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تعوي�ض االنخفا�ض بت�أمني �سفن بحرية وا�ستخدام املخزونات النفظية ..حممد بن خليفة:

ا�ستئنـاف ّ
�ضـخ الـنـفـط ال�سـعـودي للبحـريـن عـبـر خـط الأنابيب
��������س�������ي�������ا��������س�������ة ج������������دي������������دة ل������������وق������������ود ال���������������س�������ف�������ن ال������������ع������������ام امل������ق������ب������ل
 % 3 0ن�������س���ب���ة الإجن�������������از يف م���������ص����ف����اة «ب�����اب�����ك�����و» وال����ت���������ش����غ����ي����ل ال����ف����ع����ل����ي 2021
ّ
ال���������ت���������ق���������دم يف ال����������غ����������از ال������ع������م������ي������ق يف ح�������ق�������ل خ������ل������ي������ج ال�����ب�����ح�����ري�����ن
هدى عبدالنبي:
�أكد وزير النفط ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليفة ا�ستئناف �شركة ««�أرامكو» ب�ضخ النفط
ال�سعودي �إىل �شركة «بابكو» ب�شكل متكامل
عرب خط الأنابيب امل�شرتك يف فرتة وجيزة من
وقت وقوع الهجوم الذي تعر�ضت له من�ش�آت
«�أرامكو» ،الفتا ً �إىل عودة م�ستوى االنتاج يف
�شركة «بابكو» مل�ستواه الطبيعي.
و�أو�ضح حممد بن خليفة  -يف ت�صريحات
لل�صحفيني � -أن الهيئة الوطنية للنفط والغاز
قامت بالتعاون مع �شركة نفط البحرين
«بابكو» لتفعيل خطط الطوارئ االحرتازية
التي نّ
تبي اخلطوات املهمة الواجب قيامها عند
حدوث �أي كوارث �أو حوادث قد ت�ؤثر على
القطاع النفطي؛ ل�ضمان ا�ستمرارية العمل
ريا
لأطول فرتة ممكنة حتت �أي ظرف ،م�ش ً
�إىل �أن «بابكو» قامت بت�أمني ال�سفن جللب
النفط ال�سعودي نتيجة لإغالق خط الأنابيب،
بالإ�ضافة �إىل تعوي�ض جزء من االنخفا�ض
لعمالئها من خالل املخزونات النفطية يف
عدد كبري من اخلزانات الذي ت�ستطيع تغذية
ال�سوق املحلي لعدة �أيام.
و�أ�ضاف قائالً« :ال يوجد ت�أثري على
توفري امل�شتقات النفطية يف ال�سوق املحلية؛
نظ ًرا لتفعيل اخلطط االحرتازية� ،أبرزها
وجود خمزون احتياطي من امل�شتقات
الأ�سا�سية كاجلازولني �أو الديزل وغاز الطبخ
والكريو�سني ووقود الطائرات يكفي لفرتات
طويلة» ،الف ًتا �إىل تخفي�ض الإنتاج ب�سبب
وجود وحدات يف ال�صيانة ،الأمر الذي �أثر على
الطاقة اال�ستيعابية.
و�أكد على ما تتميز به اململكة العربية
ال�سعودية ال�شقيقة من جدارة يف احلفاظ
على مكانتها ك�أكرب م�صدر للنفط ال�سيما بعد
عودة االنتاج �إىل معدله الطبيعي خالل وقت
قيا�سي.
وفيما يتعلق بتو�سعة م�صفاة البحرين،
قال حممد بن خليفة�« :إن تو�سعة م�صفاة

ت�صوير :ح�سن قربان
(بابكو) لزيادة القدرة الإنتاجية للم�صفاة
لـ� 400ألف برميل ت�سري وفق اخلطط
املو�ضوعة ،وبلغت ن�سبة الإجناز يف امل�شروع
حوايل  ،%30على �أن يتم بدء املرحلة

«املركزي» :تغطية �أذونات
حكومية بقيمة  100مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي تغطية الإ�صدار
رقم  )ISIN BH000O43I7Y6( 61من �أذونات
اخلزانة احلكومية ال�شهرية التي ي�صدرها م�صرف
البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  100مليون دينار
بحريني لفرتة ا�ستحقاق � 12شه ًرا تبد أ� يف 26
�سبتمرب  2019وتنتهي يف � 24سبتمرب ،2020
كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه الأذونات
 %2.87مقارنة ب�سعر الفائدة  %2.95للإ�صدار
ال�سابق بتاريخ � 29أغ�سط�س .2019
وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم  ،%97.176ومت
قبول �أقل �سعر للم�شاركة بواقع  ،%97.104عل ًما
ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة .%151
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا
الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.

الت�شغيلية خالل ال�سنتني القادمتني».
ولفت �إىل �أن امل�صايف القدمية ال ت�ستطيع
مواكبة هذه املوا�صفات ،لذلك ف�إن م�صفاة
«بابكو» ت�ستعد ملواكبة املتغريات يف الأ�سواق

اجلديدة بحيث تنتج وقودًا نظي ًفا و�صدي ًقا
للبيئة عرب اختيار التقنيات بدقة عالية،
ريا �إىل وجود �سيا�سة جديدة من منظمة
م�ش ً
املالحة البحرية للتح ّول �إىل وقود ال�سفن

منخف�ض الكربيت ،على �أن يتم تطبيقها العام
املقبل ,وفيما يتعلق بحقل خليج البحرين،
�أ�شار حممد بن خليفة �إىل �أن املرحلة احلالية
هي مرحلة التجريب بهدف جمع �أكرب قدر من
املعلومات ،ما �سي�سهم يف جذب اال�ستثمارات
من ال�شركات العاملية القادمة ،الف ًتا �إىل �أن
الغاز العميق و�صل �إىل مراحل متقدمة من
العمل ،الأمر الذي �سريفع من م�صادر الغاز يف
البحرين بجانب امل�صدر للطاقة� ،أال وهو حقل
البحرين.
وب�ش�أن االحتاد اخلليجي للتكرير ،قال:
«�إن االحتاد اخلليجي للتكرير ي�سعى دائ ًما �إىل
ا�ستقطاب كل ما هو جديد يف �أ�سواق التكرير
و�أ�سواق النفط والغاز ،فاليوم احلديث يدور
عن الطاقة املتجددة وكيفية اال�ستفادة منها يف
قطاع التكرير بالأخ�صّ  ،بجانب كيفية التعامل
مع متغريات �سيا�سة تغري املناخ».

خالل افتتاحه مللتقى �أنظمة الطاقة التناف�سية

ّ
املتجددة ال�ستمرار الطاقة
وزير النفط :ا�ستثمار الطاقات
قال وزير النفط ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة �إن
الطاقة متثل حاجة �أ�سا�سية ورئي�سة الزدهار ومنو وتطور
جميع الدول ،م�ضي ًفا �أن العامل اليوم ي�شهد العديد من التغيرّ ات
والتحديات على جميع الأ�صعدة ،ما ي�ؤكد �أهمية الرتكيز يف
هذه الفرتة على االبتكار والإبداع وتدريب الكوادر الب�شرية
القادرة على التغيري وتقدمي البحوث والتقارير والدرا�سات
املتخ�ص�صة يف هذا القطاع احليوي ،و�إيجاد احللول املتط ّورة
وا�ستثمار الطاقات املتجددة ،كالطاقة ال�شم�سية والرياح
وغريها؛ خللق فر�ص جديدة متكاملة يتم من خاللها حت�سني
وتطوير وازدهار وا�ستمرار الطاقة.
و�أ�شاد الوزير -يف كلمته خالل ملتقى �أنظمة الطاقة
التناف�سية  2019الذي عُ قد بفندق الدبلومات البحرين �أم�س،
مب�شاركة عدد من امل�س�ؤولني واملهتمني واملهند�سني والأكادمييني

املحليني والإقليميني والعامليني -بالدور الذي يقوم به االحتاد
اخلليجي للتكرير يف عقد العديد من الفعاليات املتخ�ص�صة يف
جمال الطاقة من م�ؤمترات ومعار�ض وندوات ،تهدف �إىل تعزيز
�أهمية القطاع النفطي وال�سعي احلثيث لتطويره واملحافظة
عليه ،من خالل امل�شاركة الفعّ الة يف خمتلف امللتقيات من �أجل
االطالع على خمتلف اخلربات واملعارف و�أحدث ما تو صّ
� لت
�إليه التكنولوجيات احلديثة يف هذا ال�ش�أن.
وحتدث يف اجلل�سة االفتتاحية كل من �سليمان الربقان
نائب رئي�س عمليات التكرير وتقطري الغاز امل�سال يف �شركة
�أرامكو ،وفيليب تنقاي رئي�س البوليتكنك مونرتيال  -كندا
الذي تط ّرق يف حديثه �إىل الدور الرئي�س للهيدروجني يف
اقت�صاد منخف�ض الكربون ،و�أحمد خ�ضري اخ�صائي تكرير
ب�شركة �أرامكو الذي تط ّرق �إىل الطاقة املتجددة يف الدول

امل�صدرة للبرتول.
وقد ا�شتمل امللتقى على عدة موا�ضيع� ،أهمها تقنية
هورايزون التي تدعم ال�صناعات القائمة بطرق غري متوقعة
وتقدمي حلول متط ّورة وفر�ص جديدة لتح�سني ال�صيانة
واملوثوقية ،والتطبيقات الفريدة للطاقة ال�شم�سية التي �شملت
التمثيل ال�ضوئي واال�صطناعي والتطبيقات احلرارية للطاقة
ال�شم�سية يف �إنتاج املواد الكيميائية والوقود وحتلية املياه،
كما ناق�ش امللتقى �صناعة الكهربة الكيميائية �إذ تطرق �إىل
البحوث والدرا�سات احلديثة املتعلقة بالطرق املبتكرة لإعادة
تن�شيط الكربون واملواد الإولية غري التقليدية ،مثل ثاين �أك�سيد
الكربون والغاز ال�صخري .وقد �شارك يف هذا امللتقى -الذي
ينظمه االحتاد اخلليجي للتكرير -عدد من املتحدثني العامليني
املتخ�ص�صني يف هذا القطاع.

بهدف بناء م�ستقبل رقمي للقطاع املايل يف البحرين

« »BIBFيطلق �أول برنامج ماج�ستري فـي التكنولوجيا املالية

د� .أحمد عبداحلميد

�أعلن معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية ()BIBF
�إطالقه لربنامج املاج�ستري يف التكنولوجيا املالية (- )FinTech
الذي ُيعد الأول من نوعه يف املنطقة ،-لبناء الكفاءات املتخ�ص�صة
يف جمال «الفنتك» ،يف خطوة �ستع ّزز من ح�ضور البحرين وتقدمها
يف جمال التكنولوجيا املالية كمحور �أ�سا�سي لتطور العمل املايل
وامل�صريف يف اململكة.
وي�أتي �إطالق هذا الربنامج بالتعاون مع جامعة �سرتاثكاليد
اال�سكتلندية� ،إحدى �أبرز و�أعرق اجلامعات يف اململكة املتحدة،
لتقدمي برنامج تخ�ص�صي متكامل يقوم على تعزيز قدرات االبتكار
والإبداع يف قطاع التكنولوجيا املالية ،وت�أهيل �صف ريادي يف
املنطقة من الكوارد البحرينية املتخ�ص�صة.
وتهدف هذه اخلطوة �إىل تعزيز مكانة اململكة مرك ًزا رائدًا
للتكنولوجيا املالية يف املنطقة ،وتقدمها يف هذا املجال الذي ُيعد

املحور الأ�سا�سي لتطور العمل امل�صريف واملايل يف اململكة .ومن
املق ّرر �أن تبد�أ �أول دفعة لهذه ال�سنة يف �سبتمرب  2019وملدة 12
�شه ًرا.
ويقدم الربنامج منهجا ً �أكادمييا ً ثريا ً �إ�ضاف ًة �إىل تزويد امللتحقني
مبهارات الإبداع واالبتكار يف جمال التكنولوجيا املالية ،كما
�سي�شمل جمموعة من الأ�ساليب املالية والربجمة وحتليل البيانات
واللوائح والتكنولوجيا ،بالإ�ضافة �إىل تطبيقات تقنية البلوك ت�شني
(.)Blockchain
وبهذه املنا�سبة� ،ص ّرح مدير معهد « »BIBFالدكتور �أحمد
عبداحلميد ال�شيخ بالقول« :ي�سرنا التعاون امل�ستمر مع جامعة
�سرتاثكاليد العاملية لإطالق برنامج املاج�ستري يف التكنولوجيا
املالية� ،إذ �ست�سهم هذه املبادرة يف تعزيز ر�ؤية اململكة لتطوير
القطاع اخلا�ص والكوادر الوطنية».
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قطاع البنوك ي�ستحوذ على %79

املجـل�س العــام للبـنـوك يـدعـم
املـبــادرة العــالـمـيــة حــول اال�ستـدامــة

«بور�صة البحرين» :تداول  7ماليني �سهم بقيمة  1.8مليون دينار
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم �أم�س الثالثاء عند م�ستوى
 1520.13بارتفاع قدره  0.70نقطة مقارنة ب�إقفاله يوم �أم�س
الأول االثنني ،يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحرين الإ�سالمي» عند م�ستوى
 747.80بارتفاع قدره  2.91نقطة مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وقد تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين»  7.26مليون �سهم،
بقيمة �إجمالية قدرها  1.85مليون دينار بحريني ،مت تنفيذها من خالل
� 89صفقة� ،إذ ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك
التجارية التي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة  1.47مليون دينار� ،أي ما
ن�سبته  %79.35من القيمة الإجمالية للتداول وبكمية قدرها 5.28
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 46صفقة .وجاء البنك الأهلي املتحد
يف املركز الأول �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة  1.27مليون دينار� ،أي

�أعلن املجل�س العام للبنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية ،املمثل
الر�سمي العاملي للبنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية ومقره البحرين عن التزامه
يف دعم ممار�سات اال�ستدامة والبيئة من
خالل ت�أ�سي�س جمموعة عمل متخ�ص�صة
لال�ستدامة ،ت�ضم �أهم و�أكرب البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية وامل�ؤ�س�سات
الدولية من الأع�ضاء و�أ�صحاب امل�صالح.
متا�ش ًيا مع اخلطة اال�سرتاتيجية
للمجل�س العام للفرتة 2022-2019
والتي تركز على دعم القيمة امل�ضافة
وتعزيز اال�ستدامة وممار�سات العمل
امل�س�ؤول داخل ال�صناعة ،ي�سعى املجل�س
العام لتحقيق التنمية امل�ستدامة يف
القطاع املايل العاملي عرب تعزيز الوعي
حول �أهداف التنمية امل�ستدامة للأمم
املتحدة ،وذلك من خالل التعاون يف
�إ�صدار مطبوعات م�شرتكة مع الأمم
املتحدة مثل موجز املجل�س العام حول:
«املالية الإ�سالمية و�أهداف الأمم املتحدة
للتنمية امل�ستدامة» ،وتقرير اال�ستبيان
العاملي للم�صرفيني الإ�سالميني 2019
حول« :اال�ستدامة وحمركات النمو
والتحديات التنظيمية» والذي �أبرز ملحة
عامة عن �أهداف التنمية امل�ستدامة ودرا�سة

ما ن�سبته  %68.78من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة وبكمية قدرها
 3.79مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 22صفقة� .أما املركز الثاين
فكان ل�شركة البحرين لالت�صاالت (بتلكو) بقيمة قدرها � 131.30ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته  %7.10من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة بكمية
قدرها � 341.03ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 9صفقات.
ثم جاءت جمموعة جي اف ات�ش املالية بقيمة قدرها � 126.87ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته  %6.86من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية
قدرها  1.41مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 14صفقة.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم � 15شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم
� 3شركات ،يف حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 3شركات ،وحافظت بقية
ال�شركات على �أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.

«�إن جي �إن» تز ّود ق�صر العرين بتطبيق «هوتيزا» لل�ضيافة الذكية
�أكد اخلبري يف �ش�ؤون ال�سياحة والفندقة
الدكتور عي�سى فقيه �أن التطبيقات التقنية احلديثة
�أ�صبحت عامالً حا�س ًما يف رفع تناف�سية وزيادة
ربحية من�ش�آت القطاع ال�سياحي يف مملكة البحرين،
وتقدمي خدمات �سياحية وفندقية مميزة للنزالء
وال�سياح ،م�ضي ًفا �أنه «بو�سع احللول التقنية
الذكية �أن تعزز تدفقات الإيرادات ،ومت ّكن الفنادق
من التع ّمق يف فهم عملياتها والعادات التي يتبعها
النزالء والتوجهات القائمة».

د .فقيه ،وهو الرئي�س التنفيذي ل�شركة العرين
لال�ستثمار ،قال يف ت�صريح له على هام�ش تزويد
�شركة «�إن جي �إن» الدولية لنظم املعلومات ق�صر
و�سبا العرين ذي خم�س النجوم بحلول «هوتيزا»
لل�ضيافة الذكية� ،إن التح ّول الرقمي يف قطاع
ال�ضيافة بالبحرين مل يعد خيا ًرا ،بل �أ�صبح �ضرورة
ملحة ،و�أ�ضاف «يف هذا الإطار ،ي�سرنا �أن نكون �أول
فندق يف البحرين يقدم نهج ال�ضيافة املبتكرة مع
حلول الفنادق الذكية ل�ضيوفنا».

الدكتور عي�سى فقيه

املبادرات املتخذة من قبل البنوك الإ�سالمية
نحو حتقيق هذه الأهداف وت�سليط ال�ضوء
على الفجوة التمويلية احلالية لأهداف
الأمم املتحدة ودور التمويل الإ�سالمي يف
حتقيق التنمية امل�ستدامة.
وبح�سب بيان ر�سمي يتم التح�ضري
لعدد من املبادرات لتحقيق �أهداف التنمية
امل�ستدامة من خالل ت�أ�سي�س جمموعة عمل
املجل�س العام لال�ستدامة والتي تهدف
�إىل تعزيز مبادئ امل�س�ؤولية البيئية
واالجتماعية واحلوكمة لدى امل�ؤ�س�سات
املالية الإ�سالمية .و�ستت�ضمن املجموعة
عددًا من اخلرباء من امل�ؤ�س�سات الأع�ضاء
وامل�ؤ�س�سات الدولية الأخرى بغر�ض
توجيه البنوك وامل�ؤ�س�سات املالية
الإ�سالمية لتحقيق التنمية امل�ستدامة
مع احلفاظ على غر�س قيم التمويل
الإ�سالمي يف املمار�سات املالية .كما
�ستعمل املجموعة على دعم املبادرة
العاملية للحفاظ على املناخ يف �إطار
اتفاقية باري�س للمناخ العاملي من خالل
تطوير مناذج لقيا�س مدى التزام البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية الإ�سالمية يف احلد من
انبعاث الكربون عرب املحافظ اال�ستثمارية
واملعامالت التمويلية ،ومن خالل �إن�شاء
جمموعة عمل اال�ستدامة.

م�ؤمتر الأ�سمدة ال�سنوي العا�شر لـ«جيبكا» ينطلق ر�سم ًيا ..ال�سعدون:

ّ
ُ
التحديات اجلديدة فر�ضت على منتجي الأ�سمدة اخلليجيني البحث عن تقنيات جديدة لتح�سني الإنتاج
م�سقط  -كاظم عبداهلل:
�أك��د الأم�ين العام لالحتاد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات «جيبكا»
الدكتور عبدالوهاب ال�سعدون �أن التحديات
واملتغريات اجلديدة التي تواجهها �صناعة
البرتوكيماويات والأ�سمدة ،تفر�ض على
املنتجني يف منطقة اخلليج �ضرورة البحث
عن �أحدث التقنيات لتعزيز كفاءة �إنتاجها،
وخف�ض كلفة الإنتاج.
وقال ال�سعدون يف ت�صريحات خا�صة
ل��ـ«الأي��ام» ،على هام�ش انعقاد م�ؤمتر
الأ�سمدة العا�شر لالحتاد اخلليجي «جيبكا»
العمانية م�سقط
الذي ت�ست�ضيفه العا�صمة ُ
يف الفرتة � 26-24سبتمرب اجل��اري� ،إن
هذا امل�ؤمتر ُيعد من�صة جلميع املنتجني
واملوزعني و�شركات التقنية لطرح الأفكار
التي ت�ساعد على توفري التقنيات الالزمة
التي ي�ستطيع من خاللها املنتجون الو�صول
�إىل �أف�ضل جودة �إنتاجية ممكنة.
و�أو����ض���ح ال�����س��ع��دون �أن قطاع
البرتوكيماويات والأ�سمدة ي�شهد مناف�سة
قوية يف ال�سوق العاملية ،وحت ّول عدد من
الدول التي كانت متثل �أ�سواق مهمة كال�صني
والواليات املتحدة و�أمريكا ال�شمالية �إىل
االكتفاء الذاتي ،ما �أوجد عدم توازن بني
العر�ض والطلب ،و�أدى �إىل نوع من التباط�ؤ
يف الطلب العاملي.
ولفت �إىل �أن حجم الإنتاج اخلليجي
ال�سنوي يبلغ  40مليون طن من الأ�سمدة،
و�أن  %90من الإنتاج ي�صدر �إىل الأ�سواق
العاملية ،م�ضي ًفا �أن دول اخلليج تعتمد على
يف�سر
تكنولوجيات عالية يف الإنتاج ،وهذا ّ
منو الإنتاج اخلليجي ب�شكل م�ستمر.
وب�ش�أن ا�ستهداف الأ�سواق الأفريقية،
�أكد ال�سعدون �أن الدول اخلليجية مازالت
جادة يف اقتحام ال�سوق الأفريقي؛ ملا ميثله
ريا
من م�ستقبل واعد ل�صناعات الأ�سمدة ،م�ش ً
�إىل �أن النمو ال�سكاين يف �أفريقيا �سيزيد من
الطلب على الغذاء ،وبالتايل �سيزداد الطلب
على الأ�سمدة التي ت�شكل عن�ص ًرا مه ًما
ورئي�سا يف الإنتاج الزراعي.
ً
وك�شف ال�سعدون عن وجود خطط ل�ضخ
ا�ستثمارات خليجية يف الأ�سواق الأفريقية
من �أج��ل حت�سني البنى التحتية ،وعمل
�شراكات مع �شركات �أفريقية لت�أ�سي�س مراكز
لتوزيع الأ�سمدة ،وت�أ�سي�س بنية حتتية

د .عبدالوهاب ال�سعدون

الدكتور عبدالرحمن جواهري يتو�سط وفد �شركة جيبك

ّ
ل�ضخ ا�ستثمارات خليجية يف ال�سوق الأف��ري��ق��ي لتح�سني بنيتها التحتية وت�شييد م��راك��ز ت��وزي��ع متكاملة
خطط
ع��ب��درب��ه :م�ستقبل �صناعة امل��غ��ذي��ات ال��زراع��ي��ة يعتمد ع��ل��ى دع��م��ه��ا ل�لا���س��ت��دام��ة وامل��ن��ت��ج��ات ال�صديقة للبيئة
م�������ش���ارك���ة ف���اع���ل���ة جل���ي���ب���ك يف امل������ؤمت�����ر وم����وق����ع ال�������ش���رك���ة يف امل����ع����ر�����ض ي����ن����ال اه����ت����م����ام امل�������ش���ارك�ي�ن
متكاملة لتلك املراكز ت�شمل امل�ستودعات
ومنظومة الإمداد املتكاملة.
من جانبه ،قال نائب الرئي�س التنفيذي
للمغذيات الزراعية ب�شركة �سابك ال�سعودية
نائب رئي�س جلنة الأ�سمدة يف االحت��اد
اخلليجي للبرتوكيماويات والكيماويات
«جيبكا»� ،سمري عبدربه� ،إن م�ستقبل �صناعة
الأ�سمدة يف املنطقة يعتمد على التميز يف
مو�ضحا �أن على جميع املنتجني
الإنتاج،
ً
اخلليجيني التح ّول نحو ت�صنيع املنتجات
واملغذيات الزراعية التي تدعم اال�ستدامة
وال�صديقة للبيئة.
و�أكد عبدربه �أن املعطيات اجلديدة يف
العامل ومنطقة اخلليج حتتم على املنتجني
توجيه املغذيات الزراعية «الأ�سمدة» ،بحيث
تكون بكميات �أقل من الرتبة وخالية من
االنبعاثات الكربونية ،الف ًتا �إىل �أن ذلك لن
يتم �إال با�ستخدام تقنيات عالية وحديثة.
و�أثنى عبدربه على ما ت�ض ّمنه امل�ؤمتر
من الور�ش واجلل�سات النقا�شية التي ت�سلّط
ال�ضوء على العديد من اجلوانب التي ت�سهم
يف حت�سني كفاءة الإنتاج اخلليجي.

و�أ�شاد عبدربه مب�شاركة جمموعة من
طلبة اجلامعات اخلليجية يف امل�ؤمتر ،وقال
�إن هذه اخلطوة ت�سهم يف بناء وتهيئة جيل
جديد من القادة امل�ستقبليني يف �صناعة
البرتوكيماويات ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستفادة
من الأفكار التي يطرحها ال�شباب يف �إثراء
القطاع ومنوه.

االفتتاح الر�سمي مل�ؤمتر

وتنطلق اليوم ر�سم ًيا فعاليات امل�ؤمتر
العا�شر للأ�سمدة ل�لاحت��اد اخلليجي
للبرتوكيماويات والكيماويات ،وذلك حتت
رعاية وزي��ر الزراعة وال�ثروة ال�سمكية
العماين الدكتور حمد بن �سعيد العويف،
ُ
�إذ ي�ستقطب امل�ؤمتر ال�سنوي لـ «جيبكا»
نخبة من ال�شخ�صيات املهمة والفاعلة
يف هذه ال�صناعة اال�سرتاتيجية باملنطقة
العربية والعامل� ،إ�ضافة �إىل م�ستهلكي
الأ�سمدة وممثلي احلكومات ،وذلك بهدف
تبادل املعلومات واخلربات واالطالع على
�آخر امل�ستجدات والتطورات التي ت�شهدها
�صناعة الأ�سمدة ،وا�ستك�شاف ومناق�شة

الق�ضايا الرئي�سة املتعلقة بالأمن الغذائي
واال�سرتاتيجيات طويلة الأج��ل لت�صنيع
الأ���س��م��دة ،وتعزيز ال��ق��درة التناف�سية
لل�شركات وامل�ؤ�س�سات ال�صناعية مع احلفاظ
على البيئة.
و ُتعد �صناعة الأ�سمدة يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي واحدة من �أكرب ال�صناعات
وركيزة �أ�سا�سية القت�صادات عدد من الدول
العربية واخلليجية� ،إذ ت�شهد دول اخلليج
العربية تطو ًرا يف �صناعة الأ�سمدة الكيماوية
مع زيادة الإنتاج والت�صدير �إىل خمتلف
الأ�سواق العاملية؛ وذلك ب�سبب االحتياطات
الكبرية من املواد الأولية الالزمة لإنتاجها.

م�شاركة فاعلة ومميزة جليبك

ت�شارك �شركة اخلليج للبرتوكيماويات
«جيبك»  -كعادتها  -يف جميع امل�ؤمترات
اخلليجية بفاعلية ،ودائ ًما ما يكون لها
ح�ضور قوي ومميز� ،سواء من حيث حجم
امل�شاركة �أو من خ�لال كم الأف��ك��ار التي
تطرحها ال�شركة من خالل ممثليها يف جميع
الور�ش واجلل�سات النقا�شية.

ويرت�أ�س وفد �شركة «جيبك» الدكتور
عبدالرحمن جواهري الذي �سيلقي اليوم
كلمة رئي�سة يف احلفل االفتتاحي للم�ؤمتر،
وي�ضم الوفد جمموعة من مديري وموظفي
ال�شركة ،بالإ�ضافة �إىل دعم ال�شركة مل�شاركة
ممثلني عن وزارة الأ�شغال والبلديات
والتخطيط العمراين.
ويف املعر�ض امل�صغر املرافق للم�ؤمتر،
ت�شارك �شركة جيبك من خالل موقع مميز،
ريا من جانب
�إذ نال موقع ال�شركة اهتما ًما كب ً
امل�شاركني يف امل�ؤمتر.

ح�ضور لطلبة البحرين

كما حر�صت �شركة «جيبك» على
دعم م�شاركة نخبة من طلبة جامعات
البحرين ،وي�أتي ذلك �ضمن �إطار خطط
ال�شركة الرامية �إىل تعزيز �شراكتها
مع املجتمع البحريني ،ودع��م الطلبة
املتفوقني يف امل�شاركة بهذه املنتديات
العاملية التي تك�سبهم املزيد من اخلربة
واملعرفة ،وت�سهم يف �صقل �إمكاناتهم
القيادية.
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ت�شييد  3حمطات وقود بحرية مطلع  2020بكلفة � 750ألف دينار ..ال�صباغ:

أرا�ض لبناء حمطات وقود بنهاية العام بكلفة  6ماليني دينار
تخ�صي�ص ٍ � 6
هدى عبدالنبي:
ك�شف مدير عام امل�شاريع اخلا�صة
ب�شركة نفط البحرين «بابكو» خالد
ال�صباغ �أن ال�شركة ال تزال تتفاو�ض مع
احلكومة لتخ�صي�ص � ٍ
أرا�ض جديدة لبناء
 6حمطات وقود برية يف خمتلف مناطق
البحرين ،متوقعً ا �أن يتم تخ�صي�صها
بنهاية العام اجلاري ،على �أن يتم اكتمال
�أعمال البناء بنهاية الن�صف الأول من
العام  ،2020بكلفة �إجمالية ت�صل �إىل 6
ماليني دينار.
و�أو�ضح ال�صباغ يف ت�صريح لـ«الأيام
االقت�صادي» �أن ال�شركة تعكف حال ًيا
على �إن�شاء  3حمطات بحرية خا�صة
لل�صيادين يف البديع ور�أ�س حيان
واملحرق ،بكلفة � 750ألف دينار ،الف ًتا �إىل
�أن ال�شركة تنتظر و�صول الأجهزة التي
�سيتم ا�ستخدامها يف هذه املحطات� ،إذ من
املتوقع �أن ت�صل نهاية العام اجلاري ،على
�أن يتم ت�شغيلها مطلع العام املقبل.
وحول ن�سبة الإجناز يف حمطات
الوقود التي تعكف ال�شركة على ت�شييدها

خالد ال�صباغ

حال ًيا� ،أو�ضح �أن ن�سبة الإجناز يف
حمطات الوقود الأربع التي تعكف ال�شركة
على ت�شيدها يف الوقت احلايل يف عوايل
ومنطقة ال�ساية بالب�سيتني ،بالإ�ضافة �إىل
منطقة الرفاع بجانب م�صنع التكرير ،يف
حني تقع املحطة الرابعة مدينة �سلمان،
جتاوز الـ %50حتى الآن ،على �أن يتم
االنتهاء من ت�شغيلها بنهاية العام اجلاري.
وحول اخلدمات التي ت�ض ّمها حمطات
الوقود� ،أكد ال�صباغ �أن حمطات الوقود

�ست�ضم حمالت جتزئة من مطاعم
و�سوبرماركتات ،بالإ�ضافة �إىل مغا�سل
لل�سيارات وخدمات قطع غيار ال�سيارات،
الف ًتا �إىل �أن ذلك �س ُي�سهم � ً
أي�ضا يف خلق
فر�ص عمل تقدمها هذه ال�شركات.
وبح�سب �أحدث الإح�صاءات ،ف�إن
عدد حمطات التز ّود بالوقود للمركبات
بجميع �أنواعها يف البحرين ت�صل �إىل 51
حمطة وقود مرخ�صة عامة ،منها 48
حمطة (برية) لل�سيارات  16منها تديرها

«بابكو» ،و 3حمطات وقود (بحرية)
للقوارب موزعة على خمتلف مناطق
البحرين.
كما �أن جميع املحطات الربية تبيع
وقود اجلازولني بنوعيه اجليد واملمتاز،
يف حني  10منها تبيع اجلازولني ال�سوبر
الذي طرح يف عام  .2017ويتوافر
� ً
أي�ضا بعدد من املحطات وقود الكريو�سني
والديزل مبا يخدم ال�سوق املحلية
واحتياجاتها.

وزير ال�صناعة يجتمع بال�سفري الربيطاين
اجتمع وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة زايد بن را�شد الزياين ام�س
بـ«� »Roderick Drummondسفري اململكة املتحدة لدى مملكة البحرين لدى مملكة
البحرين ،وذلك مبنا�سبة ا�ستالم مهمته الدبلوما�سية يف البالد.
وقد مت خالل اللقاء ا�ستعرا�ض عدد من املو�ضوعات والق�ضايا ذات االهتمام
امل�شرتك بني مملكة البحرين واململكة املتحدة ،معر ًبا الوزير يف هذا ال�صدد عن
ترحيب مملكة البحرين و�إ�شادتها بكافة اخلطوات التي تتخذها حكومتا البلدين
ال�صديقني والهادفة �إىل تعزيز عالقاتهما امل�شرتكة والتاريخية ،م�ؤكدًا �سعي احلكومة
املوقرة يف توثيق عالقاتها مع اململكة املتحدة وزيادة �آفاق التعاون الثنائي بينهما
يف خمتلف املجاالت ال�صناعية والتجارية واال�ستثمارية ،متمنيا ً لل�سفري كل التوفيق
والنجاح يف مهامه الدبلوما�سية اجلديدة يف مملكة البحرين.

اقت�صاد 11

خليفة بن دعيج :ا�ست�ضافة البحرين
مل�ؤمتر املتداولني يعزز �سمعة القطاع امل�صريف
�أكد ال�شيخ خليفة
بن دعيج بن خليفة �آل
خليفة رئي�س دي��وان
ويل ال��ع��ه��د رئي�س
جمل�س �إدارة جمعية
للمتداولني
البحرين
يف الأ����س���واق املالية
� ACIأهمية ا�ست�ضافة
البحرين للم�ؤمتر الرابع
والأرب���ع�ي�ن ل�لاحت��اد
العربي للمتداولني يف
ال�شيخ خليفة بن دعيج
الأ�سواق املالية ،ICA
وال���ذي ي���أت��ي برعاية
من �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة
ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س
الوزراء حفظه اهلل ،يومي  24و� 25أكتوبر القادم يف فندق
الريتز كارلتون.
و�أو�ضح ال�شيخ خليفة بن دعيج بن خليفة �آل خليفة �أن
مملكة البحرين ت�ست�ضيف هذا امل�ؤمتر للمرة اخلام�سة ،حيث
�سبق و�أن ا�ست�ضافته يف الأعوام  1979و 1991و1999
و 2013على التوايل ،لت�سجل البحرين بذلك ا�سمها بني �أكرث
الدول ا�ست�ضافة لهذا امل�ؤمتر منذ انطالقته يف لبنان عام
.1973
وقال �إن «امل�ؤمتر الرابع والأربعني لالحتاد العربي
للمتداولني يف الأ�سواق املالية ICAالذي يقام هذا العام
بالتعاون مع م�صرف البحرين املركزي ،يعد فر�صة مواتية
للتعريف مبملكة البحرين والنظام امل�صريف واملايل املحلي
وجمال اال�ستثمارات املبا�شرة وغري املبا�شرة فيها� ،إ�ضافة �إىل
دور مملكة البحرين يف التطور امل�ستقبلي لأ�سواق التداوالت
املالية.
ونوه ال�شيخ خليفة بن دعيج بن خليفة �آل خليفة بالدور
البارز الذي تنه�ض به امل�ؤ�س�سات املالية وامل�صرفية يف
مملكة البحرين ،م�شيدًا مببادرة عدد كبري من تلك امل�ؤ�س�سات
�إىل دعم جمعية البحرين للمتداولني يف الأ�سواق املالية يف
عملها على تنظيم «امل�ؤمتر الرابع والأربعني لالحتاد العربي
مو�ضحا �أن هذا الدعم
للمتداولني يف الأ�سواق املالية ،»ICA
ً
يوفر فر�صة نوعية �أمام تلك امل�ؤ�س�سات ال�ستعرا�ض جتاربها
الناجحة �أمام كبار �صناع القرار االقت�صادي يف البحرين
واملنطقة والعامل� ،إ�ضافة �إىل تعزيز �سمعتها والدخول يف
عالقات عمل مثمرة مع م�ؤ�س�سات مالية وم�صرفية �إقليمية
وعاملية مرموقة.

