاليــة
فــي نهايــة العــرض ،طلــب الباحــث مــن الحضــور أن يقومــوا بترتيــب التحديــات حســب
أهميتهــا بالنســبة لــكل واحــد منهــم حيــث قــدم اســتمارة معــدة لهــذا الغــرض.
انظــر الملحــق لالطــاع علــى هــذه االســتمارة .ثــم طلــب الباحــث مــن الحضــور تقديــم
المداخــات أو اإلضافــات علــى التحديــات ،وعلــى التوصيــات التــي قــد تحســن وضــع
ومســاهمة قطــاع المقــاوالت فــي االقتصــاد الوطنــي .اســتمرت المداخــات لحوالــي
نصــف ســاعة.
من أبرز المداخالت واإلضافات التي ذكرها الحضور ما يلي:
تجارب ناجحة في دول أخرى
 .1تجربــة الســعودية :عنــد هــروب العامــل تقــوم الســلطات هنــاك بالتكفــل بإحضــار
جــواز العامــل الهــارب والتكفــل بتذكرة ســفره وترحيله خارج البالد ،وتقوم الســلطات
بالبــت فــي حالتــه بمســؤوليته هــو .كمــا تقــوم
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الســعودية بعــدم تشــجيع العمالــة الســائبة ،وتعطــي لصاحــب العمــل بديــا للعمــال
الهاربيــن .هنــاك عقــود استرشــادية (نموذجيــة) موحــدة ضامنــة للحقــوق ومنصــف
لطرفــي العمــل.
 .2تجربة األردن :في مزاولة المهنة وتنظيمها
 .3تجربة ماليزيا :في عمل محاكم متخصصة لقطاع المقاوالت

أبرز التحديات التي تواجه قطاع المقاوالت
 .1ال وجود لعقود عمل استرشادية نموذجية موحدة منصفة ضامنة للحقوق
 .2عدم وجود هيئة لتنظيم مزاولة المهنة
 .3ليــس هنــاك قســم أو موظفيــن ذوي اختصــاص فــي صنــدوق العمــل (تمكيــن) وال
فــي هيئــة تنظيــم ســوق العمــل خــاص بقطــاع المقــاوالت وعلــى درايــة بخصوصيــة
هــذا القطــاع وبالتالــي تقديــم خدمــات وبرامــج مــن تمكيــن تناســب وتفــي باحتياجات
هــذا القطــاع .عــدم وجــود هــذا القســم واألخصائييــن الذيــن علــى درايــة بخصوصيــة
قطــاع المقــاوالت ينتــج عنــه التعقيــد بــا داعــي ،والصعوبــة فــي توفيــر برامج مناســبة
تفــي باحتياجــات أصحــاب األعمــال مــن المقاوليــن .حاليــا ،يتــم التعامــل مــع قطــاع
المقــاوالت مثــل بقيــة القطاعــات ببرامــج عامــة غيــر مناســبة وغيــر كافيــة لتغطيــة
االحتياجــات
 .4اإلجــراءات التــي تحكــم عمليــة تمويــل المقاوليــن مــن صنــدوق العمــل (تمكيــن)
عســيرة
 .5في حال هروب العمالة ،يتحمل المقاول التبعات وهذا غير منصف

التوصيات المقترحة
 .1تقليــل الوقــت الــازم إلصــدار شــهادة جاهزيــة المشــروع عــن طريــق التنســق بيــن
جميــع الجهــات ألجــل الكشــف فــي زيــارة واحــدة مــن خــال منصــة إلكترونيــة
 .2تقديم التسهيالت من خالل خدمات أو منصة إلكترونية (الحكومة اإللكترونية)
قــام  8مــن الحضــور بترتيــب التحديــات (المعوقــات) التــي تواجــه قطــاع المقــاوالت
ـم تحديدهــا فــي النســخة الثانيــة مــن ورقــة السياســات لقطــاع المقــاوالت
والتــي تـ ّ
البحرينــي حســب وجهــة نظرهــم .الرســم التالــي يعــرض التحديــات مرتبــة حســب
األهميــة مــن وجهــة نظــر الحضــور.
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فــإن ترتيــب التحديــات
حســب وجهــة نظــر الحضــور ،وكمــا يوضحــه الرســم أعــاه،
ّ
تــراوح مــا بيــن األكثــر أهميــة (الرتبــة  )1ومــا بيــن الرتبــة  .7وفيمــا يلــي عــرض للتحديــات
مرتبــة حســب األهميــة كمــا هــو رأي الحضــور لورشــة العمــل.
التحدي األكثر أهمية (الرتبة األعلى وهي )1
 إمكانيــة تأجيــر رخــص المقــاوالت لغيــر المقاوليــن حيــث إن ذلــك يضــر بالجــودةومصداقيــة شــركات المقــاوالت المعتمــدة.
 زيــادة الرســوم الحكوميــة بمســتوى واحــد علــى الجميــع بعــض النظــر عــن فئــةوحجــم شــركات المقــاوالت بحيــث تدفــع شــركات المقــاوالت الصغيــرة مثــل الشــركات
الكبيــرة.
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التحدي التالي في األهمية (الرتبة )2
 عــدم وجــود محاكــم متخصصــة لحــل قضايــا ونزاعــات المقاوليــن بالخصــوص ممــايطيــل مــدة التقاضــي.
التحدي التالي في األهمية (الرتبة )3
 التأخيــر فــي دفــع المســتحقات الماليــة للمقاوليــن مــن الحكومــة لمــا فــي ذلــك مــنتأثيــر ســلبي علــى تنفيــذ األعمــال.
 إمكانية تنقل العمال بين أصحاب العمل خالل مدة العقد.التحدي التالي في األهمية (الرتبة )4
(المقدم) التي تُدفع للمقاولين منخفضة غير مناسبة.
 مستوى الدفعة األولىَّ
التحدي التالي في األهمية (الرتبة )5
ال يوجد
التحدي التالي في األهمية (الرتبة )6
 اإلجراءات التي تحكم عملية تمويل المقاولين من البنوك المحلية عسيرة.التحدي التالي في األهمية (الرتبة )7
 عــدم فــرض متطلبــات مســبقة تتعلــق باإلمكانيات/القــدرة ،التخصــص ،التعليــم،والخبــرة فــي مجــال أعمــال المقــاوالت للمحافظــة علــى خدمــات مقاوالت جيــدة الجودة.
 صعوبــة فتــح األعمــال فــي قطــاع المقــاوالت حيــث الجهــات عديــدة مختلفــة متباعدةمنظمــة ألعمــال المقاوالت.
حيــث ال توجــد جهــة جهــة حكوميــة معينــة
ِ
التحدي التالي في األهمية (الرتبة )8
ال يوجد
التحدي التالي في األهمية (الرتبة )9
ال يوجد
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استمارة ترتيب التحديات
 .1فيمــا يلــي عــدة تحديــات تواجــه قطــاع المقــاوالت البحرينــي ،نرجــو منكــم االطــاع
ـأن .علمــً أن الترتيــب أدنــاه عشــوائي.
عليهــا وقراءتهــا جميعهــا بتـ ٍ
 .2ثــم نرجــو منكــم ترتيبهــا حســب التحــدي األهــم بالنســبة لــك شــخصيا ،وذلــك
بوضــع رقــم  1للتحــدي األكثــر أهميــة ،ثــم رقــم  2للتحــدي الثانــي التالــي لــه وهكــذا
إلــى الرقــم  9وهــو األهميــة األقــل.
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ملحق  :5تشريعات وإجراءات تنظيمية صدرت أو تحت اإلصدار ألجل
تنمية االقتصاد الوطني:
 -1مقتــرح قانــون تشــجيع وحمايــة االســتثمار  -تمــت موافقــة مجلــس الشــورى عليــه.
االن مــع الســلطة التنفيذيــة الجــل إصــدار مشــروع قانــون .و مجلــس النــواب مطالــب
باإلســراع فــي مناقشــة القانــون واصــداره بالمــواد المتوافــق عليهــا.
 -٢مشــروع قانــون بتعديــل قانــون الســجل التجــاري .متابعــة الترخيــص علــى وزارة
التجــارة والصناعــة والســياحة.
 -٣مشــروع قانــون بتعديــل المــادة ( )٢٤مــن المرســوم بقانــون برقــم ( )٢٨لســنة
١٩٩٩بشــان انشــاء وتنظيــم المناطــق الصناعيــة .يجــوز بنــاء ســكن للعمالــة.
-٤مشــروع قانــون بإصــدار تشــجيع وحمايــة المنافســة المرافــق للمرســوم رقــم ()٣١
لســنة .٢٠١٦
حماية المنافسة و منع التكتل .تحت الدراسة بمجلس الشورى.
 -٥مشــروع قانــون الشــركات المســاهمة  -حمايــة صغــار المســاهمين و مســائلة
مجلــس االدارة.
 - ٦إصدار قرار حوكمة الشركات المساهمة.
 -٧تشــريع حجــز نســبة  ٢٠فــي المائــة مــن مشــتريات الحكومــة للمؤسســات الصغيرة
والمتوسطة.
 -٨تدشــين ســوق اســتثماري بالبحريــن .تبســيط و تشــجيع إجــراءات التحــول الــى
شــركات
مساهمة.
 - ٩قانون االيجارات  -نظم السوق العقاري في البحرين .
 -١٠مشــروع قانــون اعــادة التنظيــم واالفــاس .تبســيط االجــراءات مــع حمايــة المديــن
والدائنيــن.
 -١١اللجنــة المشــتركة مــن الســلطة التشــريعية والحكومــة لوضــع سياســة موحــدة
لدعــم الحكومــي .فــي ضــوء ازديــاد االعبــاء الماليــة للمواطــن.

إجراءات يجب العمل عليها للتشجيع و التغلب على معوقات الصناعة
الوطنية و ذلك لغرض
تنويع مصادر الدخل للمملكة.
 -١التمويــل الميســر  :ان افضــل الطــرق لضمــان اســتدامة و ازدهــار اقتصادنــا هــي
العنايــة و المســاندة باالخــص للمؤسســات التــي تأسســت اثنــاء االزمــة الماليــة
العالميــة و كذلــك احــداث فبرايــر  ٢٠١١و قــد تســببت األحــداث الســالفة الذكــر لهــا
بمشــاكل وصعوبــات جمــة وتواجــه االن صعوبــة تحمــل تكاليــف عاليــه نظيــر خدمــة
ديــن المصــارف التجاريــة الدائنــة .عليــه نتمنــى مــن المســؤلين فــي تمكيــن ،و كمــا
عهدناهــم فــي التيســير علــى هــذه المؤسســات الجــل اســتمراریتها بثبــات فــي
تأديــة دورهــا فــي تنميــة االقتصــاد .الســماح لهــا باالنضمــام فــي برنامــج التمويــل
المالــي الميســر .وذلــك عــن طريــق تحويــل الديــن التجــاري الــي برنامــج التمويــل

58

المالــي الميســر والمتوفــر االن لتوســعة مشــروع قائــم او لغــرض تمويــل منتــج
جديــد و الــذي حــدد بحــد أقصــى مليونيــن ونصــف دينــار بحرينــي .نعتقــد االهتمــام
بالمؤسســات القائمــة التــي تحتــاج الــى المســاندة الماليــة التقــل اهميــة عــن توســعة
مشــروع قائــم او تمويــل لمنتــج جديــد .بــل ان هــذه المؤسســات افضــل النهــا تجــاوزت
مرحلــة التاســيس و شــرعت فــي مرحلــة االنتاجيــة ممــا يؤكــد مــع المســاعدة الماليــة
بــوادر نجاحهــا.
طبعــا هــذا يتطلــب اجــراء دراســة مســتفيضة لهــذه المؤسســات المتضــررة مــن
خدمــة الديــن العاليــة والتاكــد مــن مســاهمتها فــي زيــادة ازدهــار تنميــة اقتصادنــا
الوطنــي قبــل الشــروع فــي الســماح بانضمامهــا تحــت برنامــج التمويــل الميســر.
 -٢مركــز تنميــة الصــادرات :المطلــوب ســرعة تأســيس مركــز تنميــة الصــادرات مــع
وضــع سياســات تشــجيعية لتصديــر ،باالخــص المصانــع التــي تصــدر اكثــر مــن ٪ ٤٠
مــن إنتاجهــا عــن طريــق ضمــان االعتمــادات المصرفيــة او خصمهــا بتكاليــف ميســرة.
(وقــد تــم تأســيس هــذا المركــز مؤخــرا ونتطلــع الــى تلبيتــه لمتطلبــات القطــاع
الخــاص فــي هــذا الصــدد)
 -٣المحطــة الواحــدة للشــحن البــري  :تأســيس إجــراءات المحطــة الواحــدة للشــحن
البــري منفــذ جســر الملــك فهــد ،حيــث مطلــوب تواجــد الشــاحنات المتجهــة عــن
طريــق جســر الملــك فهــد فــي المنطقــة الواقعــة بيــن المنطقــة العالميــة لالســتثمار
و مينــاء خليفــة ( كمــا هــو موجــود االن ) مــع اضافــة تواجــد مكاتــب االمــن و الجــوازات
و مكتــب التصديــق علــى شــهادات التصديــر و الجمــارك والتخليــص فــي نفــس
المنطقــة  .كل إجــراءات التخليــص تتــم فــي تلــك المنطقــة و مــن ثــم يحــدد الوقــت ،
لنفــرض مرتيــن يوميــً لتوجــه الشــاحنات الــى الجســر مصحوبــة بســيارات االمــن مــن
االمــام والخلــف الــى دخولهــا الســعودية بــدون توقــف حيــث جميــع االجــراءات تتــم
قبــل المغــادرة .كمــا هــو معمــول بــه فــي كثيــر مــن بلــدان العالــم.
 -٤تعرفــة مخفضــة للخدمــات  :تحميــل المصانــع التــي تســاهم بقــدر كبيــر فــي
الناتــج الوطنــي مــن خــال طرحهــا المنتجــات فــي الســوق المحلــي والتصديــر بتعرفــة
مخفضــة للوقــود و الكهربــاء والمــاء و رســوم البلديــة و خالفــه كمــا كان فــي الســابق.
 -٥نســبة البحرنــة للعمالــة الوطنيــة :عنــد وضــع نســبة البحرنــة للعمالــة الوطنيــة
للمصانــع ،يجــب األخــذ فــي االعتبــار المصانــع التــي تحتــاج الــى عمالــة للتحميــل
والتفريــغ وخالفــه ،هــذه األنــواع مــن المهــن ذات االعمــال الدنيــا والمــردود المالــي
المنخفــض غيــر مرغــوب فيهــا مــن العمالــه الوطنيــة ،لــذى المطلــوب تخفــض النســبة
لهــذه المصانــع كمــا هــو معمــول بــه فــي قطــاع المقــاوالت .مــع تشــجيع المصانــع
التــي تحتــاج الــى مهــن فنيــة و علميــة و ذلــك بتوفيــر برامــج تدريــب الحــال العمالــة
الوطنيــة بــدالً مــن األجنبيــة.
 -6االستمرار في االعفاء من الرسوم الجمركية:
منــح االعفــاء مــن الرســوم الجمركيــه علــى المعــدات و المــواد الداخلــة فــي االنتــاج
باالضافــة لقطــع الغيــار و المــواد االســتهالكية الغيــر متوفــرة محليــا ،مثــل زيــوت ذات
نوعيــة خاصــة و خالفــه.
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 -٧انعــدام التنســيق بيــن بعــض الجهــات الحكوميــة  /يجــب القضــاء علــى اضاعــة
الوقــت.
 -٨اطالــة الحســم فــي القضايــا التجاريــة /التنفيــذ  /لعــدم وجــود محاكــم تجاريــة
منفصلــة.
 -٩عــدم وجــود مكاتــب اســتقبال فــي عــدد مــن وزارات الخدمــات  -مــرة فــي األســبوع
لغــرض المســاهمة فــي اجابــة المستفســرين .
-١٠عــدم وجــود خطــة زمنيــة لمراجعــة التشــريعات الجــل ان تتماشــى مــع الممارســات
الدوليــة .مثــا كل خمســة ســنوات يجــب مراجعــة التشــريعات .تعديــل حــذف او اضافة
مواد.

ملخص تنفيذي:
رغــم وجــود رؤيــة واضحــة للقطــاع العقــاري وفــرص اســثمارية مســتمرة ،اال أن
البيروقراطيــة الحاليــة ال تخــدم هــذا القطــاع وتتســبب بالكثيــر مــن التعطيــل
لمشــاريع التطويــر ،كمــا تســببت زيــادة الرســوم علــى البنــاء للمتــر المربــع ورســوم
األنشــطة التجاريــة للســجالت التجاريــة بايقــاف خطــط المطوريــن والمســتثمرين أو
تعديلهــا ممــا ســيؤثر ســلبا علــى عائــد االســتثمار.
ورغــم أن الكثيــر مــن التعديــات فــي قوانيــن العقــار لهــا أثــر ايجابــي لكســب الثقــة
فــي الســوق البحرينيــة علــى المــدى الطويــل ،اال أن عــدم دراســة األثــر المباشــر علــى
المطوريــن والمســتثمرين وعــدم التــدرج فــي الرســوم وغيــاب الدعــم للمتضرريــن
أربــك غالبيــة شــركات التطويــر وتســبب فــي عــزوف بعــض المســتثمرين عــن الدخــول
فــي مشــاريع جديــده ،وفــي ظــل منافســة الــدول المجــاورة فــي هــذا القطــاع البــد
مــن اتخــاذ خطــوات عاجلــة لتــدارك الضــرر والحفــاظ علــى رؤوس أمــوال المســثمرين
وحمايــة صغــار المطوريــن والمســتثمرين الذيــن يشــكلون الغالبيــة العظمــى مــن
المطوريــن والمســتثمرين.
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 -٧صالــة عــرض للمنتجــات الوطنيــة بايجــار رمــزي :يجــب توفــر صالــة عــرض فــي وســط
العاصمــة لعــرض كافــة المنتجــات الوطنيــة ،الجــل ان يطلــع علــى المنتجــات الوطنيــة
المواطــن و الزائــر و ذلــك تشــجيعا للصناعــات الوطنيــة كمــا هــو موجــود فــي كثيــر
مــن بلــدان العالــم الصناعيــة.
 -٨اعطــاء االولويــة للمنتجــات الوطنيــة فــي المشــتريات الحكوميــة لحــد فــارق
ســعر ال يتجــاوز  : ٪١٠تشــجيعا للصناعــات الوطنيــة ،علــى الحكومــة وضــع مواصفــات
احتياجاتهــا مــن المنتجــات تتماشــى مــع المنتجــات الوطنيــة المتوفــرة و بشــرط
توفــر الجــودة فــي المنتــج .مــع االفضليــة فــي الســعر بحيــث اليزيــد عــن  ٪۱۰مــع الــزام
المشــاريع باســتعمال المنتــج الوطنــي.
 -٩توعيــة المواطــن والمقيــم باهميــة تشــجيع المنتجــات الوطنيــة :االســتمرار فــي
توعيــة المواطــن والمقيــم باقتنــاء المنتجــات الوطنيــة عــن طريــق وســائل االعــام و
دور التعليــم و خالفــه.
 -١٠عــرض المنتجــات الوطنيــة فــي الخــارج :عــرض المنتجــات الوطنيــة مــع امكانيــة
الترويــج فــي ســفارات المملكــة او مكاتــب الترويــج المعينــة مــن المملكــة الجــل زيــادة
نســبة التصديــر المنتجــات الوطنيــة .

تحديات تنمية قطاعات اخرى:
-١رســوم اســترداد تكلفــة الخدمــات ( الكهربــاء .المــاء .الصــرف الصحــي) المبنــى
القريــب و البعيــد نفــس مبلــغ الرســوم؟
-٢رفــع رســوم العمالــه األجنبيــة .هــل أدت الغــرض؟  .تحتــاج دراســة  .التدريــب المهنــي
 /توعيــة العامــل  /التشــريعات .
 -٣التأخــر فــي إصــدار شــهادة جاهزيــة المشــروع  .التنســيق بيــن جميــع الجهــات
الجــل الكشــف فــي زيــارة واحــدة .
البلدية  /الدفاع المدني  /الكهرباء  /الماء  /الصرف الصحي  /التلفون  /الخ.
-٤عــدم مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مجالــس  /لجــان حكوميــة ذات عالقــة بالقطــاع
فــي العضويــة بعــدد مناســب .تفعيــل تشــجيع دور القطــاع الخــاص فــي التنميــة
االقتصاديــة.
 -٥عدم وجود مراكز تدريب مهنية .امكانية بتمويل من تمكين.
فنيي االليات الدقيقة  /مشغل  / CNCالخ
-6سياســة التاشــيرة المرنــة للعمالــة األجنبية.يحتــاج الــى تقييــم ومشــاركة أهــل
الشــأن  /القطــاع الخــاص وتقــع مســؤولية هــذا الجانــب علــى غرفــة تجــارة وصناعــة
البحريــن باعتبارهــا ممثــا للقطــاع التجــاري.
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قطاع التطوير العقاري

المقدمة:
التطوير العقاري:
يعمــل المطــورون العقاريــون فــي مملكــة البحريــن تحــت ترخيــص األنشــطة العقاريــة
فــى الممتلــكات المملوكــة أو المؤجــرة نــوع األعمــال التجاريــة ذات األوجــه المتعــددة
والتــي تشــمل أنشــطة تبــدأ مــن نطــاق اإلصــاح والتجديــد للمبانــي القائمــة أو التأجير
لهــا وحتــى شــراء األراضــي الخاليــة ثــم بيــع األراضــي المطــورة بعــد ذلــك ،والمطــورون
العقاريــون هــم المنســقون بيــن األنشــطة المختلفــة ،والمطــور العقــاري يقــوم
بشــراء األرض ثــم يقــوم بتمويــل المشــروع وباالتفــاق مــع مقــاول تشــييد يتــم بنــاء
العقــار.
الرؤية االقتصادية :2030
انطالقــا مــن الرؤيــة اإلقتصاديــة  2030والتــي تهــدف لنقــل اإلقتصــاد القائم علــى الناتج
النفطــي إلــى اقتصــاد منتــج و قــادر علــى المنافســة عالميــا ،شــرعت المملكــة علــى
إطــاق برنامــج لإلصــاح اإلقتصــادي المؤسســي ،ممــا أفضــى إلــى إعــداد إســتراتيجية
اقتصاديــة وطنيــة ،التــي كانــت بمثابــة خارطــة طريــق لتحقيــق هــذه الرؤيــة .ويتــم
مراجعــة هــذه اإلســتراتيجية لتتــواءم مــع المتغيــرات الدولية وبرنامج عمــل الحكومة.
ومــن بيــن هــذه االســتراتيجيات اســتراتيجية القطــاع العقــاري والتــي شــكلت منطلقــا
رئيســيا للكثيــر مــن التوصيــات المتطلعــة لموائمــة عمــل القطــاع مــع االســتراتيجيات
الكبــرى للملكــة.
أحكام القانون الجديد:
األحــكام الرئيســية التــي نــص عليهــا قانــون التطويــر العقــاري (قانــون رقــم 28
لســنة  ) 2014فــي البحريــن والتــي يتوجــب علــى جميــع المطوريــن والمســتثمرين فــي
البحريــن إتباعهــا شــملت التالــي:
ترخيص المطورين
-1
البيع على الخارطة
-2
نموذج من إتفاقية البيع
-3
حساب الضمان
-4
القيود المفروضة على المطورين
-5
المنازعات
-6
التأخير
-7
يســمح القانــون للمســتثمرين األجانــب شــراء العقــارات فــي مملكــة البحريــن منــذ
تطبيــق إعــان الملكيــة الخــاص بهــذا الشــأن عــام  ،2003فــي مناطــق معينــة مــن
مملكــة البحريــن و هــي كالتالــي:
.1
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منطقة المباني ذات االرتفاعات المكونة من  3و  5و 10طوابق في:
 منطقة السيف. -شمال السنابس.

.2

منطقة المباني ذات االرتفاعات المكونة من  10طوابق في:
 ضاحية أحمد الفاتح. ضاحية الحورة. ضاحية بوغزال. -شمال المنامة والمنطقة الدبلوماسية.

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

جزر أمواج.
درة البحرين.
بندر السيف.
الرفاع فيوز.
مرفأ البحرين المالي.
جزيرة الريف.
دانات حوار.
العرين.
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حجم التداول العقاري في النصف األول من عام 2017
أعلــن قســم العالقــات العامــة واالعــام بجهــاز المســاحة والتســجيل العقــاري بــأن
حجــم التــداول العقــاري فــي شــهر يوليــو قــد بلــغ حوالــي خمســة وثمانيــن مليــون
وثمانمائــة وســتة عشــر ألفــً ومائــة وتســعة عشــر دينــارًا .بنســبة زيــادة حوالــي %40
مــن نفــس الشــهر مــن عــام .2016
كمــا بلــغ حجــم التــداول العقــاري منــذ شــهر ينايــر حتــى شــهر يوليــو حوالــي
( )613,607,003ســتمائة وثالثــة عشــر مليونــً وســتمائة ألــف وثالثــة دنانيــر.
علمــً بأنــه حجــم التــداول العقــاري خــال النصــف األول مــن  2017قــد بلــغ حوالــي
( )528,071,497خمســمائة وثمانيــة وعشــرين مليونــً وواحــد وســبعين ألــف وأربعمائة
وســبعة وتســعين دينــارًا.
والجــدول التالــي يبيــن قيمــة التــداوالت العقاريــة للبحرينييــن والخليجيــن واألجانــب
للنصــف األول مــن عــام  2017بالمقارنــة مــع الفتــرة نفســها مــن عــام 2016

الجنسية

التداول العقاري
خالل النصف
األول من عام
2017

النسبة
المئوية

التداول العقاري
خالل النصف
األول من عام
2016

النسبة
المئوية

الفرق بين
2017- 2016

نسبة
الزيادة

البحرينيين

498,218,564

%94.35

512,849,443

%91.5

-14,630,879

-%3

الخليجيين

18,209,833

%3.45

21,864,324

%3.90

-3,654,491

%17
-

األجانب

11,643,100

%2.20

25,755,271

%4.60

-14,112,171

-%55

المجموع

528,071,497

%100

560,469,038

%100

-32,397,541

-%6

هيكل القطاع العقاري:
وفقــا لموقــع وزارة التجــارة والصناعــة (قســم الســجالت التجاريــة) فــإن عــدد الشــركات
والمنشــئات فــي القطــاع العقــاري والتــي مازالــت تــزاول عملهــا ،تصــل لـــ  3019شــركة
ومنشــأة.
 وبإشــارة لمقابلــة أجرتهــا  CNNالعربيــة مــع الســيد /خالــد الرميحي ،الرئيسالتنفيــذي لمجلــس التنميــة االقتصاديــة فــي البحريــن األثنيــن  12مــارس  ،2018صــرح أن
البحريــن تعمــل حاليــً علــى برنامــج اســتثمار رئيســي فــي البنيــة التحتيــة للقطاعيــن
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العــام والخــاص وهــذا البرنامــج ســيدعم تطويــر المشــروعات العقاريــة علــى المــدى
الطويــل ،و«بلغــت القيمــة اإلجماليــة لصفقــات مشــروعات القطــاع العقــاري فــي الربــع
األول مــن عــام  2017نحــو  220مليــون دوالر ،أي بزيــادة وصلــت إلــى  15.2فــي المائــة،
مقارنــة بالربــع الرابــع مــن عــام  2016و 8.1فــي المائــة مقارنــة بالربــع األول مــن عــام .2016
وبحســب مــا أوردتــه وكالــة أنبــاء البحريــن فــي  19ينايــر  2018تعمــل البحريــن علــى
مجموعــة مــن مشــروعات البنيــة التحتيــة الكبيــرة تمتــد عبــر مجموعــة مــن القطاعات
بقيمــة إجماليــة تصــل إلــى  32مليــار دوالر ،والتــي ســتدعم النمــو فــي ســوق العقــارات.
تميــز قطــاع التطويــر العقــاري بارتفــاع نســبة العمالــة البحرينيــة حيــث تتــراوح نســبة
البحرنــة بيــن  %60إلــى  %100مــن اجمالــي العامليــن فــي المؤسســات التــي شــملها
البحــث .وتراوحــت أعــداد الموظفيــن مــن موظفيــن  2الــى  55موظفــا ،كمــا لوحــظ أن
أغلبيــة المؤسســات فــي هــذا القطــاع عائليــة وتشــمل أنشــطتها كال مــن قطاعــي
التطويــر العقــاري واالنشــاء.
وبحســب قســم الدراســات والبحــوث بغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن يشــكل نشــاط
قطــاع العقــارات واالدارات واألنشــطة المرتبطــة أحــد أكبر األنشــطة التجارية المســجلة
فــي عضويــة الغرفــة.
ورغــم أهميــة القطــاع فــي رؤيــة المملكــة اال ان الجهــات تفتقرالــى البيانــات الالزمــة
لتشــكيل قاعــدة بيانــات يمكــن االعتمــاد عليهــا فــي دراســات الجــدوى للقطــاع.

استراتيجية القطاع العقاري في مملكة البحرين:
تــم إعــداد المخطــط الوطنــي االســتراتيجي ليتماشــى مــع الرؤيــة اإلقتصاديــة 2030
و الــذي يهــدف إلــى تحقيــق التكامــل بيــن مبــاديء التخطيــط القائمــة علــى احتــرام
الماضــي و تقبــل ماهــو عصــري و جديــد فــي ذات الوقــت (تصميــم مجتمــع تراثــي-
حداثــي متكامــل) .و عملــت اللجنــة المختصــة بالمشــروع علــى عشــر اســتراتيجيات:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10

إنشاء مخطط أوحد لمملكة البحرين (خارطة البحرين )2030
تحقيق اقتصاد متخصص في األسواق العالمية واإلقليمية
حفظ ودعم موارد البيئة
وضع استراتيجية مترابطة ومتنوعة للنقل والمواصالت
تلبية اإلحتياجات اإلسكانية
تحديد الواجهات البحرية العامة
حماية تراث البحرين الثقافي و األثري
تلبية اإلحتياجات العسكرية في المستقبل
تشجير البالد
ترويج المستقبل الواعد بخطى ثابتة
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منهجية البحث:
نهــدف مــن خــال هــذا البحــث توفيــر المعلومــات لتحديــات قطــاع التطويــر العقــاري
فــي مملكــة البحريــن مــن أجــل وضــع النســخة األولــى ألجنــدة األعمــال الوطنيــة.
ويأتــي بحــث تحديــات قطــاع التطويــر العقــاري بعــد أن تــم فــي ينايــر  2018جمــع آراء
مجموعــة مــن المطوريــن والمســتثمرين العقارييــن بخصــوص تحديــات القطــاع،
وخــرج االجتمــاع بقائمــة مــن التحديــات والتوصيــات التــي شــكلت أهميــة بنظــر هــذه
المجموعــة.
ونهــدف فــي هــذه المرحلــة مــن البحــث الــى :اســتطالع شــريحة أكبــر بشــكل
تفصيلــي عــن أهــم تحديــات القطــاع ،وأخــذ توصياتهــم مــن أجــل تحســين عمــل
القطــاع وتســهيل نمــوه.
وقــد تــم اســتهداف  40مؤسســة تطويرعقاريــة وتــم إنهــاء مقابلــة واســتبيان ثمانيــة
عشــر مــن ممثليهــا حتــى تاريــخ  22مايــو  2018عــن طريــق الهاتــف أو زيارتهــم بشــكل
شــخصي ،وتضمنــت مؤسســات تطويــر متنوعــة فــي عــدد الموظفيــن و عــدد وحجــم
المشــاريع التــي قامــت بهــا.
وبنــاء علــى مراحــل تطويــر المشــاريع التــي تبــدأ مــن األرض الخــام حتــى مرحلــة بيــع
أو تأجيــر الوحــدات والجهــات التــي يتعامــل معهــا المطــور ،تــم طــرح األســئلة التاليــة
علــى المجموعــة:
ماهي التحديات التي تواجهك في مراحل تطوير العقار:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12

تصنيف العقار
تقسيم العقار
استصدار التراخيص
امداد الكهرباء والماء
رسوم البنية التحتية
كلفة االنشاء
االسثمارات والتمويل
حساب الضمان على المشاريع
التسهيالت البنكية لألفراد
ترويج العقارات
تملك األفراد
تحديات أخرى

كمــا تــم ســؤال المجموعــة عــن أي تحديــات أخــرى يرونهــا ومناقشــة األســباب ،وبحــث
المقابــات الصحفيــة مــع مســئولي القطــاع واالتصــال بالجهــات المعنيــة ،ونســتعرض
هناالنتائج:
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مرئيات األطراف ذات العالقة:
يعــد القطــاع العقــاري مــن أهــم القطاعــات المســاهمة فــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي
تحــت بنــد القطاعــات غيــر النفطيــة .ويــرى المطــورون أن هنــاك فــرص لزيــادة حجــم
التــداول العقــاري فــي مملكــة البحريــن عــن طريــق القيــام بعــدة خطــوات ضروريــة
لتحســين أداء القطــاع.
أكــد المطــورون علــى أنــه رغــم التحديــات اإلقليميــة و الدوليــة كانخفــاض أســعار
النفــط فــي األســواق العالميــة و اإلضطرابــات السياســية فــي المنطقــة إال أن قطــاع
التطويــر العقــاري حافــظ علــى إســتقراره.
و أبــدى المطــورون تفاؤلهــم بإنشــاء مؤسســة التنظيــم العقــاري (ريــرا) و التــي
تعمــل علــى توفيــر بيئــة تنظيميــة مــن شــأنها تشــجيع اإلســتثمار و حمايــة حقــوق
المســتهلكين .ومن ناحيتهم ،أطلعنا المســؤولون في ريرا عن قرب بدء الجلســات
التعريفيــة بخدمــات المؤسســة و طــرق التواصــل واإلســتفادة مــن خدماتهــا.
وقــد أفضــى البحــث عــن عــدة تحديــات رئيســية مــن قبــل المطوريــن والمســتثمرين
العقارييــن الذيــن تمــت استشــارتهم فــي أفضــل الحلــول المناســبة للوضــع الراهــن
أخــذا باالعتبــار اســتراتيجية القطــاع الوطنيــة و المصلحــة اإلقتصاديــة العامــة للبــاد و
للمســتثمرين فــي هــذا القطــاع.

تحديات إدارية		
				

تقسيم األراضي و استخراج التراخيص و التخطيط
تعطل اكتمال البنية التحتية

		
تحديات إقتصادية
				

التمويل اإلستثماري و تمويل بنك اإلسكان
الضرائب و الرسوم و تكاليف اإلنشاء

		
تحديات تشريعية و

تداخل عمل الجهات الرسمية في الفرز و التقسيم

			
قانونية
				

إقتصار إقرار بعض المستندات على توقيع مسئول
دون وجود نائب في حال غيابه
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مراحل تطوير المشاريع العقارية:
المراحل المعتمدة قبل استحداث هيئة تنظيم سوق العقار (ريرا)

أرض
خام

تصنيف

تقسيم

بيع قسائم

تراخيص
بناء

إنشاء

بنية تحتية

شهادة
جهوزية

ترخيص
بيع

بيع

وثيقة
الملكية

أدى اســتحداث مؤسســة التنظيــم العقــاري (ريــرا) لتغييــر بعــض األنظمــة التــي ســوف
يتــم تفعيلهــا خــال األشــهر القليلــة المقبلــة ،وأصبــح بامــكان المطــور بــدء عمليــة
البيــع بشــكل أبكــر ،ويعــول المطــورون والمســتثمرون الــى أن أنظمــة المؤسســة
أتــت لتلبــي االحتياجــات التنظيميــة لســوق العقار.ولكــن المشــاكل األخــرى التــزال
تشــكل عقبــات للمطوريــن والمســتثمرين وهــي خــارج اختصاص مؤسســة التنظيم
العقــاري.
أرض
خام

تصنيف

تقسيم

بيع قسائم

تراخيص
بناء

ترخيص
بيع

بيع

إنشاء

بنية تحتية

شهادة
جهوزية

وثيقة
الملكية

التحديات:
بحســب الجهــاز المركــزي للمعلومــات ،يشــهد التعــداد الســكاني فــي البحريــن نمــوا
مســتمرا حيــث بلــغ حوالــي  1.5مليــون فــي  ،2017كمــا أن التملــك الحــر يتيــح لغيــر
المواطنيــن فرصــة التملــك ممــا شــهد اقبــاال مــن مواطنــي ومقيمــي دول مجلــس
التعــاون بشــكل أخــص ،ســواء بغــرض االســتثمار أو الســكن فــي العطــات.
كمــا يشــهد الطلــب علــى الوحــدات الســكنية حوالــي  5000وحــده ســنويا باالضافــة
لحوالــي  55ألــف طلــب علــى قائمــة االنتظــار حســب احصائيــات وزارة االســكان حتــى
ســبتمبر  ،2017و تعمــل حكومــة البحريــن علــى تنفيــذ خطــة االســكان لتوفيــر  40ألــف
مســكن حتــى  %30 ،2020منهــا يتــم تطويــره مــن قبــل القطــاع الخــاص.
كمــا خلصــت دراســة أجرتهــا( CBREمؤسســة عقاريــة دوليــة رائــدة فــي البحريــن) فــي
 2017أن الســوق البحرينيــة تشــهد نقصــا يبلــغ  75ألــف وحــده ســكنية أغلبهــا لــذوي
الدخــل المتوســط والمحــدود ،ويعــزوا المطــورون ســبب هــذا النقــص فــي عــدم
جــدوى التطويــر لهــذه الفئــة فــي ظــل األســعار الحاليــة لألراضــي.
وقــد لوحــظ فــي البحــث أن التحديــات تشــكل عائقــا أكبــر باألخــص لمطوريــن
يســتهدفون تطويــر مشــاريع مــن وحــدات تتناســب مــع ذوي الدخــل المتوســط
والمحــدود ،ممــا يعيــق فــرص تلبيــة هــذا الطلــب.
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يواجــه المطــورون والمســتثمرون عــدة تحديــات خــال مراحــل تطويــر المشــروع،
تترتــب بحســب مراحــل تطــور المشــروع كاآلتــي:
تصنيف العقار
.1
فيما يختص بتصنيف العقار يواجه المطورون التحديات التالية:

أمثلة:

 عدم وجود آلية واضحة وموحدة لتصنيفات وتخطيط األراضي ممايؤدي لتأخير يبلغ سنوات لبدء تطوير العقار.
 التغيير المفاجئ والمتكرر لتصنيف بعض العقارات في مختلفالمناطق.
 تكرر وضع األراضي (تحت الدراسة) مما يؤدي لشل حركة المطوروتداولاألراضي

 تكرر تصنيف األراضي ألرض زراعية أو حدائقية رغم وجود أراضي سكنيةمجاوره.
 شــمل إعــادة التصنيــف مناطــق بالكامــل مثــل األحيــاء القديمــة فــي وســطالعاصمــة المنامــة حيــث تمــت إعــادة تصنيــف أراضــي أحيــاء المنامــة إلــى فلــل ســكنية
فقــط ليقتصــر ترخيــص التشــييد أو إعــادة البنــاء فــي العاصمــة علــى ترخيــص
الفلــل الســكنية حتــى وإن كان بعضهــا مبانــي شــقق قديمــة ســابقا ،حيــث يمتلــك
المطــورون والمســتثمرون أراضــي فــي العاصمــة لغــرض بنــاء المبانــي الســكنية،
كمــا أن العديــد مــن المبانــي الحاليــة لــن يكــون باالمــكان ترميمهــا بــل علــى المــاك
تحويلهــا لفلــل ســكنية ممــا أوقــف مشــاريع المطوريــن فــي العاصمــة المنامــة .مــع
مالحظــة أن أســعار العقــارات الحاليــة فــي المنامــة ال تتناســب مــع تطويــر مشــاريع
الفلــل الســكنية.
تقسيم وتخطيط العقار
.2
فيما يختص بتقسيم العقار يواجه المطورون التحديات التالية:
يشــكو المطــورون مــن بــطء معامــات تقســيم األراضــي لتصــل مــدة اإلنتظــار ألشــهر.
كمــا أدت اإلجــراءات البيروقراطيــة المتبعــة وتأخــر التقســيم والتخطيــط وإجــراءات
التخطيــط باإلضافــة إلــى تأخــر تواقيــع المســؤولين ،باالضافــة أن ارتبــاط اســتصدار
الخرائــط بتوقيــع واحــد يمــر بمراحــل بيروقراطيــة صعبــة يعطــل الحصــول علــى
المخططــات .كمــا أن اشــتراطات الحــد األدنــى لمســاحات التقســيم ألراضــي الفلــل
الســكنية بشــكل خــاص يفــوق المســاحات المطلوبــة لهــذا الغــرض فــي الســوق
البحرينيــة ممــا أدى الــى لجــوء المطوريــن والمســتثمرين لشــراء األراضــي المقســمة
عــن طريــق الفــرز فــي المحكمــة (أراضــي متنــازع عليهــا) بســبب مســاحاتها المناســبة
للفلــل الصغيــرة.
وقــد تــم مؤخــرا وضــع تصنيــف األراضــي المفــرزة تحت الدراســة من قبل وزارة األشــغال
وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي (أي تــم اعتبارهــا غيــر مصنفــة) ممــا تســبب
بشــل التــداول علــى األراضــي المفــرزة وشــل الحــل الــذي اتبعــه المطــورون مــن شــراء
األراضــي المفــرزة لتســهيل تطويــر أراضــي مناســبة للســكن اإلجتماعــي.
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أمثلة:
 أحــد المطوريــن فــي البحــث لجأ للشــكوى بشــكل شــخصي ألحد كبار المســئولينفــي الــوزارة وتــم تنفيــذ معاملتــه فــي يــوم واحــد بعــد أن كانــت علــى االنتظــار
ألســبوعين دون االطــاع علــى الملــف.
 رغــم وجــود رســوم إضافيــة ،نظــام الخدمــة الســريعة يســتغرق حاليــا ذات الوقــتالــذي يأخــذه المراجــع االعتيــادي حســب رأي المطوريــن والمســتثمرين.
استصدار التراخيص
.3
فيمــا يختــص باســتصدار التراخيــص يواجــه المطوريــن والمســتثمرين التحديــات
التاليــة:
 تعدد استمارات التراخيص. غياب اآلليات الدقيقة لطريقة استصدار التراخيص. طرق المتابعة البيروقراطية واالعتماد على قرارات الموظفين في البلديات. تأخر مواعيد المفتشين. تأخر التواقيع من المسئولين. خضوع التراخيص لمزاجية الموظفين وتدخل الرأي الشخصي للمهندس. إدارة التراخيــص مــن قبــل موظفيــن غيــر مدربيــن علــى التقنيــات الحديثــة أو فهــمالمعامــات االلكترونية.
 إدارة التراخيص من قبل موظفين غير مطلعين على مشاكل القطاع.أمثلة:
تكــررت مالحظــات المطوريــن والمســتثمرين حــول قلــة تواجــد موظفــي البلديــات
علــى مكاتبهــم واغــاق المكاتــب قبــل انتهــاء الــدوام الرســمي ورفــض اســتالم
الرســوم بعــد ســاعات يعينهــا الموظفيــن.
امداد الكهرباء والماء
.4
حتــى عنــد اكتمــال المشــروع يواجــه المطــورون التحديــات التاليــة فيمــا يخــص امــداد
المشــروع بالكهربــاء والمــاء:
 البيروقراطية في تقديم الطلبات وحضور المفتشين. تأخر امداد الكهرباء والماء رغم اكتمال المشاريع. تأخــر تركيــب عــدادات المــاء بعــد فصــل العــداد الرئيســي و جعــل كل وحــدةســكنية لهــا عــداد واحــد ممــا يعيــق عمليــات التأجيــر و تأخيرهــا لــدى الكثيــر مــن
المســتثمرين .
أمثلة:
تأخــر المشــاريع حوالــي الســنة بعــد اكتمــال االنشــاء قبــل امــداد المنطقــة بالكهربــاء
والماء.
مالحظــة :رغــم وجــود لجنــة مشــتركة بيــن وزارة اإلســكان وهيئــة الكهربــاء والمــاء اال
أننــا نالحــظ تأخــر االمــداد ممــا يــدل علــى عــدم فعاليــة اللجنــة الحاليــة دون متابعــة
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لضمــان الجودة.مــع التنويــه أن التوصيــات تتعلــق بجميــع ألراضــي وليســت األراضــي
المقتصــرة علــى مشــاريع االســكان فقــط.
.5
رسوم البنية التحتية
يقلق المطورون من تقليل أو انعدام جدوى المشاريع لألسباب التالية:
 رســوم ال 12دينــار للمتــر المربــع مــن البنــاء للبنيــة التحتيــة ســيرفع تكلفــةالمشــاريع خاصــة أن المطــور يقــوم بشــراء األراضــي بعــد دراســة جــدوى ماليــة أصبحــت
غيــر قابلــة للتنفيــذ بازديــاد تكلفــة متــر البنــاء المربــع  12دينــار.
أمثلة:
 أرض مصنفــة  RBزادت تكلفــة انشــاءها بمبلــغ  10االف دينــار علــى تكلفــة البنــاءفــي الدراســة
 زادت تكلفــة بنــاء الوحــدات المناســبة مــن حيــث الحجــم للســكن االجتماعــيحوالــي  3000دينــار ويقــوم المطــور حاليــا بتعديــل المخططــات لتقليــل مســاحة البنــاء
 زادت تكاليف بناء المشاريع الكبيرة والمتوسطة بمئات اآلف الدنانيركلفة االنشاء
.6
هنــاك تخــوف مــن زيــادة أســعار مــواد البنــاء والبنزيــن ورفــع تكاليــف مــزودي خدمــات
االنشــاء باالضافــة الــى توقــع زيــادات فــي المرحلــة القادمــة بســبب الضرائــب
االسثمارات والتمويل
.7
رغــم عــدم وجــود ســقف معلــن مــن قبــل البنــوك لتمويــل التطويــر العقــاري إال أن
المطــور يعانــي مــن محدوديــة التمويــل.
أمثلة:
مشــاريع تجــد صعوبــة فــي الحصــول علــى تمويــل البنــوك العقاريــة بقــروض تبلــغ
ثالثــة أو خمســة مالييــن دينــار.
حساب الضمان على المشاريع
.8
فوجــيء المطــورون بــأن قــرار تفعيــل حســاب الضمــان  escrowعنــد تطبيقــة تــم
جعلــه ال يشــمل قيمــة األرض بــل يضيفهــا ككلفــة اضافيــة ،ممــا رفــع مبلــغ ال%20
المطلــوب حجزهــا نقــدا حتــى انتهاء المشــاريع ،األمر الذي ســبب نفورا للمســتثمرين.
.9
التسهيالت البنكية لألفراد
رغــم ســهولة الحصــول علــى قــروض عقاريــة فــي البحريــن ،نــوه المطــورون عــن تأخــر
الدفــع فــي برنامــج مزايــا لمــدة تصــل لســنة كاملــه.
ترويج العقارات
.10
هنــاك حاجــة الــى المشــاريع التــي تجعــل المملكــة وجهــة ســياحية واســثمارية فــي
الخــارج ممــا يزيــد اقبــال المســثمرين واألفــراد علــى االســثمارفي العقــار والتملــك.
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تملك األفراد
.11
يواجــه المطــورون مشــكلة الوقــت الــازم فــي إصــدار التراخيــص والموافقــات األمنيــة
لألجانــب وعــدم وضــوح معاييــر الرفــض والقبــول ممــا يتســبب فــي تراجــع األجانــب
عــن شــراء الوحــدات خاصــة فــي حــال تكــرار طلــب الموافقــات األمنيــة لمســثمر لديــه
وحــدات ســابقة فــي المملكــة.
أمثلة:
عــدم منــح الموافقــات األمنيــة ألفــراد مــن أســرة واحــده وحصــول آخريــن مــن نفــس
األســرة دون بيــان معاييــر الرفــض أو الموافقــة.
ازدحام جسر الملك فهد:
.12
رغــم أن النســبة األكبــر مــن المســتثمرين الخليجيــن فــي البحريــن هــم مــن المملكــة
العربيــة الســعودية اال أن ازدحــام الجســر ال يشــجع المســتثمر الســعودي.
زيادة رسوم السجالت التجارية
.13
زيــادة الرســوم الحكوميــة تنعكــس ســل ًبا علــى االيجــارات التجاريــة بســبب تعطــل
نمــو المؤسســات التجاريــة .اال أن هــذا التحــدي تــم معالجتــه مؤخــرا.

التوصيات:
بناءعلــى التحديــات التــي تــم اســتخالصها ،اوصــى المطــورون بمجموعــة مــن
التحســينات والمشــاريع التــي يمكنهــا أن تزيــل التحديــات الموجــودة فــي القطــاع.
وفيمــا يلــي توصياتهــم فيمــا يخــص كل مرحلــة:
.1

تصنيف العقار

تفاصيل التوصيات:
 مســح وتصنيــف األراضــي فــي مناطــق البحريــن علــى مراحــل ضمــن جــدول زمنــيمحــدد مــع أولويــة الطلبــات قيــد االنتظــار.
 تفصيل معايير وآلية التصنيف الحالية وتعديلها وتوحيدها بين المناطق وضــع حلــول مســبقة لالشــكاالت التــي تكــررت مــع المطوريــن والمســتثمرين فــيمختلــف مناطــق البحريــن
 عقــارات العاصمــة المنامــة :وضــع مميــزات وتســهيالت للمطوريــن فــي أحيــاءالعاصمــة
 ان يتــم تصنيــف جميــع مناطــق البحريــن ضمــن الخطــة االســتراتيجية  2030و عــدمتغيــر التصنيفــات اال بعــد كل  5ســنوات او  10ســنوات.
 تخصيــص فريــق مــن المهندســين والخبــراء العالمييــن والمحلييــن باالضافــةلخبــراء مــن العقارييــن لالتفــاق علــى المعاييــر وتصنيــف األراضــي فــي كل منطقــة
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علــى مراحــل تحــت اشــراف لجــان جــودة لتتناســب مــع المخطــط االســتراتيجي لمملكة
البحريــن ل 2030وأهــداف البحريــن مــن الناحيــة العمرانيــة ،االســتثمارية وأســلوب
الحيــاة.
الجهات المعنية:
 وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي ،مجلــس التنميــةاالقتصاديــة.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 نسبة االلتزام بالجداول الزمنية. مجموع المساحات التي تم تصنيفها بالكيلومترالمربع وعددها. وضوح المعايير وأسباب التصنيف. مالئمة التصنيف مع المخطط االستراتيجي لمملكة البحرين. القدرة على كسب ثقة المطورين والمستثمرين.الموارد المطلوبة:
 فريق مختص من المهندســين ولجان مختصه من الجهات المعنية واستشــارييتخطيط استراتيجي.
 لجنة متابعة داخلية لضمان الجودة.مالحظات:
خارطة البحرين 2030
https://www.mun.gov.bh/ppd/images/maps/SOM_bahrain.jpg
.2

تقسيم وتخطيط العقار

أوال :تأخر التقسيم
تفاصيل التوصيات:
لتسريع التقسيم يوصي المطورون بالتالي:
 وضــع جــدول زمنــي محــدد ال يتجــاوز العشــرة أيــام لتقســيم األرض الواحــدة ورســمالخارطة.
 تفعيل نظام الخدمة السريعة وتحديد مدة زمنية ال تتجاوز الثالثة أيام للخدمه. تخصيــص موظفيــن للنوبــات المســائية الســتقبال وتســريع الطلبــات برســومالخدمــة الســريعة.
 توحيــد إجــراءات الجهــات الخدميــة ( االشــغال – الطــرق  -الميــاه  -الكهربــاء –المجــاري ) مــع التخطيــط العمرانــي و ربــط تلــك الجهــات مــع بعضهــا الجــل اتخــاذ
القــرارات الســريعة عنــد تخطيــط األراضــي الكبيــرة.
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الجهات المعنية:
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني  -جهاز المساحة والتسجيل
العقاري -هيئة الكهرباء والماء.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 نسبة االلتزام بالجداول الزمنية صندوق للشكاويالموارد المطلوبة:
 فريق مختص من المهندسين ولجنة مختصه من الجهات المعنية لجنة متابعة داخلية لضمان الجودةثانيا :الفرز
تفاصيل التوصيات:
للموائمة بين الفرز والتقسيم يقترح المطورون:
 متابعــة جــودة وفعاليــة الللجنــة ادارة الفــرز حيــث تحــدد المحكمــة حصــص األطــرافويقــوم المهندســين بتقســيم األراضي.
 وضــع خيــارات مســبقة لضمــان عــدم فقــدان األرض األراضــي تصنيفهــا وبالتالــيقيمتهــا االســتثمارية
الجهات المعنية:
وزارة العــدل والشــئون االســامية ،ووزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط
العمرانــي
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 تقريــر شــهري بنســبة األراضــي التــي تــم فرزهــا مــن مجمــل األراضــي المقدمــة للفرزمــن قبــل اللجنــة ونســبة االلتــزام بجــداول زمنيــة تضمــن عــدم التعطيــل والحفــاظ
علــى حقــوق الورثــة والمســتفيدين.
 مقدار الحفاظ على القيمة االسثمارية لألراضي.الموارد المطلوبة:
 فريق من المهندسين ولجنة ادارية مختصه من الجهات المعنية. لجنة متابعة داخلية لضمان الجودة والشفافية..3
استصدار التراخيص
تفاصيل التوصيات:
 تطويــر المركــز البلــدي الشــامل و جعــل المركــز الجهــة المختصــة بجميــع تراخيــصالبنــاء ( مركزيــة تراخيــص البنــاء ) و جعــل المكاتــب الخاصــة فــي بقيــة المحافظــات
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تحــت مظلــة المركــز البلــدي الشــامل و بذلــك نكــون قــد وحدنــا إجــراءات تراخيــص
البنــاء لجمــع مناطــق البحريــن.
 تخصيــص موظفيــن مدربيــن لخدمــة قطــاع العقــار وحــل المشــاكل التقنيــة عنــدتقديــم الطلبــات الكترونيــا.
 تخصيص موظف خبير متوفر بشكل يومي للمراجعين لحل االشكاالت. تســهيل الوصــول للخبــراء مــن قبــل المراجعيــن بشــكل مباشــر لحــل االشــكالياتعبــر تواجدهــم لمقابلــة المراجعيــن.
الجهات المعنية:
 وزارة األشــغال وشــؤون البلديــات والتخطيــط العمرانــي ،هيئــة الكهربــاء و المــاء،الدفــاع المدنــي ،الصــرف الصحــي.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 قيــاس الفــرق بيــن عــدد التراخيــص الممنوحــه والرســوم المدفوعــه بشــكل يومــيقبــل وبعــد تطبيــق التوصيــات.
 قياس فارق الوقت بين تقديم وإنهاء المعامالت قبل وبعد تطبيق التوصيات.الموارد المطلوبة:
 موظفين مؤهلين. لجنة متابعة داخلية لضمان الجودة والشفافية.امداد الكهرباء والماء
.4
تفاصيل التوصيات:
تخطيط مشاريع امداد الكهرباء والماء بالتزامن مع تقسيم األراضي:
 خصخصــة مشــاريع هيئــة الكهربــاء و المــاء علــى غــرار قيــام وزارة األشــغال وشــؤونالبلديــات والتخطيــط العمرانــي بتحويــل مهمــة تنفيــذ الطرقــات إلــى المقاوليــن فــي
مشاريعها.
 تشــكيل لجنــة مشــتركة بيــن هيئــة الكهربــاء و المــاء و جهــاز المســاحة مهمتهــاوضــع الجــداول الزمنيــة لمشــاريع هيئــة الكهربــاء والمــاء ســواء قيــد التنفيــذ
أوالتصــورات المســتقبلية فــي مختلــف المناطــق وتوفيرهــا فــي قاعــدة بيانــات
للمطوريــن.
 وضــع جــدول لتزامــن العمــل بيــن هيئــة الكهربــاء والمــاء وجهــاز المســاحة ووزارةاالشــغال والبلديــات و التخطيــط العمرانــي.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 توفــر قاعــدة بيانــات للجــداول الزمنيــة لألراضــي التــي تــم تخطيطهــا وتحديــثالقاعــدة بشــكل دوري.
 التزام هيئة الكهرباء والماء بوضع الجداول. بدء المشاريع حسب الجداول.الموارد المطلوبة:
 تعيين فرق مختصة من الجهات المعنية. -لجنة متابعة داخلية لضمان الجودة.
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رسوم البنية التحتية
.5
تفاصيل التوصيات:
 تجميد او تخفيض رسوم البنية التحتية. تقليــل الرســوم عنــد اســتخدام التقنيــات والمــواد العازلــة التــي تقلــل مــناســتهالك الكهربــاء.
الجهات المعنية:
المشرع.
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
 استبيان حول وضوح مقاييس وآليات تدرج الرسوم للمطور. القدرة على تقليل نسبة تأثر جدوى المشاريع من الرسوم عن النسبة الحالية.الموارد المطلوبة:
 فريق مختص من المهندسين ولجنة مختصه من الجهات المعنية. لجنة داخلية متابعة لضمان الجودة والشفافية.ارتفاع كلفة االنشاء
.6
تفاصيل التوصيات:
الوقوف على مسببات الزيادة عبر دراسة تحديات المقاولين وعالجها.
االسثمارات والتمويل
.7
تفاصيل التوصيات:
 تشجيع بنوك التمويل العقاري على منح القروض للمطورين. التأميــن علــى المشــاريع العقاريــة مــن قبــل شــركات التأميــن الخاصــة بضمانــاتمــن الدولــة.
الجهات المعنية:
المشرع والبنوك العقارية.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
عمــل دراســة لمقارنــة نســبة زيــادة البنــوك الخاصــة لســقف تمويــل المشــاريع العقاريــة
وعــدد المشــاريع الممولة.
الموارد المطلوبة:
جهــة تتبنــى التنســيق بيــن المطوريــن وشــركات التأميــن والبنــوك وجهــات الدعــم
الحكومــي.
.8
حساب الضمان على المشاريع
تفاصيل التوصيات:
يوصي المطورين بمراجعة طريقة تنفيذ القرار بحيث يتم:
 احتساب كلفة األرض ضمن ال %20لتقليل النقد المحتجحز. التأميــن علــى المشــاريع العقاريــة مــن قبــل شــركات التأميــن الخاصــة بضمانــاتمــن الدولــة.
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الجهات المعنية:
المشرع.
مؤسسة التنظيم العقاري.
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
أدوات قياس فاعلية تطبيق التوصيات:
اقبال المطورين والمستثمرين.
الموارد المطلوبة:
لجنة مراجعة.
ترويج العقارات
.9
تفاصيل التوصيات:
 تخصيــص أراضــي لالســتثمار فــي مشــاريع ترفيهيــة عالميــة مــع فتــرة ســماح تصــللعشــر ســنوات وتســهيالت للمطورين والمســثمرين.
 دعم اقامة المهرجانات والمعارض. اقامة قرى تراثية تستقبل الزوار طوال السنة. اقامة شواطيء عائلية ترفيهية. تطوير جميع األسواق الشعبية والقديمة.الجهات المعنية:
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
وزارة الثقافة.
تمكين.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
القدرة على استقطاب المشاريع الترفيهية العالمية.
قياس اقبال السياح خاصة من مواطني ومقيمي دول مجلس التعاون الخليجي.
الموارد المطلوبة:
أراضي تخصص لمشاريع سياحية.
وضــع ميزانيــة للمهرجانــات والمعــارض منفصلــة عــن ميزانيــة دعــم المؤسســات مــن
تمكين .
.10
التسهيالت البنكية لألفراد
تفاصيل التوصيات:
 مناقشــة موضــوع تأخيــر صــرف مبالــغ التمويــل مــع بنــك اإلســكان و البنــوكالمشــاركة مــع برنامــج مزايــا.
 -تحديد مدة زمنية للدفع ال تتجاوز الشهرين.
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الجهات المعنية:
بنك االسكان
أدوات قياس فاعلية تطبيق التوصيات:
التزام البنوك بالمدة المحددة
الموارد المطلوبة:
لجنة متابعة داخلية لضمان الجودة
.11
تملك األفراد
تفاصيل التوصيات:
 توضيح االطار القانوني والمعايير التي تؤهل األجنبي للتقدم بطلب الموافقة. تحديد مدة زمنية للموافقات األمنية. تحديد أسباب الرفض حين حدوثه. تصنيــف ســرعة الموافقــات حســب الــدول واألولويــات األمنيــة التــي تراهــا وزارةالداخليــة
 الوضــع فــي االعتبــار توفــر ملــف المســثمر الــذي ســبق لــه التقــدم بموافقــات أمنيــةفــي فتــرة زمنيــة قصيــرة.
الجهات المعنية:
وزارة الداخلية.
أدوات قياس فعالية تطبيق التوصيات:
ســهولة المراجعــة وســرعة الحصــول علــى الموافقــات أو الرفــض مــن قبــل الجهــات
األمنيــة.
وضوح المعايير لدى المتقدمين.
الموارد المطلوبة:
المختصين من وزارة الداخلية.
ازدحام جسر الملك فهد:
.12
تفاصيل التوصيات:
 تسهيل حركة المستثمر في جسر الملك فهد و إعطائه أولوية . وضــع نقــاط للمواصــات مــن والــى الجســر لتســهيل نقــل القادميــن مــن المملكــةالعربيــة الســعودية.
 وضع نقطة تخليص جمركي بعيدا عن مدخل الجسر.الجهات المعنية:
وزارة الداخلية.
وزارة المواصالت.
وزارة األشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني.
وزارة الصناعة والتجارة والسياحة.
أدوات قياس فاعلية تطبيق التوصيات:
ســهولة الوصــول مــن المملكــة العربيــة الســعودية لمملكــة اللبحريــن والعــودة فــي
جميــع أيــام األســبوع وخــال جميــع األوقــات.
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الموارد المطلوبة:
لجنة لوضع الحلول العاجلة والتنسيق بين األطراف والجهات المعنية.
.13
زيادة رسوم السجالت التجارية
تفاصيل التوصيات:
تسريع مشروع قانون بتعديل قانون السجل التجاري (تحت اإلصدار).
مراجعــة قــرار الرســوم لتــدارك التراجــع فــي عــدد المؤسســات التجاريــة(( .تــم معالجــة
هــذا التحــدي))

توصيات أخرى:
 اشــراك العقارييــن فــي مشــاورات لوضــع االجــراءات الخاصــة باتحــادات المــاكواالجــراءات االنتقاليــة (مؤسســة التنظيــم العقاري-ريــرا).
 التعجيــل بتوفيــر جميــع الرخــص المتعلقــة بالقطــاع الكترونيــا ووضــع فتــرةتجريبيــة لفعاليــة األداء قبــل قصــر التقديــم علــى الرخــص االلكترونيــة.
 التعجيــل باالجتماعــات والمباحثــات مــع المطوريــن والمســتثمرين والعقارييــنللتوعيــة بخدمــات المؤسســة.
 وضــع برنامــج لمشــاركة الجهــات الرســمية ومؤسســة التنظيــم العقــاري وغرفــةالتجــارة وموسســات المجتمــع المدنــي ،وجمعيــة البحريــن العقاريــة فــي الترويــج
لالســتثمارات العقاريــة فــي البحريــن( .)EDB
 تقديــم مميــزات لشــركات التطويــر العقــاري والوســطاء العقارييــن التــي تصــلنســبة البحرنــة لديهــم لـــ  %100أوالمملوكــة لبحرينييــن بالكامــل مــن جهــات الدعــم
الحكوميــة المختلفــة.
 التأكــد مــن وجــود ممثليــن للوســطاء والمطوريــن والمســتثمرين العقارييــنضمــن اللجــان علــى أن ال تقتصــر علــى كبــار المطوريــن والمســتثمرين فقــط.
 تسريع إصدار شهادة جاهزية المشروع. توثيــق عقــد البيــع قبــل صــدور وثيقــة ملكيــة العقــار واعتمــاد شــهادة المســححتــى إصــدار الوثيقــة.
 وضــع قاعــدة بيانــات إلكترونيــة و توفيــر خدمــات ســريعة علــى المواقــع اإللكترونيــةللجهــات المعنيــة بالمشــاريع العقارية واالســتثمارات.
 تسريع عمل لجنة المشاريع المتعثرة والوقوف على تحدياتها. تقليــل اســتقطاعات األراضــي فــي التخطيــط والــذي يــؤدي لفقــدان األراضــيلقيمتهــا االســتثمارية.
 اعالن حجم التداول العقاري بشكل يومي. فصل القطاع العقاري عن باقي القطاعات في بيانات الدخل القومي. مراجعــة جميــع القــرارات مــع المطوريــن والمســتثمرين والعقارييــن بشــكل دوريكل  6أشــهر و ذلــك لتحقيــق اســتراتيجيات القطــاع بشــكل دقيــق و فعــال.
 وضــع مكتــب للتظلــم والشــكاوي العاجلــة مكــون مــن خبــراء ولجنــة مــنالمطوريــن والمســتثمرين واالستشــاريين مــع تقســيم النظــر فــي الشــكاوي فــي
مــدد زمنيــة حســب األولويــه ومراعــاة شــفافية األداء مــع تضمــن عمــل اللجنــة مراجعــة
جميــع الشــكاوي وأســبابها ويكــون للجنــة صالحيــات لمنــح االســتثناءات (مفيــد فــي
حــاالت االرتــداد والرســوم المفروضــة علــى مشــاريع تــم تســعيرها ودراســة جدواهــا
وأراضــي تــم تغييــر تصنيفهــا ،وأراضــي يختلــف تخطيطهــا فــي ملفــات الــوزارة عــن
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تخطيطهــا فــي الواقــع :مثــال  :يوجــد أو ال يوجــد شــارع ،تأخــر إجــازات البنــاء لســنوات،
والمتضرريــن مــن صــدور القوانيــن وتغييــر التصنيــف بعــد شــراء األراضــي) .
 تخصيــص ورش تدريــب متخصصــة لنقــل الخبــرات بيــن المفتشــين والمهندســينمــن قبــل لجنــة توحيــد المفاهيــم فــي شــؤون البلديــات (المســؤولة عــن توحيــد
مفاهيــم اإلشــتراطات والقوانيــن بيــن مهندســي مختلــف البلديــات فــي البحريــن)
واختبارهــم بشــكل دوري.
 وجود لجنة متابعة داخلية في الجهات المعنية لمتابعة سير التوصيات. وجود لجنة ضمان جودة في جميع الجهات المرتبطة بالقطاع.الملحق
 أدى اقــرار النســخة الجديــده مــن برنامــج الســكن االجتماعــي الــى توســعة الشــريحهالمســتفيدة الــى دخــل  500دينــار حتــى  1500دينــار ،ولكــن عــدم صــدور اللوائــح
التنظيميــة واالشــتراطات الخاصــة بالبرنامــج بنســخته المطــورة وعــدم وضــوح
االشــتراطات أدى لعــزوف المواطنيــن عــن شــراء الفلــل الســكنية لــدى المطوريــن
ضمــن البرنامــج منــذ االعــان عــن التغييــرات بانتظــار وضــوح الرؤيــة ،كمــا أدى االعــان
لظهــور بــوادر توجــه المواطنيــن لشــراء األراضــي بــدال مــن الفلــل بعــد طــرح البرنامــج.
 تــم تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة مؤخــرا ممــا زاد مــن مخــاوف ارتفــاع التكاليــفالمبدئيــة للمشــاريع ،ويســود حاليــا عــدم الوضــوح فــي التســعيرات المقدمــة
للمطوريــن مــع احتمــال الزيــادة فــي الفتــرة المقبلــة .كمــا أن هنــاك نقصــا فــي الوعــي
العــام مــن الشــركات واألفــراد حــول تفاصيــل الضريبــة وتأثيرهــا فــي المــواد الداخلــة
فــي االنتــاج ممــا يتطلــب التوضيــح والتوعيــة والتنظيــم لضمــان عــدم تأثــر الســوق
ســلبا.
 أدى تســهيل عبــور مواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية عبــر جســر الملــك فهــدفــي ديســمبر  2018وينايــر  2019الــى تســجيل دخــول عــدد قياســي لمملكــة البحريــن،
ممــا يعــزز مــن توصيــات البحــث بضــرورة تســهيل مــرور المركبــات عبــر جســر الملــك
فهــد لمــا لذلــك ألثــر فــي اقبــال المســتثمرين علــى التملــك فــي مملكــة البحريــن فــي
حــال اســتمرار ســهولة العبــور.
 باالشــارة الــى التوصيــات “بتســريع إصــدار شــهادة جاهزيــة المشــروع وتوثيــقعقــد البيــع قبــل صــدور وثيقــة ملكيــة العقــار واعتمــاد شــهادة المســح حتــى إصــدار
الوثيقــة”.
قامــت ريــرا بوضــع الحلــول تنظيــم وتســريع عمليــة االعــان وعمليــات اصــدار شــهادة
جاهزيــة المشــروع واســتصدار رخــص البيــع علــى الخارطــة ممــا يؤثر ايجابا على ســرعة
بيــع المشــروع ،كمــا قامــت بتنظيــم رخــص العامليــن فــي المجــال العقــاري والــذي مــن
المتوقــع أن يرفــع ثقــة المســتثمرين فــي الســوق العقــاري بمملكــة البحريــن .ويوصــي
المطوريــن بســرعة تفعيــل جميــع االجــراءات عبــر موقــع ريــرا واالســتفادة مــن تجربــة
ريــرا التابعــة المــارة دبــي .
 تــم التوافــق فــي أكتوبــر علــى توحيــد الرســوم ألول ثالثــة أنشــطة تجاريــة ممــا قلــلمخــاوف المســتثمرين مــن العــزوف عــن اســتصدار الســجالت التجاريــة وبالتالــي تأثــر
االيجــارات.
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قطاع الصالونات

الملخص
لقــد تــم طــرح هــذا البحــث مــن قبــل خطــة العمــل الوطنيــة لمملكــة البحريــن وذلــك
بالتعــاون مــع جمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة ،واشــراف
مباشــر ودعــم مــن مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة (ســايب) والتــي تتبــع غرفــة
التجــارة األمريكيــة؛ للقيــام بالمشــاورات الفنيــة لعمــل ودعــم هــذا المشــروع المكثــف،
وتســليط الضــوء علــى أهــم القطاعــات الخاصــة فــي مملكــة البحريــن وكيفيــة
دعمهــا لتحســين بيئــة العمــل فيهــا .فقــد اعتمــد هــذا البحــث علــى التواصــل مــع
لجنــة الصالونــات النســائية والتابعــة لجمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
البحرينيــة ومناقشــة أهــم التحديــات والحلــول المطروحــة مــن أجــل الحفــاظ علــى
نمــو هــذا القطــاع الحيــوي .ويقــوم هــذا البحــث علــى تقديــم صــوت القطــاع الخــاص،
انــه ُبنــي علــى
وتحديــدًا قطــاع الصالونــات النســائية فــي مملكــة البحريــن .كمــا ُ
أســاس حصــر مجموعــة مــن اآلراء ووجهــات النظــر التــي تــم الحصــول عليهــا مــن خالل
مناقشــات ُأجريــت مــع شــريحة مــن أصحــاب قطــاع الصالونــات .فــإن مجمــوع أصحــاب
الصالونــات قــد وصــل عــدد ســجالتها النشــطة الــى  3157نشــاط حتــى عامنــا هــذا،
وذلــك بحســب الموقــع اإللكترونــي لــوزارة التجــارة والصناعــة فــي مملكــة البحريــن.
وبمــا أن هــذا القطــاع فــي تزايــد مســتمر (كمــا هــو مبيــن فــي العمــود  1.1ادنــاه) فهــو
العامــل الرئيســي الــذي دفــع باللجنــة العليــا ألجنــدة األعمــال الوطنيــة للنظــر فيــه
وإدراجــه مــن ضمــن خطــة العمــل الوطنيــة .فقــد كشــف هــذا البحــث التحديــات
الرئيســية التــي تواجــه هــذا القطــاع الحيــوي وأوضــح البحــث ضــرورة إيجــاد حلــول
ـد مــن هــذه التحديــات ومســاندة تطــوره لمــا لـ ُـه مــن أهميــة .وكمــا هــو
تفعيليــة للحـ ّ
معــروض ادنــاه ،فــإن هــذا البحــث سيســلط الضــوء علــى أهــداف ُمعينــة ينبغــي لنــا
التركيــز فيهــا وذلــك مــن أجــل مســاندة هــذا القطــاع وإيصــال معناتــه مــن كعنصــر
حيــوي متكامــل مــن عناصــر القطاعــات الخاصــة األخــرى فــي مملكــة البحريــن.
األهداف الرئيسية من عمل هذا البحث هو ما يلي:
 -5توفيــر معلومــات حــول قطــاع الصالونــات فــي مملكــة البحريــن وأثرهــا فــي
االقتصــاد الوطنــي.
 -6عرض ألهم التحديات التي تواجه هذا القطاع وشرح أسباب حدوثها.
للحــد مــن التحديــات
 -7رفــع توصيــات للجهــات الحكوميــة المذكــورة فــي البحــث
ّ
التــي تواجــه ُمــاك الصالونــات النســائية.
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البيان  :1.1تزايد عدد الصالونات في السنوات األربع الماضية

المقدمة
إن قطــاع الصالونــات النســائية يعــد مــن القطاعــات المتناميــة بشــكل حيــوي وســريع
فــي مملكــة البحريــن ،فبالرغــم مــن صغــره (مقارنــةً بالقطاعــات األخــرى) إال إنــه داعــم
أساســي للنمــو والتطويــر فــي ســوق التجميــل النســائي .وقبــل البــدئ بشــرح تأثيــر
هــذا القطــاع علــى الســوق االقتصاديــة ككل ،فإنــه مــن الضــروري تعريــف القطــاع؛
فالصالــون النســائي ،والــذي ُيعــرف أيضــً بتصفيــف الشــعر( ،الكوافيــرة) ،أو مركــز
التجميــل كمــا يصفــه البعــض اليــوم ،وهــو مــكان تجــاري ُيعنــى بتقديــم خدمــات
تجميليــه مخصصــة للنســاء .ومــن المهــام األساســية التــي يقــوم بهــا الصالــون هــو
قــص الشــعر ،صباغــه الشــعر وتصفيفــه .هــذا ونجــد ان بعــض الصالونــات النســائية
قــد تتنافــس اليــوم بتوفيــر خدمــات إضافيــة مثــل طلــي األظافــر ،عمــل المكيــاج،
توفيــر خدمــة المســاج والحمــام المغربــي وغيرهــا مــن الخدمــات التي تُعنــى بتنظيف
الجســم والبشــرة لتجميــل المــرأة.
فقــد يقــدر حجــم ســوق التجميــل والعنايــة الشــخصية فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ككل بأكثــر مــن  25.4مليــار دوالر ســنويًا وذلــك بحســب مقالــة فــي
الصفحــة اإللكترونيــة لقنــاة ال (أم بــي ســي) .فقــد كشــفت المقالــة عــن تقاريــر مــن
«يورومونيتــور إنترناشــيونال» تفيــد بــأن ســوق التجميــل ســوف يشــهد نمــوًا ملحوظًا
نســبته ب %6.4بحســب
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة وسيســجل نمــوًا تُقــدر
ُ
التوقعــات التــي ذُ كــرت فــي المقالــة عــن حجــم المبيعــات فــي ســوق التجميــل و
العنايــة بالشــعر و مســتحضرات التجميــل ،ممــا ســيجعل منهــا نســبة النمــو األســرع
فــي كل األســواق اإلقليميــة .باإلضافــة الــى هــذا فقــد ذُ كــر فــي المقالــة بــأن دول
الخليــج األخــرى ،مثــل اإلمــارات والســعودية ،تصدرتــا المرتبتيــن التاســعة والعاشــرة
عالميــً فــي متوســط إنفــاق الفــرد علــى ســوق التجميــل .وتُشــير اإلحصائيــات الــى
ارتفــاع اإلنفــاق فــي ســوق التجميــل بنســبة  %60فــي هــذه المنطقــة منــذ .2015
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وعلــى الرغــم مــن انــه ال توجــد إحصائيــات دقيقــة عــن نســبة اإلنتــاج المحلــي ألصحــاب
نقــدر متوســط
الصالونــات النســائية فــي مملكــة البحريــن ،إال أننــا نســتطيع أن
ّ
الدخــل الشــهري للصالونــات بحوالــي  800دينــار شــهريًا ،و هــذا بخــاف المواســم
العاليــة مثــل األعيــاد والمناســبات الخاصــة فــي مملكــة البحريــن .فقــد يرتفع متوســط
المدخــول الربحــي للصالــون الواحــد فــي أيــام العيــد الــى حوالــي  4375دينــارا .وهــذا
بحســب مقالـ ٌـة فــي جريــدة الوطــن البحرينيــة بعنــوان «نســاء البحريــن ينفقــن 6.5
مليــون دينــار علــى الصالونــات فــي العيــد .كمــا أن الصالــون الواحــد يجنــي مــن خــال
متوســط عــدد الزبائــن ،و الــذي يصــل عددهــم ب 25شــخصًا يوميــً ،حوالــي 625
دينــارًا .لــذا فــإن تزايــد الطلــب علــى هــذا القطــاع هومــا ُيشــير علــى تزايــد أهميتــه
علــى الناتــج المحلــي.

المقدمة
إن قطــاع الصالونــات النســائية يعــد مــن القطاعــات المتناميــة بشــكل حيــوي وســريع
فــي مملكــة البحريــن ،فبالرغــم مــن صغــره (مقارنــةً بالقطاعــات األخــرى) إال إنــه داعــم
أساســي للنمــو والتطويــر فــي ســوق التجميــل النســائي .وقبــل البــدئ بشــرح تأثيــر
هــذا القطــاع علــى الســوق االقتصاديــة ككل ،فإنــه مــن الضــروري تعريــف القطــاع؛
فالصالــون النســائي ،والــذي ُيعــرف أيضــً بتصفيــف الشــعر( ،الكوافيــرة) ،أو مركــز
التجميــل كمــا يصفــه البعــض اليــوم ،وهــو مــكان تجــاري ُيعنــى بتقديــم خدمــات
تجميليــه مخصصــة للنســاء .ومــن المهــام األساســية التــي يقــوم بهــا الصالــون هــو
قــص الشــعر ،صباغــه الشــعر وتصفيفــه .هــذا ونجــد ان بعــض الصالونــات النســائية
قــد تتنافــس اليــوم بتوفيــر خدمــات إضافيــة مثــل طلــي األظافــر ،عمــل المكيــاج،
توفيــر خدمــة المســاج والحمــام المغربــي وغيرهــا مــن الخدمــات التي تُعنــى بتنظيف
الجســم والبشــرة لتجميــل المــرأة.
فقــد يقــدر حجــم ســوق التجميــل والعنايــة الشــخصية فــي دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ككل بأكثــر مــن  25.4مليــار دوالر ســنويًا وذلــك بحســب مقالــة فــي
الصفحــة اإللكترونيــة لقنــاة ال (أم بــي ســي) .فقــد كشــفت المقالــة عــن تقاريــر مــن
«يورومونيتــور إنترناشــيونال» تفيــد بــأن ســوق التجميــل ســوف يشــهد نمــوًا ملحوظًا
نســبته ب %6.4بحســب
خــال الســنوات الخمــس المقبلــة وسيســجل نمــوًا تُقــدر
ُ
التوقعــات التــي ذُ كــرت فــي المقالــة عــن حجــم المبيعــات فــي ســوق التجميــل و
العنايــة بالشــعر و مســتحضرات التجميــل ،ممــا ســيجعل منهــا نســبة النمــو األســرع
فــي كل األســواق اإلقليميــة .باإلضافــة الــى هــذا فقــد ذُ كــر فــي المقالــة بــأن دول
الخليــج األخــرى ،مثــل اإلمــارات والســعودية ،تصدرتــا المرتبتيــن التاســعة والعاشــرة
عالميــً فــي متوســط إنفــاق الفــرد علــى ســوق التجميــل .وتُشــير اإلحصائيــات الــى
ارتفــاع اإلنفــاق فــي ســوق التجميــل بنســبة  %60فــي هــذه المنطقــة منــذ .2015
وعلــى الرغــم مــن انــه ال توجــد إحصائيــات دقيقــة عــن نســبة اإلنتــاج المحلــي ألصحــاب
نقدر متوســط الدخل
الصالونــات النســائية فــي مملكــة البحريــن ،إال أننا نســتطيع أن ّ
الشــهري للصالونــات بحوالــي  800دينــار شــهريًا ،و هــذا بخــاف المواســم العاليــة مثــل
األعيــاد والمناســبات الخاصــة فــي مملكــة البحريــن .فقــد يرتفــع متوســط المدخــول
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الربحــي للصالــون الواحــد فــي أيــام العيــد الــى حوالــي  4375دينــارا .وهــذا بحســب
ٌ
مقالــة فــي جريــدة الوطــن البحرينيــة بعنــوان «نســاء البحريــن ينفقــن  6.5مليــون
دينــار علــى الصالونــات فــي العيــد .كمــا أن الصالــون الواحــد يجنــي من خالل متوســط
عــدد الزبائــن ،و الــذي يصــل عددهــم ب 25شــخصًا يوميــً ،حوالــي  625دينــارًا .لــذا
فــإن تزايــد الطلــب علــى هــذا القطــاع هومــا ُيشــير علــى تزايــد أهميتــه علــى الناتــج
المحلــي.
ـدر أيضــً أن متوســط االســتثمار مــن إنشــاء الصالــون الواحــد فــي
ونســتطيع أن نقـ ّ
مملكــة البحريــن ب  15000دينــار بحرينــي ،وبمــا أن عــدد الصالونــات قــد بلــغ ال3157
ـدر بــال
صالــون نســائي فــإن حجــم االســتثمار فــي قطــاع الصالونــات النســائية قــد ُيقـ ّ
 47مليــون و  355الــف دينــار.
ومــع تطــور ونمــو هــذا القطــاع فقــد تطــورت أيضــً نســب العامليــن والمهنييــن
والحرفييــن فيــه .فقــد أوجــد قطــاع الصالونــات النســائية فرصــً لأليــدي العاملــة
النســائية للعمــل والتطــور فــي مهنــة التجميــل والموضــة ،وخصوصــً انهــا أســهمت
فــي تطويــر الحرفيــة لأليــدي العاملــة البحرينيــة لهــذه المهنة ،بينما شــجعت شــريحة
كبيــرة مــن البحرينيــات للدخــول فــي مجــال إدارة األعمــال خــال امتالكهــن صالونــات
نســائية فــي مملكــة البحريــن .وبحســب إحصــاءات بشــأن نســبة النســاء العامــات
بمهــن أعمــال البيــع والتجــارة فقــد ارتفعــت نســبة النســاء العامــات فــي القطــاع
الخــاص لتصــل الــى  %34مقارنــةً بالســنوات العشــرة الماضيــة ،وذلــك بحســب بيانــات
نشــرها المجلــس األعلــى للمــرأة فــي تقريــر المشــاركة االقتصاديــة للمــرأة البحرينيــة
 ،2017-2010وشــملت هــذه النســبة أصحــاب الصالونــات النســائية .فقــد بلــغ عــدد اإلنــاث
العامــات فــي القطــاع الخــاص ال  29,524امــرأة ،وذلــك وفقــً لتقريــر (البحريــن فــي
أرقــام  ،)2016الصــادر مــن قبــل هيئــة المعلومــات والحكومــة اإللكترونيــة لــدى مملكــة
البحريــن.
ـجع غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن فــي  2015علــى إنشــاء لجنــة ألصحــاب
وهــذا مــا شـ ّ
وضمهــا كواحــدة مــن بيــن لجانهــا العديــدة فــي القطــاع التجــاري الخــاص.
الصالونــات
ّ
وقــد أتــى هــذا القــرار آنــذاك كهــدف رئيســي مــن الغرفــة لتكــون هــذه اللجــان الصــوت
الفاعــل لمجتمــع األعمــال والشــريك المؤثــر فــي صنــع القــرار االقتصــادي وأن تكــون
الغرفــة هــي الموصلــة لصــوت مجتمــع األعمــال واقتراحاتــه والوســيلة التــي تزيــد مــن
قــدرات وفعاليــة القطــاع الخــاص مــع التأكيــد علــى الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام
والخــاص ،وحمايــة مصالــح القطــاع الخــاص .ويشــير تقريــر الغرفــة لســنة  2017علــى ان
لجنــة أصحــاب الصالونــات قــد عقــدت عــددًا مــن االجتماعــات الدوريــة مــن أجل مناقشــة
التحديــات التــي تواجــه أصحــاب الصالونــات كمــا ســعت منــذ تأسيســها لتحقيــق عــدد
مــن األهــداف العالقــة والتــي تحــد مــن تطويــر قطــاع الصالونــات .إن كل هــذه الجهــود
تــدل علــى مــدى أهميــة وحيويــة هــذا القطــاع ،فمــع التطــور وزيــادة عــدد األنشــطة
فــي هــذا القطــاع ،يكمــن العامــل األساســي فــي ضــرورة اكتشــاف بعــض التحديــات
ـد مــن تقدمــه بالطريقــة المنظمــة والمدروســة
التــي أصبحــت تواجــه هــذا القطــاع وتحـ ّ
مســبقًا.
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منهجية البحث
يقــوم هــذا البحــث علــى أســاس حصــر مجموعــة مــن اآلراء ووجهــات النظــر التــي
تــم الحصــول عليهــا مــن خــال عــرض أســئلة نوعيــة فــي اســتبانة ودراســة البيانــات
المتاحــة ذات صلــة ومنهــا:
والتقاريــر الثانويــة ُ
 .1عقــد اجتماعــات مــع لجنــة أصحــاب الصالونــات التابعــة لجمعيــة المؤسســات
الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة ،وترأســها األســتاذة سوســن المــاي.
 .2عمــل اســتبانة هاتفيــة مباشــرة وجمــع آراء لشــريحة مــن قطــاع أصحــاب الصالونــات
تــم االتصــال بهــن
والالتــي يبلــغ عددهــن ال 33متطوعــة مــن أصــل  89متطوعــة ّ
ولكــن تعــذرت مقابلتهــن.
 .3تقريــر «فعاليــة الدعــم المقــدم للتغلــب علــى المعوقــات التــي تواجههــا
المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة ».للدكتــور حســين الربيعــي.
 .4مراجعــة الصفحــات اإللكترونيــة لمختلــف الدوائــر والــوزارات الحكوميــة فــي مملكــة
البحريــن ومنهــا:
 الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة العــدل والشــؤون اإلســامية :ومنهــا اســتخرجناالقوانيــن والتشــريعات التــي لهــا صلــه أو تأثيــر بقطــاع الصالونــات النســائية ،ومنهــا
عقــود العمــل المبرمــة مــع العمــال المســتقدمين مــن خــارج مملكــة البحريــن.
 الصفحــة اإللكترونيــة لــوزارة التجــارة والصناعــة :ومنهــا اســتخرجنا عــدد الصالونــاتـجلة لــدى الــوزارة باإلضافــة الــى مواقــع الصالونــات
والمسـ ّ
حســب الســجالت النشــطة ُ
النســائية وعددهــا حســب المحافظــات الموجــودة فــي مملكــة البحريــن.
 الصفحــة اإللكترونيــة لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل :ومنهــا اســتخرجنا معلومــاتعــن الخدمــات التــي توفرهــا الهيئــة ألصحــاب العمــل الخــاص ،ومنهــا قطــاع الصالونات
النســائية فــي مملكــة البحريــن.
 غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن :ومنهــا اســتخرجنا معلومــات عــن لجنــة أصحــابالصالونــات ،والتــي حــازت علــى هــذا المســمى حتــى تاريــخ  8مايــو  ،2018فقــد تمــت
إ عــادة هيكلــة اللجــان للــدورة ( )29مــن غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن وتــم تغييــر
اســم لجنــة أصحــاب الصالونــات ليصبــح «فريــق عمــل الصالونــات» وادراجــه تحــت لجنــة
األســواق التجاريــة.
 صفحــة المجلــس األعلــى للمــرأة فــي مملكــة البحريــن :ومنهــا تــم اســتخراجمعلومــات عــن دور المــرأة فــي مجــال إدارة األعمــال ،لمــا لــه مــن عالقــة بأغلبيــة أصحــاب
ومــاك الصالونــات وهــم مــن النســاء.
ُ
وحتــى يتســنى لنــا اســتخراج عــدد الصالونــات فــي مملكــة البحريــن بالشــكل
الدقيــق ،فانــة مــن الضــروري حصــر جميــع األنشــطة التــي تتــدرج فــي الصالــون الواحــد
كمــا يلــي:
.1
تصفيف الشعر وأنواع التجميل األخرى  -نسائي
صالونات التدليك وغيرها من خدمات االسترخاء واالستحمام  -نسائي
.2
عمــل تجارة/بيــع العطــور ومســتحضرات التجميــل وصابــون الزينــة؛ فقــد
.3
لجــأت بعــض الصالونــات لبيــع العطــور ومســتحضرات التجميــل كجــزء مــن الخدمــات
التجميليــة لزبائنهــا.
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وبناء على تزايد أهمية هذا القطاع ،فســوف يعرض هذا البحث اســتبانة مع شــريحة
ً
مــن أصحــاب قطــاع الصالونــات النســائية والتــي ُيقــدر عددهــم ب  33متطوعــة .وقــد
اخترنــا المســمى (المتطوعــات) فــي االســتبانة لإلشــارة لهــن ،أو(أصحــاب الصالونــات)
لإلشــارة لجميــع ُمــاك الصالونــات النســائية فــي مملكــة البحريــن؛ الذكــور منهــم
واإلنــاث .هــذا وقــد تعمــدت االســتبانة علــى التنويــع فــي أعمــار وخبــرات أصحــاب
الصالونــات ،فمنهــن مــن لــم تكمــل الســنة األولــى منــذ ان بــدأن فــي هــذا المجــال
ومنهــن مــن زادت خبرتهــن علــى العشــرين ســنه .وكمــا هــو مبيــن ادنــاه فقــد
اوجدنــا توازنــً فــي فئــة الخبــرة لــدى صاحبــات الصالونــات:

عدد سنين الخبرة لدى المتطوعات إلستبانة قطاع
الصالونات

من  10-6سنوات

من  5-1سنوات

أقل من سنة

منذ أكثر من  20سنة

من  20-11سنة

البيان  :1.2عدد سنسن الخبرة لدى المتطوعات إلستبيان قطاع الصالونات
ولهدف تعريف هذه الفئة في االستبانة فقد تم تصنيف الخبرات كما يلي:
.1
ذوي الخبرة المبتدئة :بدءًا من شهر إلى أقل من سنة.
ذوي الخبرة المتوسطة 5-1 :سنوات.
.2
ذوي الخبرة العالية 10-6 :سنوات.
.3
ذوي الخبرة القديمة في هذا المجال :منذ أكثر من  20سنه.
.4
مرئيات األطراف ذات العالقة
استشــعارًا بدورهــا فــي تمثيــل شــريحة مــن أصحــاب قطــاع الصالونــات النســائية،
قامــت لجنــة أصحــاب الصالونــات بمقابلــة الباحثــة فــي اجتمــاع لعــرض اهــم التحديــات
التــي يواجههــا هــذا القطــاع وشــرح مــدى تأثــر هــذا القطــاع بالتحديــات التــي تتزايــد
جــدي إلجــاد حلــول لتحديــات
عليهــا .لقــد وجدنــا ان هــذه اللجنــة تعمــل بشــكل ّ
هــذا القطــاع والتواصــل مــع أكبــر عــدد ممكــن مــن أصحــاب الصالونــات النســائية فــي
مملكــة البحريــن وذلــك لضــم أصواتهــم ومشــاكلهم العامــة وإيجاد حلول مشــتركه
الفعــال لهــذه اللجنــة ســاعد بتوفيــر عناصــر مهمــة لهــذا البحــث .فمثـ ً
ا
لهــا .إن الــدور
ّ
نجــد أن هــذه اللجنــة قــد قامــت ســابقًا باالجتمــاع مــع هيئــة الكهربــاء والمــاء لعــرض
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معانــاة هــذا القطــاع مــن غــاء األســعار وإيجــاد أي حلــول ممكنــة لدعــم هــذا القطــاع
وخفــض فواتيــر الكهربــاء عليــه .وقــد قامــت هــذه اللجنــة أيضــً بعقــد اجتماعــات مــع
مســؤولين مــن جهــات حكوميــة أخــرى كهيئــة تنظيــم ســوق العمــل ،إلجــاد حلــول
ـد مــن مشــاكل العمالــة التــي ســنذكرها الحقــً فــي البحــث.
للحـ ّ
ان الكثيــر مــن المتطوعــات فــي االســتبانة وضحــن للباحــث مــدى أهميــة امتالكهــن
لهــذا المصــدر مــن الــرزق ،ولــذا فقــد ناشــدت الكثيــر منهــن بضــرورة إيجــاد طــرق
لمســاندتهن ،فضــ ً
ا عــن توفيــر تقســيط للديــن فــي أعمالهــن الخاصــة .والجديــر
بالذكــر بأننــا عندمــا ســألنا المتطوعــات عــن رغبتهــن العامــة بمواصلــة عملهــن
والصمــود أمــام تحديــات هــذا القطــاع ،أكــدت لنــا  %51فقــط مــن المتطوعــات بأنهــن
ـدت النســبة المتبقيــة بأنهــن فــي
علــى قــدرة كافيــة
للتحمــل والمواصلــة ،بينمــا أكـ ّ
ّ
حالــة تعثــر شــديد بــل ويقاربــن علــى غلــق صالوناتهــن او بيعهــا .وهــذا مــا يدفعنــا
لعــرض أهــم التحديــات الرئيســية التــي توجــه هــذا القطــاع ،أم ـ ً
ا فــي ان ينقــذ هــذا
البحــث الكثيــر مــن المتعثريــن مــن أصحــاب الصالونــات قبــل ان يفقــدوا مصــدر
رزقهــم.

التحديات
ان اهــم التحديــات التــي أشــار اليهــا أصحــاب الصالونــات فــي االســتبانة تكمــن فــي
خمــس عقبــات رئيســية ،وقــد رتبناهــا بحســب تكــرار ظهورهــا فــي االســتبانة وهــي
كمــا يلــي:
أوالً :ارتفاع األسعار والرسوم المفروضة على الصالون
مــن خــال االســتبانة ع ّبــر  % 94مــن أصحــاب الصالونــات عــن مــدى تأثرهــم بغــاء
األســعار ،بينمــا ذكــر  91بالمئــة منهــن بــأن األســعار مرتفعــة جــدًا ،لدرجــة انهــا
تؤثــر علــى الدخــل الربحــي للصالــون ،وأحيانــً يدفــع البعــض للجــوء الــى الديــن أو
الســلفة مــن أجــل تســديد هــذه الفواتيــر .فقــد بــدأت هــذه المشــكلة ككل عندمــا
ُ
ارتفعــت أســعار المــواد ،الضرائــب ،والكهربــاء فــي  ،2017ممــا أربــك الكثيــر مــن أصحــاب
الصالونــات ذوي الخبــرة العاليــة والقديمــة ،والذيــن لــم يعهــدن هــذا االرتفــاع فــي
األســعار مــن قبــل .أمــا عــن المتطوعــات ذات الخبــرة المبتدئــة والمتوســطة فقــد
كانــت لديهــن دراســة عامــه عــن ربحيــة هــذا القطــاع والمصاريــف الخاصــة للصالــون،
ولكــن ومــع تزايــد األســعار ع ّبــر الكثيــر منهــن عــن اســتيائهن لعــدم توافــر الربحيــة
الكافيــة التــي كانــت ســتغطي مصاريــف إنشــاء الصالــون لديهــن.
وكمــا هــو مبيــن فــي العمــود  1.3فــإن زيــادة فواتيــر الكهربــاء أتــت فــي طليعــة
الشــكاوى المتكــررة لــدى مــن قامــوا باالســتبانة بنســبة  80بالمئــة .فقــد بــدأت هــذه
العقبــة عنــد هــذا القطــاع منــذ  2017عندمــا زادت فواتيــر الكهربــاء فــي مملكــة
البحريــن بنســبة تؤثــر علــى هــذه الصالونــات .إن هــذا القطــاع يعتمــد علــى الكهربــاء
بشــكل أساســي فــي عملــه .فالصالــون النســائي الواحــد يتطلــب اســتخدام مجفــف
الشــعر وآلــة التمليــس للشــعر وجهــاز الســونا (إن وجــد فــي النشــاط) والســخانات
والمكيفــات وغيرهــا مــن األجهــزة التي تســتخدم في الصالــون للتجميل وللتنظيف.
علــى ســبيل المثــال ذكــرت إحــدى المتطوعــات لالســتبانة بــأن فواتيــر الكهربــاء كانت
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تكلفهــا حوالــي  200دينــار شــهريًا ثــم ارتفعــت فجــأة فــي  2017لتصــل الــى  400دينــار
شــهريًا ،وهــذا االرتفــاع الــذي يصــل الــى  % 100أثــر ســلبًا فــي َدخْ ــل وربحيــة الصالــون.
ويأتــي اســتقدام العمالــة الخارجيــة ودفــع أجــور العمــال لهيئــة تنظيــم العمــل فــي
المرتبــة الثانيــة بنســبة  %70مــن تكرارهــا .فقــد اشــتكى عــدد كبيــر مــن أصحــاب
الصالــون مــن ارتفــاع أســعار اســتقدام العاملــة الواحــدة فــي الصالــون ،ليرتفــع مــن
 80الــى  1200دينــار كمبلــغ لالســتقدام .هــذا بجانــب رســوم هيئــة تنظيــم ســوق
العمــل (ســيتم عــرض تفاصيــل العمالــة فــي التحديــات التاليــة) .وفــي المرتبــة الثالثــة
اتــى غــاء اإليجــارات التــي أثــرت كثيــرا فــي ارتفاعهــا علــى البعــض .وفــي المرتبــة
الرابعــة يأتــي عامــل فصــل األنشــطة ممــا يتوجــب علــى صاحبــة الصالــون ان تدفــع
مبلــغ مالــي لــكل نشــاط مــن نشــاطاتها فــي الصالــون ،كبيــع المــواد التجميليــة،
والمســاج ،والحمــام المغربــي ،وهــذا مــا ســنذكره الحقــً .أمــا العامــل الخامــس والــذي
فعــال فــي هــذا القطــاع هــو رســوم الصحــة .فقــد بينــت االســتبانة
يتطــور بشــكل ّ
بــأن أصحــاب الصالونــات تعانيــن مــن تزايــد رســوم الصحــة التــي تفرضهــا وزارة الصحــة
علــى العامليــن وعلــى الصالــون؛ مثــل رســوم الفحــص ورســوم التجديــد ورســوم
الهيئــة والتــي تقــدر بأكثــر مــن  200دينــار ســنويًا .هــذا وقــد ابديــن جميــع مــن تكلمــن
عــن هــذه العقبــة اســتغرابهن الشــديد عندمــا يطلــب منهــن فــي المراكــز الصحيــة
دفــع رســوم إضافيــة! أمــا بالنســبة للتأميــن االجتماعــي ،فقــد أوضحــت نســبة مــن
أصحــاب الصالونــات اســتغرابهن للفواتيــر التــي يســتلمنهن بعــد إنهــاء العامــل مدة
العمــل والتــي تطالــب صاحــب العمــل بملــغ كبيــر لتســديده للعامــل .وتذكـ ُـر الكثيــر
مــن المتطوعــات أنهــن علــى اســتعداد لتســديد هــذا المبلــغ مالــم يكــن مذكــورًا في
العقــد ومبينــً النســبة فيــه حســب عــدد ســنوات الخدمــة ،حتــى يتســنى لصاحبــة
الصالــون جمــع هــذه النســبة ســنويًا ،حتــى انتهــاء مــدة العقــد.
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ثانيــً :إعطــاء الحريــة المطلقــة للعامــل فــي الصالونــات بالتنقــل مــن صالــون
آلخــر دون مراعــاة لشــروط العقــد القانونــي المبــرم مــا بيــن العامــل وصاحــب
العمــل.
لقــد حظيــت هــذه العقبــة علــى نســبة  % 67.7مــن أصــوات أصحــاب الصالونــات فــي
االســتبانة .وتتكــون هــذه العقبــة مــن شــطرين؛ فالشــطر األول هــو هيئــة تنظيــم
ســوق العمــل ،والتــي تُعتبــر مؤسســة حكوميــة تســعى لتنظيــم ســوق العمــل
المحلــي متبينــةً فكــرة ال»المعاملــة الواحــدة» فــي إصــدار تصريــح العمــل .كمــا إنهــا
تســعى مــن خــال خدماتهــا المقدمــة الــى تنظيــم ســوق العمــل وإرســاء القواعــد
ـد ســواء.
التــي مــن شــأنها حفــظ حقــوق أصحــاب العمــل والعمــال األجانــب علــى حـ ٍ
ـد بــأن  %70مــن أصحــاب الصالونــات يطالبــن مــن خــال االســتبانة بــأن يتــم
ولكننــا نجـ ُ
تفعيــل الموازنــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل .وأنهــن اليــوم يجــدن الصعوبــة فــي
حصــول حقوقهــن مــن خــال هيئــة تنظيــم ســوق العمــل.
أمــا الشــطر الثانــي فيكمــن عند مكاتب اســتقدام العمالة .فنجــد أن صاحب الصالون
يضطــر غالبــً الســتقدام عامــل الصالــون الحرفــي مــن الخــارج ممــا يتطلــب دفــع مبلــغ
كبيــر لمكتــب العمالــة فــي البحريــن (يتــراوح مــا بيــن  1200-800دينــارًا حســب جنســية
العامــل المســتقدم) وعنــد اســتقدام العمــال يتطلــب مــن صاحــب العمــل أن يصــدر
عقــدًا قانونيــً بحســب قانــون رقــم ( )36لســنة ( 2012كمــا هــو مبيــن فــي الملحــق (أ)
ـم
مــن هــذا البحــث) ،وبالرغــم مــن أن هــذا العقــد قانونــي ويجــب تفعيلــه فــي حــال تـ ّ
التوقيــع عليــه ،إال أننــا نجــد أن الكثيــر مــن العامــات يلجئــن لكســر هــذا العقــد عنــد
انتقالهــن للعمــل مــن صالــون الــى صالــون آخــر.
ّ
نفصل المشاكل التي يتعرض لها أصحاب الصالونات بما يلي:
وهنا يجب أن
 .1إن قانــون العمــل رقــم ( )36لســنة  2012هــو قانــون يتفــق عليــة جميــع أصحــاب
ُفعــل
الصالونــات بــل ويطالبــون بتفعيلــة .فهــم يشــعرون أن بعــض البنــود فيــه ال ت ّ
وذلــك بســبب تعارضــه مــع قانــون اإلتجــار باألشــخاص رقــم ( )1لســنة ( 2008كمــا هــو
مرفــق فــي الملحــق ب) وهــو مــا ســبب بطــان بعــض البنــود فــي قانــون العمــل رقــم
( )36لســنة  ،2012فبالرغــم مــن ان عقــد العمــل ُأنشــئ مــن قبــل جهــات حكوميــة
ويعطــي ك ً
ال مــن العامــل والمســتقدم حقوقــه يأتــي قانــون اإلتجــار باألشــخاص
لتفعيــل فــرض حمايــة إضافيــة للعامــل المســتقدم بهــدف حمايتــه مــن االســتغالل
واالســتعباد لظــروف العمــل .وهنــا تأتــي نقطــة الفصــل فــي هــذا البحــث؛ فقــد أبــدى
 %100مــن أصحــاب الصالونــات فــي االســتبانة اتفاقهــم التــام مــع تفعيــل قانــون يفــرض
التدقيــق فــي حالــة تعــرض العامــل المســتقدم لالســتغالل .وكمــا هــو مبيــن فــي
قانــون اإلتجــار باألشــخاص...( :اســتقباله بغــرض إســاءة االســتغالل ،وذلــك عــن طريــق
اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة أو باســتغالل الوظيفــة أو النفــوذ أو بإســاءة اســتعمال
ســلطة مــا علــى ذلــك الشــخص أو بأيــة وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة ســواء كانــت
مباشــرة أو غيــر مباشــرة .)...وهــذا مــا يدعــو لــه أصحــاب الصالونــات بــل ويطالبــون
بالتحقيــق الفــوري فيــه .فنجــد الكثيــر مــن أصحــاب الصالونــات يشــتكون مــن
اتهــام الكثيــر مــن العامليــن المســتقدمين لديهــم بســوء المعاملــة لــدى الجهــات
الحكوميــة الخاصــة بالعمالــة (مثــل هيئــة تنظيــم ســوق العمــل والشــرطة وغيرهــا)
ممــا يدفــع هــذه الجهــات للتحــرك وبشــكل ســريع لحـ ّ
ـل العقــد المبــرم وفــرض صاحــب
مفعــل للقضية .إن الكثيــر منهم يؤكدون
العمــل ألن يعــوض العامــل بــدون تحقيــق
ّ
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بــأن العامــل المســتقدم يجــد فــي هــذا القانــون وســيله للتهــرب مــن مســؤولياته
المنوطــة فــي عقــد العمــل .فمثــ ً
ا فــي حيــن أراد ان يكســر العامــل العقــد بغيــة
التنقــل مــن وظيفــة ألخــرى مــن نفــس المجــال( ،وهــذا مــا يمنعــه القانــون ( )36لســنة
 2012البنــد الرابــع عشــر والــذي ينــص...( :يمنــع العمــل بعمــل مشــابه للعمــل الــذي
يؤديــه الطــرف األول أو العمــل فــي أيــة مؤسســه مشــابهة لمؤسســات الطــرف األول
بعــد انتهــاء عقــد العمــل ولمــدة ال تقــل عــن ســنتين مــن تاريــخ انتهــاء العقــد) ،يجــد
العامــل المســتقدم الحيلــة فــي اتهامــه لصاحــب العمــل بتهمــة اإلتجــار باألشــخاص أو
باالســتغالل بغيــة التنقــل الفــوري لعمــل آخــر.
 .2أمــا بالنســبة لتعويــض صاحــب العمــل فــي حــال إنهــاء خدمــة العامــل دون مراعــاة
لمهلــة اإلخطــار فــإن  %88مــن أصحــاب الصالونــات يطالبــون بتعويضهــم عــن كامــل
المهلــة أو مــا تبقــى منهــا (كمــا هــو مبيــن فــي البنــد الســادس عشــر« :إنهــاء العقــد»
مــن عقــد العمــل ،بينمــا يطالــب البعــض اآلخــر مــن هيئــة تنظيــم ســوق العمــل أن
تتدخــل فــي شــؤون تعويــض صاحــب العمــل كمــا هــو مذكــور فــي العقــد .فكمــا هــو
ـم إنهــاء العقــد دون مراعــاة مهلــة اإلخطــار ،التــزم الطــرف
مذكــور فــي العقــد(:إذا تـ ّ
الــذي أنهــى العقــد بــأن يــؤدي للطــرف اآلخــر تعويضــً عــن هــذه المهلــة أو مــا تبقــى
منهــا .)...ويأتــي هنــا الــدور المهــم لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل ،فهــي المســؤولة
عــن النظــر فــي تنظيــم العمالــة لــدى مكاتــب اســتقدام العمــال ومســاندة صاحــب
ـد ســواء فــي حــال كســر العامــل للعقــد قبــل انتهــاء مدتـ ُـه وتعويــض
العمــل علــى حـ ّ
صاحــب العمــل الــذي دفــع ُمســبقًا لمكتــب العمالــة وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل
كافــة مصاريفهــا الســتقدام العامــل ،وبذلــك يطالــب أصحــاب الصالونــات مــن مكاتــب
العمالــة وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل تحمــل مســؤولية اســتقدامهم وتوظيفهــم
فــي البــاد.
 .3وباإلشــارة الــى البنــد الثانــي للعقــد وهــي «مــدة ســريان العقــد» ،فــإن  % 94مــن
المتطوعــات فــي االســتبانة أوضحــن انهــن واجهــن مشــاكل فــي إبقــاء العامــل
للمــدة المحــددة فــي العقــد .فالكثيــر مــن العمــال ينهــون عملهــم قبــل انتهــاء مــدة
العقــد (والتــي تقــدر مدتهــا فــي أغلــب األحيــان بالســنتين) وال يحصــل العامــل فــي
هــذه الحالــة علــى أي مخالفــات مــن أي جهــة حكوميــة .وإذ تبيــن لصاحــب العمــل أن
العامــل قــد باشــر نفــس نمــط العمــل لــدى كفيــل آخــر فــإن صاحــب العمــل ليــس
بمقــدورة المطالبــة بــأي تعويــض لهــذه المخالفــة ،ألن هــذا قــد يتعــارض بصفــة غيــر
مباشــرة لقوانيــن اإلتجــار باألشــخاص حســب البنــد (أ) مــن المــادة األولــى فــي قانــون
رقــم ( )1لســنة  ،2008بشــأن اإلتجــار باألشــخاص ،و الــذي ينص(:فــي تطبيــق أحــكام هــذا
القانــون يقصــد باإلتجــار باألشــخاص ،تجنيــد شــخص أو نقلــة أو تنقيلــه أو إيوائــه أو
اســتقباله بغــرض إســاءة االســتغالل ،وذلــك عــن طريــق اإلكــراه أو التهديــد أو الحيلــة
ـلطة ما على ذلك الشــخص
أو باســتغالل الوظيفة أو النفوذ أو بإســاءة اســتعمال سـ
ٍ
أو بــأي وســيلة أخــرى غيــر مشــروعة ســواء كانــت مباشــرة أو غيــر مباشــرة).
 .4أمــا عــن فتــرة التجريــب دون كفالــة ،فتقــول الكثيــر مــن أصحــاب الصالونــات إن
عــدم تفعيــل هــذا القانــون حاليــً ،وهــو الموجــود فــي البنــد الســابع مــن عقــد العمــل
«فتــرة التجربــة» ،هــو مــا ســبب لهــم الكثيــر مــن الخســائر وبــدون تعويــض .فــإن عقــد
العمــل ينــص علــى أن صاحــب العمــل لــه الحــق فــي توظيــف العامــل لمــدة ثالثــة
أشــهر تجريبيــه ومــن ثــم يحــق لصاحــب العمــل أن ينهــي العقــد خــال فتــرة التجربــة
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إذا تبيــن عــدم مالئمتــه لالســتمرار فــي التعاقــد .أمــا الحــال فهــو ليــس الحــال األن ،ألن
صاحــب العمــل ُمجبــر علــى أن يدفــع المبلــغ الكامــل لكفالــة العامــل منــذ اســتقدامه،
وبذلــك يلغــى عقــد الفتــرة التجريبيــة.
إن مــا ذُ كــر أعــاه هــو عــرض ألهــم المشــاكل التــي تحــدث عنهــا أصحــاب الصالونــات
والتــي هــي متعلقــة بالعمالــة ،بينمــا توجــد عقبــات ُأخــرى لهــا عالقــة بالعمالــة ولكننــا
فضلنــا عــدم إدراجهــا فــي هــذا البحــث ألهميــة التركيــز فــي التحديــات الرئيســة
قــد ّ
والمهمــة فقــط.
ثالثًا :عدم تفعيل اللجنة التابعة ألصحاب الصالونات في غرفة التجارة
فعــل دور لجنــة أصحــاب الصالونــات فــي غرفــة
إن  %100مــن المتطوعــات ناشــدن بــأن ُي ّ
تجــارة وصناعــة البحريــن .فهــن يجــدن الصعوبــة لتوصيــل نداءاتهــن بشــكل رســمي
ـد مــن عقبــات هــذا القطــاع الحيــوي والــذي يتزايــد
للمســؤولين فــي الحكومــة ،للحـ ّ
فــي المملكــة بشــكل كبيــر ســنويًا (كمــا هــو مبيــن فــي العمــود  1.1مــن هــذا البحــث).
ّ
السجل التجاري
رابعًا :زيادة الرسوم واألنشطة وفصل األنشطة في
الواحد ومن ثم فرض رسوم لكل نشاط.
فقــد أفصحــت  % 88مــن المتطوعــات عــن أن إجــراء رفــع األســعار لألنشــطة المتعــددة
فــي الصالــون النســائي وفصلهــا بــدالً ممــا كانــت عليـ ِـه ســابقًا قــد ســببا فــي تقليــل
مدخولهــن الربحــي .وقــد تبيــن بــإن هــذه النســبة تمثــل جميــع مــن لديهــن خبــرة
عاليــة وقديمــة فــي هــذا المجــال .فقــد كان القانــون ُمســبقًا يشــمل تســجيل أنشــطة
الصالــون بمــا فيهــا تصفيــف الشــعر ،الحمــام المغربــي ،المســاج ،والمبيعــات تحــت
ـاط واحــد .ولكــن ،ومــع فــرض قانــون جديــد لفصــل ّ
كل هــذه األنشــطة وفــرض
نشـ ٍ
تســعيره لــكل لنشــاط رأى الكثيــر أن هــذه الخطــوة أثــرت فــي دخــل الصالــون
والربحيــة مــن النشــاط .وقــد وجــد هــذا البحــث عنصريــن مــن العناصــر التــي تؤثــر
علــى أنشــطة الصالــون:
 .1عــدم التفريــق بيــن المبيعــات التكميليــة والمبيعــات التجاريــة .حيــث إن المبيعــات
التكميليــة ُمهمــه ألن يوفرهــا الصالــون للقيــام بالخدمــة التجميليــة التــي تســتدعي
شــراء مســتحضر معيــن يتبــع للخدمــة التجميليــة .فمث ـ ً
ا نجــد ان خدمــة تمليــس
المســتحضر الواجــب توفيــره بعد خدمــة التمليس،
الشــعر تســتدعي لشــراء الزبونــة ُ
مثــل الشــامبو أو البلســم الخــاص للشــعر بعــد تمليســه .وهــذا يســتدعي توفيــره
فــي الصالــون .ولكــن المشــكلة تكمــن باعتبــار هــذا المنتــج تجاريــً لذلــك فــرض
نشــاط آخــر تجــاري للبيــع والشــراء ممــا يدفــع بصاحبــة الصالــون لدفــع مبلــغ إضافــي
ســنوي لألنشــطة التجاريــة إلــى جانــب نشــاط الصالــون.
 .2إن المبلــغ الســنوي لبعــض األنشــطة قــد يدفــع بعــض الصالونــات إللغــاء النشــاط
بحســب حجمهــا .فكمــا بينــت إحــدى المتطوعــات فــي االســتبانة بــأن نشــاط الحمــام
المغربــي يكلفهــا ســنويًا مبلغــً وقــدره  150دينــارًا ممــا اضطرهــا ألن تلغيــه مــن
صالونهــا ألنهــا ال تجنــي حتــى نصــف هــذه القيمــة فــي الســنة الواحــدة! فصالونهــا
صغيــر وكانــت خدمــة الحمــام المغربــي متوفــرة بشــكل مالئــم للعــدد المحــدود مــن
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الزبائــن ،وبمــا أن ســعر هــذا النشــاط غالــي وال تســتطيع أن تســتوعب فيــه كميــه
هائلــة مــن الزبائــن ،اضطــرت لغلــق النشــاط وإلغــاء خدمــة الصالــون المغربــي.
خامسًا :انشاء صالونات قريبة جدا من بعضها في بعض المناطق
فقــد ُأدرجــت هــذه العقبــة علــى المرتبــة الخامســة نظــرًا الختــاف النظــر فيهــا فــي
االســتبانة .فنجــد انــه وعلــى الرغــم مــن ان عــددًا كبيــرًا مــن المتطوعات في االســتبانة
(تحديــدًا  )% 78يشــتكين مــن كثــرة تواجــد الصالونــات العشــوائية فــي منطقتهــن،
إال ان اآلخريــن ينظــرون الــى هــذه النقطــة علــى انهــا مســألة رزق وهــم ال ينظــرون
اليهــا بهــدف احتــكار الســوق أو قطــع أرزاق األخريــن .ومــن المهــم اإلشــارة بــأن البحــث
اعتمــد علــى جمــع أصــوات المتطوعــات مــن مناطــق مختلفــة فــي المملكــة ،وكمــا هــو
مبيــن فــي العمــود  1.4بــأن عــدد تواجــد الصالونــات يختلــف بحســب المحافظــة .فنجــد
أن المنامــة تأخــذ الشــطر األكبــر مــن هــذا العــدد ،تليهــا المحافظــة الشــمالية ومــن
ثــم المحــرق وأخيــرًا الجنوبيــة .وال توجــد أي دراســة منــذ تاريــخ هــذا البحــث عــن توزيــع
كثافــة الصالونــات بالمنطقــة الواحــدة بحســب الكثافــة الســكانية فــي المحافظــة
الواحــدة .والمشــار هنــا بــأن عــددًا كبيــرًا مــن الشــكاوى فــي االســتبانة يتركــز علــى
النواحــي التاليــة:
 .1ان الغــاء قانــون تحديــد المســافة بيــن الصالونــات فــي بعــض المناطــق المصنفــة
تجاريــً قــد ســبب االســتياء لبعــض صاحبــات الصالونــات فــي االســتبانة واللواتــي
اشــتكين مــن قــرب المســافة الشــديد بيــن بعــض الصالونــات ،لدرجــة ان البعــض يجد
العقــار المحــاذي لجــدار عقارهــم ُمعطــى لصالــون آخــر .ونجــد ان العمــارة الواحــدة قــد
يتواجــد فيهــا أكثــر مــن صالــون واحــد ،وهــذا بحســب مــا ذٌ كــر فــي االســتبانة.
 .2تكاثــر انتشــار الصالونــات فــي المنطقــة الســكانية الواحــدة أيضــً ســبب مشــاكل
لصاحبــات الصالــون الالتــي فقــدن الكثيــر مــن زبائنهــن لتحولهــن لصالونــات أخــرى.
والجديــر بالذكــر إن أغلــب هــذه الصالونــات أصبحــت تنشــأ فــي البيــوت والمحــات
الضيقــة القريبــة مــن الصالونــات الناجحــة مــن أجــل المنافســة فــي اســتقطاب زبائــن
الصالــون الناجــح ،أو األقــدم فــي المنطقــة.
أمــا عــن فقــدان الزبائــن ،فنجــد أن الكثيــر مــن أصحــاب الصالونــات يشــتكين بــأن
كثــرة الصالونــات أثــرت فــي اســتقطاب الزبائــن فــي المنطقــة التجاريــة الواحــدة.
ونجــد أيضــً أن بعــض الزبائــن يفضلــن الذهــاب لصالــون قريــب مــن منطقتهــن بــدالً
عــن االبتعــاد منــه ،وهــذا مــا يؤثــر فــي قلــة عــدد الزبائــن وبذلــك زيــادة الخســائر لــدى
أصحــاب الصالونــات.
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البيان  :1.4عدد الصالونات النشطة حسب المحافظات في مملكة البحرين

التوصيات
أوالً :الحلول المقترحة للمساهمة في خفض الرسوم المفروضة على
الصالون
إنــه مــن الواضــح صعوبــة تغييــر جميــع القــرارات التــي مــن شــأنها خفــض الرســوم
المفروضــة علــى الصالــون ككل .فهــذا يتعلــق بالتغييــر االقتصــادي الشــامل
والــذي يؤثــر علــى جميــع القطاعــات التجاريــة الخاصــة فــي المملكــة ،ولــو انــه جديــر
بالذكــر أن المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة هــي التــي تواجــه التأثيــر األكبــر مــن
ارتفــاع األســعار ،كمــا هــو موضــح فــي تقريــر الدكتــور حســين الربيعــي عــن (فعاليــة
الدعــم المقــدم للتغلــب علــى المعوقــات التــي تواجههــا المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة البحرينيــة) .فقــد لخــص الدكتــور حســين فــي تقريــره أهميــة مســاندة
قطــاع المؤسســات الصغيــرة فــي فتراتــه التأسيســية والتــي تحتــاج لدعــم مالــي
وباألخــص خــال الخمــس ســنوات األولــى مــن إنشــاءه (صفحــة  74مــن التقريــر) .فــإن
دعــم هــذه المؤسســات يأتــي فــي الطليعــة نظــرًا ألهميتهــا فــي دعــم االقتصــاد
المحلــي ككل ومنهــا قطــاع الصالونــات .وبذلــك نُلخــص نحــن الحلــول كمــا يلــي:
 .1توفيــر دراســة شــامله عــن قطــاع الصالونــات فــي مملكــة البحريــن لــدى غرفــة تجــارة
وصناعــة البحريــن :ومــن أهــم عناصــر هــذه الدراســة هــي تصنيــف الصالونــات حســب
حجمهــا ومســاحتها وقــدرة اســتيعابها للزبائــن فــي ســائر المملكــة ومقارنتهــا
بالمنطقــة الواحــدة .فبإمــكان هــذه الدراســة أن تكشــف عــن حجــم معانــاة هــذا
القطــاع مــن غــاء األســعار وخصوصــً فــي مــدى تأثرهــا بغــاء فواتيــر الكهربــاء الحاليــة
والفواتيــر األخــرى الصــادرة مــن الدوائــر الحكوميــة األخــرى لهــا .وبهــذا فــإن هــذه
الدراســة قــد تســاعد إليجــاد تصنيــف جديــد ومســانده ماليــه للقطــاع بحســب حجمــه
وقــدرة إنتاجــه فــي الفتــرة الزمنيــة المدروســة.
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 .2توفيــر دراســة جــدوى مجانيــة لمــن يرغــب فــي إنشــاء صالــون فــي مملكــة البحريــن:
فنحــن نجــد أنــه مــن الســهل جــدًا اإلقبــال علــى تســجيل وإنشــاء صالــون جديــد فــي
المملكــة وهــذا بفضــل التســهيالت اإللكترونيــة التــي الغــت عنصــر البيروقراطيــة
فــي هــذه األمــور .وهــو مــا تميــزت بــه الحكومــة اإللكترونيــة فــي البحريــن عــن ســائر
الــدول المجــاورة .ولكننــا نجــد انــه مــن المهــم تثقيــف المســتثمر لمتطلبــات الســوق
االســتهالكية وتعريــف المســتثمر الجديــد فــي هــذا المجــال عــن جميــع العناصــر
المتطلبــة إلنشــاء صالــون .ففــي دراســة الجــدوى نجــد الفائــدة مــن تثقيــف المســتثمر
لحجــم الســوق وكثافــة تواجــد الصالونــات فيــه ،ونجــد دراســة وافيــه لفتــرة اســترداد
رأس المــال ،وهــي مــا ال يتنبــه لهــا الكثيــر مــن المســتثمرين فــي هــذا المجــال .هــذا
وقــد وفــرت الكثيــر مــن دول الخليــج هــذه الخدمــة لمرتاديهــا المســتثمرين .ونجــد
أن المملكــة العربيــة الســعودية قــد وفــرت دراســة جــدوى للمســتثمرين مــن أصحــاب
الصالونــات كجــزء مــن إدارة دراســات الفــرص االســتثمارية فــي مركــز جــدة لتنميــة
والمدرجــة تحــت الغرفــة التجاريــة والصناعيــة بجــدة (نمــوذج
المنشــآت الصغيــرة،
ُ
دراســة الجــدوى فــي الملحــق ج).
ـم هــذا عــن
 .3توفيــر دعــم مــادي واستشــاري ألصحــاب الصالونــات المتعثــرة :وقــد يتـ ّ
طريــق توفيــر برامــج خاصــة للدعــم مــن ِقبــل تمكيــن أو توفيــر المســاعدة مــن قبــل
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن لهــذا القطــاع المهــم.
 .4التنســيق مــع الجهــات الحكوميــة لدمــج جميــع الرســوم المفروضــة علــى الصالــون
(مــن هيئــة الكهربــاء والمــاء ،هيئــة تنظيــم ســوق العمــل ،وزارة الصحــة وهيئــة
التأمينــات االجتماعيــة) وإشــعار صاحــب الصالــون بهــذه الرســوم بشــكل رســمي.
ثانيًا :تفعيل قانون العمل ( )36لسنة  2012وإضافة بعض البنود
التفصيلية فيه
فــإن قانــون العمــل ( )36لســنة  2012يتســم بالتــوازن بيــن إعطــاء العامــل وصاحــب
العمــل حقوقهمــا فــي العمــل ويحفــظ للعامــل حقوقــه فــي حــال أراد االســتقالة مــن
عملــه ،كمــا انــه يحفــظ لصاحــب العمــل حقوقــه فــي حــال أراد العامــل االنتقــال مــا
بيــن وظيفــة ُ
وأخــرى قبــل فتــرة انتهــاء العقــد ،وهــذا مــا نجــده مصوغــً فــي أغلــب
الشــركات والمؤسســات الخاصــة فــي مملكــة البحريــن ،وهــذا مــا ُيطالــب بــه جميــع
يقــدرن مــدى أهميــة احتــرام بنــود العقــد وهــم
المتطوعــات فــي االســتبانة .فهــم
ّ
علــى درايــة كافيــة بجميــع المخالفــات والتجــاوزات فيــه .وهــم يطالبــون بتفعيــل
قوانيــن العقــد حتــى يتســنى لهــن حفــظ حقوقهــن وممارســة عملهــن مــن دون
مواجهــة التحديــات المذكــورة فــي البحــث .ولكــن قــد نجــد مــن الضــروري توضيــح
وإضافــة بعــض البنــود فــي العقــد ،حتــى يتماشــى مــع الظــروف الحاليــة التــي
يشــهدها المجتمــع ،مــن محاولــة البعــض الســتغالل بعــض هــذه البنــود .ونجــد أيضــً
الضــرورة فــي مشــاورة اللجنــة الوطنيــة لمكافحــة اإلتجــار باألشــخاص ،والتــي ُأعيــد
تشــكيلها بحســب القانــون رقــم ( )4لســنة  ،2017وذلــك إلعــادة صياغــة وتوضيــح
بعــض البنــود فــي عقــد العمــل لتســاير القوانيــن الحديثــة والتــي فض ـ ً
ا عــن ذلــك
ـد مــن اإلتجــار باألشــخاص.
تحـ ّ
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ونجد ضرورة تعديل بعض بنود العقد لتشمل التفاصيل التالية:
 .1تفعيــل البنــد الســابع :فتــرة التجربــة :فــإن فتــرة التجربــة المحــددة فــي العقــد هــي
لمــدة ثالثــة شــهور .وقــد أشــارت الكثيــر مــن المتطوعــات فــي االســتبانة بضــرورة
تفعيــل هــذا البنــد وإلــزام مكاتــب االســتقدام إلتباعــه .وفــرض رقابة عليها لــدى هيئة
تنظيــم ســوق العمــل ،فهــي المســؤولة فــي الدرجــة األولــى عــن طريقــة اســتقدام
العمــال .والمعــروف هنــا بــأن مكاتــب العمالــة تقــوم علــى تحصيــل مبلــغ كبيــر مــن
صاحــب العمــل كمبلــغ الكفالــة الكامــل ومن دون فتره تجريبيــة ،مخالفين بذلك هذا
البنــد مــن عقــد العمــل .فإننــا نجــد بــأن وكاالت جلــب القــوى العاملــة تســتغل عــدم
وجــود قانــون يفــرض عليهــا احتــرام هــذا البنــد .ونجــد أن الكثيــر منهــا يفــرض علــى
صاحــب العمــل دفــع مبلــغ االســتقدام كامـ ً
ا مــن دون النظــر لفتــرة التجربــة الموجودة
فــي العقــد .وهــذا مــا يتعــرض لــه العامــل أيضــً مــن معاملــة قســرية حيــن ُيســتقدم
ـد
مــن الخــارج .فيجــد العامــل بأنــه علــى عقــد دائــم منــذ فتــرة اســتقدامه ،وهــذا يحـ ّ
مــن إعطائــه نفــس الحريــة المعطــاة لصاحــب العمــل فــي حــال قــرر عــدم االســتمرار
فــي العمــل .وبذلــك يواجــه مصيــره فــي محاولتــه لكســر العقــد بالطــرق والبدائــل
غيرالشــرعية .أمــا عــن صاحــب العمــل ،فمــن الشــائع أن يخســر مبلــغ االســتقدام بــل
و ُيمنــع مــن المطالبــة بــه لمــا لــه مــن صلــه بقانــون الحمايــة مــن اإلتجــار باألشــخاص.
الفعــال لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل بمنــع هــذه المكاتــب مــن
وهنــا يأتــي الــدور
ّ
اســتغالل ســوق العمالــة.
 .2تفعيــل مــدة ســريان العقــد :فقــد طالبــت  97بالمئــة مــن المتطوعــات احتــرام
مــدة ســريان العقــد المبــرم فــي عقــد العمــل حتــى يتســنى لصاحــب العمــل توفيــر
كم ـ ً
ا
التدريــب الــازم وبنــاء الخبــرة الضروريــة للعامــل .ويأتــي تفعيــل هــذا البنــد ُم ّ
لتفعيــل بنــد فتــرة التجربــة .فــإذا ُفع ّلــت ُمــدة التجربــة نــرى بــأن للعامــل الحريــة
فــي اختيــار صاحــب العمــل ،ولــه أيضــً القــرار فــي االســتمرار بمزاولــة العمــل للمــده
المتطلبــة للعقــدُ ،مشــيرًا بذلــك ارتياحــه مــن معاملتــه لــدى صاحــب العمــل.
 .3إضافــة تفاصيــل بالبنــد الثامــن عشــر تنــص علــى :حـ ّ
ـل النزاعــات العماليــة :يشــير
البنــد إلــى مــا يلــي( :يحــل أيــة نــزاع ينشــأ بيــن الطرفيــن بالوســائل الســلمية عــن
طريــق التســوية الوديــة ،وإن تعــذر ذلــك يحــل النــزاع عــن طريــق المحاكــم المختصــة
بمملكــة البحريــن) .فإنــه مــن الضــروري البــت فــي تحويــل النزاعــات بيــن العامــل
وصاحــب العمــل للتحقيــق فــي حــال ذكــر العامــل تعرضــه ألي نوع من أنواع االســتغالل
أو ســوء المعاملــة مــن قبــل صاحــب العمــل ،وهــذا حفظــً لحقوقــه المنوطــة ببنــود
ويفضــل أصحــاب الصالونــات إدراج هــذه القضايــا
حقــوق اإلنســان بمملكــة البحريــن.
ّ
فــي محكمــة األمــور المســتعجلة .فقــد ذكــرت  % 67مــن المتطوعــات بــأن قضايــا
العمالــة قــد تأخــذ ســنوات فــي المحاكــم وال يتــم الفصــل فيهــا بشــكل ســريع .ممــا
ُيعــرض صاحــب العمــل للتعطــل وخصوصــً بأنــه ال يســتطيع التصــرف بالســجل لديــه
طالمــا تبقــى القضيــة ُمعلقــه فــي المحاكــم وبهــذا ُيعامــل صاحــب العمــل وكأنــه
الجانــي وإن كان بريئــً مــن التهمــه الموجهــة اليــه .وقــد أكــدت بعــض المتطوعــات
بأنــه ليــس باســتطاعتهن جلــب أي عمالــه طالمــا توجــد لديهــم قضيــة عالقــة فــي
المحاكــم .ولذلــك يجــب النظــر لهــذه األمــور كالقضايــا التجاريــة والحســم فيهــا بأســرع
وقــت.
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 .4تفعيــل فكــرة «المعاملــة الواحــدة» كــدور رئيســي لهيئــة تنظيــم ســوق العمــل
ومســاندة أصحــاب العمــل مــن قطــاع الصالونــات كمــا تســاند العامــل فــي مواجهــة
تظلماتــه .فكمــا ذكرنــا أعــاه ،ان دور هيئــة تنظيــم ســوق العمــل تختــص بتنظيــم
العالقــة بيــن العامــل وصاحــب العمــل ،ولــذا نجــد الحاجــة لتفعيــل دورهــم فــي إيجــاد
حلــول لهــذة التحديــات مــع العمالــة.
ثالثًا :تفعيل دور فريق عمل الصالونات لدى لجنة األعمال التجارية في
غرفة التجارة
اتفــق عليهــا جميــع مــن تطــوع فــي هــذا االســتبانة .فهــي الوســيلة الوحيــدة إليصــال
صــوت هــذا القطــاع ومعاناتــه للمســؤولين والجهــات الحكوميــة .وإن وجــود لجــان
ضــروري جــدًا .فكمــا ذكــر
فعالــة تقــوم بتنظيــم الــدورات التثقيفيــة لهــذا القطــاع
ٌ
البحــث فــي ُمقدمتــه بــأن زيــادة عــدد الصالونــات وزيــادة عــدد العمــال فيــه يتزايــد
بنســب كبيــره ،ولــذا فإنــه مــن الضــروري تنظيــم ورشــات عمــل تثقيفيــة ألصحــاب
الصالونــات ،يتــم مــن خاللهــا البحــث فــي مشــاكلهم وإيجــاد حلــول لــه .كمــا انــه
مــن الضــروري تثقيــف أصحــاب الصالونــات والعامليــن لديهــا بتعريفهــم بالقوانيــن
الجديــدة للحمايــة مــن اإلتجــار باألشــخاص ،وانــه مــن األنســب تفعيــل هــذه اللجنــة
التابعــة لغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن لمزاولــة النشــاط فيهــا .فــإن غرفــة تجــارة
وصناعــة البحريــن هــي الجهــة األنســب لتوصيــل صــوت هــذا القطــاع الخــاص والحيوي
وإدراجــه ضمــن قطاعاتــه الصغيــرة والمتناميــة.
ـم إدراج هــذه اللجنــة فــي غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن تحــت لجنــة
وبمــا انـ ُـه قــد تـ ّ
األعمــال التجاريــة ،فمــن الضــروري إعطــاء هــذا القطــاع حقــة بتوفيــر الدرايــة الشــاملة
كمــا ذكرنــا ُمســبقًا ،وإعطــاء أصحــاب هــذا القطــاع المنبــر المناســب للتعبيــر عــن
فعــال .وتمكينهــم مــن مخاطبــة
التحديــات التــي يواجههــا هــذا القطــاع
بشــكل ّ
ٍ
فعلــة.
الجهــات الحكوميــة العنيــه بشــكل رســمي،
ٍ
كلجنــة ُم ّ
رابعًا :دمج بعض األنشطة وفصل أنشطة البيع للمبيعات التكميلية
للصالون عن المبيعات التجارية:
 .1إن بعــض المبيعــات التــي توفرهــا بعــض الصالونــات ليســت مــن أجــل الربــح
التجــاري .فالمبيعــات التكميليــة تتوافــر كخدمــة أساســيه لتكملــة بعــض العالجــات
التجميليــة المحــددة فــي الصالــون والتــي تتطلب مــن الزبون شــراءها لمتابعة العالج
التجميلــي فــي المنــزل .وكمــا ذُ كــر فــي بنــد المعوقــات بــأن هــذه المشــكلة تكمــن
فــي إجبــار صاحــب الصالــون بــأن يدفــع مبالــغ ســنوية عاليــة لنشــاط التجــارة وبيــع
العطــور ومســتحضرات التجميــل .وهــذا مــا طالــب بــه نسـ ٌ
ـبة كبيــرة مــن متطوعــات
االســتبانة.
 .2أمــا عــن إرجــاع قانــون دمــج األنشــطة فــي نشــاط واحــد كمــا كان عليــه ســابقًا فقــد
وجــد البحــث ضــرورة فــي إدمــاج هــذا القــرار بدراســة شــاملة .فــإن  %88يوصــون بــأن أن
يرجــع الحــال كمــا كان عليــه فــي الســنوات الماضيــة وأغلبيــة مــن طالــب بذلــك هــن
أصحــاب الصالونــات ذات الخبــرة العاليــة .فكمــا ذكــر البعــض أن حجــم الصالــون يجــب
الحســبان عنــد فــرض رســوم األنشــطة.
أن يكــون فــي ُ
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خامسًا :إنشاء دراسة تنظيمية لكثافة الصالونات في المملكة وتأثيرها
وحماية المنافسة الصحية
المطالبــة مــن كثيــر مــن المتطوعــات فــي االســتبانة بحســب وجــود
تأتــي هــذه ُ
صالوناتهــن فــي مناطــق مكتظــة بصالونــات أخــرى كثيــرة .فالمقصــود مــن المطالبــة
بدراســة شــاملة هــو تحديــد الكثافة الســكانية فــي المنطقة الواحــدة وتوجيه للعدد
المناســب مــن الصالونــات فــي المنطقــة .فنجــد أن الكثيــر مــن المناطــق تعانــي مــن
عــدم تواجــد بيئــة تنافســية صحيــة نظــرًا لكثــرة الصالونــات فيهــا .وكمــا هــو مبيــن
المطالبيــن بســن هــذا القانــون فــي مناطــق معروفــة
فــي العمــود  .1.5فنجــد أن أكثــر ُ
بأنهــا تجاريــة مثــل مدينــة حمــد( ،ســوق واقــف) ،وجــد علــي ،ومدينــة عيســى .ولــذا
فإنــه مــن الضــروري ايجــاد دراســة تجمــع هــذه المناطــق ومناطــق ُأخــرى كثيــرة لــم
كاف مــن المنتســبين لهــذه المناطــق
تذكرهــا هــذه االســتبانة لعــدم وجــود عــدد ٍ
المكتظــة .ومــن المهــم أيضــً أن نوجــد دراســة عــن عــدد الصالونــات المتزايــد فــي
المملكــة ونســبة تزايــده مــع متطلبــات الســوق ككل.

المناطق التي تواجه كثرة في الصالونات حسب اإلستبانه
8
7

عدد المتطوعات يف اإلستبانه
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الموقع

البيــان  :1.5تزايــد عــدد المطالبــات بتحديــد المســافة بيــن الصالونــات لــدى بعــض المناطــق ،بحســب
االستبانة

الملحق:
 .1الملحــق أ :نمــوذج مــن عقــد العمــل القانونــي حســب قانــون العمــل رقــم ( )36لســنة
.2012
 .2الملحق ب :نسخه من قانون اإلتجار باألشخاص رقم ( )1لسنة .2008
 .3الملحــق ج :نمــوذج مــن دراســة الجــدوى إلنشــاء صالونــات فــي المملكــة العربيــة
الســعودية.
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قطاع تقنية المعلومات

الملخص
يركــز البحــث علــى دراســة التحديــات التــي تواجــه المؤسســات والشــركات العاملــة
فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات المبنيــة علــى مــا تــم تحصيلــه مــن نتائــج مــن اللقــاء
التشــاوري الــذي عقــد فــي شــهر ينايــر .2018ولقــد اجــرى فريــق البحــث اســتبيان آلراء
العامليــن فــي المجــال مــن مختلــف المســتويات فلقــد وجــد حســب ســجالت وزارة
التجــارة بــأن هنــاك  958شــركة مســجلة و  456مؤسســة فرديــة بمــا مجموعــة 1414
ســجل تجــاري نشــط فــي هــذا المجــال وحســب مــا ورد فــي تقريــر التحليــل SWOT
الصــادر عــن غرفــة التجــارة والصناعــة فــي فبرايــر  2018فــإن قطــاع النقــل واإلتصــاالت
ويشــمل مــن ضمنــه تقنيــة المعلومــات واإلتصــات يســاهم ب  % 7مــن الناتــج المحلي
الوطنــي فــي إقتصــاد مملكــة البحريــن.
لقد إتفقت اآلراء بوجود عدد من التحديات التي تواجه هذا القطاع وهي كالتالي:
 )1سياســات حمايــة الملكيــة الفكريــة للبرامــج والتطبيقــات فــي حاجــة الــى التوســع
والتفصيــل
 )2شحة الموارد البشرية المحلية بسبب:
 .aعدم توائم مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل
 .bعدم وجود التخطيط والتوجيه المهني الفعال في المدارس
والجامعات والمعاهد
 .cمجموعة المهارات لخريجي الجامعات والمعاهد ال تتوافق مع الوظائف
التقليدية في سوق تقنية المعلومات
 )3اإلفتقــار لبيئــة العمــل التكنولوجيــة لتقنيــة المعلومــات واألتصــاالت لدعــم
وتمويــل المشــاريع الصغيــرة
 )4اإلفتقــار الــى توفــر معلومــات الســوق – احصائيــات  -دراســات ســابقة  -رســوم
بيانيــة
 )5أغلــب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة تعمــل فــي النطــاق الجغرافــي للبحرين
فقط
 )6المنافســة األجنبيــة مــن الشــركات فــي خــارج البحريــن خصــوص مــن الهنــد ودبــي
بالدرجــة األولــي حيــث انهــا تنافــس فــي األســعار وفــي العــروض بشــكل كبيــر.
ولقــد تطــرق البحــث الــى مناقشــة هــذه التحديــات مــع مــن تــم اإلتصــال بهــم مــن
المجموعــة قيــد البحــث ومــع المهتميــن وتوصلنــا الــى ورقــة السياســات اآلتيــة فــي
صــورة توصيــات مقترحــة:
 الحمايــة الفكريــة :العمــل علــى ســن التشــريعات والقوانيــن الواضحــة فــي توفيــرالحمايــة الفكريــة لألعمــال المتعلقــة بالبرامــج الكمبيوتريــة المطــورة مــن مؤسســات
بحرينيــة فــي هــذا المجــال ضمــن تشــريعات لهــا صفــة القبــول عالميــا
 التعليــم :اصــاح التعليــم لتحقيــق التوائــم بيــن التعليــم والتدريــب والمهــارتومتطلبــات ســوق العمــل فــي هــذا المجــال .وتشــكيل لجنــة مــن العامليــن فــي هــذا
القطــاع ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة العمــل والشــئون اإلجتماعيــة لوضــع رؤاهــم
فــي هــذا اإلطــار
 -دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي تقنية المعلومــات :األفــكار والمشــاريع
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الصغيــرة الجــادة يتــم تقييمهــا وتوفيــر الدعــم والحمايــة القانونيــة والتشــريعية لهــا
مــن قبــل المســتثمرين بضوابــط حمائيــة لهــا بــأن يكــون صاحــب الفكــرة والمشــروع
شــريك فــي اإلســتثمار بنســبة مقبولــة حســب مــا هــو معمــول بــه فــي الــدول
المتقدمــة فــي هــذا المجــال.
 المعــارض الترويجيــة :مشــاركة قطاع تقنيــة المعلومات في المعــارض الترويجيةالتــي تشــارك فيهــا البحريــن فــي الداخــل والخارج ممن يمتلكــون تطبيقات كمبيوتر
وحلــول مطــورة محليــا مــن مبرمجين بحرينيين وذات مســتوى عالمي.
 التســويق والترويــج لمنتجــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة للبرامــج المعــدةباللغتيــن العربيــة واألنجليزيــة فــي نطــاق اوســع دول الكومنولــث إلســتخدامهم
اللغتيــن العربيــة واألنجليزيــة بدعــم وتشــجيع حكومــي.
 المنافســة األجنبيــة-1 :دعــم البرامــج المصممــه مــن شــركات بحرينيــة مــن خــالدعــم تمكيــن -2 .المشــاركة فــي المناقصــات حيــث ان األنظمــة الحكوميــة تفــرض ان
يكــون المؤهــل للمناقصــة ذو كفائــة ماليــة عاليــة مــن ناحيــة رأس المــال واألجهــزة
والمعــدات ال تتوافــر لــدي الشــركات الصغيــرة  -3تشــكيل لجنــة مــن القطــاع ووزارة
العمــل والتجــارة وغرفــة التجــارة لوضــع الحلــول لهــذه المســألة .
كمــا تطــرق البحــث الــى مجموعــة مــن السياســات قيــد التعديــل مــن قبــل الدولــة
عــدد  10سياســات مذكــورة صفحــة  28 , 27مــن هــذا البحــث ســوف تزيــد مــن الفــرص
اإلســتثمارية فــي اإلقتصــاد الوطنــي.
المقدمة
ان دعــم اإلقتصــاد الوطنــي مــن خــال توســيع المشــاركة مــن قبل القطــاع الخاص في
تنفيــد مشــاريع اقتصاديــة ذات مــردود يكــون عامــل جــذب لــرؤوس األمــوال المحليــة
واالجنبيــة لإلســثثمار فــي القطاعــات األقتصاديــة المختلفــة هاجــس حكومــي مــن
قبــل الدولــة الــى جانــب رجــال األعمــال والمســتثمرين مــن القطــاع الخــاص بكافــة
مســتوياتهم ورواد األعمــال واصحــاب المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،وعلــى
رأســها قطــاع تقنيــة المعلومــات لمــا يتمتــع بــه مــن امكانيــات واعــدة ومســتوى النمــو
الســريع الــذي يمكــن تحقيقــه فــي ســنوات قليلــة للمشــاريع الناجحــة ومــن األمثلــة
علــى ذلــك فــي النطــاق المحلــي (موقــع طلبــات الــذي أنشــيء علــى يــد مبرمجيــن
كويتييــن بمســتوى محــدود ثــم تــم بيعــه فــي فتــرة بســيطة بمالييــن الدنانيــر
الــى احــدى الشــركات العالميــة الكبــرى) الــى جانــب مشــاريع اخــرى ال يتســع المجــال
لذكرهــا.
لقــد عقــدت مؤتمــرات كثيــرة ولقــاءات تضــم كل القطاعــات اإلقتصاديــة وبحضــور
ممثليــن عــن الحكومــة لمناقشــة تطويــر عمــل القطاعــات اإلقتصاديــة المختلفــة
واطــاق المشــاريع الواعــدة فــي هــذه المجــاالت واخرهــا وليــس اخــرا المؤتمــر الــذي
نظمتــه الجنــة التحضيريــة ألجنــدة األعمــال الوطنيــة لمملكــة البحريــن ( )NBAو
مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة ( )CIPEبمشــاركة جمعيــة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة تحــت رعايــة وزيــر التجــارة والصناعــة والســياحة وبحضــور وكيــل وزارة
التجــارة والصناعــة والســياحة فــي ينايــر  2018وبحضــور عــدد مــن رجــال األعمــال
والمهتميــن فــي هــذه القطاعــات الســتة المذكــورة (الصناعــة ،العقــارات ،المقــاوالت،
الصالونــات النســائية ،المواصــات وتقنيــة المعلومــات) لمناقشــة التحديــات التــي
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تواجــه هــذه القطاعــات والحلــول الممكنــة والواقعيــة إلزالــة هــذه التحديــات واطــاق
العمــل لنمــو هــذه القطاعــات بالشــكل الــذي يخــدم اســتراتيجية الحكومــة فــي تعزيز
دور القطــاع الخــاص وتنميــة دور مشــاركة اإليــرادات الغيــر نفطيــة فــي موازنــة الدولــة
كمــا ذكرنــا ســابقا بنــاء علــى الحســابات الختاميــة لمملكــة البحريــن الصادرة عــن وزارة
الماليــة واإلقتصــاد الوطنــي لألعــوام 2015و  2016فــإن األيــرادات الغيــر نفطيــة زادت
مــن  %20الــى  ،%24ولقــد تــم تحديــد عــدد مــن التحديــات لهــذه القطاعــات المذكــورة
اختزلــت بعــد ذلــك فــي خمســة الــى ســتة معوقــات وذلــك لتســهيل العمــل والبــدء
فيــه.
جــاءت فكــرة هــذا المشــروع البحثــي وخرجــت الــى الوجــود مــن خــال اللقــاءات
واألجتماعــات التــي عقــدت الحقــا بعــد تلــك الفعاليــة مــن قبــل الفعاليــات اإلقتصاديــة
ومــن قبــل مجموعــة اجنــدة البحريــن الوطنيــة ( )NBAوذلــك لعمــل شــئ مختلــف
مبنــي علــى أســاس بحثــي علمــي متخصــص ومعــزز إليجــاد حلــول وذلــك كاآلتــي:
 -1تشــكيل فريــق بحثــي يبحــث هــذه التحديــات والحلــول الممكنــة ويمثــل صــوت
اصحــاب األعمــال والعامليــن فــي هــذه القطاعــات
 -2التوســع فــي دراســة هــذه التحديــات وتقديمهــا مــع رأي رجــال األعمــال فــي هــذه
القطاعــات مــن ناحيــة الحلــول الممكنــة والواقعيــة.
 -3ان تكــون الحلــول فــي حيــز الممكــن وتمثــل الــرأي الصريــح ألصحــاب األعمــال فــي
هــذه القطاعــات
 -4ايجــاد بيئــة عمــل للتقــارب والمشــاركة وســماع الــرأي بيــن فريــق اصحــاب األعمــال
والجهــات الحكوميــة ذات العالقــة بمــا يخــدم ويصب في مصلحة التنمية المســتدامة
والتطويــر المســتمر لهــذه القطاعــات بمــا يخــدم المصلحــة العليــا لنمــو اإلقتصــاد
الوطنــي.
 -5ان يكــون هنــاك تشــارك وتقــارب فــي الــرؤي واألهــداف بيــن قطــاع اصحــاب األعمــال
واألســتراتيجيات والــرؤى واألهــداف الحكوميــة لتنميــة اإلقتصــاد المعرفــي والمتنــوع
بمــا يخــدم برامــج التنميــة بشــكل عــام.
نبذة عن قطاع تقنية المعلومات.
تعتبــر البحريــن مــن الــدول الســباقة فــي الولــوج الــى عالــم تقنيــة المعلومــات مــن
بداياتــه بســبب كونهــا مــن ثمانينــات القــرن الماضــي مركــز عالمــي لشــركات وبنــوك
األفشــور التــي اتخــذت البحريــن مركــز لهــا بســبب موقعهــا الجغرافــي المتميــز فــي
وســط الخليــج العربــي والتــي تمتلــك فوائــض كبيــرة مــن عائــدات النفــط تحتــاج الــى
توظيفهــا لبنــاء البنيــة التحتيــة لبلدانهــا واســتثمار الفوائــض فــي األســواق العالميــة
فــي صــورة صناديــق اســتثمارية واســتثمارات فــي البورصــات العالميــة واســتثمارات
عقاريــة ضخمــة ممــا جعلهــا فــي حاجــة ماســة الــى الخبــرات واألستشــارات مــن الــدول
المتقدمــة فــي هــذا المجــال فــي دول الغــرب مــن اروبــا وامريــكا والــدول األســيوية التــي
لحقت بركب الحضارة الغربية كاليابان وكوريا والصين والحاجة الماســة لأليدي العاملة
الرخيصــة الغيــر ماهــرة مــن الهنــد ،بنكالديش ،باكســتان والفلبيــن .اما الســبب الثاني
الــذى جعــل الشــركات والبنــوك والمؤسســات العالميــة تتخــد منهــا مركــزا ألعمالهــا في
هــذا الجــزء مــن العالــم هــو سياســات اإلنفتــاح علــى األســواق العالميــة وتوفــر البنيــة
التحتيــة لإلتصــاالت والخدمــات والنقل والمواصالت والســكن الالئــق والفنــادق العالمية.
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كمــا أن الحاجــة التــي تولــدت نتيجــة للطفــرة اإلقتصاديــة الكبيــرة واإلرتفــاع فــي
مســتوى المعيشــة نتيجــة لذلــك والــذي ادى الــى تغييــر انماط الحيــاة والتوجه إلقتناء
التقنيــة الحديثــة ســواء مــن األفــراد والمؤسســات التجاريــة والحكوميــة والخدميــة
لتلبيــة متطلبــات التعامــل مــع األســواق العالميــة والشــركات عابــرة القــارات التــي
فتحــت فــروع و مكاتــب تمثيليــة لهــا فــي البحريــن ،لــكل مــا ســبق فلقــد دخلــت
التقنيــات الحديثــة ألســواق البحريــن فــي فتــرة وجيــزة جــدا مــن نزولهــا فــي األســواق
فــي المراكــز التجاريــة العالميــة الكبــرى فــي امريــكا واروبــا.
مــن المالحــظ ان المؤشــرات العالميــة تثبــت صحــة مــا تــم مناقشــته مســبقا حيــث ان
ترتيــب البحريــن فــي المؤشــرات العالميــة المعلنــة فــي العــام  2017كاألتــي:
المؤشر

الترتيب

عالميا

المصدر

عربيا
التنافسية

4

44
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نقلا عن التقرير السنوي لغرفة التجارة والصناعة
في البحرين 2017

جدول رقم  : 1مؤشرات البحرين العالمية
الدخل القومي وقطاع تقنية المعلومات
تعتبــر البحريــن كجاراتهــا فــي دول مجلــس التعــاون الخليجــي مــن الــدول النفطيــة
التــي تعتمــد فــي اقتصادهــا علــى مــا تحققــه مــن عوائــد مــن تصديــر النفــط الخــام
والمكــرر والغــاز الــى دول العالــم ،ومــن المعــروف والمســلم بــه ان النفــط و الغــاز
خامــة طبيعيــة تســتخرج مــن باطــن األرض وهــي محــدودة وســيأتي اليــوم الــذي
تنضــب فيــه وتنتهــي ،ولقــد تمــت دراســات عديــدة فــي هــذا الموضــوع بيــن مؤيــد
لفكــرة نضــوب النفــط وبيــن معــارض لهــذه الفكــرة بــأن نفــط الخليــج لــن ينضــب
ابــدا ،الــى جانــب التذبــذب الحاصــل فــي الســوق العالميــة بمــا فــي ذلــك التقلبــات
الكبيــرة فــي اســعاره بيــن عامــي  2016 – 2014حيــث انهــارت األســعار فــي العــام
 2014ليصــل اإلنخفــاض فــي األســعار الــى  %70فــي النصــف الثانــي مــن  2016حســب
تقريــر البنــك الدولــي عــن التوقعــات اإلقتصاديــة العالميــة الصــادر فــي ينايــر 2018
كمــا بلــغ الناتــج القومــي المحلــي  3.18مليــار دوالر للعــام  2016ولكــن مــا تــم بحثــه
اوجــد لــدى الــدول الغنيــة بالنفــط والغــاز ومنهــا البحريــن فكــرة تنويــع مصــادر
الدخــل مــن خــال تنشــيط قطاعــات اقتصاديــة غيــر نفطيــة كالســياحة ،الصناعــة،
اإلســتثمارات فــي المحافــظ الماليــة فــي األســواق العالميــة ومــن هــذة القطاعــات
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المعنيــة بالتنويــع قطــاع تقنيــة المعلومــات لكونــه مناســب جــدا لســوق البحريــن
مــن حيــث عــدد الســكان حيــث يبلــغ  1.4مليــون نســمة والموقــع الجغرافــي الوســطي
بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي والشــرق األوســط بصفــة اكبــر هــذا مــع العلــم
بــأن البحريــن اهتمــت بتنويــع مصــادر الدخــل مــن البدايــات ومــن الجديــر ذكــره انــه
حســب مــاورد فــي الحســاب الختامــي لعامــي  2016و 2015الصــادر عــن وزارة الماليــة
واإلقتصــاد الوطنــي فــإن اإليــرادات النفطيــة تشــكل  %80و % 76مــن مجمــل اإليــرادات
علــى التوالــي والباقــي مــن البنــود األخــرى تشــكل اإليــرادات الغيــر نفطيــة.
تنبــع اهميــة قطــاع تقنيــة المعلومــات انــه احــد القطاعــات الواعــدة التــي توجهــت لهــا
مملكــة البحريــن فــي سياســاتها لتنويــع مصــادر الدخــل ولتحقيــق األمــن القومــي
مــن حيــث اإلمكانــات الهائلــة لإلبــداع فيــه والســرعة الكبيــرة فــي النمــو والتطــور
واإلكتشــافات التكنولوجيــة المتالحقــة وتغييــر انمــاط العمــل بصــورة كبيــرة ،ومنــذ
اختــراع اإلنترنــت والشــبكات العنكبوتيــة والتطــور الكبيــر فــي مجــال اإلتصــاالت
وانتشــار التجــارة العابــرة للقــارات مــن خــال متاجــر اإلنترنــت الضخمــة ( امــازون – علــى
بابــا – وغيرهــا ) مــع العوائــد الكبيــرة التــي تعــود علــى هــذه الشــركات ولقــد قطعــت
شــوطًا فــي هــذا المجــال ولكــن اإلمكانــات واعــدة بــأن تحذو هــذه الشــركات البحرينية
نفــس المســار بخلــق تجــارة الكترونيــة منافســة عالميــا ،علمــا بــأن مســاهمة قطــاع
النقــل واإلتصــاالت والــذي يشــمل قطــاع تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت فــي الناتــج
القومــي يصــل الــى  %7حســب مــا ذكرتــه تقاريــر غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن فــي
فبرايــر . 2018
واقــع ســوق تقنيــة المعلومــات في البحرين كما تشــير له احدى تقاريــرBMI Research
للعــام  2017بــأن ســوق البحريــن ســوق واعــدة ولكنهــا صغيــرة فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات داخــل دول مجلــس التعــاون الخليجــي  ،وتاريخيــً قيمــة الســوق اســتقر
علــى مســتوى عــال مــن اإلنفــاق فــي األجهــزة التكنولوجيــة مــن المســتهلكين الكبار
فــي القطــاع العــام والخــاص للتحــول مــن األنظمــة القديمــة اليدويــة الــى االنظمــة
المؤتمتــه إلنجــاز معامالتهــا عــن طريــق اإلنترنــت (الحكومــة األلكترونيــة) هــذا التغييــر
حــدث ،ألن فــي الوقــت نفســه حــدث تراجــع فــي الطلــب علــى الكمبيوتــر الشــخصي
بســبب التشــبع واتجاهــات التقنيــة  ،هنــاك توقعــات أكثــر إشــراقا لالســتثمار فــي
البرمجيــات والخدمــات فــي القطــاع العــا م كجــزء مــن مبــادرات التحديــث والتنويــع
ومــع ذلــك هنــاك مخاطــر ســلبية كبيــرة ،مرتبطــة إلــى حــد كبيــر باتجاهــات المنطقــة
مثــل التأثيــر المحتمــل النخفــاض أســعارالنفط ،وإدخــال ضريبــة القيمــة المضافــة فــي
دول مجلــس التعــاون الخليجــي فــي عــام .2018
ونستعرض آخر المستجدات وتطورات الصناعة في تقنية المعلومات
 بشــكل عــام هنــاك ثــاث مؤسســات كبيــرة تســيطر على ســوق تقنيــة المعلومات أمــازون لخدمــات الويــب ( )AWSالتــي تبنــي الســحابة الوطنيــة فــي البحريــن األن –بتلكــو و مجموعــة المؤيــد
 مســاهمة قطــاع النقــل واألتصــاالت الــذي يشــمل تقنيــة المعلومــات واألتصــاالت فيالناتــج القومــي المحلــي  %7للعــام ( 2017حســب مــا ورد فــي تحليــل  SWOTالصــادر
مــن غرفــة وتجــارة البحريــن فــي فبرايــر )2018
 عــدد الســجالت التجاريــة لغايــة مايــو  2018هــي  1414ســجل منهــا  958شــركات و456مؤسســات فرديــة موزعــة علــى خمســة انشــطة ) حســب معلومــات مســتقاة مــن
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وزارة التجارة والصناعة والسياحة – السجالت التجارية )
 مبيعــات أجهــزة الكمبيوتــر بصــورة تقريبيــة حســب الملخــص التنفيــدي الصــادرمــن  65 BMI researchمليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2017ومــن المتوقــع ان يصــل
الــى  70مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  ، 2021أي مــا يعــادل معــدل نمــو ســنوي مركــب
يبلــغ .٪2.0
 انخفــاض حجــم المبيعــات فــي الفتــرة  2016-2014نتيجــة النخفــاض اســعار النفــطبشــكل كبيــر ممــا قلــل مــن األنفــاق الحكومــي نتيجــة لتراجــع اإليــرادات النفطيــة
حيــث ان اســعار النفــط تعرضــت للهبــوط مــن النصــف الثانــي لعــام  2014لغايــة الربــع
الثالــث مــن  2016وفقــدت  %70مــن ســعرها ( انظــر DCI Graphفــي الملحــق)
 مبيعــات البرمجيــات 25 :مليــون دينــار بحرينــي فــي  2017ومــن المتوقــع ان يصــلإلــى 32مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  ،2021أي مــا يعــادل معــدل نمــو ســنوي مركــب
يبلــغ  .٪6.3نمــو قطــاع البرمجيــات – BMI Research
 مبيعــات خدمــات تقنيــة المعلومــات 47 :مليــون دينــار بحرينــي فــي  2017ومــنالمتوقــع ان تصــل إلــى  57مليــون دينــار بحرينــي فــي عــام  2021بمعــدل نمــو ســنوي
مركــب يبلــغ BMI research .٪5.0
ممــا يجعــل مــن مملكــة البحريــن اقتصاديــا أكثــر تنوعــا مــن ﻣﻌﻈﻢ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ
اﻟﻌﺮﺑﻲ وهذا يعني أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ هي ﺳﻮق ذات ﻗﻴﻤﺔ أﻋﻠﻰ ﻟﺨدﻣﺎت تقنية اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت.
المؤشرات العالمية للجاهزية في بيئة األتصاالت وتقنية المعلومات
وكمــا جــاء فــي ادبيــات مجلــس البحريــن للتنميــة األقتصاديــه فــإن شــركات تقنيــة
المعلومــات العالميــة تتخــذ مــن البحريــن مركــز لهــا نظــرًا لتوافــر الكفــاءات والقــدرة
التنافســية للتكاليــف وبنيــة ملكيــة الشــركات وســهولة الوصــول إلــى كافــة أســواق
المنطقــة وتعتبرالبحريــن هــي بوابــة منطقــة الخليــج العربــي التــي توفــر ممــرًا مهمــً
لســوق المملكــة العربيــة الســعودية ..ووفقــً لتقريــر ممارســة أنشــطة األعمــال 2017
الصــادر عــن البنــك الدولــي ،احتلــت البحريــن المرتبــة الثانيــة فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا فــي مؤشــر ســهولة ممارســة األعمــال .كمــا تجدر اإلشــارة الى
ان ســوق البحريــن ،علــى الرغــم مــن صغــره يســتضيف مجموعــة مــن شــركات تقنيــة
المعلومــات فــي مجــاالت خدمــات تقنيــة المعلومــات ،وتوزيــع تقنيــة المعلومــات،
واستشــارات تقنيــة المعلومــات ،ومطــوري البرمجيــات ومراكــز دعــم العمــاء وهــي
تقــدم خدمــات تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت األكثــر تنافســية وذات التكلفــة
اليســيرة فــي المنطقــة كمــا انهــا حــازت علــى المرتبــة األولــى فــي منطقــة الشــرق
األوســط وشــمال أفريقيــا لجاهزيتهــا فــي مجــال تقنيــة المعلومــات واالتصــاالت ،ومــن
الجديــر ذكــره ان البحريــن تســمح بالملكيــة األجنبيــة فــي هــذا المجــال للشــركات
والمؤسســات بنســبة  %100وهــي تعتبــر اول دولــة فــي الخليــج تقــوم بتحريــر ســوق
اإلتصــاالت بشــكل كامــل وهــي تعمــل اآلن علــى ان تكــون مــن اوئــل الــدول فــي
المنطقــة التــي تضــع قوانيــن النظــم الســحابية ،كمــا ونســتطيع ان نستشــهد
بتفــوق البحريــن فــي هــذا المجــال مــن خــال مؤشــر تنميــة تقنيــة األعمــال واإلتصــاالت
الصــادر عــن اإلتحــاد الدولــي لإلتصــاالت الصــادر عــن األمــم المتحــدة
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التصنيف
العالمي
بين الدول

تصنيف
منطقة
الشرق
األوسط

نقاط القوة

يتفوق اداء البحرين على بقية

مؤشرتنمية تقنية يقيس هذا المؤشر تقنية
األعمال

المعلومات واإلتصاالت

المنطقة من حيث النفاذ الى

واإلتصاالت

بناءا على:

تقنية المعلومات واإلتصاالت

الصادر عن
اإلتحاد الدولي

• المهارة

• مستوى النفاد

لإلتصاالت

• اإلستخدام

الصادر عن

ويعتمد على البيانات

األمم المتحدة

الكمية من اليونسكو
واإلتحاد الدولي
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واستخدامها ونقاط القوة

من188

الرئيسية هي كالتالي:
1

•  %98من السكان
من مستخدمي
اإلنترنت

•  %217من السكان
لديهم اشتراك هاتف

لإلتصاالت

محمول

•  %162من السكان

لديهم اشتراك النطاق

العريض المتنقل

جدول رقم ( )2مؤشرات العالمية لمملكة البحرين
وكمــا ورد فــي التقريــر الفصلــي فــي ديســمبر  2017لمجلــس التنميــة اإلقتصاديــة
بـــأنه تشــير المؤشــرات اإلحصائيــة إلــى التطــور الســريع والمســتمر لقطــاع تقنيــة
المعلومــات واالتصــاالت فــي البحريــن ويقــدر حاليــا أن ينمــو بنســبة تزيــد عــن ٪ 10
ســنويا ،ومــن المتوقــع أن يصــل إلــى  2.7مليــار دوالر أمريكــي بحلــول عــام 2020وفقــا
لهيئــة تنظيــم االتصــاالت ،ارتفعــت نســبة المقيميــن البحرينييــن الذين يســتخدمون
اإلنترنــت مــن  ٪ 89إلــى  ٪ 98فــي عــام 2015.
زادت نســبة اســتخدام البيانــات فــي البحريــن بنســبة  ٪ 53لتصــل إلــى أكثــر مــن
 296.5مليــون جيجابايــت فــي حزمــة النطــاق العريــض خــال عــام  2016وتمكنــت 48
 ٪مــن توصيــات النطــاق العريــض الثابــت مــن الحصــول علــى ســرعات وصــول تصــل
إلــى  10ميغابايــت فــي الثانيــة أو أكثــر فــي عــام  ، 2016بعــد أن كانــت  ٪ 36فــي العــام
الســابق وبحســب هيئــة المعلومــات والحكومــة االلكترونيــة ،ارتفــع عــدد المعامــات
االلكترونيــة فــي البحريــن بنســبة  ٪ 51ليصــل إلــى  28,000خــال الربــع الثالــث وارتفعــت
القيمــة اإلجماليــة للدفعــات الماليــة بنســبة  ٪ 69لتصــل إلــى أكثــر مــن  24مليــون
دينــار بحرينــي خــال نفــس الفتــرة .تابعــت هيئــة المعلومــات والحكومــة االلكترونيــة
عمليــة التحــول اإللكترونــي المصممــة لتوفيــر الخدمــة اإللكترونيــة وشــهدت بوابــة
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الحكومــة االلكترونيــة  244ألــف معاملــة بقيمــة  22مليــون دينــار بحرينــي خــال الثالثــة
أربــاع األولــى مــن العــام ،بزيــادة قدرهــا  ٪ 44علــى أســاس ســنوي ويســتخدم الموقــع
اإللكترونــي فواتيــر الخدمــات العامــة ،ورخــص القيــادة ،وخدمــات جامعــة البحريــن،
وتســجيل الشــركات وتعمــل البحريــن علــى ربــط  ٪ 95مــن المناطــق الســكنية و 100
 ٪مــن المناطــق التجاريــة بشــبكة أليــاف ضوئيــة وطنيــة ذات نطــاق عريــض بحلــول
عــام  2019واكتمــل المشــروع حاليــا بنســبة  ٪ 60وســيتم تشــغيل الشــبكة مــن قبــل
شــركة جديــدة تعــرف باســم نيتكــو ،والتــي بدورهــا ســتوفر خدمــات موحــدة لجميــع
مــزودي خدمــات االتصــاالت فــي المملكــة وســيتم إدراج الشــركة ،علــى الرغــم مــن أن
الحكومــة ســتحتفظ بحصــص مــن خــال ممتلــكات (مؤسســة حكوميــة) والهيئــة
العامــة للتأميــن االجتماعــي مــع العلــم بــأن الحكومــة االلكترونيــة توفــر اكثــر مــن 200
خدمــة عــن طريــق موقعهــا اإللكترونــي.
العوامل المؤثرة في قطاع تقنية المعلومات
ولمناقشــة العقبــات والحلــول التــي يحتاجهــا قطــاع تقنيــة المعلومــات للنهــوض
واخــد دور اكبــر فــي اإلقتصــاد الوطنــي والمســاهمة األكبــر فــي تنميــة اإليــرادات
الغيــر نفطيــة ال بــد لنــا مــن مناقشــة العوامــل التــي تؤثــر علــى هــذا القطــاع بكافــة
اشــكالها ســواء الداخليــة او الخارجيــة ممــا ســوف يعيــن المعنييــن فــي الدراســة
والتخطيــط والعمــل علــى نهــوض هــذا القطــاع الحيــوي والهــام .ونســتطيع ان نبــرز
اهــم العوامــل التــي تؤثــر فــي الســوق بمــا يلــي:
 -1األسعار العالمية للنفط والغاز
 -2المنافسة األجنبية
 -3التجارة األلكترونية والمنافسة من المتاجر الكبرى ()…Amazon, ebay, AliBaba
 -4األوضاع العامة للبلد والسياسات واإلجراءات الحكومية
 -5توفر الكوادر الريادية المؤهلة
منهجية البحث
المنهجية التي سار عليها البحث تمت على عدة مراحل:
 -1المرحلــة األولــى تــم دراســة المعطيــات المتحصلــة عليهــا مــن اللقــاء التشــاوري
الــذي تــم عــن طريــق أجنــدة األعمــال الوطنيــة فــي مرحلتهــا األولــى فــي ينايــر 2018
والنتائــج المتحصــل عليهــا مــن ذلــك اللقــاء ومناقشــتها مــع فريــق العمــل لــكل
قطــاع فــي مــا يخصــه
 -2اتبــاع اإلطــار العــام للباحثيــن المعــد مــن قبــل رئيــس الباحثيــن واألطــار العــام
لورقــة السياســات
 -3تــم اجــراء اجتماعــات مــع جهــات حكوميــة  -وزارة التجــارة والصناعــة  -غرفــة
التجــارة والصناعــة  -نائــب رئيــس جمعيــة البحريــن لتقنيــة المعلومــات
 -4تــم الدخــول لمواقــع الكترونيــة حكوميــة واســتخالص المعلومــات والجــداول
واإلحصائيــات منهــا :موقــع وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة الســجالت التجاريــة -
منصــة البحريــن المفتوحــة  -الجهــاز المركــزي لإلحصــاء  -موقــع هيئــة تنظيــم ســوق
العمــل  -الهيئــة العامــة للتأمينــات االجتماعيــة  -وزارة الماليــة واإلقتصــاد الوطنــي
 -مجلــس التنميــة اإلقتصاديــة  -هيئــة التشــريع واإلفتــاء القانونــي
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 -5مواقع عالمية  :البنك الدولي (مثاالً)
 -6تــم اإلســتعانة باألدبيــات واإلصــدارات مــن غرفــة التجــارة والصناعــة والــوزارات
المختلفــة فــي المواضيــع ذات العالقــة
 -7تــم اجــراء اتصــاالت مباشــرة وجمــع البيانــات مــن  25مؤسســه وشــركه تقنيــة
المعلومــات وجمعيــة البحريــن لتقنيــة المعلومــات
تــم عقــد عــدة اجتماعــات مــع فريــق العمــل ومــع مجموعــة اجنــدة األعمــال الوطنيــة
لمملكــة البحريــن وتــم انشــاء موقــع واتســاب للتواصــل مــع فريــق العمــل القائــم
علــى هــذا البحــث لجميــع القطاعــات الســتة وذلــك لتبــادل المعلومــات والتشــاور فــي
مابينهــم.
مرئيات األطراف ذات العالقة
مــن األهميــة بمــكان ان نبيــن ان النتائــج التــي تحصلنــا عليهــا مــن البحــث كلهــا
اشــارت بصــورة متفــق عليهــا ان قطــاع تقنيــة المعلومــات ممكــن ان يكــون الحــل
المثالــي لمملكــة البحريــن بــأن تقفــز بشــكل نوعــي فــي هــذا المجــال بصــورة كبيــرة
فالبيئــة مهيئــة والمشــاريع كثيــرة وواعــدة فقــط فــي حاجــة الــى التخطيــط الجيــد
وازالــة التحديــات التــي هــي محــور بحثنــا هــذا والتــي تكتســب اهميــة كبيــرة فــي
تحديــد نقــاط القــوة والضعــف لهــذا القطــاع الحيــوي والهــام مــع العلــم بــأن اخــر األراء
التــي تــم تداولهــا مــن مؤسســة غالــوب (باإلنجليزيــة)The Gallup Organization :
والتــي تســتعملها فــي تحليالتهــا يفيــد بــأن المنظمــة يجــب ان تركــز علــى عناصــر
القــوة فقــط وتعمــل علــى تقويتهــا اكثــر واهمــال عناصــر الضعــف ألن تعزيــز عناصــر
القــوة ســوف يلغــي تدريجيــا عناصــر الضعــف ،وفيمــا يلــي نتائــج مــن الدراســات التــي
قــام بهــا قســم الدراســات والبحــوث فــي غرفــة التجــارة والصناعــة فــي تحليــل SWOT
فبرايــر  2018والتــي كانــت نتائجهــا كالتالــي:
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تحليل SWOT
فبراير 2018
المصدر :غرفة التجارة والصناعة بمملكة البحرين

نقاط القوة
❖ قطاع تقنية المعلومات واالتصاالت في

البحرين يأتي في مقدمة القطاعات المهيأة
لجذب االستثمارات األجنبية في مملكة
البحرين.

❖ وجود بيئة تشريعية متطورة تنظم قطاع

االتصاالت وتقنية المعلومات في البحرين.

نقاط الضعف
❖ عدم إعطاء فرصة للمؤسسات

الصغيرة والمتوسطة للدخول في

المناقصات الحكومية

❖ للمشاريع المتعلقة بقطاع المعلومات
واإلتصاالت بما يتناسب وقدراتها

وإمكانياتها أو من خالل إشراكها في
إنجاز أعمال فرعية للمناقصات التي
يتم إحالتها للشركات الكبيرة.

❖ وجود خامات وطاقات بشرية محلية مؤهلة

نتيجة وجود مؤسسات تعليمية متقدمة ممكن
تحويلها مع التدريب واكتساب الخبرة لتكون

كوادر قيادية فاعلة مستقبال

وتحديدافي
❖ يمتلك القطاع بنية تحتية قوية
ً
مجال االتصاالت.

❖ توافر كفاءات وكوادر تتبنى اإلبداعات
الشبابية المفعمة بالحيوية والنشاط.

❖ محدودية حجم السوق المحلي

والحاجة لربطها مع األسواق الخليجية

القريبة ،للتغلب على ضعف الفرصة
أمام المؤسسات العاملة في القطاع
من التوسع في أنشطتها.

❖ عدم كفاية جودة خدمات ما بعد البيع
في هذا القطاع.
❖ عدم مراجعة القوانين والتشريعات

❖ قطاع خدماتي واسع ومفتوح للعمل
بمختلف انشطته الخدماتية.

❖ رغبة وطموح مستمر لتطويره وادخال
إبداعات جديدة لدى القائمين على هذا

القطاع.

❖ تحرير قطاع االتصاالت يمكنه من تحسين

المعمول بها في هذا القطاع.
❖ مزاحمة العمالة األجنبية من الجنسيات
األسيوية باألساس ال تعطي الفرصة

للعناصر الشابة البحرينية في منافسة
غير متكافئة.

فرصة المنافسة وجودة الخدمة
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الفرص

التحديات

❖ وضع استراتيجية وطنية لتنمية قطاع

❖ التحديات المتمثلة بالتهديدات والمخاطر

المعلومات واالتصاالت يشارك فيها

المعنيون من القطاع العام والخاص
واألهلي

❖ بناء اقتصاد المعرفة
❖ التوجه نحو ربط السوق البحريني

بالسوق السعودي لما يتميز به من قرب

وسعة لتطوير وتوسيع السوق المحلي.

السيبرانية والجرائم اإللكترونية التي

تواجهها الحكومات ومزودو خدمات

اإلنترنت.

❖ التغيرات والتطورات السريعة والمستمرة

في تقنية االتصاالت والمعلومات يتطلب
إمكانيات هائلة للتوافق معها.

❖ الجرائم اإلقتصادية ،إذ يعتبر الجانب
األمني هو من التحديات التي تواجه

خصوصا في مجال إتساع
القطاع
ً
التجارة اإللكترونية بالصورة المأمولة.

❖ محدودية حجم السوق المحلي.

❖ اشتداد حدة المنافسة بين شركات
االتصاالت في المنطقة في ظل وجود

عدد قليل نسبيا من الشركات التي تسعى

إلى زيادة حصتها في السوق

الغــرض مــن هــذا البحــث هــو التعمــق اكثــر فــي التحديــات التــي تواجــه قطــاع ســوق
تقنيــة المعلومــات بشــكل موســع مــن خــال اراء اصحــاب األعمــال فــي هــذا القطــاع
بحيــث ان ننقــل صوتهــم واراءهــم كمــا هــي الــى المهتمييــن والمســئولين واصحاب
القــرار ،وقــد تــم تحديــد واختــزال التحديــات التــي توصلنــا لهــا مــن خــال متابعتنــا فــي
األتــي:
 )1حمايــة الملكيــة الفكريــة للبرامــج والتطبيقــات المطــورة مــن قبــل
الشــركات العاملــة فــي البحريــن وحمايــة منتجاتهــا مــن اإلستنســاخ.
الشــركات التــي تعمــل فــي تطويــر البرمجيــات و التطبيقــات تعانــي الصعوبــات
الكبيــرة لحمايــة منتجاتهــا مــن ســرقة مصــدر مفاتيــح رمــوز البرمجــة (source
 )Codesلديهــم مــن قبــل احــد المطوريــن الذيــن يعملــون لديهــم فبــكل ســهولة
حســب قوانيــن وانظمــة مملكــة البحريــن يســتطيع ان ينتقــل الموظــف األجنبــي
او البحرينــي لمؤسســة اخــرى وهــو يملــك هــذه المفاتيــح فــي يديــه علــى برامــج قــد
يكــون تــم العمــل علــى تطويرهــا ســنوات عديــدة ممــا يكبــد المؤسســة خســائر
كبيــرة قــد تصــل لمئــات األلــوف او المالييــن مــن الدنانيــر ويشــكل خطــر وجــودي
لهــذه الشــركة او المؤسســة.
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 )2عدم التوائم بين جودة التعليم ومخرجاته مع متطلبات سوق العمل؟
يعتقــد العاملــون فــي مجــال تقنيــة المعلومــات ان احــد اكبــر التحديــات التــي
تواجههــم فــي ســوق مملكــة البحريــن ان النظــام التعليمــي ال يقــدم المخرجــات
المناســبة للعمــل وال تلبــي احتياجــات الســوق مــن ناحيــة المهــارات المطلوبــة ومــن
ناحيــة الســلوكيات المهنيــة و المهــارات الناعمــة ( )Soft Skillsفالطالــب يتخــرج مــن
التعليــم الثانــوي وهــو مفتقــر الــى هــذه المهــارات الضروريــة واألساســية ممــا يتطلــب
مراجعــة شــاملة لبرامجنــا التعليميــة والتدريبيــة ،حيــث ان المــوارد البشــرية فــي اي
دولــة تعتبــر مــن اهــم الثــروات لديهــا بــل هــي األهــم علــى األطــاق .كمــا ان خريجــي
الجامعــات يفتقــرون الــى هــذه المهــارات والمعرفــة الكافيــة لكــي يكونــوا منافســين
حقيقييــن فــي ســوق العمــل ويحتاجــون المزيــد مــن التدريب مما يكلــف الدولة مبالغ
اضافيــة لإلنفــاق لحــل هــذه المعضلــة .تلجــأ معظــم الشــركات الــى التوظيــف مــن
الخــارج لســد هــذه الثغــرة و توفيــر األيــدي العاملــة الالزمــة لتســيير اعمالهــا ،ويعتقــد
العاملــون فــي هــذا المجــال بــأن البحريــن تحتــاج فــي المســتقبل لبنــاء اســتراتيجية
وطنيــة لتحســين مخرجــات التعليــم والتركيــز علــى التدريــب المهنــي وبنــاء الثقــة
مجــددا فــي الــكادر البحرينــي.
 )3عدم وجود التخطيط والتوجيه المهني في المدارس.
يعتقــد اصحــاب العمــل مــن خــال مالحظاتهــم التــي ابدوهــا و مــن خــال المقابــات
التــي يجرونهــا لحديثــي التخــرج بغــرض توظيفهــم فــي مؤسســاتهم بــأن األغلبيــة
العظمــي منهــم يفتقــرون الــى التخطيــط والتوجيــة المهنــي ممــا يســبب ارباك لهم
بعــد تخرجهــم ونزولهــم الــى ســوق العمــل بــدون خطــة واضحــة لمــا يــودون فعلــه
فــي هــذه المرحلــة المهمــة فــي حياتهــم التــي ســوف يبنــون فيهــا مســتقبلهم
المهنــي ويلتحقــون باألعمــال التــي قــد يقضــون فيهــا النســبة األكبــر مــن اعمارهــم
بمــا يعــادل األربعيــن ســنة واكثــر فنجــاح الخريــج وســعادته تبنى على مــدي تخطيطه
لهــذه المرحلــة الهامــة مــن حياتــه فــا بــد ان هنــاك فجــوة فــي هــذا المجــال يجــب
ان تســجر مــع العلــم بــأن جميــع المــدارس الثانويــة ومراحــل مــا بعــد الثانويــة فيهــا
اقســام للتوجيــه واإلرشــاد المهنــي ولكــن ال بــد ان تعــاد اهدافهــا وخططهــا لتكــون
مخرجاتهــا مقبولــة ومحفــزة ألصحــاب العمــل وللخريجيــن.
 )4االفتقار إلى بيئة العمل التكنولوجية لتقنية المعلومات واالتصاالت
لدعم وتمويل المشاريع الصغيرة.
رغــم مركــز البحريــن المتقــدم فــي هــذا المجــال مــن خــال المؤشــرات التــي ذكرناهــا
ســابقا فــي النبــذة عــن قطــاع ســوق تقنيــة المعلومــات فهــي األولــى عربيــا فــي
بنــاء البنيــة التحتيــه لبيئــة عمــل تقنيــة لتقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت ولكــن ابــدى
اصحــاب األعمــال والمســئولين فــي الشــركات بــأن البحريــن ال زالــت تفتقــر البيئــة
الحاضنــة والداعمــة والممويلــة للمشــاريع الصغيــرة فــي مجــال تقنيــة المعلومــات
واألنظمــة والتشــريعات الحاميــة للمطوريــن واصحــاب األفــكار والمواهــب ،ومــن
الممكــن الرجــوع الــى جــدول المؤشــرات الخــاص ببنــاء البنيــة التحتيــة لبيــة العمــل
التكنولوجيــة الصــادر عــن االتحــاد الدولــي لإلتصــاالت فــي صفحــة ( )9مــن هــذا البحــث.
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وتجــدر اإلشــارة هنــا الــى ان اصــدار قــرار مجلس الوزراء بتخصيص  % 20من المشــتريات
الحكوميــة والمناقصــات ونســبة  % 10مــن المزايــدات الخدميــة للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة هــو نــوع مــن التوائــم والتناغــم بيــن مطالبــات القطــاع الخــاص لهــذه
الفئــة فــي عــدة مناســبات منهــا مــا تــم تداولــه فــي اجتماعــات مجموعــة األجنــدة
الوطنيــة واصحــاب هــذه القطاعــات وهــو سيســهم بشــكل كبيــر فــي نمــو وازدهــار
هــذا القطــاع خصوصــا قطــاع تقنيــة المعلومــات اذا مــا اســتغل اإلســتغالال الصحيــح
 )5اإلفتقار الى توفر معلومات السوق واألحصائيات والدراسات لتقنية
المعلومات
العامليــن فــي مجــال تقنيــة المعلومــات يفتقــرون الــى المعلومــات الســوقية
الواضحــة واألحصائيــات والدراســات الســابقة وذلــك لتداخــل المعلومــات فــي مواقــع
المؤسســات و الــوزارات الحكوميــة وعــدم توفــر الجــداول اإلحصائيــة المطلوبــة.
 )6مؤسسات تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة يجب ان تتمدد
الى خارج النطاق الجغرافي للبحرين
يعتقــد اغلــب الشــريحة المشــتركة فــي هــذا البحــث ان هنــاك قصــور فــي عــدم تمــدد
البرامــج والخدمــات التــي تقدمهــا المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة الــى خــارج
النطــاق الجغرافــي للبحريــن ،هنــاك قصــور فــي هــذا المجــال رغــم وجــود اإلمكانــات
الهائلــة والفــرص المتاحــة
 )7مجموعــة المهــارات لخريجــي الجامعــات والمعاهــد ال تتوافــق مــع
الوظائــف التقليديــة فــي ســوق العمــل لتكنلوجيــا المعلومــات وال
تشــجع علــى اإلبــداع والمبــادرات الرياديــة التــي ممكــن ان تشــكل قيمــة
مضافــة الــى اإلقتصــاد البحرينــي.
التحديات
فــي ورقــة السياســات هــذه نطــرح مقترحــات الحلــول الممكنــة والتــي جــاءت مــن خالل
تواصلنــا مــع العامليــن فــي القطــاع الخــاص فــي مجــال تقنيــة المعلومــات مــن اجــل
نقــل ارائهــم وتصوراتهــم ونقــل صوتهــم فــي الحلــول الممكنــة المقترحــة وذلــك
الحــداث التطويــر والتغييــر لألفضــل فــي هــذا القطــاع الواعــد ،وكالتالــي:
 حماية الملكية الفكرية للبرامج والتطبيقات المطورة من قبلالشركات العاملة في البحرين وحماية منتجاتها من اإلستنساخ.
مــن اجــل األنطــاق فــي تحقيــق اهــداف تطويــر هــذا القطــاع ال بــد مــن تفعيــل
اجــراءات وقوانيــن الحمايــة الفكريــة وحمايــة المنتــج وتســجيل بــراءات اإلختــراع بمــا
يوفــر البيئــة اآلمنــة لعمــل الشــركات والمؤسســات وســوف يكــون عامــل جــذب
لإلســتثمارات الخارجيــة والمحليــة وللــرواد والمبدعيــن لتقديــم اعمالهــم فــي بيئــة
امنــة ومســتقرة ،علــى مــا تقــدم فإنــه يتوجــب مناقشــة األتــي:
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أ -البحريــن عضــو فــي المنظمــة العالميــة لحمايــة الملكيــة الفكريــة (ينيبــو) منــذ
العــام  1995كمــا ورد فــي المرســوم رقــم ( )1مــن  1995والذي نــص على حماية الملكية
الفكريــة لســبعة مصنفــات مــن ضمنهــا اإلختراعــات العلميــة واإلنتاجــات األدبيــة
علــى القانــون رقــم ( )29لســنة  2009الخــاص بالبروتوكــول المعــدل لحمايــة الملكيــة
الفكريــة الخــاص بالتجــارة والقانــون رقــم ( )31لســنة  2006الخــاص بنشــر المعلومــات
واألحــكام المتعلقــة بالملكيــة الفكريــة ولكنهــا لــم تتطــرق الــى الحمايــة الفكريــة
لمنتجــات البرامــج والتطبيقــات الكمبيوتريــة ( )Software Applicationsوال يوجــد
هنــاك قانــون واضــح لحمايــة هــذه األعمــال مــن اإلستنســاخ او الســرقة .يجــب تطويــر
مــواد واجــراءات قانونيــة واضحــة فــي هــذا الخصــوص لحمايــة األعمــال البرمجيــة مــن
التالعــب واإلستنســاخ ممــا ســوف يكــون نقطــة جــذب لــرواد األعمــال والموهوبيــن في
هــذا الجانــب ليــس علــى مســتوى النطــاق الجغرافــي للبحريــن فقــط ولكــن علــى
مســتوى المنطقــة والعالــم.
ب -توســيع نطــاق حزمــة القوانيــن الخاصــة بالتجارة اإللكترونية وتعامالتها وتشــجيع
التوجــه إلنشــاء المتاجــر اإللكترونيــة ممــا ســوف يجعــل البحريــن ســوق مفتوحــة فــي
هــذا المجــال ويشــجع تدفــق رؤوس األمــوال .مــع العلــم بأنــه تــم تشــكيل لجنــة عاليــة
المســتوي فــي  2001لوضــع ضوابــط وقوانيــن التجــارة اإللكترونيــة قــرار رقــم ( )3لســنة
 2001الصــادر عــن مجلــس الــوزراء
ت -اهتمــت مملكــة البحريــن بحمايــة العامــل فــي المنشــأة واعطائــه حريــة اإلنتقــال
بــدون عوائــق مــن عملــه الــى مؤسســة اخــرى بحريــة ولكنهــا فــي بعــض الحــاالت
اغفلــت مصالــح المؤسســات العاملــة بالذات فــي مجال تقنية المعلومات ،فالشــركات
المطــورة للبرامــج الكمبيوتريــة لديهــا مطــوري برامــج وتطبيقــات وهــي تعمــل فــي
مجــال حســاس وصعــب الحمايــة وقــد يســبب انتقــال المبرمجيــن منهــا لمحــل عمــل
اخــر الــى فقــدان مفاتيــح البرمجــة الســرية لتطبيقاتهــا او تســربها فيجــب إســتثناء
شــركات تقنيــة المعلومــات مــن هــذا القانــون الــذى مــن الممكــن ان يشــكل خطــر
كبيــر علــى مجمــل انشــطتها مــن خــال عــدم الســماح ألي موظــف باإلنتقــال او تــرك
العمــل بــدون موافقــة المؤسســة الكفيلــة واخــد التعهــدات واإلجــراءات القانونيــة
الالزمــة لضمــان عــدم نســخ مفاتيــح البرمجــة الســرية لتطبيقاتهــا .وان تكــون العقود
المبرمــة مــع المبرمجيــن ذات طبيعــة خاصــة تضمــن حمايــة المؤسســة مــن الســرقة
والتالعــب .ولهــذا ندعــو إلســتثناء مؤسســات تطويــر النظــم وتطويــر البرامــج مــن
حريــة انتقــال العامــل بــدون موافقــة الكفيــل وعمــل عقــود خاصــة مــع هــذه الفئــة
مــن العمالــة تضمــن عــدم قيامهــم بســرقة األعمــال الفكريــة البرمجيــة ونقلهــا الــى
منافســين وذلــك حســب اإلجــراءات التــي تتبعهــا هيئــة تنظيــم ســوق العمــل فــي
البحريــن.
 عدم التوائم بين جودة التعليم ومخرجاته مع متطلبات سوق العمل؟ عدم وجود التخطيط والتوجيه المهني في المدارس.يجــب تطويــر البرامــج التعليميــة بوتيــرة اكبر لتحقيق اكبر قــدر من التوائم لمخرجات
التعليــم مــع متطلبــات ســوق العمــل وتغييــر األنمــاط فــي المناهــج والبرامــج مــن
التلقيــن والحفــظ الــى التوســع فــي المشــاريع المشــتركة وتوزيــع المهــام ومحــاكاة
مشــاريع واجــواء تشــابه الواقــع والتركيــز اكثــر علــى اكســاب المهــارات والتدريــب

114

وتنميــة روح العمــل الجماعــي مــن ضمــن فــرق عمــل وتنفيــد المهــام ومهــارات
التواصــل فــي برامــج متكاملــة إلكســاب الطالــب الثقــة والقــدرة علــى اإلنجــاز والتعبيــر
عــن الــذات وتقنيــة حــل المشــكالت .ان موضــوع اصــاح التعليــم يجــب ان يأخــد
بعيــن اإلعتبــار تجــارب الــدول المتقدمــة فــي هــذا المجــال والتــزود بخبراتهــا مثــل
فلنــدا ،ســنغافورة ،اليابــان ،المانيــا .ومــن الجديــر ذكــره بــأن البحريــن احتلــت المركــز
 24عالميــا و 4علــى مســتوي العالــم العربــي فــي مؤشــر جــودة التعليــم حســب مــا
جــاء مــن نتائــج فــي منتــدي دافــوس األقتصــادي لألعــوام  2018 – 2017ورغــم هــذه
المؤشــرات الجيــدة ووجــود اهتمــام بجــودة التعليــم إال ان مازالــت مخرجــات التعليــم
دون المســتوي وال تلبــي حاجــة الســوق مــن القــوي العاملــة رغــم وجــود اعــداد كبيــرة
مــن الخريجيــن فــي ســوق العمــل ممــا يعكــس الحاجــة الى اصــاح التعليــم واإلهتمام
بالتقييــم والمخرجــات.
مراجعــة شــاملة لجميــع البرامــج المقدمــة فــي انظمــة التعليــم لتعديلهــا
بالمســتجدات الجديــدة و التأكــد مــن مواكبتهــا آلخــر المســتجدات فــي مجــال تقنيــة
المعلومــات وتهيئــة الــكادر التعليمــي لإلطــاع واســتيعاب كل جديــد لنقــل المعرفــة
الصحيحــة للطــاب ضمــن برنامــج زمنــي محــدد حســب خطــة موضوعــة واإلنتقــال الــى
اقتصــاد المعرفــة حيــث ســتكون المــوارد البشــرية هــي العامــل الرئيســي والــذي
يجــب تنميتــه وهــو مــا يتناســب تمامــا مــع ســوق قطــاع تقنيــة المعلومــات لخلــق
جيــل مــن المبرمجيــن والمطوريــن فــي هــذا المجــال يقــودوا انتقــال البحريــن الــى
الفضــاء الرقمــي الجديــد ويحققــوا اهــداف التنميــة فــي تنميــة المــوارد الغيــر نفطيــة
مــن هــؤالء الموهوبيــن المبدعيــن.
ان الوصــول الــى الغايــة المنشــودة بجعــل التعليــم متوائــم مع متطلبــات واحتياجات
ســوق العمــل فــي قطــاع تقنيــة المعلومــات عنصــر اساســي فــي النهــوض بهــذا
القطــاع وزيــادة مســاهمته فــي اإلقتصــاد الوطنــي وتوفــر الكــوادر الوطنيــة القــادرة
علــى قيــادة هــذا القطــاع والــذي ســوف يســهم بشــكل كبيــر فــي ضمــان اإلســتدامة
فــي النمــو فــي هــذا القطــاع.
 اإلفتقار الى توفر معلومات السوق واإلحصائيات والدراسات لتقنيةالمعلومات
نقتــرح ان تقــوم لجنــة مــن قطــاع تقنيــة المعلومــات والــوزارت المعنيــة والحكومــة
اإللكترونيــة للبحــث فــي توفيــر المعلومــات المطلوبــة للباحثيــن ورجــال األعمــال لكي
يســتخدموها فــي دراســاتهم وتحليالتهــم واليــات اتخــاذ القــرار كأن تقــوم الجهــات
المذكــورة بنشــر تقاريــر دوريــة او نشــرات او وضــع المعلومــات المطلوبــة وتوفيرهــا
مــن خــال الموقــع االلكترونــي .كمــا تجــدر اإلشــارة هنــا الــى ان عــزم حكومــة المملكــة
علــى اصــدار قانــون القيمــة المضافــة ســيجبر المؤسســات بمــا فيهــا الصغيــرة
والمتوســطة علــى تنظيــم اوضاعهــا وتوفيــر البيانــات الماليــة الصحيحــة والمدققــة
للجهــات الرســمية ممــا سيســاعد علــى تنظيــم القطــاع وتوفيــر البيانــات الماليــة
واإلحصائيــة الســليمة وســوف يعــزز القــدرة علــى التخطيــط والدراســات الســوقية
واإلقتصاديــة التــي بدورهــا ســتأدي الــى نتائــج افضــل والــى تحســين عمــل القطــاع
بشــكل كبيــر وزيــاده مســاهمته فــي األقتصــاد الوطنــي.
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 عدم قدرية مؤسسات تقنية المعلومات الصغيرة والمتوسطة الى التمددخارج النطاق الجغرافي للبحرين
البحريــن مهيئــة بــكل معنــى الكلمــة لتكــون مركــز مفتــوح علــى اســواق المنطقــة
بســبب موقعهــا الجغرافــي المميــز فــا بــد مــن مشــاركة المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة فــي المعــارض العالميــة التــي تشــارك فيهــا مملكــة البحريــن ممــن لديه
تطبيقــات وبرامــج ممكــن ان تبــاع علــى نطــاق عالمــي وفــي رأي بعــض العامليــن
فــي هــذا المجــال بــأن البحريــن ركــزت علــى الســوق المحلــي والخليجــي ونســيت
المحيــط األوســع واالكبــر وهــو ســوق دول الكومونولــث الناطقــة باللغتيــن العربيــة
واإلنجليزيــة وذلــك بــأن تقــوم الدولــة بتشــجيع تطويــر البرامــج الكمبيوتريــة لحلــول
األعمــال مــن الشــركات المطــورة فــي البحريــن ثــم دعــم وتشــجيع بيعهــا علــى هــذه
الــدول باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة وبالتالــي فتــح اســواق جديــدة ومشــاريع جديدة
مــن خــال المعــارض والزيــارات وغيرهــا مــن اســاليب.
 مجموعــة المهــارات لخريجــي الجامعــات والمعاهــد ال تتوافــق مــع الوظائــفالتقليديــة فــي ســوق العمــل لتكنلوجيــا المعلومــات وال تشــجع علــى اإلبــداع
والمبــادرات الرياديــة التــي ممكــن ان تشــكل قيمــة مضافــة الــى اإلقتصــاد
البحرينــي.
يتفــق المشــاركون فــي هــذا األســتطالع علــى أن مهــارات خريجــي الجامعــات ال تتوافق
مــع الوظائــف التقليديــة فــي ســوق العمــل ولكــن الســبب الرئيــس حســب بعــض
اآلراء ليــس فــي المناهــج الجامعيــة ولكــن فــي عــدم اإلهتمــام بالتدريــب الميدانــي
فــي مؤسســات مرموقــة بخطــط وبرامــج متتابعــة ليحصــل الخريــج علــى المهــارات
المطلوبــة فــي فتــرة بعــد التخــرج الــى جانــب التركيــز فــي تدريبهــم علــى المهــارات
الناعمــة كمهــارات التواصــل ،حــل المشــكالت ،ادارة الوقــت وغيرهــا مــن المهــارات
المطلوبــة .ولــن يتغيــر الحــال الّا اذا بدأنــا بإدخــال برامــج المهــارات الناعمــة (soft
 )skillsفــي البرامــج المدرســية والجامعيــة الــى جانــب اإلهتمــام بشــكل كبيــر ببرامــج
التدريــب الميدانــي لضمــان ان ينهــي الطالــب البرنامــج باكتســاب الخبــرة المطلوبــة
فــي هــذا المجــال.
 المنافسة األجنبيةتمثــل المنافســة األجنبيــة مشــكلة كبيــرة فــي ســوق البحريــن وهــي تنقســم
الــى قســمين .القســم األول هــو منافســة الشــركات األجنبيــة مــن الهنــد ودبــي
للمؤسســات العاملــة فــي هــذا القطــاع فــي البحريــن وتكــون المنافســة متركــزة فــي
األســعار التفضيليــة ممــا يؤثــر علــى عمــل القطــاع فــي البحريــن والســؤال المطــروح
كيــف نواجــه هــذه المنافســة الغيــر متكافئــة مــن اســواق اكبــر؟
هناك عدة حلول ممكن اللجوء لها منها:
 الدعــم الحكومــي عــن طريــق تمكيــن  -وهــي جهــة حكوميــة تدعــم األفــرادوالمؤسســات فــي مجــاالت التدريــب والتطويــر وتمــول الشــركات لشــراء برامــج
ومعــدات لتطويــر اعمالهــا وهــي تســتطيع اعطــاء األولوليــة للشــراء مــن الشــركات
البحرينيــة بشــرط توفــر الجــودة المطلوبــة.
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 التركيــز علــى األفضليــة والدعــم الفنــي والنوعيــة  -حيــث ان الشــركات البحرينيــةتســتطيع ان تنافــس بطــرح برامــج افضــل وتقديــم خدمــة افضــل ودعــم فنــي افضــل
ونوعيــة افضــل كونهــا متواجــدة فــي المحيــط الجغرافي في البحريــن وقريبه من باقي
دول الخليــج.
 اشــراك المؤسســات البحرينية في مشــاريع المناقصات اما كمزود منفرد او كمقاولفرعــي يتبــع المقاول الرئيســي للمشــروع وهي الشــركات الكبري فــي هذا المجال
 تشكيل لجنة من القطاع والغرفة ووزارة التجارة للتشاور ووضع الحلولالقســم الثانــي مــن المنافســة تكــون مــن قبــل العمالــة األجنبيــة للموظــف البحرينــي
ممــا يخلــق جــو مــن المنافســة الغيــر عادلــة فــي هــذا المجــال تفضــل األجنبــي علــى
البحرينــي ويجــب تشــكيل لجنــة لمتابعــة هــذا الموضــوع مــع وزارة العمــل والشــئون
اإلجتماعيــة وبمشــاركة اعضــاء مــن قطــاع تقنيــة المعلومــات ورغــم عــدم حصولنــا علــى
معلومــات وافيــة ودقيقــة عــن العمالــة فــي ســوق قطــاع تقنيــة المعلومــات ولكــن مــن
المشــاهدات نســتنتج ان العمالــة الوافــدة مــن الهنــد هــي المهيمنــة على هــذا القطاع
بشــكل كبيــر.
 حســب ما تم ذكره في الموقع اإللكتروني لمجلس التنمية اإلقتصادية بأن البحرينتعمــل األن علــى اقامــة ســحابة وطنيــة ( )iCloudوتصمــم التشــريعات والقوانين الخاصة
بالعمــل مــن خــال هــذه الســحابة وهــذا شــي جيــد ولكــن لــم ال تتوســع البحريــن فــي
اقامــة مناجــم خــوادم ( )Mines Serversتوفــر نطــاق لمــن يريــد اإلشــتراك وفتــح حســاب
لمواقــع علــى اإلنترنــت وغيرهــا من األعمال .ســوف يكــون جالب لــرؤوس األموال وللفرص
ويوفــر وظائــف جديــدة للخدمة.
 وتجــدر األشــارة هنــا الــى ان اصــدار قانــون بتشــجيع المنافســة ومنــع اإلحتــكار كمــا وردوالموافقــة علــى مشــروع قانــون بإصــدار قانــون تشــجيع وحمايــة المنافســة .ويســهم
التشــريع في تعزيز وتشــجيع المنافســة ،ومنع االحتكار من قبل األشــخاص والمنشــآت
االقتصاديــة ،وزيــادة اســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة ،وتعزيــز االســتثمارات المحليــة،
ويحقــق قــد ًرا مــن الحمايــة الالزمــة لالقتصــاد الوطنــي مــن الترتيبات المعيقة للمنافســة
ومــن إســاءة اســتغالل الوضــع المهيمــن ومــن اآلثــار الضــارة لبعــض صــور التركيــز
االقتصــادي وســيصب هــذا القانــون ايضــا فــي دعم وتعزيــز دور قطاع تقنيــة المعلومات
مــن حيــث فتــح ابــواب المنافســة الكفــوءة ومنــع اإلحتــكار ممــا سيســهم فــي تعزيــز
العمــل فــي هــذا القطــاع الحيــوي والهــام.
 كمــا ال يفوتنــا هنــا ان عــزم حكومــة المملكــة علــى تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــةبنســبة  %5ابتــداء مــن ينايــر  2019ســوف يكــون لــه تبعــات كبيــرة منهــا مــا هــو ايجابــي
ويصــب فــي مصلحــة القطاعــات اإلقتصاديــة كقطــاع تقنيــة المعلومــات ،حيــث انــه
ســيعمل علــى تنظيــم هــذا القطــاع على اســس افضــل من ناحيــة توافر القاريــر المالية
والتدقيــق علــى هــذا القطــاع والتوجيــه األفضــل للمــوارد ،وسيســهم ايضــا فــي توفيــر
معلومــات الســوق بشــكل اكبــر ممــا سيســاعد علــى تجويــد التخطيــط ودرارســات
الجــدوي والدراســات اإلقتصاديــة المصاحبــة
 ان فتــح بــاب التقاعــد المبكــر اإلختيــار لموظفــي القطــاع الحكومــي فــي نهايــة 2018وبدايــة  2019وخــروج اعــداد كبيــرة مــن الموظفين الحكوميين علــى التقاعد مع الميزات
التــي حصلــوا عليهــا مبالــغ التقاعــد علــى شــكل مكافــأت نهايــة خدمــة وراتــب تقاعــدي
مجــزي ســوف يشــجع الكثيــر منهــا الــى فتــح المشــاريع الصغيــرة لتحســين دخلهــم
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والنجــاح فــي مجــال العمــل الحــر ومــا يحققــه مــن رفــاه مــادي واجتماعــي ســوف يســتفز
هــذه الفئــة لإلنتــاج واإلبــداع وخلــق افــكار جديــدة ومشــاريع جديــدة ســوف يكــون نصيــب
قطــاع تقنيــة المعلومــات نصيــب كبيــر فيهــا ممــا يوفــره مــن فــرص نمــو وســهولة
الدخــول فيــه مــن ناحيــة حجــم اإلســتثمار وســرعة اإلنتشــار والتوســع مــن خــال اإلنترنــت
ووســائل اإلتصــال ،كمــا ان هــذا المشــروع ســيؤدي الــى ضــخ امــوال كبيــرة لإلســتثمار
فــي المشــاريع الصغيــرة حيــث انــه حســب تصريــح لديــوان الخدمــة المدنيــة فــإن  42الــف
موظــف تنطبــق عليهــم الشــروط ويســتطيعون األســتفادة مــن هــذا النظــام وســوف
يحصلــون علــى مبالــغ كبيــرة ســوف تضــخ جــزء كبيــر منهــا فــي اإلســتثمار ممــا ســوف
يعــزز اإلقتصــاد بشــكل عــام ،هــذا مــع العلــم بــأن المقدميــن علــى التقاعــد اإلختيــار قــد
فائــق  9االف مظمهــم مــن فئــة الشــباب والكهــول ومن القادرين على العمل وقد تمت
الموافقــة علــى اكثــر مــن  8,400طلــب ممــا يعنــي ضــخ اكثــر مــن  40مليــون دينــار بشــكل
تقريبــي بحســاب المعــدالت فــي عجلة اإلقتصاد في صورة اســتثمارات ومشــتريات ســلع
رأســمالية وعلــى الترفيــه
تشريعات و إجراءات تنظيمية صدرت او تحت اإلصدار الجل تنمية
االقتصاد الوطني :
 هنــاك مجموعــة مــن السياســات يتــم مراجعتهــا وتعديلهــا مــن قبــل الدولــة وســوفيكــون لهــا األثــر الواضــح فــي دعــم اإلســتثمار فــي مملكــة البحريــن وجلــب رؤوس األموال
الخارجيــة لمــا لهــا مــن اثــر فــي تقليل التكلفة للمســتثمرين مقارنة بباقــي دول الخليج،
ونوردهــا كمــا يلي:
 -١مقتــرح قانــون تشــجيع وحمايــة االســتثمار  -تمــت موافقــة مجلس الشــورى عليــه .االن
مــع الســلطة التنفيذيــة الجــل إصــدار مشــروع قانون.
 -٢مشــروع قانــون بتعديــل قانــون الســجل التجــاري .متابعــة الترخيــص علــى وزارة
التجــارة والصناعــة والســياحة.
 -٣مشــروع قانــون بتعديــل المــادة ( )٢٤مــن المرســوم بقانــون برقــم ( )٢٨لســنة
١٩٩٩بشــان انشــاء وتنظيــم المناطــق الصناعيــة .يجــوز بنــاء ســكن للعمالــة.
-٤مشــروع قانون بإصدار تشــجيع وحماية المنافســة المرافق للمرســوم رقم ( )٣١لســنة
.٢٠١٦
حماية المنافسة و منع التكتل .تحت الدراسة بمجلس الشورى.
 -٥مشروع قانون الشركات المساهمة  -حماية صغار المساهمين و مسائلة مجلس
االدارة.
 - ٦إصدار قرار حوكمة الشركات المساهمة.
 -٧تشــريع حجــز نســبة  ٢٠فــي المائــة مــن مشــتريات الحكومــة للمؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة.
 -٨تدشين سوق استثماري بالبحرين .تبسيط و تشجيع إجراءات التحول الى شركات
مساهمة.
 - ٩قانون االيجارات  -نظم السوق العقاري في البحرين .
 -١٠مشــروع قانــون اعــادة التنظيــم واالفــاس .تبســيط االجــراءات مــع حمايــة المديــن
والدائنيــن.
 -١١اللجنــة المشــتركة مــن الســلطة التشــريعية والحكومــة لوضــع سياســة موحــدة
للدعــم الحكومــي .فــي ضــوء ازديــاد االعبــاء الماليــة علــى المواطــن.
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التوصيات
مــن خــال البحــث والدراســة واخــد اراء العامليــن فــي القطــاع ودراســة التحديــات
والحلــول الممكنــة للنهــوض بقطــاع تقنيــة المعلومــات واخــذ حصتــه الواعــدة فــي
اإلقتصــاد الوطنــي حيــث انــه حســب مــا ورد فــي تحليــل  SWOTالمعــد مــن قبــل
غرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن مؤخــرا فــي فبرايــر  2018بــأن مســاهمة قطــاع النقــل
واألتصــاالت ويشــمل تقنيــة المعلومــات واإلتصــاالت تصــل الــى  % 7مــن الناتــج المحلي
لمملكــة البحريــن نوصــي بالتركيــز علــى التالــي:
 الحمايــة الفكريــة :العمــل علــى ســن التشــريعات والقوانيــن الواضحــة فــي توفيــرالحمايــة الفكريــة لألعمــال المتعلقــة بالبرامــج الكمبيوتريــة المطــورة مــن مؤسســات
بحرينيــة فــي هــذا المجــال ضمــن تشــريعات لهــا صفــة القبــول عالميــا.
 التعليــم :اصــاح التعليــم لتحقيــق التوائــم بيــن التعليــم والتدريــب والمهــارتومتطلبــات ســوق العمــل فــي هــذا المجــال .وتشــكيل لجنــة مــن العامليــن فــي
هــذا القطــاع ووزارة التربيــة والتعليــم ووزارة العمــل والشــئون األجتماعيــة لوضــع
مرئياتهــم فــي هــذا اإلطــار.
 دعــم وتمويــل المشــاريع الصغيــرة فــي تقنيــة المعلومــات :األفــكار والمشــاريعالصغيــرة الجــادة يتــم تقييمهــا وتوفيــر الدعــم والحمايــة القانونيــة والتشــريعية لهــا
مــن قبــل المســتثمرين بضوابــط حمائيــة لهــا بــأن يكــون صاحــب الفكــرة والمشــروع
شــريك فــي اإلســتثمار بنســبة مقبولــة حســب مــا هــو معمــول بــه فــي الــدول
المتقدمــة فــي هــذا المجــال.
 المعــارض الترويجيــة :مشــاركة قطــاع تقنيــة المعلومــات فــي المعــارض الترويجيــةالتــي تشــارك فيهــا البحريــن فــي الداخــل والخارج ممن يمتلكــون تطبيقات كمبيوتر
وحلــول مطــورة محليــا مــن مبرمجيــن بحرينييــن وذات مســتوى عالمــي.
 التســويق والترويــج لمنتجــات الشــركات الصغيــرة والمتوســطة للبرامــج المعــدةباللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة فــي نطــاق اوســع الــى دول الكومنولــث بدعــم
وتشــجيع حكومــي.
 المنافســة األجنبيــة-1 :دعــم البرامــج المصممــة مــن شــركات بحرينيــة مــن خــالدعــم تمكيــن -2 .المشــاركة فــي المناقصــات  -3تشــكيل لجنــة مــن القطــاع ووزارة
العمــل والتجــارة وغرفــة التجــارة لوضــع الحلــول لهــذه المســألة

( )1تأتــي البحريــن فــي المرتبــة  79عالميــا فــي ســرعة التحميــل علــى األنترنــت  18.79ميغابايــت
فــي الثانيــة اقــل مرتيــن ونــص عــن المعــدل العالمــي  45.07ميغابايــب حســب موقــع speedtest
 inelegance www.speedtest.net/global-index/bahrainالــى جانــب عــدم توفــر البيئــات الحاضنــة
لمشــاريع المطوريــن)
حســب تقديــرات منصــة البحريــن المفتوحــة للمعلومــات ( )/http://www.data.gov.bh/arوحســب
تقديــرات البنــك الدولــي
حسب تقرير تحليل  SWOTالصادر عن غرفة تجارة وصناعة البحرين في فبراير 2018
BMI Research, a Fitch Group company, provides trusted, independent analysis and forecasts on countries,
industries and financial markets. Specializing in emerging and frontier markets, we cover macroeconomics,
political risk and 24 industry verticals across 200 global markets and use this global awareness to produce a
.continual, reflexive analysis of how it all fits together
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قطاع الصناعة

الملخص
تولــي البحريــن اهتمامــا بــارزًا بالقطــاع الصناعــي كأداة لتنويــع مصــادر الدخــل
والتحــول القتصــاد قائــم علــى التعــدد بــدال مــن االعتمــاد علــى النفــط .ومنــذ بدايــة
العقــد الســابع مــن القــرن الســابق حيــث تــم إنشــاء مصنــع األلمنيــوم «البــا» ،والقطــاع
يلعــب دورا جوهريــا فــي اســتيعاب قــوة العمــل الوطنيــة مــن جهــة وتحريــك عجلــة
النمــو االقتصــادي بهــا مــن جهــة أخــرى .يســاهم قطــاع الصناعــات المنتجــة للســلع
بنســبة  %42.22مــن اجمالــي الناتــج االجمالــي المحلــي لعــام  ،2017كمــا يبلــغ عــدد
العامليــن والموظفيــن فــي هــذا القطــاع  92857عامــل.
وحســب بيانــات وزارة الصناعــة والتجــارة فــإن إجمالــي عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي
البحريــن حتــى العــام  2018بلــغ  2163منشــأة صناعيــة توزعــت علــى  312متناهيــة
الصغــر 1517 ،مؤسســات صغيــرة 164 ،متوســطة الحجــم ،و  170مؤسســات كبيــرة
الحجــم .كمــا أن الصناعــات غيــر المعدنيــة والكيماويــة تســتحوذ علــى نحــو  %45مــن
إجمالــي المنشــآت بواقــع  167منشــآة صناعيــة تشــمل صناعــات وأنشــطة متعــددة.
وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة دخــل عــدد كبيــر مــن مســتثمري القطــاع الخــاص
فــي قطاعــي األلمنيــوم والبتروكيماويــات ،األمــر الــذي تؤكــده التراخيــص الصناعيــة
الممنوحــة خــال الســنوات األخيــرة والتــي أخــذت فــي التزايــد والتنــوع ممــا ســيدفع
بهــذه الصناعــة نحــو التطــور والنمــو وتأميــن حاجــات الســوق المحليــة لعديــد مــن
الســلع والمنتجــات االســتهالكية التــي يتــم اســتيرادها مــن الخــارج .ويتكــون القطــاع
بشــكل أساســي مــن صناعــة النفــط ،وصناعــة األلمنيــوم ،وصناعــة البتروكيماويــات
والبالســتك ،وصناعــة األغذيــة ،وصناعــة المالبــس الجاهــزة ،والصناعــات الهندســية،
والحــرف اليدويــة.
ان مــن أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع الصناعــة هــو غيــاب الشــراكة الفعالــة بيــن
القطــاع العــام والقطــاع الخــاص حيــث يشــعر أصحــاب المؤسســات اإلنتاجيــة أن ليــس
لديهــم صــوت فعــال فــي اللجــان والمجالــس الحكوميــة ،باإلضافــة الى غياب الســلطة
الخاصــة بــإدارة تنظيــم االســتثمارات حيــث ال يوجــد جهــة محــددة للجــوء اليهــا لحــل
مــا يعتــرض المســتثمر مــن مشــكالت .كمــا أن هنــاك ضعــف فــي الميــزة التنافســية
فــي القطــاع الصناعــي خاصــة بعــد ارتفــاع الرســوم والضرائــب ،حيــث أصبــح القطــاع
يفتقــر الــى مقومــات النجــاح خاصــة فــي البنيــة التحتيــة المتطــورة مثــل األراضــي
الصناعيــة الواســعة.
ان مــا يحتاجــه بشــكل أساســي قطــاع الصناعــة فــي المملكــة هــو خلــق مزايــا نســبية
فــي التصنيــع وذلــك مــن خــال بنــاء القــدرات الذاتيــة للمؤسســات اإلنتاجيــة المحليــة
مــع التركيــز علــى تطويــر القــدرة المحليــة لنقــل التكنولوجيــا وتوطيــن صناعــات
التقنيــات المتقدمــة والمعلوماتيــة فــي المملكــة.
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أو ً
ال :المقدمة
منــذ العقــد الســابع مــن القــرن الماضــي والبحريــن تولــي اهتمامــا بــارزًا بالقطــاع
الصناعــي كأداة لتنويــع مصــادر الدخــل .والتحــول القتصــاد قائــم علــى التعــدد بــدال
مــن االعتمــاد علــى النفــط .وقــد لعــب هــذا القطــاع دورا جوهريــا فــي اســتيعاب قــوة
العمــل الوطنيــة مــن جهــة وتحريــك عجلــة النمــو االقتصــادي بهــا مــن جهــة أخــرى.
ويحتــل القطــاع الصناعــي أولويــة كبيــرة لــدى الدولــة وذلــك انطالقــا مــن عــدة أهــداف
اســتراتيجية منهــا :البنــاء علــى القاعــدة الصناعيــة الكبيــرة التــي توفــرت خــال
العقــود الخمســة الماضيــة حيــث أن البحريــن كانــت الرائــدة بيــن دول الخليــج فــي
عمليــة تنويــع مصــادر الدخــل .حيــث أن أكبــر وأهــم المنشــآت الصناعيــة فــي البحريــن
قــد تأسســت قبــل اســتقالل البــاد ،ومــن أهــم تلــك المنشــآت هــي صناعــة التكريــر
وصناعــة األلمنيــوم «ألبــا» وشــركة «أســري» إلصــاح الســفن.

اجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة 2015-2017 -
)(2010=100
) ( BD Million
2017

2016

2015

12,409.23

11,945.18
5,226.94
2,295.47
1,783.32
857.00
165.22
125.93
6,718.23
523.59
275.54
861.46
1,972.91
184.30
2,348.06

11,572.71
5,084.75
2,296.92
1,695.00
810.66
167.13
115.04
6,487.96
508.13
270.75
840.63
1,888.65
170.62
2,244.70

487.40

465.81

460.28

145.39

86.56

104.20

5,258.69
2,278.28
1,802.04
871.99
172.13
134.24
7,150.54
568.33
301.59
901.12
2,070.88
198.49
2,477.35

Economic Activities

Goods Producing Industries
Mining
Manufacturing
Construction
Electricity & Water
Other Goods Industries
Services Producing Industries
Wholesale & Retail Trade
Hotels & Restaurants
Transport & Communications
Financial Services
Busniness Services
Other Services Industries
Real Estate
Add : Taxes & Duties on Imports Services
Indirectly Measured

Source: data.gov.bh
2017 – provisional data
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القطاع الصناعي :العمالة والناتج المحلي اإلجمالي التصنيع
2017

2016

2015

1,802.04

1,783.32

1,695.000

1,273.60

1,254.62

1,281.06

14.52

14.93

14.65

)GDP (constant, million BD
manufacturing
Goods producing industries
Contribution of
manufacturing

يســاهم قطــاع الصناعــات المنتجــة للســلع بنســبة  %42.22مــن اجمالــي الناتــج
االجمالــي المحلــي لعــام  2017حســب احصائيــات الجهــاز المركــزي للمعلومــات ،كمــا
يبلــغ عــدد العامليــن والموظفيــن فــي هــذا القطــاع  92857عامــل منهــم %19
بحرينــي و %81غيــر بحرينــي يعملــون فــي حوالــي  2163مصنــع ومنشــأة ،يتوزعــون
علــى الشــكل التالــي 1228 :فــي مؤسســات متناهيــة الصغــر 27999 ،فــي مؤسســات
الصغيــرة 11900 ،فــي مؤسســات متوســطة الحجــم ،و  5173فــي مؤسســات كبيــرة
الحجــم .وتشــكل المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة مــا بيــن  85و  %90مــن اجمالــي
الشــركات العاملــة فــي البحريــن .
حجم العمالة في القطاع الصناعي
Micro Small
Medium Large Total
1228
27999
11900 51730
92857

Workforce

تــرى الدولــة أن القطــاع الصناعــي قــد دخــل مرحلــة جديــدة نحــو التطويــر وهــي بذلــك
تعمــل علــى تذليــل مــا يواجهــه مــن معوقــات ،وال ســيما تطويــر البنيــة التشــريعية
واألساســية الخاصــة بالقطــاع لغــرض االســراع بالدفــع بالقطــاع الصناعــي إلــى األمــام
بمــا يتناســب مــع متطلبــات المرحلــة المقبلــة للتنميــة الصناعيــة فــي البــاد .حيــث
تقــوم الدولــة بالدفــع بالصناعــات التحويليــة ذات القيمــة المضافــة العاليــة والتــي
تســتعمل منتجــات الصناعــات األساســية فــي عمليــات االنتــاج ليــؤدي ذلــك فــي
النهايــة إلــى زيــادة فــي معــدالت النمــو االقتصــادي.
وفــي الســنوات القليلــة الماضيــة دخــل عــدد كبيــر مــن مســتثمري القطــاع الخــاص
فــي قطاعــي األلمنيــوم والبتروكيماويــات وهــي القطاعــات المهيمنــة علــى القطــاع
الصناعــي فــي المملكــة ،األمــر الــذي تؤكــده التراخيــص الصناعيــة الممنوحــة خــال
الســنوات األخيــرة والتــي أخــذت فــي التزايــد والتنــوع ممــا ســيدفع بهــذه الصناعــة
نحــو التطــور والنمــو وتأميــن حاجــات الســوق المحليــة لعديــد مــن الســلع والمنتجــات
االســتهالكية التــي يتــم اســتيرادها مــن الخــارج.
وتؤمــن الدولــة كمــا قــال وزيــر الصناعــة والتجــارة الســابق بــان «توســعة طاقــة ألمنيوم
البحريــن وتطويرهــا تجعــل االســتفادة مــن هــذا المنتــوج بالغــة األهميــة والطمــوح.
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ـد لنــا مــن حملــة مركــزة لترويــج صناعــات األلمنيــوم التحويليــة والتخصــص فيهــا
والبـ ّ
كونهــا رافــدا أساســيا فــي التصنيــع والتنميــة وكذلــك الحــال بالنســبة إلــى الصناعات
األخــرى كصناعــة البتروكيماويــات وصناعــة الحديــد والصلــب وغيرهــا «.
ويتكــون القطــاع بشــكل أساســي مــن صناعــة النفــط ،وصناعــة األلمنيــوم ،وصناعــة
البتروكيماويــات والبالســتك ،وصناعــة األغذيــة ،وصناعــة المالبــس الجاهــزة،
والصناعــات الهندســية ،والحــرف اليدويــة.
وحســب بيانــات وزارة الصناعــة والتجــارة فــإن إجمالــي عــدد المنشــآت الصناعيــة فــي
البحريــن حتــى العــام  2018بلغــت  2163منشــأة صناعيــة توزعــت علــى  312متناهيــة
الصغر 1517 ،مؤسســات صغيرة 164 ،متوســطة الحجم 170 ،مؤسســات كبيرة الحجم.
كمــا أن الصناعــات غيــر المعدنيــة والكيماويــة تســتحوذ علــى نحــو  %45مــن إجمالــي
المنشــآت بواقــع  167منشــآة صناعيــة تشــمل صناعــات وأنشــطة متعــددة.
Total

Large

Medium

Small

Micro

2163

170

164

1517

312

Number of
Enterprise

المصدر :وزارة الصناعة والتجارة

وتنقســم المنشــآت الصناعيــة إلــى  8تصنيفــات رئيســية تشــمل :صناعــات المــواد
الغذائيــة والتبــغ ،وصناعــة الغــزل والنســيج ،صناعــة الخشــب ،صناعــة الــورق ،صناعــة
الكيماويــات والبالســتيك ،صناعــات غيــر معدنيــة ،صناعــة المعــادن األساســية ،صناعة
المنتجــات المعدنيــة ،والصناعــات التحويليــة
وتظهــر بيانــات وزارة الصناعــة والتجــارة أن المنشــآت الصناعيــة غيــر المعدنية تتصدر
المنشــآت الصناعيــة فــي البحريــن بواقــع  85منشــأة وتشــكل نحــو  %23مــن إجمالــي
المنشــآت الصناعيــة ،وتشــمل الصناعــات غيــر المعدنيــة صناعــات الخرســانة الجاهــزة
والمســبوكة وصناعــة الفايبــر جــاس واألســمنت والطابــوق وصناعــة القــوارب ،الزجــاج،
البــاط وجــرف الرمــال
كمــا تظهــر األرقــام أن المنشــآت الصناعيــة المصنفــة تحــت صناعــة البتروكيماويــات
ومنتجــات البتــرول والفحــم والمطــاط والبالســتيك تأتــي فــي المرتبــة الثانيــة فــي
المنشــآت بواقــع  82منشــأة صناعيــة تمثــل نســبة  %22مــن إجمالــي المنشــآت
الصناعيــة فــي المملكــة .وتتــوزع أنشــطة المنشــآت فــي الصناعــات البتروكيميائيــة
علــى عــدة صناعــات تشــمل :اإلســفلت ،واألســمدة البتروكيمائيــة ،العدســات الطبيــة،
ومنتجــات البالســتيك والعطــور ،ومنتجــات األصبــاغ والفليــن ،وصناعــة المنظفــات
والصابــون ،ومنتجــات البالســتيك والتغليــف ،والمنتجــات الطبيــة ،والمواســير
البالســتيكية
وتأتــي فــي المرتبــة الثالثــة المنشــآت التابعــة لصناعــة المــواد الغذائيــة والمشــروبات
والتبــغ والتــي بلــغ عددهــا نحــو  70منشــآة صناعيــة تشــكل نحــو  %19مــن إجمالــي
المنشــآت ،والتــي تشــمل الصناعــات الغذائيــة فــي مجــال صناعــات األغذيــة الخفيفــة،
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والمرطبــات وصناعــة اللحــوم ،وتغليــف وتجفيــف األســماك ،وإنتــاج الميــاه ،وتحميــص
القهــوة والمكســرات ،إنتــاج الدواجــن ،الحلويــات ،شــرائح البطاطــس ،البســكويت،
تعبئــة العصائــر ،البســكويت ،إنتــاج الطحيــن ومشــتقاته ،إنتــاج األلبــان والعصائــر
واإليســكريم ،إنتــاج األدويــة الشــعبية ،وإنتــاج المخلــات والبهــارات
واحتلــت المرتبــة الرابعــة الصناعــات التحويليــة األخــرى بواقــع  36منشــآة تمثــل نحــو
 %10مــن إجمالــي المنشــآت الصناعيــة ،والتــي تشــمل أنشــطتها إنتــاج االســمنت
والخرســانة ،إنتاج الزجاج المعشــق ،أحجار األرضيات ،المســبوكات الهندســية وفبركة
الحديــد واأللمنيــوم ،وإنتــاج أجهــزة التبريــد .وجــاء بالمرتبــة الخامســة منشــآت صناعــة
الــورق ومنتجاتــه بواقــع  31منشــأة صناعــة تمثــل نحــو  %9مــن المنشــآت الصناعيــة،
وتشــمل أنشــطتها إنتــاج الحفاظــات والمناشــف ،وأوراق الكمبيوتــر وعلــب التغليــف
والهدايــا ،المحــارم واألكيــاس الورقيــة ،ومنتجــات الطباعــة كالصحــف والكتــب
والمجــات ،وإنتــاج الدفاتــر والقرطاســية الورقيــة
وحلــت فــي المرتبــة السادســة المنشــآت الصناعيــة للمعــادن األساســية بواقــع 29
منشــأة تمثــل نحــو  %8مــن إجمالــي المنشــآت الصناعيــة والتــي تشــمل أنشــطتها:
فبركــة األلومنيــوم ،إنتــاج المفاتيــح الكهربائيــة واإلنــارة ،القواطــع الحديديــة للجــدران
واألســقف ،تجميــع المركبــات ذات المحــركات ،أبــدان المحــركات والمقطــورات ،تصنيــع
األســاك الكهربائيــة ،فبركــة قبضــان حديــد التســليح ،إنتــاج األبــواب والنوافــذ
والســالم ،إنتــاج مضخــات الميــاه
وجــاء بالمرتبــة الســابعة المنشــآت الصناعيــة لصناعــة الخشــب بواقــع  21منشــآة
تمثــل  %6مــن إجمالــي المنشــآت ،والتــي تتــوزع أنشــطتها علــى إنتــاج األثــاث المنـــزلي
والمكاتــب والديكــور ،وإنتــاج القوالــب الخشــبية المخصصــة للخرســانة الجاهــزة.
وحلــت بالمرتبــة الثامنــة واألخيــرة المنشــآت الصناعيــة المتخصصــة فــي صناعــة
الغــزل والنســيج والمالبــس والجلــود بواقــع  12منشــأة صناعيــة تمثــل  %3مــن إجمالــي
المنشــآت الصناعيــة ،تتــوزع أنشــطتها علــى إنتــاج الخيــوط ،وصنع المالبــس الجاهزة،
وعمــل التطريــز علــى األقمشــة وصنــع الســجاد اآللي واليــدوي ،وإنتاج الســتائر ،وإعادة
تدويــر وتصنيــع مخلفــات الســيج
ووفقــا ألرقــام رســمية ســجل حجــم االســتثمارات التراكميــة فــي القطــاع الصناعــي
بالبحريــن ارتفاعــا ليصــل إلــى حـوالـــي  8مليـــارات دينــار بحرينــي بنهايــة عــام ،2015
منهــا حوالــي  %50بمدينــة ســلمان الصناعيــة التــي تبلــغ مســاحتها حوالــي  12مليــون
متــر مكعــب .وحســب وزارة الصناعــة والتجــارة فــإن الطلــب علــى األراضــي الصناعيــة
يفــوق حجــم العــرض بعشــرات المــرات وهــو مــا دعــا الــوزارة إلــى طلــب تخصيــص
مناطــق صناعيــة جديــدة بمنطقــة شــرق ســترة الصناعيــة.

125

ثانيًا :االستراتيجية الصناعية :
تتمثــل رؤيــة الدولــة فــي القطــاع الصناعــي فــي تحقيــق تنميــة صناعيــة مســتدامة
ومتوازنــة ومتكاملــة ورؤيــة بيئيــة عبــر آليــات االقتصــاد الحــر وبمشــاركة القطــاع
الخــاص بهــدف توفيــر فــرص العمــل النوعية وتوطيــن التقنيات الصناعيــة المتقدمة.
وتتمثــل السياســة العامــة للدولــة لمســاندة القطــاع الصناعــي فــي التالــي:
 تشــجيع الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي خلــق فــرصعمــل وكونهــا كذلــك تحظــى بقيمــة مضافــة عاليــة.
 رفــع مســاهمة القطــاع الخــاص فــي عمليــة التنميــة الصناعيــة وذلــك بإيجــادالفــرص المناســبة لمثــل هــذه المســاهمة بمــا يعــود باإليجــاب علــى مســيرة التنميــة
االقتصاديــة بالمملكــة
 التنســيق مــع دول مجلــس التعــاون بخصــوص كل مــا يتعلق بالمســيرة الصناعيةللمنطقة.
 أهميــة اســتمرار دراســة التشــريعات والقوانيــن ووضــع الحوافــز المناســبةللمشــروعات وتطويرهــا بمــا يتفــق مــع السياســات الصناعيــة المقــررة بالمملكــة
وتطويــر القــدرات االنتاجيــة بهــدف زيــادة القــدرة التنافســية للمشــروعات الصناعيــة
وخصوصــا مــا يتعلــق بالتصديــر
 تشــجيع قيــام المزيــد مــن شــركات االســتثمار الصناعــي وتوســيع نطــاق المشــاركةبيــن المواطنيــن ومواطنــي دول مجلــس التعــاون ،ومشــاركة القطــاع الخــاص
بشــكل أكثــر فعاليــة فــي تنفيــذ المشــروعات الصناعيــة.
 تفعيل االتفاقات االقتصادية بين مملكة البحرين والدول الشقيقة والصديقةللدفع بصناعتنا الوطنية لزيادة صادراتها واالستفادة من المزايا التي توفرها تلك
االتفاقات والسيما في مجال االعفاء الجمركي المتبادل بين البحرين وتلك الدول
 ايجــاد مناطــق صناعيــة وتطويــر بنيــة أساســية وتطويــر خدمــات القطاعــاتالمســاندة كشــبكات الطــرق ومــا إلــى ذلــك ،كمــا ستســتمر فــي اعــداد وطــرح
دراســات فــرص اســتثمارية صناعيــة والترويــج للمشــروعات الصناعيــة ذات الجــدوى
االقتصاديــة ،وال يفوتنــا هنــا كذلــك بــأن الــوزارة ســتدعم دائمــا نشــر الوعــي الصناعــي
فــي المملكــة ليعكــس أهميــة دور الصناعــة للتنميــة االقتصاديــة فــي البــاد
 التــزام الحكومــة بتطويــر التجهيــزات األساســية الشــاملة والفعالــة ليتمكــنالقطــاع الخــاص مــن المشــاركة فــي االســتثمار فــي المجــاالت االقتصاديــة المختلفــة.
 التــزام الحكومــة بتشــجيع القطــاع الخــاص علــى زيــادة االســتثمار فــي المشــروعاتالتنمويــة والقطــاع الصناعــي خصوصــا.
 التــزام الحكومــة بالعمــل علــى ســهولة انســياب المعلومــات بيــن القطاعيــنالحكومــي والخــاص ليتعــرف القطــاع الخــاص علــى المجــاالت الممكــن االســتثمار فيهــا

أهداف السياسة الصناعية:
 تطوير وتفريع وتكامل الصناعات األساسية القائمة (كاأللمنيوم والبتروكيماوياتوالحديد والغاز) وإيجاد صناعات أساســية جديدة وذات قيمة مضافة عالية.
 العمــل علــى نقــل التكنولوجيــا وتوطيــن صناعــات التقنيــات المتقدمــةوالمعلوماتيــة فــي المملكــة.
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 تهيئــة وتطويــر البنيــة التحتيــة ومرافــق الخدمــات فــي المناطــق الصناعيــةلتلبيــة الحاجــات المتناميــة للقطــاع الصناعــي واســتحداث مناطــق صناعيــة جديــدة
متخصصــة وبأســاليب متقدمــة (ومبتكــرة) لتيســر مســاعي جــذب االســتثمارات
الصناعيــة.
 تأميــن تمويــات كافيــة ومســتمرة الحتياجــات القطــاع الصناعــي مــن الطاقــةلضمــان الديمومــة فــي عمــل هــذا القطــاع.
 بنــاء برامــج تدريــب متخصصــة لتنميــة وصقــل مهــارات وقــدرات المــوارد البشــريةالوطنيــة فــي قطــاع الصناعــة.
 التعــاون والتنســيق مــع مراكــز البحــوث والجامعــات والمؤسســات العلميــةوالمهنيــة المختصــة داخــل وخــارج المملكــة بهــدف تطويــر برامــج صناعيــة وتقنيــة.
 العمــل علــى زيــادة التنســيق والتكامــل الصناعــي واالندمــاج مــع منظومــة دولمجلــس التعــاون الخليجــي.
 العمــل علــى إيجــاد قنــوات لبرامــج تمويليــة ماليــة محليــة ،إقليميــة ودوليــة لمنــحالصناعييــن المحلييــن القــدرة علــى نقــل وتوطيــن وتطويــر التقنيــات الصناعيــة.
 تطويــر خطــط وآليــات جدية(مســتحدثة) لجــذب االســتثمارات الخارجيــة فــي القطــاعالصناعــي بشــكل عــام وقطــاع التقنيــات المتقدمــة والمعلوماتيــة بشــكل خــاص.
 تشــجيع صناعــة الطاقــة البديلــة (الطاقــة الشمســية .. )Biogas،الــخ والصناعــاتالبيئيــة مثــل إعــادة التدويــر.
 العمــل علــى تطويــر آليــات دعــم الصناعــات الصغيــرة والمتوســطة القائمــةوالمحتملــة فــي القطــاع الخــاص لتعكــس دورًا مؤثــرًا فــي عمليــة التنميــة الصناعيــة.

مصادر الميزة التنافسية للقطاع الصناعي كما يراه القطاع الخاص :
 -1الموقع الجغرافي المتميز
 -2انفتاح الشعب البحريني وثقافته
 -3توافــر اليــد العاملــة المحليــة المتخصصــة والمدربــة والقــادرة علــى العمــل بكفاءة
فــي القطــاع الصناعي.
 -4عدم فرض ضرائب على القطاع عند بدء أي مشروع صناعي.
 -5يشــكل قطــاع الصناعــة رابــع نشــاط اقتصــادي مســجل مــن حيــث الحجــم فــي
عضويــة الغرفــة.
 -6توفر بيئة استثمار جاذبة للصناعة.
 -7توقيــع البحريــن عــدد مــن المعاهــدات واالتفاقيــات التجاريــة التــي تحفــز االســتثمار
الصناعــي فيها.
 -8توافــر البيئــة األكثــر حريــة وشــفافية المالئمــة للشــركات والمجتمعــات المحليــة
الصناعيــة.
 -9األمن واألمان المتوفران في المملكة
 -10توافر العديد من الفرص االستثمارية
 -11توافر العديد من الحوافز والمزايا االقتصادية التي تؤمنها الدوله للمستثمر.
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و لتعزيز القدرة التنافسية اتخذت البحرين مؤخرا مجموعة من
القوانين تشمل:
 -1تخصيــص حصــة نســبتها  %20مــن قيمــة المشــتريات والمناقصــات الحكوميــة
للمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ونســبة قدرهــا  %10مــن مزايــدات المرافــق
الخدميــة.
 -2قانــون رقــم  18لســنة  2016بشــأن شــراكات االســتثمار المحــدودة بعــد إقــراره مــن
مجلســي الشــورى والنــواب.
أجــاز القانــون للشــراكة مزاولــة أي نشــاط مــن األنشــطة التاليــة دون ســواها :صناديــق
االســتثمار الخــاص ( ،)Private Investment Undertakingصناديــق االســتثمار الجماعــي
( ،)Collective Investment Undertakingالتوريــق ( ،)Securitizationالتأميــن التابــع
( ،)Insurance Captivesإلــى جانــب أي نشــاط مــن األنشــطة الماليــة األخــرى التــي قــد
يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن المصــرف وفقــً ألحــكام هــذا القانــون.
ووفقــً للقانــون ،تُنشــأ الشــراكة بمجــرد إبــرام اتفــاق الشــراكة ،وتكــون لهــا شــخصية
اعتباريــة اعتبــارًا مــن تاريــخ قيدهــا فــي الســجل التجــاري ،وتخضــع إلشــراف ورقابــة
المصــرف ،وتكــون الشــراكة التــي تنشــأ وفقًا ألحكام هــذا القانون بحرينية الجنســية،
ويجــب أن يكــون موطنهــا فــي مملكــة البحريــن.
وتتكــون الشــراكة مــن :شــريك متضامــن أو أكثــر ،يســاهمون فــي رأس مــال الشــراكة
بمســاهمة نقديــة أو عينيــة مســئولين ومتضامنيــن عــن التزامــات وديــون الشــراكة
ـوص أو أكثــر ،يســاهمون فــي رأس
فــي جميــع أموالهــم الخاصــة .إلــى جانــب شــريك مـ ٍ
مــال الشــراكة بمســاهمة نقديــة أو عينيــة ،وال يكــون أي منهــم مســئوالً عــن التزامــات
وديــون الشــراكة إال بمقــدار مســاهمته فــي رأس مــال الشــراكة ،وذلــك باســتثناء
األحــوال التــي ينــص فيهــا هــذا القانــون علــى خــاف ذلــك ،كمــا يجــب أن يكــون أحــد
الشــركاء المتضامنيــن علــى األقــل ذا شــخصية اعتباريــة موطنــه مملكــة البحريــن
أو أي بلــد أو إقليــم آخــر يوافــق عليــه المصــرف ،وأن يكــون مســتوفيًا للشــروط التــي
يصــدر بتحديدهــا قــرار مــن المصــرف وفقــً ألحــكام هــذا القانــون .وفيمــا عــدا ذلــك،
يجــوز أن يكــون باقــي الشــركاء المتضامنيــن وجميــع الشــركاء الموصيــن أشــخاصًا
طبيعييــن أو اعتبارييــن ،وال ُيشــترط أن يكــون أي منهــم مــن مواطنــي مملكــة
البحريــن أو أن يكــون موطنــه أو مركــزه الرئيســي أو بلــد تأسيســه فيهــا.
ونــص القانــون علــى أن يكتســب كل شــريك متضامــن صفــة التاجــر ،ويعتبــر قائمــً
بأعمــال التجــارة تحــت اســم الشــراكة ،ويــؤدي إفــاس الشــراكة إلــى إفــاس جميــع
الشــركاء المتضامنيــن.
وبخصــوص إدارة الشــراكة ،فتكــون لجميــع الشــركاء المتضامنيــن  -فــي حالــة
تعددهــم  -إال إذا عيــن الشــركاء فــي اتفــاق الشــراكة أو فــي عقــد مســتقل مديــرًا
أو أكثــر إلدارة الشــراكة مــن بيــن الشــركاء المتضامنيــن أو مــن غيرهــم ،وفــي حالــة
عــدم تعــدد الشــركاء المتضامنيــن يكــون للشــريك المتضامــن أو مــن يفوضــه
ســلطة اتخــاذ القــرار .وإذا تعــدد الشــركاء المتضامنــون وحــدد اتفــاق الشــراكة لــكل
منهــم اختصاصــً معينــً ،فــا يســأل الشــريك المتضامــن إال عــن األعمــال التــي تكــون
فــي اختصاصــه.
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وإذا تعــدد الشــركاء المتضامنــون واشــترط اتفــاق الشــراكة أن يقومــوا بــاإلدارة
مجتمعيــن ،وباســتثناء األمــور المنصــوص عليهــا فــي الفقــرة ( )4مــن هــذه المــادة،
فــا تكــون قراراتهــم صحيحــة إال إذا صــدرت بأغلبيــة أصــوات الشــركاء المتضامنيــن
أو مــن يفوضونهــم ،مــا لــم ينــص اتفــاق الشــراكة علــى خــاف ذلــك ،ومــع ذلــك يجــوز
لــكل شــريك متضامــن أو مــن يفوضــه أن ينفــرد بالقيــام باألعمــال العاجلــة التــي
يترتــب علــى تفويتهــا خســارة جســيمة للشــراكة أو ضيــاع ربــح كبيــر عليهــا.
وإذا تعــدد الشــركاء المتضامنــون ولــم يحــدد اتفــاق الشــراكة لــكل منهــم اختصــاص
معيــن ولــم يشــترط أن يعملــوا مجتمعيــن ،جــاز لــكل منهــم أو مــن يفوضــه أن يقــوم
بــأي عمــل مــن أعمــال اإلدارة ،علــى أن يكــون لآلخريــن حــق االعتــراض علــى العمــل قبــل
إتمامــه ،وفــي هــذه الحالــة تكــون العبــرة بأغلبيــة أصــوات الشــركاء المتضامنيــن أو
مــن يفوضونهــم ،فــإذا تســاوت األصــوات وجــب عــرض األمــر علــى الشــركاء.
إلــى ذلــك ،أجــاز القانــون للشــراكة فــي أي وقــت أن تدفــع للشــركاء الموصيــن نصيبــً
مــن أربــاح الشــراكة ،علــى أال تكــون الشــراكة عنــد الدفــع أو تصبــح بعــد إتمامــه
مباشــرة فــي حالــة عجــز مالــي.
 -3قانون رقم ( )24لســنة  2018بتعديل الفقرة الثانية من المادة ( )24من المرســوم
رقــم ( )28لســنة  1999بشــأن إنشــاء وتنظيــم المناطــق الصناعيــة بعــد اقــراره مــن
مجلســي الشــورى والنــواب.
وجــاء فــي المــادة األولــى مــن القانــون انــهُ ،يســتبدل بنــص الفقــرة الثانيــة مــن المــادة
( )24مــن المرســوم بقانــون رقــم ( )28لســنة  1999بشــأن إنشــاء وتنظيــم المناطــق
الصناعيــة ،النــص اآلتــي:
الفقرة الثانية من المادة (:)24
مبان ســكنية للعمال في المناطق الصناعية من قبل مالك المشــروع
«ويجوز إقامة
ٍ
الصناعــي إلســكان عمالــه فــي األرض المخصصــة للمشــروع ،وكذلــك للمســتثمرين
الذيــن يرغبــون فــي إنشــاء هــذه المبانــي ألغــراض ســكن العمــال بعــد الحصــول علــى
ترخيــص بذلــك مــن لجنــة شــؤون المناطــق الصناعيــة ،وبمراعــاة الشــروط المتعلقــة
بأمــن وســامة العامليــن وصحتهــم وذلــك وفقــً لمــا تقــرره الالئحــة التنفيذيــة».
 -4قانــون تشــجيع وحمايــة المنافســة  :يســهم القانــون فــي تعزيــز وتشــجيع
المنافســة ،ومنــع االحتــكار مــن قبــل األشــخاص والمنشــآت االقتصاديــة ،وزيــادة
اســتقطاب االســتثمارات األجنبيــة ،وتعزيــز االســتثمارات المحليــة ،ويحقــق قــد ًرا مــن
الحمايــة الالزمــة لالقتصــاد الوطنــي مــن الترتيبــات المعيقــة للمنافســة ومــن إســاءة
اســتغالل الوضــع المهيمــن ومــن اآلثــار الضــارة لبعــض صــور التركيــز االقتصــادي.
 -5بــدأت البحريــن بتطبيــق قانــون الضريبــة االنتقائيــة اعتبــارًا مــن مطلــع عــام ،2018
حيــث فرضــت هــذه الضريبــة علــى التبــغ ومشــتقاته ومشــروبات الطاقــة بنســبة ،%100
وعلــى المشــروبات الغازيــة بنســبة  ،%50وذلــك علــى النحــو الــوارد فــي القانــون.
 -6بدأت البحرين بتطبيق ضريبة القيمة المضافة مطلع عام  2019بنسبة .%5
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مقترحا بقانون ،يهدف الى وضع إطار قانوني يعنى
 -7أحال مجلس الشورى
ً
بتشــجيع وحمايــة االســتثمار فــي مملكــة البحريــن ،مــع تبنــي الحكومــة لسياســة
مشــجعة علــى نمــو بعــض القطاعــات والصناعــات دون غيرهــا ،عــن طريــق إعطــاء
بعــض مــن المزايــا والحوافــز واإلعفــاءات التشــجيعية ،إذ ستســهم هــذه االســتثمارات
فــي تحســين مســتويات االقتصــاد البحرينــي ،وتنويــع مصــادر الدخــل وضمــان
التنميــة المســتدامة وتوفيــر منــاخ اســتثماري مالئــم .إن هــذا االقتــراح بقانــون مــن
شــأنه تحقيــق أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة والمتعلقــة باالنتقــال مــن اقتصــاد قائــم
علــى الثــروة النفطيــة إلــى اقتصــاد منتــج قــادر علــى المنافســة عالم ًيــا ،وتهيئــة
البيئــة الجاذبــة واآلمنــة لالســتثمار المحلــي واألجنبــي ،وســد الفــراغ التشــريعي
وتوفيــر الحمايــة الالزمــة لالســتثمار فــي المملكــة .كمــا أن فكــرة االقتــراح بقانــون
يوفــر عــدد مــن الضمانــات للمســتثمر الوطنــي واألجنبــي علــى حــد ســواء ،مــا قــد
يســهم فــي تطويــر المنــاخ االقتصــادي واســتدامتها مــن خــال إيجــاد منــاخ عمــل
يجــذب االســتثمارات األجنبيــة ،ويشــجع وينمــي المشــاريع الوطنيــة ،وكذلــك االرتقــاء
بالصناعــات الوطنيــة مــا قــد يســاعد فــي تنويــع مصادر الدخــل القومي ،وزيــادة االنتاج
ـدا
والصــادرات وانخفــاض مســتويات البطالــة .ويعطــي هــذا القانــون إطــا ًرا قانون ًيــا جيـ ً
لالســتثمارات فــي البحريــن ،حيــث يهيــئ ألرضيــة خصبــة لجــذب االســتثمارات الخارجية.
 -8قانــون اإلفــاس  :يهــدف هــذا القانــون إلــى تفــادي بعــض أوجــه القصــور فــي قانون
اإلفــاس المعمــول بــه ،كمــا أنــه سيســهم فــي تحديــث إجــراءات اإلفــاس واســتحداث
نظــام إعــادة التنظيــم المالــي للمؤسســات والشــركات الخاضعــة ألحكامــه ،إذ
ســتخضع لــه جميــع المؤسســات والشــركات التجاريــة باســتثناء تلــك الخاضعــة
لرقابــة مصــرف البحريــن المركــزي ،كمــا ســينظم المشــروع إجــراءات اإلفــاس وإعــادة
التنظيــم عبــر الحــدود ،واإلجــراءات المتعلقــة بصغــار المدينيــن .ويهــدف مشــروع
القانــون إلــى تحديــث إجــراءات اإلفــاس ،ومســاعدة األشــخاص والشــركات علــى إنهــاء
إجــراءات اإلفــاس بشــكل منظــم ،واســتحداث أحــكام إلعــادة التنظيــم.

ثالثا :مرئيات األطراف ذات العالقة
فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة ســوف نســتعرض وجهــات نظــر رجــال األعمــال
والمســئولين فــي القطــاع الصناعــي معتمديــن علــى المقابــات الشــخصية مــع
بعضهــم ســواء كان ذلــك عبــر اللقــاء المباشــر أو عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي
وكذلــك المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن الصحافــة وغرفــة التجــارة والصناعــة ،كمــا
تمــت مخاطبــة الجهــات المعنيــة فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لغــرض التعــرف
علــى مرئياتهــم والحصــول علــى المعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذه الدراســة ،ونقــدر
تعــاون تلــك الجهــات وســرعة تجاوبهــا معنــا وباألخــص وزارة الصناعــة والتجــارة وغرفــة
تجــارة وصناعــة البحريــن.
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مرئيات رجال األعمال :
قــام الباحــث باالتصــال واالجتمــاع بعــدد مــن رجــال األعمــال ذات الخبــرة الطويلــة
فــي االســتثمار والتصنيــع ،حيــث تــم التعــرف علــى أرائهــم حــول الشــأن االقتصــادي
للمملكــة وأهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي والكيفيــة التــي يمكــن مــن
خاللهــا التغلــب علــى تلــك التحديــات .ومــن أهــم المالحظــات والتحديــات التــي أثارهــا
رجــال األعمــال هــي:
 -1ضرورة وجود توجه متكامل نحو«التنمية الصناعية» ،من خالل :
 رؤية واضحة األهداف نشر ثقافة الصناعة االهتمام بالتعليم والتدريب المهني وفقً ا لمنظومة متكاملة التركيز على الصناعات المعرفية المناسبة للبحرين -2مضاعفــة االهتمــام بالصناعــة والقطــاع الخــاص حيــث ذكــر رجــل األعمــال أســامة
عيســى الــذوادي «أن التطــورات االقتصاديــة الراهنــة والمتمثلــة فــي تدهــور اســعار
النفــط وانخفــاض الســيولة فــي االقتصــاد يتطلــب االنتقــال مــن مرحلــة «إدارة الثــروة»
إلــى مرحلــة «صناعــة الثــروة».
 -3االســتماع إلــى القطــاع الخــاص بحيــث يكــون لــه صــوت فعــال فــي اللجــان
والمجالــس الحكوميــة وذلــك بعمــل تــوازن فــي عــدد أعضائهــا فــي هــذه االجهــزة.
الغــرض مــن ذلــك حتــى يأخــذ علــى عاتقــه مهمــة إنجــاح السياســات التــي تفــرض
مــن هــذه االجهــزة الحكوميــة .حيــث أوضــح رجــل األعمــال أســامة الــذوادي إلــى أنــه
«يجــب االهتمــام الفعلــي بالقطــاع الخــاص علــى ان يأخــذ دوره بفاعليــة فــي نهضــة
ـددا علــى أن القطــاع يحتــاج
االقتصــاد الوطنــي كمــا كان قبــل اكتشــاف النفــط ،مشـ ً
الــى المســاندة الفعليــة مــن الدولــة ،وذلــك بإشــراكه فــي القــرارات المصيريــة التــي
تدخــل فــي تخصصــه» أمــا رجــل األعمــال عــادل أميــري «نطالــب باشــراك القطــاع الخــاص
فــي تقديــم المقترحــات والحلــول ألن هــذا القطــاع لــه خبــرة فــي التغلــب علــى الكثيــر
مــن العوائــق».
 -4يــرى عــدد مــن رجــال األعمــال وأصحــاب المنشــآت الصناعيــة أن التصنيــع فــي
البحريــن يفتقــر الــى البحــث والتطويــر واالبــداع واالبتــكار.
 -5طالــب عــدد مــن كبــار الصناعييــن ورجــال األعمــال بضــرورة توفيــر العديــد مــن
مقومــات نجــاح القطــاع الصناعــي وتعزيــز تنافســيته ،ومــن ذلــك
 معالجة مسألة شح األراضي الصناعية، السماح بالبناء العمودي للمصانع ،وذلك لغرض استغالل اكبر لألراضيالصناعية وخاصة أن البحرين تعاني من شح األراضي
 السماح ببناء مساكن للعمال داخل المقاسم الصناعية .بشروطااللتزام بمتطلبات السالمة والدفاع المدني ،وقد بين عدد من رجال
األعمال أن هذا اإلجراء سوف يساهم في التالي:
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 تخفيف ازدحام حركة المرور		
 خفض تكاليف نقل العمالة في الشركة		
 زيــادة إنتاجيتــه العامــل نظــرا لتواجــده فــي مــكان العمــل أطــول		
مــدة ،واستشــهد رجــل أعمــال درويــش المناعــي بالقــول «ال ننســى ان نقــل ســكن
العمالــة بالقــرب مــن المصانــع يحــل شــكوى األهالــي نتيجــة للمحافظــة علــى النســيج
المجتمعــي لســكان».
 -6يــرى البعــض مــن رجــال األعمــال أن منتجــات المصانــع البحرينيــة ومنــذ فتــرة
تفتقــد لميزاتهــا التنافســية ،وذلــك نتيجــة:
 ارتفاع الكلفة التشغيلية ألسباب كثيرة منها: رفع أسعار إيجارات المقاسم الصناعية		
 فرض الرسوم على المؤسسات االنتاجية،		
 التأخر في إنجاز التراخيص والمعامالت،		
 النقص في توفير الخدمات التي تتطلبها المشاريع الصناعية		
من طاقة وطرق
		
وفيمــا يتعلــق بالرســوم وتداعياتهــا علــى المؤسســات االنتاجيــة قــال رجــل األعمــال
عــادل أميــري «إنــه لمــن الضــروري إعــادة دراســة وتقيــم رســوم العمالــه علــى العامليــن
فــي الصناعــة مــن رســوم تصاريــح العمــل وخالفــه  ...وأن الرســوم الحاليــه لهــا آثــار
تــف بالغــرض المــراد لهــا بتفضيــل العمالــة البحرينيــة علــى
ســلبية ،بحيــث لــم ِ
األجنبيــة ،كمــا أن المنتجــات الوطنيــة اصبحــت ال تســتطيع المنافســة نتيجــة ارتفــاع
التكلفــة».
 -7يعتقــد الكثيــر مــن رجــال األعمــال وأصحــاب المؤسســات اإلنتاجيــة أن توفيــر
أراضــي صناعيــة علــى نمــوذج أراضــي المنطقــة العالميــة لالســتثمار ســوف يعالــج
مشــكلة شــح األراضــي الصناعيــة فــي البحريــن
 -8بيــن كثيــر مــن أصحــاب المؤسســات اإلنتاجيــة بضــرورة اعــادة النظــر فــي
ايجــارات األراضــي الصناعيــة حيــث أن هنــاك حاجــة لرســوم ايجــار رمزيــة بــدالً مــن
مضاعفــة الرســوم والــذي قــد يــؤدي إلــى تعثــر المصانــع مال ًيــا ،إن زيــادة الرســوم
علــى المؤسســات الصغيــرة قــد تــؤدي إلــى هــروب بعــض االســتثمارات لذلــك طالــب
بعضهــم الدولــة بإعــادة تقييــم هــذه الرســوم وعــدم رفعهــا.
 -9إيجــاد مراكــز تدريــب متخصصــة تقوم بدراســة احتياجــات المصنعين من العمالة
الوطنيــة وتدريبهــا فــي التخصصــات المطلوبــة والتنســيق ما بين احتياجات الســوق
ومخرجــات التعليــم وتوفير تمويــل للقطاع الخاص.
 -10عمــل بحــوث ودراســات علــى السياســات التــي لهــا تأثيــرات ســلبية علــى الصناعــة
وإبرازهــا للقيادة
 -11تعزيــز المقــدرة التنافســية فــي المؤسســات االنتاجيــة حيــث أوضــح رجــل األعمــال
أســامة عيســى الــذوادي «االرتقــاء فــي الصناعــة الوطنيــة يتطلــب تعزيــز قدراتنــا
التنافســية علــى المســتوى اإلقليمــي والعالمــي ،خاصــة مــع صغــر الســوق البحرينــي،
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ويجــب أن ننمــي قدرتنــا علــى االبتــكار واإلبــداع وتنميــة المعرفــة فــي الصناعــة ،خاصــة
وأن كثيـ ًرا مــن الصناعــات تفتقــد أبســط مقومــات التصميــم الصناعــي او التســويق
أو طريقــة العــرض».
 -12إنشــاء مركــز لتنميــة الصــادرات  ،حيــث طالــب رجــل األعمــال عــادل أميــري بضــرورة
«وجــود تكتــل الصناعييــن البحرينييــن وتعاونهــم مــن أجــل تعزيــز قدراتهــم
التنافســية خاصــة فــي دخــول األســواق الخليجيــة المجــاورة ،وإن وجــود هــذا المركــز
ضــروري لتنشــيط الصــادرات ،ويجــب ان يــزود بآليــات تيســيريه ودعــم مــادي لتشــجيع
الصــادرات»
 -13رجــل األعمــال مــروان خديــج قــال أن «مؤسســتنا تعانــي مــن مجموعــة مــن
التحديــات منهــا»
 ارتفاع تكاليف العمالة خاصة فيما يتعلق بأسعار التأشيرات في ظلقانون البحرنة  -المطلوب هو االعفاء من المبلغ االضافي
 ارتفاع تعرفة الكهرباء  -المطلوب هو األخذ باالعتبار الصناعات المحليةو دعمها
 ارتفاع رسوم تجديد السجل نحن بحاجة الى المزيد من االعفاءات الجمركية ورفع السقف المحددحسب حجم األشغال و المبيعات
 ضرورة دعم الصادرات و الحماية من المنافسة األجنبية دعم االستثمار الصناعي المحلي من خالل رفع سقف الدعم للمشاريعالقائمة و قيد التوسع في المملكة واالسواق الخارجية خاصة تلك التي
يتعدى مبيعاتها ال ٪٥٠للتصدير

مالحظات غرفة التجارة وصناعة البحرين:
مصادر الضعف للقطاع الصناعي :
 -1غياب السياسات الصناعية التي تحفز جذب االستثمارات المحلية واألجنبية.
 -2عــدم وجــود الدعــم الحكومــي الــذي يحقــق المنافســة الســوقية مثــل الدعــم
الموجــه لخفــض تكاليــف الكهربــاء والمــاء ورســوم البلديــات.
 -3صعوبــة اإلجــراءات الجمركيــة المتخــذة واســتمرار تعطــل الشــاحنات علــى جســر
الملــك فهــد.
 -4ارتفاع أسعار الرسوم المفروضة على القطاع الصناعي من مختلف الجهات.
 -5غالبيــة مؤسســات القطــاع الخــاص تفتقــر الــى البحــث العلمــي واإلســتراتيجيات
الواضحــة قبــل البــدء فــي أي مشــروع صناعــي.
 -6عدم ترابط الجهات الرسمية مما يعرقل ويصعب البدء في المشروع.
عــدم اإلهتمــام بالمنتــج أو المــزود البحرينــي فــي عمليــة إرســاء المناقصــات
-7
فــي القطــاع العــام.
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ترى غرفة التجارة وصناعة البحرين أن فرص ازدهار الصناعة في
البحرين يكمن في التالي:
 -1تحقيق مزيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص الصناعية.
 -2ارتفاع االستثمارات األجنبية في المجال الصناعي في مملكة البحرين.
 -3تطــور وتحســن البيئــة التحتيــة واألراضــي الصناعيــة المخصصــة والتوجــه
الحكومــي الجديــد لتوفيــر مســاحات صناعيــة مــن خــال االعتمــاد علــى أنمــاط حديثــة
كبنــاء المناطــق الصناعيــة العموديــة متعــددة الطوابــق فــي ظــل شــح األراضــي.
 -4تطويــر وتفريــع وتكامــل الصناعــات األساســية القائمــة (كاأللمنيــوم
والبتروكيماويــات والحديــد والغــاز) وإيجــاد صناعــات أساســية جديــدة وذات قيمــة
مضافــة عاليــة.
 -5نقــل التكنولوجيــا وتوطيــن صناعــات التقنيــات المتقدمــة والمعلوماتيــة فــي
المملكــة.
 -6زيــادة التنســيق والتكامــل الصناعــي واالندمــاج مــع منظومــة دول مجلــس
التعــاون الخليجــي

مرئيات جمعية المؤسسات الصغيرة:
 من المالحظ أن نســبة المؤسســات الصغيرة والمتوســطة ٪٩٩اال أن مســاهمتهافــي الناتــج المحلــي تتــراوح بيــن ٪٣٥-٣٠ فقط.
 االهتمــام بهــذا القطــاع وخاصــة مــن قبــل الحكومــة ال يتناســب ونســبته المقــدرةب ٪٩٩
 نســبة اســتفادة المواطنيــن مــن التســهيالت المقدمــة لهــذا القطــاع اقــل مــنالمطلــوب.
 نسبة استفادة األجانب من هذه التسهيالت اكثر. الغالبية العظمى للوظائف التي يخلقها القطاع يستفيد منها األجانب. غالبيــة قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة هــم أصحــاب أعمــال أو عامليــنمــن األجانب

مرئياتالمنشآتالصناعية:
قــام الباحــث بتوزيــع مســح بيانــي (انظــر الملحــق) يحتــوي علــى مجموعــة مــن
التســاؤالت علــى أكثــر مــن  50منشــأة صناعيــة ،وقــد تجــاوب معنــا  18مؤسســة فقــط
وذلــك عبــر الوســائل االتصــال المختلفــة (البريــد االلكترونــي  -الهاتــف – االجتمــاع
بهــم فــي مقــار عملهــم) .ومــن أهــم المالحظــات والتحديــات التــي أثارهــا أصحــاب
المنشــآت هــي كالتالــي:
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أهم التحديات التي تواجه المنشآت الصناعية:
 -1ضعــف القــدرة التنافســية مقارنــة بالقــدرة التنافســية التــي تتمتــع بهــا دول
المنطقــة فــي التصنيــع فــي ظــل التســهيالت التــي تقــدم لهــم.
 -2ارتفــاع الكلفــة التشــغيلية للمصانــع والرســوم المفروضــة ،حيــث أنــه وفــي ظــل
المخاطــر البيئيــة وضــرورة إتبــاع شــروط الســامة والجــودة علــى المنتجــات الصناعيــة،
تســعى الدولــة لفــرض المزيــد مــن تكاليــف وقيــود ورســوم علــى المؤسســات
االنتاجيــة.
 -3اســتمرار تكــدس الشــاحنات ممــا ســاهم فــي ضعــف الصــادرات وتلبيــة الطلبــات
وإغــاق بعــض المصانــع والمؤسســات.
 -4غيــاب المناطــق الصناعيــة المتخصصــة ذات التقنيــة العالية والخدمات المتقدمة
(المبتكرة) لتيســير مســاعي جذب المزيد من االســتثمارات الصناعية.

مقترحات أصحاب المنشآت الصناعية:
 .1ضــرورة بنــاء برامــج تدريــب متخصصــة لتنميــة وصقــل مهــارات وقــدرات المــوارد
البشــرية الوطنيــة فــي قطــاع الصناعــة.
 .2ضــرورة تأميــن التمويــات الكافيــة والمســتمرة الحتياجــات القطــاع الصناعــي مــن
الطاقــة لضمــان الديمومــة فــي عمــل هــذا القطــاع.
 .3ضــرورة إيجــاد قنــوات لبرامــج تمويليــة ماليــة محليــة ،إقليميــة ودوليــة لمنــح
الصناعييــن المحلييــن القــدرة علــى نقــل وتوطيــن وتطويــر التقنيــات الصناعيــة.
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رابعًا :الخالصة والتوصيات
التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع الصناعي:
بعــد التعــرف علــى آراء ومالحظــات المســتثمرين وأصحــاب المؤسســات وكذلــك
الجهــات الرســمية يمكننــا اآلن تحديــد أهــم التحديــات التــي تواجــه القطــاع الصناعــي
بشــكل عــام وهــي علــى الشــكل التالــي:
 -1عــدم وجــود رؤيــة بعيــدة المــدى واضحــة األهــداف فــي القطــاع الصناعــي ،حيــث
يصعــب معرفــة الخطــط المســتقبلية للتخطيــط الطبيعــي واالقتصــادي للدولــة،
ممــا يعنــي صعوبــة عمــل دراســات جــدوى لكثيــر مــن المشــاريع الصناعيــة.
 -2غيــاب القطــاع الخــاص عــن عمليــة صنــع القــرار حيــث يشــعر أصحــاب المؤسســات
اإلنتاجيــة أن ليــس لديهــم صــوت فعــال فــي اللجــان والمجالــس الحكوميــة .وغيــاب
الســلطة الخاصــة بــإدارة تنظيــم االســتثمارات حيــث ال يوجــد جهــة محــددة للجــوء
اليهــا لحــل مــا يعتــرض المســتثمر مــن مشــكالت.
 -3ضعــف الميــزة التنافســية فــي القطــاع الصناعــي خاصــة بعــد ارتفــاع الرســوم
والضرائــب ،كمــا أن هــذا القطــاع أصبــح يفتقــر الــى مقومــات النجــاح خاصــة فــي البنيــة
التحتيــة المتطــورة مثــل األراضــي الصناعيــة الواســعة.
 -4ارتفاع كلفة التشغيل خاصة للمؤسسات الصغيرة
 -5قصــور تشــريعي :عــدم توفــر قانــون شــامل لالســتثمار كمــا هــو موجــود فــي
كثيــر مــن بلــدان العالــم التــي تســعي لجــذب المســتثمرين.
 -6التأخر في إنجاز العديد من التراخيص الالزمة لمزاولة األنشطة االستثمارية.
 -7التأخر في البت في القضايا التجارية وتنفيذ األحكام القضائية.
 -8عــدم وجــود الدراســات والبحــوث الحديثــة والمعلنــة لتســهل عمليــة التخطيــط
واتخــاذ القــرار االســتثماري وكذلــك اعــداد دراســات الجــدوى للمشــاريع الصناعيــة.
 -9نقــص فــي توفيــر الخدمــات التــي تتطلبهــا المشــاريع الصناعيــة مثــل الطاقــة
الطــرق وخالفــة.
 -10التأخير في العبور من المنفذ البري الوحيد عبر جسر الملك فهد.
 -11زيــادة مصاريــف التخليــص والتفريــق نتيجــة كثــرة تعطــل عمليــات الشــركة
المشــغلة لمينــاء خليفــة.
 -12هنــاك نقــص فــي العامليــن الذيــن يتلقــون تعليمــا مســتدامًا فــي مجــاالت
العلــوم والتقنيــة والهندســة والرياضيــات.
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التوصيات:
 -1وضــع اســتراتيجية صناعيــة واضحــة األهــداف وقابلــة التنفيــذ طموحــة ومبنيــة
علــى أســس التنميــة المســتدامة وواقــع القطــاع الصناعــي فــي البحريــن.
 -2تطويــر الهيــكل الصناعــي بحيــث يحتــوي القطــاع علــى صناعــات تصنــف عالميــا
بعاليــة التقنيــة تكــون قــادرة علــى انتــاج منتجــات وخدمــات ذات محتــوى معرفــي
كثيــف تســاهم فــي تنميــة االقتصــاد الوطنــي مبنــى علــى المعرفــة دون اللجــوء
الــى اســتغالل كثيــف للمــوارد الطبيعيــة .وان تكــون هــذه الصناعــات هــي العمــود
الفقــري للصناعــة فــي البحريــن .وهــذا يتطلــب بــذل الجهود الســتقطاب االســتثمارات
األجنبيــة والشــركات العالميــة ،كمــا يتطلــب االهتمــام بالبحــث والتطويــر واالبــداع
واالبتــكار.
 -3العمــل علــى خلــق مزايــا نســبية فــي التصنيــع مــن خــال بنــاء القــدرات الذاتيــة
للمؤسســات اإلنتاجيــة المحليــة مــع التركيــز علــى تطويــر القــدرة المحليــة لنقــل
التكنولوجيــا وتوطيــن صناعــات التقنيــات المتقدمــة والمعلوماتيــة فــي المملكــة.
وهــذا يتطلــب
 تنمية الموارد البشرية والكفاءات المحلية القادرة على االبتكار واإلبداع توفير الدعم المالي والمحفزات لجذب االستثمارات األجنبية ايجاد دراسات لغرض معالجة هجرة اصحاب المهن والكفاءات الى القطاعات األخرى وتوظيفها في تخصصاتها.
 العمل على توفير المعلومات الخاصة بالقطاع الصناعي للباحثين -4إعــادة النظــر فــي ايجــارات األراضــي الصناعيــة والرســوم التــي فرضتهــا الدولــة
فــي اآلونــة األخيــرة والتــي أدت إلــى ارتفــاع تكلفــة االنتــاج علــى المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة.
توفيــر أراضــي صناعيــة علــى نمــوذج أراضــي المنطقــة العالميــة لالســتثمار
-5
وذلــك لمعالجــة مشــكلة شــح األراضــي الصناعيــة فــي البحريــن
 -6العمــل علــى تعزيــز مشــاركة القطــاع الخــاص فــي عمليــة صنــع القــرار مــن خــال
وجــود ممثليــه فــي اللجــان الحكوميــة
 -7بنــاء برامــج تدريــب متخصصــة لتنميــة وصقــل مهــارات وقــدرات المــوارد البشــرية
الوطنيــة فــي قطــاع الصناعــة.
 -8التمويــل الميســر للمؤسســات التــي تواجــه صعوبــات ماليــة ناجمــة عــن األزمــة
االقتصاديــة والسياســية مــن خــال الســماح لهــا باالنضمــام فــي برنامــج التمويــل
المالــي الميســر عــن طريــق تحويــل الديــن التجــاري الــي برنامــج التمويــل المالــي
الميســر والمتوفــر االن .إن االهتمــام بالمؤسســات القائمــة التــي تحتاج الى المســاندة
الماليــة ال تقــل اهميــة عــن توســعة مشــروع قائــم او تمويــل لمنتــج جديــد .بــل ان
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هــذه المؤسســات هــي أحــق بالدعــم النهــا قــد تعــدت مرحلــة التأســيس ودخلــت
فــي مرحلــة االنتــاج ممــا يؤكــد مــع المســاعدة الماليــة بــوادر نجاحهــا .يتطلــب األمــر
اجــراء دراســة مســتفيضة لهــذه المؤسســات المتضــررة مــن خدمــة الديــن العاليــة
والتأكــد مــن مســاهمتها فــي زيــادة ازدهــار تنميــة اقتصادنــا الوطنــي قبــل الشــروع
فــي الســماح بانضمامهــا تحــت برنامــج التمويــل الميســر
 -9امركــز تنميــة الصــادرات :مركــز تنميــة الصــادرات الــذي انشــأ مؤخــرا يتطلــب منــه
دعــم سياســات تشــجيعية للتصديــر ،باالخــص المصانــع التــي تصــدر اكثــر مــن ٪٤٠
مــن إنتاجهــا عــن طريــق ضمــان االعتمــادات المصرفيــة او خصمهــا بتكاليــف ميســرة.
 -10انشــاء المحطــة الواحــدة للشــحن البــري :تأســيس إجــراءات المحطــة الواحــدة
للشــحن البــري منفــذ جســر الملــك فهــد  ،حيــث مطلــوب تواجــد الشــاحنات المتجهــة
عــن طريــق جســر الملــك فهــد فــي المنطقــة الواقعــة بيــن المنطقــة العالميــة
لالســتثمار و مينــاء خليفــة ( كمــا هــو موجــود االن ) مــع اضافــة تواجــد مكاتــب االمــن
والجــوازات ومكتــب التصديــق علــى شــهادات التصديــر والجمــارك والتخليــص فــي
نفــس المنطقــة  .كل إجــراءات التخليــص تتــم فــي تلــك المنطقــة و مــن ثــم يحــدد
الوقــت ،لنفــرض مرتيــن يوميــً لتوجــه الشــاحنات الــى الجســر مصحوبــة بســيارات
االمــن مــن االمــام والخلــف الــى دخولهــا المملكــة العربيــة الســعودية بــدون توقــف
حيــث جميــع االجــراءات تتــم قبــل المغــادرة  .كمــا هــو معمــول بــه فــي كثيــر مــن بلــدان
العالــم .
 -11تعرفــة مخفضــة للخدمــات بحيــث ان تشــمل تعرفــة الوقــود والكهربــاء والمــاء
ورســوم البلديــة.
 -12خفــض نســبة البحرنــة فــي االعمــال الدنيــا ذات المــردود المالــي المنخفــض وغيــر
مرغــوب فيهــا مــن العمالــه الوطنيــة.
 -13االســتمرار فــي االعفــاء مــن الرســوم الجمركيــة  :منــح االعفــاء مــن الرســوم
الجمركيــة علــى المعــدات و المــواد الداخلــة فــي االنتــاج باإلضافــة لقطــع الغيــار و
المــواد االســتهالكية الغيــر متوفــرة محليــا  ،مثــل زيــوت ذات نوعيــة خاصــة و خالفــه .
 -14صالــة عــرض للمنتجــات الوطنيــة بإيجــار رمــزي  :يجــب توفــر صالــة عــرض فــي وســط
العاصمــة لعــرض كافــة المنتجــات الوطنيــة ،ألجــل ان يطلــع المواطــن والزائــر علــى
المنتجــات الوطنيــة وذلــك تشــجيعا للصناعــات الوطنيــة كمــا هــو موجــود فــي كثيــر
مــن بلــدان العالــم الصناعيــة.
 -15اعطــاء االولويــة للمنتجــات الوطنيــة فــي المشــتريات الحكوميــة لحــد فــارق
ســعر ال يتجــاوز  :%10تشــجيعا للصناعــات الوطنيــة ،علــى الحكومــة وضــع مواصفــات
احتياجاتهــا مــن المنتجــات تتماشــى مــع المنتجــات الوطنيــة المتوفــرة وبشــرط توفــر
الجــودة فــي المنتــج.
 -16توعيــة المواطــن والمقيــم بأهميــة تشــجيع المنتجــات الوطنيــة :االســتمرار فــي
توعيــة المواطــن والمقيــم باقتنــاء المنتجــات الوطنيــة عــن طريــق وســائل االعــام و
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دور التعليم و خالفه.
 -17عــرض المنتجــات الوطنيــة فــي الخــارج  :عــرض المنتجــات الوطنيــة مــع امكانيــة
الترويــج فــي ســفارات المملكــة او مكاتــب الترويــج المعينــة مــن المملكــة ألجــل زيــادة
نســبة تصديــر المنتجــات الوطنيــة .
 -18العمــل علــى إيجــاد قنــوات لبرامــج تمويليــة ماليــة محليــة ،إقليميــة ودوليــة لمنــح
الصناعييــن المحلييــن القــدرة علــى نقــل وتوطيــن وتطويــر التقنيــات الصناعيــة.
 -19انــه ونظــرا لتنفيــذ الحكومــة برنامجهــا «التقاعــد االختيــاري» والــذي يهــدف الــى
خفــض النفقــات العامــة مــن خــال تشــجيع الموظفيــن علــى التقاعــد المبكــر فمــن
المتوقــع ان يشــهد القطــاع الخــاص دخــول مســتثمرين جــدد ،وغالبيتهــم مــن صغــار
المســتثمرين  .وحســب ارقــام ديــوان الخدمــة المدنيــة فــان  ٩٠٠٠موظــف ســيحالون
الــى التقاعــد المبكــر وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن  ٤٠الــى  ٥٣عــام.
وبمــا أن هــؤالء يفتقــرون الــى الخبــرة والمعرفــة فــي االســتثمار وليــس لديهــم القــدرة
علــى اختيــار الفرصــة االســتثمارية المناســبة فهــم معرضــون للمخاطــر وفقــدان
مدخراتهــم ولذلــك نوصــي بالتالــي :
 قيام تمكين بمساعدتهم وإعادة تأهيلهم وتدريبهم من خاللالدورات التدريبية المناسبة
 مساعدتهم في اعداد دراسات الجدوى تعريفهم بالفرص االستثمارية المتاحة والمناسبة لهم -20االهتمــام بــذوي االحتياجــات الخاصــة خاصــة وأن البحريــن قــد تبنــت سياســة
مرنــة للبحرنــة الكثيــر مــن هــؤالء لديهــم مواهــب ومهــارات فــي مجــاالت وتخصصــات
مختلفــة والبعــض منهــم لديهــم الرغبــة فــي اســتثمار هــذه المواهــب لتحســين
وضعهــم المعيشــي ‘ال أنهــم يواجهــون صعوبــات لتحقيــق ذلــك ،وألجــل تذليــل
تلــك الصعوبــات نقتــرح التالــي :
 وضــع اســتراتيجية وطنيــة لتمكيــن ودمــج ذوي االحتياجــات الخاصــة فــيالقطــاع الخــاص
 تأسيس صندوق مفتوح بالشراكة مع مؤسسات مالية وبنوك وشركاتخاصة ،وفق أحكام قانون المؤسسات المالية .يستهدف استثمار األموال
ليوجه عائدها لرعاية ودعم مؤسسات ذوى اإلعاقة .وتمكين ودمج
األشخاص ذوى اإلعاقة ومساعدتهم في استثمار مواهبهم
 بحيث ان ال يهدف الى الربح إعداد مؤتمر الستثمار مواهب وتشغيل ذوي االحتياجات الخاصة. االهتمام بذوي االحتياجات الخاصة خاصة وأن البحرين قد تبنت سياسةمرنة للبحرنة
 -21تشــجيع انضمــام المصانــع الــى عضويــة جمعيــة الصناعــة البحرينيــة التــي
أنشــأت حديثــا وذلــك لتطويــر عمــل الصناعــات الوطنيــة.
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الملحق
اسئلة البحث
أوالً :معلومات عن الشركة:
 نوع االنتاج حجم االنتاج عدد العمالة ،نسبة العمالة البحرينية حجم رأس المال المستثمر سنة التأسيس نوع ملكية الشركة.ثانيا :معلومات أخرى
 -1ما هي األسواق الرئيسية لمنتجاتكم؟
 -2في حالة وجود أسواق خارجية :
 ما هي تلك األسواق نسبة التصدير من اجمالي المبيعات -3ما هي أهم المعوقات التي تواجه الشركة؟
 -4ما هي الحلول المناسبة من وجهة نظركم؟
 -5هل تهدد تلك المعوقات استمرار عملكم في البحرين؟
 -6مدى تعاون الدولة معكم في تذليل تلك المعوقات
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قطاع النقل

الملخص
ان وجــود قطــاع نقــل مســتديم اصبــح ضــرورة لتحقيــق أًجنــدة التنميــة المســتدامة
حيــث انــه يعتبــر ركــن أساســي لتقــدم وتطــور المجتمــع ولتحقيــق اهدافــه
اإلســتراتيجية ،ألنــه يعمــل علــى دعــم القطاعــات االقتصاديــة ويضمــن اســتقرارها
نموهــا .وقدأشــار تقريــر أعــده فريــق استشــاري رفيــع المســتوى للنقــل المســتدام
شــكله األميــن العــام لألمــم المتحــدة بعنــوان “آفــاق النقــل المســتدام مــن أجــل
التنميــة” ،الــى ان تقــدم ونمــو البشــرية يعتمــد بشــكل جوهــري علــى وســائل النقــل،
فكلمــا كانــت هــذه الوســائل متطــورة ومتنوعــة كلمــا تقــدم االنســان وزادة قدراتــه
التنافســية .وبنــاء علــى ذلــك فــإن الحكومــات مطالبــة دائمــا باالهتمــام بهــذا القطــاع
مــن خــال إنشــاء البنيــة التحتيــة المتطــورة والعمــل علــى اســتقطاب االســتثمارات
والشــركات النقــل.
مــن خــال هــذه الدراســة ســنحاول التعــرف علــى الهيــكل االقتصــادي لقطــاع النقــل
وكذلــك التحديــات التــي تواجــه مؤسســات النقــل والكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا
مواجهــة تلــك التحديــات.
يعتبــر قطــاع النقــل فــي مملكــة البحريــن مــن حيــث عــدد وســال النقــل صغيــر جــدا
وال يتناســب مــع الرؤيــة المســتقبلية لمملكــة البحريــن  2030والتــي تهــدف إلــى تنويــع
مصــادر الدخــل وجعــل البحريــن مركــزا اقليميــا للخدمــات .وعلــى الرغــم مــن الجهــود
المتواصلــة للدولــة لتطويــر القطــاع إال أن الواقــع يشــير الــى أن القطــاع النقــل ال يــزال
متخلفــا ويحتــاج إلــى إعــادة هيكلــة واســتثمارات هائلــة لتمكنــه مــن لعــب دوره فــي
العمليــة التنمويــة ،كمــا مؤسســات النقــل تواجــه عــدة تحديــات تتطلــب تدخال ســريعا
مــن قبــل الدولــة وذلــك مــن خــال ســن التشــريعات الالزمــة وخاصــة تلــك المتعلقــة
بالنقــل الجــوي والبحــري .حيــث أنــه وبالرغــم مــن إن البحريــن جزيــرة فــي وســط الخليــج
العربــي يمكــن أن تســتفيذ مــن موقعهــا الجغرافــي أال أن وســائل النقــل فــي داخــل
البحريــن وكذلــك بيــن البحريــن دول العالــم الزال فــي مراحــل متخلفــة وبطيئــة ســواء
تلــك المتعلقــة بنقــل البضائــع أو نقــل الــركاب والمســافرين ،األمــر الــذي يتطلــب
تطويــر المنظومــة التشــريعية التــي يمكــن أن تحقــق االســتفادة مــن المزايا النســبية
للبحريــن وتســتقطب االســتثمارات المحليــة واألجنبيــة
إن أهــم تحــدي يواجــه هــذا القطــاع هــو أنــه ال يعتبــر أولويــة وال يحظــى بنفــس درجــة
االهتمــام المعطــاة للقطاعــات االقتصاديــة األخــرى كالصناعــة والصحــة وغيرهــا ،كمــا
أنــه يعانــي مــن تحديــات مؤسســية فــي التنســيق بيــن القطــاع الخــاص والعــام ،كمــا
أنــه يفتقــر الــى خطــة اســتراتيجية قــادرة علــى اســتقطاب رؤوس األمــوال.
فقــد أشــار عــدد مــن أصحــاب مؤسســات النقــل إلــى ان هنــاك عــدم وضــوح الرؤيــة
والتشــريعات والقــرارات التــي تخــص قطــاع النقــل .وهنــاك حاجة ضروريــة إليجاد حلول
ســريعة للعديــد مــن المشــاكل التــي بــدأت تتراكــم علــى قطــاع النقــل والمواصــات،
والتــي أثــرت علــى أعمــال شــركات النقــل خــال الفتــرة الماضيــة.
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ومــن التحديــات التــي تعانــي منهــا مؤسســات النقــل هــي غيــاب البنيــة التحتيــة
المتطــورة والقــادرة علــى حــل المشــاكل التــي تتفاقــم مثــل االزدحــام المــروري ،وعــدم
كفــاءة خطــوط النقــل العــام ،وطــول فتــرة االنتظــار فــي المرافــق الجمركيــة.
تســتهدف التوصيــات التــي جــاءت بهــا الدراســة بشــكل أساســي إلــى إعــادة هيكلــة
قطــاع النقــل ليصبــح اكثــر انتاجيــة وفعاليــة ويتمتــع بقــدرات تنافســية عاليــة تمكنــه
مــن دعــم العمليــة التنمويــة ،ويكــون قــادر علــى ان يســاهم فــي تعزيــز القــدرات
التنافســية لالقتصــاد البحرينــي.

أو ً
ال :المقدمة:
يلعــب قطــاع النقــل والمواصــات دورا جوهريــا فــي التنميــة االقتصادية فــي كل دولة،
والحكومــات مطالبــة دائمــا باالهتمــام بهــذا القطــاع مــن خــال إنشــاء البنيــة التحتيــة
المتطــورة .فنمــو وتطــور قطــاع النقــل ســيمتد تأثيــره ليشــمل جميــع القطاعــات
األخــرى ،حيــث أن نمــو وازدهــار االقتصــاد الكلــي يعتمــد علــى نمــو واســتقرار قطــاع
النقــل ،أي هنــاك عالقــة مباشــرة بيــن معــدالت النمــو الــذي يحققهــا قطــاع النقــل
وبيــن معــدالت النمــو وحجــم النشــاط االقتصــادي ألي بلــد كان.
وتتجلــى أهميــة قطــاع النقــل فــي العمليــة التنمويــة فــي أنــه يقــرب المســافات
بيــن المســتهلك والمنتــج ،وفــي تســهيل انتقــال األفــراد وعناصــر االنتــاج والبضائــع
مــن وإلــى مناطــق االســتمار واالنتــاج ،وبذلــك يســاعد علــى خفــض تكلفــة االنتــاج
واســتغالل المــوارد الطبيعيــة وزيــادة األربــاح ،حيــث تقــدر تكاليــف النقــل بالمتوســط
ب  %20تقريبــً مــن التكلفــة النهائيــة ألي منتــج .وعليــه فــإن أي مبلــغ يتــم إنفاقــه فــي
البنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل ووســائل النقــل ســيكون لــه عائــد مالــي واقتصــادي
مباشــر وســريع ألنــه يســاهم فــي خفــض تكلفــة النقــل واالنتــاج ومــن ثــم يرفــع مــن
معــدالت النمــو االقتصــادي.
كمــا أن تطــور وســائل النقــل بأنواعهــا المختلفــة ُيســاهم بشــكل كبيــر فــي توطيــد
العالقــات بيــن الشــعوب مــن خــال تبــادل الســلع والخدمــات وزيــادة التبــادل الثقافــي
وبالتالــي يدعــم تطــور الفكــر البشــري وازدهــار العلوم وانتشــارها على كافــة البلدان.
ان وجــود قطــاع نقــل متطــور سيشــجع علــى جــذب االســتثمارات فــي القطاعــات
المختلفــة وخاصــة الصناعــة
يســاهم قطــاع النقــل بنســبة تزيــد علــى  %7مــن اجمالــي الناتــج االجمالــي المحلــي
فــي البحريــن لعــام  2017حســب احصائيــات الجهــاز المركــزي للمعلومــات ،كمــا يبلــغ
عــدد العامليــن والموظفيــن فــي هــذا القطــاع  15,773عامــل منهــم  5,209بحرينــي
( )%33و  10,564أجنبــي ( )%67يعملــون فــي حوالــي  2,598مؤسســة .
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قطاع النقل
Economic Activity

2017

2016

2015

2012

2011

2010

15,773

23,405

21,010

20,268

20,000

20,193

Labour

5,209

7,877

8,058

8,067

8,038

8,094

Bahraini

10,564

15,528

12,952

12,201

11,962

12,099
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Source: National Accounts/data.gov.bh

يعتبــر قطــاع النقــل فــي مملكــة البحريــن مــن حيــث عــدد وســال النقــل صغيــر جــدا
وال يتناســب مــع طموحــات المملكــة فــي جعــل البحريــن مركــزا اقليميــا للخدمــات.
وتفيــد بيانــات وزارة المواصــات واالتصــاالت أن
 عدد سواق النقل العام «سيارات األجرة» في البحرين حاليًا يبلغ  968سائقًا . بنهايــة عــام  2017تعمــل فــي البحريــن  8شــركات بنظــام األجــرة واألجــرة تحــتالطلــب ،حيــث إن عــدد ســيارات األجــرة بالشــركات العاملــة فــي قطــاع ســيارات األجــرة
وصــل إلــى  264ســيارة.
 يبلــغ عــدد ســيارات األجــرة فــي البحريــن  1460ســيارة حتــى مطلــع العــام الجــاري ،2017تعمــل مــن ضمنهــا  978ســيارة أجــرة لألفــراد البحرينييــن و 482ســيارة أجــرة
 تعمــل الشــركة العربيــة لســيارات األجــرة بنظــام األجــرة واألجــرة تحــت الطلــب،فيمــا تعمــل شــركتا بحريــن ليمــو والخدمــة الســريعة للســيارات بنظــام األجــرة تحــت
الطلــب.
 كمــا تــم الترخيــص لشــركتين مؤخــرًا وهمــا «واصــل» التــي تعمــل بنظــام األجــرةونظــام األجــرة تحــت الطلــب وشــركة «ســيتي تاكســي» التــي تعمــل بنظــام األجــرة
تحــت الطلــب ويصــل عــدد ســيارتهما إلــى  116ســيارة.
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 جميــع ســائقي ســيارات األجــرة المرخصــة بحرينيــون ،فيمــا تــم توظيــف الشــركاتســواق أجــرة أجانــب مــع االلتــزام بنســب البحرنــة.
 وتمنــح وزارة المواصــات واالتصــاالت ترخيصــً لـــ  114نشــاط نقــل بــري فقــط في الوقتالحالي.
ثانيًا :استراتيجية قطاع النقل
تســعى الدولــة الــى االرتقــاء بتطويــر قطــاع المواصــات فــي المملكــة وذلــك مــن خــال
تطويــر مشــاريع البنيــة التحتيــة المالمــة ،ومــن أهــم تلــك المشــاريع:
النقل العام :
 -1تطوير النقل العام لتحويله وسيلة نقل بديلة قابلة لالستمرارية
 -2تشجيع مشاركة استثمارات القطاع الخاص في توفير الخدمات العامة
 -3رفع كفاءة البنية التحتية
 -4إنشاء نظام نقل عام فعال وتطوير البنية التحتية لتسريع التنويع االقتصادي
قطاع الطيران المدني
 تعزيز أمن وسالمة الطيران . تعزيــز مكانــة البحريــن وريادتهــا اإلقليميــة فــي مجــال الطيــران المدنــي وتشــجيعاالســتثماروخلق فــرص عمــل تهــدف إلــى زيــادة مســاهمة قطــاع الطيــران المدنــي فــي
االقتصــاد.
قطاع الموانئ والمالحة البحرية
 تعزيز موقع البحرين كمركز بحري رائد للخطوط المالحية اإلقليمية والعالمية. تطويــر عمليــات قطــاع الموانــئ والمالحــة البحريــة لجعــل البحريــن مركــز رئيســيلهــذا القطــاع فــي منطقــة شــمال الخليــج العربــي.
 تطويــر وحمايــة البنيــة التحتيــة لقطــاع الموانــئ والمالحــة البحريــة والقطــاعاللوجســتي وضمــان االســتخدام األمثــل لممتلــكات المملكــة
 تطويــر المــوارد البشــرية الوطنيــة لقطــاع الموانــئ والمالحــة البحريــة والمناطــقاللوجســتية
 تعزيــز مكانــة البحريــن وريادتهــا اإلقليميــة فــي قطــاع المالحــة البحريــة وتشــجيعاالســتثماروخلق فــرص عمــل.
قطاع النقل البري
 تنظيــم وتطويــر قطــاع النقــل البــري فــي مملكــة البحريــن مــن خــال وضــع سياســةوإســتراتيجية متكاملــة ،واإلطــار القانونــي والتشــريعات الالزمــة لذلك.
 تقديــم خدمــات نقــل جماعــي متميــزة فــي كافــة أنحــاء مملكــة البحريــن تصــل إلــىجميــع المواطنيــن والمقيميــن بأســعار مناســبة.
 تعزيز الربط البري بين مملكة البحرين والدول الخليجية المجاورةخطة الدولة االستراتيجية لقطاع النقل العام:
 -1البــدء فــي المرحلــة األولــى مــن شــبكة المواصالت المتكاملة والتي تشــمل تطوير
 3مواصــات رئيســية وهــم :النقــل العــام  ،والتــرام ،والقطــار الخليجــي .ويعتبــر التــرام
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وســيلة نقــل جديــدة تمتــد ســكته علــى مــدى  109كــم مــع  20محطــة وقــوف وســوف
تخــدم حوالــي  10أالف راكــب وتصــل الــى مطــار البحريــن الدولــي\ .
 -2القطــار الخليجــي :ومــن المقــرر أن يبــدأ مســار الخــط الحديــدي الخليجي من مدينة
الكويــت مــرورا بمدينــة الدمــام بالمملكــة العربيــة الســعودية إلــى مملكــة البحريــن
عــن طريــق الجســر المقتــرح إنشــاه موازيــا لجســر الملــك فهــد وتبلــغ مجمــوع أطــوال
هــذه الخطــوط قرابــة  2116كلــم.
 -3تطويــر وتوســعة مطــار البحريــن :ســينتهي العمــل بالكامــل فــي مطــار البحريــن
الدولــي فــي عــام  ،2020حديــث يســتوعب  14مليــون مســافر  ،يرتفــع العــدد الــى 18
مليــون مســافر خــال المرحلــة الثانيــة ،ويكــون اربعــة اضعــاف اســتيعاب المطــار
الحالــي ،وســوف تســتكمل المرحلــة األولــى مــن المشــروع والتــي تشــمل مبنــى
المســافرين الجديــد ســتنته فــي الربــع الثالــث مــن العــام  .2019وتشــمل خطــة
التطويــر اســتثمارنحــو  100مليــون دوالر أمريكــي فــي تقنيــة المعلومــات ليصبــح أول
مطــارا ذكيــا مــن نوعــه ،وتبلــغكلفــة تطويــر المطــار اإلجماليــة أكثــر مــن  1.3مليــار
دوالر .ويبلــغ عــدد المســافرين االن اكثــرمــن  9مليــون ســنويا .وتقــدر مســاحة مبنــى
المســافرين بحوالــي  1000متــر مربــع  ،وبهــا  12بوابــة مزدوجــة الســتقبال الطائــرات
مــن األحجــام المتوســطة ،بحيــث نســتطيع التعامــل مــع 24طائــرة فــي وقــت واحــد،
وســتكون الخدمــات المقدمــة للمســافرين لالعمــال المســاندة مــنالقطــاع الخــاص
ثالثــة أضعــاف حجمهــا الحالــي ،كمــا ســتحوى جــدران المطــار لمســات فنيــةمحليــة
ودوليــة مــن فنانيــن تشــكيليين ســوف تعــرض لوحاتهــم بالمطــار وســيتم تنظيــم
مســابقةفــي هــذا الجانــب ،والمطــار ســيكون جاهــز بنســبة  %100فــي بدايــة .2020
 -4إنشاء مطار جديد:
بــدأت الدولــة بالتخطيــط إلنشــاء مطــار اخــر جديــد وذلــك ضمــن المشــاريع العمالقــة
التــي تســعى الدولــة إنشــائها حيــث أن المطــار الحالــي ســوف يخــدم البحريــن لمدة 15
ســنة قادمــة والمطــار الجديــد ســيكون اضافــي الــى المطــار الحالــي  .والمطــار الجديــد
ســيكون بعيــدا عــن اليابســة خــال العشــر الســنوات المقبلــة ولكــن المخطــط بــدأ
التأســيس لــه مــن االن.
 -5انشــاء شــركة طيــران خاصــة ” للشــخصيات الكبيــرة” فــي الربــع االول مــن العــام
المقبــل.
 -6إنشاء عدة مشاريع لتطوير قطاع النقل والمواصالت:
 انشــاء الشــارع الرابــط الشــمالي الــذي يعتبــر االكبــر فــي البحريــن وطولــه 22كيلومتــر  % 90 ،منــه فــي البحــر والباقــي باليابســة ،اربــع مســارات شــبيه بجســر الملــك
فهــد ،وهــذا المشــروع مــن االهميــة بمــكان بأنــه يربــط بيــن اهــم المرافــق المهمــة
للدولــة فــي البحريــن مــن المينــاء الــى المطــار الــى المناطــق الصناعيــة والســياحية
والمــدن الكبــرى بالبــاد  ،وســوف يعــرض المشــروع علــى القطــاع الخــاص  ،باســتثمار
مدتــه  25ســنة ،حيــث تــم االنتهــاء مــن التصاميــم التفصيليــة ودراســة البيئــة.
 مشــروع شــارع جــرداب الشــارع الرئيســي ،الــذي يوصــل بشــكل مباشــر بيــنشــمال البحريــن بجنوبهــا  ،ويربــط جميــع الشــوارع الفرعية بالشــارع الدائري والشــوارع
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الرئيســية فــي الجزيــرة ،وتصــل تكلفتــه  1.4مليــار دوالر ،ومعــرض للمســتثمرين لمــدة
 30-25ســنة اســتثمار.
 انشــاء جســرين رئيســيين بيــن المنامــة والمحــرق ،أحدهــم يوصــل منطقــةالبســيتين بالمرفــأ المالــي وهــو تحــت التصميــم واالنتهــاء منــه فــي يونيــو المقبــل ،
والجســر االخــر يربــط جزيــرة ســترة بجزيــرة المحــرق ،والــذي مــن شــانه ربــط منطقتيــن
صناعيتيــن فــي ســترة بمينــاء خليفــة ومطــار البحريــن مــن شــانهما تخفيــف االزدحــام
ويقلــل وقــت الوصــول الــى المحــرق بيســر وســرعة.
 -7مشــروع جســر ثانــي بيــن المملكــة العربيــة الســعودية ومملكــة البحريــن والــذي
يتوقــع أن يشــكل نقلــة نوعيــة فــي قطــاع النقــل البري وحركة العابريــن بين البلدين.
 -8ضمــن خطتهــا لتطويــر وتنظيــم أنشــطة قطــاع النقــل البــري بمــا فــي ذلــك
نشــاط «النقــل الداخلــي للبضائــع» ،ارتــأت الــوزارة بالشــروع فــي إيقــاف الشــاحنات ذات
اللوحــة الخاصــة (برتقاليــة اللــون) التابعــة لجميــع الشــركات والمؤسســات واألفراد غير
المســجلين لمزاولــة نشــاط «النقــل الداخلــي للبضائــع» مــن دخــول مطــار البحريــن
ـدء مــن  1يونيــو  ،2019وذلــك للحــد مــن التجــاوزات غيــر القانونيــة التي تمارس
الدولــي بـ ً
مــن قبــل الشــركات والمؤسســات واألفــراد فــي عمليــات نقــل البضائــع بأجــر.
 -9بفضــل البيئــة االســتثمارية المتميــزة فــي البحريــن شــهد قطــاع الخدمــات
اللوجســتية نمــوا بــارزا فــي الســنوات األخيــرة ،حيــث فــرض نفســه كاحــد أبــرز وأهــم
ـوا ،التــي جعلــت مــن
القطاعــات االقتصاديــة غيــر النفطيــة ،وأحــد أكثــر القطاعــات نمـ ً
البحريــن مركـزًا رئيسـ ًيا لعمليــات العديــد مــن شــركات القطــاع اللوجســتي العالميــة
فــي منطقــة الخليــج العربــي .ويمثــل القطــاع اللوجســتي أهميــة كبــرى ألي اقتصــاد
حيــوي ،حيــث إن وجــود شــبكة خدمــات لوجســتية متكاملــة عبــر األرض والجــو والبحــر
مهمــة لتمكيــن االعمــال التجاريــة وتســهيل تدفــق المنتجــات ونقــل األشــخاص.
وبفضــل حزمــة مــن القوانيــن والتشــريعات والتســهيالت والبنيــة التحتيــة المتينــة،
اســتطاعت البحريــن أن تجتــذب مجموعــة مــن الشــركات العالمية في قطــاع الخدمات
اللوجســتية ومنهــا علــى ســبيل المثــال شــركة أجليتــي وفيديكــس ويــو بــي إس
وأراميكــس باإلضافــة إلــى دي إتــس إل .وبحســب البيانــات الرســمية الــواردة فــي تقريــر
مجلــس التنميــة االقتصاديــة ،فــإن المجلــس نجــح فــي اســتقطاب  9شــركات عالميــة
خــال العــام  ،2017وبحجــم اســتثمارات يصــل إلــى  78مليــون دوالر .كمــا أن تلــك
الشــركات أوجــدت مــا يقــارب  702فرصــة عمــل فــي القطــاع اللوجســتي ،كمــا يعمــل
أكثــر مــن  2000موظــف فــي القطــاع اللوجســتي فــي البحريــن بشــكل عــام.
وتتمتــع البحريــن بخطــوط مواصــات وشــبكة نقــل قويــة بيــن دول مجلــس التعــاون
الخليجــي ،وســاعدها موقعهــا الجغرافــي المتميــز فــي وســط الخليــج العربــي علــى
التصديــر المباشــر إلــى اســواق دول مجلــس التعــاون الخليجــي التــي يقــدر حجمهــا
بـــ 105مليــارات دوالر.
وبفضــل جســر الملــك فهــد الــذي يربــط البحريــن بالســعودية ،يتمكــن المســتثمر
فــي البحريــن مــن الوصــول المباشــر بســرعة وبــكل ســهولة ويســر إلــى المملكــة
العربيــة الســعودية التــي تمتلــك أكبــر وأهــم اقتصــاد فــي منطقــة الخليــج والشــرق
األوســط ،وســيتم تعزيــز هــذا الربــط عنــد تشــييد جســر الملــك حمــد.
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ثالثًا :مرئيات األطراف ذات العالقة
فــي هــذا الجــزء مــن الدراســة ســوف نســتعرض وجهــات نظــر رجــال األعمــال
والمســئولين فــي قطــاع النقــل معتمديــن علــى المقابــات الشــخصية مــع بعضهــم
ســواء كان ذلــك عبــر اللقــاء المباشــر أو عبــر الهاتــف أو البريــد اإللكترونــي وكذلــك
المعلومــات التــي تــم جمعهــا مــن الصحافــة وغرفــة التجــارة والصناعــة ،وقــد شــملت
العينــة  50مؤسســة انتاجيــة ومســتثمرين ،كمــا تمــت مخاطبــة الجهــات المعنيــة
فــي القطــاع العــام والقطــاع الخــاص لغــرض التعــرف علــى مرئياتهــم والحصــول
علــى المعلومــات الالزمــة إلعــداد هــذه الدراســة ،ونقــدر تعــاون تلــك الجهــات وســرعة
تجاوبهــا معنــا وباألخــص وزارة الصناعــة والتجــارة وغرفــة تجــارة وصناعــة البحريــن.
مرئيات رجال األعمال :
قــام الباحــث باالتصــال واالجتمــاع بعــدد مــن رجــال األعمــال ذات الخبــرة الطويلــة فــي
قطــاع النقــل ،حيــث تــم التعــرف علــى أرائهــم حــول الشــأن االقتصــادي للمملكــة
وكذلــك أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع النقــل والكيفيــة التــي يمكــن مــن خاللهــا
التغلــب علــى تلــك التحديــات .ومــن أهــم المالحظــات والتحديــات التــي أثارهــا رجــال
األعمــال هــي:
 -1عــدم تهيئــة القطــاع بشــأن العمــر االفتراضــي للمركبــات مــن قبــل الجهــات
الرســمية المعنيــة قبــل إصــدار قــرار تحديــد العمــر
 -2تأخير صدور األحكام في قضايا المخالفات المحولة إلى النيابة العامة
 -3مشكلة تكدس الشاحنات المراد تفويجها عبر جسر الملك فهد.
 -4ضــرورة دراســة موضــوع رفــع رســوم الخدمــات التــي تقدمهــا الشــركة المشــغلة
لمينــاء خليفــة  ، APMTفــي ظــل الركــود االقتصــادي الحالــي قبــل البــدء فيــه
أراض ومواقف ألصحاب الشاحنات والحافالت و المعدات الثقيل
 -5وتخصيص
ٍ
رجــل األعمــال وصاحــب مؤسســة األســمر للنقليــات أحمــد يوســف أحمــد الدمســتاني
قــال ان المشــاكل التــي تواجــه اصحــاب مؤسســات النقــل البــري الســياحي هــي:
 القــرارات الغيــر مدروســة والتــي اضــرت بشــركات النقــل والتــي أدتإلــى إغــاق عــدد منهــا ،حيــث ان الــوزارات المعنيــة ال تعطــي مهلــة لتعديــل وضــع
المؤسســة قبــل اتخــاذ القــرار.
 ســنوات مــرت علــى مؤسســات النقــل وهــي تدفــع لتمكيــن ولــم تســتفيدتلــك المؤسســات مــن وراء تمكيــن مثــال علــي ذالــك ان صاحــب مؤسســة مقــاوالت
يســتفيد مــن تمكيــن ان يحصــل علــي ســيارة شــحن ومعــدة بينمــا مؤسســات النقل
البــري ال تحصــل علــى مثــل تلــك التســهيالت والدعــم علمــا بــان صلــب عملهــا فــي
ســيارات النقــل.
 وزارة التجــارة والســياحة قتلــت ودمــرت مؤسســات النقــل بســبب التصريــحالــذي يجــب علــى مكاتــب النقــل الحصــول عليــه قبــل الســفر ب 48ســاعة وهــذا قــرار
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مــن المفتــرض ان ال يطبــق علــى شــركاتنا أو مكاتــب النقــل الســياحي الن نشــاطنا
مشــابه للطيــران اي اننــا نخســر المســافر معنــا فــي المســتعجل فيــه للســفر.
 ادارة المــرور والســياحة تتطلــب منــا عــدد ســائقين لــكل بــاص للمســافاتالطويــل وهــذا امــرا نوافــق عليــه ولكــن لمنطقــة الدمــام والخبــر واالحســاء والكويــت
ال داعــي لذالــك االمــر فالســائق قــادر علــى ذالــك والقانــون يطبــق علــى البعــض دون
االخــر.
 القــرار المتعلــق بموديــل الباصــات قــد دمــر المؤسســات كلهــا حيث أصبحتالمؤسســات بــا عمــل فــي البحريــن فقــط ولكــن البــاص البحرينــي يعمــل فــي كل
الــدول.
 وزارة الشــئون االســامية تصــدر تصاريــح ألصحــاب مكاتــب الحــج والعمــرةبنقــل المســافرين عبــر باصــات ســياحية للعتبــات المقدســة مــن دول شــقيقة
وتجاهلــت مؤسســات النقــل الداخلــي وهــذا اثــر ســلبا علــى عائــدات مؤسســاتنا ممــا
ســاهم فــي اغــاق عــدد مــن مؤسســات النقــل.
 البنــوك التجاريــة وبنــاء علــى طلــب وزارة المواصــات توقفــت عــن اعطــاءالقــروض لمؤسســات النقــل لشــراء الباصــات الحديثــة ممــاال أدى إلــى تعثــر العديــد
مــن مؤسســات النقــل بســبب عــدم قدرتهــا علــى ســداد ديونهــا المتراكمــة.
 نرى بضرورة اتخاذ ما يلي: تقديم الدعم المادي اوال من تمكين والبنوك التجارية		
 الجلوس مع اصحاب القرار وتزويدهم بالخبرة الموجود في		
السوق من اصحاب االعمال
		
 تعديــل اليــة وضــع المؤسســات مــن حيــث اســتغالل ارض تشــمل كلمؤسســات النقــل مــن قبــل الدولــة وهــو بمثابــة المطــار االرضــي البــري الناقــل لــكل
الــدول
مرئيات غرفة التجارة وصناعة البحرين
حــرص الباحــث علــى االتصــال واالجتمــاع بعــدد مــن المســئولين فــي غرفــة تجــارة
وصناعــة البحريــن وكذلــك بأعضــاء لجنــة النقــل الســابقة لمــا لهــا مــن أهميــة فــي
تشــخيص التحديــات وواقــع قطــاع النقــل وكانــت مالحظاتهــم علــى الشــكل التالــي:
 -10القــرارات التــي تخــص نشــاط الشــحن والتفريــغ أكثــر ســهولة مــن النقــل البــري
وكالهمــا يقومــان بنفــس النشــاط مــع وجــود أعبــاء ماليــة أكثــر علــى أصحــاب ســجالت
النقــل البــري.
 -11نقص ساحات االيواء لقطاع النقل والمطلوب توفير الساحات المناسبة
 -12تصنيف األراضي اللوجستية
 -13إعادة النظر في تسعيرة ايجار القسائم
 -14توفير ساحة إيواء شاملة للقطاع
 -15تفعيل تراخيص النقل البري.
 -16تطوير خدمات الشركة المشغلة لميناء خليفة.
 -17توفيــر شــركات عمالــة متعــددة فــي مســتودع  2بمينــاء خليفــة نظــرا الحتــكار
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الشــركة المشــغلة للمينــاء لكافــة الخدمــات مــع تــردي تلــك الخدمــات المقدمــة
للعمــاء مــن حيــث توفيــر العمالــة.
 -18تشريعات القوانين الجديدة التي تخص العمر االفتراضي للشاحنات.
 -19عدم وضوح الرؤية والتشريعات والقرارات التي تخص النقل البري.
 -20العمــل مــع شــؤون الجمــارك لتقليــص اإلجــراءات وفتــرة االنتظــار بالمنفــذ البــري
وحــل مشــاكل برنامــج أفــق.
 -21ضــرورة العمــل علــى مــدار الســاعة بالمنفــذ الجــوي ،وتفعيــل خدمــات الموظــف
الشــامل القــادر علــى تقديــم مختلــف الخدمــات للمســتثمر.
 -22المنافسة غير العادلة في منح التراخيص للشركات غير البحرينية.
 -23ضــرورة اجــراء دراســة شــاملة ووافيــة تحتــوي علــى رؤيــة مســتقبلية للقطــاع
بمشــاركة القطــاع الخــاص.
 -24مطلــوب مــن تمكيــن ان ترفــع مســتوى دعمهــا للقطــاع ،وكذلــك بنــك البحريــن
للتنمية .
 -25اعادة النظر في القيود التي تحدد نسبة البحرنة في قطاع النقل.
 ضــرورة إنشــاء مجمــع شــركات النقــل الثقيــل حيــث يتــم تخصيــص أربــع أراضــيتخصــص فــي اربــع مناطــق.
 تشــجيع الشــركات والمصانــع الوطنيــة بالتعاقــد مــع شــركات النقــل البحرينيــة ممــالــه األثــر علــى تنشــيط القطــاع ونمــوه.
 الحاجــة لوجــود لجنــة وطنيــة للنقــل الثقيــل تجمــع جميــع الجهات المعنيــة بالقطاعمــن شــأنها التشــاور وتطويــر القطــاع ومــن أهــم الجهــات التــي يجــب ضمهــا للجنــة
وزارة الداخليــة متمثلــة فــي – :وزارة المواصــات –اإلدارة العامــة للمــرور والجمــارك
غرفــة  -تمكيــن  -وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة  -المؤسســة العامــة  -غرفــة
تجــارة وصناعــة البحريــن  -مجلــس التنميــة االقتصاديــة وهيئــة جســر الملــك فهــد
وهيئــة تنظيــم ســوق العمــل.
 عــدم وجــود خطــة إســتراتيجية لتطويــر قطــاع النقــل والمواصــات بمملكــةالبحريــن.
 إرتفاع منافسة األجانب ألصحاب النقليات عدم معاملة وسائل النقل الوطنية ،البحرينيين بالمثل في دول المجلس. عدم وضوح آلية تطبيق عملية تفويج الشاحنات. نقتــرح بإنشــاء مينــاء بــري لنقــل المســافرين دوليــا وإنشــاء مجمــع لشــركاتالباصــات.
مرئيات رئيس جمعية سواق سيارات النقل العام محمد عبداهلل
البربوري
 الســوق المحلــي لســيارات األجــرة والنقــل العــام فــي البحريــن يحتــاج الــى تنظيــماكثــر بــدال مــن زيــادة عــدد الشــركات ،حيــث ان ضــخ شــركات جديــدة محليــة او اجنبيــة
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سيتســبب فــي نــوع مــن االرتباك.الســوق البحرينــي ال يمكن ان يســتوعب هــذا العدد
مــن ســيارات األجــرة خاصــة ان جغرافيــة العاصمــة وبقيــة المناطــق تحــول دون فتــح
المجــال امــام الســماح لألجانــب بالتملــك فــي مجــال شــركات ســيارات االجــرة والنقــل
الداخلــي للــركاب.
 يجــب أن تتولــى جهــة رســمية تنظيــم ســوق عمليــة النقــل ،فقــد كانت في الســابقتتولــى إدارة التراخيــص بــاإلدارة العامــة للمــرور تنظيــم هــذا الســوق ،لكــن مــع بدايــة
عــام  2015تمــت إحالــة مســألة تنظيــم هــذا الســوق إلــى وزارة المواصــات التــي اخــذت
االمــر علــى عاتقهــا بشــكل ربحــي وليــس بشــكل تنظيمــي فقامــوا بإدخــال شــركات
ســيارات جديــدة ممــا انعكــس علــى الســائقين ســلبيا وباتــت هنــاك بطالــة فيمــا
بينهــم
 مكاتــب تأجيــر الســيارات غيــر مرخــص لهــا بنقــل الــركاب تقــوم بذلــك فــي المناطــقالســياحية ،فضــا عــن ســيارات خاصــة لوافديــن آســيويين يقومــون بنقــل الــركاب.
مرئيات جمعية النقل والمواصالت البحرينية
 -1هنــاك حاجــة ضروريــة إليجــاد حلــول ســريعة للعديــد مــن المشــاكل التــي بــدأت
تتراكــم علــى قطــاع النقــل والمواصــات ،والتــي أثــرت علــى أعمــال شــركات النقــل
خــال الفتــرة الماضيــة .ومــن تلــك المشــاكل:
 المخالفــات المروريــة تتــم علــى الســائق وﻻ يتحملهــا صاحــب المركبــة لعــدم وجــودقانــون فــي ادارة المــرور بذلــك.
 قــرار منــع عبــور الباصــات الســياحية للجســر وعــدم وجــود تنســيق بيــن الــوزارات،منهــا المواصــات والســياحة والشــئون اإلســامية ،والمــرور بالجســر
إن شــركات النقــل والمواصــات تتعــرض لمشــاكل عديــدة ومصادمــات مــع
-2
الجهــات الحكوميــة كإدارة المــرور والبلديــات والجمــارك بســبب غيــاب التنســيق بيــن
هــذه الجهــات وخصوصــا مــن ناحيــة تطبيــق بعــض القــرارات والــذي تأثــر بســببه عــدد
مــن الشــركات مــن خــال تعطيــل أعمالهــا.
 -3إن مشــاكل شــركات النقــل اتســعت ليــس فقــط مــن ناحيــة اإلجــراءات بــل مــن
ناحيــة هــروب العمالــة داخــل البحريــن وخارجهــا دون وجــود أي ضمانــات لحقــوق
الشــركات،
 -4المعاملــة بالمثــل مــع الــدول التــي تدخــل شــاحناتها إلــى المملكــة وذلــك فيمــا
يخــص ســائقي الشــاحنات.
مرئيات رئيس الجمعية البحرينية للشفافية (سيد شرف الموسوي)
عندمــا نتحــدث عــن قطــاع النقــل فإننــا نعنــي بــه المواصــات العامــة ،النقــل الجــوي،
النقــل البــري ،النقــل الحكومــي والنقــل البحــري.
فــي مقابلــة لجريــدة األيــام العــدد  9226األثنيــن  14يوليــو  2014الموافــق  16رمضــان 1435
أعلنــت شــركة مزايــا إن هنــاك مشــروع للنقــل بيــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي
يكلــف  100مليــار دوالر أمريكــي وأن الجســر الجديــد الرابــط بيــن البحريــن والمملكــة
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العربيــة الســعودية الــذي ســتصل تكلفتــه إلــى  4.5مليــار دوالر ويتوقــع تســليم
المشــروع فــي العــام  ،2017ويأتــي هــذا المشــروع ضمــن مشــروع شــبكة ســكك
الحديــد التــي ســتربط دول مجلــس التعــاون الخليجــي بطــول  2.2الــف كــم ،ويعــول
علــى مشــاريع النقــل الجديــدة تحفيــز االقتصــاد البحرينــي وربطــه باالقتصاديــات
المجــاورة بشــكل فعــال.
وفــي تصريــح آخــر قــال وزيــر المواصــات واالتصــاالت كمــال بــن أحمــد محمــد «بدأنــا
المرحلــة الثانيــة مــن النقــل الجماعــي المتطــور ،مــن خــال طــرح مناقصــة للقطــارات
الخفيفــة وطرحنــا المناقصــة خــال األشــهر الســابقة لدراســة إنشــاء شــبكة كاملــة
للقطــارات الخفيفــة فــي البحريــن .وســيتم خــال األســبوع القــادم تعييــن الشــركة
المعنيــة لوضــع الدراســة النهائيــة بعــد موافقــة مجلــس المناقصــات ،وستســتغرق
الشــركة حوالــي  8شــهور لالنتهــاء مــن الدراســة األوليــة وعلــى ضــوء ذلــك ســنرفعها
إلــى مجلــس الــوزراء .كمــا نعمــل مــع الجهــات المعنيــة بالمملكــة العربيــة الســعودية
علــى تنفيــذ جســر الملــك حمــد وخــط القطــار لمــا لــه مــن مــردود اقتصــادي وسياســي
واجتماعــي ،وســيتم تمويلــه مــن القطــاع الخــاص».
جاء هذا التصريح لجريدة الوسط البحرينية العدد  - 5141اإلثنين 03
أكتوبر 2016م الموافق  02محرم 1438هـ
وفــي أحــدث تصريــح لوزيــر األشــغال لجريــدة الوطــن البحرينية يوم الخميــس الموافق
 10مايــو  2018كشــف ســعادة الوزيــر عــن االنتهــاء مــن الدراســة الخاصــة إلنشــاء شــبكة
القطــارات فــي المملكــة ،متوقعــا طــرح المناقصــة الرئيســة بحلــول  ،2020الفتــا إلــى
أن تطويــر شــبكة المواصــات مســتمر مــن خــال االطــاع علــى النمــاذج المختلفــة
واختيــار األمثــل واألنســب للمملكــة بمــا يصــب فــي الرؤيــة االقتصاديــة  2030ويســاهم
فــي تحقيــق التنميــة المســتدامة.
يتضــح مــن التصاريــح أعــاه مــدى أهميــة الشــفافية واإلفصــاح والمســائلة واتبــاع
مبــادئ الحوكمــة ومتابعــة الــوزارات المعنيــة فــي تنفيــذ مشــاريعها االســتراتيجية
فمنــذ العــام  2014والتصاريــح المتتاليــة مــن الــوزراء المعنييــن تتحــدث عــن أهميــة
واســتراتيجية وجــود شــبكة القطــارات فــي البحريــن .علــى الرغــم مــن صغــر المســاحة
التــي يمكــن أن تغطيهــا شــبكة القطــارات وتطويــر خدمــات النقــل وربــط هــذه
الشــبكة بالمملكــة العربيــة الســعودية والــذي ســوف يســاهم فــي تطويــر مشــاركة
فطــاع النقــل ورفــع نســبتة مشــاركته فــي االقتصــاد الوطنــي الــى نســب عاليــه إال إننــا
نــرى أن هــذا الوضــع يحتــم علينــا أهميــة التــزام البحريــن بمــا يلــي-:
 .1أهميــة وجــود قانــون للوصــول الــى المعلومــات وهــو القانــون الــذي ورد فــي اتفاقيــة
األمــم المتحــدة لمكافحــة الفســاد والذي صادقت عليه البحرين وأودعت مســتنداتها
فــي العــام 2010م .
 .2أهمية اتباع مبدأ الشفافية واإلفصاح والمسائلة.
 .3يتطلــب االلتــزام بأهــداف التنميــة المســتدامة التــي أقرتهــا األمــم المتحــدة ألجنــدة
 2030أن يكــون بمقــدور الجميــع الوصــول إلــى وســائل نقــل آمنــه ومســتدامة وبأســعار

153

مناســبة ومعقولــة لجميــع المواطنيــن والمقيميــن وتأثيــر هــذا األمــر ليــس علــى
األفــراد فقــط بــل ورفــع مقــدرة االقتصــاد الوطنــي فــي المنافســة والنمــو اآلقتصــادي
للبحريــن.
 .4هنــاك ضعــف واضــح فــي أتبــاع مبــادئ الحوكمــة فــي الجهــات الحكوميــة فــي
الوقــت الحاضــر نظــرًا لعــدم التــزام هــذه الجهــات والــوزارات بمبــادئ الحوكمــة وهــذا
قــد يــؤدي الــى بعــض األزمــات ومنهــا مــا ورد أعــاه فــي تصاريــح الــوزراء لذلــك فإننــا
نــرى أهميــة الــزام الــوزارات والمؤسســات الحكوميــة بكبــادئ الحوكمــة كمــا تــم فــرض
الحوكمــة علــى الشــركات العامــة.
 .5تطويــر التشــريعات القانونيــة وخاصــة تلــك المتعلقــة بالنقــل الجــوي والبحــري.
حيــث أنــه وبالرغــم مــن إن البحريــن جزيــرة فــي وســط الخليــج العربــي يمكــن أن
تســتفيذ مــن موقعهــا الجغرافــي أال أن النقــل البحــري بيــن البحريــن ودول مجلــس
التعــاون الخليجــي وكــذا دول العالــم الزال فــي مراحــل متخلفــة وبطيئــة ســواء تلــك
المتعلقــة بنقــل البضائــع أو نقــل الــركاب والمســافرين وهــذا يحتــاج الــى تطويــر
المنظومــة التشــريعية التــي يمكــن أن تســاهم فــي تطويــر االســتفادة مــن هــذا
القطــاع بشــكل أفضــل ودخــول مســتثمرين أجانــب ويجــب مراعــاة إن االســتثمارات
فــي هــذا المجــال ضخمــة ولذلــك تحتــاج الــى بيئــة تشــريعية مناســبة.
 .6فقــدان المصداقيــة فــي بعــض التصريحــات والمعلومــات التــي يقدمهــا بعــض
المســئولين عــن قطــاع النقــل ســوف يــؤدي الــى فقــدان الثقــة فــي الخطــوات التــي
يمكــن أن تتخدهــا البحريــن بشــكل جــدي الحقــً .لذلــك البد من أن يلتزم المســئولين
فــي تصاريحهــم بالمصداقيــة والواقعيــة ومبــدأ الحيطــة والحــذر مــن تصاريــح قــد
ينتــج عنهــا وبــال علــى األقتصــاد الوطنــي.
 .7إشــراك المواطنيــن فــي المعلومــات مــن خــال التواصــل مــع النــاس ســواء عبــر
االســتبيانات أو عبــر المؤسســات البحثيــة أو وســائل التواصــل االجتماعــي علــى أن
تتمتــع البيانــات التــي تعــرض علــى المواطنيــن بالمصداقيــة.
 .8علــى البحريــن أن تتبــع مبــدأ المســائلة والمحاســبة ســواء للمســئولين فــي
الــوزارات أو فــي الشــركات الرئيســية التــي تســيطر عليهــا الدولــة مثــل شــركة طيــران
الخليــج أوالموانــئ.
 .9ضــرورة الوصــول لحــل لمشــكلة تكــدس شــاحنات النقــل البــري التــي تنقــل
المنتجــات البحرينيــة للخــارج عــن طريــق جســر الملــك فهــد ،وينطبــق األمــر علــى
الوصــول الــى تفاهــم مــع الشــقيقة المملكــة العربيــة الســعودية فــي تســهيل
مــرور الباصــات الســياحية البحرينيــة للــدول األخــرى وخاصــة تلــك المتوجهــة للكويــت
والعــراق وســوريا ومصــر.
أزمة االزدحام المروري:
تشــير اإلحصائيــات التقديريــة الــى أن الفــارق بيــن أعــداد الســيارات فــي مملكــة
البحريــن وأعــداد المواطنيــن البحرينييــن سيســتمر فــي التقلــص ،وصــوالً لتفــوق
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أعــداد الســيارات علــى المواطنيــن بحلــول العــام  .2020األمــر الــذي يشــير الــى ان حجــم
المشــكلة التــي باتــت تــؤرق البحرينييــن .وبحســب اإلحصائيــات الصــادرة عــن الجهــاز
المركــزي للمعلومــات ،فــإن عــدد البحرينييــن في العام  ،2014بلغ  630744نســمة ،فيما
بينــت إحصائيــات صــادرة عــن اإلدارة العامــة للمــرور للعــام نفســه ،أن عــدد المركبــات
فــي البحريــن بلــغ  573374مركبــة ،بفــارق لصالــح البحرينييــن تراجــع ليصــل إلــى
 ،573700وذلــك بفضــل فــارق معــدل الزيــادة الســنوي بيــن أعــداد المواطنيــن والبالــغ
 15ألــف نســمة ،وبيــن أعــداد المركبــات والبالــغ  26ألــف مركبــة ،باعتمــاد اإلحصائيــات
الرســمية بشــأن ذلــك .

155

الخالصة والتوصيات
أوالً :التحديات الرئيسية التي تواجه قطاع النقل:
بعــد التعــرف علــى آراء ومالحظــات المســتثمرين وأصحــاب مؤسســات النقــل وكذلــك
الجهــات الرســمية يمكننــا اآلن تحديــد أهــم التحديــات التــي تواجــه قطــاع النقــل
بشــكل عــام وهــي كالتالــي:
 -1غيــاب الرؤيــة المســتقبلية الواضحــة فــي هــذا القطــاع فهنــاك حاجــة للتخطيــط
الشــمولي للقطــاع وعــدم االســتمرار فــي قيــام كل جهــة للتخطيــط لنمــط مختلــف،
حيــث أن أهــم تحــدي يواجــه هــذا القطــاع هــو أنــه ال يعتبــر أولويــة حيــث أنــه ال يحظــى
بنفــس درجــة االهتمــام المعطــاة للقطاعــات االقتصاديــة األخــرى كالصناعــة والصحــة
وغيرهــا ،والقطــاع يفتقــر الــى خطــة اســتراتيجية قــادرة علــى اســتقطاب رؤوس
األمــوال .كمــا أن هــذا القطــاع يعانــي مــن تحديــات مؤسســية فــي التنســيق بيــن
القطــاع الخــاص والعــام
 -2هنــاك ضعــف فــي أتبــاع مبــادئ الحوكمــة فــي الجهــات الحكوميــة وذلــك نظــرًا
لعــدم التــزام هــذه الجهــات والــوزارات بمبــادئ الحوكمــة.
 -3تعانــي شــركات النقــل مــن مشــكلة تكــدس شــاحنات النقــل البــري التــي تنقــل
المنتجــات البحرينيــة للخــارج عــن طريــق جســر الملــك فهــد.
 -4علــى الرغــم مــن إن البحريــن جزيــرة فــي وســط الخليــج العربــي وتتمتــع بموقــع
جغرافــي متميــز إال أن قطــاع النقــل وخاصــة النقل البحــري بين البحرين ودول مجلس
التعــاون الخليجــي وكــذا دول العالــم ال يــزال فــي مراحــل متخلفــة وبطيئــة ســواء
تلــك المتعلقــة بنقــل البضائــع أو نقــل الــركاب والمســافرين وهــذا يحتــاج الــى تطويــر
المنظومــة التشــريعية التــي يمكــن أن تســاهم فــي تطويــر االســتفادة مــن هــذا
القطــاع بشــكل أفضــل ودخــول مســتثمرين أجانــب ويجــب مراعــاة إن االســتثمارات
فــي هــذا المجــال ضخمــة ولذلــك تحتــاج الــى بيئــة تشــريعية مناســبة.
 -5كثيــر مــن التصريحــات والوعــود مــن قبــل المســئولين ال تترجــم الــى واقــع ،كمــا
أن هنــاك فقــدان المصداقيــة فــي بعــض التصريحــات والمعلومــات التــي يقدمهــا
بعــض المســئولين عــن قطــاع النقــل األمــر الــذي ســوف يــؤدي الــى فقــدان الثقــة فــي
الخطــوات التــي يمكــن أن تتخدهــا الدولــة بشــكل جــدي الحقــً .لذلــك البــد مــن أن
يلتــزم المســئولين فــي تصاريحهــم بالمصداقيــة والواقعيــة ومبــدأ الحيطــة والحــذر
مــن تصاريــح قــد ينتــج عنهــا وبــال علــى األقتصــاد الوطنــي.
 -6غياب الدعم المالي لمؤسسات النقل
 -7غيــاب البنيــة التحتيــة المتطــورة والقــادرة علــى حــل المشــاكل التــي تتفاقــم
مثــل االزدحــام المــروري ،عــدم كفــاءة خطــوط النقــل العــام ،طــول فتــرة االنتظــار فــي
المرافــق الجمركيــة.
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 -8التطور الديمغرافي مما يعني ارتفاع الطلب على خدمات النقل
 -9البحريــن بحاجــة إلــى اســتثمارات هائلــة لتطويــر قطــاع النقــل فهنــاك حاجــة
للمزيــد مــن الشــوارع وانفــاق وجســور وغيرهــا مــن مرافــق حيويــة فــي هــذا القطــاع,
 -10نقص ساحات االيواء لقطاع النقل وعدم وجود تصنيف لألراضي اللوجستية
 -11غياب تراخيص النقل البري
 -12خدمــات الشــركة المشــغلة لمينــاء خليفــة ضعيفــة وال تتــاءم مــع حجــم العمــل
كمــا أن هــذه الشــركة تحتكــر كافــة الخدمــات
 -13المنفــذ الجــوي ال يعمــل علــى مــدار الســاعة كمــا أنــه يفتقــر لخدمــات الموظــف
الشــامل.
ثانيًا :التوصيات :
يعانــي قطــاع النقــل مــن تحديــات جمــة تعيــق تطــوره وتمنعــه مــن لعــب دورا محوريــا
فــي العمليــة التنمويــة فــي المملكــة .كمــا أن هيــكل القطــاع ال يتناســب أبــدا مــع
الرؤيــة االقتصاديــة المســتقبلية  2030وطموحــات الدولــة فــي بنــاء مركــزا اقليميــا
للخدمــات .وبنــاء علــى ذلــك تســتهدف التوصيــات المذكــورة أدنــاه وبشــكل أساســي
إلــى إعــادة هيكلــة قطــاع النقــل ليصبــح اكثــر انتاجيــة وفعاليــة ويتمتــع بقــدرات
تنافســية عاليــة تمكنــه مــن دعــم العمليــة التنمويــة ،ويكــون قــادر علــى ان يســاهم
فــي تعزيــز القــدرات التنافســية لالقتصــاد البحرينــي ،حيــث أن قطــاع النقــل يمــس
عصــب االقتصــاد وهــو مفتــاح التنميــة ويرتبــط ارتباطــا وثيقــا بالتنميــة المســتدامة
التــي يمكــن الوصــول لهــا مــن خــال بنيــة اساســية متطــورة للطــرق ووســائل النقــل
المتعــددة الوســائط.
تهــدف التوصيــات الــى العمــل علــى تخفيــف مــن معانــاة المواطنين اليوميــة الناجمة
عــن األزمــات المروريــة الخانقــة ،حيــث ان البحريــن تفتقــر الــى وجــود قطــاع نقــل عــام
متطــور يمكــن االعتمــاد عليــه وهــذا فــي الواقــع مــن أكبــر التحديــات التــي تواجــه
ليــس قطــاع النقــل فحســب بــل االقتصــاد الوطنــي.
 -1تطوير التشريعات القانونية الالزمة لتطوير قطاع النقل:
 نــرى بــأن هنــاك ضرورة لتطوير التشــريعات القانونيــة وخاصة تلك المتعلقةبالنقــل البــري والجــوي والبحــري .حيــث أنــه وبالرغــم مــن إن البحريــن جزيــرة فــي وســط
الخليــج العربــي يمكــن أن تســتفيذ مــن موقعهــا الجغرافــي إال أن النقــل البحــري
بيــن البحريــن ودول مجلــس التعــاون الخليجــي وكــذا دول العالــم ال يــزال فــي مراحــل
متخلفــة وبطيئــة ســواء تلــك المتعلقــة بنقــل البضائــع أو نقــل الــركاب والمســافرين
وهــذا يحتــاج الــى تطويــر المنظومــة التشــريعية التــي يمكــن أن تســاهم فــي تطويــر
االســتفادة مــن هــذا القطــاع بشــكل أفضــل ودخــول مســتثمرين أجانــب ويجــب
مراعــاة إن االســتثمارات فــي هــذا المجــال ضخمــة ولذلــك تحتــاج الــى بيئــة تشــريعية
مناســبة.
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 العمل بمبدأ المسائلة والمحاسبة سواء للمسئولين في الوزارات أوفي الشركات الرئيسية التي تسيطر عليها الدولة مثل شركة طيران
الخليج أو الموانئ.
 اصدار قانون يلزم توفير وسهولة الوصول الى المعلومات للباحثينوالمستثمرين وذلك لغرض دعم اتخاذ القرار في القطاع.
 إلزام الوزارات والمؤسسات الحكومية بمبادئ الحوكمة حيث وكما بينأن هناك ضعف في إتباع مبادئ الحوكمة في الجهات الحكومية وذلك
نظرًا لعدم التزام هذه الجهات والوزارات بمبادئ الحوكمة.
 -2العمل على استكمال وتحديث البنية التحتية للقطاع وذلك من خالل:
 إنشاء ميناء بري لنقل المسافرين دوليا وإنشاء مجمع لشركات الباصات. توفير ساحات االيواء المناسبة والشاملة للقطاع بناء مطار متميز علىمستوى رفيع من الخدمات يضاهي مطاراتالدول المجاورة :إن أي دولة تهدف لدعم اقتصادها وتعزيز قدراته
التنافسية ليس لها غنى عن انشاءمطار متميز علىمستوى رفيع
من الخدمات لتحقيق أهدافها التنموية .ان وجود مطار عالمي
المواصفات يتمتع بخدمات عالية يسهم إلى حد كبير في تحقيق
رؤية المملكة نحو اقتصاد مستدام،وذلك من خالل تحسين تواصل
المملكة إقليم ًياودول ًيا ،وإتاحة الفرصة الزدهار عدةمجاالت في قطاع
الطيران ،بما في ذلكاللوجستيات والشحن والطيران العام.
 إستحداث مساحات جمركية مجهزة بعد بوابات جسر الملك فهد فيكل من الجانب البحريني والسعودي وذلك إلستقبال الشاحنات وإنهاء
إجراءات العبور بكل سهولة ويسر.
 توسعة مساحة الجزيرة الحدودية لجسر الملك فهد وحل أزمةاإلختناقات المرورية وإستيعاب الناقالت البحرينية.
 وضع خطة استثمارية لمشروع شبكة نقل متطورة وحديثة تربطجميع مناطق البحرين
 -3وضع خطة استراتيجية للنهوض بقطاع النقل بحيث يشمل:
 تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في هذا القطاعوذلك لغرض
 تشجيع االستثمار في جميع وسائط النقل الختلفة انشاء هيئة متخصصة لتنفيذ وإدارة مشاريع النقل الكبيرة فيالمملكة
 دعم شركة الطيران المحلية وتبني رؤية واضحة في هذا المجال. انشاء لجنة وطنية للنقل تجمع جميع الجهات المعنية بالقطاع لغرض وضع خطة لتطوير القطاع. متابعة قضايا شركات النقل وحلحللتها التشاور مع القطاع الخاص في وضع األوليات في قطاع النقل توفير نظام الدعم لغرض استقطاب االستثمارات المحلية واألجنبيةتشــجيع الشــركات والمصانــع الوطنيــة بالتعاقــد مــع شــركات النقــلالبحرينيــة ممــا لــه األثــر علــى تنشــيط القطــاع ونمــوه.
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 -4تعزيز منظومة وسائل النقل في المملكة:
 إن زيادة عدد السيارات في المملكة والتي أدت الى ضغوطات مروريةيتطلب ايجاد حلول عملية وسريعة وذلك من خالل تطوير وسال النقل
المختلفة مثل النقل العام ،والترام ،والقطار الخليجي.
 -5اتخاذ اإلجراءات التالية:
 ضرورة تقليص إجراءات فترة االنتظار بالمنفذ البري حيث أن اإلجراءاتمعقدة وهي تعتبر عامل تأخير للمركبات.
 إلزام مكاتب التخليص الجمركي بالعمل على مدار الساعة نتيجةالتأخير الذي تتعرض له الشاحنات خالل ساعات العمل الحالية .
 التنسيق مع الشقيقة المملكة العربية السعودية لغرض تسهيلمرور الباصات السياحية البحرينية للدول األخرى وخاصة تلك المتوجهة
للكويت والعراق وسوريا ومصر.
 تطوير خدمات الشركة المشغلة لميناء خليفة وذلك من خالل توفير شركات عمالة متعددة في مستودع  2بميناء خليفة		
 العمل مع شؤون الجمارك لتقليص اإلجراءات وفترة االنتظار		
بالمنفذ البري وحل مشاكل برنامج أفق.
		
 العمل على مدار الساعة بالمنفذ الجوي ،وتفعيل خدمات		
الموظف الشامل.
		

الملحق
المسح البياني  -اسئلة البحث
أو ًال :معلومات عن الشركة:
 نوع االنتاج حجم االنتاج عدد العمالة ،نسبة العمالة البحرينية حجم رأس المال المستثمر سنة التأسيس نوع ملكية الشركة.ثانيا :معلومات أخرى
 -7ما هي األسواق الرئيسية لمنتجاتكم؟
 -8في حالة وجود أسواق خارجية :
 ما هي تلك األسواق نسبة التصدير من اجمالي المبيعات -9ما هي أهم المعوقات التي تواجه الشركة؟
 -10ما هي الحلول المناسبة من وجهة نظركم؟
 -11هل تهدد تلك المعوقات استمرار عملكم في البحرين؟
 -12مدى تعاون الدولة معكم في تذليل تلك المعوقات
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المراجع
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المراجع
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صور الغالف و الصور الفنية للتقرير بعدسة الفنان مهدي الجالوي
www.cadworld.org

163

الملحق

تغطية
إعالمية
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اجتماع يضم فريق األجندة وسايب
مع معالي رئيس مجلس الشورى

اثناء حفل المرحلة األولى لألجندة

اجتماع لفريق الباحثين في المرحلة
األولى لألجندة

اثناء اجتماع قطاع المقاوالت في
المرحلة األولى

اثناء اجتماع قطاع المواصالت في
المرحلة األولى

اثناء حفل المرحلة الثانية برعاية
معالي رئيس مجلس الشورى

اثناء توقيع مذكرة التفاهم مع
منسق األمم المتحدة والممثل
المقيم لبرنامج األمم المتحدة لدى
مملكة البحرين

اثناء االجتماع مع سعادة وزير العمل
والتنمية االجتماعية مع فريق سايب

اجتماع لفريق الباحثين في المرحلة
األخيرة لألجندة

قطاع المقاوالت اثناء المرحلة الثانية
لألجندة

اجتماع تنسيقي مع غرفة تجارة
وصناعة البحرين

احد اجتماعات لجنة أجندة األعمال
الوطنية
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كلمة رئيس األجندة في الحفل األول

بسم اهلل الرحمن الرحيم
السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته
يطيــب لــي أن أرحــب وأشــكر ســعادة زايــد راشــد الزيانــي وزيــر الصناعــة والتجــارة
والســياحة علــى تقبلــه لرعايــة هــذه االحتفاليــة وأيضــا ســعادة أســامة العريــض،
وكيــل الــوزارة الــذي يشــرفنا بوجــوده فــي هــذه المناســبة .كمــا أرحــب بالحضــور
الكريــم مــن الســادة رجــال األعمــال وأخــص الترحيــب باألخــوات الرائــدات مــن ســيدات
األعمــال المشــاركات معنــا.
وأود أن أشــكر أيضــا شــريكنا فــي هــذه المبــادرة المهمــة مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة (ســايب) وهــو جــزء مــن غرفــة التجــارة األمريكيــة فــي واشــنطن العاصمــة،
الــذي قــدم لنــا الكثيــر مــن المشــورات الفنيــة للقطاعيــن الخــاص والعــام منــذ أكثــر
مــن اثنتــي عشــر ســنة ،بــدءا بحوكمــة الشــركات ورياديــة األعمــال ،واآلن فــي أجنــدة
األعمــال الوطنيــة.
ِأن أجنــدة األعمــال الوطنيــة أســلوب متقــدم فــي الشــراكة الفاعلــة بيــن الحكومــة
والقطــاع الخــاص لتحســين بيئــة العمــل ،وقــد ابتكرتهــا غرفــة التجــارة األمريكيــة
وأصبحــت اآلليــة األنجــع فــي الواليــات المتحــدة لتعديــل القوانيــن والتعليمــات
ولتمكيــن الشــركات األمريكيــة مــن خلــق الوظائــف التــي يحتاجهــا ذلــك البلــد
وتحســين بيئــة االســتثمار .وقــد اطلعــت بنفســي علــى التجربــة فــي األردن التــي
تبنتهــا منظمــات االعمــال األردنيــة بدعــم فنــي ومالــي مــن مركــز المشــروعات الدولية
الخاصــة لتحســين رؤيــة  2020لتصبــح رؤيــة  .2025نحــن اآلن نقــوم باقتبــاس هــذه
التقنيــة الحديثــة ،المســتقاة مــن التجــارب الســابقة فــي أمريــكا واألردن والجزائــر
وتونــس ومصــر والعــراق وغيرهــا مــن البلــدان ،ليشــارك القطــاع الخــاص البحرينــي
قيادتنــا السياســية فــي تطبيــق رؤيــة  2030الطموحــة وليكــون صــوت القطــاع الخــاص،
وخاصــة المنشــئات المتوســطة والصغيــرة ،رافــدا لهــذه الرؤيــة .ونتوقــع أن تكتمــل
هــذه العمليــة ان شــاء اهلل فــي نهايــة هــذا العــام.
ومــن هــذا المنطلــق فقــد قمنــا بتكويــن لجنــة مــن مختلــف القطاعــات االقتصاديــة
وتشــرفت بــأن أكــون قائــدا لهــذه اللجنــة منــذ الربــع الثانــي مــن عــام  2017ونعمــل
جميعــا بهــذه اللجنــة عمــا تطوعيــا خدمــة لمملكــة البحريــن ،والقصــد مــن هــذا
الجهــد هــو تنميــة االقتصــاد الوطنــي وخلــق وظائــف لشــباب البحريــن الواعــد.
ومــن أجــل ذلــك فقــد قمنــا بإعــداد عــدة ورش عمــل لقطاعــات معينــة فــي مجموعهــا
تمثــل كتلــة كبيــرة فــي اقتصادنــا وهــي:
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 -1الصالونات والتجميل
 -2المواصالت
 -3المقاوالت
 -4تقنية المعلومات
 -5الصناعة
 -6التطوير العقاري
و قــد قمنــا بعــد ذلــك بســبر آراء كل قطــاع علــى حــدة ،وحصــر المعوقــات التــي
تعتــرض المجــال االقتصــادي المعيــن وتوصلنــا مجتمعيــن الــى حلــول جذريــة لتلــك
المعوقــات لتســاعد فــي دفــع عجلــة االقتصــاد البحرينــي .وســيقوم ممثلــو هــذه
القطاعــات الســتة بتقديــم اولوياتهــم لحضراتكــم فــي برنامجنــا الليلــة.
و ســيتبع ذلــك جمــع هــذه األولويــات لجميــع القطاعــات والوصول الى أولويــات موحدة
وذلــك بتحليــل ودراســة علميــة وتقنيــة ووضــع حلــول عمليــة للتغلــب عليهــا لكــي
نصــل الــى الهــدف المنشــود وهــو نقــل اقتصادنــا الوطنــي مــن االعتمــاد علــى الثــروة
النفطيــة الــى اقتصــاد متنــوع يحقــق هــدف الرؤيــة االقتصاديــة التــي أطلقهــا جاللــة
الملــك للعــام .2030
و ممــا يجــدر ذكــره أن منهجيــة العمــل التــي نتبعهــا تبــدأ مــن القاعــدة أي (القطــاع
الخــاص) الــى القمــة وهــي (القيــادة) بصــورة تجعــل مشــاركة القطــاع الخــاص مــع
فعالــة فــي اعــداد الخطــة االقتصاديــة وتطبيقهــا علــى األرض.
الحكومــة مشــاركة َ
و ســيقدم زميلنــا األخ عبدالوهــاب الكبســي وفريقــه فــي مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة (ســايب) الدعــم التقنــي والمــادي والمعنــوي والتجــارب الفنيــة التــي نحتاجهــا.
و اآلن أود أن أعرفكم على أعضاء لجنة أجندة األعمال الوطنية:
فــي الختــام ،أشــكر كل الحاضريــن والمشــاركين معنــا فــي احتفاليــة تدشــين
األجنــدة ...والســام عليكــم ورحمــة اهلل وبركاتــه.
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كلمة رئيس األجندة في الحفل الثاني
بسم اهلل الرحمن الرحيم .
السالم عليكم و رحمة اهلل وبركاته .
ضيوفنــا الكــرام  ،نحــن ســعداء ان تكــون احتفاليتنــا هــذه تحــت رعايــة صاحــب
المعالــي الســيد علــي بــن صالــح الصالــح رئيــس مجلــس الشــورى ونشــكره علــى
هــذه اللفتــه الكريمــه وكذلــك نتشــرف بوجــوده معنــا .
اهــا وســهال بكــم و نشــكركم علــى تشــريفكم لهــذه االحتفاليــة بتدشــين المرحلــة
الثانيــة ألجنــدة األعمــال الوطنية.لمملكــة البحريــن  .اننــا نعتبــر مشــاركتكم لنــا لــه
دعــم وتشــجيع لعملنــا التطوعــي هــذا ،قاصديــن بيــان بوضــوح متطلبــات تنميــة
اقتصادنــا الوطنــي الجــل تحقيــق أهــداف الرؤيــة االقتصاديــة لعــام  ٢٠٣٠التــي دشــنها
صاحــب الســمو الملكــي األميــر ســلمان بــن حمــد الخليفــة حفظــه اهلل ورعــاه .
بعــد تدشــين المرحلــة األولــى انطلقنــا فــي تعيــن قائــد الباحثيــن ،مهمتــه إعــداد
مرجعيــة العمــل لــكل الباحثيــن و مــن ثــم تــم اختيار باحــث لكل قطاع مــن القطاعات
الســته « المقــاوالت ،الصناعــة  ،المواصــات ،التطويــر العقــاري  ،تقنيــة المعلومــات و
الصالونــات .هــؤالء القطاعــات هــم المكــون الرئيســي القتصادنــا  .لقــد تــم اختيــار
هــؤالء الباحثيــن مــن ذوي التخصــص و الكفــاءة و شــاركنا فــي االختيــار و التعيــن
كالعــادة  ،المركــز الدولــي للمشــروعات الخاصــة التابع لغرفة التجــارة األميركية و الذي
نكــن لــه كل الشــكر والتقديــر علــى مقدمــه لنــا  .مــن مســاعدات ماليــة ومعنويــة ...
بــكل ســرور ســنقدم لكــم موجــز النتائــج االوليــه لهــذه األبحــاث الســته فــي اجتماعنــا
هــذا ..امليــن مشــاركتكم فــي النقــاش الجــل االســتفادة مــن خبرتكــم و أخذهــا فــي
االعتبــار أن امكــن فــي اإلعــداد النهائــي ألجندتنــا.
يســرنا أن نشــكر العديــد مــن الجهــات الرســمية والجهــات األخــرى لتشــجيعهم
ودعمهــم لمهمتنــا وذلــك بتعيــن ممثليــن مــن قبلهــم للمشــاركة فــي اإلعــداد
النهائــي لالجنــدة  .عليــه اخــص بذكــر وزارة التجــارة والصناعــة والســياحة ،مجلــس
التنميــة االقتصــادي ،مؤسســة تمكيــن و غرفــة تجــارة و صناعــة البحريــن.
يلــي ذلــك  ،المرحلــة الثالثــة  -النهائيــة وهــي دراســة و تحليــل هــذه النتائــج و
تصنيفهــا حســب األولويــة بعــد األخــذ فــي الحســبان اإلجــراءات التنظيميــة الجديــدة
التــي تبنتهــا بعــض الجهــات الرســمية و التشــريعات الجديــدة و الحديثــة التــي
تبنتهــا الســلطة التشــريعية واالن مــع الحكومــة الموقــرة لمناقشــتها ومــن ثــم
المصادقــة عليهــا الجــل ان تكــون النتائــج النهائيــة لهــذه األجنــدة خاليــة مــن التكــرار
و واقعيــة و ذو فاعليــة حتــى يمكــن اعتبارهــا بمثابــة خارطــة طريــق لتحقيــق أهــداف
الرؤيــة االقتصاديــة المنشــودة .حيــث نأمــل تقديمهــا للقيــادة الجــل تبنيهــا و العمــل
علــى تنفيــذ نتائجهــا  .كمــا حصــل مــع العديــد مــن الــدول التــي أخــذت علــى عاتقهــا
إعــداد أجنــدات ألعمالهــا  ،مثــاال علــى ذلــك المملكــة األردنيــة الهاشــمية حيــث ضمــت
العديــد مــن توصيــات األجنــدة لعــام  ٢٠٠٥فــي الرؤيــة االقتصاديــة لعــام . ٢٠٢٥
فــي الختــام اشــكركم لتشــريفكم لنــا واكــرر شــكرنا لممثليــن المركــز الدولــي
للمشــروعات الخاصــة .علــى مــا ســيبذلونه مــن خبــرة فــي مشــاركتنا فــي اإلعــداد
النهائــي لالجنــدة ....
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كلمة سعادة وكيل الوزارة لشئون الصناعة في ملتقى
أجندة االعمال الوطنية
السيدات والسادة ،......
يســعدني أن أرحــب بكــم جميعــً فــي هــذا الملتقــى الــذي يصــب فــي الجهــود
المبذولــة لدعــم قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة ،حيــث إنّنــا نســعى فــي
وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة ألن تتكامــل جهــود جميــع الجهــات المعنيــة
بــه كقطــاع حيــوي ،وتوفيــر البيئــة المشــجعة الداعمــة لنمــو مختلــف القطاعــات
االقتصاديــة وباألخــص قطاعــي ريــادة األعمــال والمؤسســات الصغيــرة والمتوســطة
وذلــك مــن منطلــق رؤيــة البحريــن االقتصاديــة .2030
الحضور الكرام،
تأتــي أعمــال هــذا الملتقــى لتؤكــد علــى تكامــل الجهــود مــن أجــل تحقيــق منــاخ
أعمــال أفضــل للقطــاع الخــاص وبصفــة خاصــة أصحــاب المشــروعات الصغيــرة
والمتوســطة ،وانــه مــن الجيــد االســتفادة مــن خبــرات مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة  CIPEفــي العديــد مــن دول المنطقــة المتمثلــة فــي التعــاون والتنســيق مــع
قيــادات جمعيــات األعمــال وصانعــي القــرار ومؤسســات اإلعــام وذلــك فــي بنــاء األطــر
القانونيــة والمؤسســية الداعمــة للبيئــة االقتصاديــة.
ومــن أهــم القضايــا األساســية التــي يتعــاون فيهــا المركــز مــع شــركائه تعزيــز
مفاهيــم وممارســات حوكمــة الشــركات ومواطنــة الشــركات ،والنزاهــة والشــفافية،
وكذلــك تدعيــم البنــى المؤسســية لجمعيــات االعمــال ،وحقــوق الملكيــة ،وايجــاد
حلــول للتعامــل مــع قضايــا قطــاع االقتصــاد غيــر الرســمي وغيرهــا مــن الموضوعــات
المرتبطــة ببنــاء مجتمــع اقتصــادي ســليم تنعكــس آثــاره علــى حيــاة المواطنيــن.
إن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة تشــيد بأعمــال مركــز المشــروعات الدوليــة
الخاصــة علــى تقديمــه المشــورة الماديــة والفنيــة فــي إعــداد أجنــدة األعمــال الوطنيــة
لمملكــة البحريــن ونأمــل مــن هــذه اللجنــة أن تتوصــل إلــى حلــول جذريــة لرفعــة
اقتصادنــا الوطنــي ،ونحــن نبــارك هــذه الخطــوة وندعمهــا بجميــع األشــكال المتاحــة.
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الحضور الكرام،
فــي الســياق ذاتــه ،فــإن وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة بصــدد إطــاق خطــة
وطنيــة ســتنفذها بالتعــاون مــع مجلــس التنميــة االقتصاديــة وصنــدوق العمــل
«تمكيــن» وبنــك البحريــن للتنميــة؛ ومــن المتوقــع تدشــينها خــال النصــف األول مــن
العــام الجــاري  .2018وتســتهدف هــذه الخطــة تنميــة قطــاع المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة وستشــمل جميــع محــاور العمــل فــي هــذا القطــاع مــن كل الجوانــب
التشــريعية والتطبيقيــة ،إضافــة إلــى اســتحداث قوانيــن مثــل قانــون اإلعســار
واإلفــاس ،وقنــوات التمويــل وتشــجيع الصــادرات وتقديــم كل أنــواع المشــورة.
كمــا إن الخطــة الوطنيــة الجديــدة تســتهدف إعطــاء المؤسســات الصغيــرة
والمتوســطة بيئــة متكاملــة قــادرة علــى تهيئــة جميــع أســباب النجــاح لهــا ،حتــى
دافعــا للمبدعيــن ورواد األعمــال مــن البحرينييــن مــن كال الجنســين للتألــق
تكــون
ً
فــي هــذا المجــال.
الحضور الكرام،
فــي الختــام ،أتقــدم بجزيــل الشــكر إلــى مركــز المشــروعات الدوليــة الخاصــة والشــكر
موصــول إلــى أعضــاء اللجنــة الوطنيــة علــى مجهودهــم كمــا نشــكر ســعادة الوجيــه
درويــش المناعــي رئيــس اللجنــة الوطنيــة ،والســيد عبدالحســن الديــري رئيــس
مجلــس إدارة جمعيــة المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة البحرينيــة ولجميــع
منظمــي هــذا الملتقــى.
والسالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته.
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