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بهدف اإدارة وتطوير حمفظتها العقارية

�لهيئة �لعامة للتاأمني �الجتماعي تطلق »�أمالك«

الرئي�س  العو�ضي  حامد  �ضرح  املنا�ضبة  وبهذه 

التنفيذي ل�ضركة اأمالك قائالً: »جنحت دول العامل يف 

اإ�ضرتاتيجيتها اال�ضتثمارية يف  اإعادة حتديد وحت�ضني 

تنويع م�ضادر  اما عن طريق  التقاعد،  اإدارة �ضناديق 

اأن  وجدنا  م�ضتقلة.  ا�ضتثمارية  اأذرع  خلق  اأو  الدخل 

اأف�ضل املمار�ضات العاملية هي الطريقة االن�ضب لتحقيق 

من  وامل�ضتحقني  املتقاعدين  اأموال  على  العوائد  اأف�ضل 

الفر�س  خلق  يف  ي�ضهم  م�ضتقل  ذراع  تاأ�ضي�س  خالل 

للبحرينيني  اآمن  م�ضتقبل  لبناء  الواعدة  اال�ضتثمارية 

واملجتمع ككل«.

من  العديد  مظلتها  حتت  اأمالك  �ضركة  ت�ضم 

حيث  واال�ضناف،  االأنواع  خمتلف  من  العقارات 

خالل  من  حمفظتها  منو  تغذية  على  ال�ضركة  �ضتعمل 

على  و�ضعها  مت  متوازنة،  ا�ضتثمارية  ا�ضرتاتيجية 

اأ�ضا�س اآليات احلوكمة واالآليات اال�ضتثمارية الالزمة.

اال�ضا�ضية  االهداف  »من  العو�ضي:  واأ�ضاف 

العامة  الهيئة  قبل  من  بها  تكليفها  مت  والتي  لل�ضركة 

عائدات  تدفق  على  احلفاظ  هو  االجتماعي  للتاأمني 

املال منوا �ضحيا.  راأ�س  قاعدة  مع �ضمان منو  الدخل 

فقد  بالكامل،  امل�ضوؤولية  هذه  حتمل  منطلق  ومن 

حر�ضنا على توظيف اأف�ضل الكفاءات، ونحن فخورين 

بفريق العمل الذي ي�ضم ثروة من اخلربات املتنوعة، 

لل�ضركة  الداخلية  واالإجراءات  ال�ضيا�ضات  طورنا  كما 

ل�ضمان اإن جميع ا�ضتثماراتنا مبنية على تعزيز القيمة 

التي يقودها الطلب«. 

�ضركة  فاإن  لال�ضتثمار،  فر�س  اإىل خلق  باالإ�ضافة 

ومن  احلالية،  العقارية  االأمالك  بتقييم  تقوم  اأمالك 

العقارات،  قيمة  لتعزيز  تطويرية  خطط  و�ضع  ثم 

حيث تقوم ال�ضركة يف الوقت احلايل بتطوير عدد من 

العقارات والتي �ضيتم اإعادة اإطالقها حتت اإدارة جديدة 

عما قريب.

الثالث  ال�ضنوات  مدى  »على  العو�ضي:  وقال 

كل  تقييم  اإعادة  ا�ضرتاتيجيتنا  �ضتت�ضمن  املقبلة، 

املمتلكات بغر�س زيادة العائد على العقارات اململوكة 

للهيئة العامة للتاأمني االجتماعي، ال �ضيما وان فريقنا 

وحمللني  عقارات  وخرباء  املهند�ضني  من  عددا  ي�ضم 

ماليني، االأمر الذي يجعلنا قادرين على تطوير واإدارة 

كافة املمتلكات داخليا من حيث تطوير درا�ضة اجلدوى، 

واإدارة املقاولني واالإ�ضراف على امل�ضتاأجرين«. 

وجتدر اال�ضارة ان اأمالك، �ضركة التطوير العقاري 

تتمتع با�ضرتاتيجية مركزة، اأ�ض�ضت بناء على القانون 

رقم 3 ل�ضنة 2008 وتهدف اإىل حتقيق اأرباح حقيقية 

للبحرينيني  االقت�ضادي  الدخل  تاأمني  خالل  من 

وتطوير  اإدارة  اإىل  ال�ضركة  وت�ضعى  ككل.  واملجتمع 

امل�ضتدامة  والتنمية  الطويل  املدى  على  اال�ضتثمار 

االجتماعي من  للتاأمني  العامة  الهيئة  ملحفظة عقارات 

خالل فريق متخ�ض�س من اخلرباء.

للت�أمني  الع�مة  الهيئة  اأعلنت 

�شركة  تد�شني  عن  االجتم�عي 

وتنمية  وتطوير  الإدارة  اأمالك 

هذه  وت�أتي  العق�رية،  حمفظته� 

ا�شرتاتيجية  اط�ر  يف  اخلطوة 

الهيئة لتحقيق التنمية امل�شتدامة 

طويلة االأمد الأمالكه� العق�رية.

ال�شركة  اأمالك،  وتعتمد 

وتطوير  اإدارة  يف  املتخ�ش�شة 

على  العق�رية،  الهيئة  حمفظة 

ترتكز  اذ  وا�شحة  روؤية 

يف  ال�شركة  ا�شرتاتيجية 

على  املح�فظة  على  م�شمونه� 

ال�شوق  من  للع�ئد  �شعر  اأعلى 

لك�فة العق�رات اململوكة للهيئة. 

»مطار �لبحرين« ت�شارك مب�ؤمتر ومعر�ض �لطري�ن �لعاملي

اجلهة  البحرين،  مطار  �ضركة  �ضاركت 

البحرين  مطار  وت�ضغيل  اإدارة  عن  امل�ضئولة 

ال�ضنوي  واملعر�س  املوؤمتر  يف  موؤخرا  الدويل، 

اآ�ضيا  ملنطقة  الدويل  املطارات  ملجل�س  العاملي 

�ضيئول،  مدينة  يف  عقد  الذي  الهادئ  واملحيط 

ال�ضهر.  كوريا اجلنوبية يف وقت �ضابق من هذا 

يف  الب�ضرية  للموارد  الرئي�س  نائب  و�ضاركت 

والتي  حممود،  هند  البحرين،  مطار  �ضركة 

ت�ضغل ع�ضوية جلنة املوارد الب�ضرية يف جمل�س 

الب�ضرية  املوارد  منتدى  يف  الدويل،  املطارات 

وذلك  ال�ضنوي،  املوؤمتر  هام�س  على  عقد  الذي 

�ضركة  يف  وال�ضالمة  ال�ضحة  رئي�س  مبرافقة 

مطار البحرين وع�ضو جلنة ال�ضالمة يف جمل�س 

يف  �ضارك  الذي  اأد�ضيد  ويليام  الدويل  املطارات 

منتدى ال�ضالمة.

يح�ضره  مهماً  دولياً  منتدى  املوؤمتر  ميثل 

قادة قطاع �ضناعة الطريان على م�ضتوى املنطقة 

والعامل لتبادل املعرفة واخلربات ب�ضاأن �ضل�ضلة 

من الق�ضايا الهامة مثل املوارد الب�ضرية وال�ضحة 

الندوات  من  العديد  اقامة  خالل  من  وال�ضالمة 

معر�س  اىل  باال�ضافة  الديناميكية  وامللتقيات 

واحللول  واخلدمات  املنتجات  اأحدث  ي�ضم 

التقنية يف خمتلف جوانب �ضناعة املطارات. 

للموارد  الرئي�س  نائب  قالت  االطار،  هذا  يف 

الب�ضرية يف �ضركة مطار البحرين، هند حممود: 

»�ضركة مطار البحرين ملتزمة متاما بخلق بيئة 

فر�س  توفري  اىل  باال�ضافة  وودية  فعالة  عمل 

امل�ضتمر،  التدريب  فر�س  خالل  من  املهني  النمو 

كا�ضفة عن �ضعادتها بامل�ضاركة يف احلدث العاملي 

واجتماع جلنة املوارد الب�ضرية ممثلة عن مملكة 

البحرين و�ضركة مطار البحرين«. 

يعترب موؤمتر ومعر�س الطريان العاملي حدثا 

واآخر  االأ�ضا�ضية  التطورات  اأهم  لعر�س  حيويا 

والتكنولوجيا  اجلديدة  واالجتاهات  امل�ضتجدات 

والعمليات واالإجراءات يف جمال �ضناعة الطريان 

للمطار  الت�ضغيلي  االأداء  تعزيز  من  متكن  التي 

والقوة العاملة.

من جهة اخرى، قال رئي�س ال�ضحة وال�ضالمة 

يف �ضركة مطار البحرين ويليام اأد�ضيد: »حتر�س 

�ضركة مطار البحرين على تطبيق عمليات ال�ضحة 

وال�ضالمة التي تفوق التوقعات وت�ضمن التفوق 

ح�ضور  ي�ضرفني  املوظفني.  ور�ضا  الت�ضغيلي 

فاعل  كع�ضو  العاملي  الطريان  ومعر�س  موؤمتر 

الطرق  زمالئي  ا�ضارك  واأن  ال�ضالمة  جلنة  يف 

اجلديدة لتح�ضني عمليات واإجراءات ال�ضالمة يف 

�ضركة مطار البحرين«.

اأن �ضركة مطار البحرين هي  اجلدير بالذكر 

اجلهة امل�ضوؤولة عن تطوير مطار البحرين الدويل 

االقت�ضاد  م�ضاهمته يف  وتعزيز خدماته وزيادة 

املحلي مبا يتما�ضى مع روؤية 2030. 

هند حممود

�لبحرينية �لك�يتية للتاأمني تطلق

 حملة »�أمن منزلك قبل �شفرك«

»�خلليج �لدويل« يف�ز بجائزة 

�أف�شل م�ؤ�ش�شــة ��شتثمـار �إ�شــالمي

والعطل  االإجازات  حللول  نظراً 

بع�س  لق�ضاء  الكثري  يتوجه  ال�ضيفية، 

للتمتع  البالد  خارج  اأ�ضرهم  مع  الوقت 

تعر�س  باحتمال  التفكري  دون  برحلتهم 

االإتالف.  اأو  احلريق  اأو  لل�ضرقة  منزلهم 

حيث اأكد وليد حممود مدير عام البحرينية 

الكويتية للتاأمني اأن ال�ضركة اأطلقت حملة 

ب�ضرورة  امل�ضافرين  توعية  اإىل  تهدف 

االإجراءات  جميع  واتخاذ  املنازل  تاأمني 

من  وممتلكاتهم  منازلهم  حلماية  الالزمة 

التعر�س لل�ضرقة واحلريق واالإتالف اأثناء 

�ضفرهم. وتاأتي هذه احلملة تعزيزاً للثقافة 

امل�ضوؤولية  و�ضمن  االأ�ضر  لكافة  التاأمينية 

ترك  خطورة  ب�ضاأن  لل�ضركة  االجتماعية 

يف  التهاون  اأو  كافية  حماية  دون  املنزل 

اتخاذ االإجراءات الوقائية الالزمة.

التكلفة  هو  الكثريون  يدركه  ال  ما 

باملقارنة  املنازل.  على  للتاأمني  املعقولة 

اأ�ضعار  فان  ال�ضيارات،  على  بالتاأمني 

اأقل بكثري، حيث تبداأ  التاأمني على املنازل 

االأق�ضاط ال�ضنوية من مبالغ رمزية جداً.   

�ضرورة،  اأ�ضبح  املنزل  تاأمني  اإن 

اأ�ضا�ضية  اأمور  لتغطية  اأهمية  من  له  ملا 

مت�س راحة بال امل�ضافر. ومن هذا املنطلق 

ال�ضخ�ضية  التاأمينات  مراكز  قامت 

التوعوية  اللوحات  بو�ضع  بال�ضركة 

الزبائن  لتوعية  وذلك  الن�ضرات،  وتوزيع 

املنازل  تاأمني  �ضرورة  حول  واإر�ضادهم 

لوحات  ن�ضر  اإىل  باالإ�ضافة  ال�ضفر،  قبل 

مكاتب  بع�س  مع  بالتعاون  توعوية 

يف  احلملة  وتفعيل  وال�ضياحة  ال�ضفر 

التاأمني  وثيقة  ان  اململكة.  مناطق  جميع 

مميزة  تغطيات  على  ت�ضتمل  املنازل  على 

احلريق،  �ضد  املمتلكات  على  التاأمني  مثل 

والعوا�ضف،  الزالزل  االإنفجار،  ال�ضاعقة، 

وثيقة  ت�ضمل  كما  املياه.  ت�ضرب  اي�ضاً 

على  الطوارئ  خدمة  املنازل  على  التاأمني 

مدار ال�ضاعة حيث تغطي اأ�ضرار ال�ضباكة، 

االقفال  ت�ضليح  الكهربائي،  العطل 

والزجاج اخلارجي امله�ضم. 

ح�ضل بنك اخلليج الدويل على جائزة 

لعام  اإ�ضالمي  ا�ضتثمار  موؤ�ض�ضة  »اأف�ضل 

جوائز  فعاليات  �ضمن  وذلك   ،»2014

املوؤمتر العاملي ال�ضنوي العا�ضر ل�ضناديق 

االإ�ضالمية  املالية  واالأ�ضواق  اال�ضتثمار 

املوافق  الثالثاء  يوم  باملنامة  اأقيمت  التي 

19 مايو 2014. 

وقد قام بت�ضليم اجلائزة عبد الرحمن 

لرقابة  التنفيذي  املدير  الباكر،  حممد 

البحرين  مب�ضرف  املالية  املوؤ�ض�ضات 

املركزي، وذلك خالل هذا املوؤمتر الذي �ضم 

ممثلني الأكرب املوؤ�ض�ضات ذات التاأثري وقادة 

قطاع  يف  املنظمة  اجلهات  واأهم  الفكر 

�ضناديق اال�ضتثمار االإ�ضالمية العاملي. 

للجائزة  تر�ضيحه  مت  قد  البنك  وكان 

�ضمن قائمة �ضمت القليل من املر�ضحني عرب 

الذي  املهم  هذا احلدث  متميزة خالل  اآلية 

املركزي  البحرين  م�ضرف  برعاية  اأقيم 

بفندق اخلليج، باملنامة، ومت خالله تكرمي 

اأ�ضحاب االإجنازات واالبتكارات والتميز. 

الدويل  اخلليج  بنك  تر�ضيح  ويعك�س 

باأف�ضل  االلتزام  اجلائزة جناحه يف  لهذه 

مبتكرة  جمموعة  وبتطوير  املمار�ضات 

التي  اال�ضتثمارية  احللول  من  ومتنوعة 

�ضمن  وذلك  عمالئه،  احتياجات  تلبي 

العمالء،  خلدمة  املوجهة  ا�ضرتاتيجيته 

وتوجهه لكي ي�ضبح ال�ضريك املف�ضل لهم. 

ويف تعليقه على ح�ضول البنك على 

هذه اجلائزة، قال الدكتور يحيى اليحيى 

الدويل:  اخلليج  لبنك  التنفيذي  الرئي�س 

) نحن �ضعداء للغاية برت�ضيحنا جلائزة 

لعام  اإ�ضالمي  ا�ضتثمار  �ضركة  اأف�ضل 

على  ح�ضولنا  اأن  املوؤكد  ومن   ،2014

هذه اجلائزة املرموقة ميثل م�ضدر فخر 

ثقة واحرتام زمالئنا  للبنك، ويعرب عن 

منتجاتنا  بعرو�س  القطاع  هذا  يف 

من  لعمالئنا  نقدمها  التي  وخدماتنا 

الدكتور  واأعرب  القطاعات(.  خمتلف 

مل�ضرف  وتقديره  �ضكره  عن  اليحيى 

العاملي  وللموؤمتر  املركزي  البحرين 

ال�ضنوي ل�ضناديق اال�ضتثمار واالأ�ضواق 

املالية االإ�ضالمية على جهودها يف جمع 

هذا  مثل  يف  القطاع  هذا  يف  العاملني 

املوؤمتر املتميز.  

وليد حممود

د. يحيى اليحيى

»ب�ليتكنـك �لبحـرين« يفتتـح فرعـه يف »ريـاد�ت«

بافتتاح  البحرين«  »بوليتكنك  قامت 

البحرينية  املراأة  فرعها يف مركز تنمية قدرات 

مت  التي  لالتفاقية  تبعاً  وذلك  »ريادات«، 

للتنمية،  البحرين  بنك  جمموعة  مع  توقيعها 

على  »بوليتكنك«  ح�ضول  على  تن�س  والتي 

ال�ضتخدامها  وذلك  باملركز،  الوحدات  من  عدٍد 

طلبة  لدى  االأعمال  ريادة  ودعم  تنمية  يف 

الطرفني  تعاون  و�ضمن  البحرين«  »بوليتكنك 

االأعمال  ريادة  قطاع  وتنمية  دعم  جمال  يف 

مثل  امل�ضرتكة  الربامج  من  من خالل جمموعة 

الفني  الدعم  وبرامج  واال�ضت�ضارات  التدريب 

االأخرى. 

ويف هذا ال�ضدد قال ن�ضال �ضالح العوجان 

البحرين  بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س 

بوليتكنك  بتواجد  جداً  �ضعداء  »نحن  للتنمية: 

البحرين يف مركز ريادات، كونها تعد موؤ�ض�ضة 

تعليم عاٍل تقدم برامج تطبيقية  ومتثل اإحدى 

التعليم  تطوير  مل�ضروع  الرئي�ضية  املبادرات 

واأن  خا�ضة  البحرين،  مملكة  يف  والتدريب 

امل�ضرتكة  واملبادرات  الربامج  من  العديد  لدينا 

االقت�ضادية  البحرين  روؤية  اأهداف  يحقق  مبا 

املوؤ�ض�ضة  لهذه  فرع  وجود  اأن  كما   ،2030

اأو�ضع  اآفاق  فتح  يف  ي�ضهم  �ضوف  املركز  لدى 

العنا�ضر  يوفر  مبا  اجلانبني  بني  للتعاون 

رواد  وتاأهيل  باإعداد  اخلا�ضة  االأ�ضا�ضية 

والتدريب  التمويل  خدمات  حيث  من  االأعمال 

الإقامة  املنا�ضب  املوقع  وتوفري  واال�ضت�ضارات 

م�ضاريع الطلبة املتميزة من منت�ضبي بوليتكنك 

البحرين، وذلك من خالل تواجد هذه امل�ضاريع 

توفري خدمات  بني  يجمع  الذي  ريادات  مبركز 

االحت�ضان لالأعمال اإىل جانب خدمات الت�ضوق 

ت�ضويق  فر�س  من  يعزز  ما  وهو  للجمهور، 

منتجات وخدمات امل�ضاريع امللتحقة باملركز«. 

التكامل  اأهمية  على  العوجان  اأكد  كما 

االأعمال  ريادة  بيئة  نظام  تنمية  وال�ضراكة يف 

املوؤ�ض�ضات،  خمتلف  بني  البحرين  مملكة  يف 

ويف  والعلمية  البحثية  املوؤ�ض�ضات  �ضيما  ال 

حمفزة  بيئة  ت�ضكل  والتي  اجلامعات  مقدمتها 

وميكنها  املجاالت  خمتلف  يف  واالإبداع  للتعلم 

اأن تلعب دوراً حيوياً يف م�ضاعدة الطلبة على 

حتويل اأفكارهم اإىل م�ضاريع جتارية من خالل 

لرواد  الداعمة  املوؤ�ض�ضات  �ضبكة  مع   التعاون 

البحرين  بنك  جمموعة  مقدمتها  ويف  االأعمال، 

ما ميكن  كل  تقدمي  على  التي حتر�س  للتنمية 

تقدميه يف �ضبيل تاأ�ضي�س موؤ�ض�ضات وم�ضاريع 

جمدية اقت�ضادياً. 

البحرين  بنك  جمموعة  اأن  بالذكر  اجلدير 

واأن  �ضبق  البحرين«  »وبوليتكنك  للتنمية 

برامج  طرح  يف  للتعاون  تفاهم  مذكرة  وقعا 

ومبادرات م�ضرتكة وتعزيز جهود الطرفني يف 

تنمية ريادة االأعمال لدى الطلبة ب�ضكٍل خا�س 

ورواد االأعمال ب�ضكٍل عام.

خالل االفتت�ح


