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م�صرف  حمافظ  املعراج  ر�صيد  بح�صور 

البحرين  بور�صة  نظمت  املركزي،  البحرين 

التداول  حتدي  لربنامج  اخلتامي  احلفل 

للجامعات   )TradeQuest( اال�صتثماري 

الذي تنظمه البور�صة للمرة االأوىل هذا العام، 

حيث ح�صر احلفل عدد من كبار امل�صئولني يف 

اجلامعات، والطالب وعائالتهم.

البور�صة  ادارة  جمل�س  رئي�س  واأو�صح 

اأن تبني البور�صة  يو�صف حمود يف كلمة له 

لهذا الربنامج ياأتي يف اإطار تنفيذ ا�صرتاتيجية 

�صاملة ت�صمل العديد من املحاور، منها حت�صني 

يف  املال  راأ�س  لقطاع  الت�صريعية  البيئة 

البيئة  تطوير  على  والعمل  البحرين،  مملكة 

اال�صتفادة  من  ميكنها  مبا  للبور�صة  التقنية 

املجال،  هذا  يف  تقدمها  التي  الت�صهيالت  من 

الهادفة  والربامج  املبادرات  من  عدد  واإطالق 

املواطنني  بني  اال�صتثماري  الوعي  ون�صر  اإىل 

عالقات  بناء  على  والرتكيز  واملقيمني، 

املوؤ�ص�صات واجلهات  املدى مع  �صراكة طويلة 

املمكن  من  التي  البحرينية  وغري  البحرينية 

م�صاهمتها يف تنفيذ هذه اال�صرتاتيجية ب�صكل 

ي�صاهم يف حت�صني وتعزيز بيئة اال�صتثمار يف 

ويجعله  البحرين،  مبملكة  املال  راأ�س  قطاع 

وجذب  توطني  على  وقدرة  تناف�صية  اأكرث 

اإىل  ويوؤدي  واالأجنبية،  املحلية  اال�صتثمارات 

زيادة عدد ال�صركات واالأدوات املالية املدرجة، 

ال�صركات  يف  امل�صتثمرين  قاعدة  وتو�صيع 

يزيد من  البور�صة من جهة، مبا  املدرجة يف 

ن�صاط التداول يف البور�صة.

الربنامج  لهذا  البور�صة  تنظيم  اإن  وقال 

يوؤكد على ا�صرتاتيجية مملكة البحرين طويلة 

اإعداد  يف  اال�صتثمار  على  تركز  التي  املدى 

االأ�صا�س  املحرك  يعترب  الذي  ال�صباب  جيل 

لال�صتمرار يف  امل�صتقبل  عليه يف  نعَول  الذي 

حتقيق النمو لكافة قطاعات االقت�صاد، وكذلك 

ت�صاهم  اأخرى  اقت�صادية  قطاعات  اإيجاد  يف 

وازدهار  االقت�صادي  النمو  معدالت  رفع  يف 

ورفاهية املواطنني.

البور�صة  اإدارة  جمل�س  رئي�س  واأ�صاف 

املتوا�صل  االلتزام  يعك�س  الربنامج  هذا  باأن 

خمتلف  مع  بالتعاون  البحرين  لبور�صة 

االأطراف ذات العالقة باأن�صطته من اأجل العمل 

من  التي  الالزمة  اخلطوات  كافة  اتخاذ  على 

اال�صتثماري  الوعي  وتو�صيع  ن�صر  �صاأنها 

اجلامعيني  والطلبة  عام  ب�صكل  املواطنني  بني 

يف  كبرية  اأهمية  من  لهم  ملا  خا�س،  ب�صكل 

حا�صر وم�صتقبل مملكتنا الغالية، حيث ناأمل 

جعلهم  يف  �صاهم  قد  الربنامج  هذا  يكون  اأن 

اأكرث اإعداداَ وفهما ملتطلبات املرحلة املقبلة من 

م�صتقبلهم.

البحرين  بور�صة  مدير  األقى  جهته  ومن 

اأ�صاد  باحل�صور  ترحيبية  كلمة  را�صد  فوؤاد 

خاللها بجهود الطلبة واملوجهني املاليني للفرق 

واأ�صاتذة اجلامعات على اجلهود التي بذلوها 

يعترب  الذي   TradeQuest برنامج  طوال 

البور�صة  اأطلقتها  التي  املبادرات  من  واحدة 

لن�صر الوعي اال�صتثماري بني طلبة اجلامعات 

من خالل تداولهم ب�صكل افرتا�صي يف كل من 

بور�صة البحرين وبور�صة نيويورك، اإذ يتيح 

الربنامج للم�صاركني االطالع على االإطار العام 

للتعامل يف االأوراق املالية والعوامل املوؤثرة يف 

اجتاهات االأ�صواق املالية والتي يتم على اأثرها 

وكذلك  فيها،  اال�صتثمار  ا�صرتاتيجيات  حتديد 

املال  واأ�صواق  البور�صات  تلعبه  الذي  الدور 

الربنامج  ي�صاهم  كما  الدول.  اقت�صاديات  يف 

يف دعم مهارات وقدرات الطلبة امل�صاركني يف 

جماالت التحليل والعر�س ويعزز من قدرتهم 

والعمل  املعلومات  واإي�صال  التوا�صل  على 

اأن  را�صد  فوؤاد  واكد  الواحد.  الفريق  اإطار  يف 

هذا  تطوير  على  با�صتمرار  �صتعمل  البور�صة 

املعنية  اجلهات  كافة  مع  بالتعاون  الربنامج 

به ليكون اأكرث فائدة للطلبة امل�صاركني.

عن  االإعالن  اخلتامي  احلفل  خالل  ومت 

االأول  املركز  على  البحرين  جامعة  ح�صول 

بور�صة  يف  مايل  اأداء  الأف�صل  حتقيقها  بعد 

اإىل  باالإ�صافة  البحرين،  وبور�صة  نيويورك 

البحرين،  بور�صة  يف  عائد  اأكرب  حتقيقها 

بور�صة  يف  �صعري  تذبذب  ن�صبة  اأقل  وكذلك 

نيويورك.

اال�صتثماري  التداول  حتدي  وبرنامج 

برنامج  عن  عبارة  هو   ،)TradeQuest(

التداول  جتربة  يحاكي  افرتا�صي  م�صابقات 

تنفيذه  بداأ  املالية،  االأ�صواق  يف  اال�صتثماري 

اخلا�صة  الثانوية  املدار�س  لطلبة  مرة  الأول 

قبل اأكرث من 16 عاما.

الطالب  اإك�صاب  اإىل  الربنامج  ويهدف 

جمال  يف  العملية  اخلربة  امل�صاركني 

االأنظمة  على  التعرف  خالل  من  اال�صتثمار 

وحتليل  االأ�صواق،  تلك  يف  املطبقة  والقوانني 

االأدوات  من  حمفظة  واإدارة  االأ�صهم  واختيار 

نيويورك  بور�صة  يف  املدرجة  اال�صتثمارية 

وبور�صة البحرين.

و�صارك يف الربنامج هذا العام ثالثة فرق 

وكلية  االأهلية  اجلامعة  من  كل  من  جامعية 

بوليتكنيك البحرين وجامعة البحرين.

واإعداد  الربنامج  دعم  يف  ي�صاهم  كما 

وتقدمي املحا�صرات وور�س العمل املقامة على 

املالية  املوؤ�ص�صات  من  عدد  الربنامج  هام�س 

وامل�صرفية يف البحرين.

نظمت حفالً ختامياً لربنامج »TradeQuest« للجامعات.. حمود:

البور�سة تعد مبادرات وبرامج لن�سر الوعي اال�ستثماري

اأن  االأبحاث  موؤ�صرات  تبني 

يف  امل�صتهلكني  من  تقريباً   %33

و�صمال  االأو�صط  ال�صرق  منطقة 

يحتاجونه  ما  ي�صرتون  اأفريقيا 

خرباء  ويتوقع  االإنرتنت،  من 

التجارة  حجم  ي�صل  اأن  ال�صناعة 

 15 اإىل  املنطقة  يف  االإلكرتونية 

فحتى   .2015 يف  دوالر  مليار 

متاجر  لها  التي  التجزئة  متاجر 

من  العمالء  جلذب  تتطلع  فعلية 

تتيح  التي  االإنرتنت  مواقع  خالل 

التي  املنتجات  ت�صفح  للم�صرتين 

و�صراءها  واختيارها  يف�صلونها 

ب�صهولة تامة من منازلهم.

اكد �صاهني حاق، املدير االإقليمي 

اإنتيليجن�س  اإنرتاأكتيف  ل�صركة 

ك�صب  اأن  وتركيا  االأو�صط  ال�صرق 

ثقة العمالء ووالءهم اأ�صحى مهمة 

تعد  مل  وقت  يف  للغاية  �صعبة 

على  قا�صرة  التفاعل  و�صيلة  فيه 

وحتى  الفعلي،  املكان  يف  التواجد 

البحرين  يف  ال�صركات  ت�صتطيع 

اأن  املهمة يجب عليها  حتقيق هذه 

تبحث عن و�صائل جديدة للتوا�صل 

االأوىل  املعاملة  والأن  العمالء.  مع 

اإلكرتونية  بوابة  عرب  حتدث  قد 

يكون  اأن  ينبغي  الويب،  على 

امل�صتهلك اأو الزبون قادراً على حل 

االت�صال  خالل  من  م�صكالت  اأي 

على  واحل�صول  االت�صال  مبركز 

وقد  اجلودة.  من  عال  م�صتوى 

يرتاوح ات�صال العميل ما بني طلب 

منتج على الويب اإىل طلب ا�صرتداد 

النقود.

لقد  ر�صمى:  بيان  ويقول 

واملنافذ  القنوات  اأنواع  تغريت 

التجارة  �صركات  تقدمها  التي 

ال�صياق  هذا  يف  اأو  االإلكرتونية 

العقد  يف  لعمالئها  ال�صركات  كل 

املا�صي. وبينما يظل التوا�صل عرب 

ال�صائدة  الوحيدة  الو�صيلة  الهاتف 

درا�صات  تو�صح  امل�صكالت،  حلل 

الربيد  تطبيقات  اأن  ال�صوق 

والتوا�صل  والدرد�صة  االإلكرتوين 

اأو  ب�صورة  متاحة  الويب  عرب 

من   %90 من  اأكرث  يف  باأخرى 

مراكز االت�صال. ومع ذلك، يتفاوت 

هذه  تقدمه  الذي  اخلدمة  م�صتوى 

خدمة  مركز  من  كثرياً  التطبيقات 

الآخر.

بناء  ال�صركات  اأرادت  اإذا 

العمالء  خلدمة  متميز  منوذج 

عليها  قنوات، يجب  ي�صتخدم عدة 

اأن جتمع بني العمليات واجلمهور 

والثقافة  والتكنولوجيا  امل�صتهدف 

واملعلومات. ويجب على ال�صركات 

جماالت  يف  جهودها  تركز  اأن 

هذا  مثل  بناء  بعينها حتى ميكنها 

من  ال�صركات  و�صتتمكن  النموذج. 

اإذا  العمالء  خدمة  جتربة  حت�صني 

مل  اإن  االقرتاحات  بع�س  طبقت 

يكن كلها.

15 مليار دوالر حجم التجارة االإليكرتونية يف 2015

ال�سركات  البحرينية بحاجة لنموذج للتوا�سل مع العمالء

واملزايدات  املناق�صات  جمل�س  �صارك 

لالإدارة   )29( الدويل  املوؤمتر  يف 

عنوان  حتت  بحثية  عمل  بورقة  العامة 

 CSR and Supplier/Contractor(

 development، the Tender Board
delivers solutions today( وتاأتي هذه 
البحثية  العمل  ورقة  قبول  بعد  امل�صاركة 

 World(والـ العامة  االإدارة  قبل معهد  من 

.)Congress
قام في�صل اخلباز، رئي�س وحدة التاأهيل 

امل�صبق والتقييم املايل باملجل�س بتقدمي ورقة 

تناولت يف حماورها:  التي  البحثية  العمل 

اأهداف املجل�س، روؤية البحرين االقت�صادية 

املقاولني واملوردين  تاأهيل  2030، وكيفية 

وتو�صيات  التاأهيل،  عملية  خالل  من 

املجل�س. حيث تطرق في�صل يف حديثه اإىل 

وا�صتمرارية  االجتماعية،  امل�صئولية  مفهوم 

يف  امل�صاهمة  يف  املجل�س  ودور  العمل. 

العمل  وا�صتمرارية  االجتماعية  امل�صئولية 

مب�صتوى  الرقي  من  املجتمع  متكن  التي 

احلياة لالأجيال احلالية والأجيال امل�صتقبل.

اأهداف  عن  حديثه  اخلباز  وا�صل  كما 

املجل�س املتمثلة بتحقيق ال�صفافية والفر�س 

املناق�صات  يف  للم�صاركة  للجميع  املتكافئة 

العام  املال  وحماية  املطروحة،  واملزايدات 

امل�صئولية  يف  دوره  حتقيق  من  ميكنه  مما 

االجتماعية وا�صتمرارية العمل. وتطرق اإىل 

تطلعات روؤية البحرين االقت�صادية 2030 

االجتماعية،  االأهداف  حتقيق  يف  املتمثلة 

ت�صجيع  خالل  من  لالأعمال  قيمة  وحتقيق 

التاأهيل  عملية  دورة  عن  واأما  اال�صتثمار. 

مع  بالتف�صيل  اخلباز  اإليها  اأ�صار  فقد 

ب�صكل  العملية  لتلك  مقرتح  منوذج  اإعطاء 

دورها  معرفة  من  املت�صرفة  اجلهة  ميكن 

التاأكد  من  املورد  وميكن  العملية  تلك  يف 

مبداأي  وفق  ت�صري  التاأهيل  عملية  اأن  من 

التو�صيات  �صمن  ومن  والعدالة.  ال�صفافية 

البحثية  الورقة  بها  خرجت  التي  النهائية 

جمل�س  بني  البناء  التعاون  �صرورة  هي 

واجلهات  ومتكني،  واملزايدات،  املناق�صات 

التاأهيل  عملية  منوذج  لتطوير  املت�صرفة 

ب�صكل يحقق الدقة يف القيام بتلك العملية، 

التوحيد  �صيا�صة  تبني  خالل  من  وذلك 

طريق  عن  واخلدمات  للمنتجات  القيا�صي 

اأنظمة  لتفعيل  دولية  معايري  انتهاج 

االأ�صا�صيات  ولتوفري  امل�صرتكة  الت�صمية 

التي متكن املوردين واملقاولني املحليني من 

معايري  وحتديد  دولياً،  التجارة  ممار�صة 

وال�صهادات  اخلدمات  لت�صنيف  م�صرتكة 

املطلوبة والذي من �صاأنه اأن يحدد املهارات 

للعمل  للبحرينيني  املطلوبة  وال�صهادات 

قيا�صية  و�صوابط  احلكومية،  اجلهات  مع 

ملتطلبات التاأهيل امل�صبق التجاري يف كافة 

اجلهات احلكومية.

يف املوؤمتر الدويل لالإدارة العامة

جمل�ض املناق�سات واملزايدات يعر�ض توجهاته

طلبة بوليتكنك:

 تدريب ميداين ميهد الدخول يف �سوق العمل

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  قامت 

طلبتها  من  عدد  بابتعاث  موؤخًرا  البحرين( 

وذلك  ال�صناعية،  ال�صركات  من  العديد  اإىل 

من خالله  يقومون  ميداين  لتدريب  للخ�صوع 

جديدة  ومفاهيم  اأفكار  وتطوير  بابتكار 

املتوقع  ومن  ال�صركات،  داخل  معينة  الأق�صام 

يونيو  يف  اأبحاثهم  نتائج  الطلبة  يعر�س  اأن 

اجلاري.

بادر  ر�صمى  بيان  وبح�صب  ذلك  وخالل 

بتطوير  موجهيهم،  من  باإ�صراف  الطالب 

�صملت  بتخ�ص�صاتهم،  مرتبطة  م�صاريع 

واإدارة  اال�صتثمار  بفر�س  �صلة  ذات  م�صاريع 

االإر�صادية  الكتيبات  واإعداد  الفعاليات 

االآن  حتى  م�صت  وقد  الت�صويقية،  واخلطط 

ثالثة �صهور على التدريب امليداين الذي اأظهر 

فيه الطلبة تقدًما وا�صًعا.

طلبة  اأداء  على  تعليقه  معر�س  ويف 

البوليتكنك، قال رئي�س ق�صم العالقات العامة 

ح�صن  والريا�صة  لل�صباب  العامة  باملوؤ�ص�صة 

ن�صتقبل  التي  االأوىل  املرة  »اإنها  عبداللطيف: 

فيها طلبة من بوليتكنك البحرين، وقد اأجنزوا 

بني  املزيج  اإن  حيث  االآن،  حتى  مميًزا  عماًل 

العمل اجلماعي والتفاين يف العمل واالإبداع قد 

نتج عنه عمل ذو جودة عالية، نحن �صعيدون 

البحرينية  الكفاءات  هذه  مثل  نرى  باأن  جدا 

ال�صابة«.

واأ�صاف ح�صن: »على رغم اأن عمل الطلبة 

من  فاإنه  التطويرية،  مراحله  �صمن  مازال 

املبهر اأن ترى طالًبا قادرين على االندماج يف 

اجلهود  بهذه  �صعداء  اإننا  جديدة.  عمل  بيئة 

املبذولة، كما ون�صجع البوليتكنك على اإر�صال 

مثل هوؤالء الطلبة ممن ميتلكون كفاءات عالية 

على  القائمني  ون�صكر  اأق�صامنا،  يف  ليتدربوا 

البوليتكنك على جهودهم الكبرية والتي اأثمرت 

يف تكوين هذه الطاقات ال�صابة املاهرة«.

اأثنت  التي  ال�صركات  من  العديد  وهناك 

ب�صورة م�صابهة على برنامج التدريب امليداين 

خالله  من  البحرين  بوليتكنك  تر�صل  الذي 

زين  �صركة  مثل  ال�صركات،  عامل  اإىل  الطلبة 

البحرين لالت�صاالت

»Communicator Awards « بيتك« يح�سد جائزتني من«

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  فاز 

بجائزتني ذهبية واأخرى ف�صية من املوؤ�ص�صة 
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ذو  اجلديد  االإلكرتوين  املوقع  عن  وذلك 

الت�صميم املتوافق مع �صا�صات االأجهزة النقالة 

الذي اأطلقه البنك موؤخراً. واعتربت املوؤ�ص�صة 

اأن موقع البنك اجلديد يت�صم باالإبداع وجاءت 

الكبرية  البنك  جلهود  تقديراً  اجلائزتني  هذه 

يف جمال الت�صويق واالت�صال.

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  وفاز 

وهيكل  بنية  عن  للتمّيز  الذهبية  باجلائزة 

املوقع االإلكرتوين ذو الت�صميم املتجاوب. كما 

نوعية  الف�صية عن  التمّيز  بجائزة  البنك  فاز 

وم�صتوى اخلدمات املالية املتاحة عرب املوقع 

االإلكرتوين اجلديد للبنك.

وعلق عبدالرزاق جواهري املدير التنفيذي 

البحرين   – الكويتي  التمويل  بيت  لدى 

املرموقتني،  بهاتني اجلائزتني  الفوز  "ي�صعدنا 
بذلوا  حيث  امل�صروع  على  القائمني  واأ�صكر 

جهد كبري يف اإن�صاء املوقع االإلكرتوين اجلديد. 

لدي ثقة كبرية باأن عمالوؤنا �صي�صتفيدون من 

حيث  املوقع  يف  امل�صتخدمة  التقنيات  اأحدث 

مع  وتكيفه  معه  التعامل  ب�صهولة  يت�صم 

خمتلف االأجهزة االإلكرتونية".
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عن  الناجتة  واالأعمال  اجلهود  تكرمي  على 

وتاأثري  اإنطباع  ترتك  التي  واحلرفية  االإبداع 

دائم بغ�س النظر عن حجم ال�صركة. اإن حفل 

 Communicator Awards جوائز  توزيع 

الرائد  العاملية  اجلوائز  برنامج  عن  عبارة 

جمال  يف  الكبرية  االأفكار  تقدير  يف  املهتم 

قبل نحو 20  تاأ�ص�س  اإذ  واالإت�صال  الت�صويق 

من  طلب   6000 من  اأكرث  وي�صتقبل  �صنة 

خمتلف ال�صركات واملوؤ�ص�صات، لذا يعترب اأحد 

اأكرب برامج توزيع اجلوائز بالعامل. وي�صرف 
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وهي  الب�صرية،  للفنون  الدولية  االأكادميية 

جمموعة مكونة من املهنيني من الدرجة االوىل 

من كربى و�صائل االعالم و�صركات االت�صاالت 

واالإعالن والت�صويق.

املعراج خالل احلفل اخلتامي


