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بوليتكنك البحرين تن�ضم �إىل نظام املناق�صات الإلكرتونية
البحرين
كلية
ان�ضمت
التقنية «بوليتكنك البحرين»
�إىل نظام املناق�صات الإلكرتونية
املطروح من قبل املجل�س
الأعلى للمناق�صات ،والهادف
�إىل تطوير اخلدمات ملوظفي
جمل�س املناق�صات والوزارات
والهيئات الأخرى وجمتمع
املوردين ،وتوفري من�صة واحدة
لهم لالت�صال بعمليات جمل�س
املناق�صات� ،إ�ضافة �إىل �أمتتة
الإجراءات اليدوية التي تتطلبها
حال ًيا عملية املناق�صة ،مبا ي�ؤدي
�إىل توفري الوقت واجلهد ورفع
كفاءة العمل ،و�ضمان االلتزام
بقوانني العمل التجارية وااللتزام
بالقوانني والأنظمة املتبعة يف هذا
ال�ش�أن.
ويف ذلك ،قال مدير �إدارة
املوارد املالية يف البوليتكنك
يو�سف �أحمدي« :ي�سرنا �أن نكون

يو�سف �أحمدي

من �أوائل امل�ؤ�س�سات احلكومية
التي تن�ضم �إىل نظام املناق�صات
الإلكرتونية ،الذي يوفر لنا العديد
من االمتيازات ،ومن �أهمها �أنه
�سي�ضعنا يف امل�سار ال�صحيح
نحو حتقيق ر�ؤية مملكة البحرين
 2030باعتمادنا التكنولوجيا
والإنرتنت يف جميع تعامالتنا
�سواء الأكادميية �أو الإدارية
واملالية».

و�أ�ضاف �أحمدي �أن النظام
يوفر مزيدًا من ال�شفافية يف
جميع الإجراءات ،بدءًا من مرحلة
الت�سجيل ثم املراجعة واملناق�شات
واال�ستف�سارات مع املجل�س
الأعلى للمناق�صات ،ومن ثم طرح
املناق�صة ،حتى ا�ستالم الأر�صدة،
وكلها تتم �إلكرتونيًا «�أون الين»،
كما وميكنك �إجراء �أي تعديل قبل
طرح املناق�صة مبا�شرة ،وبال�شك
�أن ذلك يوفر علينا كثريًا من الوقت
ً
عو�ضا عن املال املهدور
واجلهد،
�ساب ًقا يف الطريقة القدمية للتقدم
للمناق�صات .وبالإ�ضافة �إىل ذلك،
ف�إن هذا النظام ير�شدنا مبا�شرة
على املوردين املعتمدين من قبل
احلكومة دون احلاجة �إىل البحث
والتحري يف هذا الأمر ،كما ويتيح
للموردين ت�سديد ر�سوم كرا�سة
ال�شروط مبا�شرة� ،سواء نقدًا �أو عن
طريق ال�شيكات �أو بطاقة االئتمان.

واختتم مدير �إدارة املوارد
املالية حديثه بالقول« :نهنئ
بوليتكنك البحرين على هذا الإجناز
الذي ي�ضاف �إىل ر�صيد �إجنازاتها
الهادفة �إىل االرتقاء بالكلية نحو
م�صاف امل�ؤ�س�سات التعليمية
العاملية املرموقة ،والتي بال �شك
مل تكن لتكون لوال توجيهات
جمل�س �أمناء الكلية برئا�سة
ال�شيخ ه�شام بن عبدالعزيز �آل
خليفة ،والإدراة التنفيذية برئا�سة
القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي
الدكتور حممد �إبراهيم الع�سريي،
م�ؤكدًا �أن ان�ضمام البوليتكنك �إىل
هذا النظام ما هو �إال خطوة �أوىل
�ستتبعها خطوات قادمة �أكرث
تقد ًما وت�صب جميعها يف �سبيل
حتقيق ر�ؤية و�أهداف البوليتكنك
املتوافقة مع برنامج عمل احلكومة
 2014 – 2011ور�ؤيــة مملكــة
البحريــن .»2030

 131.2مليون دوالر �أرباح «�إنف�ستكورب» ال�سنوية
�أعلن «انف�ستكورب» ،امل�ؤ�س�سة املالية
املتخ�ص�صة يف اال�ستثمارات البديلة ،عن
نتائجها املالية لل�سنة املالية املنتهية يف 30
يونيو  ،2014حيث �أظهرت النتائج ا�ستمرار
الزخم يف �أداء «انف�ستكورب» متمثالً بارتفاع
�صايف �أرباحه بن�سبة  ،%25كما حقق منوا ً
ملحوظا ً يف ربحية ال�سهم عن ال�سنة املا�ضية
بلغت ن�سبته  .%84وبلغ �صايف �أرباح
«انف�ستكورب»  131.2مليون دوالر لل�سنة
املالية « 2014مقابل  104.9مليون دوالر

لل�سنة املالية  ،»2013ولي�س دينارا كما ورد
خط أ� يف العنوان املن�شور ام�س حول نتائج
اعمال انف�ستكورب.
وقال «انف�ستكورب» ان النتائج القوية
التي �شهدها خالل ال�سنة املالية  2014تعك�س
الزيادة امللحوظة يف الأن�شطة اال�ستثمارية يف
جميع خطوط العمل من اال�ستحواذات ،وبيع
ال�شركات ،وت�سويق اال�ستثمارات ،مدعومة
بنمو الطلب من قبل العمالء يف �أنحاء العامل
على اال�ستثمارات البديلة.

دبى ت�ست�ضيف معر�ض ًا يلقي ال�ضوء على قطاع لوج�ستيات الأغذية يف املنطقة
بعد عقود من ا�ستثمارات مبليارات الدوالرات
يف قطاعات الطريان والبنية التحتية البحرية
ومناطق التجارة احلرة يف دول جمل�س التعاون
اخلليجي؛ يت�صدر جدول �أعمال الدورة الأوىل من
معر�ض «جلفود ل�صناعة الأغذية» ،الذي ينظمه مركز
دبي التجاري العاملي من  11-9نوفمرب� ،صياغة
بنية حتتية اقليمية م�ستدامة اقت�صاديا ً للخدمات
اللوج�ستية للأغذية.
ونظرا ً للظروف املناخية والقيود املفرو�ضة على
ا�ستخدام الأرا�ضي؛ ت�ستورد دول اخلليج نحو %90
من احتياجاتها من الغذاء ،ويتوقع �أن ت�صل قيمة
واردات اخلليج من الأغذية �إىل  194مليار درهم
« 53.1مليار دوالر» مع حلول العام  2020وفق
وحدة «ايكونومي�ست» للمعلومات .وقد جتاوزت

واردات املنطقة من االغذية م�ستويات الطلب ما ي�ؤهل
دول جمل�س التعاون اخلليجي لت�صبح من املراكز
اللوج�ستية الكربى ل�صناعة الغذاء العاملية مدعومة
بتجارة �إعادة الت�صدير املهمة.
و�أكد �أحد كبار م�س�ؤويل �شركة اخلليج لل�سكر
«�أول م�صفاة لل�سكر يف منطقة اخلليج العربي» �أن
م�شاركتها يف الن�سخة الأوىل من معر�ض «جلفوود
ل�صناعة الأغذية» تنطلق من �أهميته وما ي�شكله من
من�صة مثالية للتفاعل مع العمالء وال�شركاء ورواد
قطاع �صناعة ومكونات الغذاء حول العامل .و�أ�ضاف �أن
املعر�ض يعد �أكرب معر�ض جتاري �سنوي يف املنطقة،
و�سي�شهد عددا ً قيا�سيا ً من الزائرين واملتخ�ص�صني
ورجال الأعمال من جميع �أنحاء العامل .وتهدف �شركة
اخلليج لل�سكر خالل املعر�ض �إىل جذب ا�ستثمارات

�إ�ضافية يف ال�سنوات املقبلة و�صوالً �إىل معر�ض �إك�سبو
العاملي .2020
وتبقى اللوج�ستيات اخلا�صة بالأغذية مكونا ً
جوهريا ً لقطاع اخلدمات اللوج�ستية يف الإمارات
الذي يتوقع �أن تبلغ قيمته  99مليار درهم يف العامل
« 2015امل�صدر :فرو�ست �آند �سوليفان» ،بينما ت�شري
�أرقام مركز دبي لل�سلع املتعددة �إىل �أن الإمارات تقوم
يف الوقت احلايل ب�إعادة ت�صدير قرابة ن�صف وارداتها
من املنتجات الغذائية �إىل بلدان �أخرى يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ورو�سيا والهند وباك�ستان و�شرق
�أفريقيا .وتعد الإمارات من بني �أكرب وجهات �إعادة
الت�صدير يف العامل ل�سلع مثل القهوة وال�شاي وال�سكر
والأرز ،وكانت الإمارات م�س�ؤولة عن نحو  %90من
�إعادة ت�صدير الأرز يف العامل عام .2010

من �ضمنها البحرين

اهتمام «اخلليج» بال�سياحة يرفع الطلب على �سفن الكروز
ذكرت جملة «جلف بيزن�س» انه خالل ال�سنوات
القليلة املا�ضية تزايدت ا�ستثمارات دول «اخلليجي»
يف قطاع ال�سياحة ،وذلك جلذب ح�صة �أكرب من
ال�سياح مبا فيها  21.7مليون �سائح من املتوقع ان
ي�ستخدموا �سفن كروز ال�سياحية التي تقوم بالرحالت
ال�سياحية يف .2014
وذكرت هيلني بيك املديرة االقليمية ل�شركة
«رويال كاريبيان انرتنا�شيونال» ان هناك زيادة يف
الطلب على �سفن الكروز يف البحرين وال�سعودية
والكويت وقطر واالمارات.
وقالت ان و�ضع الكويت قد حت�سن يف العامني
االخريين وهكذا احلال بالن�سبة لالردن ولبنان
و�سورية .غري ان اداء الدول الثالث الأخرية قد ت�أثر
ب�سبب اال�ضطرابات اجليو�سيا�سية.
وذكر دان اي�سيك�س الرئي�س التنفيذي ل�شركة
«الك�شاري كروز بورتفوليو» احدى �شركات ت�شغيل
�سفن الكروز ان الكثريين من مواطني «اخلليجي»
ي�ستخدمون هذه ال�سفن يف الرحالت باال�ضافة اىل

ان الكثري من خطوط �سفن الكروز تتطلع اىل املنطقة
جلذب املزيد من ال�سياح منها.
ووفقا ً لدرا�سة قامت بها �شركة «دي تي �سي �إم»
ف�إن دبي مبفردها ت�أمل ان ت�سجل حوايل مليون �سائح
ي�ستخدمون �سفن الكروز بحلول .2020
وا�ضافت الدرا�سة ان ال�سياحة عن طريق �سفن
الكروز من املتوقع ان متلأ خزائن االمارات بحوايل
 3مليارات دوالر من املتوقع ا�ضافتها اىل اقت�صاد
االمارات يف الفرتة ما بني .2010-2015
ومع هذه الإمكانيات التي مل يتم ا�ستغاللها ب�صفة
كاملة يف منطقة «اخلليجي» فان دول «اخلليجي»
تقوم بجهود م�شرتكة من اجل جعل املنطقة وجهة
�سياحية �شتوية ل�سفن الكروز .وقد مت ت�شكيل حتالف
«كروز ارابيا» الذي ي�ضم دبي و�أبوظبي وعمان يف
 2013من اجل حتقيق هذا الهدف.
كمـــا ان دول «اخلليجي» تقوم بتطوير مرافق
املوانئ مـــن اجــل جذب املزيد من خطوط �سفن
الكروز العاملية.

�أرباح تويوتا تفوق التوقعات يف الربع الأول
حققت تويوتا موتور زيادة
فاقت التوقعات بلغت  4.4باملئة
يف �أرباح الت�شغيل للفرتة من ابريل
�إىل يونيو ورفعت هدفها للمبيعات
الأمريكية على مدى ال�سنة املنتهية
يف مار�س املقبل مدعومة مببيعات
قوية لل�سيارات الريا�ضية متعددة
اال�ستخدامات وال�شاحنات يف �أكرب
�أ�سواقها.
وقالت �أكرب �شركة �سيارات يف

العامل من حيث املبيعات يوم الثالثاء
�إن �أرباح الت�شغيل للربع الأول بلغت
 692.7مليار ين « 6.76مليار دوالر»
بينما كان متو�سط تقديرات  13حملال
ا�ستطلعت �آراءهم توم�سون رويرتز
�آي/بي�/إي/ا�س  637.3مليار ين.
ولل�سنة املالية حتى مار�س
� 2015أبقت تويوتا على توقعاتها
لأرباح ت�شغيل قدرها  2.3تريليون
ين .و�سيكون ذلك م�ستوى قيا�سيا

مرتفعا رغم �أن ن�سبة الزيادة عن
ال�سنة ال�سابقة لن تتجاوز  0.3باملئة
مع تال�شي قوة الدفع الناجمة عن
تراجع الني الذي يعزز �أرباح الت�صدير.
ونال رفع �ضريبة املبيعات يف
اليابان يف ابريل من الطلب على
ال�سيارات اجلديدة لترتاجع املبيعات
املحلية لتويوتا  9.6باملئة على �أ�سا�س
�سنوي بني ابريل ويونيو �إىل 319
�ألفا و� 460سيارة.

