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اقت�صاد 13

بالتعاون بني خليج البحرين للتكنولوجيا املالية و«متكني»

تخريج �أول دفعة من الربنامج الوطني لت�أهيل الكوادر يف التكنولوجيا املالية

الزياين ي�ستقبل
عدد ًا من رواد الأعمال البحرينيني
اختتمت م�ؤخ ًرا املرحلة الأوىل من الربنامج الوطني لت�أهيل الكوادر
يف التكنولوجيا املالية والذي �أطلقه خليج البحرين للتكنولوجيا
املالية بالتعاون مع �صندوق العمل «متكني» ،ويعد الربنامج الأول
من نوعه يف املنطقة ويهدف �إىل �إعداد وبناء الكفاءات التخ�ص�صية يف
جمال التكنولوجيا املالية ،وذلك و�سط م�شاركة فاعلة من  55م�شار ًكا
تخرجوا جميعهم بنجاح من الربنامج.
هذا وقد نظم الربنامج الذي ا�ستمر ملدة ثالثة �أ�شهر عرب �شبكة
الإنرتنت حتت �إ�شراف مدر�سة ماكدونوغ للأعمال بجامعة جورجتاون
الأمريكية ،وقد ح�صل امل�شاركون على �شهادات تخرج من الربنامج
خالل احتفالية خا�صة �أقيمت لالحتفاء بتخرجهم .وقد كان من بني
املتخرجني  25بحرين ًيا كان �صندوق العمل «متكني» قد تك ّفل برعاية
م�شاركتهم يف الربنامج.
و�ص ّرح خالد �سعد ،الرئي�س التنفيذي خلليج البحرين للتكنولوجيا
املالية قائالً« :نحن �سعيدون للغاية بتخرج الدفعة الأوىل من امل�شاركني
يف الربنامج بنجاح .هذه هي املرة الأوىل التي ُت ّ
نظم فيها جامعة
مرموقة من الواليات املتحدة الأمريكية مثل جامعة جورجتاون برناجما
خ�صي�صا لينا�سب طبيعة
متخ�ص�صا يف التكنولوجيا املالية قد �صمم
ً
ً
املنطقة ومملكة البحرين� .إننا يف خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
ملتزمون بدعم النظام البيئي للتكنولوجيا املالية يف مملكة البحرين
عرب التطوير اال�سرتاتيجي للمهارات ح�سب �آخر التطورات العاملية يف

هذا املجال».
وقد �أ�شاد الدكتور �إبراهيم حممد جناحي ،الرئي�س التنفيذي لتمكني،
مبخرجات الربنامج التي تلبي متطلبات قطاع اخلدمات املالية.
و�أ�ضاف الدكتور �إبراهيم حممد جناحي« :ميكن للتكنولوجيا
�إحداث تغيري ثوري يف العامل ،وتعترب التكنولوجيا املالية وتطبيقاتها
وخدماتها من �أحدث هذه التقنيات .ن�سعى يف متكني دائ ًما �إىل دعم مثل
هذه املوا�ضيع� ،سواء النظرية �أو العملية منها للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات،
وذلك من خالل براجمنا املختلفة و�شراكاتنا املتعددة� .إن �إطالق الربنامج
الوطني لت�أهيل الكوادر يف التكنولوجيا املالية ي�أتي مت�س ًقا مع الأهداف
التي ت�سعى �إىل تطوير املهارات االحرتافية واخلربة لدى املواطنني
البحرينيني و�إطالعهم على �آخر م�ستجدات قطاع التكنولوجيا املالية».
و�ص ّرح الربوفي�سور جيم �أجنيل�« :أن هذا الربنامج الذي �أُطلق من
مملكة البحرين ُيعد من �أحدث الربامج و�أكرثها �إثارة يف هذا املجال،
حيث يتيح للطالب التعلم وتطبيق خرباتهم يف قطاع التكنولوجيا
ً
وملحوظا� .إن هذا التطور يف
املالية ،والذي ي�شهد تطو ًرا �سريعً ا
املنطقة ي�شمل جماالت متعددة من التكنولوجيا املالية ،منها امل�صرفية
املفتوحة وتكنولوجيا الت�أمني وتقنية البلوكت�شني وت�شفري الأ�صول
وغريها .وي�سمح الربنامج للم�شاركني باكت�شاف عامل ريادة الأعمال يف
خا�صة يف قطاع
هذا املجال وعر�ض �أفكارهم حول البدء مب�شروعات
ّ
التكنولوجيا املالية».

ا�ستقبل وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة زايد بن را�شد الزياين
مبكتبه م�ساء جمموعة من رواد الأعمال
البحرينيني الذين مثلت جتاربهم الناجحة
فر�صا ً للت�صدير واالنتقال ب�أعمالهم �إىل
�آفاق �إقليمية وعاملية �ضمن دور مركز
�صادرات البحرين بهدف متكني امل�شاريع
لرواد الأعمال ،و�شملت هذه املجموعة
ال�شيخ را�شد بن خليفة �آل خليفة مدير
عام مزارع اجلزيرة ،مرمي املن�صوري
�صاحبة م�شروع Gourmet Vanille
وعلي احلداد �صاحب م�شروع اخلزائن
العاملية ،وعبدالأمري حجي علي �صاحب

م�صنع الزعيم وحممد عبدالأمري املدير
العام بامل�صنع وحممود املهدي مدير
املبيعات الإقليمي مب�صنع الزعيم للحوم،
الذين ميثلون مناذج واقعية لق�ص�ص
جناح تطورت فيها �أعمالهم من الإطار
املحلي �إىل الإطار الإقليمي التناف�سي ،وذلك
بح�ضور وكيل الوزارة ل�ش�ؤون ال�صناعة
�أ�سامة حممد العري�ض وعبدالكرمي الرا�شد
الوكيل امل�ساعد لتنمية ال�صناعة و�شيخة
الفا�ضل مدير �إدارة امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وبح�ضور الرئي�س التنفيذي
ملركز �صادرات البحرين الدكتور نا�صر
قائدي وح�سن يا�سني.

ملواجهة الركود االقت�صادي« ..تر�ست ري»:

ال�شركة املالكة �ست�ضخ  130مليون دوالر يف 2019

برعاية «بناغاز» وبح�ضور ممثلي ال�شركات الكربى يف البحرين

«بوليتكنك» تطلق الن�سخة اخلام�سة من معر�ض امل�شاريع الهند�سية
برعاية �شركة غاز البحرين
الوطنية (بناغاز)� ،أقامت كلية
البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) معر�ض امل�شاريع
الهند�سية  ،2019حيث قدم نحو
 30طال ًبا من طلبة ال�سنة الرابعة
بكلية الهند�سة م�شاريع تخرجهم
ونتائج درا�ساتهم املتعلقة
باملو�ضوعات الهند�سية املختلفة
التي مت تنفيذها بالتعاون مع
القطاع ال�صناعي يف مملكة
البحرين� ،إىل جمهور من الطالب
واملوظفني وممثلي ال�صناعة
يف اململكة ،وذلك يف  27يونيو
اجلاري يف قاعة البحرين بحرم
البوليتكنك مبدينة عي�سى.
مت تطوير هذه امل�شاريع
بالتعاون مع ال�شركات ال�صناعية
الرائدة يف مملكة البحرين
مثل �ألبا ،وبابكو ،و�أ�سري،
وجيبك ،وتطوير ،وبي �إف جي
�إنرتنا�شونال ،وبحرين تر�ست...
وغريها من ال�شركات.

وت�ضمن املعر�ض هذا العام
العديد من امل�شروعات ذات الأفكار
املبتكرة واملطورة من قبل نحو
 30طال ًبا يف تخ�ص�ص الهند�سة
امليكانيكية والإلكرتونية ،والتي
تغطي جماالت هند�سية متعددة،
منها :املوارد املتجددة لتطبيقات
الطاقة ،وت�صميمات الروبوتات،
وتطوير �أنظمة التحكم لتلبية
ال�صناعية،
االحتياجات
ومقرتحات فعالة من حيث

التكلفة لإدارة النفايات ،والأفكار
الأكرث ابتكا ًرا لتح�سني العمليات
ال�صناعية �أو احللول امل�ستدامة
من �أجل حت�سني نوعية احلياة.
وقد ا�ست�ضاف احلفل كلثم
ماجد من عمليات ال�شباب يف
«متكني» ،حيث �ألقت كلمة �أثنت
خاللها على امل�شاريع التي
عر�ضها الطلبة ،والتي تنبئ عن
مواهب و�إبداعات و�أفكار مبتكرة،
من املمكن �إذا ما تطويرها �أن

تتحول �إىل م�شاريع حقيقية
تنتقل ب�صاحبها �إىل عامل ريادة
الأعمال ،حيث يفيد نف�سه
وي�سهم يف ازدهار االقت�صاد
الوطني ،م�شيد ًة يف الوقت نف�سه
مبخرجات بوليتكنك البحرين
والأ�ساليب التدري�سية التي ت�سهم
يف تخريج طلبة م�ؤهلني مبا�شرة
لولوج عامل الأعمال ،ملا ميتلكونه
من �إمكانات ومهارات �شخ�صية
وعملية جتعلهم حمل جذب من
كربى ال�شركات وامل�ؤ�س�سات يف
اململكة.
ومن جهته ،قام الرئي�س
التنفيذي للبوليتكنك الدكتور
جيف زابود�سكي ونائب الرئي�س
املوارد
ل�ش�ؤون
التنفيذي
واملعلومات ال�شيخ علي بن
عبدالرحمن �آل خليفة بتكرمي
املتحدثني والرعاة ،ومن ثم مت
منح اجلوائز لأف�ضل امل�شروعات
ال�صناعية والبحثية يف جمايل
امليكانيكا والإلكرتونيات.

�أعربت جمموعة «تر�ست ري» Trust
 Reلإعادة الت�أمني ،والتي تتخذ من مملكة
البحرين مقرا ً رئي�سيا ً لها منذ ت�أ�سي�سها عام
 ،1989عن اعتزازها بالتطور امل�ستمر الذي
حققته املجموعة ،وال�سمعة التجارية احل�سنة
التي اكت�سبتها على مدى ثالثة عقود .و�أكدت
املجموعة التزامها املتوا�صل نحو خدمة عمالئها
على �أكمل وجه.
ونظرا ً للركود االقت�صادي الذي ت�شهده
الأ�سواق الإقليمية ب�شكل عام؛ يف الوقت
الذي تقوم به ال�شركة املالكة لـ«تر�ست ري»
(جمموعة ،)Nest Investment Holdings
بو�ضع اللم�سات الأخرية على البيانات املالية
اخلتامية اخلا�صة مبجموعة  Nestلعامي
 2017و� ،2018أكدت «تر�ست ري» ب�أن
ال�شركة املالكة �ستقوم ب�ضخ مبلغ الـ130
مليون دوالر املتفق عليه خالل عام .2019
ومنذ توليه رئا�سة ال�شركة يف �شهر �إبريل
املا�ضي ،د�أب طالل الزين على تقوية الفريق
الإداري لل�شركة والعمل على �إر�ساء الأ�س�س
املتعلقة ب�أنظمة احلوكمة ،ما يهدف اىل دعم

املجموعة للم�ضي قدما نحو حتقيق النجاحات
بكافة طاقاتها ومواردها.
ويف هذا ال�سياق ،علق طالل الزين:
«�أ�صالة عن نف�سي ونيابة عن جمموعة تر�ست
ري� ،أود �أن �أتقدم ببالغ ال�شكر واالمتننان
اىل م�صرف البحرين املركزي على توجيهاته
ودعمه امل�ستمر .لقد �شهدت جمموعة تر�ست ري
حتديات جدية يف الفرتة الأخرية� ،أثبتت خاللها
�إدارة املجموعة قدرتها على مواجهة الظروف
مبرونة وحكمة مع �إبقاء التوا�صل مع عمالئها
ب�شفافية ومهنية» .و�أ�ضاف الزين« :وبالنيابة
عن �إدارة ال�شركة� ،أود �أن �أ�شكر عمالئنا الكرام
وكافة �شركائنا على ثقتهم وتعاونهم معنا،
و�أوجه التحية ملديري وموظفي تر�ست ري على
التزامهم وتفانيهم يف العمل».
ونوه الزين ب�أن جمموعة «تر�ست ري»
حققت �أرباحا ً متوا�صلة خالل العقد املا�ضي
حمافظة على بيانات مالية و�سيولة قوية،
م�ؤكدا يف الوقت ذاته ب�أن النتائج املالية
للمجموعة يف الن�صف الأول من عام 2019
فاقت التقديرات املالية لهذه الفرتة.

«�صادرات البحرين» تنظم ور�شة عمل «�سبل اال�ستفادة من اتفاقية التجارة احلرة مع �أمريكا»
نظمت «�صادرات البحرين» بال�شراكة مع غرفة التجارة
الأمريكية يف البحرين ور�شة عمل حتت عنوان «�سبل اال�ستفادة من
اتفاقية التجارة احلرة» ،وذلك يف مبنى اركابيتا  -خليج البحرين،
بح�ضور وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة رئي�س جمل�س
تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة زايد بن را�شد الزياين،
و�سفريالواليات املتحدة الأمريكية يف مملكة البحرين جو�ستني
�سيبرييل ،وذلك م�ساء يوم االثنني.
وتهدف الور�شة �إىل �إظهار كيفية ح�ساب قاعدة املن�ش�أ للقيمة
امل�ضافة املطلوبة بن�سبة  %35للمنتجات امل�صنعة ،وتقدمي عر�ض
حي عن كيفية العثور على موارد عرب الإنرتنت للم�ساعدة يف
ا�ستخدام اتفاقية التجارة احلرة و�إيجاد �أ�سواق الأخبار ،ف�ضالً
عن ت�سليط ال�ضوء على جتارب الت�صدير .وا�ستقطبت الور�شة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة وال�شركات ال�صناعية املهتمة
بتو�سيع �أ�سواقها �إىل الواليات املتحدة با�ستخدام اتفاقية التجارة
احلرة.

و�أكد املدير التنفيذي «�صادرات البحرين» الدكتور نا�صر
قائدي �أن هذه ال�شراكة مع غرفة التجارة الأمريكية �ستعود بالنفع
على امل�صدرين وامل�ؤ�س�سات البحرينية ،ما ميثل منعطفا مهما على
�صعيد اجلهود الوطنية الرامية اىل تعزيز منو االقت�صاد الوطني
من خالل تنويع م�صادر الدخل.
وقام د .قائدي بت�سليط ال�ضوء على اخلدمات و�أبرز فر�ص
الدعم التي يقدمها �صادرات البحرين بهدف دعم تنمية �صادرات
القطاع اخلا�ص .كما قامت بتحفيز ن�شر ثقافة الت�صدير وت�شجيع
امل�ؤ�س�سات لالطالع على فر�ص الدعم املوجودة.
بعد ذلك ،ا�ستعر�ض م�س�ؤولون من وزارة ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة �آليات اال�ستفادة املثلى من االتفاقية� ،إذ �أ�شار خليل
�إبراهيم مهنا رئي�س ق�سم املنظمات الدولية ،واملهند�سة �سو�سن �أحمد
احلمادي رئي�س العالقات ال�صناعية� ،إىل كيفية حتديد الر�سوم
اجلمركية ومدى مالءمة املنتج ال�شرتاطات التفاقية التجارة احلرة
(رموز النظام املن�سق) و�إعادة ت�صدير املنتجات ا�ستنادًا �إىل اتفاقية

التجارة احلرة من البحرين �إىل دول جمل�س التعاون اخلليجي،
بالإ�ضافة �إىل القواعد والإجراءات والر�سوم ذات ال�صلة.
�إىل ذلك ،عر�ض املدير العام ل�شركة Wires International
(لت�صدير منتجات الأملنيوم) حممد العايل جتربته يف الت�صدير
باال�ستفادة من الفر�ص واملزايا التي توفرها اتفاقية التجارة احلرة،
فيما اختتمت الور�شة بالإجابة عن ا�ستف�سارات �أ�صحاب الأعمال
وال�شركات.
علمًا ب�أن قيمة التعامالت التجارية بني البلدين قد قاربت من
 3مليارات دوالر يف العام املا�ضي� ،إذ بلغت ال�صادرات البحرينية
للأ�سواق الأمريكية  991مليون دوالر �أمريكي ،يف حني بلغت
الواردات حوايل  2مليار دوالر �أمريكي بزيادة تقارب من %380
مقارنة بقيمة التعامالت التجارية بني البلدين يف العام � ،2005إذ
بلغت التعامالت التجارية حينها  782مليون دوالر �أمريكي مبا
يعني �أن حجم التجارة الثنائية بني البلدين ت�ضاعفت ثالث مرات
منذ دخول اتفاقية التجارة احلرة حيّز التنفيذ.

د .نا�صر قائدي

