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خ�صومات خا�صة على تذاكر الناقلة الوطنية حلاملي بطاقات امل�صرف االئتمانية

«اخلليجي التجاري» يوقع مذكرة تفاهم مع طريان اخلليج
وقع امل�صرف اخلليجي التجاري �أحد
البنوك الإ�سالمية الرائدة يف مملكة البحرين
م�ؤخراً ،مذكرة تفاهم مع �شركة طريان اخلليج،
الناقلة الوطنية ململكة البحرين ،والتي تخول
حاملي بطاقات امل�صرف اخلليجي التجاري
الإئتمانية احل�صول على خ�صومات ح�صرية
عند �شرائهم تذاكر �سفر من طريان اخلليج عن
طريق الإنرتنت.
وقد مت توقيع مذكرة التفاهم يف املقر
الرئي�سي ل�شركة طريان اخلليج يف املنامة،
بتاريخ  28يناير  2014بني ف�ؤاد تقي نائب
املدير العام للخدمات امل�صرفية التجارية لدى
امل�صرف اخلليجي التجاري والقائم ب�أعمال
رئي�س القطاع التجاري بطريان اخلليج �أحمد
جناحي وبح�ضور نخبة من م�س�ؤويل امل�صرف
ومنهم عبد الرحمن ال�سويدي رئي�س �إدارة
متويل الأفراد ،وعبد النا�صر الري�س رئي�س
الت�سويق وتطوير املنتجات و�إدارة اخلدمات
امل�صرفية لكبار ال�شخ�صيات ،وم�س�ؤولني من
طريان اخلليج ومنهم علي اجلفريي �أخ�صائي
ق�سم الت�سويق وطالل املحمود مدير �إدارة
الت�سويق وعلي احلاجي القائم ب�أعمال مدير
اول ق�سم الت�سويق.
ووفقا ً لهذه املذكرة �سيح�صل حاملو بطاقات
امل�صرف اخلليجي التجاري الإئتمانية مبختلف
�أنواعها ،البالتينية ،الذهبية ،والكال�سيكية على
خ�صم ن�سبته  %15عند �شرائهم تذاكر ال�سفر من
�شركة طريان اخلليج على درجة رجال الأعمال
وخ�صم ن�سبته  %10عند �شرائهم تذاكر ال�سفر

ادارتا «اخلليجي التجاري» و«طريان اخلليج» خالل توقيع االتفاقية
على الدرجة ال�سياحية من املوقع الإلكرتوين.
وقد �أطلق امل�صرف اخلليجي التجاري هذا
العر�ض الرائع لعمالئه ،تعبريا ً عن �إمتنانه
لعمالئه الكرام و�إعتزازا ً بثقتهم به.
ويف هذه املنا�سبة قال ف�ؤاد تقي ،نائب
املدير العام للخدمات امل�صرفية التجارية
لدى امل�صرف اخلليجي التجاري« :ي�سعدين
الإعالن عن توقيع مذكرة التفاهم احل�صرية
مع �شركة طريان اخلليج ملنح عمالئنا الأعزاء
خ�صومات رائعة عند �شرائهم تذاكر ال�سفر من
موقع �شركة طريان اخلليج الإلكرتوين .وي�أتي
هذا العر�ض الرائع امتدادا ً �إىل عر�ض امل�صرف
اخلليجي التجاري ال�ساري والذي مينح
امل�سافرين عرب طريان اخلليج والذين يحملون
بطاقات امل�صرف اخلليجي الإئتمانية� ،أميال
�سفر جمانية عند ا�ستخدامهم لبطاقات امل�صرف
اخلليجي التجاري الإئتمانية يف البحرين �أو يف

اخلارج على ح ٍد �سواء».
ً
واختتم ف�ؤاد تقي حديثه قائال« :هدفنا
الدائم يف امل�صرف اخلليجي التجاري هو تقدمي
خدمات ومنتجات مبتكرة ومميزة لعمالئنا
ون�سعى دائما لتحقيق عرب العرو�ض املميزة
التي نقدمها .كما ن�أمل من عمالئنا الكرام
الإ�ستفادة من هذه الفر�صة الرائعة على �أكمل
وجه ،ونتطلع �إىل تقدمي املزيد من اخلدمات
والعرو�ض املماثلة يف امل�ستقبل».
�أما من جانبه فقال �أحمد جناحي القائم
ب�أعمال رئي�س القطاع التجاري ل�شركة طريان
اخلليج�« :إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نعمل
مع امل�صرف اخلليجي التجاري يف �إطالق
هذه املبادرة ملنح عمالء امل�صرف خ�صومات
خا�صة عند �شرائهم لتذاكر ال�سفر عرب موقعنا
الإلكرتوين .وتعترب هذه املبادرة خطوة هامة
بالن�سبة للطرفني.

لكلية البحرين بوليتكنيك

بتلكو توفر حلول ات�صاالت وتقنية املعلومات

جانب من توقيع االتفاقية
وقعت بتلكو اتفاقا مع كلية البحرين
بوليتكنيك� ،أحد امل�ؤ�س�سات التعليمية املهمة
يف اململكة ،لتوفري حلول ات�صاالت �سريعة
و�آمنة وذلك لتلبية احتياجات الكلية.
وقد مت توقيع االتفاق من قبل كل من
مدير عام وحدة اخلدمات التجارية ب�شركة
بتلكو عادل الديلمي والرئي�س التنفيذي
بالإنابة لكلية البحرين بوليتيكنيك الدكتور
حممد الع�سريي بحرم الكلية.
تت�ضمن االتفاقية حلوال تتعلق بخدمات
البيانات وال�شبكات والتطبيقات التي لها
ال�صلة بدعم �أهداف بوليتكنك البحرين
التعليمية ،والتي �سوف متكنها لالنتقال
�إىل اجليل القادم من خالل هذه احللول
الفعالة.
وقد عرب الديلمي عن �سعادته لتوقيع
هذا االتفاق مع الكلية وقال «تعترب هذه
واحدة من بني الكثري من االتفاقات التي

�أ�سعار ت�أمني ح�صرية من �سوليديرتي لأع�ضاء «الإثمار برمييري»
قام بنك الإثمار ،بنك التجزئة الإ�سالمي
الذي يتخذ من البحرين مقرا ً له ،بالتوقيع
على مذكرة تفاهم مع جمموعة �سوليدرتي،
�أكرب جمموعة تكافل يف العامل ،لتقدمي
�أ�سعار ت�أمني ح�صرية لأع�ضاء الربمييري
يف بنك الإثمار.
�إن مذكرة التفاهم ،التي مت التوقيع
عليها من قبل الرئي�س التنفيذي ملجموعة
�سوليدرتي �أ�شرف ب�سي�سو ومدير عام بنك
الإثمار لإدارة الأعمال امل�صرفية اخلا�صة
والأفراد عبداحلكيم املطوع ،تقدم لأع�ضاء
الربمييري �أ�سعارا ً ح�صرية خمف�ضة من
�شركة �سوليدرتي ،وهي �شركة تابعة
ملجموعة �سوليدرتي.
وبعد التوقيع على املذكرة ،ف�إن
�أع�ضاء الربمييري ب�إمكانهم الآن اال�ستفادة
من الأ�سعار املخف�ضة على منتجات ت�أمني

ب�سي�سو واملطوع يتبادالن االتفاقية
ال�سيارات ،واملنازل ،وال�سفر ،والت�أمني
ال�صحي وت�أمني احلوادث ال�شخ�صية
وكذلك �أي�ضا ً الت�أمني على يخوت التنزه
مبا يف ذلك القوارب .وقال املطوع�« :إن
الإثمار برمييري هو برنامج للأع�ضاء فقط،

مت ت�صميمه تقديرا ً لعمالئنا املتميزين
من خالل تقدمي مزايا وخدمات ح�صرية.
ويوفر هذا الربنامج املتوفر مبوجب
الدعوة فقط للأع�ضاء مدير عالقات
معينا خ�صي�صا ً خلدمتهم ،وكذلك ر�سوما

متميزة من البنك وبطاقة خ�صم ح�صرية
مع امتيازات �إ�ضافية .وتعد املجموعة
املخف�ضة من منتجات الت�أمني مع �شركة
�سوليدرتي هي �أحدث العرو�ض امل�ضافة
�إىل قائمة املزايا املتنامية املقدمة من
ومن جانبه قال
الإثمار برمييري».
ب�سي�سو�« :إن جمموعة �سوليدرتي ،وكذلك
ال�شركات الزميلة والتابعة لنا يف البحرين
واخلارج ،ملتزمة بتقدمي حلول ت�أمني
مبتكرة تلبي متطلبات ال�سوق املحددة.
وانه ملن دواعي �سرورنا �أن نعقد �شراكة
مع بنك الإثمار وتقدمي �أ�سعار خمف�ضة
ح�صرية من �شركة �سوليدرتي �إىل عمالء
البنك املتميزين .ونحن ن�ؤمن ب�أن هذه
اخلطوة �سوف ت�ضيف قيمة كبرية �إىل كل
من �أع�ضاء الربمييري وكذلك �إىل جمموعة
�سوليدرتي وبنك الإثمار».

البنك العربي
�أف�ضل بنك متويل جتاري
حاز البنك العربي م�ؤخرا ً على جائزة �أف�ضل بنك متويل
جتاري يف منطقة ال�شرق الأو�سط والتي منحت من جملة
غلوبال فاينان�س العامليّة ( )Global Financeخالل االجتماع
ال�سنوي العاملي جلمعية امل�صرفيينّ للتمويل والتجارة ()BAFT
واجلمعية الدوليّة للخدمات املاليّة ( )IFSAوالذي عقد يف لندن.
وقد ا�ستحق البنك العربي هذه اجلائزة وفقا ً حلجم عملياته
امل�صرفيّة ونطاق تغطيته عامل ّيا ً وم�ستوى خدمة العمالء وقدرته
التناف�سيّة العاملية والإبتكار يف �أعماله.
ويف تعليقه على هذا الإجناز �ص ّرح نعمة �صباغ ،املدير
العام التنفيذي للبنك العربي« :يوا�صل البنك العربي �أداء دوره
املحوري يف ت�سهيل عملية التجارة عرب منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا م�ستندا ً �إىل خربته الطويلة يف املنطقة وفهمه
العميق الحتياجاتها حيث كان البنك العربي وال يزال �أحد
امل�ساهمني الرئي�سيني يف دفع عجلة النمو الإقت�صادي يف العامل
العربي» .و�أو�ضح �صباغ «ميثل التمويل التجاري �أحد الركائز
الإ�سرتاتيجية لأعمالنا وي�أتي ح�صولنا على هذه اجلائزة لي�ؤكد
من جديد على مكانتنا الرائدة على �صعيد التمويل التجاري
يف املنطقة والتي نحر�ص على تعزيزها دائما لتلبية متطلبات
عمالئنا ومواكبة تطور �أعمالهم حمليا ً و�إقليميا ً وعاملياً».
من جانبها قالت ناديا التلهوين ،نائب رئي�س �أول – مدير
�إدارة النقد والتمويل التجاري يف البنك العربي�« :إن االنت�شار
اجلغرايف ل�شبكة فروع البنك العربي يف �أكرث من  30دولة من
خالل ما يزيد عن  600فرع حول العامل ي�سمح لنا بتوفري حلول
م�صرفيّة للم�صدّرين وامل�ستوردين املحليني� ،إ�ضافة �إىل ال�شركات
الإقليمية والعاملية التي حتتاج �إىل خدمات التمويل التجاري عرب
الدول».

�سنوقعها هذا العام لتعزيز التعليم يف
البحرين� .سنوا�صل ا�ستثماراتنا يف متكني
املزيد من اجلامعات ل�ضمان ح�صول طلبة
البحرين على �أف�ضل خدمات االت�صاالت يف
اململكة .نحن �سعداء لتوفري حلول حديثة
لتقنية ات�صاالت املعلومات لتلبية متطلبات
الكلية املتطوره».
من جانبه� ،صرح الدكتور حممد
الع�سريي ،قائال ب�أن قرار ال�شراكة مع بتلكو
كان قرارا ا�سرتاتيجيا بالن�سبة للبوليتكنك
باعتبار �أن الهدف اال�سرتاتيجي لكال
امل�ؤ�س�ستني هو تطوير وبناء موارد مملكة
البحرين الب�شرية؛ خ�صو�صا �أبنائنا الطلبة
والذين تهدف البوليتكنك لتخريجهم
مبهارات تلبي احتياجات �سوق العمل،
الأمر الذي يتفق مع برنامج عمل احلكومة
 ،2014-2011وي�سهم يف حتقيق ر�ؤية
مملكة البحرين .2030

العليان :العربية الوحيدة يف
قائمة �أكرث �سيدات الأعمال نفوذاً
ت�صدرت الرئي�سة التنفيذية ل�شركة �صناعة ال�سيارات
الكربى «جرنال موتورز» ماري بارا قائمة جملة
«فورت�شن» لأكرث � 50سيدة نفوذا يف جمال الأعمال
التجارية على م�ستوى العامل.
واعتمدت «فورت�شن» يف هذا الرتتيب لأكرث �سيدات
الأعمال نفوذا على جمموعة من العوامل مثل :حجم
و�أهمية العمل التجاري� ،إىل جانب �صحته واجتاهه.
ي�شار �إىل ان �سيدة الأعمال ال�سعودية لبنى بنت
�سليمان العليان البالغة من العمر ثمانية وخم�سني
عاما حلت يف املرتبة الثالثة والأربعني ،وكانت العربية
الوحيدة �ضمن القائمة.
وتعد بارا �أول �سيدة تتوىل قيادة �شركة ل�صناعة
ال�سيارات ،وتعترب مهمتها كبرية ،حيث تر�أ�س �أكرث من
� 212ألف موظف يف  396مرفقا لـ «جرنال موتورز»
يف �ست قارات .ويف املرتبة الثانية جاءت جيني روميتي
املديرة التنفيذية لـ «اي بي ام» ،حيث تبلغ القيمة
ال�سوقية لتلك ال�شركة حوايل  200مليار دوالر.

