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� 11شركة تتناف�س لتنظيم «بحرين ف�ستيفال �سيتي »2022

� 313ألف دينار ل�صيانة مدر�ستني ابتدائيتني للبنات

عبا�س ر�ضي:
�أظهرت بيانات جل�سة جمل�س املناق�صات
�أم�س اخلمي�س طرح وزارة الأ�شغال مناق�صة
�أعمال ال�صيانة ال�شاملة ملدر�سة القد�س االبتدائية
للبنات والبالد القدمي االبتدائية للبنات� ،إذ
تناف�ست على املناق�صة � 6شركات وتقدمت ب�أقل
العطاءات �شركة �سرايا للمقاوالت (Al Saraya
 )Contractorsبعطاء بلغت قيمته نحو 313
�ألفف دينار.
ووف ًقا لوثائق املناق�صة يت�ضمن امل�شروع

تنفيذ �أعمال ال�صيانة املدنية والإن�شائية مثل
ال�صباغة الداخلية واخلارجية و�صيانة الت�شققات
و�إ�صالح الأ�سقف والأر�ضيات و�إ�صالح �أو ا�ستبدال
الأبواب والنوافذ وجتديد دورات املياه .من جانب
�آخر ،تظهر بيانات اجلل�سة طرح هيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�ض مناق�صة تنظيم معر�ض
«بحرين ف�ستيفال �سيتي  ،»2022وتناف�ست على
املناق�صة � 11شركة �إذ تقدمت ب�أقل العطاءات
�شركة تطوير متنزه عذاري (Adhari Park
 )Developmentبعطاء بلغت قيمته نحو 253
�ألف دينار بحريني .وت�ستهدف هيئة البحرين

لل�سياحة واملعار�ض من طرح املناق�صة تعيني
�شركة لتنظيم اخلدمات والتنفيذ والتفاعلي الذي
يت�صل بالزوار من الدول املجاورة� ،إذ يقدم مهرجان
«بحرين ف�ستيفال �سيتي» خدماته جمموعة فريدة
من فعاليات ركوب اخليل والألعاب ،والأن�شطة
الرتفيهية و�أماكن اجلذب املنا�سبة جلميع الفئات
العمرية ،مبا يف ذلك احلفالت املو�سيقية احلية.
�إىل ذلك تظهر بيانات املوقع الإلكرتوين
للمجل�س ،فتح  33عطا ًء مقد ًما �إىل  7مناق�صات،
تتبع  6جهات حكومية ،وبلغ �إجمايل �أقل العطاءات
امل�ستلمة نحو  1.1مليون دينار بحريني.

�ضمن جوائز التميز امل�صريف مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام 2022

«البحرين الوطني» ينال جائزة �أف�ضل بنك للخدمات امل�صرفية للأفراد
ح�صد بنك البحرين الوطني
جائزة «�أف�ضل بنك للخدمات
امل�صرفية للأفراد» التي متنحها
�شركة ميدل �إي�ست �إيكونوميك
دايج�ست «ميد» من قبل جوائز
التميز امل�صريف مبنطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا لعام
 .2022وي�أتي هذا التكرمي تقدي ًرا
اللتزام البنك بتقدمي �أف�ضل اخلدمات
واملنتجات لعمالئه ،وذلك متا�شيًا
مع وعده ليكون «�أقرب لكم».
وي�أتي ح�صول بنك البحرين
الوطني على هذه اجلائزة املرموقة
ليقف �شاهدًا على �إجنازاته يف قطاع
اخلدمات امل�صرفية للأفراد وتقدي ًرا
لتاريخه العريق ومكانته الريادية
يف القطاع امل�صريف ،حيث مت ت�سليط
ال�ضوء على جهوده امل�ستمرة لتقدمي
خدمات ومنتجات �ضمن جمموعة
متنوعة من اخلدمات امل�صرفية
خ�صي�صا لتلبية
الرقمية م�صممة
ً
احتياجات العمالء.
وتعلي ًقا على هذا الإجناز� ،صرح
جان كري�ستوف دوراند الرئي�س
التنفيذي لبنك البحرين الوطني

افتتحت بيتو للأثاث ،وهي �إحدى
�شركات حمفظة م�شاريع الأمل اال�ستثمارية،
�أول �صالة عر�ض خا�صة لها يف مملكة
البحرين حتت رعاية �أمين امل�ؤيد ،وزير
�ش�ؤون ال�شباب والريا�ضة ورئي�س جمل�س
�إدارة �صندوق الأمل ،حيث �أعلنوا � ً
أي�ضا عن
�إطالق منوذج الت�صميم والبناء من خالل
بيتو للت�صميم الداخلي.
كما جمعت ال�شركة املتخ�ص�صة يف
ت�صميم وتنفيذ الأثاث الع�صري ب�أ�سعار
معقولة ا�ستثما ًرا بقيمة  ١٠٦،٠٠٠دوالر
�أمريكي من قبل م�شاريع الأمل باال�شرتاك
مع القطاع اخلا�ص من خالل م�شاركتهم
هذا العام يف �أول برنامج واقعي خم�ص�ص
لرواد الأعمال يف مملكة البحرين ،بيبان.
وقال �أمين امل�ؤيد يف كلمة له بهذه
ؤ�س�سا
املنا�سبة�« :إن �أحمد وبتول حميد ،م� ً
بيتو منوذجني مثاليني لل�شباب البحريني
املبتكر ،نفتخر ب�صالة العر�ض التي
تعك�س جمهودهم ونحن متحم�سون
لر�ؤية منتجات بيتو معرو�ضة على
الرفوف يف جميع �أنحاء املنطقة والعامل».
و�شارك �أحمد حميد ،ال�شريك امل�ؤ�س�س

ل�شركة بيتو للأثاث معل ًقا بهذه املنا�سبة:
«لقد �أطلقنا بيتو للت�صميم الداخلي بعد
فح�ص املخاوف التي يواجهها مالك
املنازل اجلدد �أثناء ت�صميم منازلهم ،مثل
كون الت�صميم خارج ميزانيتهم وعدم
توافر املنتجات �أو عدم امتالكهم ملهارات
الر�سم بهدف الت�صميم ،فلهذا بادرنا ببيتو
للت�صميم الداخلي الذي �سيجعل العملية
�سهلة ،ح�سب اختيار الزبون ،وب�أ�سعار
معقولة ،و�سيكون للعمالء نقطة توا�صل
واحدة لكون نطاق امل�شروع ب�أكمله يقع
حتت كيان الت�صميم والبناء ،ويتم اعتبار
جميع التكاليف مبكرة على من �أجل
تو�صيل �أكرث كفاءة ودقة».
و�أ�ضاف قائالً�« :إن هذا العام ممتاز
الن�سبة لنا ،حيث بد�أناه مب�شاركتنا يف
املو�سم الأول من برنامج بيبان الذي من
خالله ح�صلنا على اال�ستثمار و�أ�صبحنا
�إحدى �شركات حمفظة م�شاريع الأمل
اال�ستثمارية من بعدها .والآن ،نحن ال
نفتتح �صالة العر�ض فح�سب؛ لكننا نقدم
� ً
أي�ضا خدمة عملنا بجد عليها ،وهي بيتو
للت�صميم الداخلي».

جان كري�ستوف دوراند
بقوله« :نفخر بح�صولنا على جائزة
�أف�ضل بنك للخدمات امل�صرفية
للأفراد من جوائز التميز امل�صريف
مبنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا  ،2022حيث ُتعد اخلدمات
امل�صرفية للأفراد �إحدى الركائز
الأ�سا�سية لأن�شطة بنك البحرين
الوطني .ومما ال �شك فيه� ،إن هذه
اجلائزة ت�ؤكد على جهودنا وتفانينا
جتاه جمتمعنا ،كوننا ن�سعى دو ًما
لتقدمي خدمات ومنتجات تهدف
لإثراء حياة عمالئنا وت�سهيل
معامالتهم امل�صرفية».

ومن جانبه ،قال ال�سيد �صباح
عبداللطيف الزياين رئي�س تنفيذي
للخدمات امل�صرفية للأفراد يف بنك
البحرين الوطني« :ي�أتي ح�صولنا
على جائزة التميز امل�صريف مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �إفريقيا
لعام  ،2022ليعزز من مكانتنا
الرائدة يف قطاع اخلدمات امل�صرفية

للأفراد .وقد متكنا  -على مدى
الأعوام القليلة املا�ضية  -من اتخاذ
خطوات كبرية نحو تطوير خدماتنا
ومنتجاتنا ب�شكل كبري ،والذي جاء
يف �أعقاب اال�ستماع الحتياجات
عمالئنا وحتديد متطلباتهم بح�سب
الأولوية ،وو�ضعهم يف مركز
عملياتنا».

تتو�سع يف وادي ال�سيليكون
«�إم .بي� .أيه .فخرو» ّ
�أعلنت �شركة حممد بن عادل
فخرو (�إم .بي� .أيه .فخرو) �أنها
افتتحت مكتبها على طريق �ساند
هيل ،مركز �صناعة ر�أ�س املال
اال�ستثماري يف وادي ال�سيليكون.
�سيقوم املكتب با�ستثمارات ر�أ�س
املال اال�ستثماري يف منطقة خليج
�سان فران�سي�سكو يف كاليفورنيا
(وادي ال�سيليكون) .و�ستعمل
� ً
أي�ضا ككيان م�س�ؤول عن تكوين
وتو�سيع و�إدارة �شركات ر�أ�س املال
احلقل الأخ�ضر التابعة لإم .بي.
�أيه .فخرو يف الواليات املتحدة
(الكيانات التي �أن�ش�أتها ال�شركة
وبنتها).
ُتعد منظومة ال�شركات النا�شئة

«بيتو للأثاث» تفتتح �أول �صالة عر�ض لها يف البحرين

يف وادي ال�سيليكون واحدة من
�أكرث الأنظمة حيوية يف العامل،
و ُيعد وادي ال�سيليكون موط ًنا
لعمالقة التكنولوجيا مثل �أبل
وفي�سبوك وغوغل ،بالإ�ضافة �إىل
الآالف من رواد الأعمال وال�شركات
النا�شئة ،وهو �أر�ض خ�صبة
لالبتكار والإبداع .والآن ،هناك
�إ�ضافة جديدة مل�شهد ر�أ�س املال
اال�ستثماري وبناء امل�شاريع يف
وادي ال�سيليكون� :إم .بي� .أيه.
فخرو� .سي�ضم املكتب اجلديد
فري ًقا من امل�ستثمرين واملهند�سني
ذوي اخلربة الذين �سيعملون
مع ال�شركات النا�شئة والعمالء
النهائيني مل�ساعدتهم على اال�ستفادة

حممد فخرو

من �أحدث التطورات يف التعلم الآيل
والذكاء اال�صطناعي و«كر�سرب»
و«ويب ثري» وعلم اجلينوم.
تعمل �إم .بي� .أيه .فخرو يف
�إطار عدد من القطاعات املالية

مبا يف ذلك ر�أ�س املال احلقل
الأخ�ضر ور�أ�س املال اال�ستثماري
واخلدمات امل�صرفية اال�ستثمارية
واملعامالت امل�صرفية امل�شفرة يف
عدد من الأ�سواق .تتمثل ر�ؤية
ال�شركة يف �إعادة تعريف اخلدمات
امل�صرفية يف جميع �أنحاء العامل
وحماكاة جناحات ال�شركات التي
كانت رائدة يف االبتكار امل�صريف
وروح امل�ؤ�س�سة يف القرون
املا�ضية .ت�ستثمر وحدة ر�أ�س
املال اال�ستثماري التابعة لها يف
ال�شركات النا�شئة يف املراحل
املبكرة من مكاتبها يف وادي
ال�سيليكون وبنغالور وتل �أبيب
و�شنت�شن ودبي.

«ديفيدند جيت كابيتال» حتقق �صايف �أرباح
 ٪23لل�سنة املالية املنتهية يف  31مار�س 2022
�أعلنت املجموعة اال�ستثمارية ديفيدند
جيت كابيتال (دي جي �سي �ش.م.ب) مقفلة،
عن �أنهاء �أعمال اجلمعية العمومية العادية
وغري عادية وحتقيق �صايف ارباح  %23على
ر�أ�س املال بنهاية ال�سنة املالية املنتهية يف
 31مار�س  2022بنمو يف ن�سبة الأرباح
قدره  %21عن العام املا�ضي ،مع ارتفاع
ن�سبة الأ�صول بقيمة  .%40و�شهد العام املايل
كذلك منو يف الإيرادات و�أقر جمل�س الإدارة
اال�ستمرار يف توزيع الأرباح.
وقد قام امل�ساهمون خالل االجتماع
مبناق�شة وامل�صادقة على تقرير جمل�س
الإدارة حول �أن�شطة أعمال املجموعة
والبیانات املالیة املوحدة للمجموعة املنتهية
يف  31مار�س  ،2022والتي �شھدت ارتفاعا
يف الإيرادات نتيجة للتنوع املتوا�صل يف
�أن�شطة �أعمال املجموعة .كما �أعلنت املجموعة
عن اتخاذ الريا�ض كمقر ثاين لها ،وقد بد�أت
باال�ستثمار يف القطاعات الواعدة منها القطاع
الطبي وقطاع ال�ضيافة يف اململكة العربية
ال�سعودية.
عقدت اجلمعية العمومية العادية وغري
العادية برئا�سة رئي�س جمل�س الإدارة طالل
الزين ،ونائب رئي�س جمل�س الإدارة ال�سيد
�إبراهيم اجل�سمي ،والع�ضو املنتدب حممد
نظام خنجي ،والرئي�س التنفيذي وع�ضو
جمل�س الإدارة خالد احلمادي.

وبهذه املنا�سبة �صرح رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة ديفيدند جيت كابيتال طالل
الزين« :ي�سر املجموعة مبنا�سبة بلوغها
العام اخلام�س �أن تعلن عن حتقيق جناحات
بالرغم من التحديات واملناف�سة يف الأ�سواق
املحلية والعاملية على حد �سواء ،وبينما تظل
�أو�ضاع ال�سوق مليئة بالتحديات� ،إال �أننا رغم
ذلك نرى �أن هناك فر�صا متاحة للخو�ض يف
ا�ستثمارات واعدة وحتقيق عوائد قوية وقيمة
كبرية للم�ستثمرين وامل�ساهمني».
و�صرح الع�ضو املنتدب ملجموعة
ديفيدند جيت كابيتال حممد نظام خنجي
قائال« ً :نحن فخورين بكل فرد من موظفي
ال�شركة وحري�صون دائما على تطوير مهارات
و�إمكانيات جميع منت�سبيها لال�ستمرار يف
حتقيق ر�ؤيتنا» .م�ؤكدا ً �أن ال�شركة ت�سري على
الطريق ال�صحيح يف حتقيق ا�سرتاتيجيتها.
وحتدث الرئي�س التنفيذي وع�ضو
جمل�س الإدارة خالد احلمادي قائالً« :نحن
م�سرورون بالإعالن عن عام آخر من العوائد
اجلیدة ،مع اال�ستمرار يف إحراز وحتقیق
التقدم عرب خطوط أعمال املجموعة مبا
ی�صب يف م�صلحة �شركائنا ،م�شريا اىل �أن
نتائج املجموعة تثبت وبو�ضوح قوة �أدائها
التقني وقدرتها على اال�ستجابة ال�سريعة
لو�ضع ال�سوق ،وخا�صة يف الأ�سواق التي
نرى فيها تغيريات كبرية».
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تر�أ�س وفد ال�شركة يف منتدى الأعمال العربي الأملاين ..رئي�س جمل�س �إدارة �ألبا:

نتطلع لأن نكون املورد الأول مل�شاريع ت�صنيع و�إعادة تدوير الأملنيوم
وزير املالية :موا�صلة تطوير التعاون
االقت�صادي واال�ستثماري بني البحرين واليابان
«�أ�س�ست مملكة البحرين عالقات قوية مع
جمهورية �أملانيا يف خمتلف اجلوانب التجارية
واال�ستثمارية على مدى اخلم�سة عقود املا�ضية
وحتى اليوم ،وتعد �ألبا �أحد �أبرز الأمثلة امللمو�سة
لقوة هذه العالقات»� ،صرح بذلك رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب�« .ألبا» ال�شيخ دعيج
بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة خالل كلمته يف حفل
الع�شاء الذي �أقيم مبنا�سبة انعقاد منتدى الأعمال
العربي الأملاين اخلام�س والع�شرين يف برلني يف
الفرتة من  21وحتى  23يونيو .2022
و�أ�ضاف ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل
خليفة قائالً« :نتطلع لتعزيز هذه العالقات من خالل
�إن�شاء ال�شركات الأملانية وحدات ت�صنيع و�أعمال
تابعة لها يف منطقة ال�صناعات التحويلية التي مت
الإعالن عنها م�ؤخ ًرا والتي تعترب مكو ًنا مهمًا من
خطة التعايف االقت�صادي التي �أطلقتها حكومة مملكة
البحرين يف �أكتوبر  2021بقيادة �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد
رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل� .سوف يكون ل�شركة
�ألبا دور مهم يف تطوير هذه املنطقة ،كما نتطلع لأن
نكون املورد الأول جلميع م�شاريع ت�صنيع و�إعادة

تدوير الأملنيوم».
يعترب منتدى الأعمال العربي الأملاين من �أهم
املن�صات التي تهدف �إىل تطوير العالقات العربية
الأملانية على �صعيد الأعمال� ،إذ يت�ألف املنتدى من
جلان نقا�ش وجل�سات الطاولة امل�ستديرة مب�شاركة
نخبة من كبار امل�س�ؤولني واملتحدثني للرتكيز على
ت�أ�سي�س فر�ص منو يف عدد من القطاعات الرئي�سية يف
اقت�صادات الدول العربية وكذلك اجلمهورية الأملانية.
وقد �شارك الرئي�س التنفيذي ل�شركة �ألبا علي
البقايل يف �إحدى جلان النقا�ش حول «اال�ستدامة
و�إدارة املخلفات� ..أهم التحديات و�أبرز الفر�ص»،
حيث ا�ستعر�ض خالل حديثه خارطة طريق اجلوانب
البيئية واالجتماعية واحلوكمة املتكاملة لل�شركة،
والتي ت�أتي متا�شيًا مع التزام مملكة البحرين بتحقيق
احلياد الكربوين ال�صفري بحلول عام  .2060كما
حتدث البقايل � ً
أي�ضا عن �أحدث مبادرات ال�شركة يف
�إدارة املخلفات  -م�صنع معاجلة بقايا بطانة خاليا
ال�صهر ،ف�أ�ضاف قائالً« :جاء ت�أ�سي�س هذا امل�صنع من
�أجل حتقيق الريادة يف امل�ستقبل .ونحن فخورون
بامتالكنا لأحد �أف�ضل احللول املوجودة على م�ستوى
العامل لإعادة تدوير خملفات بطانة خاليا ال�صهر

وحتويلها �إىل منتجات ذات قيمة من �أجل حتقيق
مردود بيئي واقت�صادي كبري �ضمن منظومة اقت�صاد
دائري متكامل».
ومن جانب �آخر� ،شارك الرئي�س التنفيذي
للت�سويق خالد عبداللطيف يف جلنة نقا�ش «النقل
واخلدمات اللوج�ستية ..احللول الذكية كو�سيلة
�أ�سا�سية لتحقيق التنمية امل�ستدامة» ،حيث �صرح
قائالً« :لطاملا �أثبتت �شركة �ألبا تفوقها وريادتها فيما
يتعلق ب�إنتاج وتو�صيل الأملنيوم امل�س�ؤول وامل�ستدام.
فال�شهادات التي ح�صلت عليها ال�شركة م�ؤخ ًرا ،ومنها
�شهادة �أداء مبادرة ا�ستدامة الأملنيوم ( ،)ASIمتنح
لل�شركة ميزة تناف�سية يف الوقت الذي ن�سعى فيه
لدخول �أ�سواق جديدة يف �أملانيا والقارة الأوروبية
ب�شكل عام».
وعلى هام�ش املنتدى ،قام رئي�س جمل�س �إدارة
البا ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة بتقدمي
الهدايا التذكارية مبنا�سبة مرور خم�سني عامًا على
ت�أ�سي�س ال�شركة لكل من ال�سيد عبداهلل عبداللطيف
ال�شيخ عبداهلل� ،سفري مملكة البحرين لدى اجلمهورية
الأملانية ،وال�سيد عبدالعزيز املخاليف ،الأمني العام
لغرفة التجارة وال�صناعة العربية الأملانية.

�أكد ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل خليفة
وزير املالية واالقت�صاد الوطني حر�ص
واهتمام مملكة البحرين مبوا�صلة تطوير
م�سارات التعاون مع اليابان يف خمتلف
املجاالت وبالأخ�ص فيما يتعلق يف اجلانب
االقت�صادي واال�ستثماري ،وذلك مبا يعك�س
عمق العالقات الوثيقة القائمة بني البلدين
وما ت�شهده من تطور ومنو م�ستمر على
كل الأ�صعدة بف�ضل ما حتظى به من رعاية
واهتمام من ح�ضرة �صاحب اجلاللة امللك
حمد بن عي�سى �آل خليفة ملك البالد املعظم
حفظه اهلل ورعاه ،وحر�ص ومتابعة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء حفظه اهلل.
جاء ذلك لدى لقاء وزير املالية
واالقت�صاد الوطني هوندا تارو نائب وزير
ال�ش�ؤون اخلارجية الربملاين الياباين والوفد
املرافق ،وذلك يف �إطار الزيارة التي يقوم
بها �إىل مملكة البحرين مبنا�سبة الذكرى
اخلم�سني لإقامة العالقات الدبلوما�سية بني
مملكة البحرين واليابان.
ومت بعد اللقاء التوقيع على اتفاقية
ت�شجيع وحماية اال�ستثمار بني مملكة

جمعية امل�صارف ُت�شيد بنيل عدنان يو�سف جائزة «م�سرية �إجنازات وجناحات»
رحبت جمعية م�صارف البحرين مبنح رئي�س جمل�س
�إدارة اجلمعية الأ�ستاذ عدنان �أحمد يو�سف جائزة «م�سرية
�إجنازات وجناحات» من قبل القمة امل�صرفية العربية الدولية
لعام  ،2022والتي عقدت يف فرانكفورت خالف الفرتة من
 21-20يونيو اجلاري حتت �شعار «اال�ستجابة لل�صدمات
العاملية و�إدارة حالة عدم اليقني».

وقد مت تكرمي الأ�ستاذ عدنان بهذه اجلائزة يف حفل
خا�ص خالل فعاليات افتتاح القمة مب�شاركة كبار امل�س�ؤولني
وامل�صرفيني الأملان والعرب يتقدمهم وزير املالية الأملاين
ال�سيد كري�ستيان ليندر ورئي�س احتاد امل�صارف العربية
ال�سيد حممد الأتربي.
ويف هذه املنا�سبة قال الرئي�س التنفيذي جلمعية

م�صارف البحرين الدكتور وحيد القا�سم« :ال �شك �إن تكرمي
الأ�ستاذ عدنان �أحمد يو�سف بهذه اجلائزة املرموقة ويف
هذا املحفل امل�صريف الدويل املهم يج�سد تقدي ًرا عامليًا عايل
امل�ستوى مل�سريته امل�شرفة يف تطوير وتعزيز ال�صناعة
امل�صرفية البحرينية والعربية ب�شكل عام ،وال�صناعة
امل�صرفية الإ�سالمية ب�شكل خا�ص».

البحرين واليابان ،بح�ضور ال�شيخ �سلمان
بن خليفة �آل خليفة وزير املالية واالقت�صاد
الوطني ،وال�سيد مياموتو ما�سايوكي �سفري
اليابان لدى مملكة البحرين ،حيث وقع عن
اجلانب البحريني ال�سيد يو�سف عبداهلل
حمود وكيل وزارة املالية واالقت�صاد الوطني
لل�ش�ؤون املالية ،وعن اجلانب الياباين
هوندا تارو نائب وزير ال�ش�ؤون اخلارجية
الربملاين.
و�أ�شار وزير املالية واالقت�صاد الوطني
�إىل �أهمية االتفاقية التي �ست�سهم يف تر�سيخ
عالقات التعاون االقت�صادي واال�ستثماري
بني مملكة البحرين واليابان ،م�ؤكدًا احلر�ص
على موا�صلة الدفع بتلك العالقات نحو مزيد
من التعاون والعمل امل�شرتك الذي يعود
نفعه ل�صالح البلدين وال�شعبني ال�صديقني.
وتهدف االتفاقية �إىل توفري بيئة
ا�ستثمارية مالئمة لتعزيز الن�شاط
اال�ستثماري من قبل م�ستثمري مملكة
البحرين واليابان ،من خالل ت�شجيع
اال�ستثمار بني البلدين ،وت�سليط ال�ضوء على
مملكة البحرين كوجهة ا�ستثمارية جاذبة
�أمام ال�شركات اليابانية.

