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البحرينية الكويتية للت�أمني تطلق
حملة «�أمن منزلك قبل �سفرك»

بهدف �إدارة وتطوير حمفظتها العقارية

الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي تطلق «�أمالك»

�أعلنت الهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي عن تد�شني �شركة
�أمالك لإدارة وتطوير وتنمية
حمفظتها العقارية ،وت�أتي هذه
اخلطوة يف اطار ا�سرتاتيجية
الهيئة لتحقيق التنمية امل�ستدامة
طويلة الأمد لأمالكها العقارية.
وتعتمد �أمالك ،ال�شركة
املتخ�ص�صة يف �إدارة وتطوير
حمفظة الهيئة العقارية ،على
ر�ؤية وا�ضحة اذ ترتكز
ا�سرتاتيجية ال�شركة يف
م�ضمونها على املحافظة على
�أعلى �سعر للعائد من ال�سوق
لكافة العقارات اململوكة للهيئة.

وبهذه املنا�سبة �صرح حامد العو�ضي الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �أمالك قائالً« :جنحت دول العامل يف
�إعادة حتديد وحت�سني �إ�سرتاتيجيتها اال�ستثمارية يف
�إدارة �صناديق التقاعد ،اما عن طريق تنويع م�صادر
الدخل �أو خلق �أذرع ا�ستثمارية م�ستقلة .وجدنا �أن
�أف�ضل املمار�سات العاملية هي الطريقة االن�سب لتحقيق
�أف�ضل العوائد على �أموال املتقاعدين وامل�ستحقني من
خالل ت�أ�سي�س ذراع م�ستقل ي�سهم يف خلق الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة لبناء م�ستقبل �آمن للبحرينيني
واملجتمع ككل».
ت�ضم �شركة �أمالك حتت مظلتها العديد من
العقارات من خمتلف الأنواع واال�صناف ،حيث
�ستعمل ال�شركة على تغذية منو حمفظتها من خالل
ا�سرتاتيجية ا�ستثمارية متوازنة ،مت و�ضعها على
�أ�سا�س �آليات احلوكمة والآليات اال�ستثمارية الالزمة.
و�أ�ضاف العو�ضي« :من االهداف اال�سا�سية
لل�شركة والتي مت تكليفها بها من قبل الهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي هو احلفاظ على تدفق عائدات
الدخل مع �ضمان منو قاعدة ر�أ�س املال منوا �صحيا.
ومن منطلق حتمل هذه امل�س�ؤولية بالكامل ،فقد
حر�صنا على توظيف �أف�ضل الكفاءات ،ونحن فخورين
بفريق العمل الذي ي�ضم ثروة من اخلربات املتنوعة،
كما طورنا ال�سيا�سات والإجراءات الداخلية لل�شركة
ل�ضمان �إن جميع ا�ستثماراتنا مبنية على تعزيز القيمة
التي يقودها الطلب».
بالإ�ضافة �إىل خلق فر�ص لال�ستثمار ،ف�إن �شركة
�أمالك تقوم بتقييم الأمالك العقارية احلالية ،ومن
ثم و�ضع خطط تطويرية لتعزيز قيمة العقارات،
حيث تقوم ال�شركة يف الوقت احلايل بتطوير عدد من
العقارات والتي �سيتم �إعادة �إطالقها حتت �إدارة جديدة
عما قريب.
وقال العو�ضي« :على مدى ال�سنوات الثالث
املقبلة� ،ستت�ضمن ا�سرتاتيجيتنا �إعادة تقييم كل

املمتلكات بغر�ض زيادة العائد على العقارات اململوكة
للهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ،ال �سيما وان فريقنا
ي�ضم عددا من املهند�سني وخرباء عقارات وحمللني
ماليني ،الأمر الذي يجعلنا قادرين على تطوير و�إدارة
كافة املمتلكات داخليا من حيث تطوير درا�سة اجلدوى،
و�إدارة املقاولني والإ�شراف على امل�ست�أجرين».
وجتدر اال�شارة ان �أمالك� ،شركة التطوير العقاري
تتمتع با�سرتاتيجية مركزة� ،أ�س�ست بناء على القانون
رقم  3ل�سنة  2008وتهدف �إىل حتقيق �أرباح حقيقية
من خالل ت�أمني الدخل االقت�صادي للبحرينيني
واملجتمع ككل .وت�سعى ال�شركة �إىل �إدارة وتطوير
اال�ستثمار على املدى الطويل والتنمية امل�ستدامة
ملحفظة عقارات الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي من
خالل فريق متخ�ص�ص من اخلرباء.

«مطار البحرين» ت�شارك مب�ؤمتر ومعر�ض الطريان العاملي
�شاركت �شركة مطار البحرين ،اجلهة
امل�سئولة عن �إدارة وت�شغيل مطار البحرين
الدويل ،م�ؤخرا يف امل�ؤمتر واملعر�ض ال�سنوي
العاملي ملجل�س املطارات الدويل ملنطقة �آ�سيا
واملحيط الهادئ الذي عقد يف مدينة �سيئول،
كوريا اجلنوبية يف وقت �سابق من هذا ال�شهر.
و�شاركت نائب الرئي�س للموارد الب�شرية يف
�شركة مطار البحرين ،هند حممود ،والتي
ت�شغل ع�ضوية جلنة املوارد الب�شرية يف جمل�س
املطارات الدويل ،يف منتدى املوارد الب�شرية
الذي عقد على هام�ش امل�ؤمتر ال�سنوي ،وذلك
مبرافقة رئي�س ال�صحة وال�سالمة يف �شركة
مطار البحرين وع�ضو جلنة ال�سالمة يف جمل�س
املطارات الدويل ويليام �أد�شيد الذي �شارك يف
منتدى ال�سالمة.
ً
ً
ميثل امل�ؤمتر منتدى دوليا مهما يح�ضره
قادة قطاع �صناعة الطريان على م�ستوى املنطقة
والعامل لتبادل املعرفة واخلربات ب�ش�أن �سل�سلة
من الق�ضايا الهامة مثل املوارد الب�شرية وال�صحة
وال�سالمة من خالل اقامة العديد من الندوات
وامللتقيات الديناميكية باال�ضافة اىل معر�ض
ي�ضم �أحدث املنتجات واخلدمات واحللول

هند حممود

التقنية يف خمتلف جوانب �صناعة املطارات.
يف هذا االطار ،قالت نائب الرئي�س للموارد
الب�شرية يف �شركة مطار البحرين ،هند حممود:
«�شركة مطار البحرين ملتزمة متاما بخلق بيئة
عمل فعالة وودية باال�ضافة اىل توفري فر�ص
النمو املهني من خالل فر�ص التدريب امل�ستمر،
كا�شفة عن �سعادتها بامل�شاركة يف احلدث العاملي

واجتماع جلنة املوارد الب�شرية ممثلة عن مملكة
البحرين و�شركة مطار البحرين».
يعترب م�ؤمتر ومعر�ض الطريان العاملي حدثا
حيويا لعر�ض �أهم التطورات الأ�سا�سية و�آخر
امل�ستجدات واالجتاهات اجلديدة والتكنولوجيا
والعمليات والإجراءات يف جمال �صناعة الطريان
التي متكن من تعزيز الأداء الت�شغيلي للمطار
والقوة العاملة.
من جهة اخرى ،قال رئي�س ال�صحة وال�سالمة
يف �شركة مطار البحرين ويليام �أد�شيد« :حتر�ص
�شركة مطار البحرين على تطبيق عمليات ال�صحة
وال�سالمة التي تفوق التوقعات وت�ضمن التفوق
الت�شغيلي ور�ضا املوظفني .ي�شرفني ح�ضور
م�ؤمتر ومعر�ض الطريان العاملي كع�ضو فاعل
يف جلنة ال�سالمة و�أن ا�شارك زمالئي الطرق
اجلديدة لتح�سني عمليات و�إجراءات ال�سالمة يف
�شركة مطار البحرين».
اجلدير بالذكر �أن �شركة مطار البحرين هي
اجلهة امل�س�ؤولة عن تطوير مطار البحرين الدويل
وتعزيز خدماته وزيادة م�ساهمته يف االقت�صاد
املحلي مبا يتما�شى مع ر�ؤية .2030

نظرا ً حللول الإجازات والعطل
ال�صيفية ،يتوجه الكثري لق�ضاء بع�ض
الوقت مع �أ�سرهم خارج البالد للتمتع
برحلتهم دون التفكري باحتمال تعر�ض
منزلهم لل�سرقة �أو احلريق �أو الإتالف.
حيث �أكد وليد حممود مدير عام البحرينية
الكويتية للت�أمني �أن ال�شركة �أطلقت حملة
تهدف �إىل توعية امل�سافرين ب�ضرورة
ت�أمني املنازل واتخاذ جميع الإجراءات
الالزمة حلماية منازلهم وممتلكاتهم من
التعر�ض لل�سرقة واحلريق والإتالف �أثناء
�سفرهم .وت�أتي هذه احلملة تعزيزا ً للثقافة
الت�أمينية لكافة الأ�سر و�ضمن امل�س�ؤولية
االجتماعية لل�شركة ب�ش�أن خطورة ترك
املنزل دون حماية كافية �أو التهاون يف
اتخاذ الإجراءات الوقائية الالزمة.
ما ال يدركه الكثريون هو التكلفة
املعقولة للت�أمني على املنازل .باملقارنة
بالت�أمني على ال�سيارات ،فان �أ�سعار
الت�أمني على املنازل �أقل بكثري ،حيث تبد�أ
الأق�ساط ال�سنوية من مبالغ رمزية جداً.
�إن ت�أمني املنزل �أ�صبح �ضرورة،
ملا له من �أهمية لتغطية �أمور �أ�سا�سية
مت�س راحة بال امل�سافر .ومن هذا املنطلق
قامت مراكز الت�أمينات ال�شخ�صية
بال�شركة بو�ضع اللوحات التوعوية
وتوزيع الن�شرات ،وذلك لتوعية الزبائن

وليد حممود

و�إر�شادهم حول �ضرورة ت�أمني املنازل
قبل ال�سفر ،بالإ�ضافة �إىل ن�شر لوحات
توعوية بالتعاون مع بع�ض مكاتب
ال�سفر وال�سياحة وتفعيل احلملة يف
جميع مناطق اململكة .ان وثيقة الت�أمني
على املنازل ت�شتمل على تغطيات مميزة
مثل الت�أمني على املمتلكات �ضد احلريق،
ال�صاعقة ،الإنفجار ،الزالزل والعوا�صف،
اي�ضا ً ت�سرب املياه .كما ت�شمل وثيقة
الت�أمني على املنازل خدمة الطوارئ على
مدار ال�ساعة حيث تغطي �أ�ضرار ال�سباكة،
العطل الكهربائي ،ت�صليح االقفال
والزجاج اخلارجي امله�شم.

«اخلليج الدويل» يفوز بجائزة
�أف�ضل م�ؤ�س�ســة ا�ستثمـار �إ�ســالمي
ح�صل بنك اخلليج الدويل على جائزة
«�أف�ضل م�ؤ�س�سة ا�ستثمار �إ�سالمي لعام
 ،»2014وذلك �ضمن فعاليات جوائز
امل�ؤمتر العاملي ال�سنوي العا�شر ل�صناديق
اال�ستثمار والأ�سواق املالية الإ�سالمية
التي �أقيمت باملنامة يوم الثالثاء املوافق
 19مايو .2014
وقد قام بت�سليم اجلائزة عبد الرحمن
حممد الباكر ،املدير التنفيذي لرقابة
امل�ؤ�س�سات املالية مب�صرف البحرين
املركزي ،وذلك خالل هذا امل�ؤمتر الذي �ضم
ممثلني لأكرب امل�ؤ�س�سات ذات الت�أثري وقادة
الفكر و�أهم اجلهات املنظمة يف قطاع
�صناديق اال�ستثمار الإ�سالمية العاملي.
وكان البنك قد مت تر�شيحه للجائزة
�ضمن قائمة �ضمت القليل من املر�شحني عرب
�آلية متميزة خالل هذا احلدث املهم الذي
�أقيم برعاية م�صرف البحرين املركزي
بفندق اخلليج ،باملنامة ،ومت خالله تكرمي
�أ�صحاب الإجنازات واالبتكارات والتميز.
ويعك�س تر�شيح بنك اخلليج الدويل
لهذه اجلائزة جناحه يف االلتزام ب�أف�ضل
املمار�سات وبتطوير جمموعة مبتكرة
ومتنوعة من احللول اال�ستثمارية التي
تلبي احتياجات عمالئه ،وذلك �ضمن
ا�سرتاتيجيته املوجهة خلدمة العمالء،
وتوجهه لكي ي�صبح ال�شريك املف�ضل لهم.
ويف تعليقه على ح�صول البنك على
هذه اجلائزة ،قال الدكتور يحيى اليحيى

د .يحيى اليحيى

الرئي�س التنفيذي لبنك اخلليج الدويل:
( نحن �سعداء للغاية برت�شيحنا جلائزة
�أف�ضل �شركة ا�ستثمار �إ�سالمي لعام
 ،2014ومن امل�ؤكد �أن ح�صولنا على
هذه اجلائزة املرموقة ميثل م�صدر فخر
للبنك ،ويعرب عن ثقة واحرتام زمالئنا
يف هذا القطاع بعرو�ض منتجاتنا
وخدماتنا التي نقدمها لعمالئنا من
خمتلف القطاعات) .و�أعرب الدكتور
اليحيى عن �شكره وتقديره مل�صرف
البحرين املركزي وللم�ؤمتر العاملي
ال�سنوي ل�صناديق اال�ستثمار والأ�سواق
املالية الإ�سالمية على جهودها يف جمع
العاملني يف هذا القطاع يف مثل هذا
امل�ؤمتر املتميز.

«بوليتكنـك البحـرين» يفتتـح فرعـه يف «ريـادات»
قامت «بوليتكنك البحرين» بافتتاح
فرعها يف مركز تنمية قدرات املر�أة البحرينية
«ريادات» ،وذلك تبعا ً لالتفاقية التي مت
توقيعها مع جمموعة بنك البحرين للتنمية،
والتي تن�ص على ح�صول «بوليتكنك» على
عد ٍد من الوحدات باملركز ،وذلك ال�ستخدامها
يف تنمية ودعم ريادة الأعمال لدى طلبة
«بوليتكنك البحرين» و�ضمن تعاون الطرفني
يف جمال دعم وتنمية قطاع ريادة الأعمال
من خالل جمموعة من الربامج امل�شرتكة مثل
التدريب واال�ست�شارات وبرامج الدعم الفني
الأخرى.
ويف هذا ال�صدد قال ن�ضال �صالح العوجان
الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك البحرين
للتنمية« :نحن �سعداء جدا ً بتواجد بوليتكنك
البحرين يف مركز ريادات ،كونها تعد م�ؤ�س�سة
تعليم عا ٍل تقدم برامج تطبيقية ومتثل �إحدى
املبادرات الرئي�سية مل�شروع تطوير التعليم
والتدريب يف مملكة البحرين ،خا�صة و�أن
لدينا العديد من الربامج واملبادرات امل�شرتكة
مبا يحقق �أهداف ر�ؤية البحرين االقت�صادية
 ،2030كما �أن وجود فرع لهذه امل�ؤ�س�سة
لدى املركز �سوف ي�سهم يف فتح �آفاق �أو�سع
للتعاون بني اجلانبني مبا يوفر العنا�صر
الأ�سا�سية اخلا�صة ب�إعداد وت�أهيل رواد
الأعمال من حيث خدمات التمويل والتدريب

خالل االفتتاح

واال�ست�شارات وتوفري املوقع املنا�سب لإقامة
م�شاريع الطلبة املتميزة من منت�سبي بوليتكنك
البحرين ،وذلك من خالل تواجد هذه امل�شاريع
مبركز ريادات الذي يجمع بني توفري خدمات
االحت�ضان للأعمال �إىل جانب خدمات الت�سوق
للجمهور ،وهو ما يعزز من فر�ص ت�سويق
منتجات وخدمات امل�شاريع امللتحقة باملركز».
كما �أكد العوجان على �أهمية التكامل
وال�شراكة يف تنمية نظام بيئة ريادة الأعمال
يف مملكة البحرين بني خمتلف امل�ؤ�س�سات،
ال �سيما امل�ؤ�س�سات البحثية والعلمية ويف
مقدمتها اجلامعات والتي ت�شكل بيئة حمفزة
للتعلم والإبداع يف خمتلف املجاالت وميكنها

�أن تلعب دورا ً حيويا ً يف م�ساعدة الطلبة على
حتويل �أفكارهم �إىل م�شاريع جتارية من خالل
التعاون مع �شبكة امل�ؤ�س�سات الداعمة لرواد
الأعمال ،ويف مقدمتها جمموعة بنك البحرين
للتنمية التي حتر�ص على تقدمي كل ما ميكن
تقدميه يف �سبيل ت�أ�سي�س م�ؤ�س�سات وم�شاريع
جمدية اقت�صادياً.
اجلدير بالذكر �أن جمموعة بنك البحرين
للتنمية «وبوليتكنك البحرين» �سبق و�أن
وقعا مذكرة تفاهم للتعاون يف طرح برامج
ومبادرات م�شرتكة وتعزيز جهود الطرفني يف
تنمية ريادة الأعمال لدى الطلبة ب�شك ٍل خا�ص
ورواد الأعمال ب�شك ٍل عام.

