 70مليون دينار لتغطية
�أذونات خزانة
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الثالثاء

املنام���ة  -امل��ص�رف املرك���زي� :أعلن م�رصف
البحرين املركزي ب�أنه متت تغطية الإ�ص���دار رقم
 1724من �أذونات اخلزانة احلكومية الأ�س���بوعية
التي ي�صدرها امل�رصف نيابة عن احلكومة.
تبل���غ قيم���ة هذا الإ�ص���دار  70ملي���ون دينار
لفرتة ا�ستحقاق  91يوما ً تبد�أ يف � 3أكتوبر2018
وتنته���ي يف  2يناير ،2019كما بلغ معدل �س���عر
الفائ���دة عل���ى ه���ذه الأذون���ات  % 4.18مقارنة
ب�س���عر الفائدة  % 4.17للإ�صدار ال�سابق بتاريخ
� 26سبتمرب .2018
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انطالق “ ”EmTechللتكنولوجيا غدا
اجلفري  -الدرا�سات امل�رصفية :ينطلق م�ؤمتر ومعر�ض “اميتك  ”EmTechللتكنولوجيا
احلديث���ة ،حتت رعاية م��ص�رف البحرين املركزي ،ابت���داء من غد الثالثاء  3وحت���ى � 4أكتوبر،
يف فندق فور �س���يزونز ،خليج البحرين ،وذلك بتنظيم م���ن بنك البحرين والكويت ،بالتعاون
مع معهد البحرين للدرا�س���ات امل�رصفية واملالية ك�رشيك مع���ريف.و يركز امل�ؤمتر على �أهمية
التكنولوجي���ا احلديثة وت�أثريها على االقت�ص���اد الوطني حتت عن���وان “التكنولوجيا الرقمية
احلديثة واجتاهات امل�ستقبل”.
ويتناول م�ؤمتر ومعر�ض “اميتك” �أهم املوا�ض���يع امل�س���تجدة ذات �ص���لة بالتكنولوجيا
احلديث���ة مث���ل :اجلرائم ال�س���يربانية وال�ش���بكة املظلمة ،البلوك ت�ش�ي�ن ،تقنيات احلو�س���بة
ال�سحابية ،الإبداع الرقمي ،الذكاء اال�صطناعي� ،إنرتنت الأ�شياء وغريها من املوا�ضيع.
كما �سيقام معر�ض ي�ضم �أحدث اجتاهات تكنولوجيا املعلومات ويوفر نظرة �شاملة عن
الآفاق االقت�صادية املحتملة لال�ستقرار املايل واالقت�صادي� ،إ�ضاف ًة �إلى دعم رواد الأعمال.

متا�شيا مع حت�سن الأ�سعار
�صعود القطاع النفطي % 40.2
ً

منو االقتـ�صـاد الـبـحـريـنـي  % 8.2بـالـربـع الـثـانـي
“الــــــبــــــنـــــاء والـــــتـــــ�شــــــيـــــيـــــد” يـــــنـــــمـــــو  % 6.65و ”الـــــعـــــــقــــــارات” % 3.04
املنام���ة  -احلكوم���ة الإلكرتوني���ة :قال���ت
هيئ���ة املعلومات واحلكوم���ة الإلكرتوني���ة �إن النمو
االقت�ص���ادي البحريني بالأ�س���عار اجلاري���ة منا خالل
الرب���ع الث���اين م���ن الع���ام اجل���اري  % 8.25مقارنة
بالفرتة املقابلة من العام .2017
و�أظهر تقرير �صادر عن الهيئة متكن االقت�صاد
البحرين���ي من املحافظة على ا�س���تقراره و�ص�ل�ابته،
مرتجمً���ا ال�سيا�س���ات االقت�ص���ادية الت���ي تنفذه���ا
اململكة و�ص���وال القت�ص���اد وطن���ي يتمت���ع بالتنوع
والتناف�سية واملرونة.
و�أرج���ع التقري���ر النم���و �إل���ى ا�س���تمرارية النمو
الإيجاب���ي للقطاع���ات غ�ي�ر النفطية ،و�إ�س���هامها يف
حتقي���ق تطلعات التنمي���ة امل�س���تدامة التي حققت
من���وًّا حقيقيًّا بن�س���بة  % 2.40بالأ�س���عار الثابتة يف
الناجت املحلي الإجمايل ،مقارن ًة الربع الأول من العام
ذاته.
و�أو�ض���ح التقري���ر �أن معدالت النم���و يف القطاع
النفط���ي �س���جلت زيادة بنح���و  % 40.23بالأ�س���عار
اجلارية ،مرجعًا ذلك الرتفاع �س���عر برميل النفط عند
مقارنته ب�أ�س���عار العام املا�ضي .بينما �شهد القطاع
ارتفاعً���ا طفيفً���ا بنح���و  % 0.82بالأ�س���عار الثابت���ة
قيا�سا بالربع الثاين من العام .2017
ً
وب�ّي� التقري���ر �أن ال�ص���ناعة التحويلي���ة منت
نّ
مبق���دار % 4.45بالأ�س���عار الثابت���ة وبنحو % 3.16
بالأ�س���عار اجلاري���ة ،ويع���ود ذل���ك �إلى زي���ادة �إنتاج
ال�رشكات ال�صناعية الكربى يف البحرين  -كمًّا و�سعرًا
قيا�سا بالربع الثاين من العام .2017
ً
-

•منو جميع القطاعات عدا االت�صاالت الذي تراجع طفيفًا % 0.18

وحقق ن�شاط البناء والت�شييد منوًّا ي�ساوي 6.65
 %بالأ�س���عار الثابتة ،و % 7.42بالأ�س���عار اجلارية،
فيما منا ن�ش���اط العقارات وخدمات الأعمال بن�س���بة
 % 3.04بالأ�س���عار الثابت���ة و % 4.37بالأ�س���عار
اجلاري���ة .و�س���جل قطاع املوا�ص�ل�ات واالت�ص���االت
انخفا�ض���ا طفيفًا بواقع  % 0.18بالأ�س���عار الثابتة
ً
وارتفاعًا بن�سبة  % 5.93بالأ�سعار اجلارية.
وبي التقري���ر �أن اخلدم���ات احلكومية الأخرى،
نّ
ع���دا التعلي���م وال�ص���حة ،ارتفعت مبق���دار % 3.99
بالأ�سعار الثابتة وبحوايل  % 4.68بالأ�سعار اجلارية.

“متكني” :ت�أهل  52فريقا جلائزة “م�رشوعي”

املنام���ة  -متك�ي�ن� :أعلن �ص���ندوق
العم���ل “متكني” ع���ن ت�أه���ل  52فريقًا
من �أ�ص���ل  90فريقًا للمرحلة التالية من
جائزة الأعمال ال�شبابية “م�رشوعي” ،التي
تهدف لإع���داد خط���ط الأعم���ال ومناذج
امل�شاريع ،وذلك بعد ا�ستكمالهم مرحلة
التدريب التح�ضريي بنجاح.
ويعت�ب�ر “م�رشوع���ي” من�ص���ة وطنية
لفئة ال�ش���باب الذي���ن يتطلعون لدخول
جم���ال ري���ادة الأعم���ال ،حي���ث ته���دف
امل�س���ابقة �إلى تر�س���يخ القيم الريادية
وتوف�ي�ر ال�س���بل املنا�س���بة مل�س���اعدة
ال�ش���باب يف �إطالق م�ش���اريعهم ،وحتويل
�أفكاره���م التجارية �إل���ى خطة عمل قابلة
للتنفيذ.
و�أو�ض���ح مدير م�ش���اريع ال�شباب يف
“متكني” حممد �أحمدي� ،أن امل�ش���اركني
�س���يقومون خ�ل�ال املرحل���ة القادم���ة
بالتوا�ص���ل عن كثب مع موجهي م�سابقة
م�رشوع���ي م���ن رواد الأعم���ال املتميزين،
حي���ث مت تعزيز دورهم يف م�س���ابقة هذا
الع���ام ،لت�أدية دور �أ�سا�س���ي يف �إر�ش���اد
الفرق خ�ل�ال مرحلة �إعداد خطط الأعمال،
مم���ا �س���يمكن امل�ش���اركني م���ن حتقيق
اال�ستفادة الق�صوى من هذه التجربة”.
وت�ض���م قائمة املوجهني لهذا العام
 12موجهً ���ا ميثلون نخب���ة رواد الأعمال

البحرينيني ،وت�ض���م كلاً من �إياد عبداهلل
املدي���ر التنفي���ذي ل�رشك���ة Infinity
 ،Polymersدعاء عبدالوهاب امل�ؤ�س�س
واملدي���ر الع���ام ملطع��� م Salad Bo u
 ،tiqueحممد عبدالعال ،م�ؤ�س����س �رشكة
 ،All Food Coمي�س���اء الغوا����ص،
م�ؤ�س����س  ،PlayWorks Decorعم���ر
اخلان ،امل�ؤ�س�س وال�رشيك الإداري ل�رشكة
 ،Park ParkPoint Solutionsو
نهلة املحمود م�ؤ�س�سة بوتي ك Lalabe l
 ،laوح�سني ح�سيني ،م�ؤ�س�س ،Flashh
�س���امي منديل ،م�ؤ�س�س مركز Bahrain
 ،Line Aquaponicsحممد الب�ستكي،
ع�ض���و جمل�س �إدارة �رشكة ،Equilibria
ة زينب احل�س���ن ،مدير عام العمليات يف
�رشك��� ة Olaiwat Innovation A c
 ،tivationمن���اف الع���اين ،مدير معهد
 Berlitz-Bahrainو�رشكة Thomas
 ،Internationalو حم���د الكوهج���ي،
م�ؤ�س�س �رشكة .Ego Home
يذكر �أنه بعد ا�ستكمال مرحلة �إعداد
خط���ط الأعم���ال �س���يتم الب���ت يف مرحلة
�إعداد مناذج امل�ش���اريع ،التي �س���يت�أهل
له���ا  30فريقً���ا فق���ط ،و�س���يتم عر�ض
من���اذج م�ش���اريعهم خ�ل�ال معر����ض عام
للجمه���ور يف �أحد املجمع���ات التجارية يف
�شهر مار�س املقبل.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111455 :

كما حققت اخلدمات االجتماعية وال�شخ�ص���ية الأخرى
ارتفاعًا بن�س���بة  % 1.84بالأ�سعار الثابتة و% 1.90
بالأ�س���عار اجلارية� .أما ن�ش���اط الكهرب���اء واملاء فقد
حقق منوًّا بواقع  % 3.92بالأ�س���عار الثابتة و11.88
 %بالأ�سعار اجلارية.
و�أ�ش���ار التقري���ر �إل���ى �أن اخلدم���ات التعليمية
اخلا�صة واحلكومية ارتفعت بن�سبة  % 3.46بالأ�سعار
الثابتة و % 2.89بالأ�سعار اجلارية ،يف حني ازدادت
اخلدمات ال�ص���حية اخلا�صة واحلكومية مبعدل 4.78
 %بالأ�سعار الثابتة و % 6.48بالأ�سعار اجلارية� .أما

فيما يتعلق بالن�شاط الزراعي و�صيد الأ�سماك ،فقد
حقق منوًّا بن�س���بة  % 1.61بالأ�س���عار الثابتة و4.37
 %بالأ�سعار اجلارية.
ووفقًا للتقري���ر ،ف�إن النمو الذي �ش���هده الربع
قيا�سا بالربع الأول من نف�س
ً
الثاين من العام اجلاري
الع���ام ،ي�ش�ي�ر �إلى تط���ور الأداء االقت�ص���ادي ومنوه
بن�س���بة  % 6.10بالأ�س���عار الثابتة ،وبن�سبة وقدرها
 % 5.12بالأ�س���عار اجلاري���ة .فيم���ا �س���جل القطاع
النفط���ي منوا بن�س���بة  % 22.31بالأ�س���عار الثابتة،
و % 19.44بالأ�س���عار اجلارية .كما حقق القطاع غري

النفطي زيادة بن�س���بة  % 3.03و % 2.83بالأ�سعار
الثابتة واجلارية على التوايل.
و�أو�ض���ح التقرير �أن ن�ش���اط امل�رشوعات املالية
ب�ي�ن الربعني �ش���هد من���وًّا بنحو  % 1.29بالأ�س���عار
الثابت���ة و % 1.26بالأ�س���عار اجلاري���ة .فيما �س���جل
ن�ش���اط البن���اء والت�ش���ييد زي���ادة بواق���ع % 0.68
بالأ�س���عار الثابتة و % 0.54بالأ�س���عار اجلارية .كما
�س���جلت القيم���ة امل�ض���افة يف قط���اع املوا�ص�ل�ات
واالت�ص���االت منوًّا مبقدار  % 3.28بالأ�سعار الثابتة
وبنح���و  % 2.82بالأ�س���عار اجلاري���ة ،بينم���ا حققت
ال�ص���ناعة التحويلي���ة منوًّا طفيفًا مبق���دار % 0.31
بالأ�سعار الثابتة و % 0.19بالأ�سعار اجلارية.
وذك���ر التقري���ر �أن اخلدمات احلكومي���ة الأخرى
يف الرب���ع احلايل �ش���هدت ارتفاعًا عن الربع ال�س���ابق
بنح���و  % 2.04بالأ�س���عار الثابتة وبن�س���بة % 1.88
بالأ�سعار اجلارية .فيما ازدادت اخلدمات االجتماعية
وال�شخ�ص���ية الأخ���رى مبق���دار  % 1.37بالأ�س���عار
الثابت���ة و % 0.62بالأ�س���عار اجلاري���ة .و�ش���هدت
اخلدم���ات التعليمي���ة احلكومي���ة واخلا�ص���ة ارتفاعًا
بن�سبة  % 21.65بالأ�سعار الثابتة و % 22.90كذلك
بالأ�س���عار اجلاري���ة� .إل���ى جانب ذلك فق���د ارتفعت
اخلدمات ال�ص���حية احلكومية واخلا�صة بن�سبة 0.58
 %بالأ�س���عار الثابت���ة و % 0.46بالأ�س���عار اجلارية،
�أما ن�ش���اط الزراعة و�ص���يد الأ�س���ماك فق���د انخف�ض
بواقع  % 3.37بالأ�سعار الثابتة و % 2.75بالأ�سعار
اجلارية.

“البحرينية الهندية” ت�ستعر�ض الو�ضع االقت�صادي الراهن

ال�شعلة :البحرين ت�شهد م�رشوعات تنموية عديدة

املنام����ة  -البحريني����ة الهندي����ة :نظم����ت اجلمعية
البحريني����ة الهندية جل�س����ة تفاعلية قيم����ة حتت عنوان
“الو�ض����ع االقت�ص����ادي الراهن يف البحري����ن” يف فندق
دبلومات رادي�سون ،قدمها رئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحري����ن� ،س����مري نا�����س ،تناول فيه����ا الإجن����ازات التي
مت حتقيقه����ا وكيفي����ة جت����اوز التحدي����ات الت����ي تواجه
االقت�ص����اد البحريني يف امل�س����تقبل من خ��ل�ال التعاون
الوثي����ق ب��ي�ن القطاعني العام واخلا�����ص وذلك يف �إطار
جهودها لتنوير �أع�ضائها.
ويف مداخلة قيمة يف الفعالية ،ا�س����تعر�ض الرئي�س
ال�سابق للجمعية البحرينية الهندية ،عبد النبي ال�شعلة،
العديد م����ن امل�رشوع����ات االقت�ص����ادية والتنموية التي
�ست�ش����هدها اململك����ة يف امل�س����تقبل القريب يف خمتلف
القطاعات من بينها التو�س����عة اجلديدة ملطار البحرين
واجل�رس الثاين مع ال�ش����قيقة اململكة العربية ال�س����عودية
وم�صفاة بابكو اجلديدة وم�شاريع التو�سعة يف �رشكة �ألبا
وغريها من امل�رشوعات التي �ست�ؤدي �إلى نقلة نوعية يف
االقت�صاد البحريني.

•امل�شاركون يف اجلل�سة ب�ش�أن الو�ضع االقت�صادي الراهن

من جانبه قال رئي�����س اجلمعية البحرينية الهندية،
حممد داداب����اي “ ت�أتي هذه اجلل�س����ة التفاعلية يف �إطار
برنام����ج اجلمعي����ة لتنوير �أع�ض����ائها بالتط����ورات التي
ي�شهدها االقت�ص����اد البحريني واجلهود التي تقوم بها
الغرفة .ن�شكر رئي�س الغرفة وكافة �أع�ضاء جمل�س �إدارة

الغرف����ة على م����ا يقومون به م����ن جهود و�سن�س����عى من
جانبنا يف اجلمعية بدعم جهود الغرفة من خالل الرتويج
لال�س����تثمار يف البحري����ن وا�س����تقطاب وت�ش����جيع رج����ال
الأعمال يف �ش����به القارة الهندية نظرا للعالقات الوثيقة
التي جتمع اململكة مع الهند”.

اكتمال جممع خزانات الوقود العام املقبل ...وزير النفط:

خط الأنابيب البحريني ال�سعودي جاهز والت�شغيل عقب االختبارات
علي الفردان من املنامة

�أف���اد وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليف���ة� ،أن خ���ط �أنابيب النفط ال���ذي يربط بني كل
م���ن البحرين وال�س���عودية اكتمل و�أنه يخ�ض���ع حاليًّا
ملرحلة االختب���ارات .و�أبلغ الوزير ال�ص���حافيني على
هام�ش م�ؤمتر نفطي� ،أنه �سيتم ت�شغيل خط الأنابيب
ف���ور االنتهاء من املرحلة التجريبية ،لكنه مل يعط �أي
موعد متوقع لت�شغيل اخلط اجلديد.
و�سيحل خط الأنابيب اجلديد حمل اخلط القدمي
الذي �أُن�ش���ئ يف الأربعينات و�س���يتم �إزالته م�ستقبالً
بعد الت�شغيل الكامل للخط اجلديد.
وتبلغ �سعة اخلط اجلديد قرابة � 350ألف برميل
يوميًّ���ا ،و�س���يغذي �رشكة “بابكو” بالنف���ط اخلام من
�أج���ل عمليات التكرير ،ويربط اخلط اجلديد م�ص���فاة
البحرين مب�ص���نع �رشكة �أرامكو ال�سعودية ،حيث يبلغ

طوله  118كيلوم�ت�رً ا ،منها  42كيلومرتًا مغمورة يف
املي���اه و 73كيلومرتًا على الياب�س���ة ،وتقدر تكلفته
�أكرث من  300مليون دوالر.
من جانب �آخر� ،أو�ض���ح وزير النفط ال�صحافيني
�أن م�رشوع ت�ش���ييد خزانات وقود جديدة للطائرات يف
حرم مطار البحرين الدويل ت�س�ي�ر بالوترية املطلوبة
و�أن نح���و  % 70من امل�رشوع ق���د �أُجنز .وتوقع الوزير
�أن يكتمل امل��ش�روع بنهاية العام  .2019ي�ش���ار �إلى
�أن���ه يف هذا الع���ام (� )2019س���تجهز املرحلة الأولى
م���ن حتدي���ث املط���ار ال���ذي �سي�س���توعب قرابة 14
ملي���ون م�س���افر بالتزامن مع زيادة �أ�س���طول طريان
اخلليج وزيادة املبيعات.
وي�ش���تمل امل�رشوع الكلي ل�رشكة مط���ار البحرين
لتزوي���د وقود الطائرات “بافكو” على ثالثة خزانات
للوقود ب�س���عة ع�رشة �آالف م�ت�ر مكعب لكل منها على
م�ساحة �إجمالية تبلغ � 77ألف قدم مربع بالإ�ضافة �إلى
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املباين الإدارية اخلا�صة بامل�رشوع.
وتتول���ى تطوير امل��ش�روع �رشكة مط���ار البحرين
لوق���ود الطائرات ،الت���ي ت�أ�س�س���ت يف �أبريل 2016
ك�رشكة ذات ملكية م�شرتكة بني �رشكة مطار البحرين
وال�رشكة القاب�ضة للنفط والغاز ،بهدف �إعادة هيكلة
قط���اع وق���ود الطائ���رات يف البحرين و�إن�ش���اء جممع
م�س���تودعات وق���ود الطائرات و�إدارت���ه داخل حميط
املطار ب�أكمله.
وكان وزي���ر النفط ال�ش���يخ حممد ب���ن خليفة �آل
خليف���ة افتت���ح م�س���اء �أم����س الأول فعالي���ات م�ؤمتر
ومعر�ض ال�رشق الأو�س���ط ال�سابع ع�رش لت�آكل املعادن
مبركـز البحرين الدويل للمعار�ض مب�ش���اركة عددية
وا�س���عة من املهند�س�ي�ن واملتخ�ص�ص�ي�ن يف جمال
ت�آكل املعادن ومعاجلة املياه الكيميائية والباحثني
والدار�س�ي�ن ،بالإ�ض���افة �إل���ى عدد كب�ي�ر من ممثلي
ال�رشكات املحلية والإقليمية والعاملية.
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