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يف املجل�س الأ�سبوعي اخلام�س للجان الإقطاعية بالغرفة ..نا�س:

نتطلع لتنفيذ توجيهات جاللة امللك لتعزيز الأمن الغذائي يف اململكة
الأم�ي�ن :وزي��ر امل��وا���ص�لات يبذل ج��ه��ودًا كبرية م��ع ال�سعودية حل��ل م�شكلة ال�شاحنات الفارغة
كاظم عبدالـله:
�أكد رئي�س جمل�س �إدارة غرفة
البحرين �سمري نا�س �أن الغرفة تويل
ريا وبار ًزا لقطاع الرثوة
اهتما ًما كب ً
الغذائية يف اململكة ،وحتر�ص على تنفيذ
توجيهات جاللة امللك للقطاع اخلا�ص
�إىل توفري الأمن الغذائي يف البحرين،
خ�صو�صا خالل فرتة جائحة كورونا.
ً
و�أ�ضاف نا�س يف كلمته االفتتاحية
للمجل�س الأ�سبوعي اخلام�س للجان
خ�ص�ص
االقطاعية بالغرفة ،والذي
ّ
هذا الأ�سبوع للجنة الرثوة الغذائية،
�أن قطاع الأغذية والفنادق واملطاعم
انخف�ضت �إ�سهاماتهم يف الناجت الإجمايل
ريا �إىل
املحلي بن�سبة ت�صل �إىل  ،%35م�ش ً
�أن هذا االنخفا�ض ناجت لعملية �إغالق
املحال خالل الأ�شهر الأوىل من اجلائحة.
و�أكد نا�س �أن الغرفة تعمل جن ًبا �إىل
جنب مع جميع اجلهات احلكومية املعنية
من �أجل توفري كل الدعم للمت�ضررين من
هذه اجلائحة ،و�أنها �ستقوم بعمل املزيد
من الدرا�سات ورفعها �إىل احلكومة للنظر

جانب من اجلل�سة االفرتا�ضية

فيها ،والتعرف على ت�أثريات اجلائحة
وتداعياتها على امل�ؤ�س�سات يف اململكة.
من جانبه ،قال رئي�س جلنة الرثوة
الغذائية بالغرفة خالد الأمني �إن هناك
جهودًا كبري ًة تبذل� ،سواء من قبل
الغرفة �أو احلكومة ،من �أجل تذليل
جميع العقبات التي تعرت�ض جتار قطاع
الأغذية بهدف توفري الأمن الغذائي.
وقال يف ردّه على �إحدى املداخالت

ب�ش�أن منع قرار ال�سعودية مبنع دخول
ال�شاحنات الفارغة �إىل البحرين �إن هذا
القرار هو �ش�أن �سعودي ،م�ضي ًفا �أن وزير
املوا�صالت واالت�صاالت كمال بن �أحمد
قام بجهود كبرية من �أجل الو�صول �إىل
حل مع اجلانب ال�سعودي لهذه امل�شكلة،
�إال �أنه مل يتم التو�صل �إىل �أي قرار ،م�ؤكدًا
�أن اجلهود �ستتوا�صل حللحلة املو�ضوع.
كما� ،أكد يف رده على مداخلة

�أخرى ب�ش�أن ت�أخر هيئة الدواء والغداء
ال�سعودية يف تقدمي كودات الت�صدير
للم�صانع البحرينية التي اجتازت
ا�شرتاطات الهيئة� ،أن اللجنة �سرتفع
الأمر �إىل رئي�س الغرفة ملخاطبة الهيئة
من �أجل تزويد امل�صانع بكودات الت�صدير،
�أو متديد فرتة ال�سماح لبع�ض الأ�شهر
حلني تزويدهم بذلك.
وردًا على مداخلة �أخرى ب�ش�أن
ت�أثريات الأزمة امل�ستقبلية على الأ�سعار
يف البحرين ،قائالً �إن �سوق البحرين
�سوق مفتوح ،ويعتمد على العر�ض
والطلب ومن ال�صعب و�ضع قيود على
الأ�سعار.
من جهته ،قال في�صل ال�ساري القائم
ب�أعمال رئي�س ق�سم مراقبة الأغذية
بوزارة ال�صحة �إن الوزارة حري�صة
على تقوم جميع املطاعم بتطبيق جميع
اال�شرتاطات املو�ضوعة من قبلها ،م�ضي ًفا
�أن مراقبة الأغذية بالوزارة تقوم مبراقبة
�صارمة للت�أكد من تطبيق اال�شرتاطات،
ريا من قبل
م�ؤكدًا �أن هناك التزا ًما كب ً
املطاعم بتنفيذ اال�شرتاطات كافة.

م�ؤمتر ال�شرق الأو�سط للم�شرتيات يبحث ا�سرتاتيجيات التحول الرقمي ..نايف بن خالد:

تطبيق اجليل الرابع لأنظمة امل�شرتيات �أولوية ق�صوى لدى جمل�س املناق�صات
انطلقت �أم�س �أعمال الدورة الرابعة مل�ؤمتر ال�شرق
الأو�سط للم�شرتيات  ،2020والذي يقام على مدى يومني
عرب تقنية االت�صال املرئي عن ُبعد ،حتت �شعار «التميز
يف الرقمنة» ،برعاية رئي�س جمل�س املناق�صات واملزايدات
ال�شيخ نايف بن خالد �آل خليفة.
وخالل حفل االفتتاح� ،ألقى رئي�س جمل�س املناق�صات
واملزايدات كلمة �أعرب فيها عن ترحيبه بانطالق �أعمال
هذا امل�ؤمتر املهم لتدار�س وبحث �أحدث الإجنازات
والتطورات يف هذا القطاع ،وكيفية اال�ستفادة الكاملة
من الفر�ص التي تتيحها الرقمنة لتنفيذ اال�سرتاتيجيات
الفعالة للم�شرتيات� ،إ�ضافة �إىل طرق ربط التطبيقات
والأنظمة الرقمية بالأنظمة احلالية ب�سهولة وكفاءة
حتقيق االنتقال ال�سل�س داخل امل�ؤ�س�سات ،ال �سيما �أن
امل�ؤمتر ي�ضم كبار ال�شخ�صيات القيادية واملتخ�ص�صة يف
هذا املجال والتي متتلك من الر�ؤى واخلربات ،ما مي ّكنها
من الو�صول �إىل �أف�ضل احللول ملواجهة التحديات.
و�أو�ضح �أن امل�ؤمتر ي�أتي هذه ال�سنة مغاي ًرا عن

ال�شيخ نايف بن خالد �آل خليفة

الن�سخ ال�سابقة يف تزامنه مع انت�شار جائحة فريو�س
كورونا امل�ستجد (كوفيد ،)19-والتي فر�ضت على
القطاعني احلكومي واخلا�ص حتمية التحول الرقمي
و�أمتتة خمتلف املعامالت والأن�شطة يف القطاعات كافة،

مبا يحافظ على زخم الأعمال واحلفاظ على الدورة
ال�صحية للعجلة االقت�صادية.
و�أكد �أن تطبيق اجليل الرابع لأنظمة امل�شرتيات بات
�أولوية ق�صوى لدى املجل�س بغية زيادة الكفاءة وتقدمي
اخلدمات ب�شفافية ومهنية مبا يحقق م�ستويات عالية
من ر�ضا املتعاملني ،واال�ستغالل الأمثل للمال العام
وفق �أف�ضل املمار�سات ومبادئ ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص
وامل�ساواة وحرية التناف�س بني املوردين واملقاولني ،الأمر
الذي من �ش�أنه �أن ي�ضمن حتقيق التميز والتناف�سية يف
جميع ممار�سات املناق�صات وامل�شرتيات احلكومية.
و�شدد على �أهمية التحول الرقمي يف قطاع امل�شرتيات
يف الإ�سهام يف تعزيز ثقة امل�ستثمرين يف اقت�صاد اململكة،
وجعلها �إحدى �أبرز الوجهات امل�ستقطبة للأعمال يف
املنطقة� ،إذ لطاملا كانت مملكة البحرين وال تزال وجهة
تف�ضيلية لتدفقات ر�ؤو�س الأموال الأجنبية املبا�شرة
وغري املبا�شرة؛ ملا توفره من حوافز ومناخ �أعمال مرن
ومتطور بت�شريعاته وقوانينه احلديثة.

«الربكة» 822 :مليون دوالر متويالت للتنمية خالل � 4سنوات
�أ�صدرت جمموعة الربكة امل�صرفية
�ش.م.ب .تقريرها عن اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية االجتماعية لعام ،2019
الذي يغطي التقدم املهم الذي �أحرزته
املجموعة خالل العام يف خمتلف براجمها
و�أن�شطتها ،مبا يف ذلك تقييم ت�أثري �أهدافها
التمويلية امل�ستدامة ،والتي حققتها
املجموعة ب�شكل فعال قبل عام واحد من
اخلطة كما هو حمدد يف �أهداف الربكة
( ،)2020-2016وهي مرتبطة ب�سبعة
من �أهداف الأمم املتحدة للتنمية امل�ستدامة
 .2030وتركز �أهداف الربكة على خلق
فر�ص العمل والتعليم والرعاية ال�صحية
والطاقة امل�ستدامة ،وتعمل املجموعة حاليا
على حتقيق �أهداف الربكة للفرتة -2021
.2025
مف�صال لنجاح
وقدم التقرير �سردا
ّ
املجموعة يف موا�صلة تعزيز جهودها
جلعل جميع �أعمالها م�ستدامة وم�س�ؤولة

عدنان يو�سف

د .علي �إبراهيم

اجتماعيا .وا�ستنادا �إىل �أدوات القيا�س
احلالية� ،أ�سهم برنامج اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية االجتماعية ال�شامل للمجموعة
مببلغ  3.4مليار دوالر �أمريكي يف عام
 2019يف املجتمعات التي تعمل فيها (يف
املقام الأول من خالل عملياتها التمويلية).
ويعك�س التقرير التزام جمموعة

الربكة امل�صرفية باتباع منوذج عمل
ي�ساعدها على �أن تكون م�س�ؤولة وم�ؤثرة
اجتماعيا� ،إذ كانت قد اعلنت يف عام
� 2015أهداف الربكة للتنمية امل�ستدامة
( ،)2020-2016ومن ثم تعهدت بتقدمي
متويل بقيمة تزيد على  822مليون دوالر
�أمريكي لتمويل �أهداف الربكة.

وقال الرئي�س التنفيذي ملجموعة
الربكة امل�صرفية عدنان �أحمد يو�سف:
«نحن فخورون بدعم الأهداف العاملية
للتنمية امل�ستدامة للأمم املتحدة ،لأننا
نعتقد �أن هذه الأهداف ت�ستند �إىل قيمنا
امل�شرتكة املت�أ�صلة .ونحن نعمل با�ستمرار
على ا�ستيعاب هذه الأهداف يف �أعمالنا
خللق ت�أثري �أكرب ال�سرتاتيجية �أعمالنا
وعملياتنا».
من جهته ،قال رئي�س ق�سم اال�ستدامة
وامل�س�ؤولية االجتماعية علي �إبراهيم�« :إن
تعهد جمموعة الربكة امل�صرفية بتحقيق
الأهداف العاملية للتنمية امل�ستدامة
املذكورة �سابقا هو جت�سيد لدور املواطنة
امل�ؤثرة الذي متار�سه املجموعة ،وحر�صها
على خلق الوعي يف جميع �أنحاء امل�ؤ�س�سة
يف جميع اجلوانب ،مبا يف ذلك اجلوانب
االقت�صادية واالجتماعية والبيئية».
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«غرفة البحرين» تطلق قناة
تلفزيونية خا�صة على اليوتيوب قري ًبا
ك�شف رئي�س جمل�س �إدارة غرفة جتارة و�صناعة
البحرين �سمري نا�س عن قرب �إطالق قناة تلفزيونية خا�صة
بالغرفة على اليوتيوب ،وذلك �ضمن �إطار خططها الرامية
لتعزيز دور الغرفة يف تنويع م�صادر املعلومات اخلا�صة
بالقطاع التجاري وال�ش�أن االقت�صادي باململكة ب�شكل عام.
وقال نا�س �إن القناة �سيتم �إطالقها قري ًبا ،و�ست�شتمل
على بث مبا�شر ،بالإ�ضافة �إىل برامج م�سجلة ،م�ضي ًفا �أن
القناة �ستبث العديد من احلوارات واملنتديات االقت�صادية،
بالإ�ضافة �إىل برامج وحما�ضرات تثقيفية ت�ساعد يف مد
التجار بالكثري من الأفكار واملعلومات عن ال�سوق التجاري
يف اململكة.
د.
�إبراهيم
جناحي

«متكني» :ا�ست�ضافة الأ�سبوع العاملي
لريادة الأعم ــال  2020افرتا�ضيـ ً ـ ــا
�أعلن �صندوق العمل «متكني» عن ا�ستعداده ال�ست�ضافة
�أعمال الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال ،وذلك خالل الفرتة
من  29نوفمرب اجلاري وي�ستمر حتى  6دي�سمرب.
وتعقد فعاليات الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال
يف مملكة البحرين للعام اخلام�س على التوايل� ،إذ
تنطلق فعالياته لهذا العام ب�شكل افرتا�ضي للمرة الأوىل
مب�شاركة �أكرث من  25جهة حملية م�شاركة ،ويتخلل
الأ�سبوع جمموعة وا�سعة من الفعاليات املتمثلة يف
الندوات وامل�ؤمترات وور�ش العمل واللقاءات على ال�شبكة
العنكبوتية ،بح�ضور وم�شاركة نخبة من املخت�صني
املحليني والدوليني.
ويعقد الأ�سبوع العاملي لريادة الأعمال �سنو ًيا يف �أكرث
من  170دولة ع�ضوة يف ال�شبكة الدولية لريادة الأعمال،
بح�ضور متوقع ي�صل �إىل �أكرث من  10ماليني م�شارك،
وذلك من خالل ما يزيد على � 40ألف فعالية حتتفي
بقطاع ريادة الأعمال ،وتناق�ش �آخر امل�ستجدات املتعلقة
بتطوير قطاع ريادة الأعمال.
وت�أكيدًا على �أهمية م�شاركة اململكة يف هذا االحتفاء
العاملي� ،أو�ضح الرئي�س التنفيذي ل�صندوق العمل «متكني»
الدكتور �إبراهيم حممد جناحي حر�ص اململكة على امل�شاركة
يف هذا االحتفاء العاملي ،تعزي ًزا لأهداف دعم ريادة الأعمال
ومواكبة التطورات العاملية ،ال �سيما يف ظل جائحة كورونا
وما تبعها من حتديات اقت�صادية على امل�ستوى الدويل،
الف ًتا �إىل �أن اململكة حتقي ًقا لتلك الأهداف و�ضمان حتقيق
فر�ص التطوير املمكنة من خالل امل�شاركة �ضمن فعاليات
تعقد افرتا�ض ًيا ت�ضمن امل�شاركة الفاعلة ،وت�سمح مب�شاركة
�أكرب �شريحة ممكنة من رواد الأعمال� ،سواء على امل�ستوى
املحلي �أو الإقليمي �أو العاملي.

�إ�صدار �أذونات حكومية
بقيمة  35مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي �أنه متت تغطية
الإ�صدار رقم  )ISIN BH0009P1D7H2( 1836من
�أذونات اخلزانة احلكومية ال�شهرية التي ي�صدرها م�صرف
البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  35مليون دينار بحريني لفرتة
ا�ستحقاق  182يو ًما تبد�أ فـي  29نوفمرب  2020وتنتهي
يف  30مايو  ،2021كما بلغ معدل �سعر الفائدة على
هذه الأذونات  %2.58م�ساو ًيا للإ�صدار ال�سابق بتاريخ 8
نوفمرب .2020
وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم  ،%98.714ومت قبول
�أقل �سعر للم�شاركة بواقع  ،%98.703عل ًما ب�أنه قد متت
تغطية الإ�صدار بن�سبة .%141
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا
الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.
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«القاب�ضة للنفط» توقع اتفاقية مع «�شيفرون» لتطوير الأعمال

الزياين يجري مباحثات ثنائية مع وفد اقت�صادي �إ�سرائيلي
ا�ستقبل وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
زايد بن را�شد الزياين يف مكتبه �أم�س رئي�س جمل�س
�إدارة املعهد الإ�سرائيلي للت�صدير والتعاون الدويل
�أديف باروخ و�أع�ضاء الوفد االقت�صادي من دولة
�إ�سرائيل ،وذلك على هام�ش الزيارة الر�سمية التي
يقوم بها الوفد �إىل مملكة البحرين ،مب�شاركة عدد من
كبار امل�س�ؤولني من كال اجلانبني.

وخالل االجتماع الذي يعد الأول من نوعه بعد
�إعالن ت�أييد ال�سالم بني مملكة البحرين ودولة �إ�سرائيل
واملربم يف وا�شنطن يف � 15سبتمرب � ،2020أكد وزير
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �أن مثل هذه اللقاءات
والتطورات االقت�صادية التي ت�شهدها العالقات بني
البحرين و�إ�سرائيل �ستفتح الباب �أمام التبادل التجاري
وتعزيز فر�ص التعاون اال�ستثماري بني اجلانبني.

«البحرينية لريادة الأعمال» توقع اتفاقية مع منظمة ريادة الأعمال
وقعت امل�ؤ�س�سة البحرينية
لريادة الأعمال ( ،)BEOاتفاقية
تعاون مع منظمة ريادة الأعمال
( )–EOفرع البحرين لإقرار
قواعد و�أ�س�س للتعاون البناء
الهادف �إىل االرتقاء باالقت�صاد
الوطني البحريني وحتقيق
املنفعة العامة للمملكة والفائدة
املرجوة ملنت�سبي كال الطرفني
ولعموم قطاع ريادة الأعمال يف
البحرين ،حيث وقع عن امل�ؤ�س�سة
البحرينية لريادة الأعمال �سيدة
الأعمال فريال عبداهلل نا�س رئي�س

جمل�س �أمناء امل�ؤ�س�سة ،وعن
منظمة ريادة الأعمال ()–EO
فرع البحرين مهند خالد العاين

رئي�س جمل�س الإدارة ،بح�ضور
عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف
اجلهتني.

وقعت ال�شركة القاب�ضة
للنفط والغاز التابعة للهيئة
الوطنية للنفط والغاز ،اتفاقية
درا���س��ة م�شرتكة مع �شركة
�شيفرون ال�شرق الأو���س��ط
لتطوير الأعمال بتقنية االت�صال
املرئي عن ُبعد ،بهدف تقييم
الطلب امل�ستقبلي على الغاز يف
اململكة ،وحتديد م�صادر الإمداد
املحتملة لتلبية هذه املتطلبات
ودع����م �سل�سلة ال��ت��وري��د
امل�ستقبلية ملرف�أ الغاز الطبيعي
امل�سال (.)LNG
وح�ضر توقيع االتفاقية
ال�شيخ حممد بن خليفة �آل
خليفة وزير النفط ،حيث قام
بتوقيع االتفاقية من جانب
ال�شركة القاب�ضة للنفط والغاز
مازن مطر رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة البحرين للغاز امل�سال،
فيما وقعها عن �شركة �شيفرون
ال�شرق الأو�سط لتطوير الأعمال
با�سم بتي�شة رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة ،ومب�شاركة
وح�ضور عدد من امل�س�ؤولني من
اجلانبني ،بالإ�ضافة �إىل ممثلني
من ال�سفارة الأمريكية وغرفة
التجارة الأمريكية.
و�أع��رب وزي��ر النفط عن
ترحيبه بتوقيع هذه االتفاقية
املهمة التي من �ش�أنها �أن تدعم
ج��ه��ود مملكة البحرين يف
تطوير قطاع الغاز الطبيعي

على م�ستوى الإنتاج والتوزيع،
وهو ما يعزز من دوره يف خدمة
االقت�صاد الوطني من خالل
اال�ستفادة من اخلربات الدولية
و�أح��دث النظم التكنولوجية
العاملية يف هذا املجال.
و�أ�شاد الوزير بالعالقة
الوثيقة مع �شركة �شيفرون
باعتبارها �إح��دى ال�شركات
الأمريكية الرائدة يف املنطقة
و�إحدى كربى �شركات النفط
والغاز العاملية يف جماالت
التنقيب و�إنتاج وتوريد النفط
والغاز ،والتي تعك�س عمق
عالقات التعاون بني مملكة
البحرين والواليات املتحدة
ال�صديقة يف خمتلف املجاالت،
مثم ًنا الإجنازات العديدة التي
حققتها العالقات الوثيقة بني
الطرفني يف قطاعات النفط

والغاز.
و�أ�شار الوزير �إىل �أهمية
هذه االتفاقية يف تقييم العر�ض
والطلب على الغاز يف ال�سوق
املحلية مبا يتوافق مع �أحدث
ال��درا���س��ات ،وو�ضع منوذج
للتخطيط اال���س�ترات��ي��ج��ي
امل�ستقبلي وات��خ��اذ ال��ق��رار،
وات��خ��اذ الإج����راءات الالزمة
ل�ضمان ا���س��ت��م��رار الإم���داد
بالغاز الطبيعي يف اململكة،
وذلك متا�ش ًيا مع االحتياجات
التنموية العديدة والزيادة
ال�سكانية ،ف�ضالً عن اجلهود
املبذولة لإن�شاء �شبكة �أنابيب
الغاز لربط البحرين بباقي دول
جمل�س التعاون اخلليجي.
من جانبه ،قال مازن مطر:
«نحن نثمن عال ًيا جهود �شركة
�شيفرون والتعاون امل�ستمر

لدعم �صناعة النفط والغاز
وخا�صة قطاع الغاز الطبيعي
يف مملكة البحرين ،حيث ي�شهد
هذا القطاع بقيادة وزير النفط
تنفيذ عدد من امل�شاريع الرائدة
لتطوير البنية التحتية للغاز،
منها ا�ستكمال �أول ر�صيف
بحري للغاز الطبيعي امل�سال
الذي يقع على م�سافة تزيد عن
 4كيلومرتات �شمال غرب ميناء
خليفة بن �سلمان ،ويت�ألف من
وح��دة تخزين عائمة ،ومرف�أ
وح��اج��ز ب��ح��ري ،ومن�صة
جماورة لتبخري الغاز امل�سال
ليعود �إىل حالته الغازية،
و�أن��اب��ي��ب حت��ت امل���اء لنقل
الغاز من املن�صة �إىل ال�شاطئ،
ومرفق ب��ري لت�سلم الغاز،
�إ�ضافة �إىل من�ش�أة برية لإنتاج
النيرتوجني».

