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ــتــــم الـــــوفـــــد الـــبـــحـــريـــنـــي رفـــيـــع  ــتــ اخــ
لجمهورية  الــرســمــيــة  زيـــارتـــه  الــمــســتــوى 
الهند والــتــي امــتــدت فــي الــفــتــرة مــا بين 
دلهي  مدينتي  فــي   2023 مـــارس  و17   14
الزيارة بدعم  ومومباي، حيث تم تنظيم 
ومجلس  والــتــجــارة  الــصــنــاعــة  وزارة  مــن 

التنمية االقتصادية في البحرين.
ــن 60 مــمــثــًا  أكـــثـــر مــ ــد  ــوفــ الــ وضـــــم 
لمؤسسات القطاعين العام والخاص على 
ومجلس  والتجارة  الصناعة  وزارة  رأسها 
ــة فــــي الــبــحــريــن  ــاديــ ــتــــصــ الـــتـــنـــمـــيـــة االقــ
وهيئة  البحرين  وصناعة  تــجــارة  وغــرفــة 
وصــادرات  والمعارض  للسياحة  البحرين 
الــبــحــريــن إلــــى جــانــب عــــدد مـــن ممثلي 
وجمعيات  البحرينية  األعــمــال  قطاعات 
األعــمــال الـــبـــارزة فــي الــمــمــلــكــة. وشــهــدت 
الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين صادرات 

البحرين واتحاد الصناعة الهندية.
ــارة قـــال  ــ ــزيـ ــ ــي تــعــلــيــق لــــه عـــلـــى الـ ــ وفـ
ــر الصناعة  ــادل فــخــرو وزيـ عــبــداهلل بــن عـ
ــي الــبــحــريــن: »شــكــلــت هــذه  ــارة فـ ــجـ ــتـ والـ

على  مهمة  محطة  الــتــرويــجــيــة  الــجــولــة 
صــعــيــد تــمــهــيــد الـــمـــســـار نـــحـــو تــحــقــيــق 
بــيــن مختلف  االســتــراتــيــجــيــة  الـــشـــراكـــة 
ــى الـــتـــعـــاون  ــتـ األطــــــــراف الــحــكــومــيــة وحـ

والتجاري  االقتصادي  المستويين  على 
بــيــن الــبــلــديــن، وذلــــك مــع الــتــركــيــز على 
الــقــطــاعــات االقــتــصــاديــة الــحــيــويــة، وهــو 
مـــا ســيــســهــم حــتــمــًا فـــي تــحــقــيــق الــتــقــدم 
المنشود نحو دعم أهداف خطة التعافي 

االقتصادي للمملكة«.
ــدان الـــرئـــيـــس  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ وقـــــــــال خـــــالـــــد حـ
االقتصادية  التنمية  لمجلس  التنفيذي 
شريكان  والبحرين  »الهند  البحرين:  في 
التعاون  من  طويل  تاريخ  لهما  تجاريان 
بين  الــعــاقــة  نمت  االســتــراتــيــجــي، حيث 
الدبلوماسية  العاقات  بــدء  منذ  بلدينا 
في عام 1971. واليوم تستمر التجارة غير 
وهــذه  البلدين،  بين  النمو  فــي  النفطية 
الزيارات مهمة حيث نسعى للتركيز على 
تنمية االستثمار في القطاعات الرئيسية 

القتصاد المملكة«.

الوف���د البحرين���ي يختت���م بنج���اح زيارت���ه للهن���د

البحرين  جمعية  تنظم 
ــوارد  ــمـ لــلــتــدريــب وتــنــمــيــة الـ
ــوم غـــد االثــنــيــن  الــبــشــريــة يــ
أمسية في  20 مارس 2023م 
الزالق  في  السوفتيل  فندق 
تــحــت عـــنـــوان »قـــصـــة نــجــاح 
ملهمة« وذلك برعاية الشيخ 
دعيج  بــن  بــن سلمان  دعــيــج 
مجلس  رئـــيـــس  خــلــيــفــة  آل 
إدارة شركة ألمنيوم البحرين 
)ألـــبـــا( وبــمــشــاركــة أكــثــر من 
مختلف  مــن  شخصية   200
المهتمين  ومــن  القطاعات 
أجمل قصص  للتعرف على 
الـــنـــجـــاح الـــواقـــعـــيـــة لــشــركــة 
ــرة حـــقـــقـــت نـــجـــاحـــات  ــيــ ــبــ كــ
فــتــرة زمنية  مــتــمــيــزة خـــال 

قصيرة نسبًيا.
وســيــقــدم األمــســيــة علي 
التنفيذي  الرئيس  البقالي 
لــشــركــة ألــمــنــيــوم الــبــحــريــن 
ــيــــث ســـيـــتـــطـــرق  )ألـــــــبـــــــا(، حــ
النقاط  مــن  مــجــمــوعــة  إلـــى 
ألــبــا  مــــن  ودروس  الـــمـــهـــمـــة 
تشمل مفهوم القيادة وكيف 
تعمل المؤسسة لتطوير رأس 
الـــمـــال الــبــشــري، بــاإلضــافــة 
ألبا  مساهمة  مناقشة  إلـــى 
في دعم االقتصاد البحريني 

الـــدروس  هــي  ومــا  والبحرنة 
المستفادة من تجربة ألبا. 

أن  بـــــالـــــذكـــــر  الـــــجـــــديـــــر 
مـــجـــلـــة فــــوربــــس الــعــالــمــيــة 
صنفت مؤخًرا علي البقالي 
من أكثر القياديين البارزين 
االقتصادات  في  والمؤثرين 
لما حققه من خال قيادته 
ــا مــــن إنــــجــــازات  ــبـ لـــشـــركـــة ألـ

خال فترة قصيرة. 
ــرح أحـــمـــد الــزيــانــي  ــ وصـ
عضو مجلس إدارة الجمعية 
المنظمة  اللجنة  ومــســؤول 
للفعالية بأن األمسية تهدف 
إلى تعزيز مختلف البرامج 

على  المرتكزة  والفعاليات 
استراتيجيتها من استدامة 
وإبداع وخصوًصا مع  وتنوع 
التحديات  من  الكثير  بــروز 
الـــتـــي يــجــب أن تـــحـــول إلــى 
فــــــــرص لـــتـــســـهـــم فــــــي نــقــل 
الخبرات والتجارب المهنية 
وتـــكـــســـب مــخــتــلــف شـــرائـــح 
المؤسسات  فــي  الموظفين 
ــتـــي  ــا الـ ــاتــــهــ ــوع قــــطــــاعــ ــنــ ــتــ بــ
خارطة  رسم  نحو  تحفزهم 
طـــــريـــــق واضـــــــحـــــــة، ووضــــــع 
ــة مـــؤســـســـيـــة  ــيــ ــيــــجــ ــراتــ ــتــ اســ

محددة.

ال��ب��ق��ال��ي ي�����س��ت��ع��ر���ض ف���ي اأم�����س��ي��ة 

»األب�ا« نج�اح  ق�س�ة  للتدري�ب«  »البحري�ن 

} أحمد الزياني.}  علي البقالي,

أكــــــدت فـــاطـــمـــة بـــنـــت جــعــفــر 
ــرة الـــســـيـــاحـــة أن  ــ ــ الـــصـــيـــرفـــي وزيـ
مملكة  في  العقارية  المشروعات 
ــعــــد ركـــــيـــــزة مــهــمــة  ــريــــن تــ ــبــــحــ الــ
ــز الـــتـــرويـــج الــســيــاحــي  ــائــ مــــن ركــ
من  تقدمه  بما  وذلــك  للمملكة، 
خــيــارات سكن واســتــثــمــار وإقــامــة 
أمام الجميع، بمن فيهم السياح 
والـــــــزوار، إضـــافـــة إلــــى مـــا تضمه 
برنامج  تثري  مميزة  مرافق  من 
مــزيــدًا  وتمنحه  والــزائــر  الــســائــح 

من خيارات الترفيه.
جــــاء ذلــــك لــــدى اســتــقــبــالــهــا 
في مكتبها أمين أحمد العريض 
ــنــــفــــيــــذي لـــشـــركـــة  ــتــ الــــرئــــيــــس الــ
لقاء بحث  العقارية، في  »نسيج« 
خــالــه الــطــرفــان فـــرص الــتــعــاون 
الـــمـــشـــتـــرك وإطـــــــــاق عــــــدد مــن 

الـــمـــبـــادرات الــمــشــتــركــة مـــن أجــل 
ــركــــة فــي  تـــعـــزيـــز مـــســـاهـــمـــة الــــشــ
النهضة السياحية في البحرين.

وأكـــــــدت الـــصـــيـــرفـــي اهــتــمــام 
بشكل  والــهــيــئــة  الــســيــاحــة  وزارة 
خــــاص بــتــنــشــيــط قــطــاع ســيــاحــة 
األعمال والمؤتمرات، خاصة بعد 
التشغيل الناجح لمركز البحرين 

العالمي للمعارض.
القطاع  نمو  أن  إلــى  مشيرة 
على  شك  با  ينعكس  السياحي 
ــاري فــي  ــقــ ــعــ ازدهـــــــــار الـــقـــطـــاع الــ
الــمــشــروعــات  أن  كــمــا  الــمــمــلــكــة، 
العقارية المتميزة تجذب المزيد 

من الزوار والسياح.
من جانبه، أكد العريض على 
هامش اللقاء حرص شركة نسيج 
على استكشاف فرص جديدة مع 

على  والــبــنــاء  الحكومي  الــقــطــاع 
بفضل  مكتسبات  مــن  تحقق  مــا 
الشراكة المثمرة بين القطاعين 

العام والخاص.
وأطــــــلــــــع الـــــعـــــريـــــض وزيــــــــرة 

ــى أهــــــم مـــشـــاريـــع  ــلـ ــة عـ ــاحـ ــيـ ــسـ الـ
بمشروع  والمتمثلة  نسيج  شركة 
كــنــال فــيــو فـــي جـــزيـــرة دلــمــونــيــا، 
دلمونيا ستكون  أن جزيرة  مبينا 
ــد االقتصاد  ــارزا مــن روافـ بـ ــدا  رافـ

ــي إنــعــاش  الـــوطـــنـــي ومــســاهــمــا فـ
المملكة  فــي  الــســيــاحــي  الــقــطــاع 
البحرين  ــة  رؤيـ مــع  ينسجم  بــمــا 
واستراتيجية   2030 االقتصادية 

السياحة 2026-2022.

وزي��������رة ال�������س���ي���اح���ة: ال���م�������س���روع���ات ال���ع���ق���اري���ة 

ال��م��ت��ط��ورة رك���ي���زة م��ه��م��ة ف���ي ال���ت���روي���ج ال�����س��ي��اح��ي

ــنــــاعــــة  ــج لــــصــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــخـ ــ ــــت شـــــــركـــــــة الـ ــقـ ــ ــقـ ــ حـ
الــبــتــروكــيــمــاويــات أربـــاحـــا قــيــاســيــة فـــــي2022 م 
مليون   300 الــــ  حــاجــز  الــشــركــة  تخطت  حــيــث 
دوالر أمريكي كأرباح صافية بلغت 303 مايين 

دوالر أمريكي.
جـــــــاء ذلـــــــك خـــــــال اجــــتــــمــــاع الــجــمــعــيــة 
الخميس  يوم  انعقد  الــذي  للشركة  العمومية 
16 مارس الجاري برئاسة المهندس كمال بن 
أحمد محمد، رئيس مجلس اإلدارة،  حيث قدم 
خالص الشكر إلى مقام حضرة صاحب الجالة 
الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة 
البحرين المعظم، وإلى صاحب السمو الملكي 
األمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وسمو الشيخ ناصر بن 
حمد آل خليفة ممثل جالة الملك لألعمال 
اإلنسانية وشؤون الشباب، رئيس مجلس إدارة 
الشركة القابضة للنفط والغاز، على كل أشكال 
التي  السديدة  والتوجيهات  والمساندة  الدعم 
قدموها ألعمال الشركة التشغيلية وبرامجها 
هــذه  مــثــل  تحقيق  فــي  أســهــم  مــا  المجتمعّية 
النتائج غير المسبوقة إلى جانب العديد من 
اإلنجازات األخرى التي شهدتها الشركة خال 

عام 2022م.
وأعرب المساهمون عن رضاهم وتقديرهم 
للمركز المالي المتميز الذي أصبحت تتمّتع 
به الشركة وكذلك المنجزات التي نجحت في 
بالسمعة  منوهين  الصعد  كل  على  تحقيقها 
وعالمًيا،  وإقليميا  محلًيا  للشركة  المتميزة 
الفعال  الشركة  بدور  ذاته  الوقت  مشيدين في 
في الوفاء بمسؤوليتها المجتمعية على أكمل 

وجه.
كــمــا أشــــــادت الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لــلــشــركــة 
التنفيذية  واإلدارة  اإلدارة،  مــجــلــس  بــجــهــود 
وجــمــيــع الــعــامــلــيــن بــالــشــركــة الـــذيـــن قــدمــوا 
بكل  وعــمــلــوا  2022م،  عــام  خــال  متميزا  أداًء 
مظهرين  الــواحــد،  الفريق  بــروح  واجتهاد  جد 
الشركة،  عمليات  إلنجاح  له  حــدود  ال  التزاما 
األثــر في تحقيق اإلنجازات  ما كان له عظيم 
واألرباح القياسية التي حققتها الشركة خال 

العام نفسه.
المهندس كمال بن أحمد  وبــدوره، أوضــح 
فـــي عـــام 2022م  الــشــركــة واصـــلـــت  أن  مــحــمــد، 
مسيرة منجزاتها المتفردة وذلك بفضل تضافر 
جهود الجميع مما نتج عنه نجاح الشركة في 

تحقيق المعادلة المتمثلة في خفض اإلنفاق 
وزيادة اإلنتاج وذلك على الرغم من التحديات 
البتروكيماويات  التي شهدتها صناعة  الكبيرة 
الماضي،  العام  العالمي خال  المستوى  على 
ذاته  الوقت  تمكنت في  الشركة قد  أن  مضيفًا 
الموضوعة  اإلنتاج  أهــداف  من تخطي جميع 

لها من قبل مجلس إدارة الشركة.
وقــــد تــمــكــنــت الــشــركــة مـــن تــحــقــيــق أربــــاح 
صافية بلغت في مجموعها 303 مايين دوالر 
أعلى  وهــو  2022م،  لعام  أعمالها  عــن  أمريكي 
ربح صاف في تاريخها وذلك بفضل توجيهات 
ودعم مجلس اإلدارة الموقر، والسياسات التي 
أعمالها  أداء  في  التنفيذية  اإلدارة  انتهجتها 

بكل مهنية ومرونة واستدامة.
ــنـــدس يــاســر  ــهـ ــمـ  مــــن جــــانــــبــــه، أوضـــــــح الـ
أن  التنفيذي  الرئيس  العباسي،  عبدالرحيم 
أرقـــــام قياسية  تــســجــيــل  فـــي  الــشــركــة نــجــحــت 
بعمليات التصدير، حيث صدرت ما مجموعه 
والـــيـــوريـــا  ــا  ــيــ ــونــ األمــ مــــن  طــــن  مـــلـــيـــون   1.12
 43,814 ما مجموعه  بيع  تم  وقد  والميثانول، 
طن  و425,600  األمونيا،  مــادة  من  متريا  طنا 
متري من مادة الميثانول و657,333 من سماد 

اليوريا، حيث تم تحميل جميع هذه الصادرات 
سفينة،   55 متن  على  النهائية  وجهتها  إلــى 
إضافة إلى 871 طنا متريا من اليوريا المعبأة 
لــلــســوق المحلي في  تــزويــدهــا  تــم  أكــيــاس  فــي 

مملكة البحرين.
 وقـــد اســتــحــوذت الــهــنــد عــلــى أكــبــر حصة 
مــن إجــمــالــي صـــــادرات الــشــركــة وذلــــك بنسبة 
بلغت 35% من خال تصدير حوالي 397,352 
طنا متريا علًما بأن األســواق في الهند تمثل 
إلى جميع  بالنسبة  كبرى  استراتيجية  أهمية 
تاياند  مــن  كــل  ذلـــك  بــعــد  تليها  المنتجين، 

وتايوان بنسبة 14% و13% على التوالي.
المهنية  والــصــحــة  الــســامــة  وفـــي مــجــال 
والبيئة تمكّنت الشركة من تحقيق رقم قياسي 
دون  العمل  ســاعــات  بــعــدد  يتعلق  فيما  جــديــد 
ما  بلغت  إذ  العمل،  عــن  مقعدة  حـــوادث  وقـــوع 
يــزيــد عــلــى 38 مــلــيــون ســاعــة لــعــمــال الــشــركــة 
والــمــقــاولــيــن إذ حــافــظــت الــشــركــة وبــكــل فخر 
المقعدة  الــحــوادث  من  النظيف  سجلها  على 
عن العمل منذ شهر مايو 2002 م األمر الذي 

يعد إنجازا عالميا.
الشركة  أن  إلى  العباسي  المهندس  وأشــار 

من  تطبيقها  يــجــرى  عشرية  بخطة  ملتزمة 
للمعدات  الــــدوري  اإلحـــال  أو  التجديد  أجــل 
فــعــالــيــتــهــا،  وتــقــيــيــم  دورة صــاحــيــتــهــا  حــســب 
متابعة  تنفيذ  على  الــحــرص  تــم  أنــه  مضيًفا 
مــســتــمــرة لــمــصــانــع الــشــركــة مـــن خـــال نــظــام 
ومراقبة  التوزيعية  للرقابة  ومــتــقــدم  متطور 

الــعــمــلــيــات الــمــتــقــدمــة مـــن أجـــل تــأمــيــن عمل 
المصانع بكل أمان وكفاءة.

الجوائز  عاليًا  الشركة  إدارة  مجلس  ثمن 
المحلية والعالمية التي نالتها الشركة خال 
صعيد  على  حققته  ما  بينها  من  2022م  عــام 

المهنة.

�صدرت 1.12 مليون طن من الأمونيا واليوريا وامليثانول

دوالر ماليين   303 بواقع  تاريخها  في  �ساف  ربح  اأعلى   2022 في  تحقق  »جيبك« 

الــشــهــر الفضيل،  بــقــرب حــلــول  احــتــفــاًء 
عزمه   )NBB( الوطني  البحرين  بنك  أعلن 
إطــــاق حــمــلــة حــصــريــة لــتــمــويــل الــســيــارات، 
وذلـــك اعــتــبــاًرا مــن 16 مـــارس الــجــاري حتى 
31 مايو 2023. ومن المقرر أن يمنح البنك 
عــــمــــاءه مــــن خـــــال هـــــذه الـــحـــمـــلـــة فــرصــة 
الــحــصــول عــلــى اســـتـــرداد نــقــدي يــصــل حتى 
السيارة  تمويل  مــن  بحريني  ديــنــار   15,000
تمويل  لحلول  اعتمادهم  عند  بــه  الخاصة 
البحرين الوطني في أي  السيارات من بنك 
من معارض ووكاالت السيارات الموجودة في 

مملكة البحرين.
مع  تماشًيا  الحملة  هــذه  إطـــاق  ويــأتــي 
والمكافآت  المبادرات  بتقديم  البنك  التزام 
الــمــجــزيــة لــعــمــائــه، حــيــث ســتــمــنــح حملة 

»تمويل السيارات« بنسختها الحديثة فرصة 
نقدي  اســتــرداد  بصورة  نقدية  بجائزة  الفوز 
لــمــبــلــغ تــمــويــل الـــســـيـــارات الـــخـــاص بــالــفــائــز 
الـــمـــحـــظـــوظ. وســيــحــظــى كــــل مــســتــخــدمــي 
البحرين  بنك  مــن  الــســيــارات  تمويل  حــلــول 
الـــوطـــنـــي خــــال الــحــمــلــة بـــمـــعـــدالت فــائــدة 

تنافسية وإجراءات سريعة وميسرة.
وسيتمكن العماء كذلك من االستفادة 
إلــزامــيــة  الــتــمــويــلــي دون  الــمــنــتــج  ــذا  ــن هــ مـ
دفعة  أي  تسليم  دون  ومــن  رواتــبــهــم  تحويل 
بالممارسات  االمــتــثــال  ولتشجيع  مــقــدمــة. 
سيتم  االســتــدامــة،  وركــائــز  للبيئة  الصديقة 
العماء  على  ــة  اإلداريــ الــرســوم  مبلغ  إعــفــاء 
الــراغــبــيــن فــي شــــراء الــســيــارات الــهــايــبــرد أو 
الــكــهــربــائــيــة، وهـــو مــا يــعــكــس الـــتـــزام البنك 

البيئية  الحوكمة  مبادرات  بتفعيل  المستمر 
واالجتماعية وحوكمة الشركات.

وفــــي تــعــلــيــقــه حــــول هــــذه الــحــمــلــة، قــال 
محمد رئيس، رئيس عاقات الزبائن لألفراد 
فـــي بــنــك الــبــحــريــن الــوطــنــي: »مـــن عــاداتــنــا 
السنوية تقديم عروض خاصة على تمويات 
وتكافئهم  الــكــرام  عماءنا  تناسب  السيارات 
على اختيارنا كشريكهم المصرفي المفضل 
للجميع  متمنيين  الــكــريــم،  الشهر  هــذا  فــي 

رمضان مباركا«.
وُيتاح تمويل السيارات من بنك البحرين 
الجديدة  الــســيــارات  وشـــراء  لتملك  الوطني 
المواطنين  مــن  لكل  وذلـــك  والمستخدمة، 
ــن تــتــجــاوز  ــذيـ الــبــحــريــنــيــيــن والــمــقــيــمــيــن الـ

أعمارهم 21 عاًما. 

فر�صة ا�صرتجاع مبلغ التمويل 

رم�سان �سهر  بمنا�سبة  ال�سيارات  تمويل  حملة  يطلق  الوطني«  »البحرين 

}  محمد رئيس.

عقدت شركة البحرين للمقاصة ورشة 
البحرين  وصناعة  تــجــارة  غرفة  ألعــضــاء 
بــحــضــور 40 مـــشـــاركـــا، حــيــث اســتــعــرضــت 
ــرز الـــمـــزايـــا والـــخـــدمـــات الــتــي  ــ الـــورشـــة أبـ
يقدمها سوق البحرين الخاص للشركات 

المساهمة المقفلة.
وتم خال الورشة تعريف المشاركين 
بمنصة سوق البحرين الخاص ومجموعة 
الـــخـــدمـــات الـــتـــي تــوفــرهــا الــمــنــصــة، كما 
ــلـــطـــت الــــــورشــــــة الـــــضـــــوء عــــلــــى مــــزايــــا  سـ
االنـــضـــمـــام إلــــى الــمــنــصــة بـــاإلضـــافـــة إلــى 
عملية االنضمام لسوق البحرين الخاص.
ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي 
للمقاصة  الــبــحــريــن  بــشــركــة  لــلــعــمــلــيــات 
عــبــد اهلل عــابــديــن بــالــقــول: »يــهــدف ســوق 
إلـــى ضــمــان الحفظ  الـــخـــاص  الــبــحــريــن 
توفير  فــي  يسهم  مــا  وهــو  اآلمـــن لألسهم 
فاعلية  ويضمن  للمساهمين  الشفافية 

البحرين  ســـوق  ويــوفــر  الــتــســويــة.  عملية 
المقفلة  الــمــســاهــمــة  لــلــشــركــات  الــخــاص 
اإلضافية  الخدمات  من  واسعة  مجموعة 
النقدية  األربـــاح  توزيعات  تتضمن  والتي 
اجتماعات  العمومية،  الجمعيات  وإدارة 
الجمعية العمومية السنوية اإللكترونية، 
ــدة،  ــ ــزايـ ــ ــمـ ــ وأســـــهـــــم مـــــزايـــــا وخــــــدمــــــات الـ

والتصويت اإللكتروني«.

»ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��م��ق��ا���س��ة« ت��ع��ق��د ور���س��ة

البحري��ن �س��وق  »الغ���رفة« ح��ول  الأع�س��اء 


