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ملتابعة الن�صرة االقت�صادي وجه كامريتك نحو �صعار امللحق االقت�صادي

الثالثاء 17 �شعبان 1437ـ العدد 9907 

Tuesday 24th May 2016 - No. 9907

»األبا« تعينّ »بكتل« لإدارة امل�شروع.. وتطرح 100 مناق�شة هذا العام.. ال�شيخ دعيج:

بدء اأعمال البنية التحتية مل�سروع اخلط ال�ساد�س مطلع 2017
هدى عبدالنبي:

اأملنيوم  �شركة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  ك�شف 

اآل  �شلمان  بن  دعيج  ال�شيخ  »األبا«،  البحرين 

التحتية مل�شروع  البنية  اأعمال  بدء  خليفة، عن 

م�شهر اخلط ال�شاد�س مطلع عام 2017، الفًتا 

مناق�شة   100 من  اأكرث  طرح  ذاته  الوقت  يف 

حت�شريية مل�شروع امل�شهر خالل العام اجلاري.

ت�شريحات  يف   - دعيج  ال�شيخ  واأو�شح 

امل�شروع  اأن   - املنتدى  هام�س  على  �شحافية 

م�شروع  االأول  جزاأين،  ي�شمل  ال�شاد�س  اخلط 

كهرباء  حمطة  بناء  م�شروع  والثاين  امل�شهر 

جديدة والذي من املتوقع اأن يتم تر�شيتها خالل 

اأن  اإىل  ال�شياق  هذا  يف  منوها  املقبلة،  االأ�شهر 

األبا اأعلنت موؤخًرا عن تعاقدها مع �شركة بكتل 

العاملية املحدودة للتكفل باإدارة وتنفيذ م�شروع 

اخلط ال�شاد�س »امل�شهر«، وذلك عرب االإ�شراف 

على اإدارته وتنفيذ عملية اإن�شاءه.

واأكد اأن ال�شركة ت�شري وفق اجلدول الزمني 

والبالغ  ال�شاد�س  ال�شهر  خط  م�شروع  لتنفيذ 

تكلفته 3 مليارات دوالر، الفًتا اإىل اأن االإنتاج يف 

اخلط ال�شاد�س �شيبداأ مع بداية العام 2019، 

بزيادة ت�شل اإىل 540،000 طن مرتي �شنوًيا 

على معدل االإنتاج احلايل لل�شركة، االأمر الذي 

اإىل  البا  ل�شركة  االنتاجية  القدرة  من  �شريفع 

1،500،000 طن مرتي �شنوًيا. 

البحرين  اأملنيوم  �شركة  عقدت  ذلك،  اإىل 

مب�شروع  اخلا�س  واملقاولني  املوردين  منتدى 

بفندق  اأم�س  يوم  ال�شاد�س  اخلط  تو�شعة 

اخلليج، بح�شور عدد من امل�شوؤولني يف �شركة 

التعدين  وحدة  ورئي�س  البحرين،  اأملنيوم 

واملعادن ب�شركة بكتل �شون كيني، املدير العام 

االإقليمي للتعدين واملعادن ب�شركة بكتل �شاين 

هول، باالإ�شافة اإىل ممثلني عن �شركات التوريد 

واملقاوالت امل�شاركة.

االأعمال  من  جزًءا  املنتدى  هذا  ويعد 

ال�شاد�س،  اخلط  تو�شعة  مل�شروع  التح�شريية 

م�شروع  على  للتعرف  املقاولني  لكافة  الفر�شة 

تو�شعة اخلط ال�شاد�س، والطريقة التي ميكنهم 

املناق�شات  للم�شاركة يف  الت�شجيل  من خاللها 

العطاءات  تقدمي  وكيفية  بامل�شروع  اخلا�شة 

وتقييمها، لكي ت�شل املعلومات لكافة االأطراف 

خالل  ومن  وو�شوح  وب�شفافية  واحد  اآن  يف 

نف�س امل�شدر.

رئي�س  حتدث  املنتدى،  يف  م�شاركته  وعن 

جمل�س اإدارة )األبا( ال�شيخ دعيج بن �شلمان بن 

تو�شعة  م�شروع  »يعد  قائالً:  خليفة  اآل  دعيج 

)األبا(  البحرين  املنيوم  مل�شنع  ال�شاد�س  اخلط 

احلدث التاريخي الذي �شيعود بالنجاح والنمو 

ململكة  بل  )األبا(،  ل�شركة  فقط  لي�س  امل�شتدام 

البحرين ككل. 

احلفاظ  باأهمية  نوؤمن  »نحن  قائالً:  وتابع 

باأخالقيات  وااللتزام  ال�شفافية  مبداأ  على 

بكافة  القيام  اأثناء  االحرتايف  وال�شلوك  العمل 

مبادئ  اتباع  خالل  من  نتطلع  كما  العمليات، 

�شركة  يف  وال�شفافية  االحرتافية  ال�شالمة، 

والو�شول  املرجوة  االأهداف  اإىل حتقيق  )األبا( 

اإىل املزيد من النجاح«.

ومن جهته، قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة 

»توؤمن  موري:  تيم  »األبا«  البحرين  اأملنيوم 

�شركة )البا( باأن ال�شالمة يف العمل حتتاج اإىل 

ال�شركة  موظفي  ننظراإىل  جهد جماعي، ونحن 

ب�شكل  ي�شاهم  واحد  عمل  كفريق  واملقاولني 

مت�شاوي يف حتقيق النجاح«. 

تكون  اأن  ال�شروري  من  »اأنه  واأ�شاف: 

كافة  لدى  اأالولويات  �شلم  راأ�س  على  ال�شالمة 

املقاولني حتى ن�شل اإىل بيئة عمل اآمنة وخالية 

من احلوادث، كما نتطلع للعمل مع كافة الفرق 

يف املوقع لتحقيق اأهداف امل�شروع ب�شالمة ومن 

دون اأي حادث«.

واملعادن  التعدين  رئي�س  اأكد  ومن جانبه، 

بكتل  �شركة  اأن  على  كيني  �شون  بكتل  ب�شركة 

ال�شاد�س  اخلط  واإن�شاء  بت�شميم  ملتزمة 

املطلوبة  اجلودة  وبح�شب  اآمنة،  ب�شورة 

واجلدول الزمني وامليزانية املتفق عليها.

للتعاون  قدًما  نتطلع  »كما  قائالً:  واأ�شاف 

البحرين  مملكة  يف  واملقاولني  املوردين  مـع 

اأعلى  وفق  م�شهر)األبا(  تو�شعة  لتنفيذ 

هـذا  يكـون  حتـى  اجلـودة،  م�شتـويـات 

للبحريـن يف  واعتـزاز  فخـر  م�شـدر  امل�شروع 

ال�شنوات القادمة«.

ال�صيخ دعيج بن �صلمان

بور�سة البحرين
تفقد 2.32 نقطة

يوم  العام«  البحرين  »موؤ�شر  اأقفل 

 1،099.86 م�شتوى  عند  االثنني  اأم�س 

مقارنة  نقطة   2.32 قدره  بانخفا�س 

باإقفاله يوم االأحد.

»بور�شة  يف  امل�شتثمرون  تداول  وقد 

بقيمة  �شهم،  مليون   1.28 البحرين« 

دينار  األف   315.82 قدرها  اإجمالية 

بحريني، مت تنفيذها من خالل 52 �شفقة، 

على  تعامالتهم  امل�شتثمرون  ركز  حيث 

بلغت  التجارية والذي  البنوك  اأ�شهم قطاع 

قيمة اأ�شهمه املتداولة 158.76 األف دينار، 

االإجمالية  القيمة  من   %50 ن�شبته  ما  اأي 

األف   616.45 قدرها  وبكمية  للتداول 

�شهم، مت تنفيذها من خالل 19 �شفقة.

جاء البنك االأهلي املتحد يف املركز االأول 

اإذ بلغت قيمة اأ�شهمه املتداولة 90.32 األف 

دينار، اأي ما ن�شبته 28.60% اإجمايل قيمة 

 399.27 قدرها  وبكمية  املتداولة  االأ�شهم 

األف �شهم، مت تنفيدها من خالل 9 �شفقات.

فنادق  ملجموعة  فكان  الثاين  املركز  اأما 

دينار،  األف   69.50 قدرها  بقيمة  اخلليج 

قيمة  اإجمايل  من   %22.01 ن�شبته  ما  اأي 

 99.38 قدرها  وبكمية  املتداولة  االأ�شهم 

األف �شهم، مت تنفيذها من خالل 5 �شفقة.

بقيمة  الوطني  البحرين  بنك  جاء  ثم 

ن�شبته  ما  اأي  دينار،  األف   57.73 قدرها 

18.28% من اإجمايل قيمة االأ�شهم املتداولة 

مت  �شهم،  األف   99.53 قدرها  وبكمية 

تنفيذها من خالل 8 �شفقات.

 9 اأ�شهم  تداول  اأم�س  يوم  مت  وقد 

�شركة  اأ�شهم  اأ�شعار  ارتفعت  �شركات، 

اأ�شهم  اأ�شعار  انخف�شت  حني  يف  واحدة، 

على  ال�شركات  بقية  وحافظت  �شركات،   3

اإقفاالتها ال�شابقة. اأ�شعار 

خالد مو�شى: 

اإن  قال ال�شفري الهندي لدى البحرين الوك كومار �شنها 

 2015 العام  يف  بلغ  البلدين  بني  التجاري  التبادل  حجم 

الهندية  اال�شتثمارات  حجم  اأن  م�شيًفا  دوالر،  مليار  قرابة 

ال�شفري  واأو�شح  ا،  اأي�شً دوالر  مليار  اإىل  البحرين و�شل  يف 

البحرينية  اجلمعية  نظمته  �شحفي  موؤمتر  خالل  �شنها 

التي  البحرين  يف  الهندية  اال�شتثمارات  اأن  اأم�س  الهندية 

بداأت من القطاع املايل واخلدمات املالية �شهدت منًوا اإ�شافًيا 

البحرين،  يف  لال�شتثمار  الهندية  للقرارات  ونتيجة  وتنوًعا 

كما اأن اال�شتثمارات االأجنبية املبا�شرة بني البلدين تزداد يف 

يف  االقت�شاد  حجم  حول  االأرقام  من  كثرًيا  وقدم  وتريتها، 

جمهورية الهند وتوزع قطاعاته.

التباطوؤ  من  الرغم  على  اإنه  الهندي  ال�شفري  وقال 

العالقات  على  وتاأثرياته  احلا�شل  العاملي  االقت�شادي 

تطوًرا  �شهدتا  والبحرين  الهند  فاإن  واالقت�شادية  التجارية 

اإيجابًيا يف عالقاتهما االقت�شادية، الفًتا اإىل اأنه كان الرتكيز يف 

الفرتة من 2006 وحتى 2011 على قطاع الهايدركربون، 

يف  ارتفاعا  القطاع  هذا  يف  املتبادلة  التجارة  �شهدت  حيث 

املجاالت الهند�شية والت�شنيع.

عربوا  البحرينيني  االأعمال  رجال  بع�س  ان  وك�شف 

يف  ال�شناعي  القطاع  يف  اال�شتثمار  يف  رغبتهم  عن  موؤخًرا 

الهند لال�شتفادة من املزايا االأخرية التي منحتها حكومة الهند 

خا�شة  الرقمية«،  و»الهند  الهند«  يف  »�شنع  برنامج  �شمن 

بعد اأن قامت اجلمعية البحرينية الهندية بتحريك وفد كبري 

الهند  زار  الذي  الوزاري  الوفد  مل�شاحبة  االأعمال  رجال  من 

يف فرباير من العام اجلاري وذلك حل�شور فعالية �شنع يف 

الهند يف مدينة مومباي التي اأ�شرفت عليها احلكومة الهندية.

الحتاد  مكتب  افتتاح  اأهمية  اإىل  ال�شفري  اأ�شار  كما 

ال�شناعات الهندية يف البحرين لتعزيز اال�شتثمار بني البلدين 

من خالل زيادة حجم التجارة واال�شتثمار، الفًتا اإىل اأن هذا 

املكتب يعترب هو االأول يف اخلليج وال�شرق االأو�شط، وذكر 

قطاعات  على خم�س  يركز  حاليا  البلدين  بني  اال�شتثمار  اأن 

اأن  واأكد  والزراعة.  والعقارت  وال�شحة،  ال�شياحة،  ومنها 

اخليار  هي  البلدين  يف  ال�شركات  بني  امل�شرتكة  امل�شاريع 

االأمثل لل�شركات الهندية

الهندية  للجمعية  ال�شابق  الرئي�س  اأعرب  جانبه  من 

حجم  يحقق  اأن  توقعه  عن  ال�شعلة  عبدالنبي  البحرينية 

بـ  يقدر  �شنويا  والهند منوا  البحرين  بني  التجاري  التبادل 

حالًيا  دوالر  مليار  البالغ  التجاري  امليزان  اإن  وقال   ،%10

مييل ل�شالح الهند بن�شبة 30% وذلك ب�شبب تراجع اأ�شعار 

النفط، م�شريا يف الوقت ذاته اإىل تبدل كبري يف �شكل الب�شائع 

واخلدمات املتبادلة بني الطرفني، والتي ت�شمل التكنولوجيا 

يف جانب كبري منها.

واحدة  من  واحدا  ت�شكل  البحرين  اأن  ال�شعلة  واأ�شاف 

من اأكرث االقت�شادات تنوًعا يف منطقة دول جمل�س التعاون 

املتطورة  والنقل  االت�شاالت  مرافق  وجود  مع  اخلليجي 

التي جتعل منه مكاًنا مهًما لال�شتثمار، واأ�شار اإىل اأن معظم 

ال�شادرات الهندية غري النفطية الرئي�شية للبحرين تتمثل يف 

املواد الكيميائية غري الع�شوية واملعادن الثمينة اأو املعادن 

واملعدات  واالآالت  امليكانيكية،  واالأجهزة  واالآالت  االأر�شية 

الكهربائية، اأما ال�شادرات البحرينية غري النفطية الرئي�شية 

اإىل الهند فتتمثل يف االأملنيوم واملواد اخلام واحلديد ال�شلب 

واالأ�شمنت واالأ�شمدة وغريها.

البحرينية  الهندية  اجلمعية  رئي�س  اأو�شح  جانبه  من 

حممد داداباي اأن مملكة البحرين وجمهورية الهند تتمتعان 

وجتارة  احلرير  طريق  منذ  متتد  متميزة  جتارية  بعالقات 

اللوؤلوؤ، وتو�شعت الطفرة النفطية يف اأوائل 1970، وقال اإن 

اكت�شبت زخًما جديًدا مع اخل�شخ�شة وتنويع  العالقة  هذه 

لل�شركات  حيوية  فر�شا  يوفر  حيث  البحريني  االقت�شاد 

وامل�شتثمرين الهنود.

»الأننا  التجاري  التبادل  منو  يف  التطور  اأهمية  واأكد 

و�شلنا االآن اإىل حجم تبادل جتاري يقارب املليار دوالر بعد 

اأن كان يف عام 2012 حوايل 612 مليون دوالر«.

وكانت اجلمعية البحرينية الهندية اأ�شارت اجلمعية يف 

بيان �شابق اإىل اأنها ومنذ تاأ�شي�شها العام 2008 �شعت اىل 

تعزيز العالقات وال�شداقة والتفاهم بني البحرين والهند يف 

خمتلف املجاالت االقت�شادية والتجارية واال�شتثمار والثقافة 

تعزيز  اإىل  وت�شعى  ال�شعبني،  بني  والتوا�شل  والريا�شة 

العالقات االقت�شادية بني البلدين وذلك مل�شلحة ال�شعبني يف 

كال البلدين ال�شديقني.

يف  ت�شم  الهندية  البحرينية  اجلمعية  اأن  اإىل  ي�شار 

ع�شويتها ممثلني من خمتلف املوؤ�ش�شات وال�شركات التجارية 

الكبرية يف البحرين، وكذلك العديد من رجال االأعمال الهنود 

الذين ي�شتثمرون يف البحرين خالل ال�شنوات املا�شية.

ال�شعلة يتوقع %10 منًوا �شنوًيا مليزان البلدين

ال�سفري الهندي: مليار دوالر التبادل التجاري بني البحرين والهند

جانب من املوؤمتر ال�صحفي

خف�ض كلفة اإنتاج الطن خالل �شنتي 

»األبا« ت�ستبعد ت�سريح موظفني لرت�سيد النفقات 
اأكد رئي�س جمل�س اداره �شركه اأملنيوم البحرين األبا ال�شيخ دعيج 

موظفني  ت�شريح  على  ال�شركة  اإقدام  عدم  على  ال خليفة  �شلمان  بن 

بدافع تقليل النفقات، موؤكًدا اأن ال�شركة مبرحلة تو�شعة، وبالتايل فاإن 

ال�شركة بحاجة خلربات ومهارات موظفيها. 

ال�شيخ دعيج -يف رده على ا�شئلة )االأيام االقت�شادي(-  ونفى 

ال�شركة  ان  ال�شياق  هذا  موؤكًدا يف  املبكر،  للتقاعد  اي موظف  اإحالة 

املوظفني  تقليل عدد  بهدف  املبكر  للتقاعد  اختيارًيا  برناجًما  طرحت 

مع حوافز للراغبني يف التقاعد.

واأ�شاف: »كّنا نتوقع خف�س عدد 150 وظيفة ولكن عدد الذين 

تقدموا للتقاعد املبكر االختياري بلغ 271«. 

الوقت  يف  تعمل  ال�شركة  ان  اأو�شح  الرت�شيد،  �شيا�شة  وحول 

احلايل على تقليل امل�شاريف وتر�شيد االإنفاق بقدر االإمكان، الفتا اإىل 

ان ال�شركة طرحت م�شروع تاينت بهدف خف�س التكلفة النقدية مبقدار 

100 دوالر للطن املرتي الواحد خالل �شنتني. 

ولفت اىل ان ال�شركة تعمل على تقليل كلفة االنتاج بهدف املناف�شة 

عامليا، ولكنه اأ�شار اىل اأن هناك عامالً ثانًيا يتمثل يف �شعر ال�شوق.


