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»ت�شارترد« يعينّ مديًرا اأول للمخاطر والرقابة املالية نتائج 2012 ممتازة ونتوقع ازدهار القطاع يف 2013.. كانو:

»كانو لتقنية املعلومات« ت�شتهدف �شوق ال�شعودية وقطر العام القادم

يف جمال االلتزام مبكافحة الر�سوة والف�ساد

»جي اإي �شي البحرين« حت�شل على �شهادة »تري�س اإنرتنا�شيونال«

مع �سركة »جاليت ال�سرق االأو�سط«

»بوليتكنك البحرين« توقع اتفاقية تعاون

البحرين  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  عني 

والرقابة  للمخاطر  اأول  مديرا  طريف  �سيخة 

�سابقاً  ت�سغل  طريف  �سيخة  وكانت  املالية. 

من�سب مديرة تدقيق يف كي بي اإم جي فخرو 

ح�سابات  كمدققة  عملت  اأنها  كما  البحرين، 

لندن.  يف  ذاتها  لل�سركة  امل�سريف  بالقطاع 

و�ستكون �سيخة طريف م�سوؤولة عن االلتزام 

اخلا�سة  املالية  العمليات  خماطر  بقوانني 

البنك. مبجموعة 

ح�سان  قال  التعيني،  هذا  على  وتعليقاً 

ل�ستاندرد  التنفيذي  الرئي�س  جرار،  اأمني 

البحرين: ت�سارترد 

»ي�سعدين بالنيابة عن �ستاندرد ت�سارترد 

الرتحيب ب�سيخة طريف يف من�سبها اجلديد. 

والتزامنا  حر�سنا  التعيني  هذا  ويعك�س 

باململكة وبتطوير الكوادر البحرينية الرائدة 

مدى  فعلى  امل�ستقبل.  يف  البنك  لقيادة 

وجود  اإثبات  على  عملنا  عاما   90 من  اأكرث 

�ستاندرد ت�سارترد كعن�سر مهم يف جمتمعنا 

من   %70 اأكفاء  بحرينيون  ي�سغل  حيث  هنا 

كونه  اإىل  باالإ�سافة  هذا  البنك،  الوظائف يف 

اأول بنك يف البحرين. متنياتنا للأخت �سيخة 

بالتوفيق يف مهمتها اجلديدة«.

التنفيذي  املدير  وارنر،  دارن  و�سرَّح 

املايل يف البحرين:

جمال  يف  طريف  �سيخة  خربة  »تاأتي 

العوامل  كاأحد  امل�سريف  القطاع  يف  التدقيق 

يف  البنك  و�سمعة  اأعمال  لتعزيز  املهمة 

طريف  �سيخة  ان�سمام  ي�سرين  البحرين. 

االأجواء  علينا  حتتم  حيث  العمل  لفريق 

االقت�سادية يف الوقت الراهن تر�سيخ البنية 

امل�سرفية،  لل�سوابط  املنا�سبة  االأ�سا�سية 

و�سيكون لها دور فّعال يف ذلك«.

وارنر  دارن  مع  طريف  �سيخة  �ستعمل 

املدير املايل التنفيذي يف البحرين.

كتبت- جهينة اأبو الهيجاء:

 

لتقنية  كانو  ل�سركة  العام  املدير  توقع 

املعلومات وليد كانو انتعا�س ال�سوق ب�سكل 

»بعد  واأو�سح:   ،2013 خلل  ملحوظ 

 2011 يف  القطاع  منه  عانى  الذي  الركود 

املبيعات  يف  كبرية  زيادة  حتقيق  ا�ستطعنا 

�سبقتها،  التي  بال�سنة  مقارنه  خلل 2012 

املجلت،  كافة  يف  تدخل  املعلومات  فتقنية 

اأو ا�ستثمار جديد يف البحرين  واأي م�سروع 

جميع  يف  وتدخل  اخلدمة،   هذه  يتطلب 

امل�ستوى  على  �سواء  اليومية  التفا�سيل 

ال�سخ�سي اأو اال�ستثماري«

احلكومي  القطاع  »يعترب  كانو:  وتابع 

اأنظمة  لقطاع  امل�ستهلكة  القطاعات  اأكرب  من 

االأكرب  العر�س  وذات  املعلومات  وتقنية 

العام  خلل  ا�ستطعنا  وقد  للمناق�سات، 

احل�سول على مناق�سات جيدة عدلت نتائج 

اأن هناك  2012 وجعلتها ممتازة مع العلم 

بع�س ال�سركات التي مل يحالفها احلظ ومل 

تنم مبيعاتها بال�سكل املطلوب«.

ال�سركة  اأن  كانو  اأكد  اآخر  جانب  من 

ت�سعى اإىل التو�سع يف دول جمل�س التعاون 

خلل ال�سنة القادمة م�ستهدفة �سوق اململكة 

العربية ال�سعودية و�سوق دولة قطر، مبيناً 

نفذت  املعلومات  لتقنية  كانو  �سركة  اأن 

امل�ساريع  من  العديد  املا�سية  الفرتة  خلل 

خارج البحرين، نافياً وجود اأي مكاتب متثل 

وتابع:  االآن.  حتى  البحرين  خارج  ال�سركة 

وقد  �سغريا  �سوقا  البحرين  �سوق  »يعترب 

و�سل اإىل حد اال�سباع، لذلك ت�سعى ال�سركة 

اىل التو�سع يف دول جمل�س التعاون، ونحن 

�سوقا  كونه  ال�سعودية  �سوق  اىل  نتطلع 

اجلغرافية  العلقة  اىل  باالإ�سافة  كبريا 

الذي  واالقت�سادية معها، وكذلك �سوق قطر 

لتنفيذ  ونتطلع  واعدا  �سوق  االآن  يعترب 

�سفقات جيدة من خلل هذا التو�سع، فنحن 

منتلك طاقما كبريا من املربجمني واملخت�سني، 

ولدينا امكانيات كبرية ت�ستغل بن�سبة %50 

من خلل امل�ساريع التي تنفذ داخل البحرين 

من  نواجهها  التي  للمناف�سة  باالإ�سافة 

نف�س  �سمن  تعمل  التي  االجنبية  ال�سركات 

القطاع يف اململكة، مما يجعل التو�سع خارجاً 

هدفا قريبا«.

ح�سلت »جي اإي �سي البحرين« العاملة 

اللوج�ستية  واخلدمات  ال�سحن  جمال  يف 

انرتنا�سيونال«  »تري�س  �سهادة  على 

املت�سلة   )Trace International(
االأخلقية. التجارية  باملمار�سات  بااللتزام 

وتعترب �سهادة »تري�س انرتنا�سيونال« 

حلوال  توفر  ربحية  غري  جمعية  يف  ع�سوا 

جمال  يف  التكلفة  حيث  من  وفعالة  عملية 

بالن�سبة  والف�ساد  الر�سوة  ملكافحة  االمتثال 

وللح�سول  اجلن�سيات.  متعددة  لل�سركات 

�سي  اإي  »جي  خ�سعت  ال�سهادة،  هذه  على 

الوا�سعة  التقييمات  من  ل�سل�سلة  البحرين« 

خلل العام 2012، مبا يف ذلك ا�ستعرا�س 

ال�ساملة. املراجعة 

�سهادة  على  ال�سركة  ح�سول  وياأتي 

على  تاكيداً  انرتنا�سونال«  »تري�س 

اإدارة  يف  تتبعها  التي  العالية  امل�ستويات 

القطاعات  ملختلف  اللوج�ستية  اخلدمات 

وكانت  والغاز.  النفط  �سناعة  ذلك  يف  مبا 

�سابقا  البحرين«  �سي  اإي  »جي  ح�سلت  قد 

على �سهادة »نظام االإدارة املتكاملة« لتكون 

بذلك اأول �سركة �سحن يف البحرين حت�سل 

اأن  بالذكر  واجلدير  ال�سهادة.  هذه  على 

اإت�س  اأ�س  »اأو  �سهادة  ال�سركة حا�سلة على 

. )OSHA( »اإي

ميكائيل  قال  املنا�سبة،  وبهذه 

اإي  »جي  يف  املنتدب  الع�سو  ليجبوبريج، 

ال�سهادات  هذه  »متثل  البحرين«:  �سي 

باأعلى  �سركتنا  اللتزام  وا�سحا  تقديراً 

معايري ال�سناعة يف كل ما نقوم به«.

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  كلية  قامت 

البحرين( بتوقيع اتفاقية تعاون مع ال�سركة 

التي  االأو�سط،  ال�سرق  جاليت  الفرن�سية 

اال�ست�سارية  ال�سركات  اأبرز  من  واحدة  تعد 

االإلكرتونية  املعاملت  جمال  يف  العامل  يف 

االآمنة. وقد اختارت جاليت ال�سرق االأو�سط 

االإقليمي خارج  البحرين مقًرا ملكتبها  مملكة 

االحتاد االأوروبي. هذا التعاون �سوف يعزز 

هذا  يف  املنطقة  يف  الريادي  اململكة  دور 

املجال من خلل تنفيذ منظومة متكاملة من 

االأ�سا�س  حجر  و�سع  �سمنها  من  امل�ساريع، 

متخ�س�سة  وتدريبية  تعليمية  لربامج 

جمال  يف  للعمل  ب�سرية  كوادر  لتطوير 

االآمنة. االإلكرتونية  املعاملت 

بني  املوقعة  التعاون  التفاقية  ووفًقا 

ت�سور  و�سع  على  العمل  �سيتم  الطرفني، 

التطبيقية  التعليمية  للربامج  متكامل 

البحث  وخمتربات  التدريب  وملختربات 

خلل  من  اإن�ساوؤها  املقرتح  والتطوير 

الفرن�سية،  اإين�سكان  جامعة  مع  التعاون 

اأوروبا يف  الرائدة يف  اجلامعة  تعترب  التي 

حقل املعاملت االإلكرتونية االآمنة.

الطرفني  من  وفد  �سيقوم  ذلك،  اإىل 

مطلع  الفرن�سية  للجمهورية  عمل  بزيارة 

على  كثب  عن  للتعرف  املقبل،  ال�سهر 

الربامج االأكادميية والتدريبية والتجهيزات 

اإىل  باالإ�سافة  اإن�سكان،  جلامعة  امل�ساندة 

كربى  عن  ممثلني  مع  اجتماعات  عدة  عقد 

البنية  تطوير  جمال  يف  العاملة  ال�سركات 

االإلكرتونية  املعاملت  ل�سناعة  التحتية 

والبحوث  املعتمدة  واملختربات  االآمنة 

التطبيقية.

باأعمال  القائم  �سرح  املنا�سبة،  وبهذه 

البحرين  لبوليتكنك  التنفيذي  الرئي�س 

هذه  باأن  الع�سريي  اإبراهيم  حممد  الدكتور 

التي  احلثيثة  للجهود  ثمرة  تاأتي  االتفاقية 

اإ�سراف  حتت  البوليتكنك،  اإدارة  بذلتها 

ومتابعة من قبل جمل�س االأمناء، الذي اأبدى 

ليرتجم  ياأتي  الذي  التعاون  بهذا  اهتمامه 

يف  وي�سهم  البوليتكنك،  ور�سالة  روؤية 

اأجلها،  من  اأن�سئت  التي  االأهداف  حتقيق 

احلكومة  عمل  برنامج  متطلبات  ويلبي 

البحرين  روؤية  ويحقق   2014  -  2011

.2030

كانو متحدثاً لل�صحفيني    ت�صوير عبد اهلل اخلال

ميكائيل ليجبوبريج

ي التداول بالبور�شة توا�شل عرو�س اجلامعات لربنامج حتدنّ

اأكد على توّجه متنام جتاه االأجور املرتبطة باالأداء

توقع زيادة الرواتب يف دول التعاون بن�شبة 5.4% يف 2013

التداول  »حتدي  برنامج  يف  امل�ساركة  اجلامعات  فرق  قدمت 

اال�ستثماري للجامعات، الذي تتبنى تنظيمه بور�سة البحرين  يوم 

بقاعة  وذلك  الربنامج،  مناف�سات  يف  الثاين  عر�سها  املا�سي  االأحد 

املحا�سرات مبقر البور�سة.

بالربنامج  اخلا�سة  التحكيم  اأمام جلنة  الطلبة عرو�سهم  وقدم 

التداول  فرتة  خلل  اأبرموها  التي  وتعاملتهم  املايل  اأدائهم  حول 

الثانية والتي ا�ستمرت �سبعة اأ�سابيع يف كل من بور�ستي البحرين 

التي  ال�سعوبات  اأهم  الطلب  ا�ستعر�س  كما  نيويورك.  وبور�سة 

واجهتهم خلل هذه الفرتة، وتقنيات اإدارة املخاطر، واأداء ال�سركات 

التي تتكون منها حمفظتهم اال�ستثمارية. 

العر�س  بتقدمي  الربنامج  يف  امل�ساركة  اجلامعات  و�ستقوم 

اأربعة  ملدة  ت�ستمر  والتي  الثالثة  التداول  لفرتة  الثاين  التو�سيحي 

اأ�سابيع يف 27 مار�س 2013.

ومن اجلدير بالذكر اأن الربنامج يتكون من ثلث فرتات للتداول، 

حيث تقوم كل جامعة بعد انتهاء كل فرتة بتقدمي عر�س تو�سيحي 

اأمام »جلنة تقييم اال�ستثمار تو�سح فيه اأداء الفريق واإ�سرتاتيجيته 

واأهدافه املرحلية. 

وي�سارك يف برنامج »حتدي التداول اال�ستثماري« للجامعات هذا 

اجلامعة  البحرين،  جامعة  من  كلً  متثل  طلبية  فرق  اأربعة  العام 

االأهلية، بوليتكنك البحرين، ومعهد البحرين للتدريب.

ا�ست�سارات  جمال  يف  العاملية  ال�سركة  هيويت،  اأيون  ك�سفت 

املوارد الب�سرية التابعة الأيون لل�ست�سارات )املدرجة يف بور�سة 

الرواتب يف دول  ا�ستقرار يف  AON(، عن  الرمز  نيويورك حتت 

 .2012 لعام  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

واأّكدت البيانات املاأخوذة من م�سح زيادة الرواتب يف ال�سرق 

اأكرث  فيه  و�سارك  ال�ستاء،  يف  هيويت  اأيون  اأجرته  الذي  االأو�سط 

متو�ّسط  اأّن  اخلليجي،  التعاون  جمل�س  دول  يف  �سركة   120 من 

التعاون  جمل�س  دول  يف  القطاعات  خمتلف  عرب  الرواتب  زيادة 

توّقعتها  التي  امل�ستويات  مع  متما�سياً  كان   2012 عام  اخلليجي 

ال�سركات  فاإن  اإجمايل،  وب�سكل   .2011 عام  امل�ساركة  املوؤ�س�سات 

زيادة  متو�ّسط  عن  اأعلنت  قد  الرواتب  يف  زيادة  توّقعت  التي 

الن�سبة  وهي   ،2012 عام  نهاية  يف  الرواتب  يف   %5.4 بن�سبة 

اأي�ساً. توّقعتها  قد  كانت  التي 

ال�ستاء  اإىل  يعود  الذي  الرواتب  م�سح  اإ�سدارات  اآخر  ويقّدم 

عام  الرواتب  لزيادة  بتوّقعاتها  النظر  اإعادة  فر�سة  لل�سركات 

يف  الرواتب  لزيادة  االأخري  التقييم  اأمّتت  واأّنها  �سّيما  ال   ،2013

يف  امل�سح  �سملها  التي  ال�سركات  وتتوّقع   .2012 عام  منت�سف 

الرواتب  على  زيادة  متو�ّسط  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

عام  عن  تغيري  اأّي  بدون  اأي   ،2013 عام  خلل   %5.4 بن�سبة 

معّدالت  مع  ال�سوق  يف  موؤّكد  ا�ستقرار  اإىل  ي�سري  مما   2012

اأ�سا�س  على  ومنّوها  الرواتب  يف  الزيادة  من  ن�سبياً  م�ستقّرة 

�سنوي. 

مارتن مكغيغان،  قال  النتائج،  اآخر  تعليقه على  ويف معر�س 

اأيون  املكافاآت واحلوافز يف  اال�ست�سارية لربامج  رئي�س اخلدمات 

ال�سادر  االأو�سط  ال�سرق  ملنطقة  الرواتب  م�سح  »يوّفر  هيويت: 

عن اأيون هيويت نظرة قّيمة اإىل اجّتاهات الزيادة يف الرواتب يف 

ما  تقارن  اأن  لل�سركات  وي�سمح  اخلليجي  التعاون  جمل�س  دول 

تناف�سي«. م�ستوى  على  احلفاظ  اأجل  من  وال�سوق  توّقعاتها  بني 

التعاون  جمل�س  دول  عرب  ن�سهد  »اإننا  قائلً:  واأ�ساف 

ومن  باالأداء.  املرتبطة  االأجور  جتاه  متناميا  توّجهاً  اخلليجي 

اأ�سا�س اجلدارة والكفاءة �سي�سبح توّجهاً  اأن االأجور على  املتوّقع 

مما  ن�سجه  يوا�سل  اخلليجي  التوظيف  �سوق  واأّن  ال�سيما  �سائداً 

مع  متوازن  ب�سكل  ميزانيتها  لتحديد  و�سيلة  املوؤ�س�سات  مينح 

الطلب  يف  زيادة  بالفعل  هيويت  اأيون  �سهدت  وقد  االأعمال.  اأداء 

على هذه املعلومات من عدد من القطاعات العمودية مثل الرتبية 

�سنقوم  لذلك،  ونتيجة  واالإعلم،  ال�سحية  والرعاية  والتعليم 

ال�سركات  ملنح  البيانات  م�سوحات  من  �سل�سلة  باإطلق  قريباً 

املحددة«.  قطاعاتها  الرواتب �سمن  م�ستويات  اإىل  اأف�سل  نظرة 

دول  من  م�ساركة  �سركات  من  ما  اأّنه  اأي�سا  امل�سح  ويك�سف 

عام  التوظيف  لتجميد  تخّطط  كانت  اخلليجي  التعاون  جمل�س 

اإىل  تتطلّع  امل�سح  �سملها  التي  ال�سركات  من   %41 واأّن   ،2013

 .2012 بعام  مقارنة  اأكرب  ب�سكل  التوظيف 

�صيخة طريف

توقيع االتفاقية بني اجلانبني

خالد الجهمي

ن�سكر رئي�س جمل�س النواب خليفة الظهراين على ما يقدمه ململكة البحرين وم�ساهمته 

بخ�سو�س  عر�سه  مبا  واأ�سيد  للمملكة،  الوطني  االقت�ساد  حت�سني  يف  املتميزة  وخربته 

امل�سادر  واأحد  االقت�سادي  الن�ساط  لتوجيه  اداة �سرورية  تعترب  التي  ال�سريبية  ال�سيا�سة 

ب�ساأن  الراأي  اوافق  ال  انني  اال  التنمية،  برامج  يف  عليها  تعتمد  دول  الإيرادات  الرئي�سية 

نظرا  الدخل  م�سادر  تنويع  لغر�س  االأن�سطة  بع�س  على  ال�سريبة  لفر�س  درا�سة  اإعداد 

للمخاطر امل�ستقبلية النتهاء النفط، فالدول التي ذكرها رئي�س جمل�س النواب باأنها تفر�س 

ال�سرائب، فانها تفعل ذلك لكون القوة ال�سرائية واجلانب االقت�سادي مرتفعا ن�سبيا مما ال 

البحرين  اآثار �سلبية للم�ستثمرين، ولو نظرنا اىل الو�سع يف  اأو  اأي ا�سرار جانبية  ي�سبب 

و�سمعنا  البقاء،  اأجل  من  ت�سارع  والعقارية  التجارية  االأن�سطة  فاأكرث  متاما،  خمتلف  فهو 

الكثري من الت�ساريح لروؤ�ساء واأع�ساء جمال�س ادارات ل�سركات وبنوك تتعر�س ملوجة من 

املنا�سب.  املوقع  البحرين، فاملقرتح لي�س يف  اخل�سائر واآخرها ت�سفية طريان 

البديلة  الطاقات  على  يركزوا  ان  املجل�س  واع�ساء  النواب  رئي�س جمل�س  على  واأقرتح 

املتجددة  الطاقة  قانون  اقرتاح  يف  واال�سراع  االن  منذ  النفط  بعد  ما  ملرحلة  واملتجددة 

واال�ستفادة من توظيف اال�ستثمارات اخلارجية كما هو احلال يف بقية دول اجلوار، وكذلك 

على  والت�سجيع  الدولة  ووزارات  الأجهزة   امل�ستمر  االنفاق  حجم  لتقليل  واحلث  التوجيه 

النفقات  وتقلي�س  االنتاجية  زيادة  اجلميع  على  يتوجب  انه  اىل  باالإ�سافة  االنفاق  تر�سيد 

واحلد من الهدر والتق�سف يف اأغلب املجاالت.

حول الدعوة اإىل فر�س �شرائب


