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موظفا من ذوي اخلدمة الطويلة
البنك يكرم 158

«البحرين والكويت» :رابع فروع « »BBK Liteمبنت�صف العام
وزير املالية :التحول التكنولوجي يف قطاع
االقت�صاد �أ�سهم يف توفري فر�ص ا�ستثمارية واعدة

ريا�ض �ساتر

عبا�س ر�ضي:
ك�شف الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين والكويت ( ،)BBKريا�ض �ساتر� ،إن البنك يعتزم التو�سع يف افتتاح
فروع ( )BBK Liteاملتخ�ص�صة لتحويالت �أموال العمالة الوافدة يف البحرين بافتتاح الفرع الرابع مبنت�صف العام
اجلاري .2019
و�أ�شار �ساتر يف ت�صريح لـ «الأيام االقت�صادي» «�أن فروع ( )BBK Liteت�أتي �ضمن مبادرات البنك لتقدمي
املنتجات واخلدمات امل�صرفية للعمالة الوافدة التي حتتاج �إىل حتويل رواتبها ،م�شريا ً �أن الفروع تقدم لأ�صحاب
الأعمال تعامالت م�صرفية متطورة وتقوم بتب�سيط معامالت حتويل الرواتب ال�شهرية �إىل ح�سابات املوظفني من
خالل �أنظمة �آلية وفعالة من حيث التكلفة».
وعن عدد الفروع احلالية املخ�ص�صة
لتحويالت العمالة الأجنبية ،قال �ساتر «�إن
البنك د�شن �أول فروع ( )BBK Liteيف مار�س
 2018يف منطقة ر�أ�س زويد بالإ�ضافة �إىل
فرعني يف �سلماباد واملنامة ب�شارع احلكومة،
م�شريا ً �أن الفرع الرابع �سيكون يف منطقة
الرفاع و�سيفتتح مبنت�صف العام اجلاري».
و�أو�ضح �ساتر «�أن الفروع املخ�ص�صة
للعمالة املغرتبة تقدم ت�سهيالت م�صرفية
مبتكرة للعمالة الوافدة وهو قطاع مل يكن
يحظى باهتمام كاف من قبل البنوك خالل
ال�سنوات املا�ضية ،الفتا ً يف الوقت ذاته �أن
الفروع توفر خدمات للموظفني وال�شركات التي
توظف �أعدادا ً كبرية من املغرتبني يف قطاعات
خمتلفة كالإن�شاءات وال�ضيافة واخلدمات
العامة».
و�أكد «�أن الهدف من هذه الفروع
توفري املعامالت امل�صرفية املتخ�ص�صة
للعمالة الوافدة ،مبا فيها التحويالت املالية
الإلكرتونية ،م�شريا ً �أن الفروع تقدم العديد من
اخلدمات التي جتمع بني اخلدمات امل�صرفية
ال�شخ�صية وتوفري �أحدث �أجهزة ال�صراف الآيل
الذكية خللق بيئة مريحة وقريبة من �أماكن
عمل عمالئنا ومواقع �سكنهم».
ويبلغ عدد الأجانب يف البحرين نحو
� 759ألف �أجنبي ،ي�شكلون ما ن�سبته %53.3
من �إجمايل عدد ال�سكان يف اململكة البالغ
عددهم  1.5مليون ن�سمة ،وف ًقا لآخر البيانات

الر�سمية ال�صادرة نهاية العام 2017
وكان م�صرف البحرين املركزي قد ك�شف
العام املا�ضي عزمه بالتعاون مع اجلهات
ذات العالقة يف القطاعني احلكومي واخلا�ص،
ب�إلزام جميع �أ�صحاب العمل بتحويل رواتب
جميع العمال الأجانب لديهم �إىل ح�سابات
م�صرفية يف البنوك العاملة باململكة.

ً
موظفا يف البنك
تكرمي 158

من جانب �آخر ،احتفل بنك البحرين
والكويت �أم�س الأول الأحد بتكرمي ()158
من موظفيه ممن خدموا البنك ل�سنوات طويلة
و�ساهموا خاللها بدور فعَّ ال يف جناح وتعزيز
مكانته الرائدة يف القطاع املايل وامل�صريف� .أقيم
احلفل يف قاعة امل�ؤمترات بفندق اخلليج ،حتت
رعاية الرئي�س التنفيذي ريا�ض يو�سف �ساتر
وبح�ضور والإدارة التنفيذية ،ورئي�س نقابة
امل�صرفيني عبدالعزيز �أحمدي.
وخالل هذه املنا�سبة والتي د�أب البنك على
�إقامتها ب�صورة �سنوية ،قام �ساتر بتقدمي دروع
تذكارية ومكاف�آت نقدية للموظفني واملوظفات
الذين �أم�ضوا 35 ،30 ،25 ،20 ،15 ،10 ،5
و� 40سنة من العطاء والعمل املخل�ص يف
خدمة البنك وحتقيق ر�ضا عمالئه.
و�أ�شاد الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين
والكويت ،ريا�ض �ساتر بجهود املوظفني
واملوظفات ،ووجه لهم خال�ص التحية والتقدير
على م�ساهماتهم البناءة يف تعزيز مكانة البنك،

قائالً« :يعد هذا العام عاما ا�ستثنائيا ً نظرا ً
لزيادة عدد املكرمني ،حيث بلغ  158مكرماً،
مما يعك�س م�ستوى الر�ضا العام ،واميان �إدارة
البنك بالكادر البحريني وقدرته على العطاء،
ومما يفرح القلب كذلك ،ازدياد عدد املكرمات
اىل  %44وهي الن�سبة الأعلى منذ ت�أ�سي�س
البنك ،مما يعك�س اهتمام جمل�س �إدارة البنك
والإدارة التنفيذية على دور املر�أة البحرينية
يف دفع عجلة االقت�صاد يف هذا البلد املعطاء».
وقد جنح بنك البحرين والكويت على مدى
تاريخه العريق املمتد لأكرث من � 49سنة يف
احلفاظ على مكانته الريادية وزيادة ربحيته
من عام �إىل �آخر .ويعود الف�ضل يف ذلك �إىل
ال�سيا�سة احلكيمة التي ينتهجها البنك يف
احلفاظ على املوظفني ذوي الكفاءات العالية.
من جهته ،قال املدير العام ملجموعة املوارد
الب�شرية وال�ش�ؤون الإدارية ،ح�سان بور�شيد:
«�إن بنك البحرين والكويت يويل جل اهتمامه
نحو تنمية و�صقل القادة ال�شباب ،والعمل
على توفري املحيط العملي وتقدمي واملميزات
الوظيفية التي تالئم وتواكب التغيريات يف
منط احلياة� .إن البنك يعد من امل�ؤ�س�سات
الرائدة يف اململكة ،التي ت�ستثمر وبقوة يف
تنمية وتدريب الكوادر البحرينية� ،سوا ًء كان
على امل�ستوى الأكادميي �أو املهني ،الأمر الذي
ينعك�س �إيجابا ً على جودة اخلدمات التي
يقدمها البنك ليلبي بها تطلعات امل�ساهمني من
العمالء.

�أكد ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل
خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني،
�أن تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت
�أ�سهمت يف �إحداث نقلة نوعية يف
جميع القطاعات وبالأخ�ص االقت�صادية
منها ،ما يتطلب و�ضع ال�سيا�سات
واال�سرتاتيجيات الرامية �إىل ا�ستدامة
القطاع التكنولوجي ،وا�ستفادة املواطنني
من التقدم املعلوماتي والتكنولوجي.
و�أ�شار �إىل �أن التحول التكنولوجي
با�ستخدام التقنيات احلديثة واملبتكرة
يف االقت�صاد� ،أ�سهم يف توفري املزيد
من الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة ،ما
يعود بالنفع على التنمية االقت�صادية
وا�ستدامتها.
جاء ذلك يف مداخلة ملعاليه خالل
اجتماع وزراء املالية واملحافظني
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
و�أفغان�ستان ،وبح�ضور رئي�سة �صندوق
النقد الدويل ،وذلك خالل م�شاركة
معاليه يف اجتماعات الربيع ملجل�س
حمافظي البنك الدويل و�صندوق النقد
الدويل مبقر البنك الدويل بالعا�صمة
الأمريكية وا�شنطن ،حيث نوه معاليه
بدور امل�ؤ�س�سات العاملية مثل �صندوق
النقد الدويل يف تعزيز التكنولوجيا
احلديثة يف خمتلف القطاعات.
وا�ستعر�ض معاليه جتربة مملكة
البحرين واخلطوات املتقدمة التي
قامت بها يف جمال تطوير وحتديث
النظم املعلوماتية ،وتوفري اخلدمات
االلكرتونية بجودة عالية ،وذلك
من خالل �إطالق العديد من الربامج
واملبادرات التي تخدم املواطنني
واملقيمني.
م�ؤكدا �أن اململكة ا�ستطاعت �أن تتبو أ�
مرك ًزا رياد ًيا يف القطاع التكنولوجي
من خالل ت�سخري قدراتها و�إمكاناتها
يف عدد من امل�شاريع املهمة تتمثل يف
جمال التكنولوجيا املالية (فينتك)،
وحتديث البنية التحتية ل�شبكة اجليل
اخلام�س (� )5Gإىل جانب احلو�سبة
ال�سحابية من خالل توفري ون�شر البنية
التحتية لتلك اخلدمات ،وتعديل النظام
الت�شريعي اخلا�ص بالأنظمة امل�صرفية.
و�أ�ضاف معاليه �أن اململكة قامت

وزير املالية

بتطوير خمتلف اخلدمات احلكومية
لتعزيز كفاءتها وتطوير �أدائها،
�إىل جانب تقدمي �أف�ضل اخلدمات
للم�ستثمرين و�سهولة وتب�سيط �إجراءات
ممار�سة الأعمال االقت�صادية والتجارية.
وا�ستعر�ض معاليه خالل املداخلة
�أهم امل�شاريع الإلكرتونية احلكومية التي
مت تنفيذها واملتمثلة يف النظام الوطني
لل�شكاوى واملقرتحات (توا�صل)،
والذي يعد �أحد القنوات الإلكرتونية
الرئي�سة التي متكن املواطنني واملقيمني
من تقدمي �أي مقرتح �أو �شكوى موجهة
للجهات احلكومية ،والذي تفاعلت معه
اجلهات احلكومية ب�صورة �إيجابية� ،أما
امل�شروع الثاين فهو نظام الرتاخي�ص
التجارية (�سجالت) ،والذي �أ�سهم يف
توفري الوقت ،وتب�سيط الإجراءات
املتعلقة بت�سجيل وترخي�ص املن�ش�آت
التجارية يف اململكة� ،أما امل�شروع الثالث
فهو (بنايات) املعني ب�إ�صدار تراخي�ص
البناء جلميع امل�شاريع يف اململكة،
والذي �أ�سهم ب�سرعة �إ�صدار الرتاخي�ص.
ونوه معاليه يف نهاية مداخلته
ب�أهمية موا�صلة تبني النماذج املميزة
يف التحول الرقمي والأفكار املبتكرة يف
هذا املجال مبا يدعم التوجهات التنموية
للدول ،والتي �ستعمل على تي�سري
وت�سريع االعمال من خالل منظومة
�شاملة من اخلدمات االلكرتونية ،ما
�سيعزز من مقوماتها اجلاذبة لال�ستثمار،
م�شريا ً يف هذا ال�صدد �إىل �أهمية جت�سري
«الفجوة الرقمية» عرب تو�سيع نطاق
الو�صول �إىل تكنولوجيا املعلومات
واالت�صاالت.

«�أركابيتا» :عقد �شراكة ا�سرتاتيجية مع منظمة قادة الأعمال «واي بي �أو»

ه�شام عبدالرحمن الراعي

�أعلنت �أركابيتا عن دخولها يف �شراكة ا�سرتاتيجية مع
منظمة قادة الأعمال «واي بي �أو» يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا� ،إحدى املناطق الأربع ع�شرة لهذه املنظمة
الدولية الرائدة التي ت�ضم �أكرث من  27،000رئي�س تنفيذي
يف �أكرث من  130دولة وت�ضع يف متناولهم من�صة عاملية
تتيح لهم التوا�صل وامل�شاركة والتعلم والنمو.
هذا وي�ستفيد �أع�ضاء املنظمة على امل�ستويات املهنية
وال�شخ�صية والأ�سرية واالجتماعية من خربة ونفوذ وثقة
�أبرز قيادات قطاع الأعمال و�أكرثها ابتكارا ،ويعمل اليوم لدى
ال�شركات ذات الأن�شطة املتنوعة التي يديرها �أع�ضاء املنظمة
يف خمتلف القطاعات �أكرث من  22مليون موظف حول العامل

وتبلغ �إيراداتها ال�سنوية  9ترليون دوالر �أمريكي.
وقد �أ�شاد ه�شام عبدالرحمن الراعي ،الرئي�س التنفيذي
للعمليات مبجموعة �أركابيتا بهذه ال�شراكة اال�سرتاتيجية،
م�ؤكدا �إهتمام جمموعة �آركابيتا بدعم جهود منظمة «واي
بي �أو» ك�شريك �إقليمي ر�سمي يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �إفريقيا ،و�أ�ضاف�« :إننا نتطلع �إىل �شراكة طويلة
ومثمرة ،وي�سرنا �أن نكون جزءا من �شبكة قيادات الأعمال
الأكرث نفوذا وابتكارا يف العامل و�أن ن�شارك يف �إيجاد �شبكات
جديدة».
ومن جانبه ،قال قطب داداباي ،الرئي�س الإقليمي ملنظمة
«واي بي �أو»« :نتوقع م�شاركة حوايل  200ع�ضو من

 50فرعا خمتلفا يف اجتماع وفعاليات املجل�س الإقليمي
امل�شرتك ملنظمة«واي بي �أو»يف ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا وجنوب �آ�سيا ،و�سوف يح�ضر امل�شاركون �إىل مملكة
البحرين ،ما يتيح فر�صة ممتازة لتعريف املنظمة بالفر�ص
املتاحة و�إف�ساح املجال �أمام اال�ستثمارات الأجنبية يف
اململكة».
و�أ�ضاف قائال�« :سعداء بان�ضمام جمموعة �أركابيتا
الرائدة عامليا يف قطاع اال�ستثمارات البديلة ك�شريك
ا�سرتاتيجي للمنظمة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�إفريقيا ،ون�شكر القائمني على �أركابيتا على ما قدموه من
جهد م�شرتك ،متطلعني �إىل �شراكة قوية وطويلة الأمد».
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رجال الأعمال البحرينيون طالبوا ب�إلغاء ت�أ�شرية الدخول وخطوط طريان مبا�شرة مع فيتنام ..م�ست�شار ال�سفارة:

التجارة بني البحرين وفيتنام يف منو وبلغت  57مليون دوالر يف 2018

ت�صوير – نور حممد
كاظم عبداهلل:
قال امل�ست�شار التجاري يف �سفارة فيتنام لدى اململكة
العربية ال�سعودية فام تروجن جنيا �أن حجم التبادل التجاري
بني فيتنام والبحرين �أخذ منحا ت�صاعديا خالل ال�سنوات
الثالث املا�ضية ،الفتا �إىل التجارة البينية بني البلدين بلغت
يف  57.8مليون دوالر بح�سب اح�صائيات العام .2018
جاء ذلك خالل اللقاء الذي نظمه جمل�س دول �آ�سيان -
البحرين ،حول فر�ص الأعمال التجارية يف فيتنام ،والذي
�أقيم يوم الأحد املا�ضي يف قاعة املجل�س مببنى غرفة التجارة
وال�صناعة ،وذلك للتعرف على فر�ص الأعمال التجارية يف
فيتنام.
و�أ�ضاف تروجن �أن التجارة الثنائية بني البحرين وفيتنام
بلغت  26.8مليون دوالر يف  ،2016ويف � 2017صعدت
�إىل  32.6مليون دوالر ،فيما بلغت  57.8مليون دوالر يف
العام املا�ضي ،م�شريا �إىل �أن هذه االرقام ت�شري �إىل ا�ستمرار
النمو يف العالقات التجارية املتبادلة بني البلدين ال�صديقني،
م�ضيفا �أن ابرز �صادرات فيتنام للبحرين تتمثل يف الهواتف

النقالة واالجهزة االلكرتونية وامل�أكوالت البحرية والفواكه
واخل�ضروات ،بالإ�ضافة �إىل املن�سوجات وال�سرياميك
واخل�شب� ،أما ابرز ال�صادرات البحرينية �إىل فيتنام فهي
النفط والبال�ستيك واحلديد.
و�أكد على �أن فيتنام والبحرين تربطهما العديد من
االتفاقيات ،مو�ضحا �أن العالقات الدبلوما�سية بني البلدين
بد�أت يف  ،1995وقد وقعت العديد من االتفاقيات ومنها
االتفاقيات التجارية بني غرفة البحرين التجارية ونظريتها
الفيتنامية يف عام  ،2007وتوقيع اتفاقية الطريان يف
 ،1999باال�ضافة �إىل بع�ض االتفاقيات املتعلقة باالعفاء
اجلمركي.
ويف ا�ستعرا�ضه لأبرز فر�ص جذب اال�ستثمارات يف
فيتنام قال ب�أن ال�سوق الفيتنامي من �أ�سرع الأ�سواق منوا يف
منطقة الآ�سيان ،الفتا �إىل �أن الناجت الإجمايل الفيتنامي حقق
منوا بن�سبة  %7.02يف � ،2018إذ بلغ  242مليار دوالر،
كما حجم ال�صادرات الفيتنامية  244مليار دوالر بن�سبة
منو بلغت  %13.2عن  ،2017كما بلغ حجم الواردات 237
مليار دوالر يف � ،2018أي بن�سبة منو بلغت  %11عن العام

الذي �سبقه.
و�أ�شار �إىل �أن �أبرز الفر�ص اال�ستثمارية يف فيتنام
متوفرة يف قطاعات الطاقة والتكنولوجيا والأغذية وال�صحة
واملنتوجات الزراعية وال�سياحة ،الفتا �إىل وجود الكثري
من املحفزات لال�ستثمار هناك ومن �أهمها القوانني ال�سل�سة
ووجود بنية تكنولوجية متطورة باال�ضافة �إىل وجود
االيادي العاملة ،وانفتاح فيتنام على العديد من اال�سواق
العاملية يف خمتلف قارات العامل.
من جانب �آخر �شهدت املداخالت العديد من اال�ستف�سارات
التي تركزت على مدى �إمكانية اعفاء البحرينيني من ت�أ�شرية
الدخول �إىل فيتنام بالإ�ضافة �إىل بحث امكانية ت�شغيل
خطوط مبا�شرة بني البحرين وفيتنام.
يذكر �أن جمل�س الآ�سيان ي�ضم يف ع�ضويته  10دول
�آ�سيوية هي �إندوني�سيا ،ماليزيا� ،سنغافورة ،بروناي،
ميامنار ،تايلند ،كمبوديا ،الو�س ،فيتنام ،الفلبني) ،وتعترب
هذه الفعالية �أول فعالية تقام يف اململكة التي ت�ستعر�ض
فر�ص الأعمال يف فيتنام بهدف تعزيز العالقات التجارية
بني البلدين.

«الغرفة» تطلق حزمة خدمات
�إلكرتونية تفاعلية لأع�ضائها
�أطلقت غرفة جتارة و�صناعة البحرين على موقعها
ا لإلكرتوين  www.bcci.bhحزمة من اخلدمات
ا لإلكرتونية التفاعلية خلدمة �أع�ضائها الكرام ،بهدف
االرتقاء ببيئة ا لأعمال التجارية باململكة وتعزيز
التوا�صل مع ال�شارع التجاري ،مبا يرتقي وتطلعات
الغرفة الرامية �إىل تقدمي �أف�ضل امل�ستويات اخلدمية
للأع�ضاء من التجار و�أ�صحاب الأعمال.
ً
وي�أتي �إطالق هذه اخلدمات ا�ستكماال جلهود
الغرفة يف االرتقاء با لأداء التقني ومواكبة طفرة
ا�ستخدام و�سائط التطبيقات الذكية متا�شيا ً مع
ا لأهداف اال�سرتاتيجية لر�ؤية  2030وتر�سيخا ً لثقافة
احلكومة ا لإلكرتونية ململكة البحرين ،حيث تت�ضمن
اخلدمات« :نظام حجز املواعيد االلكرتوين ،الدليل
التجاري االلكرتوين ،قيا�س ر�ضا العمالء ،ونظام
املرا�سلة املبا�شر».
ومن خالل «نظام حجز املواعيد االلكرتوين»
�سيتمكن �أع�ضاء غرفة جتارة و�صناعة البحرين القيام
بحجز مواعيد لعقد اجتماعات مع م�س�ؤويل الغرفة من
جميع ا لإدارات وا لأق�سام ،حيث يحدد لهم النظام املوعد
املنا�سب لإجراء اللقاء عرب ر�سالة ق�صرية ت�صلهم على
الهاتف النقال �أو الربيد االلكرتوين.
�أما «الدليل التجاري االلكرتوين» ف�إنه يعد مرجعا ً
هاما ً لرجال ا لأعمال وامل�ستثمرين حمليا ً و �إقليميا ً
وعامليا ً نظر ا ً الحتوائه على معلومات م�صنفة حول
�أن�شطة وقطاعات ال�شركات العاملة يف اململكة ،كما
ميكن اال�ستفادة من تلك املن�صة االفرتا�ضية اجلديدة
عرب البحث ا�ستنادا ً �إىل اال�سم �أو العنوان التجاري �أو
ح�سب الن�شاط التجاري امل�صنف �أو ح�سب القطاعات
التجارية واملنظمة �أبجديا يف تقدمي اخلدمات لأع�ضاء
الغرفة لت�سهيل بيئة ا لأعمال من خالل �سهولة الو�صول
�إىل البيانات امل�ستهدفة ب�سهولة وي�سر.
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ه�شام بن عبدالرحمن :تطوير قطاع الأعمال وت�أمني م�ستقبل �أكثـر ا�ستدامة ل�شبابه

«العا�صمة» تن�شئ ً
جمل�سا ا�ست�شار ًيا يخت�ص بحا�ضنات الأعمال ودعم امل�شاريع التقنية
 40رائ�����د ع��م��ل ي��خ��و���ض��ون م��ن��اف�����س��ة ل��ت��وف�ير ب��ي��ئ��ة م��ن��ا���س��ب��ة الح��ت�����ض��ان م�����ش��روع��ات��ه��م
علي ال�صباغ:

�أعلن حمافظ العا�صمة ال�شيخ ه�شام بن عبدالرحمن �آل خليفة� ،أن املحافظة ب�صدد
�إن�شاء جمل�س ا�ست�شاري يقدم امل�شورة لها ب�ش�أن حا�ضنات االعمال ،وخ�صو�صا ً
امل�شروعات النا�شئة يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.
و�أ�شار يف حديث ل�صحافيني على هام�ش رعايته امللتقى الذي نظمته حمافظة
العا�صمة ب�شراكة ا�سرتاتيجية مع �صندوق العمل (متكني) حتت عنوان «نحو ا�ستدامة
ريادة الأعمال» ك�إحدى مبادرات �أ�سبوع املنامة لريادة االعمال� ،إىل افتتاح حا�ضنة
اختارت م�ؤخرا ً نحو  40%لين�ضووا �إليها عرب �إجراء م�سابقات وبرامج معينة ،الفتا ً
�إىل �أنه �سيُجرى انتخاب �أفراد من ه�ؤالء ملنحهم مكاتب وم�ساعدتهم على النجاح.
و�ضم امللتقى كوكبة من �أبرز املتحدثني العامليني واملحليني ورواد االعمال
واملفكرين الذين قدموا خال�صة جتاربهم الرثية للم�شاركني الذين جتاوز عددهم
 200م�شارك.
جانب من ح�ضور امللتقى

و�أكد املحافظ �أن البحرين حتوي العديد من احلا�ضنات
واملكاتب التي تدعم رواد الأعمال من خالل التمويل ،م�شريا ً
�إىل �أن حمافظة العا�صمة تركز على هذه امل�شروعات ،وت�سلط
ال�ضوء عليها.
ولفت �إىل �أن املجل�س اال�ست�شاري �سيتكون من
متخ�ص�صني يف جمال احلا�ضنات ،وتقنية املعلومات لينظر
يف �سبل تطوير �أعمال ال�شباب يف مملكة البحرين ،ويقدم
امل�شورة ملحافظة العا�صمة يف هذا املجال ،معربا ً عن �أمله يف
�إطالق املجل�س خالل العام اجلاري بعد القيام بزيارات لعدة
ح�ضانات واحلديث معهم ب�ش�أن امل�شروع.
و�أكد حمافظ العا�صمة �أهمية تنظيم امللتقيات واملنتديات
التي تعمل على توجيه رواد الأعمال نحو تعزيز مبادئ
اال�ستدامة يف م�ؤ�س�ساتهم ،من خالل و�ضع ال�سيا�سات وتطبيق
�أف�ضل املمار�سات التي ت�سهم يف ذلك ،مبا يت�سق مع اجلهود
احلكومية للنهو�ض وتطوير قطاع الأعمال باململكة وت�أمني
م�ستقبل �أكرث ا�ستدامة للأعمال ،م�شريا ً �إىل �أن هذه امللتقيات
توفر من�صات مهمة للمناق�شة وتبادل اخلربات والر�ؤى
املبتكرة لدعم امل�ؤ�س�سات يف �سعيها لإجراء التغيريات الالزمة
لت�صبح �أعمالهم م�ستدامة وت�ساهم بتحقيق االقت�صاد امل�ستدام
م�ستقبالً.
وانطلق امللتقى بور�شة حتت عنوان «ما تعلمته من
ت�أ�سي�س �أكرث من � 40شركة نا�شئة» قدمها الربوفي�سور
روبرت النغر ،وهو عامل �أمريكي يف جمال الهند�سة الطبية
واحليوية وخمرتع ورائد �أعمال ،ويعمل �أ�ستاذا ً يف معهد

ديفيد كوخ لتطبيقات الهند�سة الكيميائية التابع ملعهد
ما�سا�شو�ست�س للتكنولوجيا «.»MIT
بعدها �أقيمت جل�سة حوارية بعنوان «رحلة تنظيم
امل�شاريع»� ،شارك فيها جيف هوفمان م�ؤ�س�س موقع
« ،»Pricelineومنتج �أفالم يف هوليوود ،وخليل ال�شافعي
الرئي�س التنفيذي والع�ضو املنتدب مل�شروع �أرامكو لريادة
الأعمال «واعد».
وتوا�صلت فعاليات امللتقى ،بجل�سة حوارية حتت عنوان
«عوامل النجاح» ،حتدث فيها حامد فخرو ،وهو رجل �أعمال
ومطور عقاري وخمرتع ،و�سنان اخلطيب وهو م�ؤ�س�س عدد

ت�صوير :نور حممد

من املطاعم منها «بوريتو لوكو» و«نودلوك».
وا�ستكملت فعاليات امللتقى بجل�سة حوارية حملت عنوان
«بناء مدن �أكرث ارتباطا ً و�شمولية»� ،شارك فيها ميغيل جامينو
نائب الرئي�س التنفيذي رئي�س ق�سم �شراكات املدن العاملية يف
ما�سرتكارد ،وعلي مرت�ضى مدير �إدارة اال�ستثمارات العقارية
وتطوير الأعمال مبجل�س البحرين للتنمية االقت�صادية.
ولفت املتحدث يف امللتقى بيجان جميدي �إىل �أهمية
اال�ستعداد للتحول الرقمي وتوفري عدة عوامل ،من �أهمها:
حتفيز النا�س بالأفكار ،و�إيجاد �آليات العمل ،والتقنية ،م�ؤكدا ً
�أهمية مناق�شة جاهزية اململكة يف الوقوف على تلك العوامل.

وقال« :البد �أن نطلق ت�سا�ؤالت ب�ش�أن كيفية تغيري
تفكري النا�س؛ لينعك�س ذلك على قطاع االعمال وخلق
التحول الرقمي؛ فامل�س�ألة لي�ست مقت�صرة على وجود
التكنولوجيا؛ بل جاهزية امل�ؤ�س�سات واالفراد لهذا التحول
الذي ال مفر منه».
واختتم امللتقى بجل�سة حتت عنوان «ثورة الأعمال
والتحول الرقمي» ،قدمها الرئي�س التنفيذي ل�شركة
اخلدمات املالية العربية بي� .شاندرا�سيخار ،وم�ؤ�س�س
والرئي�س التنفيذي ل�شركة (ديناميكا) العاملية الدكتور
بيجان جميدي ،وع�ضو هيئة التدري�س يف جامعة البحرين
الدكتورة هالة حاطوم ،وهي باحثة يف جمال الأ�سواق
النا�شئة وريادة الأعمال خا�صة لدى الإناث وال�شباب،
�إ�ضافة �إىل املخرتعة البحرينية ال�شابة �شيماء املري ،فيما
�أدار اجلل�سة الدكتور مازن علي رئي�س ق�سم نظم املعلومات
يف جامعة البحرين رئي�س اجلمعية الدولية لتدقيق
و�ضبط نظم املعلومات فرع البحرين.
ومما يجدر ذكره �أن �أ�سبوع املنامة لريادة االعمال
الذي تقيمه حمافظة العا�صمة �سنويا ً انطلق عام 2015م،
لي�صبح حد ًثا مه ًما ومن�صة تربط ،ومت ّكن رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شاريع النا�شئة من خالل عر�ض ق�ص�ص جناح
�إقليمية ودولية رائدة وتوفري فر�ص للتعاون واالبتكار مع
�شتى ال�شخ�صيات وامل�ؤ�س�سات العاملية واملحلية ،ويت�ضمن
احلدث ندوات وور�ش عمل وجل�سات حوارية ،لتعزيز
ودعم بيئة ريادة الأعمال.

 %32العجز يف امليزان التجاري

البحرين ت�ستورد �سل ًعا غري نفطية بقيمة  1.2مليار دينار بالربع الأول
هدى عبدالنبي:

الزياين :ترخي�ص  21حا�ضنة وم�سرعة
�أعمال ت�ستفيد منها  600م�ؤ�س�سة نا�شئة
�ضمن فعاليات امل�ؤمتر العاملي لريادة
الأعمال � 2019ألقى وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة زايد بن را�شد الزياين
الكلمة االفتتاحية وذلك خالل االجتماع
الوزاري للدول ذات امل�ؤ�س�سات النا�شئة
يف م�ستهل �أعمال امل�ؤمتر العاملي لريادة
الأعمال يف ن�سخته احلادية ع�شرة والذي
ت�ست�ضيفه مملكة البحرين مبركز البحرين
الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات خالل الفرتة
� 18-15أبريل  ،2019والذي ي�أتي بتنظيم
من ال�شبكة العاملية لريادة الأعمال ()GEN
وجمموعة البنك الدويل .حيث رحب �سعادته
بوفود الدول امل�شاركة يف هذا االجتماع
البالغ عددها  48دولة والتي تعد �أكرب ن�سبة
م�شاركة دولية منذ انطالق امل�ؤمتر.
كما ا�ستعر�ض الوزير يف كلمته امل�ساعي
الد�ؤوبة حلكومة مملكة البحرين يف دعم
قطاع امل�ؤ�س�سات النا�شئة وال�صغرية
واملتو�سطة يف ظل اجلهود امل�ستمرة لتهيئة
بيئة اقت�صادية جاذبة من خالل تعزيز مكانة
اململكة كمركز عاملي يف جمال ريادة الأعمال
واالبتكار ،م�شيدًا يف الوقت ذاته بجهود
حكومة مملكة البحرين برئا�سة �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري خليفة بن �سلمان �آل
خليفة رئي�س الوزراء ،ودعم وم�ؤازرة
�صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ويل العهد نائب القائد الأعلى
النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء الداعمة
لهذا القطاع احليوي الذي ي�شهد تناميًا
ً
ملحوظا يف م�ساهمته يف الناجت املحلي
الإجمايل بف�ضل الت�سهيالت واملبادرات التي
تتبناها احلكومة يف �سبيل االرتقاء بهذا
القطاع احليوي والنامي.

وتطرق �إىل جتربة البحرين الرائدة
يف دعم امل�ؤ�س�سات النا�شئة من خالل
ت�شكيل جمل�س تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة والإعالن عن خطة ا�سرتاتيجية
تهدف �إىل رفع ن�سبة امل�ساهمة يف الناجت
املحلي الإجمايل وزيادة ن�سبة ال�صادرات
وخلق فر�ص العمل ،حيث ت�ضمنت اخلطة
خم�سة حماور رئي�سية وهي تي�سري
التمويل وتي�سري الو�صول للأ�سواق
وت�سهيل بيئة الأعمال وتعزيز املهارات
وتعزيز االبتكار .كما تطرق الوزير �إىل
�إجنازات املجل�س خالل الفرتة املا�ضية
والتي ت�ضمنت تد�شني عدد من املبادرات
ك�إطالق �صندوق ال�صناديق «الواحة»
و�سوق البحرين اال�ستثماري و«�صادرات
البحرين» وتخ�صي�ص ن�سبة من امل�شرتيات
للم�ؤ�س�سات
احلكومية
واملناق�صات
ال�صغرية واملتو�سطة و«�سجالت 2.0
و�إ�صدار قانون �إعادة التنظيم والإفال�س.
و�أ�شار �إىل توا�صل م�ساعي البحرين لأن
تكون مرك ًزا للم�شاريع النا�شئة من خالل
التطوير امل�ستمر للت�شريعات والأنظمة
والقوانني التي من �ش�أنها توفري بيئة
ا�ستثمارية حمفزة ،م�شريًا �إىل حر�ص وزارة
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة على توفري
خدمات االحت�ضان وت�سريع الأعمال حيث
مت الرتخي�ص لـ 21حا�ضنة وم�سرعة �أعمال
ي�ستفيد منها ما يفوق  600م�ؤ�س�سة نا�شئة
حمت�ضنة� .إ�ضافة �إىل ذلك� ،أ�ستعر�ض �أمام
الوزراء مبادرة «البيئة الرقابية التجريبية»،
وهي عبارة عن بيئة افرتا�ضية للم�ستثمرين
املحليني والأجانب الختبار حلول خدمات
التكنولوجيا املالية املبتكرة.

بلغ �إجمايل الواردات ال�سلعية غري النفطية
يف البحرين حوايل مليار دينار خالل1.157
الربع الأول من العام اجلاري ،مقابل 1.293
مليار دينار خالل الفرتة ذاتها من العام،2018
برتاجع بلغ  ،%10.5وذلك وفق بيانات �أولية
م�صدرها �ش�ؤون اجلمارك ،وين�شرها اجلهاز
املركزي للمعلومات امل�س�ؤول عن الإح�صائيات
الر�سمية
وبح�سب الإح�صائيات املن�شورة �أم�س ،بلغ
�إجمايل ال�صادرات غري النفطية 782.355
مليون دينار خالل الفرتة ذاتها ،الأمر الذي
يعني �أن قيمة العجز يف امليزان التجاري خالل
العام املا�ضي بلغت  375.071مليون دينار،
�أي ما ن�سبته % 32

ت�صديرا للبحرين
ال�صني والإمارات �أكثـر الدول
ً

و�أ�شارت البيانات �إىل �أن ال�صني جاءت
يف املرتبة الأوىل من حيث حجم وارداتها
�إىل البحرين خالل الربع الأول ،والتي بلغت
 157.691مليون دينار ،وجاءت الإمارات
العربية املتحدة يف املرتبة الثانية بـ91.968
مليون دينار ،وحلت يف املرتبة الثالثة الربازيل
بـ 83.886مليون دينار� ،أما يف املرتبة
الرابعة فقد جاءت اململكة العربية ال�سعودية
بـ 78287مليون دينار ،وجاءت ا�سرتاليا يف
املرتبة اخلام�سة بحجم ا�سترياد بلغ 75906

مليون دينار.

�أوك�سيد الومنيوم �أهم ال�سلع امل�ستوردة

وفيما يتعلق ب�أهم ال�سلع التي مت
ا�ستريادها خالل الربع االول من العام اجلاري،
جاءت حديد ومركزاتها غري مكتملة يف املرتبة
الأوىل بقيمة �إجمالية بلغت 102.057
مليون دينار ،وثم ثانيا �أوك�سيد الومنيوم
�آخر خامات بـ 77.103مليون دينار ،وثالثا
جاءت �سيارات جيب ،موديل �سنة التخلي�ص
�أو التي تليها ،تتجاوز � 3000سم بقيمة بلغت
 30.402مليون دينار.

ال�سعودية �أكرث الدول ا�ستريادا من البحرين

وفيما يتعلق بال�صادرات غري النفطية،
�أظهرت البيانات �أن �إجمايل �صادرات البحرين
غري النفطية بلغت  782.355مليون دينار،
وبح�سب التقرير ت�صدرت اململكة العربية
ال�سعودية الدول من حيث حجم �صادرات
البحرين غري النفطية بقيمة بلغت نحو
 189.276مليون دينار ،ويف املرتبة الثانية
جاءت الإمارات العربية املتحدة بقيمة بلغت
 138.612مليون دينار ،ثم الواليات املتحدة
الأمريكية بـ 76.84مليون دينار.

تداول  2.83مليون �سهم يف بور�صة البحرين �أم�س
�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام» يـوم �أم�س الإثنني عند م�ستوى
 1,441.27بانخفا�ض وقدره  3.70نقطة مـقارنـة ب�إقفالـه يوم �أم�س الأول
الأحد ،يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحريـن الإ�سالمـي» عند م�ستوى 812.24
بانخفا�ض وقـدره  2.98نقطة مـقارنـة ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد تداول الـم�ستثـمرون يف «بـور�صة البحريـن»  2.83مليون �سهم،
بقيـمة �إجـمـالية قدرها � 799.16ألف ديـنـار بـحريــنـي ،تـم تنفيذها من
خالل � 85صفقة ،حيث ركز الـم�ستثـمرون تعامالتـهم على �أ�سهم قطاع البنوك
التجارية ،والتي بلغت قيـمة �أ�سهمه الـمتداولـة � 483.79ألف ديـنـار� ،أي ما

ن�سبته  %60.54من القيـمة الإجـمـالية للتداول وبكـمية قدرها  1.57مليون
�سهم ،تـم تنفيذها من خالل � 33صفقة .جاء البنك الأهلي املتحد يف الـمركـز
الأول� ،إذ بـلغت قيـمة �أ�سهمه الـمتداولـة � 251.08ألف ديـنـار� ،أي ما ن�سبته
 %31.42من �إجـمـالـي قيـمة الأ�سهم الـمتداولـة وبكـمية قدرها 797.60
�ألف �سهم ،تـم تنفيذها من خـالل � 10صفقات� .أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان
لـبنك البحرين والكويت بقيـمة قدرها � 145ألف ديـنـار� ،أي ما ن�سبته
 %18.14من �إجـمـالـي قيـمة الأ�سهم الـمتداولـة ،وبكـمية قدرها 337.50
�ألف �سهم ،تـم تنفيذها مـن خـالل � 7صفقات.

