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 23طل ًبا لرتاخي�ص �أن�شطة اجلودة خالل 2019

� 609شركــات حا�صلــة على �شهــادة «الأيــزو» يف البحريــن
عبا�س ر�ضي:
�أظهرت بيانات ر�سمية ان عدد ال�شركات البحرينية
احلا�صلة على نظام �إدارة اجلودة املعتمد من منظمة
«الأيزو» بلغت � 609شركات حتى منت�صف العام .2019
وت�شري البيانات ال�صادرة عن وزارة ال�صناعة
والتجارة �إىل منو يف عدد ال�شركات البحرينية احلا�صلة
على نظام �إدارة اجلودة بن�سبة  %3خالل العام ،2019
مقارنة بالعام  2018والتي بلغت � 589شركة ،يف الوقت
الذي تتجاوز فيه عدد ال�سجالت التجارية يف البحرين
الـ� 84ألف �سجل جتاري.
وي�ؤكد معنيون ب�أنظمة معايري اجلودة �أن �أحد
الأ�سباب الرئي�سية لعدم اعتماد النظام ب�شكل �أو�سع يف
البحرين هي عدم الإلزامية من قبل جمل�س املناق�صات
يف اعتماد نظم �إدارة اجلودة «الأيزو» �ضمن غالبية
املناق�صات احلكومية عدا مناق�صات امل�شاريع الكربى،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف الوعي مبدى ت�أثري هذا النظام يف
واقع العمل ك�سبب رئي�س �آخر.
وتتطلب �أنظمة �إدارة اجلودة التزامات فعلية من
ال�شركة املتقدمة للمناق�صات يف �إجناز وتغطية تكلفة
امل�شروع� ،إذ تتيح �أنظمة اجلودة الفر�صة لدخول الأ�سواق
العاملية ،بالإ�ضافة �إىل �أن ح�صول امل�ؤ�س�سة على االعتماد
من املنظمة الدولية للمعايري الأيزو ( )ISOوهو ما يعزز
من قدراتها الرتويجية والت�سويقية ويزيد من ربحيتها،

ارتفاع �أ�سعار النفط  62.8دوال ًرا للربميل
ارتفعت �أ�سعار النفط خالل تعامالت �أم�س الثالثاء قرب �أعلى م�ستوى يف �شهر ون�صف،
مع تفا�ؤل امل�ستثمرين ب�إمكانية اجتاه �أوبك واحللفاء لتمديد اتفاق خف�ض الإنتاج.
و�صرح الأمري عبدالعزيز وهو ع�ضو منذ وقت طويل بوفد ال�سعودية �إىل منظمة �أوبك،
ب�أن دعائم ال�سيا�سة ال�سعودية مل تتغري و�أن االتفاق العاملي خلف�ض الإنتاج مبقدار 1.2
مليون برميل يوميا ً �سيتم موا�صلته
كما �أكد على �أن ما ُي�سمى بـ«�أوبك واحللفاء» وهو ما مت ت�أ�سي�سه لي�ضم املنتجني وغري
املنتجني يف املنظمة �سيكون قائم لفرتة طويلة من الزمن.
وبحلول ال�ساعة � 7:25صباحا ً بتوقيت جرينت�ش زاد �سعر العقود الآجلة خلام
«برنت» القيا�سي ت�سليم نوفمرب بنحو  0.4باملائة �إىل  62.83دوالر للربميل ،وذلك بعد
�أن �سجل م�ستوى  63.12دوالر للربميل يف وقت �سابق من التعامالت وهو �أعلى م�ستوى
منذ � 1أغ�سط�س املا�ضي.

من خالل ارتفاع فر�ص احل�صول على ال�صفقات.
على �صعيد �آخر ،تظهر الأرقام ارتفاع عدد طلبات
اجلهات املرخ�صة ملنح �أن�شطة نظام �أنظمة اجلودة
«الأيزو» بن�سبة � %35إىل  23طلبا ً يف العام ،2018
مقارن ًة بـ 17طلبا ً يف العام � ،2018إذ تتوىل �إدارة
املوا�صفات واملقايي�س التابعة لوزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة مهمة منح الرتاخي�ص الأولية الالزمة ملزاولة
الأن�شطة التجارية املتعلقة بتقدمي خدمات ا�ست�شارات
و�إ�صدار �شهادات موا�صفات الأيزو املختلفة.
وتعترب �شهادات �أنظمة اجلودة «الأيزو» �أحدى التي
ت�ؤهل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من دخول العديد
من املناق�صات التي تطرحها ال�شركات الكبرية� ،ضمن
نظام تتم مراجعته كل � 8سنوات ت�ضمن �إجراء حتديثات
يف �أنظمة جودة العمل.
وبح�سب خمت�صني ت�سهم �أنظمة اجلهودة يف رفع
ربحية ال�شركة وت�ساهم يف رفع الإنتاجية مبا ال يقل
عن  %40من خالل ت�صميم �أنظمة عمل مبتكرة تزيد من
كفاءة العمليات الت�شغيلية ،كما �أنها �ست�ضمن التطوير
امل�ستدام للم�ؤ�س�سة وتقلي�ص الإجراءات التي ال حتتوي
على �أية قيمة م�ضافة وذلك با�ستخدام �آلية «خطط –
�أعمل – افح�ص – طور» وتوثيق جميع عمليات ال�شركة
يف نظام متكامل ،والتقليل من الأخطاء وجتنبها من خالل
الإجراءات الت�صحيحية والوقائية ،وزيادة ر�ضا العمالء
ووالئهم.

متويالت امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ت�ضاعف مرتني ون�صف خالل الن�صف الأول« ..البحرين للتنمية»:

 234مليون دينار �إجمايل حجم حمفظة التمويل امل�شرتك مع متكني
�صرح الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك
البحرين للتنمية �سنجيف بول ب�أن عدد التمويالت
التي مت �صرفها للم�شاريع ال�صغرية خالل
الن�صف الأول من العام اجلاري  2019ت�ضاعف
�إىل مرتني ون�صف مقارنة مع الفرتة ذاتها خالل
العام املا�ضي  .2018الأمر الذي ي�ؤكد حر�ص
املجموعة على تعزيز �أهدافها يف دعم وتنمية
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة من خالل ت�صميم
وتطبيق منوذج �شمويل لتنمية هذه امل�ؤ�س�سات
حتت م�سمى «نظام بيئة ريادة الأعمال» ،وهو
عبارة عن نظام متكامل يتكون من جمموعة من
الآليات والربامج التمويلية واملالية والتدريبية
واال�ست�شارية وبرامج دعم االبتكار واالحت�ضان
وتعزيز التناف�سية والإنتاجية .كما ي�ضم �شبكة
وا�سعة من امل�ؤ�س�سات املتخ�ص�صة ذات العالقة
بدعم قطاع ريادة الأعمال ،وبالتايل ف�إننا نفخر
ب�أن هذا النظام قد متكن من حتقيق جناحا ً ملحوظا ً
على �صعيد حتفيز ثقافة ريادة الأعمال لدى
البحرينيني وتطوير قدراتهم يف هذا املجال .ف�ضالً
عن �إن�شاء �أعمال وم�شاريع اقت�صادية وجتارية
يف خمتلف القطاعات وتو�سعة م�شاريع قائمة من
خالل اال�ستفادة من خدمات التمويل �أو اخلدمات
التنموية الأخرى.
من جانبٍ �آخر� ،أو�ضح �سنجيف ب�أن �أهم ما
مييز البنك ويجعله منفردا ً عن غريه هو حتقيقه

�سنجيف بول
معادلة التكامل يف الدعم ،من خالل تطبيق املرونة
يف التعامل ،ال�سري جنبا ً �إىل جنب مع عمالئه
و ّ
حتري البدائل املنا�سبة يف خمتلف مراحل
امل�شروع ،حيث قام البنك ب�إعداد ا�سرتاتيجية
مبادرات و� ٍ
ٍ
آليات متخ�ص�صة يف
متكاملة تت�ضمن
تنمية امل�ؤ�س�سات ،بحيث ت�أخذ هذه اال�سرتاتيجية
يف االعتبار ظروف وواقع امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة التي ت�ؤثر على �أدائها وو�ضعها املايل.
كما �أ�شار بول �إىل �أهمية ال�شراكات احليوية
ٍ
جهات تنموية خمتلفة مثل
التي يعقدها البنك مع
متكني ،املجل�س الأعلى للمر�أة ،وزارة ال�صناعة

والتجارة وال�سياحة ،املبادرة الوطنية لتنمية
القطاع الزراعي ،وغريها الكثري ،وعلى وجه
التحديد ف�إن �شراكة البنك مع متكني تعترب
�شراكة ا�سرتاتيجية متميزة كونها ت�ستهدف
ابتكار �أ�ساليب متويلية متخ�ص�صة ت�ساند ال�شباب
يف �إدارة م�شاريع ناجحة قادرة على دخول
الأ�سواق والتكيف مع متطلباتها ،وبالتايل �ضمان
اال�ستمرارية والبقاء لهذه امل�شاريع التي باتت
ت�شكل ع�صب االقت�صاد الوطني لأغلب دول العامل،
الأمر الذي ي�ؤدي بالتايل �إىل خلق املزيد من فر�ص
العمل ،خا�صة و�أن �أهداف اجلانبني التنموية
تركز على �أهمية غر�س مفاهيم العمل احلر يف
�أذهان ال�شباب يف مقتبل حياتهم حتى تنمو معهم
�شيئا ً ف�شيئا ً لتكون مبثابة �أ�س�س را�سخة تقودهم
كمفاتيح للنجاح والتميز ،وقد و�صل �إجمايل حجم
حمفظة متويل امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
والنا�شئة �إىل  234مليون دينار بحريني .وذلك
�ضمن �شراكة الطرفني يف جمال طرح ت�سهيالت
متويلية �إ�سالمية مل�ؤ�س�سات القطاع اخلا�ص من
خالل برنامج متويل امل�ؤ�س�سات الذي تقدمه
“متكني” وفقا ً لل�شريعة الإ�سالمية ويف �إطار
االتفاقية الثنائية املربمة بني اجلانبني ،حيث و�صل
عدد التمويالت التي قدمتها املحفظة �إىل 6,756
متويالً .وذلك منذ ت�أ�سي�س الربنامج وحتى نهاية
الن�صف الأول من العام اجلاري .2019

العبيديل«ِ :ب ِتك» توا�صل تر�سيخ احل�ضور البحريني يف «جيتك�س »2019
�أكد رئي�س جمعية البحرين ل�شركات
ِ
«بتك» عبيديل العبيديل حر�ص
التقنية
اجلمعية على �أداء مهمتها يف دعم اجلهود
الوطنية لتعزيز النهو�ض ب�صناعة تقنية
املعلومات واالت�صاالت يف مملكة البحرين
من خالل العديد من الربامج واملبادرات
والفعاليات ،ويف مقدمتها تنظيم امل�شاركة
البحرينية يف اجلناح الوطني البحريني يف
معر�ض «جيتك�س» بدبي للعام الـ 13على
التوايل.
ويف ت�صريح له مبنا�سبة اقرتاب موعد
م�شاركة «اجلناح البحريني» يف معر�ض
«ب ِتك»
جيتك�س � ،2019أ�شار العبيديل �إىل �أن ِ
تبذل جهودًا حثيثة من �أجل تو�سيع نطاق
ا�ستفادة �شركات تقنية املعلومات واالت�صاالت
البحرينية ورواد الأعمال البحرينيني من
امل�شاركة يف اجلناح الوطني البحريني يف
جيتك�س ،والذي يعد �أكرب فعالية تكنولوجية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
وجنوب �آ�سيا ،حيث من املقرر �أن يقام املعر�ض
هذا العام خالل الفرتة من  6وحتى � 10أكتوبر

عبيديل العبيديل

القادم يف مركز التجارة العاملي مبدينة دبي.
ويف هذا ال�صدد �أ�شاد العبيديل بالدور
الذي ينه�ض به �صندوق العمل «متكني»،
بو�صفه ال�شريك اال�سرتاتيجي لـ«بتك» يف
تنظيم �أعمال اجلناح الوطني البحريني يف
معر�ض جيتك�س ،هذا �إىل جانب احل�ضور
الفاعل واملتوا�صل للجهات احلكومية ذات
ال�صلة بقطاع تقنية املعلومات واالت�صاالت

يف هذا املعر�ض ،جن ًبا �إىل جنب مع �شركات
القطاع اخلا�ص ،داع ًيا خمتلف �شركات تقنية
املعلومات واالت�صاالت يف البحرين لال�ستفادة
من فر�صة امل�شاركة يف هذا اجلناح ،منوهً ا �إىل
توقعه ب�أن ي�شهد اجلناح هذا العام م�شاركة
نحو � 40شركة تقنية معلومات وات�صاالت
�إ�ضافة �إىل � 20شركة نا�شئة يف هذا القطاع.
«بتك» ت�سعى مع �شركة
و�أو�ضح �أن ِ
«وورك �سمارت» املنظمة للجناح الوطني
البحريني يف جيتك�س على االرتقاء ب�أداء هذا
اجلناح عا ًما بعد عام ،ومبا يواكب التطورات
التي ي�شهدها املعر�ض ككل ،وي�ساعد
امل�شاركني يف اجلناح على حتقيق تطلعاتهم
يف احل�صول على فر�ص عمل جديدة،
والتوا�صل مع الوفود الدولية لبناء �شراكات
مع القطاع العام واخلا�ص و�أ�صحاب القرار،
وم�ساعدتهم على تب ّني التقنيات الذكية التي
ت�ساعدهم على التقدّم والنــجاح يف جمال
التجارة الإلكرتونية والذكــاء اال�صطناعي،
وتقنية اجليل اخلام�س واحلو�سبة ال�سحابية،
والأجهزة والربامج ،وغري ذلك.

