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�إجناز تو�سعة غاز البحرين خالل العام ..2018

« »758مليار قدم مكعب ارتفاع �إنتاج الغاز البحريني
ارت��ف��ع �إن��ت��اج مملكة ال��ب��ح��ري��ن م��ن ال��غ��از
الطبيعي وال��غ��از امل�صاحب بن�سبة %1.9
خ�ل�ال ال��ع��ام امل��ن�����ص��رم  2017لي�صل �إل��ى
 758.030م��ل��ي��ار ق����دم م��ك��ع��ب ،م��ق��ارن��ة
بـ 743.803مليار قدم مكعب يف العام .2016
و ُت��ظ��هِ��ر بيانات التقرير ال�سنوي للهيئة
ال��وط��ن��ي��ة ل��ل��ن��ف��ط وال����غ����از ال���ت���ي ���ص��درت
ح���دي���ث���اً� ،أن �إن���ت���اج ال��ب��ح��ري��ن م���ن ال��غ��از
الطبيعي �سجل من�� ًوا بن�سبة  %2.9لي�صل
�إل��ى  514.389مليار ق��دم مكعب يف العام
 ،2017مقارن ًة بـ 499.884مليار قدم مكعب
يف العام � ،2016أما �إنتاج البحرين من الغاز
امل�����ص��اح��ب ف�تراج��ع بن�سبة طفيفة تقدر
بـ� %0.11إلى  243.641مليار قدم مكعب يف
العام  ،2017مقارنة ب��ـ 243.919مليار قدم
مكعب يف العام .2016
وف��ي��م��ا يتعلق بن�سب ا���س��ت��ه�لاك ال��غ��از يف
ال��ب��ح��ري��ن ت�شري ال��ب��ي��ان��ات �إل���ى �أن هيئة
الكهرباء واملاء و�شركات الكهرباء اخلا�صة
الأخرى ا�ستحوذت على املرتبة الأولى من
�إن��ت��اج ال��غ��از ب����ـ 235.965مليار ق��دم مكعب
وبن�سبة  %31من �إنتاج الغاز ،يليها املعاد
ح��قْ�� ُن��ه ب�����ـ 220.266مليار ق��دم مكعب� ،أي
بن�سبة تبلغ  ،%29وتليها ���ش��رك��ة �أمل��ن��ي��وم
البحرين (�ألبا) مبعدل ا�ستهالك �سنوي
بلغ  139.328مليار ق��دم مكعب ،وبن�سبة
.%19
و ُتظهِر الأرق���ام �أن �شركة نفط البحرين
(ب���اب���ك���و) ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى ن�����س��ب��ة  %7من
�إنتاج الغاز مبا يعادل  54.869مليار قدم

مكعب ،يف حني ا�ستهلكت بقية ال�شركات
ال�صناعية العاملة يف البحرين الن�سبة
املتبقية وامل��ق��دَّرة ب��ح��وايل  62.232مليار
قدم مكعب وبن�سبة  %8من الإنتاج ،وتليها
يف املرتبة ال�ساد�سة �شركة اخلليج ل�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات (ج��ي��ب��ك) با�ستهالك
مقداره  45.361مليار قدم مكعب وبن�سبة
.%6
وفيما يتعلق ب���أب��رز امل�شاريع النفطية،
ت��وق��ع ال��ت��ق��ري��ر �أن ي��ت��م �إجن����از م�شروع
تو�سعة �شركة غ��از البحرين الوطنية
يف ال���رب���ع الأخ��ي��ر م���ن ال���ع���ام اجل����اري،

وي��ت��م��ث��ل امل�������ش���روع يف ت�����ش��ي��ي��د م��ن�����ش���أة
جديدة ملعاجلة الغاز بالقرب من مباين
وم���ن�������ش����آت م��ع��اجل��ة ال���غ���از ال��ق��ائ��م��ة يف
ال�شركة ،و�سيكون املرفق اجلديد ملعاجلة
ال��غ��از ب��ط��اق��ة تبلغ �سعتها  350مليون
ق��دم مكعب يوم ًيا ،وتبلغ كلفة امل�شروع
الإجمالية  645مليون دوالر.
و�أ�شار التقرير كذلك �إلى �إنه �سيتم ت�شغيل
م�����ش��روع م��رف���أ ال��غ��از الطبيعي امل�����س��ال يف
�أوائ����ل ال��ع��ام امل��ق��ب��ل ،و�سيكون امل��رف���أ مل ًكا
ل�����ش��رك��ة ال��ب��ح��ري��ن ل��ل��غ��از امل�������س���ال ،وه��ي
م�������ش���روع م�����ش�ترك مم���ل���وك ب��ن�����س��ب��ة %30

لل�شركة القاب�ضة للنفط والغاز( ،تيكاي
للغاز الطبيعي املا�سال) الكندية و�شركة
(���س��ام�����س��ون��غ ج����ي) ال���ك���وري���ة وم���ؤ���س�����س��ة
(اخل��ل��ي��ج ل�لا���س��ت��ث��م��ار) ال��ك��وي��ت��ي��ة .وتبلغ
ط��اق��ة امل�����ش��روع  800م��ل��ي��ون ق���دم مكعب
قيا�سي يف اليوم.
و�سيتم تنفيذ مرف�أ الغاز امل�سال وفق نظام
الإن�شاء وال َّت َم ُّلك والت�شغيل ونقل امللكية
( )BOOTيف منطقة احل��د ال�صناعية،
مبوجب اتفاقية مدتها  20عا ًما تبد�أ من
منت�صف يوليو  2018وه��و املوعد املتو َّقع
الكتمال امل�شروع.

�سوق احلديد اخلليجية تعيد ترتيب �أوراقها بعد الر�سوم الأمريكية
�أعاد قرار فر�ض �ضريبة بن�سبة  %10على
واردات حديد الت�سليح ولفائف احلديد
امل�����س��ت��ورد مل��دة ع���ام ،ترتيب �أوراق ال�سوق
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ب��ع��د ال��ر���س��وم الأم�ي�رك���ي���ة ،ما
���س��ي�����ش��ك��ل ح��م��اي��ة ل��ل��م�����ص��ان��ع اخل��ل��ي��ج��ي��ة،
وم����واج����ه����ة �إغ���������راق ال�������س���وق ب��امل��ن��ت��ج��ات
املناف�سة ,التي فقدت ح�صتها يف ال�سوق
الأمريكية.
وق���ال م�ستثمرون خليجيون يف �صناعة
احل�����دي�����د ل�������ص���ح���ي���ف���ة (االق����ت���������ص����ادي����ة)
ال�سعودية� ،إن القرار يعطي دفعة للم�صانع
اخلليجية للمناف�سة يف ال�����س��وق املحلية،
وت�صريف الفائ�ض من الإنتاج.
وذك�����ر حم��م��د ال���ع���ف���اري ،ن���ائ���ب ال��رئ��ي�����س
التنفيذي للمبيعات والت�سويق يف �شركة
(حديد الإم���ارات) �أن ق��رار تطبيق ر�سوم
جمركية بن�سبة  %10على واردات حديد
ال��ت�����س��ل��ي��ح ج����اء يف ت��وق��ي��ت م��ن��ا���س��ب ،بعد
�أن �أغلقت �أم�يرك��ا �أ���س��واق��ه��ا �أم���ام واردات
احل��دي��د م��ن دول ال��ع��امل ،وق���ررت فر�ض
ر���س��وم جمركية بن�سبة  %25على واردات
ال�ص ْلب ،حيث من املحتمل �أن تتجه الدول
ُّ
امل�صدِّرة للحديد والتي كانت م�ستفيدة من

وأعمـــــــال 11
مــــــال

ال�سوق الأمريكية� ،إلى ال�سوق اخلليجية
باعتبارها �سوقاً مفتوحة �أم���ام ال���واردات
من جميع دول العامل.
و�أ���ش��ار �إل���ى �أن دول اخلليج ت��ع��اين �أ���ص�لاً
من زيادة يف حجم طاقاتها الإنتاجية من
حديد الت�سليح ،رغ��م �أن ط��اق��ات م�صانع
احل��دي��د ت��ع��د غ�ير مُ�� َف�� َّع��ل��ة ب�شكل ك��ام��ل،
ب��ل �إن ع����دداً منها يعمل بن�صف طاقته
الإن���ت���اج���ي���ة ل�����ض��ع��ف ال��ط��ل��ب يف ال�����س��وق
اخلليجية يف الوقت احلايل.
و�أ�شار �إلى �أن �شركات احلديد يف الإمارات،

ال��ت��ي ي�صل ع��دده��ا �إل���ى خم�سة م�صانع،
تنتج نحو  5.3ماليني طن �سنوياً ،يف حني
�إن حجم اال�ستهالك بحدود �أربعة ماليني
ط���ن ف��ح�����س��ب ،وب���ال���ت���ايل ه���ن���اك ط��اق��ات
�إنتاجية غري ُم َف َّعلة.
و�أ�ضاف �أن ف ْر�ض ر�سوم بن�سبة  %10تعد
م�����س���أل��ة ح��م��ائ��ي��ة �أك��ث�ر ،ك��ون��ه��ا مي��ك��ن �أن
حتقق عوائد و�أرباحاً للم�صانع اخلليجية.
م���ن ج��ان��ب��ه� ،أو����ض���ح ع��ل��ي ال���دائ���خ رئي�س
املجموعة ال�سعودية ل��ل��م��واد الإن�شائية،
�أن م�صانع احلديد يف الإم���ارات والكويت

وال����ب����ح����ري����ن ت����ع����د م�����ن �أك����ث���ر اجل����ه����ات
امل�ستفيدة من ق��رار دول جمل�س التعاون
اخلليجي القا�ضي بتطبيق �ضريبة على
حديد الت�سليح ولفائف احلديد امل�ستورد،
باعتبار �أن �أغلب �إن��ت��اج م�صانع الإم���ارات
يتم ا�ستهالكها حملياً ،كما �أنه من ال�صعب
دخ��ول واردات م�ستوردة من احلديد من
خارج الإم��ارات يف ظل وجود هذه الر�سوم
احلمائية لل�صناعة الوطنية.
و�أ������ض�����اف «ل������وال وج������ود ه�����ذه احل��م��ائ��ي��ة
ال����ض���ط���رت م�������ص���ان���ع احل����دي����د خل�� ْف�����ض
�أ�سعارها عما ه��ي عليه الآن ،حيث ي�صل
�سعر الطن �إلى  2600درهم».
وحول مدى ا�ستفادة امل�صانع الوطنية من
قرار دول اخلليج� ،أو�ضح الدائخ �أن امل�صانع
الوطنية يف الوقت احلايل غري م�ستفيدة
ب�شكل كبري من تطبيق ه��ذه الر�سوم ،يف
ظ��ل وج���ود ط��اق��ة �إن��ت��اج��ي��ة فائ�ضة تقدر
بنحو  12م��ل��ي��ون ط���ن ،ي��ق��اب��ل ذل���ك طلب
بحدود  5.5ماليني طن فقط ،م�شرياً �إلى
حم�صنة من قبل
�أن ال�سوق املحلية تعد
َّ
ف ْر�ض الر�سوم.

أخبار الشركات
ا�����س����ت����ق����ب����ل م������رك������ز ال����ب����ح����ري����ن
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ال����ت����اب����ع ل�������وزارة
ال�����ص��ن��اع��ة وال���ت���ج���ارة وال�����س��ي��اح��ة
م�ؤخراً  11طلباً مل�ؤ�س�سات ومن�ش�آت
جت���اري���ة ط��ل��ب��ت ت��غ��ي�ير �أن�����ش��ط��ت��ه��ا
�أو حتويل ن�شاطها بتغيري �شكلها
القانوين �أو حتويل �أفرع منها �إلى
���ش��رك��ات ق��ائ��م��ة ،وب���ر�ؤو����س �أم���وال
بلغت � 37.460أل���ف دي��ن��ار .ومنها
ط��ل��ب ال�����ش��رك��ة ال�����س��ع��ودي��ة العامة
للت�أمني ك�شركة م�ساهمة بحرينية
مقفلة بتخفي�ض ر�أ���س��م��ال��ه��ا من
 13,4م��ل��ي��ون دوالر �إل����ى � 9آالف
دي���ن���ار ،وت��غ��ي�ير �شكلها ال��ق��ان��وين
وذل�������ك ح�������س���ب ب����ي����ان����ات ر���س��م��ي��ة
حديثة.
د�������ش������ن������ت �������ش������رك������ة VIVA
لالت�صاالت مبجمع �سيتي �سنرت
ال��ب��ح��ري��ن ب��امل��ن��ام��ة ي���وم اخلمي�س
امل��ا���ض��ي ،م��واق��ع��ه��ا احل��ي��ة لتقنية
���ش��ب��ك��ة اجل���ي���ل اخل���ام�������س ،وذل����ك
بح�ضور �سعادة املهند�س كمال بن
�أح���م���د حم��م��د وزي�����ر امل���وا����ص�ل�ات
واالت�������ص���االت وال�����ش��ي��خ ه�����ش��ام بن
ع��ب��دال��رح��م��ن �آل خليفة حمافظ
حمافظة العا�صمة وال�سيد حممد
القائد الرئي�س التنفيذي لهيئة
احل��ك��وم��ة الإل��ك�ترون��ي��ة وال��دك��ت��ور
حممد العامر رئي�س جمل�س �إدارة
هيئة تنظيم االت�����ص��االت وال�شيخ
ن��ا���ص��ر �آل خليفة ال��ق��ائ��م ب���أع��م��ال
امل���دي���ر ال���ع���ام ل��ل��ه��ي��ئ��ة وامل��ه��ن��د���س
ع��ب��داهلل ال��زم��ام��ي رئ��ي�����س جمل�س
�إدارة  VIVAالبحرين ،ورئي�س
و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية.
ك�شفت جمموعة يو�سف بن �أحمد
كانو� ،أن املجموعة تعكف على �إنهاء
الإج����راءات القانونية لإدراج %20
من �أ�سهم (اي بي �إم تريمينالز)
العاملية خ�لال �أك��ت��وب��ر املقبل من
ال��ع��ام اجل���اري  ،2018م���ؤك��دة �أنها
�ستقل�ص ح�صتها يف ال�شركة �إل��ى
 %16بعد طرحها لـ %4من ح�صتها
يف االكتتاب العام.
�أعلنت م�صرفية (ميم الرقمية)،
وه��ي اخل��دم��ة امل�صرفية ل�ل�أف��راد
ال���ت���اب���ع���ة ل��ب��ن��ك اخل���ل���ي���ج ال�����دويل
ع��ن ان��ط�لاق عملياتها ر���س��م�� ًي��ا يف
مملكة البحرين .وتقدم ميم� ،أول
م�صرفية رقمية متوافقة مع �أحكام
ال�شريعة الإ���س�لام��ي��ة يف املنطقة،
ح��ل��و ًال م��ال��ي��ة م��ب��ا���ش��رة لعمالئها
تتميز بالب�ساطة واالبتكار لتلبية
احتياجاتهم املتغرية عرب التطبيق
الإلكرتوين.

