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«كريدي مك�س» تر�صد ميزانية كبرية للتحول الرقمي ..مريزا:

�إ�ضافة «حتويل الأموال للخارج» ملحفظة «مك�س واليت» قري ًبا
هدى عبدالنبي:

«طريان اخلليج» ت�ست�ضيف
اجتـمـاعً ا لالتـحـاد العـربـي للنقـل اجلـوي
ا�ست�ضافت طريان اخلليج  -الناقلة الوطنية ململكة البحرين  -م�ؤخ ًرا االجتماع
ال�سنوي للموارد الب�شرية التابع لالحتاد العربي للنقل اجلوي ،والذي �أقيم يف فندق
ويندهام غراند البحرين .وقد ح�ضر االجتماع ِ
ممثلون عن الناقالت الإقليمية ،بالإ�ضافة
�إىل موظفي دائرة املوارد الب�شرية يف الناقلة امل�ضيفة (طريان اخلليج) .احلدث الذي
امتد على مدى ثالثة �أيام ت�ضمن االجتماع الرئي�سي ،وعدد من الندوات ،وزيارة تثقيفية
�إىل متحف البحرين الوطني ،حيث تعرفت الوفود امل�شاركة على تاريخ وثقافة مملكة
البحرين.
وبح�سب بيان لها ،تعد طريان اخلليج من �أقدم �أع�ضاء االحتاد العربي للنقل اجلوي؛
حيث تعترب الناقلة الوطنية من �أوائل الناقالت الإقليمية التي ان�ضمت �إىل االحتاد يف
عام .1971

انخفا�ض �أ�سعار النفط بفعل
انـحـ�ســـار �آمــال اتـفـاق �أمـريكــا والـ�صـني

ك�شف الرئي�س التنفيذي لـ«كريدي
مك�س»  -ال�شركة البارزة يف جمال البطاقات
امل�صرفية واملدفوعات  -يو�سف مريزا� ،أن
ال�شركة تعكف على درا�سة تطوير حمفظتها
الإلكرتونية «مك�س واليت» لإ�ضافة عدد من
اخلدمات� ،أهمها التعاون فيما يتعلق بقراءة
الرموز ،وخدمة حتويل الأموال للخارج ،ما
�سي�ساهم يف م�ساعدة الكثري من املغرتبني يف
حتويل الأموال للخارج يف دقائق معدودة.
وحول عدد الدول التي �ست�شملها� ،أ�شار
 يف ت�صريح لل�صحافيني � -إىل �أن «كريديمك�س» تطمح �إىل �إطالق اخلدمة خالل هذا
العام ،وت�شمل ما يقارب  35دولة ،الف ًتا �إىل
�أن امل�شروع يتم بالتعاون مع بنك البحرين
والكويت.
و�أو�ضح مريزا �أن ال�شركة ب�صدد �إطالق
حزمة م�شروعات �ضمن ا�سرتاتيجيتها للتحول
الرقمي و�إطالق منتجات تكنولوجيا يف جمال
اخلدمات املالية.
و�أكد �أن ال�شركة ر�صدت ميزانية كبرية
لهذا التحول ،لكنه حت ّفظ عن ذكر �أي �أرقام،
مبي ًنا �أن فريق ال�شركة �سيقوم ب�إ�ضافة خدمات
دفع الفواتري �إىل تطبيق «كريدي مك�س».
ولفت مريزا �إىل �أن «كريدي مك�س» تعكف

على �إ�ضافة عدد من العمالت اخلارجية �إىل
البطاقة االئتمانية التي �أطلقتها يف وقت �سابق
وتوفر خيارات وا�سعة من العمالت الرئي�سية
العاملية ،والتي ت�ساعد ال�سياح وكثريي ال�سفر
يف اخلارج بال�شراء والت�سوق والدفع ب�سهولة
بعمالت تلك البالد �أو عمالت رئي�سية مثل
الدوالر واليورو وغريها من العمالت.
و�أكد �أن ا�سرتاجتية ال�شركة تقوم على

توفري �آخر م�ستجدات التكنولوجيا املتاحة يف
العامل �إىل زبائن ال�شركة ومنحهم جتربة �أف�ضل
يف �إجناز معامالتهم املالية بكل ي�سر و�سهولة،
إحلاحا
الف ًتا �إىل �أن الزبائن باتوا �أكرث وع ًيا و�
ً
للح�صول على املنتجات الرقمية احلديثة،
و�أنهم املحرك الرئي�س للتحول الرقمي يف
القطاع امل�صريف� ،إذ �أ�صبح الزبائن �أكرث اطالعً ا
على جتارب دول العامل يف جمال «الفنتك».

قطاع البنوك ي�ستحوذ على الن�سبة الأعلى من التعامالت

بور�صة البحرين تنهي الأ�سبوع بارتفاع  5.11نقطة

�سول (رويرتز)
تراجعت �أ�سعار النفط �أم�س اخلمي�س
بفعل توقعات ب�أن ا�ستئناف املحادثات
التجارية بني الواليات املتحدة وال�صني لن
ينهي احلرب التجارية بني �أكرب م�ستهلكني
يف العامل للخام ،وتفاقم القلق ب�ش�أن
االقت�صاد العاملي والطلب على الوقود.
وقل�صت ال�صني� ،أكرب م�ستورد يف
العامل للنفط ،التوقعات ب�إبرام اتفاق من
خالل املحادثات التي تنعقد يومي اخلمي�س
واجلمعة لتفادي زيادة اقرتحها الرئي�س
الأمريكي دونالد ترامب للر�سوم اجلمركية
على �سلع �صينية بنحو  250مليار دوالر
�إىل  %30من  %25يف � 15أكتوبر �إذا مل تكن
هناك م�ؤ�شرات على �إحراز تقدم.
و�أدى النزاع �إىل ا�ضطراب �سال�سل
الإمدادات العاملية و�أبط أ� النمو يف �أكرب
اقت�صادين يف العامل ،ما يكبح ا�ستهالك
الوقود يف البلدين.
وبحلول ال�ساعة  06:54بتوقيت
جرينت�ش ،تراجعت العقود الآجلة خلام

القيا�س العاملي برنت ت�سعة �سنتات �أو
� %0.2إىل  58.23دوالر للربميل .وهبطت
العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي � 12سنتا �أو � %0.2إىل 52.47
دوالر للربميل.
واخلامان مرتاجعان ما يزيد عن 20
باملئة منذ �أن بلغاها يف �أبريل.
وتتعر�ض الأ�سعار �أي�ضا ل�ضغوط
بفعل تقرير عن ارتفاع خمزونات اخلام
يف الواليات املتحدة �أكرب منتج للنفط يف
العامل حاليا.
وقالت �إدارة معلومات الطاقة الأمريكية
يوم الأربعاء �إن خمزونات الواليات املتحدة
من النفط ارتفعت  2.9مليون برميل يف
الأ�سبوع املنتهي يف الرابع من �أكتوبر
مبا يزيد مبقدار مثلي توقعات املحللني
بت�سجيل زيادة قدرها  1.4مليون برميل.
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،عدلت منظمة البلدان
امل�صدرة للبرتول (�أوبك) اتفاقها للإنتاج
بهدوء لل�سماح لنيجرييا بزيادة �إنتاجها
مما ي�ضيف املزيد من الإمدادات.

�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام»
يـوم �أم�س اخلمي�س عند م�ستوى
 1,523.04بارتفاع وقدره
 5.11نقطة مـقارنـة ب�إقفالـه
يوم �أم�س الأول الأربعاء ،يف حني
�أقفل «م�ؤ�شر البحريـن الإ�سالمـي»
عند م�ستوى  748.53بارتفاع
وقـدره  1.79نقطة مـقارنـة
ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق
املالية املتداولة يوم �أم�س يف
«بـور�صة البحريـن» 2.56
مليون �سهم ووحدة ،بقيـمة
�إجـمـالية قدرها � 688.49ألف
ديـنـار بـحريــنـي ،تـم تنفيذها
من خالل � 86صفقة على النحو
التايل ،تداول امل�ستثمرون يف
«بور�صة البحرين»  2.40مليون
�سهم بقيمة قدرها 674.02
�ألف دينار بحريني مت تنفيذها
من خالل � 84صفقة ،وركز
امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم
قطاع البنوك التجارية والتي

بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 459.79ألف دينار بحريني،
�أي مان�سبته  %66.78من القيمة
الإجمالية للأوراق املالية املتداولة
وبكمية قدرها  1.43مليون �سهم،
مت تنفيذها من خالل � 42صفقة.
جاء البنك الأهلي املتحد يف
الـمركـز الأول� ،إذ بـلغت قيـمة
�أ�سهمه الـمتداولـة � 249.52ألف
ديـنـار بحريني� ،أي ما ن�سبته
 %36.24من �إجـمـالـي قيمة

الأوراق املالية املتداولة وبكـمية
قدرها � 736.30ألف �سهم ،تـم
تنفيذها من خـالل � 10صفقات.
�أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان
لـبنك البحرين والكويت بقيـمة
قدرها � 145.15ألف ديـنـار
بحريني� ،أي ما ن�سبته %21.08
من �إجـمـالـي قيمة الأوراق املالية
املتداولة وبكـمية قدرها 267.66
�ألف �سهم ،تـم تنفيذها مـن خـالل
� 13صفقة.

ثـم جاءت �إي بي �إم تريمينالز
البحرين بقيـمة قدرهـا 59.87
�ألف ديـنـار بحريني� ،أي ما
ن�سبته  %8.70من �إجـمـالـي
قيمة الأوراق املالية املتداولة،
وبكـمية قدرها � 52.62ألف �سهم،
تـم تنفيذها من خالل � 3صفقات.
وقد تـم يـوم �أم�س تداول
�أ�سهم � 22شركة ،ارتفعت
�أ�سعار �أ�سهم � 4شركات ،يف
حني انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم
� 5شركات ،وحافـظت بقـيـة
ال�شركـات على �أ�سعار �إقـفاالتـها
ال�سابـقة.
مت �إبرام �صفقتني على وحدات
ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية
املدرجة يف بور�صة البحرين
بقيمة قدرها � 14أل ًفا و469
دينا ًرا بحرين ًيا� ،أي ما ن�سبته
 %2.10من القيمة الإجمالية
للأوراق املالية املتداولة يف حني
بلغت الكمية � 159أل ًفا و239
وحدة.

 15.805مليون �سهم تداولتها البور�صة بقيمة  3.704مليون دينار
بلغت كمية الأ�سهم ووحدات ال�صناديق
اال�ستثمارية العقارية الـمتداولـة والـمدرجـة
فـي «بـور�صة البحريـن» خالل هذا الأ�سبوع
 15مليو ًنا و� 805آالف و� 713سه ًما ووحدة،
وقد بـلغ �إجـمالـي قيمة الأوراق الـمالية
الـمتداولة بقيمة قدرها  3ماليني و� 704آالف
و 274دينا ًرا بحرينيًا ،نفذها الو�سطاء ل�صالـح
الـم�ستثمريـن من خالل � 378صفقة.
تداول الـم�ستثمرون خالل هذا الأ�سبوع

�أ�سهم � 29شركـة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم 8
�شركـات ،يف حني انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم 7
�شركـات ،واحتفظت باقي ال�شركات ب�أ�سعار
�إقفالها ال�سابق.
ا�ستحوذ على الـمركـز الأول يف تعامالت
هذا الأ�سبوع قطاع البنوك التجارية ،حيث بلغت
قيمة �أ�سهمه الـمتداولة مليونني ً � 67
ألفا و719
دينا ًرا بحرينيًا� ،أي ما ن�سبته  %55.82من
القيمة الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولة

يف البور�صة ،وبكمية قدرها  8ماليني و565
� ً
ألفا و� 257سه ًما ،تـم تنفيذها من خالل 187
�صفقة� .أما الـمرتبة الثانية فقد كانت من ن�صيب
قطاع اخلدمات ،حيث بلغت قيمــــة �أ�سهمه
الـمتداولـــة ً � 819
ألفا و 396دينا ًرا بحرينيًا
بن�سبة  %22.12من القيمة الإجـمالية للأوراق
الـمالية الـمتداولـة يف البور�صة ،وبكمية
قدرها مليو ًنا وً � 755
ألفا و� 538سه ًما ،تـم
تنفيذها من خالل � 124صفقة.

 10اقت�صاد
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كبريا من الأجهزة احلكومية
«الغرفة» �أكدت �أنها مل�ست تعاو ًنا
ً

� 141شكوى تلقتهـا وحـدة �شكـاوى الأع�ضـاء ومت حـل  %62منهـا
م�ساع لتنظيم ملتقى خليجي لنقل جتربة غرفة البحرين للغرف اخلليجية واال�ستفادة من جتاربهم
ٍ
دورا �إر�شاديًا وتوعويًا �إىل جانب دورها يف حل �شكاوى الأع�ضاء
وحدة ال�شكاوى تلعب ً
كاظم عبداهلل:
ك�شفت �إح�صائيات وحدة �شكاوى الأع�ضاء بغرفة
جتارة و�صناعة البحرين تلقي الوحدة � 141شكوى
وا�ستف�سا ًرا من �أع�ضاء الغرفة منذ بدء الوحدة �أعمالها
ر�سميا ً يف مار�س املا�ضي.
وبينت �أن عدد ال�شكاوى الر�سمية التي ت�سلمتها
الوحدة بلغت � 76شكوى وا�ستف�سا ًرا ،فيما ت�سلمت الوحدة
� 65شكوى وطلبات تو�ضيح وا�ستف�سارات غري ر�سمية.
ولفتت �إىل �أن  %21من ال�شكاوى واال�ستف�سارات
التي تلقتها الوحدة متعلقة بوزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة وعددها � 16شكوى ،و %18من ال�شكاوى تخ�ص
هيئة تنظيم �سوق العمل وعددها � 14شكوى ،و %12من
ال�شكاوى تخ�ص جهات متويلية كالبنوك التجارية وبنك
البحرين للتنمية ومتكني وعددها � 9شكاوى ،بينما %49
من ال�شكاوى تخ�ص جهات �أخرى متفرقة وعددها 37
�شكوى.
و�أ�شارت الوحدة اىل �أنها ا�ستطاعت حل  %62من
ال�شكاوى الواردة �إليها ،و %25من ال�شكاوى مازالت قيد
العمل ،و %8مل يتم التو�صل اىل حل منا�سب لها ،فيما كانت
 %5من ال�شكاوى الواردة للوحدة خارج اخت�صا�صات
الغرفة.
وب ّينت وحدة ال�شكاوى �أنها تلعب دورا ً مهما ً يف
تعريف التجار بالعديد من القوانني والأنظمة التي حتتاج
اىل تو�ضيح �سواء تلك املتعلقة بالغرفة �أو بالتعامالت مع
اجلهات الأخرى ك�إدارة ال�سجل التجاري وهيئة تنظيم
�سوق العمل والبلديات ،م�شرية �إىل �أن معظم �شكاوى
الأع�ضاء �سببها عدم الإملام الكايف بالقوانني والأنظمة من
جهة ،وعدم �إدارة االمور املالية مل�ؤ�س�ساتهم ب�شكل جيد من
جهة �أخرى.

و�أكدت وحدة ال�شكاوى �أنها تتعامل بجدية تامة مع
�أي �شكوى ترد �إليها من الأع�ضاء ،حيث يقومون مبتابعة
ال�شكوى ميدانيا ً مع �صاحبها من �أجل ا�ستق�صاء كافة
املعلومات املتعلقة بال�شكوى قبل حتويلها �إىل اجلهة
املعنية لإيجاد احللول املنا�سبة لها.
و�أ�ضافت الوحدة ب�أنها جنحت يف احل�صول على
خطوط دعم وم�ساندة من كافة الوزارات واجلهات املعنية،
مو�ضحة �أن جميع الوزارات واجلهات احلكومية خ�ص�صت
موظفني للتعامل املبا�شر مع وحدة ال�شكاوى بالغرفة؛
من �أجل الت�سريع يف حلحلة �شكاوى التجار التي ترد من
الغرفة والرد على كافة ا�ستف�ساراتها ،معربة يف الوقت
ذاته عن خال�ص �شكرها لكل تلك اجلهات على تعاونها
املثمر والكبري ،والذي �أثمر عن حل ما يقارب من  %62من
�إجمايل ال�شكاوى التي وردت �إىل وحدة �شكاوى الأع�ضاء
بالغرفة ,و�أكدت الوحدة �أن جتربة الغرفة بت�أ�سي�س وحدة

ال�شكاوى تعد الأوىل من نوعها يف الغرف اخلليجية ،الفتة
�إىل �أنهم ي�أملون بت�صدير هذه التجربة املميزة �إىل الغرف
التجارية اخلليجية.
وبهذا ال�ش�أن ك�شفت الوحدة عن وجود م�شاورات
وجهود؛ من �أجل تنظيم ملتقى خليجي خا�ص بال�شكاوى
التجارية يف الغرف اخلليجية؛ بهدف اال�ستفادة من جتارب
اجلميع يف هذا املجال وتبادل اخلربات.
وعن مدى الدعم الذي حتظى به وحدة �شكاوى
الأع�ضاء من قبل امل�س�ؤولني بالغرفة قالت الوحدة �إن
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية تدعمان الوحدة ب�شكل
كبري وحتر�صان على جناح مهمتها و�أعمالها ،م�ضيفة
�أنها تتبع ب�شكل مبا�شر �إىل الرئي�س التنفيذي ،و�أي �أمور
و�شكاوى ي�ستع�صي حلها على الوحدة يتم رفعها �إىل
الرئي�س التنفيذي �أو جمل�س �إدارة الغرفة؛ من �أجل �إي�صالها
�إىل �أعلى امل�س�ؤولني يف اجلهات املعنية.

وقالت �إنه من خالل اخلربة والتجارب التي مرت بها
الغرفة ،وبعد عمل درا�سات حول ا�سباب تعرث امل�ؤ�س�سات
التجارية مبختلف فئاتها ر�صدت الغرفة � 32إجراء ت�ضمن
ا�ستمرارية الن�شاط التجاري للم�ؤ�س�سات ،وخ�صو�صا ً �أن
معظم ال�شكاوى الواردة للوحدة تكون �أ�سبابها الرئي�سية
�سوء الإدارة للم�ؤ�س�سة.
و�أكدت الوحدة �أنها تقوم بدور توعوي� ،إىل جانب
دورها الرئي�سي يف �إيجاد حلول ل�شكاوى التجار مع
اجلهات املعنية ،مو�ضحة �أن وحدة ال�شكاوى قامت
بتنظيم عدد من ور�ش العمل التوعوية ،كما �أنها قامت
بتنظيم لقاء خا�ص للتجار مع وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة وكانت له �أ�صداء وا�سعة ،وا�ستفاد منه �أع�ضاء
الغرفة ،م�شرية �إىل �أنها ت�سعى �إىل تنظيم لقاء مماثل مع
هيئة تنظيم �سوق العمل خالل الفرتة املقبلة ،حيث تنتظر
الوحدة موافقة الهيئة وحتديد املوعد لعقد اللقاء.

�شهد زيارة ً 20
وفدا تقن ًيا وتوقيع ع�شرات االتفاقيات التجارية

اجلناح الوطني البحريني بـ«جيتك�س» ي�ستقطب � 15ألف زائر

البحرين ت�شارك يف
اجـتـــمـاع وزراء ال�سـيــاحـــة اخلليجيني
تر�أ�س وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة رئي�س جمل�س �إدارة هيئة
البحرين لل�سياحة واملعار�ض زايد بن
را�شد الزياين ،وفد مملكة البحرين يف
االجتماع الرابع للم�س�ؤولني عن ال�سياحة،
والذي عقد ب�سلطنة عمان يوم اخلمي�س
العا�شر من �أكتوبر  ،2019بح�ضور وزراء
ال�سياحة بدول جمل�س التعاون اخلليجي،
ومب�شاركة علي فوالذ امل�ست�شار ال�سياحي
لهيئة البحرين لل�سياحة واملعار�ض.
ومتت مناق�شة جملة من املو�ضوعات،
ومن بينها متابعة تنفيذ قرارات االجتماع
الثالث للوزراء امل�س�ؤولني عن ال�سياحة
يف دول جمل�س التعاون ،وكذلك تقرير
موجز عما مت تنفيذه يف اخلطة التنفيذية
للر�ؤية ال�شاملة للعمل ال�سياحي امل�شرتك

بدول جمل�س التعاون ،و�أي�ضا االجتماع
امل�شرتك بني الوكالء امل�س�ؤولني عن
ال�سياحة ووكالء الثقافة بدول جمل�س
التعاون ،كما اختار الوزراء �أن تكون �إمارة
ر�أ�س اخليمة بدولة الإمارات العربية
املتحدة (عا�صمة ال�سياحة اخلليجية
للعام  ،)2020وطرح الت�صور ال�شامل
عن مقرتح �إن�شاء برنامج بعنوان «عي�ش
اخلليج» ،وكذلك مت مناق�شة املعر�ض
ال�سنوي للحرف وال�صناعات اليدوية،
بالإ�ضافة �إىل تنظيم برنامج خليجي يعنى
باحلرف وال�صناعات التقليدية ،وختاما
قدمت اململكة العربية ال�سعودية مقرتحا
ب�ش�أن قانون نظام ا�سرت�شادي لل�سياحة
بدول املجل�س ،وغريها من املو�ضوعات
التي ت�ضمنها جدول �أعمال اللجنة.

الوطني
اجلناح
زار
البحريني يف جيتك�س خالل
�أكرث من � 15ألف زائر على مدى
خم�سة �أيام ،حيث تع َّرفوا على
اخلدمات واملنتجات واالبتكارات
التي تقدمها � 60شركة بحرينية
عاملة يف جمال تقنية املعلومات
واالت�صاالت.
كما �شهد اجلناح زيارات من
قبل نحو ع�شرين وفدا ً ميثلون
دولهم امل�شاركة يف املعر�ض
مثل ال�صني وكوريا والهند
و�سريالنكا وباك�ستان ورو�سيا
واملغرب وبلجيكا و�سنغافورة
وغريها� ،إ�ضافة �إىل زيارات من
قبل ممثلني عن �شركات عاملية
�أخرى.
وخالل �أعمال اجلناح
الوطني البحريني يف (جيتك�س)
هذا العام قامت العديد من
ال�شركات البحرينية امل�شاركة
يف اجلناح بتوقيع اتفاقيات
تعاون و�شراكة ومتثيل مع عدد
من نظرائها من اخلليج العربي
وال�شرق الأو�سط والعامل.
وينظم اجلناح الوطني
البحريني يف جيتك�س كل من
جمعية البحرين ل�شركات
«ب ِتك» ،و�شركة «وورك
التقنية ِ
�سمارت»؛ لتنظيم املعار�ض
وامل�ؤمترات للعام احلادي
ع�شر على التوايل ،وب�شراكة
ا�سرتاتيجية مع �صندوق العمل
«متكني».
وبهذه املنا�سبة ،نوه الرئي�س
التنفيذي ل�صندوق العمل
«متكني» الدكتور �إبراهيم حممد

جناحي بهذه امل�شاركة املثمرة
للجناح الوطني البحريني يف
جيتك�س  .2019ولفت �إىل �أن
�أهم ما مييز امل�شاركة البحرينية
لهذا العام ،احل�ضور املتميز
للم�ؤ�س�سات النا�شئة ،ف�ضالً
عن م�شاركة خمتلف اجلهات
ال�شريكة املعنية بقطاع االقت�صاد
واال�ستثمار يف مملكة البحرين،
وت�شكيل بوابة متكاملة للرتويج
ملوقع البحرين الريادي كوجهة
امل�ؤ�س�سات
لبيئات
داعمة
النا�شئة .وقال عبيديل العبيديل
«ب ِتك»
رئي�س جمل�س �إدارة
ِ
�إن االهتمام الذي يحظى به
اجلناح الوطني البحريني من
قبل الزوار وامل�س�ؤولني و�صناع
القرار التقني يف املنطقة والعامل
�إمنا ميثل فر�صة مواتية �أمام
ال�شركات العار�ضة البحرينية
لتنمية �أعمالها والدخول يف
�صفقات جتارية وت�صدير

منتجاتها وخدماتها ،واحل�صول
على وكاالت جتارية لتمثيل
�شركات التقنية العاملية الكربى
يف البحرين.
و�أ�شاد العبيديل بالدور
املميز الذي متار�سه متكني فيما
يتعلق بالدعم املتوا�صل من
�أجل هذه امل�شاركة البحرينية،
معتربا ً �إياه جت�سيدا ً ملمو�سا ً
على �أر�ض الواقع لل�شراكة بني
متكني وبيتك ،وم�ؤكدا ً �أهمية
منوها ملا فيه خري �صناعة تقنية
املعلومات البحرينية وتقدمها.
و�أ�شار العبيديل �إىل �أن
�أهمية (جيتك�س) تنبع من كونه
�أكرب معر�ض للتكنولوجيا يف
منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا وجنوب �آ�سيا ،حيث
يقدّم للمو ّردين العامليني فر�صة
مميزة للدخول �إىل الأ�سواق
�سريعة النمو ،والتي من املتوقع
�أن ت�صل �إىل  168.8مليار دوالر

بحلول عام  ،2020وي�ستمر
املعر�ض ملدّة �أ�سبوع وهو املكان
الأمثل للح�صول على فر�ص
عمل جديدة ،والتوا�صل مع
الوفود الدولية لبناء �شراكات
مع القطاع العام ،وللتوا�صل مع
�أ�صحاب القرار.
من جانبه قال �أحمد عطية
اهلل احلجريي الرئي�س التنفيذي
ل�شركة (وورك �سمارت)� ،إن
اختيار موقع اجلناح الوطني
البحريني يف مكان ا�سرتاتيجي
داخل املعر�ض و�إىل جوار
عار�ضني كبار من �أجنحة دول
الأخرى ،و�شركات التقنية
العمالقة �أ�سهم يف زيادة عدد
الزوار هذا العام� ،إ�ضافة �إىل
ما بذله املنظمون من جهود
يف ت�صميم اجلناح ومن�صات
الدعم
وتقدمي
العر�ض،
اللوج�ستي للعار�ضني ،وغري
ذلك.
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ربع مليون دينار لتحويل اخلرائط الوطنية لثالثية الأبعاد

 5ماليني دوالر لتوريد معدات التعومي حلفر �آبار النفط والغاز
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:

فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف جل�سته الإ�سبوعية �أم�س مناق�صة ل�شركة تطوير للبرتول لتوريد �أدوات
التعومي امل�ستخدمة يف حفر �آبار النفط والغاز يف عقد زمني ملدة � 5سنوات ،وتناف�ست على املناق�صة � 4شركات،
وتقدمت �شركة «هاليربتون العاملية املحدودة» ب�أقل العطاءات بقيمة  4,948مليون دوالر ،مبا يعادل  1.860مليون
دينار ,ويت�ضمن العقد الزمني على توريد معدات التعومي يف حفر �آبار النفط والغاز لل�سنوات اخلم�س القادمة لتلبية
احتياجات مملكة البحرين ،وذلك فيما يتعلق بامل�شاريع اال�سرتاتيجية احلالية واملرتبطة؛ بهدف زيادة �إنتاج النفط
والغاز لتلبية متطلبات اململكة امل�ستقبلية و�ضمان ا�ستمرارية ال�صيانة للآبار احلالية.

الذهب يرتفع �إىل �أعلى م�ستوى له يف �أ�سبوع
(رويرتز)
بلغت �أ�سعار الذهب �أعلى م�ستوى
يف �أ�سبوع �أم�س اخلمي�س ،لتتم�سك
مب�ستواها فوق  1500دوالر للأوقية،
يف الوقت الذي �أقبل فيه امل�ستثمرون
على �شراء املعدن الأ�صفر الذي ُيعترب
مال ًذا �آم ًنا عقب تقارير متناق�ضة ب�ش�أن
املحادثات التجارية بني الواليات املتحدة
وال�صني.
وبحلول ال�ساعة  0724بتوقيت
جرينت�ش ،ربح الذهب يف املعامالت
الفورية � %0.1إىل  1506.78دوالر
للأوقية (الأون�صة) بعد �أن بلغ �إىل
امل�ستوى املرتفع البالغ 1516.77
دوالر يف وقت �سابق من اجلل�سة وهو
الأعلى منذ الثالث من �أكتوبر .وتراجع
الذهب يف العقود الأمريكية الآجلة %0.1
�إىل  1511.80دوالر للأوقية.
وقال تقرير ن�شرته �صحيفة
(نيويورك تاميز) �إن وا�شنطن �ست�صدر
قريبا تراخي�ص ت�سمح لبع�ض ال�شركات
الأمريكية بتوريد �سلع غري ح�سا�سة �إىل
(هواوي تكنولوجيز) ال�صينية.

وقال تقرير لـ(بلومربج) �إن البيت
الأبي�ض يدر�س طرح اتفاق عملة مع
ال�صني ،ما عزز الآمال بالتو�صل �إىل
اتفاق جزئي بني البلدين و�ساعد يف
تعزيز الأ�صول املرتفعة املخاطر.
وذكرت �صحيفة (�ساوث ت�شاينا
مورنينج بو�ست) يف وقت �سابق من
اجلل�سة �أن وفدا �صينيا يعتزم مغادرة
وا�شنطن بعد يوم واحد فقط من
االجتماعات التي ُتعقد على م�ستوى
الوزراء ،بدال من اجلمعة كما كان مقررا،
ما دفع الأ�سهم الآ�سيوية لالنخفا�ض.
لكن الإقبال على املخاطرة تعافى قليال
من ذلك احلني.
وي�ستخدم امل�ستثمرون الذهب يف
العادة للتحوط يف مواجهة ال�ضبابية
ال�سيا�سية واملالية.
وبالن�سبة للمعادن النفي�سة الأخرى،
ارتفعت الف�ضة � %0.1إىل  17.72دوالر
للأوقية ،و�صعد البالديوم � %0.2إىل
 1684.91دوالر ومل يطر أ� تغري يذكر
على البالتني عند  891.49دوالر
للأوقية.

من جانب �آخر ،فتح جمل�س املناق�صات
مناق�صة جلهاز امل�ساحة والت�سجيل العقاري
لدعم اخلرائط القومية ثالثية الأبعاد ململكة
البحرين؛ (اجلزء �أ) حتديث اخلرائط
الوطنية ،وتناف�ست على املناق�صة � 3شركات،
وتقدمت �شركة ،RMSI Private Limited
ب�أقل العطاءات بقيمة � 251.680ألف دينار.
وي�سعى مكتب امل�سح وت�سجيل العقاري
(امل�شار �إليها فيما يلي با�سم «)»SLRB
�إىل دعم يف حتديث اخلرائط الوطنية
ململكة البحرين للإ�سهام يف الر�ؤية طويلة
الأجل لال�ستعداد اجلغرايف املكاين ململكة
البحرين ،ويتم طلب خدمات من ال�شركات
�أو الكون�سورتيوم امل�ؤهلة وذات اخلربة يف
جماالت التخ�ص�ص ذات ال�صلة.
ا�ست�شارات ال�ستبدال منظومة الأر�شيف
التلفزيوين بـ� 25ألف دينار
ومن جهة �أخرى ،فتح املجل�س مناق�صة
لوزارة �ش�ؤون الإعالم لتوفري اخلدمات
اال�ست�شارية مل�شروع ا�ستبدال منظومة
الأر�شيف التلفزيوين ،وتناف�س على املناق�صة
� 6شركات ،وتقدمت �شركة Creative Media
 ،Solutions FZ-LLCب�أقل العطاءات بقيمة
� 24.888ألف دينار.
والهدف من هذه املناق�صة هو توفري
اخلدمات اال�ست�شارية ال�ستبدال منظومة
الأر�شيف التلفزيوين يف جممع الوزارة
مبدينة عي�سى ،والتي تتطلب خدمات
ا�ست�شارية مهنية؛ من �أجل ا�ستكمال �إدارة

وتنفيذ امل�شروع.
� 80ألف لفح�ص �أنظمة امل�ساعدات املالحية
كما فتح املجل�س مناق�صة لوزارة
املوا�صالت واالت�صاالت لفح�ص الطريان
الدوري لأنظمة امل�ساعدات املالحية ،وتناف�س
على املناق�صة �شركتان ،وتقدمت ب�أقل
العطاءات �شركة Flight Calibration
 ،Services Limitedبعطاء بلغ 79.840
�ألف دينار ,وترغب وزارة املوا�صالت
واالت�صاالت يف طرح مناق�صة لفح�ص الطريان
الدوري النظمة امل�ساعدات املالحية لللقيام
باجراء برنامج روتيني لفح�ص الرحالت
اجلوية ،وتقدمي التقارير ،وا�صدار ال�شهادات
فيما يتعلق بانظمة امل�ساعدات املالحية.

 65.2لتوريد �أنابيب على �شكل U

وفتح املجل�س مناق�صة ل�شركة نفط
البحرين «بابكو» لتوريد انابيب افران
وجمموعة انابيب على �شكل  ،Uوتناف�س
على املناق�صة � 4شركات وتقدمت Nass
 Industrial Servicesب�أقل العطاءات بقيمة
� 65.210ألف دينار.
تتطلع �شركة نفط البحرين بابكو بطرح
مناق�صة عامة لتوريد �أنابيب افران و
انحناءات ن�صف دائرية املطلوبة ملنفذ التهوية
 ،38F4 Unifinerوتوريد انابيب م�صنوعة
من مادة انكلوي  800ليتم تركيبها خالل
عمليات اغالق الوحدات يف مار�س .2020
�إىل ذلك ،فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات
يف جل�سته الإ�سبوعية �أم�س «اخلمي�س» 123
عطاء لـ  15مناق�صة ومزايدة واحدة.

