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تعزي ًزا لدور «�صادرات البحرين» يف دعم ال�صادرات الوطنية

وزير املالية ي�شارك يف االجتماع اال�ستثنائي
للجنة التعاون املايل واالقت�صادي اخلليجي

دعم  130مليون دوالر من ال�صادرات �إىل ً 57
�سوقا
�أعلنت �صادرات البحرين ب�أنها
جنحت خ�لال ال�سنوات الثالث
املا�ضية يف احلفاظ على دوره��ا
امل��ح��وري يف رع��اي��ة وت�سريع
ال�صادرات املحلية املن� أش� وامل�ساهمة
يف منوها وحتقيق عدة �إجن��ازات،
حيث عملت على متكني ال�شركات
القائمة يف مملكة البحرين ،وبخا�صة
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة ،من
ت�صدير منتجاتها وخدماتها لأ�سواق
�إقليمية وعاملية رئي�سية.
وقال بيان ر�سمي �إن �صادرات
البحرين دعمت منذ �إن�شائها وحتى
نهاية  2021ال�شركات املحلية
للتو�سع �إىل �أ�سواق الت�صدير الدولية
حمققة �أكرث من  130مليون دوالر
�أمريكي من ال�صادرات �إىل �أكرث
من � 57سو ًقا حول العامل ،وذلك
منذ �إن�شائها يف عام  .2018كما
عززت �صادرات البحرين من فر�ص
الت�صدير للم�صدرين احلاليني
واملحتملني ،حيث مكنت �أك�ثر من
 %23من امل�صدرين من الدخول
�إىل �أ�سواق جديدة ودعمت �أكرث من
 %10من امل�صدرين اجلدد ،يف حني
مثلت �صادرات اخلدمات �أكرث من %7
و�شكلت �صاحبات الأعمال �أكرث من
 %30من عمالء �صادرات البحرين.
�إ�ضافة �إىل ذلك ،ويف الفرتة من يناير
� 2021إىل دي�سمرب  ،2021مت
ت�سهيل �صادرات �إىل �أ�سواق دولية
خمتلفة بقيمة تزيد عن  70مليون
دوالر �أمريكي ،مما ميثل ارتفاعًا
ب�أكرث من  %70مقارنة بالعام الذي
�سبقه.
و�أو�ضح البيان :قدمت �صادرات
البحرين الدعم للم�ؤ�س�سات العاملة
يف خمتلف القطاعات يف اململكة
لت�صدير �أك�ثر من  56نوعًا من
املنتجات واخلدمات ،لتمكنها بذلك
من الدخول �إىل �أكرث من � 57سو ًقا

زايد الزياين

�صفاء عبداخلالق

على م�ستوى دول جمل�س التعاون
اخلليجي ،و�آ�سيا ،و�أفريقيا ،و�أوروبا،
و�أ���س�ترال��ي��ا ،واململكة املتحدة،
وال��والي��ات املتحدة االمريكية،
معتمدة يف ذل��ك على جمموعة
متنوعة من حلول الت�صدير التي
ت�سمح لل�شركات بتعزيز عملياتها من
خالل ال�صادرات ،ولتمنحها الفر�صة
لال�ستفادة من احللول الت�صديرية،
منها ت�أمني ائتمان ال�صادرات ،و�شحن
ال�صادرات واخلدمات اللوج�ستية،
ومبادرة مبيعات التجزئة الدولية،
وا�ست�شارات ال�صادرات والتداول
ال���دويل ،واملناق�صات الدولية،
وخدمات تي�سري عمليات الت�صدير،
و�أبحاث �سوق ال�صادرات ،ا�ضافة اىل
غريها من احللول الرامية اىل متكني
امل�صدرين من اال�ستفادة من فر�ص
ت�صدير �أك�بر و�أف�ضل يف خمتلف
الأ�سواق امل�ستهدفة.
وبنا ًء على هذه الإجن��ازات،
متكنت ���ص��ادرات البحرين من
احل�����ص��ول على االع��ت�راف على
امل�ستوى العاملي ،وذلك من خالل
ح�صدها لثالث جوائز عاملية مرموقة
يف قطاع الأعمال يف عام ،2021
وهي:
• جائزة �أف�ضل مي�سر خلدمات
الت�صدير للم�ؤ�س�سات ال�صغرية

واملتو�سطة يف مملكة البحرين لعام
 2021املُقدمة من جوائز التمويل
الدولية .2021
• جائزة �أف�ضل مقدم ت�سهيالت
لل�صفقات الدولية للم�صدرين
النا�شئني يف ج��وائ��ز (Global
 )Business Outlookللعام
.2021
• جائزة �أف�ضل �شركة يف ت�سريع
منو املنتجات واخلدمات امل�صنوعة
يف البحرين يف جوائز (Globee
.)Golden Bridge
وبهذه املنا�سبة� ،ص ّرح زايد
بن را�شد الزياين ،وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة ،رئي�س جمل�س
�إدارة �صادرات البحرين ،بالقول:
«تعترب ال�صادرات ركيزة �أ�سا�سية
القت�صادنا ،وتلتزم ���ص��ادرات
البحرين بتقدمي الدعم يف جمال
الت�صدير مل�ساعدة ال�شركات التي
تتخذ من مملكة البحرين مق ًرا لها
على النجاح واال�ستعداد للفر�ص
العاملية امل�ستقبلية .برزت �صادرات
البحرين منذ �إن�شائها يف عام 2018
ك�إحدى املبادرات الوطنية الرائدة
التي تهدف �إىل دع��م ال�شركات
يف البحرين لالنتقال للعاملية
واال�ستحواذ على ح�صة من �أ�سواق
الت�صدير يف دول جمل�س التعاون

اخلليجي وخارجها من خالل دعمها
للقطاع اخلا�ص .ت�ؤكد النتائج على
املواهب الريادية املحلية البحرينية
وجت�سد القيمة الكبرية التي يحققها
امل�صدرون لالقت�صاد الوطني وهي
دليل على �أن ا�سرتاتيجية �صادرات
البحرين �ست�ساهم بالت�أكيد يف
حتقيق �أه��داف ا�سرتاتيجية قطاع
ال�صناعة  2026-2022والتي
تركز على مبادرات مبتكرة و�شاملة
االبعاد لزيادة م�ساهمة القطاع
ال�صناعي يف الناجت املحلي الإجمايل
من خالل تعزيز ال�صناعات الوطنية
وتنميتها بالإ�ضافة للتو�سع يف
حلول وخدمات �صادرات البحرين
واال�سهام يف رفع كفاءة وتعزيز
التكامل ال�صناعي».
من جهتها علقت �صفاء �شريف
عبداخلالق ،القائم ب�أعمال الرئي�س
التنفيذي ل�صادرات البحرين ،بالقول:
«منذ الت�أ�سي�س ،لعبت �صادرات
البحرين دو ًرا مهمًا يف تعزيز ت�صدير
املنتجات واخلدمات التي �صنعت يف
البحرين ،رغم الظروف اال�ستثنائية
التي فر�ضتها جائحة فريو�س كورونا
(كوفيد )19-يف الفرتة املا�ضية.
وعلى الرغم من كل التحديات ،قامت
�صادرات البحرين بتمكني املزيد
من ال�شركات القائمة يف اململكة من
تو�سعة قاعدة عمالئها يف خمتلف
الأ�سواق الإقليمية والعاملية ،وي�سرنا
�أن نعلن عن ا�ستهدافنا للمزيد من
النتائج الإيجابية مبا يت�سق مع
خطة التعايف االقت�صادي وبرنامج
التوازن املايل املعلن عنهما م�ؤخ ًرا
من قبل حكومة مملكة البحرين
لفرتة ما بعد اجلائحة ،ونحن على
ثقة ب�أن �سيكون لها �أث ًرا �إيجابيًا على
انتعا�ش االقت�صاد الوطني ب�صورة
عامة ،وقطاع الت�صدير على وجه
اخل�صو�ص».

�شارك ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل
خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني
يف االجتماع اال�ستثنائي ( )115للجنة
التعاون امل��ايل واالقت�صادي مبجل�س
التعاون لدول اخلليج العربية الذي عقد
�أم�س عن ُبعد؛ وذلك ملتابعة تنفيذ القرارات
االقت�صادية ال�صادرة من املجل�س الأعلى يف
دورته (.)42
وق��د ناق�شت جلنة التعاون املايل
واالقت�صادي مبجل�س التعاون لدول
اخلليج العربية خالل االجتماع القرارات
االقت�صادية ال�صادرة من املجل�س الأعلى
يف دورته الـ( ،)42والتي تهدف �إىل تعزيز
العمل اخلليجي امل�شرتك واملت�ضمنة تكليف
اللجنة بو�ضع خطة عمل لتنفيذ عدد من
املوا�ضيع مع حتديد املدة الزمنية ب�ش�أنها.

�شركة مطار البحرين تن�ضم
�إىل عدد من املوانئ اجلوية العاملية
ان�ضم مطار البحرين الدويل �إىل عدد
من املوانئ اجلوية العاملية التي متتلك
مرك ًزا احتياط ًيا لعمليات املطار يعمل
بكامل طاقته ل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال
يف �أثناء ح��االت الطوارئ .وباعتبارها
جز ًءا مه ًما من خطط ا�ستمرارية الأعمال
يف املطار ،تطابق هذه املن�ش�أة اجلديدة
مركز عمليات املطار الرئي�سي وت�ؤدي املهام
بالفاعلية نف�سها ،كما �أنها مزودة بجميع
التقنيات املتطورة الالزمة لإدارة حاالت
اال�ضطرابات والأعطال الت�شغيل ّية مبنتهى
الكفاءة.
و�أكد الرئي�س التنفيذي ل�شركة مطار
البحرين حممد يو�سف البنفالح �أن مركز
عمليات املطار ُيعترب ج��ز ًءا حيو ًيا من
الأن�شطة اليومية لأي ميناء جوي� ،إذ ي�شكل
الع�صب الرئي�سي جلميع �أق�سام الت�شغيل
مو�ضحا
والعمليات واجلهات ذات ال�صلة،
ً
�أن ال�شركة قد اتخذت جميع الإج��راءات

الالزمة لتجنب �أي �أعطال ت�شغيلية يف هذا
املرفق بالغ الأهمية من �أجل �ضمان ت�شغيل
املطار ب�سال�سة وكفاءة على مدار � 24ساعة
دون �أي تعطل .وعالوة على ذلك ،مت �إعداد
مرفق �آخر يف مقر �شركة مطار البحرين� ،إذ
متثل هذه املن�ش�أة االحتياطية ن�سخة طبق
الأ�صل من املركز الرئي�سي ،وهي مزودة
بجميع التقنيات املتطورة الالزمة للتعامل
ريا �إىل �أنه ميكن
مع �أي حاالت تعطل ،م�ش ً
لفريق مركز عمليات املطار الو�صول �إىل
املركز االحتياطي بكل �سهولة يف حاالت
الطوارئ التي قد ت�ؤدي �إىل تعطل عمليات
مبنى امل�سافرين ال �سمح اهلل ،م�ؤكدًا �أن
امتالك من�ش�أة احتياطية بهذا امل�ستوى
املتطور لي�س من املمار�سات ال�شائعة التي
تنتهجها املطارات العاملية الأخرى عاد ًة،
لذا يفخر مطار البحرين ال��دويل بكونه
�ضمن قلة من املوانئ اجلوية الأكرث كفاءة
وفاعلية.

�أول وزارة حكومية تنال هذه ال�شهادة يف البحرين

ال�صناعة والتجارة حت�صد �شهادة ا�ستمرارية الأعمال
«البوليتكنك» و«جمعية املكاتب الهند�سية»
تناق�شان فر�ص التعاون والتدريب
التقت نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الأكادميية بكلية البحرين
التقنية (بوليتكنك البحرين) الدكتورة
رمي البوعينني ،رئي�س جمعية املكاتب
الهند�سية يف البحرين ( )AEOBاملهند�س
مازن العمران ،وذلك يف حرم البوليتكنك
مبدينة عي�سى ،حيث ناق�ش اجلانبان
فر�ص التعاون والتدريب امل�شرتكة بهدف
تعزيز الكفاءات الوطنية العاملة يف جمال
الهند�سة.
وناق�ش الطرفان �آفاق �إعادة �صقل
مهارات املهند�سني والر�سامني املختلفني يف
البحرين ،فكانت برامج التدريب املخ�ص�صة
وامل�ؤهالت املهنية من بني الأ�ساليب
املقرتحة لتعزيز القوى العاملة الهند�سية.
و�ص ّرحت نائب الرئي�س التنفيذي
لل�ش�ؤون الأكادميية الدكتورة رمي البوعينني
ب�أن البوليتكنك ت�ؤمن ب�أن م�ستقبل الرفاهية
االجتماعية واالقت�صادية للمملكة �سيعتمد
على تزويد �سوق العمل بقوة عاملة م�ؤهلة
وماهرة ،م�ؤكدة حر�ص البوليتكنك على
تقدمي امل�ؤهالت الأكادميية واملهنية ل�شركائها
يف ال�صناعة من خالل حت�سني مهارات القوى
العاملة و�إعادة ت�شكيلها لتلبية متطلبات
�سوق العمل ،كجزء من خطتها اال�سرتاتيجية
.2024-2020

وبدوره� ،أ�شاد رئي�س جمعية املكاتب
الهند�سية املهند�س مازن العمران بتجاوب
البوليتكنك ال�سريع يف تنظيم هذا اللقاء،
م�ؤكدًا �ضرورة تزويد الفنيني ب�شهادات
مهنية للعمل يف القطاع الهند�سي بهدف
تعزيز البحرنة.
و�أ�شار العمران �إىل �ضرورة التن�سيق
الدائم والتوا�صل مع بقية اجلهات ذات
العالقة مثل :وزارة العمل والتنمية
االجتماعية ،و�صندوق العمل (متكني)،
وجمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية ،من
�أجل ت�سهيل �إجراءات دمج ه�ؤالء الفنيني يف
القطاع الهند�سي.
ح�ضر االجتماع من البوليتكنك :نائب
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون الأكادميية
الدكتورة رمي البوعينني ،وعميد كلية
الهند�سة والت�صميم وتكنولوجيا املعلومات
كري�ستاكي�س
الدكتور
واالت�صاالت
باباجورجيو ،ومدير �إدارة تكنولوجيا
املعلومات واالت�صاالت ال�سيد علي ح�سن،
والقائم ب�أعمال مدير االت�صال ال�صناعي
ال�سيد عبدالر�ضا د�سمال .فيما مثل جمعية
املكاتب الهند�سية كل من :رئي�س جمل�س
الإدارة املهند�س مازن العمران ،و�أمني ال�سر
العام املهند�س عبداحل�سن احلايكي ،ونور
املطوع من العالقات العامة.

جنحت وزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة يف �إجتياز
التدقيق اخلارجي ل�شهادة االيزو
يف نظام ا�ستمرارية االعمال
( )ISO22301:2019الذي
مت تنفيذه من اجلهة املانحة
لل�شهادة ،ولت�صبح بذلك «�أول
وزارة حكومية يف مملكة
البحرين» تنال هذا النوع من
ال�شهادات الدولية املتقدمة،
�ضمن اجلهود امل�ستمرة لتطبيق
الأعمال
ا�ستمرارية
�إدارة
و�إدارة الأزمات يف خمتلف
الظروف املمكنة و املحتملة،
كما متكنت � ً
أي�ضا من اجتيازها
التدقيق اخلارجي وح�صولها
على �شهادة الآيزو يف نظام
�إدارة ال�صحة وال�سالمة املهنية
( )I S O 4 5 0 0 1 : 2 0 1 8
ولت�صبح بذلك «ثاين وزارة
حكومية يف مملكة البحرين» يف
ح�صولها على ال�شهادة لتطبيق
�أف�ضل املمار�سات املعتمدة دول ًيا
ولت�صبح من �أوائل الوزارات
احلكومية التي تنال هذا النوع
من ال�شهادات الدولية املتقدمة
�ضمن جهود الوزارة ال�ساعية
للت�صدي للمخاطر والأحداث
املحتملة والتزامها ب�أف�ضل
املمار�سات ،حيث جاءت نتائج
التدقيق اخلارجي مطابقة
وخالية من �أية مالحظات خالف
الأطر املحددة لهذا اال�ستحقاق،
كما تفخر بكونها من �أقدم

يتو�سط فريق اجلودة
وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
ّ

الوزارات احلا�صلة على �شهادة
(الآيزو  )9001منذ عام ،2003
وقد حافظت على ا�ستدامة
ر�صيدها يف نظام الآيزو ،والذي
يعك�س اهتمام فريق العمل يف
ق�سم اجلودة التابع للوزارة على
�إجناح النظام وتطويره.
وبهذه املنا�سبة �أكد زايد بن
را�شد الزياين وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة �أن هذا
الإجناز حتقق بدعم كبري من
احلكومة املوقرة و�إميانها بتطوير
الأنظمة الدولية وتفعيلها ب�شكل
ينعك�س على تطوير خمتلف
جوانب العمل لت�شمل ال�صحة
(الآيزو
املهنية
وال�سالمة
� )ISO45001:2018إ�ضافة �إىل
نظام ا�ستمرارية الأعمال و�إدارة
الأزمات ()ISO22301:2019
ونظام �إدارة اجلودة (الآيزو
ومبا
،)ISO22301:2019

ي�صب يف تطوير العمل امل�ؤ�س�سي
ورفع كفاءة الأداء بالوزارة
والت�أكيد على ا�ستمرارية العمل
و حماية الأعمال من املخاطر
التي ي�أتي من �أبرزها حتديد
املخاطر ل�ضمان ا�ستمرارية
ال�ضوابط
وو�ضع
الأعمال
املنا�سبة لإدارتها� ،إ�ضافة �إىل
تبني منهج وقائي خلف�ض ت�أثري
احلوادث لأدنى م�ستوى ،و�ضمان
ا�ستمرارية الأعمال الأ�سا�سية
خالل �أوقات الأزمات ،وتخفي�ض
فرتات التوقف عن العمل لأدنى
م�ستوى عند التعر�ض لأي حادث
واحلد من احتمالية حدوثها
واال�ستعداد الدائم ملواجهتها،
تتويجا للرغبة
وذلك ي�أتي
ً
امل�ستمرة واجلهود املتوا�صلة
بالعمل وف ًقا للمنهجيات والنظم
العاملية التي تعترب الركيزة
الأ�سا�سية لتعزيز مهنية وجودة

الأداء ،مما ي�ساهم يف رفع
م�ستوى الكفاءة والإنتاجية يف
الوزارة.
و�أ�شاد زايد بن را�شد الزياين
باجلهود الطبيبة التي بذلها
فريق العمل وعلى ر�أ�سهم الوكيل
امل�ساعد للرقابة واملوارد ال�سيد
عبد العزيز الأ�شراف من �أجل
ت�أمني كل الإجراءات واتخاذ جميع
التدابري الوقائية املطلوبة التي
تتما�شى مع املعايري الدولية
للجودة.
وبني وزير ال�صناعة والتجارة
وال�سياحة ب�أن الوزارة على التزام
تام بتطبيق نظام �إدارة اجلودة
( )ISO9001:2015بح�سب
متطلبات املوا�صفة الدولية
ك�أحد ال�سبل الداعمة مل�سريتها
يف التح�سني امل�ستمر ،حيث �إنها
ارتقت يف الآونة الأخرية بعملها
على جميع الأ�صعدة عن طريق
تطبيق �أف�ضل املمار�سات يف جمال
احلوكمة ،وكذلك التخطيط الفعال
لتحقيق الأهداف ال�سنوية لرفع
م�ستوى �أدائها واجلودة والبحث
الدائم عن فر�ص للتح�سني امل�ستمر
ل�ضمان كفاءة تقدمي اخلدمات
لتلبية احتياجات العمالء ،و�إيجاد
�أف�ضل تكامل وتن�سيق بني الإدارات
لربط العمليات على النحو
ال�صحيح ،مع و�ضع �آلية للتحكم
يف املخاطر املحتملة ،ف�ضالً عن
التوثيق الفعال والتدقيق الداخلي
لت�صحيح الأخطاء وعدم تكرارها.

