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08
تعزيًزا لدور »�صادرات البحرين« يف دعم ال�صادرات الوطنية

دعم 130 مليون دوالر من ال�صادرات اإىل 57 �صوًقا
باأنها  البحرين  �صادرات  اأعلنت 

الثالث  ال�صنوات  ــالل  خ جنحت 

دورهــا  على  احلفاظ  يف  املا�صية 

وت�صريع  ــة  ــاي رع يف  ــوري  ــح امل

وامل�صاهمة  املن�صاأ  املحلية  ال�صادرات 

اإجنــازات،  عدة  وحتقيق  منوها  يف 

ال�صركات  متكني  على  عملت  حيث 

القائمة يف مملكة البحرين، وبخا�صة 

املوؤ�ص�صات ال�صغرية واملتو�صطة، من 

ت�صدير منتجاتها وخدماتها لأ�صواق 

اإقليمية وعاملية رئي�صية.

�صادرات  اإن  ر�صمي  بيان  وقال 

وحتى  اإن�صائها  منذ  دعمت  البحرين 

املحلية  ال�صركات   2021 نهاية 

للتو�صع اإىل اأ�صواق الت�صدير الدولية 

دولر  مليون  من 130  اأكرث  حمققة 

اأكرث  اإىل  ال�صادرات  من  اأمريكي 

وذلك  العامل،  حول  �صوًقا   57 من 

كما   .2018 عام  يف  اإن�صائها  منذ 

البحرين من فر�ص  عززت �صادرات 

احلاليني  للم�صدرين  الت�صدير 

من  اأكــرث  مكنت  حيث  واملحتملني، 

الدخول  من  امل�صدرين  من   %23

من  اأكرث  ودعمت  جديدة  اأ�صواق  اإىل 

اجلدد، يف حني  امل�صدرين  من   %10

مثلت �صادرات اخلدمات اأكرث من %7 

من  اأكرث  الأعمال  �صاحبات  و�صكلت 

البحرين.  �صادرات  عمالء  من   %30

اإ�صافة اإىل ذلك، ويف الفرتة من يناير 

مت   ،2021 دي�صمرب  اإىل   2021

دولية  اأ�صواق  اإىل  �صادرات  ت�صهيل 

مليون   70 عن  تزيد  بقيمة  خمتلفة 

ارتفاًعا  ميثل  مما  اأمريكي،  دولر 

الذي  بالعام  باأكرث من 70% مقارنة 

�صبقه.

واأو�صح البيان: قدمت �صادرات 

العاملة  للموؤ�ص�صات  الدعم  البحرين 

اململكة  يف  القطاعات  خمتلف  يف 

من  نوًعا   56 من  ــرث  اأك لت�صدير 

بذلك  لتمكنها  واخلدمات،  املنتجات 

�صوًقا   57 من  اأكرث  اإىل  الدخول  من 

التعاون  جمل�ص  دول  م�صتوى  على 

اخلليجي، واآ�صيا، واأفريقيا، واأوروبا، 

املتحدة،  واململكة  واأ�ــصــرتالــيــا، 

المريكية،  املتحدة  ــات  ــولي وال

جمموعة  على  ــك  ذل يف  معتمدة 

التي  الت�صدير  حلول  من  متنوعة 

ت�صمح لل�صركات بتعزيز عملياتها من 

خالل ال�صادرات، ولتمنحها الفر�صة 

الت�صديرية،  احللول  من  لال�صتفادة 

منها تاأمني ائتمان ال�صادرات، و�صحن 

اللوج�صتية،  واخلدمات  ال�صادرات 

الدولية،  التجزئة  مبيعات  ومبادرة 

والتداول  ال�صادرات  وا�صت�صارات 

الدولية،  واملناق�صات  ـــدويل،  ال

الت�صدير،  عمليات  تي�صري  وخدمات 

واأبحاث �صوق ال�صادرات، ا�صافة اىل 

غريها من احللول الرامية اىل متكني 

فر�ص  من  ال�صتفادة  من  امل�صدرين 

خمتلف  يف  واأف�صل  اأكــرب  ت�صدير 

الأ�صواق امل�صتهدفة.

الإجنــازات،  هذه  على  وبناًء   

من  البحرين  ــادرات  ــص � متكنت 

على  العــــرتاف  على  احلــ�ــصــول 

خالل  من  وذلك  العاملي،  امل�صتوى 

ح�صدها لثالث جوائز عاملية مرموقة 

 ،2021 عام  يف  الأعمال  قطاع  يف 

وهي:

خلدمات  مي�صر  اأف�صل  جائزة   •
ال�صغرية  للموؤ�ص�صات  الت�صدير 

واملتو�صطة يف مملكة البحرين لعام 

التمويل  جوائز  من  املُقدمة   2021

الدولية 2021.

ت�صهيالت  مقدم  اأف�صل  جائزة   •
للم�صدرين  الدولية  لل�صفقات 

 Global( جــوائــز  يف  النا�صئني 

للعام   )Business Outlook
.2021

• جائزة اأف�صل �صركة يف ت�صريع 
امل�صنوعة  واخلدمات  املنتجات  منو 

 Globee( جوائز  يف  البحرين  يف 

.)Golden Bridge
زايد  �صّرح  املنا�صبة،  وبهذه 

ال�صناعة  وزير  الزياين،  را�صد  بن 

والتجارة وال�صياحة، رئي�ص جمل�ص 

بالقول:  البحرين،  �صادرات  اإدارة 

اأ�صا�صية  ركيزة  ال�صادرات  »تعترب 

ــادرات  �ــص وتلتزم  لقت�صادنا، 

جمال  يف  الدعم  بتقدمي  البحرين 

التي  ال�صركات  مل�صاعدة  الت�صدير 

لها  مقًرا  البحرين  مملكة  من  تتخذ 

للفر�ص  وال�صتعداد  النجاح  على 

�صادرات  برزت  امل�صتقبلية.  العاملية 

البحرين منذ اإن�صائها يف عام 2018 

الرائدة  الوطنية  املبادرات  كاإحدى 

ال�صركات  ــم  دع اإىل  تهدف  التي 

للعاملية  لالنتقال  البحرين  يف 

اأ�صواق  من  ح�صة  على  وال�صتحواذ 

التعاون  جمل�ص  دول  يف  الت�صدير 

اخلليجي وخارجها من خالل دعمها 

على  النتائج  توؤكد  اخلا�ص.  للقطاع 

البحرينية  املحلية  الريادية  املواهب 

وجت�صد القيمة الكبرية التي يحققها 

وهي  الوطني  لالقت�صاد  امل�صدرون 

�صادرات  ا�صرتاتيجية  اأن  على  دليل 

يف  بالتاأكيد  �صت�صاهم  البحرين 

قطاع  ا�صرتاتيجية  اأهــداف  حتقيق 

والتي   2026-2022 ال�صناعة 

مبادرات مبتكرة و�صاملة  تركز على 

القطاع  م�صاهمة  لزيادة  البعاد 

ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل 

من خالل تعزيز ال�صناعات الوطنية 

يف  للتو�صع  بالإ�صافة  وتنميتها 

البحرين  �صادرات  وخدمات  حلول 

وتعزيز  كفاءة  رفع  يف  وال�صهام 

التكامل ال�صناعي«.

�صريف  �صفاء  علقت  جهتها  من 

الرئي�ص  باأعمال  القائم  عبداخلالق، 

التنفيذي ل�صادرات البحرين، بالقول: 

�صادرات  لعبت  التاأ�صي�ص،  »منذ 

البحرين دوًرا مهًما يف تعزيز ت�صدير 

املنتجات واخلدمات التي �صنعت يف 

الظروف ال�صتثنائية  البحرين، رغم 

التي فر�صتها جائحة فريو�ص كورونا 

املا�صية.  الفرتة  يف  )كوفيد-19( 

وعلى الرغم من كل التحديات، قامت 

املزيد  بتمكني  البحرين  �صادرات 

من  اململكة  القائمة يف  ال�صركات  من 

خمتلف  يف  عمالئها  قاعدة  تو�صعة 

الأ�صواق الإقليمية والعاملية، وي�صرنا 

من  للمزيد  ا�صتهدافنا  عن  نعلن  اأن 

مع  يت�صق  مبا  الإيجابية  النتائج 

وبرنامج  القت�صادي  التعايف  خطة 

موؤخًرا  عنهما  املعلن  املايل  التوازن 

البحرين  مملكة  حكومة  قبل  من 

على  ونحن  اجلائحة،  بعد  ما  لفرتة 

ثقة باأن �صيكون لها اأثًرا اإيجابًيا على 

ب�صورة  الوطني  القت�صاد  انتعا�ص 

وجه  على  الت�صدير  وقطاع  عامة، 

اخل�صو�ص«.

�صفاء عبداخلالقزايد الزياين

وزير املالية ي�صارك يف االجتماع اال�صتثنائي 

للجنة التعاون املايل واالقت�صادي اخلليجي

اآل  خليفة  بن  �صلمان  ال�صيخ  �صارك 

الوطني  والقت�صاد  املالية  وزير  خليفة 

للجنة   )115( ال�صتثنائي  الجتماع  يف 

مبجل�ص  والقت�صادي  ــايل  امل التعاون 

عقد  الذي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون 

اأم�ص عن ُبعد؛ وذلك ملتابعة تنفيذ القرارات 

القت�صادية ال�صادرة من املجل�ص الأعلى يف 

دورته )42(.

املايل  التعاون  جلنة  ناق�صت  وقــد 

لدول  التعاون  مبجل�ص  والقت�صادي 

القرارات  الجتماع  خالل  العربية  اخلليج 

الأعلى  املجل�ص  من  ال�صادرة  القت�صادية 

يف دورته الـ)42(، والتي تهدف اإىل تعزيز 

العمل اخلليجي امل�صرتك واملت�صمنة تكليف 

من  عدد  لتنفيذ  عمل  خطة  بو�صع  اللجنة 

املوا�صيع مع حتديد املدة الزمنية ب�صاأنها.

�صركة مطار البحرين تن�صم

 اإىل عدد من املوانئ اجلوية العاملية 

عدد  اإىل  الدويل  البحرين  مطار  ان�صم   

متتلك  التي  العاملية  اجلوية  املوانئ  من 

يعمل  املطار  لعمليات  احتياطًيا  مركًزا 

الأعمال  ا�صتمرارية  ل�صمان  طاقته  بكامل 

وباعتبارها  الطوارئ.  حــالت  اأثناء  يف 

الأعمال  ا�صتمرارية  خطط  من  مهًما  جزًءا 

اجلديدة  املن�صاأة  هذه  تطابق  املطار،  يف 

مركز عمليات املطار الرئي�صي وتوؤدي املهام 

بجميع  مزودة  اأنها  كما  نف�صها،  بالفاعلية 

حالت  لإدارة  الالزمة  املتطورة  التقنيات 

الت�صغيلّية مبنتهى  والأعطال  ال�صطرابات 

الكفاءة.

مطار  ل�صركة  التنفيذي  الرئي�ص  واأكد 

اأن مركز  البنفالح  البحرين  حممد يو�صف 

من  حيوًيا  جــزًءا  ُيعترب  املطار  عمليات 

الأن�صطة اليومية لأي ميناء جوي، اإذ ي�صكل 

الت�صغيل  اأق�صام  جلميع  الرئي�صي  الع�صب 

ال�صلة، مو�صًحا  والعمليات واجلهات ذات 

الإجــراءات  جميع  اتخذت  قد  ال�صركة  اأن 

الالزمة لتجنب اأي اأعطال ت�صغيلية يف هذا 

املرفق بالغ الأهمية من اأجل �صمان ت�صغيل 

املطار ب�صال�صة وكفاءة على مدار 24 �صاعة 

دون اأي تعطل. وعالوة على ذلك، مت اإعداد 

مرفق اآخر يف مقر �صركة مطار البحرين، اإذ 

متثل هذه املن�صاأة الحتياطية ن�صخة طبق 

مزودة  وهي  الرئي�صي،  املركز  من  الأ�صل 

بجميع التقنيات املتطورة الالزمة للتعامل 

اأنه ميكن  اإىل  اأي حالت تعطل، م�صرًيا  مع 

اإىل  الو�صول  املطار  عمليات  مركز  لفريق 

حالت  يف  �صهولة  بكل  الحتياطي  املركز 

الطوارئ التي قد توؤدي اإىل تعطل عمليات 

اأن  موؤكًدا  اهلل،  �صمح  ل  امل�صافرين  مبنى 

امل�صتوى  بهذا  احتياطية  من�صاأة  امتالك 

املتطور لي�ص من املمار�صات ال�صائعة التي 

عادًة،  الأخرى  العاملية  املطارات  تنتهجها 

بكونه  الــدويل  البحرين  مطار  يفخر  لذا 

�صمن قلة من املوانئ اجلوية الأكرث كفاءة 

وفاعلية.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  التقت 

البحرين  بكلية  الأكادميية  لل�صوؤون 

الدكتورة  البحرين(  )بوليتكنك  التقنية 

املكاتب  جمعية  رئي�ص  البوعينني،  رمي 

الهند�صية يف البحرين )AEOB( املهند�ص 

البوليتكنك  حرم  يف  وذلك  العمران،  مازن 

اجلانبان  ناق�ص  حيث  عي�صى،  مبدينة 

بهدف  امل�صرتكة  والتدريب  التعاون  فر�ص 

تعزيز الكفاءات الوطنية العاملة يف جمال 

الهند�صة.

�صقل  اإعادة  اآفاق  الطرفان  وناق�ص 

مهارات املهند�صني والر�صامني املختلفني يف 

البحرين، فكانت برامج التدريب املخ�ص�صة 

الأ�صاليب  بني  من  املهنية  واملوؤهالت 

املقرتحة لتعزيز القوى العاملة الهند�صية.

التنفيذي  الرئي�ص  نائب  و�صّرحت 

لل�صوؤون الأكادميية الدكتورة رمي البوعينني 

باأن البوليتكنك توؤمن باأن م�صتقبل الرفاهية 

�صيعتمد  للمملكة  والقت�صادية  الجتماعية 

على تزويد �صوق العمل بقوة عاملة موؤهلة 

على  البوليتكنك  حر�ص  موؤكدة  وماهرة، 

تقدمي املوؤهالت الأكادميية واملهنية ل�صركائها 

يف ال�صناعة من خالل حت�صني مهارات القوى 

متطلبات  لتلبية  ت�صكيلها  واإعادة  العاملة 

�صوق العمل، كجزء من خطتها ال�صرتاتيجية 

.2024-2020

املكاتب  جمعية  رئي�ص  اأ�صاد  وبدوره، 

الهند�صية املهند�ص مازن العمران بتجاوب 

اللقاء،  هذا  تنظيم  يف  ال�صريع  البوليتكنك 

ب�صهادات  الفنيني  تزويد  �صرورة  موؤكًدا 

بهدف  الهند�صي  القطاع  يف  للعمل  مهنية 

تعزيز البحرنة. 

التن�صيق  �صرورة  اإىل  العمران  واأ�صار 

ذات  اجلهات  بقية  مع  والتوا�صل  الدائم 

والتنمية  العمل  وزارة  مثل:  العالقة 

)متكني(،  العمل  و�صندوق  الجتماعية، 

وجمل�ص تنظيم مزاولة املهن الهند�صية، من 

اأجل ت�صهيل اإجراءات دمج هوؤلء الفنيني يف 

القطاع الهند�صي.

نائب  البوليتكنك:  من  الجتماع  ح�صر 

الأكادميية  لل�صوؤون  التنفيذي  الرئي�ص 

كلية  وعميد  البوعينني،  رمي  الدكتورة 

الهند�صة والت�صميم وتكنولوجيا املعلومات 

كري�صتاكي�ص  الدكتور  والت�صالت 

تكنولوجيا  اإدارة  ومدير  باباجورجيو، 

ح�صن،  علي  ال�صيد  والت�صالت  املعلومات 

ال�صناعي  الت�صال  مدير  باأعمال  والقائم 

ال�صيد عبدالر�صا د�صمال. فيما مثل جمعية 

جمل�ص  رئي�ص  من:  كل  الهند�صية  املكاتب 

الإدارة املهند�ص مازن العمران، واأمني ال�صر 

املهند�ص عبداحل�صن احلايكي، ونور  العام 

املطوع من العالقات العامة.

»البوليتكنك« و»جمعية املكاتب الهند�صية« 

تناق�صان فر�ص التعاون والتدريب

اأول وزارة حكومية تنال هذه ال�صهادة يف البحرين 

 ال�صناعة والتجارة حت�صد �صهادة ا�صتمرارية االأعمال

ال�صناعة  وزارة  جنحت 

اإجتياز  يف  وال�صياحة  والتجارة 

التدقيق اخلارجي ل�صهادة اليزو 

العمال  ا�صتمرارية  نظام  يف 

الذي   )ISO22301:2019(

املانحة  اجلهة  من  تنفيذه  مت 

»اأول  بذلك  ولت�صبح  لل�صهادة، 

مملكة  يف  حكومية  وزارة 

من  النوع  هذا  تنال  البحرين« 

املتقدمة،  الدولية  ال�صهادات 

لتطبيق  امل�صتمرة  اجلهود  �صمن 

الأعمال  ا�صتمرارية  اإدارة 

خمتلف  يف  الأزمات  واإدارة 

املحتملة،  و  املمكنة  الظروف 

اجتيازها  من  ا  اأي�صً متكنت  كما 

وح�صولها  اخلارجي  التدقيق 

نظام  يف  الآيزو  �صهادة  على 

املهنية  وال�صالمة  ال�صحة  اإدارة 

 )I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8 (

وزارة  »ثاين  بذلك  ولت�صبح 

يف  البحرين«  مملكة  يف  حكومية 

لتطبيق  ال�صهادة  على  ح�صولها 

دولًيا  املعتمدة  املمار�صات  اأف�صل 

الوزارات  اأوائل  من  ولت�صبح 

النوع  هذا  تنال  التي  احلكومية 

املتقدمة  الدولية  ال�صهادات  من 

ال�صاعية  الوزارة  جهود  �صمن 

والأحداث  للمخاطر  للت�صدي 

باأف�صل  والتزامها  املحتملة 

نتائج  جاءت  حيث  املمار�صات، 

مطابقة  اخلارجي  التدقيق 

اأية مالحظات خالف  وخالية من 

ال�صتحقاق،  لهذا  املحددة  الأطر 

اأقدم  من  بكونها  تفخر  كما 

�صهادة  على  احلا�صلة  الوزارات 

)الآيزو 9001( منذ عام 2003، 

ا�صتدامة  على  حافظت  وقد 

والذي  الآيزو،  نظام  ر�صيدها يف 

يف  العمل  فريق  اهتمام  يعك�ص 

ق�صم اجلودة التابع للوزارة على 

اإجناح النظام وتطويره.

بن  زايد  اأكد  املنا�صبة  وبهذه 

ال�صناعة  وزير  الزياين  را�صد 

هذا  اأن  وال�صياحة  والتجارة 

من  كبري  بدعم  حتقق  الإجناز 

احلكومة املوقرة واإميانها بتطوير 

ب�صكل  وتفعيلها  الدولية  الأنظمة 

خمتلف  تطوير  على  ينعك�ص 

ال�صحة  لت�صمل  العمل  جوانب 

)الآيزو  املهنية  وال�صالمة 

ISO45001:2018( اإ�صافة اإىل 

واإدارة  الأعمال  ا�صتمرارية  نظام 

 )ISO22301:2019( الأزمات 

)الآيزو  اجلودة  اإدارة  ونظام 

ومبا   ،)ISO22301:2019

ي�صب يف تطوير العمل املوؤ�ص�صي 

بالوزارة  الأداء  كفاءة  ورفع 

العمل  ا�صتمرارية  على  والتاأكيد 

املخاطر  من  الأعمال  حماية  و 

حتديد  اأبرزها  من  ياأتي  التي 

ا�صتمرارية  ل�صمان  املخاطر 

ال�صوابط  وو�صع  الأعمال 

اإىل  اإ�صافة  لإدارتها،  املنا�صبة 

تاأثري  خلف�ص  وقائي  منهج  تبني 

احلوادث لأدنى م�صتوى، و�صمان 

الأ�صا�صية  الأعمال  ا�صتمرارية 

وتخفي�ص  الأزمات،  اأوقات  خالل 

لأدنى  العمل  عن  التوقف  فرتات 

م�صتوى عند التعر�ص لأي حادث 

حدوثها  احتمالية  من  واحلد 

ملواجهتها،  الدائم  وال�صتعداد 

للرغبة  تتويًجا  ياأتي  وذلك 

املتوا�صلة  واجلهود  امل�صتمرة 

والنظم  للمنهجيات  وفًقا  بالعمل 

الركيزة  تعترب  التي  العاملية 

وجودة  مهنية  لتعزيز  الأ�صا�صية 

رفع  يف  ي�صاهم  مما  الأداء، 

يف  والإنتاجية  الكفاءة  م�صتوى 

الوزارة. 

الزياين  را�صد  بن  زايد  واأ�صاد 

بذلها  التي  الطبيبة  باجلهود 

فريق العمل وعلى راأ�صهم الوكيل 

ال�صيد  واملوارد  للرقابة  امل�صاعد 

اأجل  من  الأ�صراف  العزيز  عبد 

تاأمني كل الإجراءات واتخاذ جميع 

التي  املطلوبة  الوقائية  التدابري 

الدولية  املعايري  مع  تتما�صى 

للجودة.

وبني وزير ال�صناعة والتجارة 

وال�صياحة باأن الوزارة على التزام 

اجلودة  اإدارة  نظام  بتطبيق  تام 

بح�صب   )ISO9001:2015(

الدولية  املوا�صفة  متطلبات 

مل�صريتها  الداعمة  ال�صبل  كاأحد 

اإنها  حيث  امل�صتمر،  التح�صني  يف 

بعملها  الأخرية  الآونة  يف  ارتقت 

طريق  عن  الأ�صعدة  جميع  على 

تطبيق اأف�صل املمار�صات يف جمال 

احلوكمة، وكذلك التخطيط الفعال 

لرفع  ال�صنوية  الأهداف  لتحقيق 

والبحث  واجلودة  اأدائها  م�صتوى 

الدائم عن فر�ص للتح�صني امل�صتمر 

اخلدمات  تقدمي  كفاءة  ل�صمان 

لتلبية احتياجات العمالء، واإيجاد 

اأف�صل تكامل وتن�صيق بني الإدارات 

النحو  على  العمليات  لربط 

للتحكم  اآلية  ال�صحيح، مع و�صع 

عن  ف�صالً  املحتملة،  املخاطر  يف 

التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي 

لت�صحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

وزير ال�صناعة والتجارة وال�صياحة يتو�ّصط فريق اجلودة


