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محمد بوجيري لملحق الصناعة:

68000 بحريني و30000 مؤسسة استفادت 

من برامج تمكين للتدريب والتمويل
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االفتتاحية

اخلليجية  الدول  لباقي  خالفا 

القرار  �صناع  اأدرك  بالنفط،  الغنية 

البحرين يف وقت  الأعمال يف  ورجال 

وعدم  القت�صاد  تنويع  اأهمية  مبكر 

ورغم  كلي،  ب�صكل  النفط  على  العتماد 

فيها  ف  اكت�صِ دولة خليجية  اأول  البحرين  اأن 

بعد  من  عملت  اأنها  اإل  1932م  عام  النفط 

ذلك مبا�صرة على اإطالق �صناعات موازية.

ويرى معظم الباحثون القت�صاديون اأن 

عام  اإىل  يعود  البحرين  يف  ال�صناعة  تاريخ 

�صناعية  من�صاأة  اأول  تاأ�ص�صت  حني  1936م 

وهي م�صفاة تكرير النفط يف �صرتة، اإ�صافة اإىل 

اإن�صاء معمل ل�صنع برميل الزيت يف نف�س املنطقة، 

اخلفيفة  ال�صناعات  بع�س  بداأت  اخلم�صينات  ويف 

بالظهور مثل ور�س النجارة واحلدادة والكهرباء ومواد 

البناء كمعامل الطوب والبالط والإ�صفلت، ويف ال�صتينات ظهرت 

بع�س ال�صناعات املتو�صطة كتعليب الأ�صماك و�صناعة البال�صتيك.

فيما بداأت يف �صبعينيات القرن املا�صي مالمح امل�صانع العمالقة بالظهور مثل ال�صركة 

العربية لبناء واإ�صالح ال�صفن »اأ�صري«، و�صركة اخلليج للبرتوكيماويات »جيبك«، و�صركة اأملنيوم 

البحرين »األبا« وغريها.

وت�صري الرقام الر�صمية الآن اإىل منو حجم القيمة امل�صافة للقطاع ال�صناعي بنحو 42% خالل 

ال�صنوات الثالث املا�صية، اإذ قفزت من 1.2 مليار دينار يف العام 2009 لت�صل اإىل 1.72 مليار دينار 

اإجمايل القوى العاملة يف اململكة، فيما  يف العام املا�صي، وي�صتوعب قطاع ال�صناعة الآن 12% من 

ي�صل حجم ال�صتثمارات يف مدينة �صلمان ال�صناعية وحدها قرابة 600 مليون دينار.

البحرين،  اليوم يف  ال�صناعة  ت�صتعر�س حال  القت�صادي،  امللحق  هذا  »الأيام«، وعرب  �صحيفة 

ومدى م�صاهمتها يف الدخل القومي، وما هي التحديات والفر�س اأمامها، خا�صة واأن ال�صناعة اثبتت 

اأنها العمود الفقري لالقت�صاد بعدما ك�صفت الأزمة املالية العاملية اأنه يجب عدم الرتكيز ب�صكل رئي�صي 

على اخلدمات اأو القطاع امل�صريف وحتى العقاري.

عدد خاص 
بالصناعة والتجارة
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نمو مساهمة القطاع في 
االقتصاد الوطني

 43% خالل السنوات 
الثالث الماضية

882 مليون 
دينار حجم 

القيمة المضافة 
للقطاع الصناعي 

في النصف 
األول من العام

كتب - حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

ي�صتمر القطاع ال�صناعي يف البحرين يف ت�صجيل معدالت من� م�صطردة وزيادة م�صاهمته يف االقت�صاد ال�طني، بعيداً 

-ن�صبياً- عن التاأثريات االقت�صادية ال�صلبية، واالأحداث التي اأثرت يف فرتة معينة على بع�ض القطاعات االقت�صادية.

وي�صتفيد القطاع ال�صناعي من الت�صهيالت التي تقدمها احلك�مة للم�صتثمرين اإ�صافة اإىل جمم�عة من املميزات التي تتمتع 

اتفاقية  مقدمتها  الدولية ويف  التجارية  واالتفاقيات  االأ�ص�اق،  من  القرب  املدربة،  العاملة  االأيدي  كت�افر  املحلية  ال�ص�ق  بها 

التجارة احلرة مع ال�اليات املتحدة االأمريكية.

وت�صري االأرقام الر�صمية اإىل من� حجم القيمة امل�صافة للقطاع ال�صناعي بنح� 42.5% خالل ال�صن�ات الثالث املا�صية اإذ 

قفزت من 1.2 مليار دينار يف العام 2009 لت�صل اإىل 1.72 مليار دينار يف العام املا�صي، ولرتتفع ن�صبة امل�صاهمة يف الناجت 

املحلي يف الفرتة املذك�رة من 14% اإىل 15% يف العام 2012، علماً باأنها كانت ال تتجاوز 9% يف العام 1980.

1.5 مليار دوالر حجم االستثمارات في مدينة 
سلمان الصناعية
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 المقدمة للقطاع الصناعي في الفترة من 
تطورات حجم القروض

أغسطس  - 2009
2013 

املركزي  اجلهاز  عن  ال�صادرة  الأرقام  اأحدث  تظهر  كما 

الن�صف  خالل  للقطاع  امل�صافة  القيمة  حجم  اأن  للمعلومات 

بنحو  دينار  مليون   882 بلغت  اجلاري  العام  من  الأول 

املا�صي،  العام  من  الفرتة  ذات  مع  مقارنة   %1.8 ن�صبته 

وبنحو 63.2% قيا�صاً مع الن�صف الأول من العام 2009 

والتي كانت تبلغ حينها 540 مليون دينار فقط.

ال�صركات  من  العديد  ا�صتقطاب  يف  اململكة  وجنحت 

املحلية الأجنبية على وجه اخل�صو�س، حيث بلغ حجم 

ال�صتثمارات القائمة يف مدينة �صلمان ال�صناعية -اأكرب 

املدن ال�صناعية يف البحرين واأحدثها- ما يقارب 550 

ال�صتثمارات  من  دولر(  مليار   1.5( دينار  مليون 

وعاملي يف  واإقليمي  م�صتثمر حملي   100 حوايل  من 

ال�صتثمارات  من   %80 اأن  اإىل  م�صرياً  القليلة،  ال�صنوات 

توؤكده  ملا  وفقاً  اجلن�صيات،  متعددة  ال�صركات  متثل  اأجنبية 

وزارة ال�صناعة والتجارة.

اأما على �صعيد حجم القرو�س املوجهة للقطاع فبلغت 

بنهاية اأغ�صط�س املا�صي نحو 591 ميلون دينار وهي ما 

يف  والت�صهيالت  القرو�س  حجم  اإجمايل  من   %8.3 ت�صكل 

اململكة، م�صجلة منواً كبرياً بن�صبة جتاوزت 54% قيا�صاً مع 

ذات الفرتة من العام 2009 والتي كانت تبلغ حينها 383 

مليون دينار.

وتوؤكد هذه املوؤ�صرات جناح ا�صرتاتيجية احلكومة التي 

و�صعتها وزارة ال�صناعة والتجارة للنهو�س بالقطاع �صمن 

النفط،  على  العتماد  وتقليل  الدخل  م�صادر  لتنويع  خططها 

اإىل  والتحول  رائدة  �صناعات  تكوين  اإىل  خاللها  من  ت�صعى 

واملوجهة  العالية  امل�صافة  القيمة  ذات  الت�صنيعية  الأن�صطة 

تناف�صية  ذات  ال�صناعات  هذه  تكون  اأن  على  الت�صدير  نحو 

رفيعة ت�صتفيد من التفاقيات التجارية الثنائية والدولية ويف 

مقدمتها اتفاقية التجارة احلرة مع الوليات املتحدة الأمريكية.

م�صاهمة  ن�صبة  رفع  على  ال�صناعية  ال�صرتاتيجية  وتعمل 

القطاع يف الناجت املحلي اإىل 25% بحلول عام 2020، ل�صيما 

واأن هذا القطاع قادر على خلق وظائف متعددة حيث ي�صتوعب 

القطاع ما يقارب من 12% من جمموع القوى العاملة يف اململكة، 

عالوة على اإقبال البحرينيني للعمل يف القطاع.

ويتواجد يف البحرين جمموعة من امل�صانع املهمة ك�صركة 

العامل  م�صتوى  امل�صانع على  اأبرز  اأحد  »األبا«  البحرين  اأملنيوم 

حيث تقوم بت�صدير منتجاتها اإىل دول العامل عالوة على توفري 

كما  املادة،  هذه  من  البحرين  ال�صغرية يف  امل�صانع  احتياطات 

اأنها تدر�س تو�صعة عملها وزيادة اإنتاجها من خالل اإن�صاء خط 

ال�صهر ال�صاد�س الذي يتوقع اأن تبلغ كلفته نحو 2 – 2.5 مليار 

دولر تقريباً. 

التكرير  م�صفاة  كذلك  التحويلية  ال�صناعات  بني  ومن 

باإيجاد عالمة  ل�صركة نفط البحرين )بابكو( وهي قامت اأخرياً 

جتارية خا�صة بها لإنتاج وت�صويق الزيوت النهائية وطرحها 

امل�صفاة  للبدء يف عملية حتديث  ت�صتعد  اأنها  كما  الأ�صواق،  يف 

وزيادة طاقتها الإنتاجية.

يف املقابل يواجه القطاع جمموعة من التحديات تتمثل يف 

م�صاألة الطاقة وتوافر الغاز الطبيعي حيث تعمل احلكومة على 

ة  د يا ز

الغاز  من  الإنتاج  حجم 

الطبيعي لتلبية الحتياجات املحلية خالل ال�صنوات املقبلة، 

تقول وزارة  الأرا�صي حيث  فيتمثل يف �صح  الآخر  التحدي  اأما 

اإىل  عام 2014  بحاجة حتى  البحرين  اإن  والتجارة  ال�صناعة 

اأكرث من 10 ماليني مرت مربع من الأرا�صي ال�صناعية وهو ما 

يفوق حجم العر�س بنحو 10 مرات كما يتوقع اأن ي�صل حجم 

الطلب على الأرا�صي ال�صناعية اإىل 78 مليون مرت مربع بحلول 

عام 2040.

ي�صار اإىل اأن عدد املناطق ال�صناعية اخلا�صعة لإ�صراف اإدارة 

املناطق ال�صناعية التابعة للوزارة يبلغ عددها 9 مناطق تبلغ 

م�صاحتها الإجمالية نحو 21.5 كيلو مرت مربع، فيما تبلغ ن�صبة 

والتجارة  ال�صناعة  لوزير  �صابقة  لت�صريحات  -وفقاً  الإ�صغال 

د.ح�صن فخرو- اإىل 100%، با�صتثناء منطقة البحرين العاملية 

لال�صتثمار التي ل تزال حتتوي على 20% من م�صاحة املنطقة مل 

تخ�ص�س اإىل الآن. وتعمل احلكومة اإىل ا�صت�صالح جمموعة من 

الأرا�صي ال�صناعية، اأما على املدى الطويل فتعتزم الدولة اإن�صاء 

اإقامتها يف منطقة ممر  مدينة �صناعية اقت�صادية كربى يتوقع 

ع�صكر-جو على م�صاحة 93 كيلو مرتاً مربعاً، يتوقع البدء يف 

املرحلة الأوىل منها يف العام 2020 فيما يتوقع اأن ي�صل حجم 

عائدها ال�صنوي اإىل 5 مليارات دينار لت�صكل لوحدها 20% من 

الناجت املحلي الإجمايل بحلول عام 2040.

591 مليون دينار حجم القروض 
الصناعية في أغسطس 2013

القطاع يستوعب 12% من 
إجمالي القوى العاملة في المملكة

5
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الهيئة الوطنية للنفط والغاز:

دور بارز في الحفاظ
على ثروات البحرين من النفط والغاز

تنفيذ السياسات العامة بالنفط وتنمية الصناعات المرتبطة به

تاأ�ص�صت الهيئة الوطنية للنفط والغاز يف �صهر �صبتمرب 2005م لتكون هي اجلهة املخت�صة بجميع الأمور املتعلقة 

بالنفط والغاز يف اململكة. وتهدف الهيئة اإىل املحافظة على ثروات اململكة من النفط والغاز الطبيعي واإيجاد البدائل لهما 

مبا ي�صمن ال�صتغالل الأمثل لهذه الرثوات وحتقيق اأكرب عائد منها.

وللهيئة يف �صبيل حتقيق اأغرا�صها مبا�صرة كافة الت�صرفات الالزمة لذلك وعلى وجه اخل�صو�س ما يلي:

1- اقرتاح وتنفيذ ال�صيا�صة العامة املتعلقة بالنفط والغاز.

2- الإ�صراف على ال�صركات واملوؤ�ص�صات العاملة يف جمال �صناعة النفط والغاز الطبيعي وتنمية ال�صناعات املرتبطة 

بها.

اإطالة عمر  3- اإجراء الدرا�صات والأبحاث املتعلقة مبوارد اململكة من النفط والغاز الطبيعي والو�صائل التي تكفل 

الحتياطي منهما والو�صائل التي تتيح ال�صتعمال الأمثل لهذه املوارد وو�صع ال�صيا�صة الت�صعريية املنا�صبة لها وال�صتعانة 

يف ذلك باملكاتب ال�صت�صارية العاملية.

4- درا�صة اخليارات ال�صرتاتيجية لتلبية حاجة اململكة من النفط والغاز مبا يف ذلك ما يتعلق منها بتاأ�صي�س �صركة 

قاب�صة تتملك جميع ح�ص�س احلكومة يف ال�صركات العاملة يف قطاع النفط والغاز وما يقت�صيه ذلك من تعديالت.

5- اإجراء الت�صالت واملفاو�صات داخل اململكة وخارجها ب�صاأن ا�صتغالل ثروات اململكة من النفط والغاز الطبيعي، 

وتلبية احتياجاتها منهما.

6- تطوير الأجهزة الب�صرية والفنية يف جمال الطاقة يف البالد.

يف  تدخل  التي  املو�صوعات  يف  وبحوث  درا�صات  باإعداد  والخت�صا�س  اخلربة  ذوي  من  تراه  من  تكليف   -7

اخت�صا�صاتها.

8- تاأ�صي�س واإقرار تاأ�صي�س ال�صركات العاملة يف جمال �صناعة النفط والغاز الطبيعي، والإ�صراف عليها.

9- اإقرار م�صاركة الدولة يف تاأ�صي�س ال�صركات التي تزاول اأعمال تدخل يف اخت�صا�صاتها اأو تعاونها على حتقيق 

اأغرا�صها.

اإقرار متلك الدولة لل�صركات العاملة يف جمال النفط والغاز واإعادة تنظيمها وامل�صاركة فيها ومتثيل الدولة يف   -10

اجلمعيات العمومية لهذه ال�صركات.

تفتي�س ومعاينة خزانات ناقالت البرتول ومراقبة كميات النفط اخلام امل�صتخرج من حقول البحرين   -11

وكذلك امل�صتورد منها.

12- تنظيم ومراقبة عمليات تعبئة وتداول ونقل وتخزين ا�صطوانات غاز البرتول امل�صال والتفتي�س 

على حمطات بيع الوقود واتخاذ الإجراءات القانونية الالزمة يف حالة وقوع خمالفات.

13- تنظيم املوؤمترات واملعار�س والندوات النفطية والرتويج لال�صتثمار يف امل�صاريع النفطية 

مبا ي�صاهم يف تطوير ومنو قطاع النفط والغاز.
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محمد بوجيري لملحق الصناعة:

68000 بحريني و30000 مؤسسة
استفادت من برامج تمكين للتدريب والتمويل

كتب - جليل عمر:

اأكد القائم باأعمال نائب الرئي�ض لدعم القطاع اخلا�ض يف »متكني« حممد علي ب�جريي، اأن متكني م�صتمرة يف اأهدافها 

اأن  املت�قع  اأنه من  اىل  اململكة، م�صرياً  اقت�صاد  الذي يدفع عجلة  الرئي�صي  املحرك  القطاع اخلا�ض وجعله  املتمثلة يف دعم 

ت�صل ميزانية برامج متكني اىل 61 ملي�ن دينار، لعام 2014، منق�صمة بالن�صف تقريباً ملجالني، دعم الرثوة الب�صرية ودعم 

امل�ؤ�ص�صات.

وقال يف مقابلة خا�صة مع ملحق ال�صناعة اإن »متكني« تاأ�ص�صت �صمن برنامج اململكة لالإ�صالح وهي جزء من روؤية 

ا�صتفادة نح� 68000 بحريني و30000 م�ؤ�ص�صة من الربامج املتن�عة للتدريب والتم�يل  البحرين االقت�صادية، م�ؤكداً 

التي ت�فرها »متكني« حتى االآن.

واأو�صح اأن »متكني« ت�فر العديد من الربامج التي ت�صهم يف تاأ�صي�ض امل�ؤ�ص�صات وت�صجيع االبتكار، ولت�صجيع هذه الريادة 

يف االأعمال، اأطلقت متكني عدة مبادرات، فت�صتطيع امل�ؤ�ص�صات احل�ص�ل على مت�يل بن�صبة ربح تناف�صية من خالل برنامج 

»متكني« لتم�يل امل�ؤ�ص�صات، كما اأن رواد االأعمال املحتملني ميكنهم اإن�صاء م�ؤ�ص�صاتهم من خالل الربامج التي تطرحها متكني.

وفيما يلي ن�ض املقابلة:
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بطم�حات  االرتقاء  يف  بارٍز  بدوٍر   2006 عام  تاأ�صي�صها  منذ  متكني  قامت   ]

الريادة  روح  ون�صر  والتعلم  التدريب  برامج  امل�صاركة يف  ت�صجيع  من خالل  امل�اطنني 

وتط�ير االعمال وبناء القدرات، كيف تقيّم�ن هذه امل�صرية؟ وما طم�حاتكم امل�صتقبلية 

لدعم م�صرية التنمية يف اململكة؟

- متكني م�صتمرة يف اأهدافها املتمثلة يف دعم القطاع اخلا�س وجعله املحرك 

الرئي�صي الذي يدفع عجلة اقت�صاد اململكة، ومنذ تاأ�صي�س »متكني«، اأطلقنا العديد 

من الربامج واملبادرات وذلك ح�صب احتياجات ال�صوق التي هي يف تغيري دائم.

يف  الر�صيدة  القيادة  روؤية  براجمها يف حتقيق  خالل  من  اأ�صهمت متكني  كيف   ]

اململكة جلعلها مركزاً رئي�صياً ورائداً لالأعمال يف املنطقة؟

روؤية  من  جزء  وهي  لالإ�صالح،  اململكة  برنامج  �صمن  »متكني«  تاأ�ص�صت   -

البحرين القت�صادية، وتعمل »متكني« لتحقيق ذلك من خالل دعم جميع البحرينيني 

يف  ت�صهم  التي  الإجنازات  من  العديد  وتوجد  والتطور،  النمو  على  واملوؤ�ص�صات 

من  موؤ�ص�صة  و30000  بحريني   68000 نحو  ا�صتفادة  واأهمها  اململكة،  تطوير 

الربامج املتنوعة للتدريب والتمويل التي توفرها »متكني« حتى الآن.

[ ما ميزانية متكني للعام القادم؟ 

- من املتوقع اأن ت�صل ميزانية برامج متكني 61 مليون دينار، لعام 2014، 

منق�صمة بالن�صف تقريباً ملجالني، دعم الرثوة الب�صرية ودعم املوؤ�ص�صات. 

متكني  برامج  من  ا�صتفادت  التي  اخلا�ض  القطاع  وم�ؤ�ص�صات  االأفراد  عدد  كم   ]

والدعم املايل املبا�صر؟

- مع نهاية الربع الثالث لـ2013، و�صل عدد امل�صتفيدين اإىل 68 األف م�صتفيد 

�صمن برامج تنمية الرثوة الب�صرية، و30 األف موؤ�ص�صة م�صتفيدة �صمن برامج دعم 

القطاع اخلا�س.

وتط�ير  اخلا�ض  القطاع  تنمية  على  تاأ�صي�صها  منذ  متكني  ا�صرتاتيجية  ركزت   ]

الرثوة الب�صرية، اىل اأي مدى ا�صتطعتم حتقيق ذلك؟

- يف جمال تنمية الرثوة الب�صرية، تركز »متكني« على عدة فئات من �صمنهم 

لدعمهم،  املبادرات  من  العديد  وتتواجد  ال�صوق،  اإىل  اجلدد  والوافدين  املوظفني 

فمثالً ي�صتطيع البحرينيون اأن ي�صبحوا موؤهلني يف جمال عملهم من خالل برنامج 

»متكني« لل�صهادات الحرتافية )ا�صتفاد اأكرث من 4000 بحريني من هذا الربنامج 

يحتاجونه  الذي  التدريب  على  احل�صول  البحرينيون  ي�صتطيع  كما  الآن(،  حتى 

تقدمه »متكني«  الذي  املهني  ال�صلم  التطور يف  برنامج  رواتبهم من خالل  وزيادة 

)ا�صتفاد اأكرث من 12000 بحريني من الربنامج حتى الآن(. 

مهاراتهم  معرفتهم وحت�صني  زيادة  البحرينيون  ي�صتطيع  ذلك،  اإىل  بالإ�صافة 

من خالل ح�صور املوؤمترات والندوات التي ينظمها برنامج »متكني« لدعم ح�صور 

تطوير  الآن(، واأي�صاً  املوؤمترات )3800 م�صتفيد بحريني يف هذا الربنامج حتى 

مهارتهم على القيادة والإدارة من خالل ور�س عمل الإدارة والتدريب على القيادة 

وي�صتطيع  هذا،  الآن(.  حتى  العمل  ور�س  من  بحريني   7000 من  اأكرث  )ا�صتفاد 

البحرينيون من املدر�صة البتدائية حتى اجلامعة تطوير اأخالقيات العمل من خالل 

برنامج »اأ�صيل« )ا�صتفاد اأكرث من 4500 بحريني من هذا الربنامج حتى الآن(. 

االبتكار وحتفيز  ت�صجيع  املال يف  ما دور متكني مبا متلكه من خربات وراأ�ض   ]

ريادة االأعمال التي تعترب العم�د الفقري لالقت�صادات احلديثة؟

املوؤ�ص�صات  تاأ�صي�س  يف  ت�صهم  التي  الربامج  من  العديد  »متكني«  توفر   -

وت�صجيع البتكار، حيث اإن اأكرث من 80% من املوؤ�ص�صات بالبحرين هي موؤ�ص�صات 

�صغرية ومتو�صطة، ولت�صجيع هذه الريادة يف الأعمال، اأطلقت متكني عدة مبادرات، 

فت�صتطيع املوؤ�ص�صات احل�صول على متويل بن�صبة ربح تناف�صية من خالل برنامج 

موؤ�ص�صاتهم  اإن�صاء  ميكنهم  املحتملني  الأعمال  ورواد  املوؤ�ص�صات،  لتمويل  »متكني« 

الأعمال  رواد  ي�صتطيع  كما  النا�صئة،  املوؤ�ص�صات  لدعم  برنامج »متكني«  من خالل 

لتنمية وتطوير  التي يحتاجونها  اأعمالهم  تطوير  التمويل وحلول  احل�صول على 

موؤ�ص�صاتهم النا�صئة من خالل برنامج »متكني« لدعم تطوير املوؤ�ص�صات )ا�صتفادت 

7000 �صركة جديدة من هذا الربنامج حتى الآن(. 

[ اأولت متكني اهتماماً لزيادة ن�صبة م�صاركة املراأة يف �ص�ق العمل، ماذا حتقق يف 

هذا املجال، وهل واجهتكم حتديات معينة لتحقيق هذا الهدف؟ 

تدعم  حيث  خا�صاً،  اهتماماً  املراأة  »متكني«  اأولت  »متكني«،  تاأ�صي�س  منذ   -

الن�صاء من حتقيق تطلعاتهن يف الوظيفة اأو يف م�صاريعهن اخلا�صة، حيث ت�صكل 

املراأة نحو ن�صف م�صتفيدي »متكني« وتتواجد العديد من الربامج املخ�ص�صة لهن، 

برامج  خالل  من  مهارتهن  حت�صني  اأو  اأعمالهن  وتطوير  اإطالق  الن�صاء  فت�صتطيع 

�صبيكة  الأمرية  ال�صمو  �صاحبة  )حمفظة  خا�س  ب�صكل  لهن  املخ�ص�صة  »متكني« 

رائدات  دعم  وبرنامج  الأعمال،  لريادة  املراأة  ن�صاط  لدعم  خليفة  اآل  ابراهيم  بنت 

الأعمال، برنامج متكني املراأة تقنيا، الخ(. بالإ�صافة اإىل ذلك �صكلت »متكني« جلنة 

متكني املراأة لالإ�صراف على برامج الدعم التي تركز على الن�صاء، وو�صعت »متكني« 

اىل  بالإ�صافة  املراأة،  دعم  مبادرات  اإطار جلميع  لو�صع  املراأة  لتمكني  ا�صرتاتيجية 

كون »متكني« �صريك ا�صرتاتيجي للمجل�س الأعلى للمراأة.

[ اإىل اأي مدى جتدون اأن القطاع اخلا�ض البحريني والقطاع العام ي�صعر بالر�صا 

حيال مبادرات متكني وبراجمها، وهل اأجريتم درا�صات ا�صتطالعية بهذا ال�صاأن؟

اأكتوبر 2013،  �صهر  بداية  اجلمهور يف  مع  للت�صاور  ور�س  اأربع  عقد  مت   -

والتي ح�صرها اأكرث من 400 ممثل من القطاعات املختلفة، وذلك يف اإطار جهودها 

وامل�صتقبلية،  احلالية  م�صاريعها  على  واطالعهم  اجلمهور  مع  املبا�صر  للتوا�صل 

والتعرف على اآراء اجلمهور واإدماجها يف اخلطط امل�صتقبلية، والتي مت جمع اآراء 

تعزيز  دوماً يف �صدد  والإيجابيات، ونحن  ال�صلبيات  �صاملة  ومعلومات خمتلفة، 

الإيجابيات وتقليل ال�صلبيات، والتي اأ�صرنا اإليها خالل اخلطة الت�صغيلية لـ2014 

والتي لقت توا�صالً اإيجابياً من قبل اجلمهور والعامة.

تقل�صت  قطاعات  تن�صيط  مبادراتها  خالل  من  متكني  ا�صتطاعت  مدى  اأي  اإىل   ]

وتده�رت مثل القطاع الزراعي وال�صمكي، وهل هنالك مبادرات قادمة من هذا القبيل؟

- تعي »متكني« اأهمية القطاعني الزراعي وال�صمكي، ويف هذا النطاق، ل تزال 

»متكني« توفر برامج تدعم كل من القطاعيني، اأولً من خالل برامج متخ�ص�صة وهما 

برنامج متكني لدعم »ال�صياد البحريني« ودعم »املزارع البحريني«، بالإ�صافة اإىل 

الربامج الأخرى التي توفرها »متكني« غري املخ�ص�صة للقطاعني والتي ميكن اأي�صاً 

اأن ي�صتفيد منها العاملني يف القطاعني. 

[ د�ّصنت متكني م�ؤخراً )مبادرة الت�ا�صل املجتمعي( لتعزيز الت�ا�صل املبا�صر مع 

اجلمه�ر، كيف تقيّم�ن هذه التجربة؟ وما املزايا التي حتققت منها؟

- مت اإطالق مبادرة التوا�صل املجتمعي يف �صبتمرب املا�صي، و�صملت يف بدايتها 

واملجتمعية  ال�صبابية  الهيئات  من  عدد  قبل  من  ر�صمياً  تر�صيحهم  مت  مندوباً   15

واخلريية ليكونوا مندوبني ر�صميني لـ«متكني« للتوا�صل مع املواطنني يف مناطقهم، 

ومنذ ذلك احلني، يعمل فريق دعم العمالء على زيادة عدد املندوبني لي�صل اىل 46 

مندوباً ونطمح من خالل ذلك اإىل اي�صال برامج متكني لأكرب �صريحة ممكنة وتهدف 

مبدى  املتعلقة  وال�صوؤون  الحتياجات  على  قرب  عن  التعرف  اىل  ذلك  خالل  من 

حتقق ال�صتفادة من الربامج املطروحة. 

ال�صيف يعترب  افتتاحه م�ؤخراً يف جممع  الذي مت  الزبائن  [ مركز متكني خلدمات 

اآخر لتمكني �صمن جه�دها الأحداث نقلة ن�عية يف خدماتها، ما اخت�صا�ض هذا  اإجنازاً 

املركز، وما اخلدمات التي يقدمها؟

- ياأتي افتتاح مركز »متكني« لتعزيز قنوات التوا�صل املبا�صر مع امل�صتفيدين 

مع  التعامل  ت�صمل  للمركز  الرئي�صية  والأعمال  اخلدمة،  م�صتوى  وتطوير 

ال�صتف�صارات حول برامج »متكني« املتنوعة مبا يف ذلك اإر�صاد الزبائن اإىل كيفية 

الت�صجيل ومعايري القبول والوثائق وامل�صتندات املطلوبة لكل برنامج، بالإ�صافة 

اإىل تقدمي ال�صت�صارة حول الربامج املنا�صبة ح�صب احتياجات العمالء، بالإ�صافة 

وح�صور  املوؤ�ص�صات  لتطوير  »متكني«  لربامج  الطلبات  لتقدمي  مكان  توفري  اإىل 

اأخرى  مناطق  يف  اأخرى  مراكز  تد�صني  يتم  اأن  املقرر  ومن  التعريفية،  الور�س 

باململكة.

[ ما اأول�يات متكني يف 2014 من حيث الربامج وامل�صاريع وال�صيا�صات؟

- قامت متكني موؤخراً با�صتعرا�س خطتها الت�صغيلية لـ2014، وخالل ذلك مت 

الرتكيز على ثالث نقاط رئي�صية:

واإجراءات  تعزيز اجلودة من خالل حت�صني منتجات وخدمات  اأولً: �صرورة 

واأنظمة برامج »متكني«. 

املعايري  امل�صاورات والدرا�صات وو�صع  العمالء من خالل  ثانياً: الرتكيز على 

لتلبية احتياجاتهم.

القائمة  الأنظمة  تطوير  خالل  من  وذلك  النتائج،  حتقيق  على  الرتكيز  ثالثاً: 

ملتابعة الأداء وتقييم تاأثري الربامج ب�صكل ي�صمح يف حتقيق نتائج اأف�صل.
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نظراً لطبيعة مناخ مملكة البحرين ، والذي يتميز بارتفاع درجات احلرارة �صيفاً 

، تزداد خماطر اندلع احلرائق . حيث تزيد الأحمال على الأنظمة الكهربائية ، ومن ثم 

ارتفاع درجات حرارة هذه الأنظمة الأمر الذي يوؤدي اإىل اندلع احلرائق .

اأ�صد الكوارث التي ت�صيب البالد ب�صبب �صرعة انت�صارها  » تعترب احلرائق من 

النوع من  اأ�صبح هذا  ، وقد  ال�صرر والدمار يف مكان حدوثها  اإحلاق  وقدرتها على 

املخاطر اأمراً يعرفه اجلميع يف مملكة البحرين، وخا�صة اأن معظم حوادث احلريق 

كان من املمكن منع حدوثها ، وذلك من خالل تطبيق الإجراءات الب�صيطة لل�صالمة 

والوقاية من احلريق. » يقول ال�صيد �صجاد اأكرب ، مدير املبيعات وتطوير ا�صت�صارات 

ال�صالمة ومكافحة احلريق ، اأمان العاملية .

وها نحن اليوم ن�صع احلل الفاعل والناجح والب�صيط يف متناول اأيدي اجلميع 

، لن�صاهم يف حماية الأرواح واملمتلكات واحلد من تاأثريات احلريق املدمرة . وهذا 

الأول يف  احلريق  مكافحة  نظام  عن  عبارة  ، وهو  بايروجني«   « هو  بب�صاط  احلل 

العامل . ومما مييز هذا النظام اأنه نظام اآمن ، و�صديق للبيئة ، وميكن تركيبه يف 

وقت ق�صري ، ول يحتاج اإىل ا�صطوانات م�صغوطة ، ول يتطلب تركيبه الأنابيب وهو 

متوفر الآن يف البحرين .

وي�صيف ال�صيد �صجاد اأكرب » يتميز نظام بايروجني باأنه غري �صام ول يتطلب 

وبا�صطواناته   ، وزنه  بخفة  يتميز  فهو  ذلك،  اإىل  اإ�صافة   . لرتكيبه  كبرية  م�صاحة 

اأقل وقت ممكن دون  اأحجام خمتلفة ، وميكن تركيبه يف  التي تاأتي يف  امل�صغوطة 

احلاجة اإىل اأنابيب اأو ا�صطوانات م�صغوطة . وي�صاف اإىل ميزات هذا النظام الفعال 

ميزة التكلفة القليلة ، حيث اأن هذه ال�صطوانات مكفولة ال�صيانة ملدة 10 �صنوات 

، الأمر الذي يوفر على امل�صتخدم لهذا النظام تكاليف ال�صيانة واملتابعة الالزمة ». 

 9000 – 2000) ISO( وميكن تركيب هذا النظام ، احلا�صل على �صهادة الأيزو

، يف املنزل ، ويف اليخت ، ويف املتجر اأو يف اأي مكان معر�س ملخاطر احلريق ، حيث 

تندفع املادة امل�صغوطة باجتاه احلريق باأق�صى طاقتها وتعمل على الفور على اإخماد 

احلريق وال�صيطرة عليه ..

كفاءته  العامل  اأنحاء  خمتلف  ويف  البحرين  مملكة  يف  بايروجني  اأثبت  وقد 

وفاعليته كاأف�صل نظام ملكافحة احلريق يف املنازل واليخوت ، والقوارب ال�صغرية 

، واملركبات، واملوانئ ، واملطارات، ومراكز الت�صوق، وامل�صت�صفيات، وغرف التحكم 

التي حتتوي على الأجهزة واملعدات الكهربائية يف امل�صانع ومراكز الت�صالت . وقد 

اأ�صبح هذا النظام اليوم يف متناول اليد لينعم اجلميع بالهدوء وراحة البال بعيداً 

عن القلق وخماطر احلريق املدمرة واملحتملة .

للمزيد من املعلومات حول هذا احلل الإبداعي حلماية اأ�صرتك وممتلكاتك ، ات�صل 

على :

+973 17296625 ، 36137208

E-mail:sajjadurrani@gmail.com

يمكن تركيبه في أي مكان معرض لمخاطر الحريق

» بايروجين« : نظام مكافحة الحريق األول في العالم 
آمن ، وصديق للبيئة ، ويمكن تركيبه في وقت قصير
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يعترب مركز فريد لالأملنيوم، الذي مت ان�صاوؤه عام 1969، احد 

عاماً   20 فخالل  باملطابخ.  اخلا�س  الأملنيوم  �صناعة  يف  الرواد 

ا�صتطاعت ال�صركة اأن تتو�صع حتى اأ�صبحت تقدم جمموعة وا�صعة 

واخلزانات  والنوافذ،  كالأبواب،  املعمارية  الأملنيوم  منتجات  من 

وذلك بف�صل فريق عمل ماهر وادارة حمرتفة.

ويفتخر مركز فريد لالأملنيوم بتلبيته جميع طلبات زبائنه الكرام 

للت�صاميم  ا�صافًة  املركز،  ميتلكها  التي  املتقدمة  التقنيات  بف�صل 

عدد  بتنفيذ  الفرتة  تلك  خالل  قمنا  وقد  لهم.  يقدمها  التي  الفريدة 

حازت  والتي  والعام  اخلا�س  للقطاع  املتميزة  امل�صاريع  من  كبري 

على ر�صاهم ب�صبب اخال�صنا والتزامنا باجلودة والدقة يف تنفيذها. 

كما يتميز املركز بقيامه بال�صتثمار الدائم من اأجل تطوير منتجاته 

وجودته مما اأك�صبنا �صمعة عالية على جميع امل�صتويات.

تلبية وجتاوز  والنجاح يف  بالتميز  واللتزام  اجلاد،  عملنا  اإن 

التوقعات هو اأ�صا�س متيزنا.

فريق عمل ماهر وإدارة محترفة وتقنيات متقدمة وتصاميم فريدة

مركز فريد لأللمنيوم.. رواد صناعة 
منتجات األلمنيوم المعمارية
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والتي   2014 املقبل  للعام  الت�صغيلية  خطتها  با�صتعرا�س  »متكني«  قامت 

ت�صمنت عر�س م�صاريع »متكني« احلالية وخططها امل�صتقبلية، اأمام ممثلني من 

واأ�صحاب  احلكومية  واجلهات  ال�صركاء  منهم  املختلفة،  القت�صادية  القطاعات 

الأعمال ورواد امل�صاريع وامل�صّرعني وممثلي اأجهزة الإعالم.

وقام خالل الفعالية رئي�س جمل�س الإدارة والقائم باأعمال الرئي�س التنفيذي، 

ال�صيخ حممد بن عي�صى اآل خليفة، باإلقاء الكلمة الرئي�صية، حتدث فيها عن روؤية 

»متكني« خالل املرحلة املقبلة واجلوانب التي �صيتم الرتكيز عليها لتحقيق اأهداف 

»متكني« يف اإطار دورها �صمن امل�صروع الإ�صالحي يف البالد ب�صكل اأكرث فاعلية، 

التي حققتها »متكني« حتى  الآن، بالإ�صافة اإىل امليزانية والإجنازات 

»متكني«  مل�صاريع  العامة 

للعام 2014. 

و�صرح رئي�س جمل�س 

باأعمال  والقائم  الدارة 

التنفيذي،  الرئي�س 

عي�صى  بن  حممد  ال�صيخ 

موؤمتر  يف  خليفة  اآل 

هام�س  على  �صحفي 

طرح اخلطة الت�صغيلية 

قائالً: »�صت�صتمر متكني 

يف تعزيز دورها يف خدمة 

على  و�صنعمل  املتنوعة،  احتياجاته  وتلبية  اخلا�س  القطاع 

تكثيف اجلهود الرامية اىل متابعة ومراقبة الطلبات للحد من �صوء ال�صتغالل، 

ديناميكية  وثيقة  تعترب  التي  الت�صغيلية  اخلطة  خالل  من  ذلك  تطبيق  و�صيتم 

م�صاريع  وترتكز  با�صتمرار«.  ال�صوق  متطلبات  لتواكب  والتغري  للتعديل  قابلة 

ومبادرات »متكني« للعام 2014 على ثالثة حماور رئي�صية. 

اأولً، �صرورة تعزيز اجلودة من خالل حت�صني منتجات واإجراءات واأنظمة 

برامج »متكني«. وثانياً، الرتكيز على دعم العمالء من خالل امل�صاورات والدرا�صات 

وو�صع املعايري لتلبية احتياجاتهم. وثالثاً، الرتكيز على حتقيق النتائج وذلك 

لتحقيق  الربامج  تاأثري  وتقييم  الأداء  ملتابعة  القائمة  الأنظمة  تطوير  خالل  من 

مب�صاريع  اخلا�صة  امليزانية  تفا�صيل  على  العر�س  �صمل  كما  اأف�صل.  نتائج 

»متكني« للعام 2014، حيث من املتوقع اأن ت�صل امل�صروفات اإىل 98.3 مليون 

دينار بحريني، 62% منها م�صاريف م�صاريع 2014 والتي �صتنق�صم بالت�صاوي 

م�صاريف  املوؤ�ص�صات، %20  ودعم  الب�صرية  الرثوة  تنمية  م�صاريع  على  تقريباً 

ت�صغيلية و 18% للتاأمني �صد التعطل، فيما من املتوقع اأن ي�صل الدخل الإجمايل 

اإىل 39.6 مليون دينار بحريني، وذلك بن�صبة 55% من ر�صوم اإ�صدار وجتديد 

تراخي�س العمل و 45% من ر�صوم هيئة تنظيم �صوق العمل، والتي مت تغيريها 

هذا العام لت�صبح 5 دنانري عن اأول 5 موظفني اأجانب.

عن  تفا�صيل  بتقدمي  علي،  يو�صف  العمالء،  دعم  ق�صم  اول  مدير  وقام  كما 

الربامج املختلفة �صمن اخلطة الت�صغيلية، واخلطوات التي �صيتم تطبيقها لتوفري 

الدعم،  برامج  عر�س  ومت  برنامج،  كل  يف  للعمالء  اخلدمة  من  اأف�صل  م�صتوى 

العمل  اأخالقيات  �صملت  والتي  الب�صرية  الرثوة  تنمية  دعم  برامج  هي  الأوىل 

وثقافة ال�صركات، والقدرة على احل�صول على وظيفة، والتدريب الق�صري املدى 

العاملة  القوى  ودعم  ال�صباب  قدرات  وبناء  الوظيفي  والإر�صاد  الدرا�صة،  اأثناء 

املوجودة، ودعم القادمني اجلدد اإىل �صوق العمل، والتوظيف املخ�ص�س والتدريب 

ومتويل  دعم  �صملت  والتي  اخلا�س  القطاع  دعم  برامج  هي  والثانية  املهني، 

لالأعمال يف  والرتويج  ال�صتثمارات،  النا�صئة، ودعم  املوؤ�ص�صات  الأعمال، ودعم 

البحرين.

وبعد انتهاء العر�س، تلقت اإدارة »متكني« جمموعة من الأ�صئلة واملقرتحات 

�صتى  من  �صخ�صا   420 حوايل  عددهم  بلغ  والذين  احل�صور  قبل  من  والآراء 

القطاعات حول برامج »متكني« واخلطة الت�صغيلية للعام 2014.

جتدر الإ�صارة اإىل اأن »متكني« عقدت عدة ور�س عمل ت�صاورية مع اجلمهور 

يف مطلع �صهر اأكتوبر املا�صي ومت اإدراج نتائجها �صمن اخلطة الت�صغيلية لهذا 

اأ�صحاب الأعمال واخلرباء وممثلو ال�صركات من  العام، وقد ح�صر تلك الور�س 

جميع القطاعات القت�صادية.

للعام  الت�صغيلية  »متكني«  خطة  على  الطالع  اجلمهور  بامكان  باأن  يذكر 

.)www.tamkeen.bh( »2014 عرب املوقع الر�صمي لـ«متكني

98.3 مليون دينار ميزانية مشاريع »تمكين« لعام 2014

تعزيز الجودة ودعم العمالء وتحقيق النتائج أهم محاور المشاريع

لمزيد من المعلومات، يرجى 
اإلتصال بـ: 
قسم التسويق والعالقات العامة 
- تمكين

هاتف

فاكس

بريد إلكتروني

الموقع اإللكتروني

17383333
17382352
support@tamkeen.bh
www.tamkeen.bh
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في إطار جهودها للتعامل المباشر معهم

»تمكين« تعقد ورشة العمل األخيرة 
للتشاور مع الجمهور حول خطتها التشغيلية 

الت�صغيلية  والأخرية خلطة »متكني«  الرابعة  الت�صاورية  العمل  ور�صة  اأكتوبر(   7 )املوافق  الأحد  يوم  عقدت »متكني« 

للعام 2014 يف فندق كراون بالزا، وذلك يف اإطار جهودها للتوا�صل املبا�صر مع اجلمهور واإطالعهم على م�صاريعها احلالية 

وامل�صتقبلية، والتعرف على اآراء اجلمهور واإدماجها يف اخلطط امل�صتقبلية. 

من  �صل�صلة  �صمن  �صخ�صا   80 نحو  ح�صرها  التي  هذه  العمل  ور�صة  وتاأتي 

ور�س العمل تعقدها »متكني« على مدى اأربعة اأيام مع ممثلني عن �صتى القطاعات 

القت�صادية، خ�ص�س فيها يومني للموؤ�ص�صات ويومني لالأفراد.

والتحديات  الق�صايا  وا�صتعرا�س  الور�س مبناق�صة  تلك  قطاع يف  كل  ويقوم 

التي تواجهه، وطرح احللول والآليات الكفيلة بالتغلب على تلك التحديات و�صبل 

تطوير برامج وخدمات »متكني« مبا يلبي طموحات وتطلعات اجلمهور. 

ومن بني الق�صايا الرئي�صية العامة التي اأ�صار اإليها احل�صور الرتقاء مب�صتوى 

املهارات ال�صخ�صية الأ�صا�صية، خا�صة بني اخلريجني اجلدد، عدم اإقبال العمالة 

بحاجة  التعليمية  املخرجات  مواءمة  والفنية،  املهنية  القطاعات  يف  الوطنية 

ال�صوق الفعلية، واحلاجة اإىل تطوير خدمات الإر�صاد املهني للطالب. اأما فيما 

يخ�س الق�صايا التي تخ�س »متكني«، فدارت يف جمملها حول اإجراءات التقدمي 

والقبول يف برامج الدعم املختلفة. 

اأما فيما بتعلق باحللول، فاأكد امل�صاركون على �صرورة ت�صهيل الإجراءات 

كما  الكرتونيا.  الطلبات  ومتابعة  تقدمي  اإمكانية  وتوفري  الدعم  برامج  يف 

تدعم  التي  الربامج  من  املزيد  تقدمي  على  الرتكيز  اأي�صا  احل�صور  واقرتح 

املوؤقتة  العمل  وفر�س  ال�صخ�صية،  املهارات  على  التدريب  مثل  ال�صباب  �صريحة 

لأخذ اخلربة، وتطوير خدمات التوعية والإر�صاد املهني يف املوؤ�ص�صات التعليمية. 

والتدريب  البحرينيني  الفنانني  لدعم  برنامج  اأي�صا  املطروحة  الأفكار  ومن 

الزراعي، والتدريب يف اإدارة املوارد الب�صرية، بالإ�صافة اإىل دعم ثقافة التطوير 

امل�صتمر من خالل تاأ�صي�س من�صة اإلكرتونية موحدة لتوجيه اجلمهور اإىل املوارد 

التدريبية املتوفرة الكرتونيا. 

و�صملت القطاعات التي ح�صرت الور�س كل من قطاعات التعليم والتدريب، 

الت�صالت وتقنية  والغاز،  النفط  الت�صنيع،  وال�صيد،  الزراعة  والأعمال،  املال 

والإن�صاءات،  العقارات  والأدوية،  ال�صحية  الرعاية  والت�صالت،  املعلومات 

التجزئة واجلملة، الأغذية وال�صيافة، الريا�صة، النقل واللوج�صتيات، الإعالم 

والإعالن، الهيئات احلكومية، اجلمعيات الأهلية، بالإ�صافة اإىل الأفراد. 

ذكر اأن »متكني« �صتنظم فعالية لعر�س اخلطة الت�صغيلية للعام 2014 

على اجلمهور قبل نهاية العام، وذلك بعد املوافقة عليها من قبل جمل�س اإدارة 

»متكني«.

http://www.facebook.com/TamkeenBahrain

http://twitter.com/TamkeenBahrain

http://www.youtube.com/TamkeenBahrain

http://www.linkedin.com/company/tamkeen

http://instagram.com/TamkeenBahrain
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عقد �صباح اخلمي�س املوافق 4 يوليو 2013 حفل تخرج الفوج 

لربنامج  التابع  الب�صرية  املوارد  ادارة  �صهادة  متدربي  من  الأول 

»متكني« لإدارة املواهب وبرنامج متكني لل�صهادات الإحرتافية، والذي 

تقدمهم »متكني« يف اإطار جهودها الرامية اإىل تنمية مهارات وقدرات 

الرثوة الب�صرية البحرينية وجعلهم اخليار الأمثل للتوظيف.

�صهادة  على  خريجا   142 عددهم  والبالغ  اخلريجون  وح�صل 

 Certified Professional( »احرتايف موارد ب�صرية واأجور معتمد«

in Human Resources & Compensation( من معهد »جولدن 
»متكني«  من  املعتمد  التدريب  مزود  وال�صت�صارات«  للتدريب  تر�صت 

لهذا الربنامج، وذلك بال�صراكة مع املعهد الأمريكي للموارد الب�صرية 

والتعليم )iHRME( يف الوليات املتحدة. 

باأعمال  القائم  ال�صكراين  �صعاد  »متكني«   من  الحتفالية  وح�صر 

رئي�س  املطلق  لولوة  والدكتورة  الب�صرية،  الرثوة  تنمية  اأول  مدير 

والدكتور جون  للمعهد،  التنفيذية  والإدارة  تر�صت«،  »جولدن  معهد 

ماك�صويل رئي�س جمل�س اإدارة iHRME، وعدد من كبار امل�صوؤولني.

ومن املقرر اأن يخدم برنامج �صهادة »احرتايف موارد ب�صرية واأجور 

معتمد« من برنامج اإدارة املواهب 200 بحريني، وهو يوفر دورات 

تدريبية نوعية ومعتمدة حول اأف�صل ممار�صات القيادة والإدارة تالئم 

القطاع اخلا�س  املتو�صطة وموظفي  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  احتياجات 

البحرينيني، وذلك لتمكينهم من تطبيق هذه املمار�صات يف موؤ�ص�صاتهم 

فاعل يف  ب�صكل  وي�صاهموا  فيها،  العاملني  واملوظفني  اأدائها  لتح�صني 

الرتقاء بالقطاع اخلا�س ككل لي�صبح املحرك الأول لالقت�صاد الوطني. 

وبهذه املنا�صبة �صرحت �صعاد ال�صكراين:«اإنه ملن دواعي �صرورنا 

ذو  يعد  قطاع  بحرينية يف  كوادر  من  الأول  الفوج  تخرج  ن�صهد  اأن 

اأهمية كبرية لنمو الأفراد واملوؤ�ص�صات األ وهو املوارد الب�صرية، ونحن 

يف »متكني« نوؤمن يف تاأهيل وتطوير قدرات ومهارات الرثوة الب�صرية 

البحرينية مبا يدعم ويدفع عجلة القت�صاد البحريني، واأمتنى جلميع 

اخلريجني دوام التوفيق يف حياتهم العملية امل�صتقبلية.«

وعلى نف�س ال�صعيد قالت الدكتورة لولوة املطلق، رئي�صة معهد 

نيابة  نتقدم  اليوم  »اأننا  والإ�صت�صارات:  للتدريب  تر�صت  جولدن 

تقدم  التي  الربامج  هذه  مثل  على  لـ«متكني«  بال�صكر  اخلريجني  عن 

اأف�صل م�صتويات التدريب الإداري ملوظفي ال�صركات والأفراد وتقدمي 

البحرين، مما  العلم يف مملكة  لطالبي  دوليا  بها  املعرتف  ال�صهادات 

له من اأثر اإيجابي يف منح البحرينيني الأف�صلية يف التوظيف. حيث 

�صملت العملية التدريبية �صمن الربنامج املوظفني العاملني يف املوارد 

برغبتهم  تقدموا  الأعمال ممن  واأ�صحاب  الإدارية  وال�صوؤون  الب�صرية 

املوارد  اإدارة  يف  مهاراتهم  من  يعزز  احرتايف  موؤهل  على  للح�صول 

الب�صرية.« 

»تمكين« تطور ممارسات الموارد البشرية في البحرين 

تخريج 124  متدربًا على شهادة
»احترافي موارد بشرية وأجور معتمد«
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قسم التسويق والعالقات العامة 
- تمكين

هاتف

فاكس

بريد إلكتروني

الموقع اإللكتروني

17383333
17382352
support@tamkeen.bh
www.tamkeen.bh
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اإدارة  جمل�س  رئي�س  ماك�صويل،  جون  الدكتور  قال  ذاته  ال�صياق  يف 

iHRME: »اإن املوارد الب�صرية تعد العامل الرئي�صي لالإنتاج الإقت�صادي، 
اأما الآلة واملال فهما لي�صتا اإل من �صنع الإن�صان ومن نتاج براعته. واإنني 

فخور مب�صتوى الرثوة الب�صرية البحرينية و�صغفها بطلب العلم والتطوير 

الذاتي وذلك ب�صهادة جميع الطاقم الأكادميي للمعهد، واليوم نبارك جلميع 

اخلريجني على جنيهم ثمار اجلهد واملثابرة لنيل هذه ال�صهادة الإحرتافية 

املرموقة.«

واأجور  الب�صرية  املوارد  »اإدارة  برنامج �صهادة  اأن  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

معتمد« واحد من 8 برامج مندرجة حتت مظلة برنامج »متكني« للتدريب 

املجال  هذا  يف  بحريني   2،400 تدريب  ت�صتهدف  والقيادة  الإدارة  على 

والإجنليزية،  العربية  باللغتني  تدريبية  ودورات  عمل  ور�س  خالل  من 

واملعايري  املحلية  ال�صوق  ملتطلبات  املكت�صبة  املهارات  مطابقة  مراعاة  مع 

العاملية.

بحرينيا  األف   77 من  اأكرث  خدمت  قد  »متكني«  برامج  اأن  اإىل  ي�صار 

وموؤ�ص�صة يف البحرين، ومن املخطط اأن ي�صل العدد الإجمايل للم�صتفيدين 

من الربامج القائمة واملخطط لها حاليا اإىل اأكرث من 150 األف م�صتفيد.

http://www.facebook.com/TamkeenBahrain

http://twitter.com/TamkeenBahrain

http://www.youtube.com/TamkeenBahrain

http://www.linkedin.com/company/tamkeen

http://instagram.com/TamkeenBahrain

»متكني« هي مبادرة مي�لها القطاع اخلا�ض خلدمة القطاع اخلا�ض. 

املحرك  وجعله  البحرين  يف  اخلا�ض  القطاع  تط�ير  اإىل  تهدف  وهي 

الرئي�صي للنم� االقت�صادي يف اململكة. وتعد هذه املبادرة التي تاأ�ص�صت 

االإ�صالح  اإحدى ركائز مبادرات  العام 2006  اأغ�صط�ض من  يف �صهر 

ال�طني وروؤية البحرين االقت�صادية 2030. 

عملية  تعزيز  اأوال  رئي�صني،  هدفني  حتقيق  اإىل  »متكني«  وتهدف 

االأفراد  لتنمية   الدعم   ت�فري  وثانيا  ال�صركات،  وتط�ير  تاأ�صي�ض 

وامل�ؤ�ص�صات.

ومن اأجل حتقيق هذين الهدفني و�صعت »متكني« عدداً من االآليات 

ومبادرات الدعم املبتكرة ل�صد الثغرات احلالية وامل�صتقبلية التي ت�صكل 

درا�صات  على  بناء  اخلا�ض  القطاع  يف  وامل�ؤ�ص�صات  لالأفراد  حتدي  

م�صتفي�صة ودقيقة ل�ص�ق العمل، وقد طرحت »متكني« يف هذا االإطار 

حتى االآن 180 برناجما لتقدمي الدعم الالزم. 

للبحرينيني  الدعم  تقدم  التي  الربامج  من  ت�فر »متكني« جمم�عة 

يف عدد من املجاالت، ومن بينها تنمية مهارات وقدرات الرثوة الب�صرية 

اأف�صل  على  التدريب  االإيجابية،  العمل  اأخالقيات  ن�صر  البحرين،  يف 

فت�فر  للم�ؤ�ص�صات  بالن�صبة  اأما  وغريها.  واالإدارة،  القيادة  ممار�صات 

»متكني« خدمات ا�صت�صارية مدع�مة لتط�ير اأداء امل�ؤ�ص�صات، وبرامج 

التم�يل املي�صر ل�صد ثغرات التم�يل، وت�صجيع وتنمية ريادة االأعمال، 

وغريها  من الربامج. 

وم�ؤ�ص�صة  م�اطن  األف   66 ح�اىل  الربامج  هذه  من  ا�صتفاد  وقد 

بحريني  دينار  ملي�ن   292.5 ح�اىل  »متكني«  وخ�ص�صت  بحرينية، 

اأن  املخطط  ومن  احلالية.  الربامج  خالل  من  اخلا�ض  القطاع  لدعم  

»متكني«  برامج  خمتلف  من  للم�صتفيدين  االإجمايل  العدد  يتجاوز 

100،000 م�صتفيد. 

الرثوة  لتنمية  »متكني«  برامج  من  ا�صتفاد   ،2012 نهاية  وحتى 

األف   30 نح�  تدريب  مت  حيث  بحريني،  األف   47 من  اأكرث  الب�صرية 

م�اطن من �صتى القطاعات، ومتكني 3،500 اآخرين من احل�ص�ل على 

�صهادات  على  بحريني  من 2،000  اأكرث  من خاللها  وظيفة، وح�صل 

احرتافية يف جماالتهم. 

»متكني«  برامج  من  ا�صتفادت  فقد  امل�ؤ�ص�صات،  �صعيد  على  اأما 

اأكرث من 19 األف م�ؤ�ص�صة، وا�صتمل ذلك على متكني اأكرث من 4،900 

م�ؤ�ص�صة من احل�ص�ل على  مت�يل مي�صر ومنخف�ض التكلفة من خالل 

حمفظة »متكني« التم�يلية والبالغ قيمتها 210 ملي�ن دينار بحريني، 

خالل  من  اأدائها  تعزيز  من  م�ؤ�ص�صة   4،500 من  اأكرث  متكنت  كما 

خدمات برامج تط�ير امل�ؤ�ص�صات. 

يف  جديدة  مفاهيم  اإر�صاء  اإىل  »متكني«  ت�صعى  ذلك  م�ازاة  ويف 

ال�صغرية  ال�صركات  مت�يل  ذلك  يف  مبا  البحرين،  يف  اخلا�ض  القطاع 

واملت��صطة وامل�صاريع متناهية ال�صغر، وتر�صيخ ريادة االأعمال كم�صار 

حديثة  وتدقيق  حما�صبة  اأنظمة  واعتماد  املراأة،  ومتكني  بديل،  مهني 

ال�صرورية  املفاهيم  ال�صركات ال�صغرية واملت��صطة، وغري ذلك من  يف 

لتحقيق قطاع خا�ض حي�ي وم�صتدام. 

اأن »متكني« حت�صل على 50% من ر�ص�م هيئة تنظيم  اإىل  ي�صار 

�ص�ق العمل وه� ما ي�صكل م�صدر دخلها.

نبذة عن »تمكين« 
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يف اإطار جهودها لتوفري الدعم لنمو املوؤ�ص�صات، دعمت »متكني« 

البناء  م�صاركة 171 موؤ�ص�صة يف ثالث معار�س رئي�صية يف جمال 

اأهم معار�س  والذي يعتربوا �صمن  الداخلي،  الت�صميم  و  العقار  و 

خالل  من  ذلك  و  والت�صميم،  والهند�صة  العمارة  جمال  يف  املنطقة 

»دعم  برنامج  اإطار  �صمن  »متكني«  تقدمه  الذي  »ترويج«  برنامج 

تطوير املوؤ�ص�صات«.  وتقام هذه املعار�س الثالث من 7  مايو وحتى 

9 مايو يف مركز البحرين الدويل للمعار�س واملوؤمترات حتت رعاية 

رئي�س  خليفة  اآل  �صلمان  بن  خليفة  المري  امللكي  ال�صمو  �صاحب 

الوزراء املوقر.

ففي معر�س اخلليج للبناء، و�صل عدد امل�صتفيدين هذا العام اإىل 

87 موؤ�ص�صة مقارنًة ب 49 موؤ�ص�صة يف العام 2012، اأما بالن�صبة 

مقارنة  موؤ�ص�صة  فاإ�صتفادت 72  الداخلي  للت�صميم  اخلليج  ملعر�س 

عدد  و�صل  للعقار  اخلليج  معر�س  يف  و  ال�صابق،  العام  يف  ب44 

امل�صتفيدين اإىل 12 م�صتفيد ل2013. و على نطاق املعار�س الثالث، 

قدمت متكني قيمة دعم ت�صاوي حوايل 830،000 دينار بحريني.

وبهذه املنا�صبة قال نائب الرئي�س بالإنابة لدعم القطاع اخلا�س 

يف »متكني« ال�صيد حممد بوجريي  تعترب هذه املعار�س الثالث �صمن 

اأهم و اأكرب الفعاليات اخلا�صة بقطاع البناء و العقار يف املنطقة وتزيد 

ن�صبة زوارهم من املنطقة والعامل عن 25% من اإجمايل عدد الزوار، 

املجال  هذا  العاملة يف  املحلية  لل�صركات  مهماً  منرباً  منه  يجعل  ما 

لتو�صيع عملياتها اإىل خارج اململكة وموا�صلة منوها وتطورها«. 

اأهداف »متكني«  وين�صجم برنامج »دعم تطوير املوؤ�ص�صات« مع 

البحرين،  يف  املوؤ�ص�صات  ومنو   اخلا�س  القطاع  قدرات  تعزيز  يف 

ومنها برنامج »ترويج« الهادف اإىل م�صاعدة املوؤ�ص�صات يف البحرين 

على حتقيق النت�صار ملنتجاتها وخدماتها من خالل املعار�س املحلية 

التي  البحرين  يف  املوؤ�ص�صات  جلميع  وميكن  والعاملية.  والإقليمية 

يتم  اأن  على  الربنامج،  من  ال�صتفادة  التقدم  �صروط  عليها  تنطبق 

تقدمي الطلب قبل �صهر من انطالق املعر�س. 

اأكرث من 126 مليون  اأن »متكني« خ�ص�صت  اإىل  الإ�صارة  جتدر 

الآن،  حتى  املوؤ�ص�صات«  تطوير  »دعم  لربنامج  بحريني  دينار 

هذا  حتى  البحرين  يف  موؤ�ص�صة   5500 من  اأكرث  منه  وا�صتفادت 

الوقت. 

تطوير  »دعم  برنامج  فاإن  )ترويج(  برنامج  اإىل  واإ�صافة 

املوؤ�ص�صات«، ي�صتمل على برنامج )ا�صت�صارة( الذي �صمم للم�صاعدة 

املوؤ�ص�صة،  واأهداف  روؤية  وحتديد  ال�صرتاتيجي  التخطيط  يف 

الأدوات واملعدات احلديثة، وبرنامج  �صراء  لدعم  )تقنية(  وبرنامج 

اجلودة  معايري  اأعلى  وتطبيق  تخطيط  على  للم�صاعدة  )جودة( 

العاملية، وبرنامج )ت�صويق( لت�صميم وتطبيق ا�صرتاتيجيات ت�صويق 

يتيح  الكبرية(الذي  املوؤ�ص�صات  )دعم  وبرنامج  فعالة،  وات�صالت 

ال�صناعية،  والتقنيات  الآلت  على  احل�صول  الكبرية  للموؤ�ص�صات 

من  املوؤ�ص�صات  ميّكن  الذي  القانونية(  اخلدمات  )دعم  وبرنامج 

ال�صتفادة من جمموعة وا�صعة من اخلدمات القانونية.

ميكن للموؤ�ص�صات الراغبة يف ال�صتفادة من برامج »دعم تطوير 

مريال  بناية  يف  املوؤ�ص�صات  لدعم  متكني  وكالة  زيارة  املوؤ�ص�صات« 

اأو  الرقم املجاين 80008001  الت�صال على  اأو  ال�صيف  يف منطقة 

edsa@tamkeen.bh اإر�صال بريد الكرتوين اإىل

من خالل برنامج »ترويج«

»تمكين« تدعم مشاركة 171 مؤسسة في 
معرض الخليج للبناء والعقار  والتصميم الداخلي

لمزيد من المعلومات، يرجى اإلتصال بـ: 
قسم التسويق والعالقات العامة - تمكين

هاتف

فاكس

بريد إلكتروني

الموقع اإللكتروني

17383333
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برنامج دعم 
دراسة الجدوى

وفر ألعمالك أساس قوي
برنامج دعم دراسة الجدوى

إذا كنت تخطط لبدء عمل تجاري جديد أو للتوسع في أعمالك 
الحالية، فإن تمكين وبنك البحرين للتنمية )BDB( يوفران لك اآلن 

دعمًا لدراسة الجدوى المستقبلية التي من شأنها السماح ألعمالك 
باإلنطالق نحو آفاق جديدة بكل ثقة، إذ تمنحك الدراسة تقييمًا مهنيًا 

ألعمالك يغطي الجدوى الفنية والربحية والجدوى المالية.

يساهم برنامج دراسة الجدوى جزئيًا في تمويل أصحاب األعمال 
والمشاريع ممن يحتاجون لوضع دراسة جدوى اقتصادية من خالل 

شركات االستشارات المهنية. وتساعد دراسة الجدوى المهنية 
 المؤسسات في تقييم أعمالها، وتجنب االستثمار غير المثمر أو 

غير المربح.

معايير التقدم بالطلب
• الشركات الحالية/ المزمع إنشاؤها في البحرين ذات الغالبية 	

في الملكية للبحرينيين
•  استيفاء البرنامج لمعايير االستشاريين الذين يتم  	

التعامل معهم

المستندات المطلوبة
• نسخة من البطاقة الذكية	
• نسخة من جواز السفر	
• تقديم لمحة عن الشركة )إن وجد(	
• نسخة من السجل التجاري )إن وجد(	

•  خطة مبسطة عن المشروع )تفاصيل مفهوم العمل 	
التجاري وتفاصيل تكاليف المشروع(

• مستندات الملكية )إن وجد(	
• مذكرة وعقد التأسيس )إن وجد(	
•  أية مستندات أخرى )كما هو مدرج في استمارة الطلب، 	

إن وجد(

كيفية التقدم بالطلب
للتقدم بطلبك لالستفادة من برنامج دعم دراسة الجدوى، يرجى 

 االتصال ببنك البحرين للتنمية 
 هاتف رقم: 134 511 800/17 358 17، فاكس: 451 531 484/17 465 17  

 bkamal@bdb-bh.com :البريد اإللكتروني 
www.bdb-bh.com أو زيارة

www.tamkeen.bh

TamkeenBahrain تواصلوا معنا

Tamkeen Ad for Gulf Panorama.indd   3 11/25/13   1:10 PM
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اليونيدو من أهم المؤسسات الداعمة لها

أصحاب الصناعات الناشئة: السوق 
يتعافى ونطالب بحمايتنا من األجنبي

اأكد اأ�صحاب م�ؤ�ص�صات �صناعية �صغرية ومت��صطة اأن �ص�ق ا�صتهالك ال�صلع ال�صناعية 

يف البحرين ي�صهد حاليا تعافيا وا�صحا عقب حالة الرك�د التي مر بها منذ العام 2011 وحتى 

مطلع العام اجلاري، وا�صاروا اإىل اأن اأهم الفر�ض اأمام ال�صناعة البحرينية النا�صئة هي الدعم 

الذي تلقاه من عدد من امل�ؤ�ص�صات على راأ�صها برنامج االأمم املتحدة للتنمية ال�صناعية »ي�نيدو« 

يف مملكة البحرين، وكذلك ت�فر م�صادر الطاقة، والعمالة والرخي�صة ن�صبيا، والقرب من ال�ص�ق 

ال�صع�دية.

لكنهم اأ�صاروا يف ذات ال�قت اإىل التحديات التي ت�اجه �صناعتهم وعلى راأ�صها مناف�صة 

املنتجات ال�صينية، اإ�صافة اإىل قلة االرا�صي ال�صناعية، وقلة االيادي البحرينية املدربة 

واخلبرية يف قطاع ال�صناعة. وقال املدير العام ملجم�عة الن�ر للخدمات ال�صناعة �صيد 

�صرف علي ها�صم »اأمل�ض حت�صنا يف �ص�ق ت�صريف املنتجات دون اأن ن�صل بعد اإىل 

امل�صت�ى الذي كنا عليه قبل العام 2011، لكن اعتقد اأن االأمر يحتاج اإىل بع�ض ال�قت 

لي�ض اأكرث«. واأ�صاف مدير املجم�عة التي تعمل يف ت�صنيع اأواين ال�صتيل يف م�صنع 

على م�صاحة تقارب الـ 600 مرت يف منقطة �صرتة ال�صناعية »�صحة القطاع ال�صناعي 

ون�صاطه ه� امل�ؤ�صر احلقيقي الزدهار االقت�صاد، ولي�ض القطاع املايل اأو حتى القطاع 

العقاري، الأن الدول ذات االقت�صاد ال�صناعي مثل املانيا مل تتاأثر باالأزمة املالية 

العاملية عك�ض كثري من الدول التي يعتمد اقت�صادها على فقاعة االأ�صهم اأو العقار«، 

لكنه اأردف »ال �صك اأن ق�ة االقت�صاد ال�صناعية ت�صتمد اأي�صا من ق�ة ال�صياحة 

والتجارة واال�صتثمار وغريها«.

عدد خاص 
بالصناعة والتجارة
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ولفت ها�صم اإىل اأن جمموعته عملت على مواكبة تعايف القت�صاد 

للمالب�س  �صخمة  مغ�صلة  بافتتاح  اأن�صطتها  تو�صيع  عرب  البحريني 

تتجه  املجموعة  وان  ال�صرب،  مياه  وتوزيع  تعبئة  وغريها، وم�صنع 

لتنويع منتجاتها �صمن امل�صنع الواحد.

وفيما يتعلق باأبرز التحديات التي تواجه ال�صناعة يف البحرين 

قال ها�صم اإنها تتمثل يف مناف�صة ال�صلع ال�صينية لنظريتها البحرينية، 

وطالب احلكومة مبنح ميزات تف�صيلية للمنتجات البحرينية ودعمها 

خا�صة يف جمال الت�صويق داخل وخارج اململكة.

لكن ها�صم ا�صاف »املنتجات ال�صينية تناف�صنا يف ال�صعر ولي�س 

البحرين  ظروف  مع  تتنا�صب  ل  منتجات  غالبا  وهي  اجلودة،  يف 

املناخية«.

وقال يف �صاأن اآخر اإنه تخرج من اأحد برامج اليونيدو التدريبية 

يف العام 2001، وا�صفا اإياه بـ »ال�صريك الرئي�صي لإجناح املجموعة«.

وود«  »كازار  �صركة  �صاحب  عدنان  مريزا  اأو�صح  جانبه  من 

لت�صنيع الأثاث اإن اأهم التحديات التي تواجه ال�صناعة التي يعمل فيها 

هي انخفا�س القوة ال�صرائية عند امل�صتهلكني مقابل ارتفاع ا�صعار املواد 

اخلام وتكاليف الت�صغيل ور�صوم �صوق العمل وغريها، لكنه اأعرب يف 

الوقت ذاته عن تفاوؤله ب�صاأن حت�صن الطلب على ب�صاعته.

وقلل عدنان من اأهمية مناف�صة املنتجات الأجنبية لب�صاعته وقال 

»ل زالت قطعة الأثاث البحرينية مثل غرفة النوم مطلوبة يف ال�صوق 

وهناك من يقدر قيمتها ويدفع فيها ثمنا عاليا«.

واأ�صار عدنان اإىل اأن �صناعة املفرو�صات البحرينية لي�صت مهددة 

البحرينية،  اليدوية  املنتجات  من  كثري  مع  ح�صل  كما  بالنقرا�س 

لكنه قال اإنها »انقلبت راأ�صا على عقب خا�صة بعدما اأ�صبح الأجانب 

تفقد  اأن  من  خ�صية  هناك  لذلك  فيها،  العاملني  من  الأكرب  اجلزء  هم 

بحرينيتها«.

من  البحرينيني  وامل�صنعني  ال�صناعة  دعم  بزيادة  عدنان  وطالب 

موؤ�ص�صة  من  اأكرث  واإيجاد  واملتو�صطة،  ال�صغرية  املن�صاآت  اأ�صحاب 

خم�س  منذ  معها  يعمل  التي  اليونيدو  اإىل  اإ�صافية  �صناعية  رعاية 

�صنوات كما يقول.

كذلك متكن ريا�س املحرو�س من جتنب مناف�صة املنتجات الأجنبية 

وخا�صة ال�صينية ل�صناعته عرب درا�صة متوا�صلة لحتياجات ال�صرة 

البحرينية وتلبيتها بطريقة تق�صر عنها املنتجات الأجنبية.

اأ�صرة  من  الأطفال  م�صتلزمات  �صناعة  على  املحرو�س  ويعمل 

وعربات وما �صابه يف من�صاأة داخل �صوق املنامة، ويقول اإن ب�صاعته 

البيع  اإىل  ي�صطر  اأن  دون  اخلليج  ودول  البحرين  يف  رواجا  تلقى 

باأ�صعار متهاودة كثريا.

ويرغب املحرو�س بتو�صعة من�صاأته وهو ينتظر منذ فرتة طويلة 

تخ�صي�صه باأر�س من وزارة ال�صناعة والتجارة ليبني عليها م�صنع، 

اأهم  ال�صناعية من  الأرا�صي  اأن عدم توفر م�صاحات كافية من  ويرى 

عوائق القطاع ال�صناعي يف البحرين.

»غرين  �صركة  �صاحبة  مدان،  �صارة  ترى  اآخر  �صياق  يف 

غرو« العاملة يف جمال ال�صتثمار الزراعي اأن قطاع 

املرافقة  الغذائية  وال�صناعات  الزراعة 

الواعدة  القطاعات  اأهم  من  لها 

مملكة  يف  واحليوية 

البحرين.

وترى �صارة اأن نق�س النتاج الزراعي البحريني ب�صبب الظروف 

فاتورة  تبلغ  فيما  دينار  مليون   20 الـ  يتجاوز  ل  والذي  الطبيعية 

ا�صترياد الغذاء نحو 280 مليون دينار �صنويا يغري ب�صخ مزيد من 

التربيد  مثل  عليه  القائمة  وال�صناعات  القطاع  هذا  يف  ال�صتثمارات 

والتعليب.

املركز  ورئي�س  والتكنولوجيا  لال�صتثمار  اليونيدو  مكتب  مدير 

العربي الدويل لريادة الأعمال التابع لليونيدو مبملكة البحرين الدكتور 

ها�صم �صليمان اأو�صح بدوره اأن »اليونيدو« هي ال�صق النتاجي ملنظمة 

الأمم املتحدة، وهي تدعم دول العامل يف كيفية اإعداد قطاعات خمتلفة 

قطاعاتها،  مبختلف  واملتو�صطة  ال�صغرية  املوؤ�ص�صات  يف  لال�صتثمار 

وكذلك تنمية مهارات ال�صباب وروح الإبداع والبتكار لديهم.

وقال »اأن�صاأنا املركز العربي الإقليمي لريادة الأعمال عام 2001 

يف  واملتو�صطة  ال�صغرية  امل�صاريع  واإن�صاء  الأعمال  رواد  لدعم 

البحرين«، وخ�س بالذكر برنامج )EDIP( الذي خلق منذ اإن�صائه ما 

يفوق الـ 14 األف وظيفة من رواد الأعمال اأنف�صهم بحجم ا�صتثمارات 

فاق 1.3 مليار دولر.

مدته  حتاوري  برنامج   )EDIP( اأن  �صليمان  الدكتور  واأو�صح 

ويهدف  وفتاة،  �صابا   17 نحو  دورة  كل  ي�صتقطب يف  ا�صابيع  ثالثة 

اإىل بناء القدرات وتنوير رائد الأعمال ليتعرف على نف�صه و�صخ�صيته 

وواجباته،  بحقوقه  وتعريفه  املختلفة،  امل�صاريع  اأفكار  عن  والبحث 

املتوقعة  امل�صاكل  اأهم  وا�صتعرا�س  مل�صروعه  عمل  خطة  وو�صع 

لأ�صحاب امل�صروع اجلديد«، وا�صاف ان اخلطوة الثانية يف الربنامج 

هي امل�صورة وهي م�صاعدة رائد العمل على و�صع خطة العمل ب�صكل 

علمي، واخلطوة الثالثة هي التمويل والربط املايل بني رواد الأعمال 

وعدد من البنوك مثل بنك التنمية وبنك الأ�صرة.

علها  ونطلق  امل�صروع  تاأ�صي�س  مرحلة  ذلك  بعد  تاأتي  »ثم  وتابع 

الحت�صان وهدف هذه املرحلة دعم ال�صباب لال�صتمرار ومنو م�صاريعهم 

تنمية �صحيحة وم�صتدامة والنتقال اإىل ال�صوق ب�صكل فعلي، لأن هناك 

اإ�صكالية يف جميع دول العامل اأن هذه امل�صاريع ال�صغرية واملتو�صطة 

متوت يف اأول ثالث �صنوات اإن مل حت�صل على املرافقة ال�صحيحة«.

جميع  يف  العامل  البحريني  ال�صباب  �صليمان  الدكتور  وو�صف 

وفكر  وعي  ولديه  »مثابر  باأنه  ال�صناعة  قطاع  وبالأخ�س  القطاعات 

وجاد وطموح، وهذه �صفات مهمة جدا يف جمال ريادة الأعمال«، لكنه 

البحرين  يف  الأعمال  رواد  يواجهها  التي  التحديات  اأبرز  اأن  اأ�صاف 

املوؤ�ص�صات  بع�س  من  التعقيدات  بع�س  ووجود  ال�صوق،  »حمدودية 

الإدارية، وقلة الربامج التمويلية الفاعلة، واأي�صا بع�س القوانني التي 

اأعتقد اأنها جمحفة مثل حرمان ال�صخ�س العامل يف الدولة من احل�صول 

على ترخي�س م�صروع، لأن الفئة الكبرية من الراغبني باإطالق م�صاريع 

جديدة هم من العاملني اأ�صحاب اخلربات، عك�س العاطلني عن العمل 

اأو حديثي التخرج، لذا اأدعو اإىل اإعادة النظر يف هذا القانون«.

وك�صف �صليمان عن نية اليونيدو اإقامة اأول واأكرب منتدى عاملي 

القادم  يناير  منت�صف  البحرين  مملكة  يف  �صيقام  الأعمال  لريادة 

بتنظيم  العامل،  اأنحاء  جميع  من  اأعمال  رائد  األف  من  اأكرث  مب�صاركة 

والحتاد  والزراعة  وال�صناعة  بالتجارة  العربية  الغرف  احتاد  من 

الإ�صالمي  والبنك  وال�صتثمار  للتنمية  الأوروبي  والبنك  الأوروبي 

للتنمية وعدة جهات اأخرى، وهدف هذا املنتدى هو دعم رواد الأعمال 

للقيام با�صتثمارات بينية ونقل التجارب بني املوؤ�ص�صات اخلدمية لرواد 

الأعمال.
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الإنتاجية  اأهدافها  لتحقيق  يوؤهلها  احلايل  ال�صركة  و�صع  اإن  وقال 

لالإدارة  القيادية  اجلهود  ت�صافر  بف�صل  وذلك   2013 العام  من  تبقى  ملا 

التنفيذية بال�صركة والتزام القوى العاملة املخل�صة، م�صرياً اإىل اأن ال�صركة

وهي  امل�صتقبلية،  النمو  ا�صرتاتيجيات  على  الوقت  نف�س  يف  تركز 

ا�صتطاعت احلفاظ على مرونتها من خالل تعزيز اأدائها الت�صغيلي.

اأهدافها  ثابتة على طريق حتقيق  ت�صري بخطى  األبا  اإن  قائالً  واأ�صاف 

التنموية، وقد حققت تطورات مهمة على �صعيد احلوكمة الإدارية وال�صالمة 

العمل  فريق  اأع�صاء  بالن�صبة جلميع  الإ�صادة  ي�صتحق  الذي  الأمر  املهنية 

بال�صركة. واإننا نوؤمن باأن جناح برامج ال�صالمة يعزز الأداء املايل لل�صركة. 

وتعترب �صركة األبا اأحد اأكرب واأحدث م�صاهر الأملنيوم يف العامل، وهي 

معروفة بتقدمها التقني و�صيا�صاتها الإبداعية والبتكارية، وحتر�س على 

تطبيق اأكرث ال�صرتاطات البيئية �صرامة بالإ�صافة اإىل حفاظها على �صجالت 

عالية يف جمال ال�صالمة، كما اأنها واحدة من اأكرب ع�صر �صركات يف جمال 

اإنتاج الأملنيوم على م�صتوى العامل.

تقوم األبا بدعم العديد من الربامج والأن�صطة الجتماعية التي عززت 

جمال  يف  الرائدة  البحرينية  ال�صناعية  ال�صركات  من  كواحدة  مكانتها 

اللتزام بامل�صوؤولية الجتماعية. 

ململكة  ال�صرتاتيجية  اخلطوات  اأوىل  ليمثل  ال�صركة  تاأ�صي�س  وجاء 

البحرين على طريق تنويع قاعدتها القت�صادية واحلد من اعتمادها على 

قيمة  ذات عائدات  تقدم �صادرات  تاأ�صي�س �صناعة  الهدف هو  النفط. كان 

مما ي�صهم يف تنمية موارد الدولة وخلق فر�س جديدة للتوظيف والتدريب 

ال�صركة مبوجب  تاأ�صي�س  قرار  البحرينيني. ومن هنا جاء  لعدد كبري من 

 1971 عام  ر�صمياً  عملياتها  ت�صغيل  بدء  ومت   ،1968 عام  �صدر  قرار 

كم�صهر اأملنيوم تبلغ طاقته الإنتاجية 120،000 طن مرتي �صنوياً اآنذاك.

تنتج األبا اليوم ما يزيد عن 890،000 طن مرتي �صنوياً من الأملنيوم 

على  وال�صبائك  املعيارية  ال�صبائك  منتجاتها  ت�صمل  حيث  اجلودة،  العايل 

بروبرزي،  و�صبائك  الدرفلة  وقوالب  ال�صحب  وق�صبان   T حرف  �صكل 

اإنتاجها  األبا ببيع حوايل 50% من  ال�صائل. وتقوم  الأملنيوم  اإىل  بالإ�صافة 

ل�صناعات الأملنيوم التحويلية املحلية، بينما يتم ت�صدير الباقي اإىل عمالئها 

الإقليميني والعامليني يف ال�صرق الأو�صط واأوروبا وال�صرق الأق�صى وجنوب 

�صرق اآ�صيا واأفريقيا واأمريكا ال�صمالية. 

يتاألف م�صهر األبا من خم�صة خطوط �صهر وم�صبك وم�صنع للكربون 

اإنتاجية تبلغ 550،000 طن مرتي  وم�صنع لتكلي�س فحم الكوك بطاقة 

ملعاجلة  م�صانع  اإىل  بالإ�صافة  البحر،  مياه  لتحلية  وحمطة  �صنوياً، 

النبعاثات ومرفاأ بحري تابع لل�صركة، بالإ�صافة اإىل م�صنع لإنتاج الطاقة 

 2،265 اإىل  الإنتاجية  طاقتها  اإجمايل  ي�صل  حمطات  اأربع  من  موؤلف 

واحة خ�صراء متتد على م�صاحة 10  اأي�صاً  البا  ميغاوات. وي�صم م�صهر 

وحديقة  و�صجرية،  �صجرة   7،600 من  اأكرث  على  وحتتوي  هكتارات 

للخ�صراوات واأكرب بحرية ا�صطناعية يف اململكة.

يعمل امل�صنع وفق معايري الآيزو لنظام الإدارة البيئية 14001، كما 

اآيزو  اجلوة  اإدارة  نظام  معايري  وفق  والت�صويق  امل�صبك  دائرتي  وتعمل 

.9002

من  املزيد  لنجاح  الظروف  تهيئة  يف  ال�صركة  جناح  �صاهم  وقد 

ال�صناعات غري النفطية يف مملكة البحرين ك�صناعة الأملنيوم التحويلية. 

واليوم، تعترب �صركة األبا واحدة من اأهم ال�صركات امل�صاهمة يف دفع عجلة 

التنمية الجتماعية وال�صناعية والقت�صادية ململكة البحرين، حيث يعمل 

بها اأكرث من 3،000 موظف ت�صل ن�صبة البحرينيني منهم %87. 

ممتلكات  �صركة  من:  كل  هم  األبا  �صركة  يف  الرئي�صيون  امل�صاهمون 

البحرين القاب�صة بن�صبة 69.38%، و�صركة �صابك لال�صتثمارات ال�صناعية 

بن�صبة 20.62%، بالإ�صافة اإىل اجلمهور العام بن�صبة %10.

اأكد رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اأملني�م البحرين »األبا« حمم�د ها�صم الك�هجي اأنه 

�صعياً لتلبية الطلب على االأملني�م يف االأ�ص�اق الكربى واحلديثة التي ت�صهد ت�اجداً متزايداً ملنتجات ال�صركة، و�صعت ال�صركة 

عمليات حمددة ووا�صحة بهدف زيادة االإنتاج ورفع م�صت�ى الكفاءة وتعزيز التناف�صية.

واأعرب عن ثقته يف قدرة ال�صركة على حتقيق زيادة يف الربحية واالأهداف االإنتاجية وذلك بف�صل والء امل�ظفني وعملهم بروح 

الفريق ال�احد.

ألبا تنتج 890 ألف طن متري من األلمنيوم عالي الجودة

الكوهجي: خطط طموحة

لتلبية الطلب في األسواق الكبرى
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حتر�س �صركة نفظ البحرين »بابكو« على اأن تقدم لزبائنها داخل 

البحرين وخارجها منتجات عالية اجلودة تطابق املوا�صفات واملقايي�س 

املتبعة وذلك من منطلق التزامها باملهمة والروؤية والقيم التي ي�صملها 

على  قائم  بابكو  تتبعه  الذي  اجلودة  فنظام  ال�صرتاتيجي  توجهها 

يف  ال�صتمرارية  اأن  من  للتاأكد  وذلك   9001:2000 الآي�صو  متطلبات 

اتباع مقايي�س اجلودة يف جميع مراحل عملية الت�صنيع.

وجنوب  الأق�صى  وال�صرق  والهند  الأو�صط  ال�صرق  وتعترباأ�صواق 

�صرق اآ�صيا واأفريقيا من اأهم الأ�صواق التي ت�صتورد نفط بابكو ومنتجاتها 

باأن 95 يف املائة من املنتجات النفطية املكررة ت�صدر  البرتولية، علماً 

اإىل اخلارج.

بابكو وهي  البحرين  نفط  �صركة  بالكامل  البحرين  ومتلك حكومة 

تعمل يف جمال �صناعة النفط. وذلك ي�صتمل على ال�صتك�صاف والبحث 

عن النفط واحلفر والإنتاج والتكرير وتوزيع املنتجات النفطية والغاز 

الطبيعي، بالإ�صافة اإىل بيع وت�صدير النفط اخلام وامل�صتقات البرتولية.

لإجراء  العاملية  والأ�صاليب  التقنيات  اأحدث  بابكو  وت�صتخدم 

درا�صات مكثفة ومتوا�صلة للبحث عن احتياطات جديدة للنفظ والغاز 

واحل�صول على بيانات دقيقة عن الحتياطات املوجودة.

البحرين  حقل  يف  الإنتاج  م�صتويات  اإبقاء  نحو  ال�صركة  وت�صعى 

الآبار  حفر  يف  متطورة  تقنيات  با�صتخدام  وذلك  املثلى  معدلتها  عند 

اجلديدة و�صيانة الآبار احلالية ونتيجة لتنامي الطلب على الغاز من 

قبل القطاع ال�صناعي فاإن بابكو قامت بتو�صعة مرافق الغاز الطبيعي 

وزيادة طاقتها الإنتاجية.

وتعترب م�صفاة البحرين واحدة من اأكرب م�صايف النفط يف ال�صرق 

الأو�صط، وهي اأقدم م�صفاة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي، وتقوم 

وياأتي  اخلام.  النفط  من  اليوم  برميل يف  اأكرث من 250.000  بتكرير 

نحو �صد�س هذا النفط اخلام من حقل البحرين، فيما يتم �صخ الباقي اإىل 

امل�صفاة من اململكة العربية ال�صعودية بوا�صطة خط اأنابيب يبلغ طوله 

اأن  قبل  البحر  الياب�صة و27 كيلومرتاً حتت �صطح  على  27 كيلومرتاً 

ي�صل اإىل ال�صاحل ال�صمايل الغربي ململكة البحرين.

وت�صدر بابكو النفط اخلام اإىل اأ�صواق النفظ العاملية وتبيع منتجاتها 

النفطية حملياً وعاملياً. كما تقوم ببيع وتزويد وقود الطائرات يف مطار 

الطائرات  وقود  لتزويد  البحرين  �صركة  خالل  من  الدويل  البحرين 

»بافكو« التي متلك بابكو ح�صة ن�صبتها 60 يف املائة منها. 

كما تقوم ال�صركة بتغطية جميع احتياجات حمطات توليد الكهرباء 

وغريها من املن�صاآت ال�صناعية يف البحرين من الغاز الطبيعي. 

ان  املوؤيد  عادل  »بابكو«  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�س  اأكد  جهته  من 

لإدارة  الرئي�صي  الهدف  هو  بال�صركة  النفط  م�صفاة  تطوير  م�صروع 

ال�صركة يف املرحلة القادمة، متوقعا بدء عمل الت�صاميم الهند�صية قبل 

للم�صروع يف منت�صف  الفعلي  التنفيذ  اأن يتم  نهاية عام 2013، على 

2015 والنتاج بعدها بحوايل عامني.

برنامج حتديث  تنفيذ  لل�صروع يف  حالياً  مهياأة  »بابكو«  ان  وقال 

اأ�صخم م�صروع ا�صتثماري يف تاريخ ال�صركة وعلى  امل�صفاة الذي يعد 

م�صتوى مملكة البحرين، وتعديل موا�صفات امل�صفاة من �صاأنه الإ�صهام 

يف حت�صني املنتج والهام�س الإجمايل يف امل�صتقبل مبا يعمل على تعزيز 

الأ�صعار  من  وا�صع  نطاق  �صمن  »بابكو«  ملنتجات  التناف�صية  القدرات 

و�صيناريوهات ال�صوق، وكذلك المتثال البيئي.

اأن ال�صركة قامت بتد�صني العديد من امل�صاريع واملبادرات  واأ�صاف 

وتلبية  البيئة  مبتطلبات  الوفاء  يف  كبرياً  �صوطاً  وقطعت  اخل�صراء 

حتديد  و�صيتم  املرجوة،  الغايات  ح�صب  البيئي  المتثال  احتياجات 

حتديث  برنامج  مبوجب  التح�صني  من  مزيداً  تتطلب  التي  املجالت 

الالزمة  والتدابري  اخلطوات  كافة  اتخاذ  �صيتم  كما  »بابكو«  م�صفاة 

ل�صمان حتقيق المتثال البيئي ب�صورة كاملة.

شركة نفط البحرين »بابكو«

جهود متواصلة للبحث عن 
احتياطات جديدة من النفط والغاز

برنامج طموح لتحديث المصفاة وتعزيز قدراته التنافسية
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مشددًا على أن الصناعة تالمس احتياجات الناس.. الصناعي فريد بدر:

القطاع الصناعي األقدر على توليد 
الوظائف المجزية المستقرة

كتب - علي ال�صباغ:

راأى فريد بدر رئي�ض جمل�ض االإدارة والرئي�ض التنفيذي ملجم�عة بدر اأّن القطاع ال�صناعي ه� االأقدر 

على ت�ليد ال�ظائف امل�صتقرة ذات الرواتب املجزية للم�اطنني، م�صرياً يف ال�قت نف�صه اإىل اأن القطاع 

يعد االأقل تاأثراً باالأزمات التي تع�صف باالأ�ص�اق الأنه مرتبط باالقت�صاد احلقيقي الذي يالم�ض حاجات 

النا�ض الي�مية.

وقال يف مقابلة مع ملحق بان�راما اإن »من مميزات الن�صاط ال�صناعي اأن م�صاحة االبتكار فيه 

والتط�ير والبحث كبرية مما يتيح للم�صانع املناف�صة«، من�هاً اأن »الدول ال�صناعية الكربى هي الدول 

التي تق�د العامل«.

وذهب فريد بدر اإىل اأن البحرين بحاجة اإىل م�صروعات �صناعية مت��صطة وخفيفة ذات قيمة م�صافة، 

واأن تك�ن هذه امل�صروعات مت�صلة باقت�صاد املعرفة والقطاعات ال�صناعية ال�اعدة حيث باإمكانها 

اال�صتفادة من امل�صروعات الكبرية امل�ج�دة على اأر�ض ال�اقع. 

عدد خاص 
بالصناعة والتجارة
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البنية التشريعية الداعمة للصناعة
الن�صاطات  اأهم  من  هو  ال�صناعي  ال�صتثمار  اأن  على  بدر  و�صدد 

ال�صتثمارية وقد تنبهت البحرين لأهمية هذا النوع من ال�صتثمار فكانت 

اإ�صدار عدة مرا�صيم تنظم  اإيجاد بنية ت�صريعية له من خالل  �صباقة يف 

بقانون  املر�صوم  منها  ال�صناعية  وال�صجالت  الرتاخي�س  اإ�صدار  وت�صهل 

)6( ل�صنة 1984 ب�صاأن تنظيم ال�صناعة. 

تواجه  التي  ال�صعوبات  كافة  لتذليل  ت�صعى  احلكومة  اأن  وراأى 

املحلية  ال�صناعات  هذا  حماية  يف  جاهدة  عملت  وقد  املحلية  ال�صناعة 

وتقدمي الدعم لها من خالل اإ�صدار عدة مرا�صيم من اأهمها املر�صوم بقانون 

الوطنية حيث  ال�صناعات  رقم )11( ل�صنة 1985 ب�صاأن حماية ودعم 

ينظم القانون منح احلماية اجلمركية للمنتجات الوطنية ومنح الإعفاء 

اجلمركي على الآلت واملعدات واملواد اخلام. 

البحرينية  امل�صانع  �صاعدت  الت�صريعية  البنية  تلك  »اإن  بدر:  وقال 

على ال�صتمرار مبا فيها م�صانع جمموعة البدر، وقد جتلى ذلك من خالل 

ا�صتمراريتنا يف ال�صوق لأكرث من 30 عاماً وكذلك تطور العمل كماً ونوعاً 

النفط  منتجات  على  املعتمدة  التقليدية  العوازل  ت�صنيع  بداأنا يف  حيث 

م�صنع  م�صروع  لتد�صني  التنفيذية  باخلطوات  البدء  اإىل  رئي�صي  ب�صكل 

�صديقة  تكون  والأمطار،  للحرارة  عوازل  باإنتاج  اخل�صراء،  املنتجات 

للبيئة، وموّفرة للطاقة الكهربائية بن�صبة %40«.

مميزات االستثمار الصناعي
»اإنها  قال:  البحرين  ال�صناعي يف  ال�صتثمار  وفيما يت�صل مبميزات 

وال�صتقرار  املتميز  اجلغرايف  باملوقع  وثيقاً  ارتباطاً  وترتبط  كثرية 

املتطورة  التحتية  البنية  ال�صيا�صي والقت�صادي وكذلك توفر  والنفتاح 

املوانئ  كافة  يف  املقدمة  اخلدمات  وكفاءة  املتطورة  الت�صالت  ونظم 

واملطار وكذلك وجود الأيدي العاملة املتدربة واملوؤهلة ووجود كذلك عدة 

وذو  ع�صري  اقت�صاد  باأنه  البحريني  القت�صاد  ويت�صف  اأخرى  عوامل 

تركيب منتظم«. 

ال�صناعي  قال  اخلليجي  ال�صناعي  التكامل  م�صاألة  يف  راأيه  وعن 

فريد بدر: »اإن امل�صروعات ال�صناعية اخلليجية املتماثلة ل باأ�س بها فهي 

امل�صتمر،  والتح�صني  التطور  يف  ي�صهم  وذلك  التناف�س،  من  حالة  تخلق 

ولكن ال�صعي اإىل التكامل اأوىل وذلك لأن العامل اليوم هو عامل التكتالت 

التعاون  اأن »البحرين �صمن منظومة دول جمل�س  القت�صادية«، موؤكداً 

بالنفع  ال�صناعي مبا يعود  التن�صيق والتكامل  اأجل  اخلليجي عملت من 

واخلرية على م�صرية التنمية ال�صناعية يف الدول الأع�صاء«. 

ألف مشروع خليجي مشترك
وفيما يرتبط برتاجع عدد امل�صروعات ال�صناعية اخلليجية امل�صرتكة، 

قال: »هناك العديد من امل�صاريع امل�صرتكة الناجحة وهذا ما ك�صفه الأمني 

العام لحتاد غرف دول جمل�س التعاون اخلليجي عبدالرحيم ح�صن نقي 

باأن  املا�صي  العام  عقد  الذي  الثاين  ال�صارقة  ملتقى  من خالل  اأكد  حيث 

عدد امل�صاريع اخلليجية امل�صرتكة بلغ نحو 1000 م�صروع بلغت قيمة 

روؤو�س اأموالها 5.2 مليار دولر اأمريكي عام 2009.

امل�صروعات  معدل  انخفا�س  من�صاأ  »اأعتقد  بالقول:  ا�صتدرك  ولكنه 

العقدين  يف  اخلليجية  الأموال  روؤو�س  اجتاه  هو  ال�صابق  يف  امل�صرتكة 

املا�صيني مل�صارات ا�صتثمارية خمتلفة خارج املنطقة، ولكن الأزمة املالية 

ب�صكل كبري على هذه  اأثرت  �صبتمرب  واأحداث احلادي ع�صر من  العاملية 

ال�صتثمارات ب�صورة مبا�صرة وغري مبا�صرة مما اأدى اإىل تغريت هذه املعادلة 

يف الوقت احلا�صر حيث نرى حترك روؤو�س الأموال اخلليجية بني دول 

ملـجــلـ�س  ا

عدة  �صهدنا  وقد  ملحوظ،  ب�صكل 

م�صروعات �صناعية خلليجيني يف البحرين والعك�س بالعك�س«.

واملنطقة،  البحرين  واعدة يف  يراها  التي  ال�صناعية  امل�صارات  وعن 

اأهمها ال�صناعات املتو�صطة  قال: »اإن هناك م�صارات �صناعية واعدة من 

ك�صناعة  البحرين  يف  الكبرية  لل�صناعات  تكميلية  هي  التي  واخلفيفة 

الأملنيوم اأو البرتوكيماويات اأو ال�صناعات اخل�صراء على تنوعها وكذلك 

على  فقط  ينطبق  ل  الو�صع  وهذا  النفط  ب�صناعة  املرتبطة  ال�صناعات 

على  م�صدداً  املجاورة«،  الدول  على  كذلك  ينطبق  واإمنا  البحرين  مملكة 

تبني م�صاريعهم  املبتكرة من خالل  ال�صبابية  الطاقات  »وجوب ت�صجيع 

التي يتم طرحها بني الفينة والأخرى وتطويرها لأنهم �صيكونون عمادة 

امل�صتقبل«.

صناعة العوازل الحرارية 
وعن �صناعة العوازل التي ين�صط فيها، قال بدر: »�صناعة العوازل 

تاأتي  الكبرية حيث  للحاجة  نظراً  املنطقة  ال�صناعات يف  اأهم  من  تعترب 

اأهمية العزل احلراري يف تخفي�س ا�صتهالك الطاقة الكهربائية امل�صتخدمة 

اجلدران  خالل  احلرارة  ت�صرب  من  للحد  وذلك  التكييف؛  اأغرا�س  يف 

والأ�صقف لتحقيق الهدف الوظيفي املالئم للم�صكن وتقليل التكلفة �صواًء 

كانت على املواطن واحلكومة«. 

على  بالنفع  لتعود  املنتجات  هذه  لتطور  جاهدين  »نعمل  وتابع: 

اجلميع حيث بداأنا يف ت�صنيع العوازل على العتماد بالدرجة الأوىل على 

م�صروع  تد�صني  خالل  من  تطويرها  على  حالياً  ونعمل  النفط  م�صتقات 

م�صنع عوازل املنتجات اخل�صراء« كاأول م�صنع يتم تد�صينه يف ال�صرق 

الأو�صط حيث �صيتم البدء بعملية اإنتاج عوازل احلرارة يف �صهر دي�صمرب 

املقبل على اأن يتم طرح املنتجات يف الأ�صواق يف �صهر يناير 

من العام املقبل 2014. 

اإنتاج  اإىل  يهدف  امل�صروع  باأن  وذكر 

�صديقة  حتويلية  مواد  من  العوازل 

الكهربائية  للطاقة  وموّفرة  للبيئة 

اأعلى  اتباع  مع   ،%40 بن�صبة 

الدولية  واملقايي�س  املعايري 

املتبعة يف ت�صنيع هذه العوازل 

وبجودة عالية وت�صمل عوازل 

والأ�صطح  للجدران  احلرارة 

الأمطار  عوازل  وكذلك 

ذات  املواد  �صتكون  حيث 

حراري  تو�صيل  معامل 

مقارنة  منخف�س 

العازلة  باملواد 

الأخرى.
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الطاقة ميزة نسبية للصناعة الخليجية
يف  توافرت  التي  ال�صناعات  لهذه  »امليزة  اأن  اإىل  ولفت 

متوفرة يف  الطاقة  ون�صبياً  الطاقة،  على  تعتمد  اأنها  البحرين 

البحرين ودول اخلليج مما يجعل تكلفة الإنتاج اأقل ن�صبياً من 

الدول التي ل متتلك الطاقة«.

كونت  الأملنيوم  ك�صناعة  ال�صناعات  »هذه  اأن  اإىل  ونوه 

وغري  و�صحبه  الأملنيوم  درفلة  مثل  ولحقة،  رديفة  �صناعات 

يف  جوهرياً  دوراً  لعبت  الأملنيوم  »�صناعة  اأن  موؤكداً  ذلك«، 

القت�صاد البحريني«.

هائلة لال�صتثمار،  اأن »ال�صناعات توفر فر�صاً  و�صدد على 

والتطوير  التوليد  على  قادرة  تزال  ل  الأملنيوم  و�صناعة 

البرتوكيماويات  �صناعة  على  ين�صحب  الأمر  وذلك  والبتكار، 

اأي�صاً«.

القت�صاد  تنويع  �صرورة  اإىل  فيه  دعا  الذي  الوقت  ويف 

القت�صاد  لتنويع  ا�صرتاتيجية  خطة  اأية  اأن  اأكد  البحريني 

يجب اأن تعتمد على تطوير القطاع ال�صناعي فيجب اأن تكون 

اإقليمياً لل�صناعة واخلدمات باعتبار القت�صاد  البحرين مركزاً 

يف البحرين �صغري، وموارد البلد قليلة.

اإقليميا  مركزاً  البحرين  �صياق حديثه عن جعل  ولفت يف 

ا�صتفاد  حيث  ال�صنغافورية  التجربة  اإىل  واخلدمات  لل�صناعة 

على  ينبغي  ما  وذلك  اجلغرايف،  موقعهم  من  ال�صنغافوريون 

البحرين ال�صتفادة منه اأي�صاً.

واأ�صا د. جعفري بامل�صاعي لإن�صاء مناطق �صناعية، موؤكداً 

على اأهمية خلق املزيد منها ولكن بعيداً عن املناطق ال�صكنية، 

مبا يتوافق مع �صرعة النمو ال�صكاين يف البالد.

مشددين على أن الصناعات توفر فرصًا هائلة لالستثمار والتوظيف

خبراء يدعون للعودة
إلى نموذج االقتصاد الصناعي

كتب - علي ال�صباغ:

دعا خرباء واقت�صادي�ن اإىل الع�دة اإىل النم�ذج ال�صناعي والرهان عليه لتحقيق اأهداف البحرين يف تن�يع اقت�صادها، 

العامل  عدة ح�ل  باقت�صادات  االرتقاء  اأثبتت جدواها يف  ال�صناعة  اأن  م�ؤكدين  االقت�صادي،  اال�صتقرار  من  املزيد  وخلق 

وت�ليد ال�ظائف ذات الدخل العايل، وتعزيز حركة الت�صدير.

ولفت�ا اإىل اأن ال�صناعة من جن�ض االقت�صاد احلقيقي الذي ينعك�ض مردوده على ال�ص�ق، وي�صهم يف حتقيق االزدهار، 

كما اأن م�صاحة االإبداع يف هذا القطاع وتخليق القيمة امل�صافة وا�صعة.

»مثلت  ب��صفها  كفاءتها  اأثبتت  ال�صناعات  اأن  اأكرب جعفري  الدكت�ر  واالإنتاجية  االأداء  االقت�صادي يف  اخلبري  وراأى 

اإنتاجية لها مكانتها يف احلركة االقت�صادية واإ�صهامها من حيث االإنتاجية، وخلق فر�ض عمل، وحت�صني ميزان  وحدات 

املدف�عات وال�صادرات«.



November 2013

37

واأكد اأهمية الرهان على القطاع ال�صناعي فهو القطاع املنتج 

ال�صمكية.  والرثوة  الزراعة  تاأتي  وبعده  الأر�س،  على  احلقيقي 

من  عالية  معدلت  نحقق  اأن  ميكننا  ال�صناعة  خالل  »من  وقال: 

القيمة امل�صافة لالقت�صاد«.

وراأى اأن »كل الدول التي اجتهت لل�صناعة ارتقت ب�صكل لفت 

اكتمال  بعد  القطاع  هذا  اإىل  الرجوع  اأهمية  على  م�صدداً  للنظر«، 

بنية القطاعات اخلدمية.

تنويع االقتصاد يبدأ من بوابة الصناعة
البحرينية  القت�صاديني  جمعية  رئي�س  راأى  جانبه،  ومن 

متنوع،  اقت�صاد  اإىل  بحاجة  البحرين  اأن  ال�صائغ  الدكتور جعفر 

اأثبتت  ال�صناعات  اأن  ل�صيما  حمورياً  دوراً  لل�صناعة  يكون  واأن 

جدواها يف توليد الوظائف اجليدة، وتنمية القت�صاد.

الإ�صهام يف  �صاأنه  من  ال�صناعة  على  العتماد  اأن  اإىل  وذهب 

ودعم  ال�صتثمارية،  الفر�س  من  املزيد  وتوفري  القت�صاد،  تنويع 

�صعر العملة، وتن�صيط القطاع اخلا�س.

مثل:  �صناعية،  م�صروعات  اأن  جند  »نحن  ال�صائغ:  د.  وقال 

�صركة اأملنيوم البحرين، و�صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات، 

القت�صادي«،  النمو  تعزيز  اأ�صهمت يف  احلديد  �صناعة  و�صركات 

م�صرياً اإىل اأن »من الأهمية مبكان اأن ت�صتمر البحرين يف ا�صتقطاب 

امل�صروعات ال�صناعية«.

ل�صتقطاب  بينها  فيما  تتناف�س  الدول  »جميع  اأن  اإىل  ولفت 

مدن  بناء  نحو  البحرين  تتجه  اأن  اجليد  ومن  ال�صتثمارات، 

ال�صناعية،  ال�صتثمارات  جلذب  ت�صهيالت  وتوفري  �صناعية، 

وجميع ال�صتثمارات«.

»تطوير  اإىل  البحرينية  القت�صاديني  جمعية  رئي�س  ودعا 

وال�صتفادة  لل�صناعة،  املخ�ص�صة  وامل�صاحات  املدن  من  املزيد 

الأهداف  لتحقيق  واملنطقة  البحرين  يف  املتوافرة  ال�صيولة  من 

ال�صرتاتيجية املتعلقة بالقطاع ال�صناعي«. 

يف  ثقته  عن  فيعرب  اليو�صع  اأحمد  الدكتور  القت�صادي  اأما 

بالبحرين  النهو�س  ال�صناعي قادر على  املجال  ال�صتثمار يف  اأن 

وتعزيز اقت�صادها.

تتمثل  اأن يكون �صمن جتربة جديدة  »ينبغي  ذلك  اأن  وراأى 

يف الدخول يف �صراكة مع القطاع اخلا�س البحريني«، م�صيفاً اأن 

»الأولوية للدخول يف هذه ال�صراكة لبناء قاعدة �صناعية بحرينية 

جيدة، وت�صجيع القطاع اخلا�س على املبادرة باإعطائه �صمانات«.

انطالقة البحرين الصناعية
بداية  يف  ا�صتقاللها  منذ  »البحرين  اأن  اليو�صع  د.  واأو�صح 

على  ُبني  منوذج  اقت�صاديني؛  بنموذجني  مرت  ال�صبعينات 

ال�صناعة وقد قاده الوزير يو�صف ال�صرياوي، ومع تراجع اأ�صعار 

النفط اجتهت البحرين لالعتماد على قطاع اخلدمات يف ظل موجة 

عاملية للرتكيز على هذا القطاع لكن التطورات احلالية تدعونا اإىل 

اإعادة التفكري يف هذا النموذج«.

واأو�صح اأن »القطاع ال�صناعي مل يتاأثر بال�صدمات التي تلقاها 

القت�صاد �صواء يف الأزمة املالية اأو ال�صيا�صية بينما اهتزت جذور 

وانتهاء  بال�صياحة  مروراً  بالبنوك  ابتداء  اخلدماتية  املوؤ�ص�صات 

بالبور�صة«.

و�صدد على اأن »امل�صروعات ال�صناعية التي اأ�ص�صتها احلكومة 

م�صافة  قيمة  وخلقت  متعددة،  اأزمات  مواجهة  يف  �صمدت 

العمل ذات  الكثري من فر�س  لالقت�صاد، وعائدات جيدة، وولدت 

الأجور املجزية«.

على  املحلي  ال�صوق  من  األبا  �صركة  »م�صرتيات  اأن  اإىل  ولفت 

�صبيل املثال تفوق م�صرتيات جميع البنوك واملوؤ�ص�صات املالية يف 

البحرين، وهو م�صنع واحد«، موؤكداً اأن »جميع امل�صانع الأخرى، 

مثل: بابكو، والبرتوكيماويات، على هذا املنوال«.

وبنينَّ اأن »هذه امل�صانع تبني بيوتاً ملوظفيها، وذلك اإنفاق يعزز 

من ال�صوق«، م�صدداً على اأن »ال�صناعة يف العامل اأكرث ا�صتقراراً من 

قطاع اخلدمات التي جاءت لتخدم ال�صوق«.

نحو  قبل  قالت  روبن�صون  جني  »الربوف�صور  اأن  اإىل  واأ�صار 

جاءت  اخلدمات  اإن  العريقة،  كامربيج  جامعة  يف  �صنة  ثمانني 

لتخدم ال�صناعة، لي�س لتقود القت�صاد، وهذا بات حقيقة، فما اإن 

بداأت اخلدمات يف قيادة القت�صاد حتى تعر�س اقت�صاديات هذه 

الدول ل�صدمات متتالية يف قطاع البنوك، واأ�صواق املال، وغريها«.

د. جعفري: كل الدول التي 
اتجهت للصناعة ارتقت 
بشكل الفت للنظر

د. الصائغ: االعتماد على 
الصناعة من شأنه اإلسهام 
في تنويع االقتصاد

د.اليوشع: المشروعات الصناعية 
التي أسستها الحكومة صمدت 
في مواجهة أزمات عدة
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[ ما اآخر ا�صتثماراتكم ال�صناعية؟

- اجتهنا يف ال�صنوات اخلم�س الأخرية لبناء م�صانع كابالت خارج 

البحرين واملنطقة، فلدينا الآن م�صنع يف تركيا لتغطية ال�صوق الأوروبي، 

قيد  وم�صنع  والآ�صيوي،  ال�صرتايل  لل�صوق  يتوجه  ا�صرتاليا  يف  واآخر 

اإىل ال�صوق الفريقي، وم�صنع يف املنطقة  الإن�صاء يف موزامبيق يتوجه 

ال�صرقية من اململكة العربية ال�صعودية موجه لل�صوق ال�صعودي، اإ�صافة 

اإىل م�صنع يف البحرين طبعاً.

[ ملاذا مل تق�م�ا بتغذية ال�ص�ق ال�صع�دي عرب ت��صيع م�صنع البحرين؟

برامج  ال�صعودية  لدى  وثانياً  اأولً،  هذا  هنا،  الأر�س  بنا  �صاقت   -

توجهنا  وكذلك  لل�صناعات،  الرخي�س  التمويل  راأ�صها  على  حتفـيزية 

لإقامة م�صنع يف تركيا والتي هي جزء من الحتاد اجلمركي الأوروبي 

اإىل  امل�صدرة  الب�صائع اخلليجية  املفرو�صة على  الـ %6  ل�صريبة  تفادياً 

للمنتج  اأف�صلية  متنح  بها  ن�صتثمر  التي  الدول  جميـع  اأن  ثم  اأوروبا، 

املحلي.

وكل دولة من دول العامل لديها ميزة على الأخرى، لكن ا�صتثمارات 

عند  لكن  ولبلدنا،  للبحرين  وولوؤنا  البحرين  على  تركز  ظلت  الزياين 

وجود فر�س يف مكان ما تفر�س نف�صها بحكم ال�صوق اأو املادة اخلام، فمن 

الطبيعي اأن ننظر اإليها.

ومن ذلك اأننا الآن نبحث ال�صتثمار مع �صركة �صينية يف حقل اإنتاج 

كما  جداً،  واعد  وهو  البحرين  �صيكون يف  ال�صتثمار  هذا  الغذاء حملياً، 

نفكر با�صتثمار جزء ب�صيط من اأعمالنا يف ال�صني.

أشاد بتوجه البحرين لفتح 
قنوات اقتصادية مع آسيا.. 

حامد الزياني:

نحتاج لمزيد من 
التحفيز والترويج 

الستقطاب 
االستثمارات 

األجنبية

تعمل جمم�عة ا�صتثمارات الزياين يف 3 قطاعات اأ�صا�صية على راأ�صها قطاع ال�صناعة، فهي �صركة رائدة يف �صناعة 

االأملني�م على اأ�صكال الكابالت وم�صتقاتها، وعجالت ال�صيارات، وهي ت�صتهلك االآن 330 الف طن من اإنتاج »األبا« من 

االأملني�م )نح� 33%( وت�صدره اإىل جميع اأنحاء العامل.

متلك املجم�عة م�صانع داخل وخارج البحرين، منها الإنتاج بكرات الكابالت، واأغطية البال�صتيك للقناين، ودخلت يف 

�صراكات الإن�صاء م�صانع متن�عة، ولديها �صل�صلة مكاتب ت�ص�يقية يف اأوروبا واأمريكا واآ�صيا وغريها. 

اأما القطاعان االآخران فهما جتارة ال�صيارات التي بداأت مع عائلة الزياين منذ اأوا�صط القرن الفائت ولدى املجم�عة 

ت�كيالت ملعظم اأن�اع ال�صيارات االأوروبية وحتى ال�صينية، �صيارات الرك�ب ال�صياحية وال�صاحنات وغريها، كما ت�صتثمر 

املجم�عة يف عدة اأن�صطة جتارية مثل البن�ك والعقارات وغريها.

يرى رئي�ض جمل�ض اإدارة املجم�عة حامد الزياين اأن ال�صناعة يف البحرين كانت رائدة على م�صت�ى املنطقة وذلك يع�د 

باالأ�صا�ض اإىل قلة مردود النفط عك�ض ما عليه احلال يف باقي دول اخلليج، لكنه ي�صيف اأن تلك الدول حققت قفزات وا�صعة 

واجتذبت �صناعات عمالقة وتخطت البحرين �صناعياً لعدة اأ�صباب ياأتي على ذكر بع�صها يف احل�ار التايل:

عدد خاص 
بالصناعة والتجارة

November 2013
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[ ت�صنع �صركتكم هياكل االإطارات حل�صاب 

اأن  هل ميكن  ومر�صيد�س،   BMW بينها  دولية  �صركات   -

ت�صنع البحرين �صيارة؟

نعم هذا ممكن، فال�صيارات اليوم مل تعد اأملانية اأو رو�صية، 

ال�صيارات  من  فكثري  ذلك،  يف  ت�صارك  بلدان  عدة  اأ�صبحت  بل 

الأملانية ت�صمم يف اإيطاليا وكاليفورنيا، وجزء كبري من قطع 

غيار ال�صيارات يف الوليات املتحدة ياأتيها من املك�صيك. نحن 

يف جمموعتنا ن�صنع حالياً اإطارات ال�صيارات وميكن تطوير 

ذلك م�صتقبالً اإىل �صناعة مكونات اأخرى.

[ براأيكم ما التحديات والفر�ض التي ت�اجه قطاع ال�صناعة 

يف البحرين؟ 

ال�صناعي  القطاع  عراقة  اإن  القول  البداية  يف  اأود   -

يف البحرين ينبع من حمدودية الرثوة النفطية يف البالد 

مقارنة بباقي دول اخلليج العربي، حيث اإن بع�س الدول 

اخلليجية لي�صت م�صطرة لعتماد خيار الت�صنيع ب�صبب 

ثروتها النفطية، ولكننا يف البحرين علينا ال�صعي بجهد 

لك�صب عي�صنا ودخلنا.

الرتويج  الآن هو زيادة  براأيي  الأكرب  التحدي  لكن 

ل  واأي�صا ً وال�صياحية،  والتجارية  ال�صناعية  املجالت،  كل  للبحرين يف 

يخفى على اأحد اأن التحفيز يف الدول املجاورة اأ�صبح اأف�صل من البحرين، 

فاإذا اأردنا ا�صتعادة مكانتنا الريادية مرة اأخرى علينا اإجراء مقارنة دقيقة 

بني البحرين والدول املجاورة من حيث الت�صهيالت، فامل�صتثمر الأجنبي 

مادية،  لأ�صباب  بل  عاطفية،  لأ�صباب  املنطقة  ال�صتثمار يف  اإىل  ينظر  ل 

و�صيذهب با�صتثماراته اإىل الدولة التي متنحه ت�صهيالت اأكرب.

ال�صناعية،  الأرا�صي  م�صكلة  الإ�صراع بحل  البحرين  اأي�صاً يف  علينا 

الرتكيز  اأي�صاً  وعلينا  احلديثة،  للم�صانع  امل�صاحات  من  املزيد  وتوفري 

اأكرث على التعليم املهني، والهند�صي، فاأملانيا اجتهت بعد احلرب العاملية 

اأ�صهم يف منو اقت�صادها الذي يعتمد  اإىل التدريب املهني وهو ما  الأوىل 

ب�صكل اأ�صا�صي على ال�صناعة.

[ هل ي�صهم ذلك براأيك يف جذب املزيد من اال�صتثمارات ال�صناعية؟

وم�صاعفة  للبحرين،  بالرتويج  الهتمام  على  التاأكيد  واأود  نعم،   -

غرفة  مع  القت�صادية  التنمية  جمل�س  يعمل  واأن  الرتويج  ميزانيات 

التجارة وال�صناعة وكل اجلهات املعنية يف الرتويج للبحرين، وهنا تقع 

امل�صوؤولية الأ�صا�صية على امل�صرعني يف جمل�صي النواب وال�صورى باأخذ 

دورهم القيادي يف تهيئة مناخ اقت�صادي مالئم يجذب امل�صتثمرين.

اأ�صغر  اأكرب منا، فدبي كانت  املنطقة يتحركون ب�صرعة  جرياننا يف 

اأقل  اأ�صحبت الأكرب، وال�صعودية التي كانت  اقت�صاد يف اخلليج واليوم 

بلد ت�صنيعاً اأ�صبحت اليوم رائدة الت�صنيع يف املنطقة.

اأكرث من  اأن البلد ال�صغري مثل البحرين لديه فر�صة  اأبني  اأن  واأحب 

مثل  لنكون  املقومات  جميع  لدينا  ونحن  اأ�صرع،  يكون  قراره  لأن  غريه 

�صنغافورة التي اأ�صبحت العا�صمة التجارية لقارة اآ�صيا بعد اأن و�صعت 

قوانني ت�صريعية وا�صحة وبنت مناخاً ا�صتثمارياً متميزاً.

[ نالحظ دائماً تكد�ض �صاحنات نقل الب�صائع على ج�صر امللك فهد، هل 

اأعاق من�  العامل  مع  للبحرين  الياب�صة  عرب  اجلغرايف  االت�صال  عدم  اأن  ترى 

�صناعات كربى فيها؟

- ل اأبداً، فال�صحن البحري من اأرخ�س و�صائل ال�صحن، ولننظر اأي�صاً 

اإىل ميناء خليفة فهو ميناء عظيم لناحية املبنى والطاقة لكن امل�صكلة هنا 

عدم امتالكه �صبكة للتوزيع فعالة يف املنطقة، ولو ا�صتطعنا رفع كفاءة 

�صبكة التوزيع منه واإليه فاأنا متاأكد اأنه �صيحتل �صدارة موانئ اخلليج، 

فموقعه متو�صط وهو مبني وفق اأحد التقنيات وقادر على ا�صتقبال ال�صفن 

الكبرية 

اإدارة  كفاءة  وفيه 

ممتازة، اإمنا ما ينق�صه فقط هو �صبكة التوزيع، عندها 

اإىل  بكفاءة  البحري  ال�صحن  اإعادة  �صي�صتقطب  اجلغرايف  املوقع  وعرب 

حيث  اإيران،  اإىل  اهلل  �صاء  اإن  وم�صتقبالً  والعراق  اخلليج  موانئ  جميع 

بدل  والتوزيع  للو�صط  الو�صول  تف�صل  البحرية  الناقالت  من  كثري  اأن 

الو�صول اإىل اآخر اخلليج العربي يف موانئ اأبوظبي والإمارات.

قلة  ب�صبب  الب�صاعة  تكد�س  م�صكلة  من  عانينا  ك�صناعيني  ونحن 

ت�صريف ج�صر امللك فهد لل�صاحنات، لكن يف الفرتة الأخرية بادر املعنيون 

اإىل اقرتاح حلول �صاهمت يف التقليل من الأزمة دون حلها ب�صكل كامل. 

اهلل على موعد مع منفذ بري قريب عرب  �صاء  اإن  اأننا  نن�صى  لكن ل 

ج�صر املحبة املزمع اإن�صاوؤه مع ال�صقيقة قطر، وهذا م�صروع عظيم �صتعم 

فائدته بال �صك على ال�صعبني ال�صقيقني، حيث يعود بالفائدة على اقت�صاد 

البحرين ب�صكل عام، واأي�صاً حتقق قطر م�صلحة اأكرب عرب اإعمار �صاحلها 

الغربي والطريق الوا�صل من هذا ال�صاحل اإىل العا�صمة الدوحة.

النقل اجلوي جزء مهم اأي�صاً، رمبا لي�س لل�صناعات ال�صخمة، لكن 

الآن  البحرين  يف  الطريان  خطوط  اأن  و�صحيح  عام،  ب�صكل  لالقت�صاد 

لي�صت يف اأف�صل حالتها لكن ميكن الدخول يف حتالفات كما يح�صل يف 

البحرين  العامل، ولو متكنا من ذلك ف�صي�صبح مطار  مناطق عديدة من 

حمطة رئي�صية وطريان اخلليج ناقل اإقليمي رئي�صي، وهكذا �صن�صبح بني 

ليلة و�صحاها اأكرب خطوط يف املنطقة.

[ كيف ترون ت�جه البحرين �صرقاً من الناحية االقت�صادية؟

اإىل قارة  اأنه خالل العقدين القادمني �صينتقل حمور العامل  اأعتقد   -

اآ�صيا التي متلك اليوم كل �صيء، فلديها مليارات ال�صكان يف ال�صني والهند 

التكنولوجيا يف كوريا  الغربي  ال�صمايل  اأق�صاها  كما متلك يف  وغريها، 

اخلليج  دول  الطاقة يف  الغربي  واليابان، ومتلك يف جنوبها  اجلنوبية 

واإيران، ومتلك يف جنوبها ال�صرقي املواد اخلام يف ا�صرتاليا، وجمالت 

النمو فيها واعدة بف�صل اقت�صاديات دولها النا�صئة واملتمتعة بال�صتقرار.

قنوات  فتح  البحرين  يف  الر�صيدة  القيادة  قرار  اأن  اأعتقد  ذلك  لكل 

اقت�صادية مع دول اآ�صيا قرار حكيم و�صائب، لكن على عاتقنا نحن رجال 

مع  الت�صبيك  متابعة  م�صوؤولية  تقع  القت�صادي  القرار  و�صناع  الأعمال 

نظرائنا يف تلك الدول وتفعيل التفاقيات وحتقيق التعاون القت�صادي 

املطلوب.
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عبا�س ر�صي:

دخل املخرتع البحريني اإبراهيم حميد - والذي اخرتع برميالً دواراً 

يحول املخلفات املنزلية اإىل �صماد طبيعي - يف �صراكة مع �صركة »تنمو« 

لدعم رواد الأعمال البحرينيني من اأجل حتويل اأحد اخرتاعاته البيئية اإىل 

م�صروع جتاري يف اإنتاج الأ�صمدة الع�صوية من املخلفات املنزلية.

لت�صميم  اجلديد  اخرتاعه  »ان  حميد  اإبراهيم  امل�صروع  مبتكر  ويقول 

اإىل  الع�صوية  املخلفات  حتويل  يف  اأهميته  تكمن  الدوار  الربميل  جهاز 

من  املنزلية  املخلفات  من  ال�صتفادة  »اأنه ميكن  واأو�صح  طبيعي«.  �صماد 

التالفة والتي ل توؤكل  الأطعمة  ف�صالت اخل�صراوات والفواكه وخملفات 

يف حتويلها اإىل �صماد طبيعي ي�صتفاد منه يف عمليات الزراعة وحت�صني 

الرتبة«.

ولفت حميد »اإىل اأن م�صروعه ينتظر احل�صول على تراخي�س من قبل 

منها يف  لال�صتفادة  الع�صوية  الأ�صمدة  لإنتاج  والتجارة  ال�صناعة  وزارة 

عمليات الزراعة وحت�صني الرتبة«.

ويعترب اإبراهيم حميد - واحلا�صل على ماج�صتري الهند�صة من جامعة 

هال الربيطانية - واحداً من اأكرث املبتكرين �صهرة يف البحرين، اإذ يجمع 

بني خربته يف جمال الهند�صة و�صغفه بالب�صتنة منذ العام 1985، حيث 

اخرتع جمموعة وا�صعة من الأجهزة املفيدة، من بينها: جهاز جمع الطاقة 

ال�صم�صية، وبراميل تقطري الأ�صمدة لتغذية النباتات يف الأرفف املعدنية، 

يعي�صون يف  الذين  لالأ�صخا�س  يتيح  ما  وهو  البال�صتيكية،  والزجاجات 

�صقق �صغرية زراعة الزهور واخل�صراوات يف مكان �صيق اأو حمدود.

كما �صبق اأن فاز املبتكر البحريني اإبراهيم حميد بجائزة برنامج فورد 

للمحافظة على البيئة لعام 2008 - 2009، يف م�صروعه البيئي ملعاجلة 

املياه الرمادية بتقنيات ب�صيطة م�صافا اإليها مياه املكيفات، يف فئة »هند�صة 

احلفاظ على املوارد الطبيعية«.

عن  عبارة  الطبيعي  ال�صماد  مكونات  »اأن  حميد  اأبراهيم  واأو�صح 

حتويل املواد الع�صوية التي يتم رميها يف �صناديق القمامة اإىل تربة �صهلة 

التكوين وغنية باملواد الع�صوية املحللة يف وقت واحد«.

ال�صماد  تكوين  منها يف  ال�صتفادة  التي ميكن  املواد  »اأن  وذكر حميد 

الأ�صجار  واأوراق  الأكل،  وق�صور  والفواكه،  اخل�صراوات،  هي:  الطبيعي 

التي ت�صقط، وبقايا الرز، واخلبز، وق�صور البي�س والأغ�صان ال�صعيفة«، 

لفتاً اإىل »اأن عملية حتويل املخلفات املنزلية اإىل �صماد طبيعي من خالل 

اجلهاز والذي هو عبارة عن برميل دوار حتتاج اإىل التهوية التي تتمثل 

خملفات  متثلها  التي  النيرتوجينية  واملواد  والرطوبة،  الأوك�صجني،  يف 

الطعام، واملواد الكربونية التي هي اإما ن�صارة اخل�صب اأو الورق اجلاف؛ 

اإذ يتم ا�صتخدام املادتني الأخريتني لمت�صا�س الروا�صب غري املرغوب فيها 

ومعادلة املواد الع�صوية مع املواد النباتية«.

واأو�صح »اأن اجلهاز يتكون من برميل دوار ي�صم مدخالً هوائياً يقوم 

اأن »التحكم بالتهوية يتم  بتهوية الربميل بعد دخول الهواء فيه، م�صيفاً 

عن طريق تدوير الغطاء العلوي للربميل واأن مكونات ال�صماد الطبيعي 

ينبغي األ ت�صم اللحوم، والأ�صماك، والدهون، ومنتجات الألبان، والعظام، 

والبذور واجلذور احلية والعالمات التجارية املل�صقة على الفواكه، وعزا 

ذلك اإىل اأن الأخرية مواد بال�صتيكية ول تتحلل اأثناء ت�صنيع ال�صماد«.

اإىل �صماد ع�صوي، لفت«  وحول مراحل حت�صري املخلفات وحتويلها 

من  قليلة  كمية  با�صتخدام  تتم  الع�صوي  ال�صماد  حت�صري  مراحل  اأن  اإىل 

ال�صماد احليواين اأو ال�صتفادة من ال�صماد املتبقي من املرة ال�صابقة، وتدمج 

مع املخلفات والأوراق اجلافة وقليل من املاء وال�صماد الع�صوي، وحينما 

الكربونية  املواد  اإ�صافة  يجب  الدوار  الربميل  من  التخمر  روائح  تنبعث 

لها لمت�صا�س الروائح غري املرغوب فيها ويتحول اللون اإىل لون داكن، 

مبيناً اأن »اللون الداكن يدل على اقرتاب ن�صج ال�صماد، الذي يتم تفريغه 

وتعري�صه لفرتة قليلة اإىل ال�صم�س لتقليل ن�صبة الرطوبة فيه«.

باجلهاز  العمل  اأن  حميد  اأكد  امل�صروع،  تطبيق  من  اجلدوى  وحول 

من  وال�صتفادة  التلوث  ن�صبة  تقليل  على  بحرينية  اأ�صرة  اأي  �صي�صاهم 

املخلفات الع�صوية وحتويلها اإىل عنا�صر بيئية مفيدة، م�صرياً يف الوقت 

باخل�صو�س جافة  العربية واخلليجية  املنطقة  الرتبة يف  »اأن  اإىل  نف�صه 

وعط�صى للماء«.

�صماد  اإىل  وحتويلها  البيئية  املخلفات  من  ال�صتفادة  »اأن  اإىل  ولفت 

للري يف  امل�صتخدمة  املياه  التلوث ويقلل كمية  البيئة من  طبيعي يحمي 

ظل وجود �صح يف املياه يف منطقة ال�صرق الأو�صط«.

يستغل المخلفات المنزلية ويحولها إلى سماد عضوي

بحريني يبتكر مشروعًا بيئيًا ويحوله لمشروع تجاري
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ل�صناعة  اخلليج  �صركة  حققت 

البرتوكيماويات )جيبيك( العديد من الإجنازات 

من  املا�صية  اأ�صهر  الت�صعة  خالل  اأن�صطتها  عن 

العام 2013 لتوا�صل بذلك جناحاتها ومتيزها 

والدولية،  الإقليمية  ال�صركات  من  مثيالتها  بني 

واأ�صبحت هذه الإجنازات �صمة تتميز بها ال�صركة وحمل اإعجاب وثناء 

من املعنيني بهذا القطاع احليوي.

واأ�صاد رئي�س ال�صركة املهند�س عبدالرحمن جواهري مبا مت حتقيقه 

من نتائج مبهرة يف معدلت الإنتاج ل�صيما خالل فرتة ال�صيف التي 

ت�صهد فيها اململكة ارتفاعاً كبرياً يف معدلت درجات احلرارة وو�صولها 

اإىل م�صتويات قيا�صية، الأمر الذي يرتك تاأثريه ال�صلبي على اأداء امل�صانع 

ل�صيما فيما يتعلق باأنظمة التربيد يف بع�س الوحدات للم�صانع. 

واأ�صار اىل اأن ال�صركة متكنت من حتقيق اأعلى معدلت الإنتاج خالل 

التزاماتها  بكافة  الوفاء  على  البرتوكيماويات  �صاعد  مما  الفرتة  هذه 

التعاقدية مع زبائنها من جهة وامل�صاهمة يف زيادة دخل ال�صركة من 

جهة اأخرى مع عدم اإغفال كافة احتياطات ال�صالمة املهنية اأثناء اإجناز 

املهام.

كما اأ�صاد بالنتائج التي مت حتقيقها لذات الفرتة يف جمال ال�صالمة 

املهنية حيث متكنت ال�صركة من حتقيق ما يقارب 4،489 يوماً عمل 

اأكرث من 15،9  اأي ما يعادل  اأي حوادث م�صيعة للوقت،  دون وقوع 

ل ي�صتهان به لي�س على �صعيد  الذي يعد حتدياً  الأمر  مليون �صاعة، 

الأرقام املحققة فقط بل كذلك فيما يتعلق بنجاح ال�صركة يف املحافظة 

ع�صب  باعتبارهم  ال�صركة  اإليهم  تنظر  الذين  العاملني  �صالمة  على 

تنميتها امل�صتدامة وثروتها احلقيقية وقاعدة جناحاتها املتوالية..

»جيبك«  البرتوكيماويات  ل�صناعة  اخلليج  �صركة  تاأ�ص�صت  وقد 

للتعاون بني دول  يف اخلام�س من �صهر دي�صمرب عام 1979م كنواة 

جمل�س التعاون اخلليجي، يف جمال �صناعة الأ�صمدة والبرتوكيماويات 

خام  كمادة  البحرين  تنتجه  الذي  الطبيعي  الغاز  من  بذلك  م�صتفيدة 

م�صرتكاً  م�صروعاً  لتكون  ال�صركة  تاأ�صي�س  جاء  وقد  ال�صناعة.  لهذه 

مملوكاً بالت�صاوي بني كل من حكومة مملكة البحرين واململكة العربية 

ال�صعودية ممثلة يف ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات الأ�صا�صية )�صابك( 

ودولة الكويت ممثلة يف �صركة �صناعة الكيماويات البرتولية. ويتاألف 

جمل�س اإدارة ال�صركة من ممثلني من الدول امل�صاهمة الثالث. 

ورغبًة  منتجاتها،  وت�صويق  اإنتاج  يف  الالفت  للنجاح  وبالنظر 

منها يف حتقيق ال�صتفادة الق�صوى من الأمونيا، قررت �صركة اخلليج 

بناء  اإىل  فعمدت  عملياتها  دائرة  تو�صيع  البرتوكيماويات  ل�صناعة 

م�صنع لليوريا بطاقة اإنتاجية قدرها 700،1 طن مرتي يومياً، والذي 

على  امل�صنع  هذا  احتوى  وقد  1998م.  عام  يف  ر�صمياً  افتتاحه  مت 

املرافق اخلا�صة به، بالإ�صافة اإىل من�صاآت املناولة لت�صدير اأجود اأنواع 

حبيبات اليوريا اإىل جميع اأنحاء العامل.

نهج اإلدارة: مفهوم الفريق الواحد

تنتهج 

ل�صناعة  اخلليج  �صركة 

العن�صر  الرئي�صي  حموره  حديثاً  اإدارياً  منطاً  البرتوكيماويات 

الب�صري ففي حني ت�صع الإدارة التنفيذية الروؤية والأهداف وال�صيا�صات، 

املوظفني  عموم  مع  عليها  والتفاق  مناق�صتها  تتم  العنا�صر  هذه  فاإن 

ون�صرها علناً يف جميع اأرجاء ال�صركة. كما تقوم الإدارة بن�صر البيانات 

اللوحات  على  دورياً  ال�صركة  م�صرية  تعك�س  التي  والإح�صائيات 

الإعالنية اأو الكرتونيا لتعريف املوظفني مب�صتويات الأداء.

الصحة والسالمة
حتظى ال�صالمة باأهمية خا�صة يف �صناعة البرتوكيماويات وذلك 

نظراً لطبيعة العمليات والتي يتم فيها ا�صتخدام غازات قابلة لال�صتعال 

فائقة  اأجهزة  وجود  اإىل  بالإ�صافة  كهربائية  وخماطر  مرتفع  و�صغط 

�صارمة  �صيا�صة  تبني  اإىل  »جيبك«  عمدت  هذا،  كل  وب�صبب  ال�صرعة. 

لإدارة املخاطر اأ�صفرت عن حتقيق اأكرث من 8 ماليني �صاعة عمل دون 

وقوع اأية حوادث م�صيعة للوقت. وبذلك تتمتع ال�صركة ب�صجل نا�صع 

يف اإجنازات ال�صالمة يعد مميزاً بجميع املقايي�س.

حماية البيئــة 
منذ تاأ�صي�صها، ا�صت�صعرت �صركة اخلليج ل�صناعة البرتوكيماويات 

اأهمية احلفاظ على التوازن البيئي، وقد بادرت حينئٍذ اإىل درا�صة التاأثري 

التدابري واخلطوات  اتخاذ جميع  البيئي للم�صروع درا�صة وافية، ومت 

الالزمة للحفاظ على هذا التوازن. ورغم مرور اأكرث من 26 عاما على 

بدء العمل يف امل�صانع، اإل اأنها ل زالت جميعها تعمل وفق اأدق املعايري 

البيئية املحلية والدولية.

»جيبيك« تحقق نتائج مبهرة في معدالت اإلنتاج

الشركة تفي بكامل تعاقداتها مع زبائنها
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طالبوا بتطوير الصناعات المحلية لتنافس نظيراتها األجنبية

صناعيون واقتصاديون.. اتفاقية التجارة
ساهمت في مضاعفة االستثمارات األجنبية في البحرين

كتب – خالد م��صى:

منذ اأن دخلت اتفاقية التجارة احلرة FTA بني البحرين وال�اليات املتحدة االأمريكية يف العام 2006 حيز التنفيذ كرث 

اجلدل عن مدى ا�صتفادة البحرين من هذه االتفاقية وكان مثار اجلدل باأن االتفاقية تعترب اتفاقية اأحادية اجلانب ل�صع�بة 

املتعددة ل�صركات حملية واأجنبية، فقد ك�صفت  العمالقة واملاركات  الكبري ب�صركاته  االأمريكي  ال�ص�ق  اأو ا�صتحالة دخ�ل 

اأرقام مكتب االإح�صاء االأمريكي اأن ال�اليات املتحدة االأكرث ا�صتفادة من اتفاقية التجارة احلرة مع البحرين بعد مرور 7 

�صن�ات على تطبيقها.

وب�صكل عام تهدف هذه االتفاقية الدولية اإىل تعزيز دور الن�صاط التجاري من خالل و�صع عدة واجبات والتزامات 

على كلتا البلدين مثل اإلغاء التعرفة اجلمركية على ال�اردات وال�صادرات وتخفيف بع�ض ال�صروط املتعلقة بتجارة الب�صائع 

التدفقات  ت�صهيل  احلرة يف  التجارة  اتفاقية  من  البحرين  ململكة  االأ�صا�صية  االأهداف  تتمثل  فيما  ذلك  بينهما،  واخلدمات 

التجارية وحتفيز تدفق اال�صتثمارات االأجنبية، والت��صع يف قطاعات ال�صناعة الرئي�صية واخلدمات، والت�صجيع على تبادل 

اخلربات لت�فري فر�ض العمل ودفع عجلة النم� االقت�صادي يف مملكة البحرين.

لكن رجال اأعمال و�صناعيني وخرباء اقت�صاديني يعتقدون اأن القطاع االقت�صادي يف البحرين وال�صناعة حتديدا ميكن 

اأن حت�صل على فائدة اأكرب مما حتقق حتى االآن. 

د. المشعل: تعزيز القدرة 
التنافسية للسلع البحرينية 
للوصول للمستهلك األمريكي

د. العالي: وضع إطار 
تنظيمي لالتفاقية لتحقق 
الفائدة المرجوة منها

د. المهدي: االستثمار األجنبي 
قفز إلى ملياري دوالر بعد 3 
سنوات من توقيع االتفاقية
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القت�صادية  ال�صوؤون  يف  واخلبري  البحريني  ال�صناعي  ويقول 

يف  الأمور  تتغري  اأن  املمكن  من  اإنه  امل�صعل  حامد  يو�صف  الدكتور 

ال�صنوات املقبلة على �صرط اكت�صاب اجلانب البحريني ال�صبل الكفيلة 

الرئي�صي  ال�صبب  ان  امل�صعل  واكد  الأمريكية،  ال�صوق  اإىل  للو�صول 

يعود اإىل توافر �صلع قابلة للت�صدير لدى اجلانب الأمريكي كما اأن 

انخفا�س قيمة الدولر الأمريكي يف الفرتة الأخرية اأ�صهم بدوره يف 

جعل املنتجات الأمريكية اخليار املف�صل مقارنة بالواردات من دول 

منطقة اليورو واليابان، ف�صال عن بريطانيا.

واخلدمات  لل�صلع  التناف�صية  القدرة  تتعزز  ان  امل�صعل  وتوقع 

الكفيلة  البحرينية الطرق  املوؤ�ص�صات  البحرينية وذلك بعد اكت�صاب 

للو�صول للم�صتهلك الأمريكي الذي يتمتع مبزايا خا�صة فالقت�صاد 

الأمريكي يعترب الأكرب يف العامل على الإطالق حيث تبلغ قيمة الناجت 

األف مليار دولر ح�صب مفهوم القوة ال�صرائية  املحلي الإجمايل 14 

باملقابل ميثل حجم الناجت املحلي لليابان الذي ياأتي يف املرتبة الثانية 

عامليا نحو 40 يف املائة من قيمة الناجت الإجمايل للوليات املتحدة 

والأهم من ذلك تعترب �صوق الواردات يف الوليات املتحدة الأكرب يف 

العامل على الإطالق والأكرث انفتاحا بني اقت�صادات الدول املتقدمة.

�صخمة  واردات  عن  عبارة  الأمريكية  الكعكة  ان  امل�صعل  وقال 

حيث تزيد فاتورة ا�صترياد ال�صلع واخلدمات على األفي مليار دولر 

ال�صوق الكرب  اأي الأكرب يف العامل على الإطالق مما يقدم للبحرين 

يف العامل حيث تهدف اتفاقية التجارة احلرة اإىل حترير التجارة يف 

ال�صلع واخلدمات وت�صجيع ال�صتثمار عن طريق فتح اأ�صواق البلدين 

اأمام الأفراد واملوؤ�ص�صات حيث يتم اإعفاء الر�صوم اجلمركية على نحو 

98 يف املائة من جميع ال�صلع.

النهائي على  اإ�صدار احلكم  لأوانه  ال�صابق  انه من  امل�صعل  واكد 

اتفاقية التجارة بني الوليات املتحدة والبحرين بال�صتناد اإىل نتيجة 

التجاري  امليزان  غري  اأمور  اإىل  النظر  من  بد  فال  فقط  ال�صادرات 

التفاقية فالبحرين ت�صتفيد ب�صكل  اآثار  مثل ال�صتثمارات عند تقييم 

اأمريكية  �صركات  فهناك  ال�صتثمارات  مو�صوع  يخ�س  فيما  ملحوظ 

ت�صتثمر يف البحرين م�صتفيدة من التح�صن الذي طراأ على الت�صريعات 

امللكية  قوانني  واهمها  احلرة  التجارة  اتفاقية  ب�صبب  البحرين  يف 

الفكرية وتعمل هذه املوؤ�ص�صات يف قطاعات خمتلفة مثل الإن�صاءات 

والهند�صة البيئية وخدمات الرعاية ال�صحية واإدارة النفايات العامة 

وغريها الأمر الذي يخدم القت�صاد البحريني فيما يخ�س الوظائف 

والتطوير ف�صال عن تقليل ال�صترياد اأو على اأقل تقدير جلب مناف�صة 

وخيارات جديدة اإىل ال�صوق املحلية.

واأو�صح الدكتور يو�صف امل�صعل ان اقرار �صيا�صة وا�صرتاتيجية 

لن  لوحدها  المريكي  ال�صوق  يف  والت�صويق  ال�صادرات  لتنمية 

امل�صتثمرين  على  يتوجب  وامنا  تلقائيا  ال�صادرات  زيادة  اىل  يوؤدي 

اأ�صعارهم وجودتهم قريبة من  اأن تكون  وامل�صدرين اأن يعملوا على 

املنتجات المريكية املماثلة وبنوعيات جيدة وتناف�صية كما ان عليهم 

والعمل  املهارات  واكت�صاب  التدريب  لتلقي  م�صتعدين  يكونوا  ان 

بالأ�صواق المريكية.

من جانبه اأو�صح الدكتور ح�صن العايل اأن اتفاقية التجارة احلرة 

مع الوليات املتحدة هي من�صة جتارية لتعظيم العالقات القت�صادية 

وال�صتثمارية بني الدولتني، لكنه اأعرب عن اأ�صفه نتيجة عدم متكن 

البحرين من ال�صتفادة من هذه التفاقية بكل اأبعادها واإمكانياتها.

الدكتور العايل، الذي كان يف العام 2006 �صمن وفد بحريني 

بقيادة جمل�س التنمية القت�صادية يزور الوليات املتحدة الأمريكية 

ويجري اجتماعات وحمادثات اقت�صادية مع نحو 30 �صركة اأمريكية يف 

مدينة نيويورك لديها الرغبة يف اإقامة اأعمالها يف البحرين، ارجع �صبب 

عدم 

تفعيل 

الآن  التفاقية 

قاعدة  اإىل  البحرين  افتقار  اإىل 

وهي  للبالد  الرئي�صية  ال�صادرات  وحتى  ال�صلع،  من  ال�صادرات  من 

الأملنيوم ل تناف�س ال�صادرات الكندية بحكم قرب الأخرية من الأ�صواق 

الأمريكية.

وقال »كان ت�صورنا اأن البحرين �صتجلب ا�صتثمارات كبرية من 

اآ�صيا وال�صني ل�صنع يف البحرين وت�صدر اإىل الوليات املتحدة، لكن 

ذلك مل يتحقق«، وتابع »اعتقد اأن جهود الرتويج لالتفاقية ل زالت 

متوا�صعة، واللجنة احلالية املخت�صة بالتفاقية ل جتتمع ب�صكل دائم 

ول تقدم برامج ذات جدوى«.

ودعا الدكتور العايل اإىل و�صع اإطار تنظيمي لالتفاقية يقوم عليه 

كما  منها،  املرجوة  بال�صتفادة  ي�صمح  مبا  ومتفرغ  متخ�ص�س  كادر 

هو احلال يف �صلطنة عمان التي وقعت اتفاقية م�صابهة مع الوليات 

املتحدة.

لكن الدكتور ح�صني املهدي اعترب اأن اتفاقية التجارة احلرة بني 

املنامة وا�صنطن عادت باخلري على البحرين، وقال اإن الرقام الأولية 

الفرتة من  البحرين يف  املبا�صر يف  الأجنبي  ال�صتثمار  اأن  اإىل  ت�صري 

2003 وحتى 2006 مل يتعَد املليار دولر اأمريكي، لكن بعد توقيع 

التفاقية بثالث �صنوات قفز اإىل ملياري دولر وفقا ملعلومات مكتب 

التجاري  التبادل  بلغ حجم  العام 2010  ويف  الأمريكي،  الإح�صاء 

التبادلت ح�صلت يف  تلك  اأكرث  واأن  الطرفني 1.7 مليار دولر،  بني 

قطاع ال�صناعة.

وقال الدكتور املهدي الذي كان �صمن الوفد البحريني املفاو�س 

وحتى 2006  عامي 2000  بني  الفرتة  اإن  التفاقية  على  للتوقيع 

�صهدت ترويجا كبريا لالتفاقية، وقال »كنت حينها ع�صوا يف غرفة 

لالتفاقية  كبرية  ترويجية  بحملة  وقمنا  البحرين  وجتارة  �صناعة 

الندوات يف  من  كبري  عدد  واأقمنا  الكتيبات  من  كبري  عدد  واأ�صدرنا 

مع  »اعتقد  ا�صاف  لكنه  البحرين،  خارج  وحتى  وخارجها  الغرفة 

يف  البحرين  قبل  من  ركودا  �صهدت  الأخرية  الفرتة  يف  اأنه  الأ�صف 

هناك  يكون  اأن  »نطمح  وقال  التفاقية«،  هذه  من  ال�صتفادة  تعظيم 

توعية اأكرب و�صرح ملزايا وفوائد هذه التفاقية مع دولة مثل الوليات 

املتحدة التي ت�صتحوذ تقريبا على ثلث القت�صاد العاملي.

وا�صاف الدكتور املهدي الذي ي�صغل من�صب الأمني العام للمنتدى 

اخلليجي للتجارة الإلكرتونية »هذا الرقم يوؤ�صر اأنك تتكلم مع �صوق 

هذا  من  ال�صتفادة  ن�صتطيع  و�صع  يف  نحن  فهل  للقارات،  عابرة 

التي ت�صتطيع  التحتية  الب�صرية والبنى  املوارد  لدينا  ال�صوق؟ وهل 

تفعيل فعال ما ي�صمى القت�صاد القائم على املعرفة؟«، ودعا اإىل القيام 

الفر�س  على  للوقوف  ا�صت�صارية  ب�صركات  وال�صتعانة  بدرا�صات 

وقطاع  ال�صناعي  القطاع  يف  ول�صيما  اجلانبني،  يف  ال�صتثمارية 

اخلدمات وقطاع التكنولوجيا.
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تتهيأ لتنويع خدماتها واختراق أسواق جديدة

الشيخ دعيج: استراتيجية خمسية جديدة 
الستمرار تقدم أسري

اأكد ال�صيخ دعيج بن �صلمان اآل خليفة رئي�ض جمل�ض ادارة ال�صركة العربية لبناء واإ�صالح 

ال�صفن اأ�صري اأن ال�صركة تتاأهب االآن لالنتقال اإىل مرحلة جديدة، حيث نق�م بتهيئة ال�صركة 

ا�صرتاتيجياً ال�صتيعاب جميع الفر�ض اجلديدة يف �صناعة النقل البحري يف املنطقة. وت�صمل هذه 

الفر�ض اال�صت�صارات البحرية وت�صليح اأبراج حفر اآبار النفط وت�فري حل�ل الطاقة وغري ذلك كثري. 

وقال لقد كان هذا االإعداد ذا �صقني: االأول ـ تن�يع اخلدمات التي نقدمها واخرتاق اأ�ص�اق 

جديدة ورفع مكانتنا امل�ؤ�ص�صية الأننا ن�صع اأ�صري يف مركز ال يقت�صر على ك�نها ح��صاً الإ�صالح 

ال�صفن بل هي االآن مركز خلدمات بحرية متعددة. وهذا يعني اأننا ن�صلك طريقاً نح� اقتنا�ض 

فر�ض جديدة،م�صرياً اىل اأن االمر الثاين ه� التاأكيد من جانبنا باأن لدينا القدرات على ت�فري 

خدمات لتلك الفر�ض اجلديدة وذلك بت��صعة احل��ض وزيادة اأن�اع مرافقنا واالرتقاء بكفاءة الق�ة 

العاملة لدينا، م�ؤكداً بان اجلمع بني هذين االأ�صا�صني لرفع مكانتنا امل�ؤ�ص�صية وتط�ير قدراتنا، 

ن�صتطيع االآن ا�صتقطاب واإجناز االأن�اع اجلديدة من االأعمال يف املنطقة. وباخت�صار لقد عززنا 

مركزنا انطالقاً نح� م�ا�صلة التقدم.
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دع أفكارك تنطلق
برنامج دعم رأس المال اإلبتدائي

أطلقت تمكين، وباالشتراك مع بنك البحرين للتنمية )BDB( برنامجًا 
لدعم رأس المال اإلبتدائي صمم خصيصا لتحقيق أفكارك التجارية 
الخالقة التي يمكن تطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة. ويوفر هذا 

البرنامج دعمًا تنمويًا لتنفيذ وتطبيق تلك المشاريع المبتكرة، في صورة 
دعم مالي واستشاري، باإلضافة الى تقديم دعم لللشبكة.

ويصل الدعم المالي الى 5,000 دينار بحريني من أجل تطوير فكرة 
العمل الى نموذج أولي قبل تسويقه. وقد يطلب من مقدم الطلب 

مساهمة مالية من أجل تطوير النموذج األولي للمدى الممكن تطبيقه.
المزايــا:

• دعم األفكار التجارية اإلبداعية وتطويرها لنماذج فعلية	
• تقديم المشورة ودعم الشبكات/الخدمات الالزمة لتشجيع 	

المستثمرين وتسهيل تطوير النموذج األولي

معايير التقدم بالطلب
• رواد األعمال البحرينيين أو المقترحات المشتركة مع غالبية للملكية 	

البحرينية وأفكار تجارية مبتكرة
• أن تتراوح الفئة العمرية للمستثمر بين 18 و45 سنة	
• أصحاب المشاريع المبتكرة الذين يتمتعون بالقدرة على تطوير 	

الفكرة المقترحة
• أن يكون مقر المشروع المبتكر المراد انشاؤه في البحرين	

المستندات المطلوبة
• نسخة من جواز السفر	
• نسخة من البطاقة الذكية	
• دراسة االختراع )إن وجدت(	
• نسخة من شهادة السجل التجاري )إن وجدت(	
• خطة التنفيذ )التفاصيل الكاملة لجميع المراحل، جميع تكاليف 	

تطوير النموذج األولي(

• وثائق الملكية )إن وجدت(	
• الحماية األولية )إن وجدت(	
• نسخة من براءة االختراع	
• أية مستندات أخرى )إن وجدت(	

كيفية التقدم بالطلب
للتقدم بطلب االنضمام لهذا البرنامج، يرجى زيارة بنك البحرين للتنمية، 

أو االتصل بأيًا من: بدور كمال/يوسف موفيز
 هاتف رقم: 134 511 800/17 358 17، فاكس: 451 531 484/17 465 17 
 bkamal@bdb-bh.com / ymufeez@bdb-bh.com أو البريد اإللكتروني

www.bdb-bh.com أو زيارة

برنامج دعم رأس 
المال اإلبتدائي

www.tamkeen.bh

TamkeenBahrain تواصلوا معنا

Tamkeen Ad for Gulf Panorama.indd   2 11/25/13   1:10 PM

برنامج التطور في 
السلم المهني

برنامج التطور في السلم المهني
إذا كنت تبحث عن وضع موظفيك في المسار الوظيفي الصحيح، فإن 

تمكين توفر لك البرنامج المناسب، حيث وفرت برنامج التطور في السلم 
المهني، لتطوير موظفيك واالرتقاء بمسارهم الوظيفي، وهو برنامج 
صمم خصيصًا لمعالجة نقص المهارات ولوجود بعض الموظفين في 

وظائف دون مستواهم ما يعوق فرص ترقيتهم واالرتقاء بهم.

تم تصميم هذا البرنامج ليساعد موظفيك على زيادة إنتاجيتهم 
ولتحسين كفاءتهم، وذلك عبر التعرف واالستفادة من قدراتهم في 

العمل. سيكون الموظف مخوالً للحصول على زيادة في راتبه األساسي 
اعتمادًا على المسار الذي يختاره صاحب العمل للموظف، وستدعم 

 تمكين الرسوم اإلستشارية ومصاريف التدريب وزيادة الراتب، وذلك لمدة 
24 شهرًا للموظفين الذين يتم ترشيحهم من قبل شركاتهم.

يوضح الجدول التالي تفاصيل البرنامج: 

خيارات تمكين من 
برنامج التطور في 

السلم المهني

ميزانية التدريب 
المدعومة من 
قبل تمكين 

لغاية
)د.ب(

 الزيادة في الراتب* 
المقدمة من تمكين بعد 
إجتياز التدريب بنجاح )د.ب(

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

–100050المسار 1

15007525المسار 2

200010025المسار 3

*الراتب األساسي للموظف

 مع برنامج التطور في السلم المهني، يمكن ألصحاب األعمال 
المساهمة في:

• االرتقاء بمهارات الموظفين البحرينيين 	
• تحقيق أفضل معدالت االحتفاظ بالموظفين البحرينيين 	
• زيادة اإلنتاجية 	
• الحصول على دعم مادي واستشارات تدريب في الموارد البشرية	
• الحصول على دعم مادي للتدريب 	
• الحصول على زيادة في الراتب يغطى من قبل البرنامج ولغاية 24 شهرًا	

مع برنامج التطور في السلم المهني، يمكن للمشاركين تحقيق مايلي:
• تطوير مهاراتهم.	
• تلقي زيادة في الراتب الشهري التقل عن 50 د.ب اعتمادًا على المسار 	

الذي يختاره صاحب العمل
• التطور الوظيفي في المجال الذي يحتاجونه	
• فرصة االرتقاء في السلم الوظيفي	

معايير التقدم بالطلب
يمكن للمؤسسات ترشيح موظفيها الذين تنطبق عليهم المعايير التالية:

• أن يكون بحريني الجنسية	
• يعمل بدوام كامل ومشترك في التأمينات االجتماعية	

كيفية التقدم بالطلب
لعقود برنامج التطور في السلم المهني الجديدة، يرجى االتصال بـ:

مركز االتصال ــ تمكين
هاتف : 17383333، فاكس : 16030422
info.cpp@tamkeen.bh : البريد اإللكتروني

www.tamkeen.bh : أو زيارة 

لعقود برنامج التطور في السلم المهني الحالية، يرجى االتصال بـ :
سيد زاهر الموسوي، مكتب بي دي أو

هاتف : 39912373/17530077 
sayed.almosawi@bdo.bh : البريد اإللكتروني
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دع أفكارك تنطلق
برنامج دعم رأس المال اإلبتدائي

أطلقت تمكين، وباالشتراك مع بنك البحرين للتنمية )BDB( برنامجًا 
لدعم رأس المال اإلبتدائي صمم خصيصا لتحقيق أفكارك التجارية 
الخالقة التي يمكن تطويرها إلى مشاريع تجارية ناجحة. ويوفر هذا 

البرنامج دعمًا تنمويًا لتنفيذ وتطبيق تلك المشاريع المبتكرة، في صورة 
دعم مالي واستشاري، باإلضافة الى تقديم دعم لللشبكة.

ويصل الدعم المالي الى 5,000 دينار بحريني من أجل تطوير فكرة 
العمل الى نموذج أولي قبل تسويقه. وقد يطلب من مقدم الطلب 

مساهمة مالية من أجل تطوير النموذج األولي للمدى الممكن تطبيقه.
المزايــا:

• دعم األفكار التجارية اإلبداعية وتطويرها لنماذج فعلية	
• تقديم المشورة ودعم الشبكات/الخدمات الالزمة لتشجيع 	

المستثمرين وتسهيل تطوير النموذج األولي

معايير التقدم بالطلب
• رواد األعمال البحرينيين أو المقترحات المشتركة مع غالبية للملكية 	

البحرينية وأفكار تجارية مبتكرة
• أن تتراوح الفئة العمرية للمستثمر بين 18 و45 سنة	
• أصحاب المشاريع المبتكرة الذين يتمتعون بالقدرة على تطوير 	

الفكرة المقترحة
• أن يكون مقر المشروع المبتكر المراد انشاؤه في البحرين	

المستندات المطلوبة
• نسخة من جواز السفر	
• نسخة من البطاقة الذكية	
• دراسة االختراع )إن وجدت(	
• نسخة من شهادة السجل التجاري )إن وجدت(	
• خطة التنفيذ )التفاصيل الكاملة لجميع المراحل، جميع تكاليف 	

تطوير النموذج األولي(

• وثائق الملكية )إن وجدت(	
• الحماية األولية )إن وجدت(	
• نسخة من براءة االختراع	
• أية مستندات أخرى )إن وجدت(	

كيفية التقدم بالطلب
للتقدم بطلب االنضمام لهذا البرنامج، يرجى زيارة بنك البحرين للتنمية، 

أو االتصل بأيًا من: بدور كمال/يوسف موفيز
 هاتف رقم: 134 511 800/17 358 17، فاكس: 451 531 484/17 465 17 
 bkamal@bdb-bh.com / ymufeez@bdb-bh.com أو البريد اإللكتروني

www.bdb-bh.com أو زيارة

برنامج دعم رأس 
المال اإلبتدائي
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برنامج التطور في 
السلم المهني

برنامج التطور في السلم المهني
إذا كنت تبحث عن وضع موظفيك في المسار الوظيفي الصحيح، فإن 

تمكين توفر لك البرنامج المناسب، حيث وفرت برنامج التطور في السلم 
المهني، لتطوير موظفيك واالرتقاء بمسارهم الوظيفي، وهو برنامج 
صمم خصيصًا لمعالجة نقص المهارات ولوجود بعض الموظفين في 

وظائف دون مستواهم ما يعوق فرص ترقيتهم واالرتقاء بهم.

تم تصميم هذا البرنامج ليساعد موظفيك على زيادة إنتاجيتهم 
ولتحسين كفاءتهم، وذلك عبر التعرف واالستفادة من قدراتهم في 

العمل. سيكون الموظف مخوالً للحصول على زيادة في راتبه األساسي 
اعتمادًا على المسار الذي يختاره صاحب العمل للموظف، وستدعم 

 تمكين الرسوم اإلستشارية ومصاريف التدريب وزيادة الراتب، وذلك لمدة 
24 شهرًا للموظفين الذين يتم ترشيحهم من قبل شركاتهم.

يوضح الجدول التالي تفاصيل البرنامج: 

خيارات تمكين من 
برنامج التطور في 

السلم المهني

ميزانية التدريب 
المدعومة من 
قبل تمكين 

لغاية
)د.ب(

 الزيادة في الراتب* 
المقدمة من تمكين بعد 
إجتياز التدريب بنجاح )د.ب(

السنة 
األولى

السنة 
الثانية

–100050المسار 1

15007525المسار 2

200010025المسار 3

*الراتب األساسي للموظف

 مع برنامج التطور في السلم المهني، يمكن ألصحاب األعمال 
المساهمة في:

• االرتقاء بمهارات الموظفين البحرينيين 	
• تحقيق أفضل معدالت االحتفاظ بالموظفين البحرينيين 	
• زيادة اإلنتاجية 	
• الحصول على دعم مادي واستشارات تدريب في الموارد البشرية	
• الحصول على دعم مادي للتدريب 	
• الحصول على زيادة في الراتب يغطى من قبل البرنامج ولغاية 24 شهرًا	

مع برنامج التطور في السلم المهني، يمكن للمشاركين تحقيق مايلي:
• تطوير مهاراتهم.	
• تلقي زيادة في الراتب الشهري التقل عن 50 د.ب اعتمادًا على المسار 	

الذي يختاره صاحب العمل
• التطور الوظيفي في المجال الذي يحتاجونه	
• فرصة االرتقاء في السلم الوظيفي	

معايير التقدم بالطلب
يمكن للمؤسسات ترشيح موظفيها الذين تنطبق عليهم المعايير التالية:

• أن يكون بحريني الجنسية	
• يعمل بدوام كامل ومشترك في التأمينات االجتماعية	

كيفية التقدم بالطلب
لعقود برنامج التطور في السلم المهني الجديدة، يرجى االتصال بـ:

مركز االتصال ــ تمكين
هاتف : 17383333، فاكس : 16030422
info.cpp@tamkeen.bh : البريد اإللكتروني

www.tamkeen.bh : أو زيارة 

لعقود برنامج التطور في السلم المهني الحالية، يرجى االتصال بـ :
سيد زاهر الموسوي، مكتب بي دي أو

هاتف : 39912373/17530077 
sayed.almosawi@bdo.bh : البريد اإللكتروني
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