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تعاون م�سرتك بني البوليتكنك وبنك الأ�سرة للتدريب وريادة الأعمال

»البرتوكيماويات« تد�سن جهاز حماكاة تدريبًيا للغالية البخارية

جانب من احتفالية تد�شني اجلهاز

اأعربوا عن تقديرهم حلوكمة ال�شركات يف اململكة

ور�سة عن ا�سرتاتيجية تعزيز منو الأعمال للمديرين املاليني بالبحرين

»البحرينية الكويتية للتاأمني«: ندوة يف تاأمني املقاولت

)ITW( بتلكو ت�سارك يف اأ�سبوع الت�سالت الدويل

املقلة متحدثًا يف املوؤمتر الإقليمي الثالث للعالقات العامة

جلنة املعار�س حت�سر ملعر�س ل�س فيغا�س

الكويتية  البحرينية  ال�شركة  اأقامت 

ندوة  االول  ام�س  �شباح  يف  للتاأمني 

وذلك  املقاوالت  تاأمني  يف  متخ�ش�شة 

انرتكوتنانتال  الريجن�شي  فندق  يف 

بح�شور ممثلني عن ال�شركات ال�شناعية 

الوزارات باالإ�شافة اإىل ال�شركات الرائدة 

يف قطاع املقاوالت.

امل�شاريع  الندوة  ناق�شت  وقد 

االإن�شائية من ثالثة جوانب متثل وجهة 

نظر �شاحب امل�شروع واملقاول واملوؤمن 

العام  املدير  وا�شتهل  التاأمني(،  )�شركة 

الندوة  هذه  ان  فيها  قال  بكلمة  الندوة 

اململكة الإطالق  تاأتي يف وقت تتهياأ فيه 

ان  وقال  احليوية.  امل�شاريع  من  عدد 

التنمية  يف  كبريا  دورا  يلعب  التاأمني 

االقت�شادية، واإن فهمه ب�شورة �شحيحة 

واملقاولني  امل�شروع  مالك  ميكن  �شوف 

من اإدارة اخلطر ب�شكل فعال.

الأ�شبوع  الر�شمي  الراعي  قامت 

بابتعاث 3 من  االت�شاالت يف �شيكاغو، 

فعاليات  يف  للم�شاركه  اإدارتها  اأع�شاء 

اأ�شبوع االت�شاالت الدويل الذي يقام يف 

فندق حياة ريجن�شي مبدينة �شيكاغو - 

اإىل  من 13  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

15 مايو. 

�شيكاغو  مدينة  يف  االآن  ويتواجد 

اخلدمات  وحدة  عام  مدير  من  كل 

الديلمي،  عادل  بتلكو  ب�شركة  التجارية 

التجاري  القطاع  مبيعات  اأول  مدير 

وخدمات  منتجات  ومدير  اأحمد  يو�شف 

وذلك  ع�شكر،  هاين  البيانات  ات�شاالت 

حل�شور احلدث الهام وااللتقاء ب�شركاء 

ال�شراكات  اأجل تعزيز  ا�شرتاتيجيني من 

مع  رئي�شية  حتالفات  وبناء  الراهنة 

تاأ�شي�س  عملية  وتعترب  جدد.  �شركاء 

وتطوير عالقات ا�شرتاتيجية مع خرباء 

بالن�شبة  االأمور  اأهم  من  ال�شناعة 

بتلكو  يف  التجارية  اخلدمات  لوحدة 

وت�شكل جزءا ال يتجزاأ من اأجندة العمل 

امل�شتقبلية لهم. 

بن  حممد  الدكتور  رعاية  حتت 

رئي�س  وال�شناعة  الطاقة  وزير  �شالح 

للبرتول،  قطر  موؤ�ش�شة  اإدارة  جمل�س 

الدوحة  القطرية  العا�شمة  يف  يقام 

املوؤمتر االإقليمي الثالث للعالقات العامة 

الذي تنظمه اجلمعية الدولية للعالقات 

ــ فرع اخلليج خالل يومي 15  العامة 

و16 مايو احلايل حتت �شعار »العالقات 

العامة ودورها يف تنمية املجتمع«.

اأف�شل  يتحدث يف املوؤمتر نخبة من 

العامة  العالقات  مهنة  عرفتهم  من 

�شمنهم  ومن  وعاملياً،  واإقليمياً  عربياً 

خمي�س املقلة رئي�س وموؤ�ش�س جمموعة 

ماركوم اخلليج ورئي�س وموؤ�ش�س هيل 

اأند نولتون �شرتاتيجيز ال�شرق االأو�شط  

عنوان  حتت  وذلك  العامة،  للعالقات 

العربي  الوطن  يف  القادة  ينظر  »كيف 

للعالقات العامة؟«.

التعريف  كلمته  يف  املقلة  يتناول 

اليوم  هي  واأين  العامة  بالعالقات 

والتعريف  وعربياً،  واإقليمياً  عاملياً 

الحتياج  الع�شرة  واالأ�شباب  بالقيادة، 

ف�شالً  العامة،  للعالقات  العرب  القادة 

لالأو�شاع  العامة  العالقات  اأهمية  عن 

دول  بع�س  ت�شهدها  التي  ال�شيا�شية 

املنطقة حالياً.

واملوؤمترات  املعار�س  توا�شل جلنة 

و�شناعة  جتارة  بغرفة  والرتويج 

يف  للم�شاركة  ا�شتعداداتها  البحرين 

معر�س ال�س فيغا�س للمجوهرات الذي 

االأمريكية  املتحدة  بالواليات  �شيقام 

 3 لغاية  مايو   31 الفرتة  خالل 

اأ�شار  ال�شدد  هذا  ويف  يونيو2013، 

رئي�س اللجنة كاظم عي�شى ال�شعيد بان 

املعر�س  هذا  يف  البحرينية  امل�شاركة 

�شتكون متميزة من خالل جناح بحريني 

يجمع بني ثناياه ال�شركات املعروفة ذات 

اخلربة والباع الطويل يف جمال الذهب 

من  عدد  م�شاركة  وكذلك  واملجوهرات، 

املجال،  هذا  يف  املبتدئني  االأعمال  رواد 

وذلك بهدف اإتاحة املجال لهم الكت�شاب 

امل�شممني  بكبار  واالحتكاك  اخلربة 

لذلك  املعر�س،  يف  امل�شاركني  العاملني 

به  تتمتع  ملا  ا�شتثمارا  امل�شاركة  تاأتي 

اململكة من ر�شيد وخربة كبرية و�شمعة 

توؤهلها  الذهب  �شناعة  جمال  يف  طيبة 

ملثل هذه امل�شاركة وباأعلى امل�شتويات.

وقع الرئي�س التنفيذي لبنك االأ�شرة الدكتور 

الرئي�س  باأعمال  والقائم  ال�شرباوي  عاطف 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين  لكلية  التنفيذي 

الع�شريي،  اإبراهيم  حممد  الدكتور  البحرين( 

مذكرة تفاهم تهدف اإىل تعاون و�شراكة الطرفني 

يف جمال تنمية رواد االأعمال ودعم امل�شروعات 

برامج  تقدمي  اإىل  باالإ�شافة  ال�شغر،  متناهية 

وتطوير  دعم  اإىل  تهدف  وتوعوية  تدريبية 

برامج راود االأعمال بني طلبة البوليتكنك.

الع�شريي:  الدكتور حممد  اأو�شح  ذلك،  اإىل 

وب�شكل  ت�شعى جاهدة  البحرين  بوليتكنك  »اأن 

مع  االإ�شرتاتيجية  ال�شراكات  عقد  نحو  م�شتمر 

الدعم  توفري  يف  ت�شهم  التي  اجلهات  جميع 

الطلبة، ومن هذه  االأعمال من  لرواد  والتطوير 

اجلهات بنك االأ�شرة، حيث تهدف هذه االتفاقية 

اإىل تقدمي م�شاريع تعاونية تنمي روح املبادرة 

وذلك  الطلبة،  لدى  االأعمال  ريادة  ومهارات 

االإر�شاد  من  م�شرتكة  برامج  توفري  طريق  عن 

اإىل  وما  العمل  وور�س  والندوات  والتدريب 

على  الطلبة  حث  اأجل  من  م�شتمر،  ب�شكل  ذلك 

امل�شاريع  وخلق  االأعمال  ريادة  عامل  دخول 

عدد  زيادة  يف  ي�شهم  الذي  االأمر  اال�شتثمارية، 

املوؤ�ش�شات ال�شغرية واملتو�شطة يف اململكة مبا 

يدعم تنمية االقت�شاد الوطني«. 

حتظى  االتفاقية  هذه  اأن  الع�شريي  واأكد 

اأمناء  جمل�س  قبل  من  ومتابعة  بالغ  باهتمام 

بن  ه�شام  ال�شيخ  راأ�شهم  وعلى  البوليتكنك، 

وروؤية  تتفق  لكونها  خليفة،  اآل  عبدالعزيز 

ور�شالة البوليتكنك، وت�شهم يف حتقيق االأهداف 

التي اأن�شئت من اأجلها، وتلبي متطلبات برنامج 

عمل احلكومة 2011 – 2014، وحتقق روؤية 

�شتقدمه  ما  اأن  اإىل  م�شرًيا   ،2030 البحرين 

البوليتكنك �شي�شهم يف حتديد مهارات التطوير 

امل�شاريع،  تلك  تتطلبها  التي  واال�شتدامة 

االأكادميية  الربامج  ت�شميم  يف  وامل�شاعدة 

الداخلي  التدريب  وتوفري  اال�شت�شارات  وتقدمي 

منا�شبة  عمل  فر�س  وخلق  البوليتكنك،  لطلبة 

لهم.

ل�شناعة  اخلليج  �شركة  اعلنت 

البرتوكيماويات انه �شمن م�شاعيها الرامية اإىل 

العاملني  وامل�شغلني  املهند�شني  مهارات  تعزيز 

يف دائرة عمليات امل�شانع، قام املهند�س يو�شف 

بن عبدالرحمن الزامل نائب رئي�س جمل�س اإدارة 

ال�شركة واملهند�س اأنور �شعيد بن �شالمة ع�شو 

املوافق  اخلمي�س  يوم  املنتدب  االإدارة  جمل�س 

9 مايو 2013 بتد�شني جهاز حماكاة تدريبيا 

يف  وذلك   )OTS( البخارية  للغالية  جديدا 

اأكادميية القيادة والتعلم مبقر جممع ال�شركة. 

مت  الذي  اجلديد  املحاكاة  جهاز  ويعترب 

لتعزيز  االأ�شا�شية  العنا�شر  اأحد  تد�شينه 

واالآمن  الناجح  للت�شغيل  املتزايدة  االأهمية 

تدريبية  اأداة  ميثل  اأنه  كما  ال�شركة،  مل�شانع 

واملهند�شني  امل�شانع  م�شغلي  لتدريب  مهمة 

على التعامل مع االأجهزة �شمن مناهج تدريبية 

مو�شوعة بعناية.

اأعرب  املنا�شبة،  بهذه  لهما  ت�شريح  ويف 

املنتدب  والع�شو  االإدارة  جمل�س  رئي�س  نائب 

التدريبي  اجلهاز  بافتتاح  �شعادتهما  بالغ  عن 

اجلديد لل�شركة والذي ياأتي يف اإطار التحديث 

امل�شتمر لعمليات ال�شركة واأجهزتها الت�شغيلية، 

ودعماً لربامج التطوير والتدريب التي توفرها 

العاملني،  وكفاءة  مهنية  لرفع  ال�شركة  اإدارة 

واأعربا عن ثقتهما بالعنا�شر الب�شرية الوطنية 

التدريبية  الربامج  من  اال�شتفادة  على  وقدرها 

مبهام  للقيام  ال�شركة،  توفرها  التي  الطموحة 

كفاءة  بكل  احلديثة  امل�شانع  واإدارة  ت�شغيل 

واقتدار.

عبدالرحمن  املهند�س  �شرح  جانبه،  من 

املتوقع  من  باأنه  ال�شركة   رئي�س  جواهري  

بخار  توافر  تعزيز  يف  امل�شروع  هذا  ي�شهم  اأن 

لتح�شني  املاء عايل ال�شغط والذي يعترب مهماً 

قد  اأنه  مو�شحاً  بال�شركة،  االإنتاج  م�شانع 

ال�شركة  يف  للعاملني  مكثف  تدريب  اإجراء  مت 

املتدربني  الأداء  الفعال  التقييم  لت�شهيل  املوردة 

خالل الدورات التدريبية.

ل�شناعة  اخلليج  �شركة  رئي�س  واأ�شاد 

ت�شطلع  الذي  الهام  بالدور  البرتوكيماويات 

لل�شركة  التابعة  والتعلم  القيادة  اأكادميية  به 

يف تنظيم وتنفيذ الدورات والربامج التدريبية 

موظفي  لكل  خا�شة  برامج  اعداد  يتم  حيث 

يف  ي�شهم  مما  تخ�ش�شاتهم  ح�شب  ال�شركة 

رفع م�شتوى االإنتاجية لدى العاملني بال�شركة 

وتطوير مهاراتهم.

اأ�شبح دور املدراء املاليني يف البحرين االآن 

زيادة  يعتربون  حيث  للم�شتقبل،  تطلعاً  اأكرث 

التحدي  هو  عام  ب�شكل  احلكومي  التنظيم 

املحا�شبني  لهيئة  وفقاً  ذلك  وجاء  االأكرب، 

الرائدة  الهيئة  وويلز،  اإجنلرتا  يف  القانونيني 

عاملياً يف املحا�شبة والتمويل.

بنادي  املاليني  املدراء  من   20 واجتمع 

ملناق�شة  وذلك  البحرين،  يف  املاليني  املدراء 

املايل.  القطاع  يف  للمخت�شني  املتحول  الدور 

ت�شارترد  �شتاندرد  بنك  من  برعاية  وذلك 

ومت  كلوب  كابيتال  نادي  يف  االجتماع  وعقد 

الرئي�شية  واالأولويات  التحديات  اأكرب  بحث 

وحمركات التغيري للمخت�شني يف القطاع املايل 

املتزايد  والعبء  املقبلني  العامني  مدى  على 

القطاع  االمتثال خا�شة يف  التنظيم وكلفة  يف 

امل�شريف واملايل.

هذا  يف  تفاوؤلهم  عن  احل�شور  واأعرب 

يف  ال�شركات  حلوكمة  وتقديرهم  ال�شاأن 

التي  الطرق  �شاهموا يف حتديد  كما  البحرين، 

ودعمهم  املايل  القطاع  يف  املخت�شني  ت�شاعد 

على  احل�شور  واأثنى  املبادرات.  هذه  مبثل 

التي  للم�شاريع  ودعمها  احلكومة  ا�شتعداد 

ت�شهم يف منو االقت�شاد، خا�شة واأن التطورات 

التكنولوجية هي اأحد اأكرب دوافع التغيري.

وياأتي تطور دور املدير املايل االآن لي�شبح 

وا�شرتاتيجيًة  جتارية  عقليًة  وذا  تطلعاً  اأكرث 

اأكرث من ذي قبل.

لهيئة  االإقليمي  املدير  بينون،  بيرت  وقال 

يف  وويلز  اإجنلرتا  يف  القانونيني  املحا�شبني 

املدير  دور  »يعترب  االأو�شط:  ال�شرق  منطقة 

االإ�شرتاتيجي  للتخطيط  �شامال  احلديث  املايل 

فح�شب،  االأرقام  ومتابعة  مبراجعة  ولي�س 

وعادة ما ميثل املدير املايل موؤ�ش�شته يف كثري 

مما  الر�شمية  واملنا�شبات  االجتماعات  من 

املخاطر  جميع  احلكمة يف حتديد  منه  يتطلب 

مبواجهة  النهج  وت�شميم  املحتملة،  والفر�س 

امل�شتقبل«. حتديات 

التنفيذي  الرئي�س  جرار،  ح�شان  وعلق 

لبنك �شتاندرد ت�شارترد يف البحرين: »ي�شعدنا 

االجتماع  هذا  املنا�شبة من خالل  البيئة  توفري 

اجراء  احلديثني  املاليني  املدراء  على  ان  حيث 

العديد من املحادثات مع اأقرانهم يف املوؤ�ش�شات 

القطاع  يف  التطورات  اآخر  لتبادل  االأخرى 

ومناق�شة التحديات ال�شائدة. ومبا اأن تطورات 

العاملي احلالية �شريعة اخلطى، من  االقت�شاد 

بني  مفتوحة  احلوار  �شبل  اإبقاء  ال�شروري 

املخت�شني يف املجتمع املايل يف البحرين«.

يف  القانونيني  املحا�شبني  هيئة  وتقدم 

األف   140 من  الأكرث  الدعم  وويلز  اإجنلرتا 

منهم  ع�شو   900 من  واأكرث  عاملي،  ع�شو 

الهيئة  ولدى  االأو�شط.  ال�شرق  يف  يتمركزون 

طالب  و300  قانونيا  حما�شبا   87 من  اأكرث 

يف  قانونيني  حما�شبني  لي�شبحوا  متدرب 

البحرين. مملكة 

جانب من توقيع التفاقية بني بوليتكنك البحرين وبنك الأ�شرة

د. حممد بن �شالح

كاظم عي�شى ال�شعيد


