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على هام�ش اجتماعات البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل ال�سنوية

انف�شتكورب يرعى حفل اال�شتقبال الر�شمي لبنوك البحرين يف وا�شنطن

املالية  املوؤ�س�سة  انف�ستكورب،  بنك  اأعلن 

البديلة  اال�ستثمارات  يف  املتخ�س�سة  العاملية 

الر�سمي  اال�ستقبال  حلفل  رعايته  عن  ام�ش، 

بالعا�سمة  �سُيعقد  والذي  البحرين  لبنوك 

املقبل،  اأكتوبر   12 يف  وا�سنطن  االأمريكية، 

االجتماعات  اأعمال  جدول  هام�ش  على  وذلك 

الدويل  البنك  حمافظي  ملجل�ش  ال�سنوية 

و�سندوق النقد الدويل. 

يدعم  التي  العا�سرة،  ال�سنة  هذه  وتعّد 

الذي  اال�ستقبال  حفل  انف�ستكورب  فيها 

بالبحرين،  امل�سرفية  اجلمعية  ت�ست�سيفه 

رئي�ش  ال�سروقي  حممد  �سيح�سره  والذي 

وري�سي  اإنف�ستكورب،  يف  اخلليج  منطقة 

كابور املدير العام املايل، ب�سفتهما ممثلني عن 

ال�سوء  ت�سليط  اإىل  البنك. ويهدف هذا احلفل 

على اآخر امل�ستجدات يف البحرين اأمام �سناع 

يف  امل�ساركني  ال�سوؤولني  وكبار  ال�سيا�سة 

الوفد  �سيرتاأ�ش  كما  ال�سنوية.  االجتماعات 

خليفة  اآل  حممد  بن  اأحمد  ال�سيخ  البحريني 

حمافظ  املعراج  حممد  ور�سيد  املالية،  وزير 

م�سرف البحرين املركزي.

وبهذا ال�سدد قال حممد ال�سروقي: »نحن 

امل�سرفية  للجمعية  امل�ستمّر  بدعمنا  فخورون 

بالبحرين وبتج�سيد االجنازات العديدة للنمو 

االقت�سادي القوي ململكة البحرين، والذي من 

املتوقع اأن ي�سجل منوا بن�سبة 4% يف 2013. 

ارتفاعا  االأخرية  االآونة  يف  الحظنا  وقد 

ملحوظا يف ثقة امل�ستثمرين باقت�ساد املنطقة، 

نطاق  بتو�سيع  املايل  القطاع  اهتمام  واإعادة 

ا�ستثماراتهم، يف حني يخرج العامل من االأزمة 

املالية العاملية. ونحن يف اإنف�ستكورب، نوا�سل 

البناء على النجاحات التي حققناها على مدى 

ال�سنوات الـ 30 املا�سية يف البحرين، وربط 

يف  مربحة  بفر�ش  املنطقة  يف  امل�ستثمرين 

الغرب«.

و�سيجمع حفل اال�ستقبال الر�سمي لبنوك 

امل�سريف،  املجتمع  رّواد  من  نخبة  البحرين 

وممثلني عن احلكومات، وم�سوؤولني يف القطاع 

املجتمعية،  املنظمات  عن  وممثلني  اخلا�ش، 

الفر�ش  على  ال�سوء  لت�سليط  واأكادمييني 

املهمة التي تزخر بها مملكة البحرين خا�سة، 

منطقة  يف  املايل  للقطاع  ال�سريع  والتطور 

باالأ�سواق  املتاأ�سلة  وعالقتهما  عامة  اخلليج 

العاملية.

ملجل�ش  ال�سنوية  االجتماعات  وتعترب 

حمافظي البنك الدويل و�سندوق النقد الدويل، 

االقت�سادية  التطورات  من�سة مثالية ملناق�سة 

و�سيا�سات  الدويل،  ال�سعيد  على  واملالية 

خلق  و�سبل  العاملي،  االقت�سادي  اال�ستقرار 

الوظائف وحماربة الفقر.

»زين« ترعى معر�ض تكنولوجيا املعلومات

اأعلنت �سركة زين البحرين عن رعايتها 

واالت�ساالت  املعلومات  تكنولوجيا  ملعر�ش 

ببوليتكنك البحرين، والذي يهدف اإىل تعزيز 

روح املبادرة لدى ال�سباب، وحتفيزهم على 

اال�ستمرار يف التعلم والتفوق. وقد مت خالل 

ثالثة  على  نقدية  مكافاآت  توزيع  املعر�ش 

من الطالب فازوا بجائزة التميز يف م�ساريع 

تكنولوجيا املعلومات واالت�ساالت.   

ح�سني  �سامية  قالت  املنا�سبة،  وبهذه 

مديرة االت�ساالت والعالقات العامة ب�سركة 

زين  �سركة  �سعت  »لقد  البحرين:  زين 

ال�سبابية  القدرات  اإىل تعزيز  البحرين دوماً 

قطاعي  يف  وخا�سة  القطاعات،  كافة  يف 

تاأتي  املنطلق،  والريا�سة. ومن هذا  التعليم 

لتكنولوجيا  بوليتكنك  ملعر�ش  رعايتنا 

مع  لتتما�سى  واالت�ساالت  املعلومات 

الوفاء  اإىل  الهادفة  العديدة  مبادراتنا 

بالتزاماتنا جتاه املجتمع، ولتعك�ش حر�سنا 

االجتماعية  امل�سوؤولية  ثقافة  تر�سيخ  على 

�سركة  يف  ونحن  واملوؤ�س�سات.  االأفراد  لدى 

زين البحرين نتمنى كل التوفيق لل�سباب يف 

ا�ستغالل قدراتهم االإبداعية والتقنية«.

حممد ال�شروقي

ي�ستهدف تدريب 20 �سيدة بحرينية

تد�شني ثالثي مل�شروع »انطلقي مع التجارة االإلكرتونية«

مع  بالتعاون  األواين  جمعية  اأطلقت 

�سيدات  وجمعية  البحرين  باب  �سركة 

مع  »انطلقي  م�سروع  البحرينية  االأعمال 

اإىل  يهدف  والذي  االإلكرتونية«،  التجارة 

عرب  اقت�سادياً  بحرينية  �سيدة   20 متكني 

التجارة  الولوج لعامل  تدريبهن على كيفية 

االإلكرتونية وتاأهيلهن الفتتاح واإدارة متجر 

اإلكرتوين.

ومبوجب هذا التعاون، تتوىل �سركة باب 

البحرين قرابة الـ 70% من تكاليف تدريب 

وتاأهيل ال�سيدات م�سموالً بتوفري حزمة من 

اخلدمات االإلكرتونية، مبا يف ذلك نظام الدفع 

 )GAATEE( االإلكرتوين املدعوم من بوابة

النظام  هذا  تفعيل  كيفية  على  والتدرب 

وا�ستقبال االأموال من خالله، اإ�سافة الإتاحة 

جميع تطبيقات التجارة االإلكرتونية املتعلقة 

م�ساحة  وتوفري  االإلكرتوين،  املتجر  بفتح 

على �سبكة االإنرتنت ال�ست�سافة هذا املتجر، 

على اأن تتكفل جمعية األواين بعملية التمويل 

والدعم، فيما تخت�ش جمعية �سيدات االأعمال 

البحرينية باأمور التن�سيق والرتتيب.    

من جهته اأكد رئي�ش جمعية األواين عمار 

عواجي يف حديثه بور�سة العمل التي نظمت 

واملخ�س�سة  االتفاقية  توقيع  هام�ش  على 

كيفية  على  البحرينيات  ال�سيدات  لتدريب 

اأن  االإلكرتونية  التجارة  جمال  مع  التعامل 

»جمعية �سيدات االأعمال البحرينية هي اأول 

مبا�سر  ب�سكل  »األواين«  تعاونت مع  جمعية 

وهي اجلمعية التي احت�سنتها منذ البداية«، 

الفتا اإىل اأن »األواين عملت على ت�سكيل فريق 

اأجل  من  واالإناث،  الذكور  من  خليط  عمل 

تواجه  التي  التحديات  مواجهة  على  العمل 

املراأة يف �سبيل متكينها اقت�سادياً«.

من جانبها قالت رئي�سة جمعية �سيدات 

»ان  جناحي:  اأحالم  البحرينية  االأعمال 

احت�سان الور�سة ياأتي يف �سياق اإ�سرتاتيجية 

اجلمعية التي ت�سعى من خاللها اإىل حتقيق 

القطاع اخلا�ش وتوظيف  ال�سراكة مع  مبداأ 

وتعزيز  املراأة  متكني  اأجل  من  ذلك  كل 

نرغب  ما  بال�سبط  وهذا  العام،  ح�سورها 

م�سروع  اإجناح  اإليه من خالل  الو�سول  يف 

الذي  االإلكرتونية«  التجارة  مع  »انطلقي 

�سيفتح املزيد من االآفاق للمراأة مبا يف ذلك 

الو�سول لل�سوقني اخلليجي والعربي«.

التنفيذي  املدير  ا�ستعر�ش  وبدوره 

نظام  الع�سفور  البحرين عماد  باب  ل�سركة 

 »GAATEE« االإلكرتوين  الدفع  بوابة 

الت�سهيالت  من  واال�ستفادة  تفعيله  وكيفية 

والزبائن  االأعمال  الأ�سحاب  يوفرها  التي 

على حد �سواء، م�سرياً اإىل اأن »انت�سار نظام 

وهو  حمدوداً،  يزال  ال  االإلكرتوين  الدفع 

واالكت�سافات  الرائدة  االأفكار  ذلك  ي�سبه يف 

البداية  يف  النا�ش  مقاومة  تواجه  التي 

اله�سيم،  يف  كالنار  ذلك  بعد  تنت�سر  لكنها 

التوا�سل  ملواقع  ح�سل  ما  بال�سبط  وهذا 

الدفع  النظمة  قريباً  و�سيح�سل  االجتماعي 

االإلكرتوين«.

جانب من توقيع االتفاقية

هيئة م�ستقلة لتحفيز املوظفني للم�ساركة الفاعلة

»�شتاندرد ت�شارترد« ينتخب اأول جمل�ض تفاعلي للموظفني

يف  ت�سارترد  �ستاندرد  بنك  اأعلن 

جمل�ش  اأول  انتخاب  عن  موؤخراً  البحرين 

ع�سواً،   14 من  ن  ُمكوَّ للموظفني  تفاعلي 

خمتلف  اأع�ساوؤه  ميثل  م�ستقلة،  كهيئة 

الوظائف واالإدارات يف البنك بهدف تطوير 

يف  الفاعل  لالنخراط  املوظفني  وحتفيز 

العمل واملجتمع.

وقد مت ت�سكيل املجل�ش لتعزيز التعاون 

االأق�سام والدوائر،  ب�سورة متكافئة جلميع 

مع  للتوا�سل  االأع�ساء  �سي�سعى  حيث 

وطرح  االآراء  الي�سال  البنك  يف  زمالئهم 

املوظفني  بهدف حتفيز  واملقرتحات  االأفكار 

لالنخراط يف بيئة العمل، هذا باالإ�سافة اإىل 

احلر�ش على تطبيق اأخالقيات و�سلوكيات 

�سمن  من  موؤخراً  حتديثها  مت  التي  العمل 

التابع  وال�سلوك  للقواعد  العمل  ميثاق 

للبنك.  

التفاعلي  املجل�ش  ت�سكيل  على  وتعقيباً 

جّرار،  اأمني  ح�ّسان  �سرح  للموظفني، 

ت�سارترد  �ستاندرد  لبنك  التنفيذي  الرئي�ش 

�سمان  على  »احلر�ش  قائالً:  البحرين، 

العمل  بيئة  يف  الكلي  املوظفني  انخراط 

وتعزيزالتكافوؤ يف الفر�ش اأحد اأبرز اأهدافنا 

القطاع  يف  م�سوؤولة  عاملية  كموؤ�س�سة 

امل�سريف. ويعد املجل�ش التفاعلي للموظفني 

لت�سهيل  البنك  قبل  من  املتاحة  ال�ُسبل  اأحد 

للموظفني. واأفخر لكوننا  الفاعلة  امل�ساركة 

هذا  مثل  يطرح  البحرين  يف  بنك  اأول 

املفهوم، واأتطلع لالطالع على كافة االأفكار 

واالقرتاحات. وَكوُننا اأول بنك يف البحرين 

من   %70 يقارب  ما  البحرينيون  ي�سكل 

اإجمايل املوظفني، يبقى تركيزنا ُمن�سب على 

تطوير وتاأهيل الكوادر البحرينية وامل�سي 

من  املجتمع  يف  الفاعلة  امل�ساركة  يف  قدماً 

خالل مبادراتنا واأن�سطتنا املختلفة«.

وقد عقد املجل�ش اجتماعه االأول موؤخراً 

بقيادة ح�ّسان اأمني جّرار، الرئي�ش التنفيذي 

للبنك. وي�سكل االأع�ساء البحرينيون غالبية 

 %78 يقارب  ما  اإىل  ت�سل  بن�سبة  املجل�ش 

اجتماعات  و�ستعقد  االأع�ساء.  اإجمايل  من 

�سهرية لطرح ومناق�سة اآراء جميع املوظفني 

مع اإدارة البنك يف اململكة وال�سعي لتطبيق 

املقرتحات.

جمل�س املوظفني التفاعلي

د. �شتي �شمن قائمة اأكرب مائة رجل اأعمال هندي يف اخلليج

املدير  �ستي،  اآر  ب  الدكتور  اختيار  مت 

ورئي�ش  االإمارات  �سرافة  ل�سركة  املنتدب 

ل�سركة  التنفيذي  والرئي�ش  االدارة  جمل�ش 

�سمن  الثالث  ال�سحية  للرعاية  �سي  ام  ان 

الأكرب  االأو�سط  ال�سرق  فورب�ش  قائمة جملة 

مائة رجل اأعمال هندي يف منطقة اخلليج.

الذي   - �ستي  اآر  بي  الدكتور  ويعترب 

كبار  احد   - البحرين  مملكة  يف  ي�ستثمر 

اخلليج  منطقة  يف  الهنود  االأعمال  رجال 

يف  االإجنازات  من  العديد  حققوا  الذين 

جمال خدمات ال�سرافة واخلدمات ال�سحية 

العربية  االإمارات  �سرافة  �سركة  خالل  من 

ال�سحية والتي  للرعاية  اأم �سي  اأن  و�سركة 

املتميزة  ال�سحية  الرعاية  خدمات  تقدم 

بي  الدكتور  قال  املنا�سبة  وبهذه  للماليني. 

اآر �ستي قائال: »ي�سرفني ان اكون يف قائمة 

االمارات  يف  االأعمال  رجال  الأكرب  فورب�ش 

واخلليج، وان اكون حتديدا الثالث من حيث 

املناطق  من  اخلليج  منطقة  تعترب  االأهمية. 

الهنود،  االأعمال  لرجال  املهمة  اال�ستثمارية 

وهناك العديد من ال�سركات الهندية الرائدة 

التي ترغب يف ان تو�سع عملياتها يف مملكة 

البحرين ودول اخلليج االأخرى، مما يعك�ش 

التي جتمع  ذلك عمق العالقات االقت�سادية 

بني الهند ودول اخلليج«.

االأو�سط  ال�سرق  فورب�ش  وتعترب جملة 

التي ت�سدر يف مدينة دبي الن�سخة العربية 

ملجلة االأعمال االأمريكية ال�سهرية »فورب�ش« 

واح�سائياتها  بدرا�ستها  تتميز  التي 

الر�سينة.

بي اآر �شتي

العايل يدعو الإبرام اتفاقات جتارية بني البلدين

الغرفة تبحث بدء التعاون التجاري مع جمهورية الو�ض
جتارة  غرفة  لرئي�ش  الثاين  النائب  اأكد 

العايل  ح�سن  عادل  البحرين  و�سناعة 

باإقامة  البحريني  اخلا�ش  القطاع  رغبة 

وتعزيز العالقات االقت�سادية مع جمهورية 

يف  خا�سًة  ال�سعبية  الدميقراطية  الو�ش 

تبادل جتاري  اأو  تعاون  اأي  توفر  عدم  ظل 

ا�ستغالل  �سرورة  اإىل  م�سرياً  البلدين،  بني 

املتاحة  العديدة  اال�ستثمارية  الفر�ش 

امل�ساريع  خمتلف  اإقامة  يف  البلدين  يف 

جاء  اجلانبني،  بني  امل�سرتكة  اال�ستثمارية 

اأم�ش  ُعقد �سباح  الذي  االجتماع  ذلك خالل 

ببيت التجار مع الوفد الر�سمي من جمهورية 

الوزراء  رئي�ش  نائب  برئا�سة  الو�ش 

�سوم�سافات لينغ�سافاد.

االجتماع  خالل  العايل  اأعرب  وقد 

العالقات  بتعزيز  الغرفة  اهتمام  عن 

البحرين  بني  مملكة  واالقت�سادية  الثنائية 

دور  تفعيل  خالل  من  الو�ش  وجمهورية 

خمتلف  الإقامة  البلدين  يف  اخلا�ش  القطاع 

اإىل  الفتاً  امل�سرتكة،  اال�ستثمارية  امل�ساريع 

التعاون  اتفاقيات  واإبرام  �سياغة  �سرورة 

امل�سرتك بني البلدين ال�سيما يف ظل عدم توفر 

على  �سواء  جتارية  اأو  ثنائية  اتفاقيات  اأية 

الغرف  �سعيد  على  اأو  احلكومي  ال�سعيد 

اأهمية  اإىل  م�سرياً  البلدين،  يف  التجارية 

تذليل كافة املعوقات التي تعرت�ش النهو�ش 

والو�ش  البحرين  بني  التجاري  بالتبادل 

وخلق �سراكة اقت�سادية بني البلدين خا�سة 

والفر�ش  املقومات  كافة  ميتلكان  واأنهما 

تلك  حتقيق  ميكنهما  ما  اال�ستثمارية 

اأ�سحاب  توافد  ت�سجيع  اإىل  داعياً  ال�سراكة، 

االأعمال وممثلي خمتلف القطاعات التجارية 

بهدف  البلدين  بني  وال�سياحية  وال�سناعية 

املتاحة  اال�ستثمار  فر�ش  من  املزيد  بحث 

اآفاق  لفتح  الغرفة  تطلع  موؤكداً  وتنميتها، 

التجارة البينية بني البلدين من خالل اإقامة 

تبادل  على  والت�سجيع  امل�سرتكة  امل�ساريع 

الزيارات بني الوفود االقت�سادية.

ت�سهده  الذي  النمو  اإىل  العايل  ولفت 

يف  االقت�سادية  القطاعات  من  العديد 

وقطاع  املايل  القطاع  منها  وذكر  البحرين 

االأملنيوم  قطاعي  اإىل  اإ�سافة  التاأمني 

واخلدمات، داعياً اأ�سحاب االأعمال واملهتمني 

ازدهار  ا�ستغالل  اإىل  الو�ش  جمهورية  يف 

هذه القطاعات من خالل امل�ساركة مع القطاع 

اخلا�ش البحريني الذي يبدي ترحيباً دائما 

املتاحة، وقال  اال�ستثمارية  الفر�ش  بدرا�سة 

البحرين  يف  اال�ستثمار  وقوانني  ظروف  اإن 

البحرين  اإن  املنطقة، كما  االأف�سل يف  تعترب 

جمل�ش  دول  اأ�سواق  جلميع  بوابة  هي 

االأ�سواق  بتلك  الرتباطها  اخلليجي  التعاون 

البيئة  اإن  كما  متطورة،  ات�ساالت  ب�سبكة 

الت�سريعية والقانونية ت�سجع اال�ستثمارات 

االأجنبية.

وزارة  رئي�ش  نائب  اأعرب  جانبه  من 

بتعزيز  بالده  رغبة  عن  الو�ش  جمهورية 

العالقات الثنائية واالقت�سادية مع البحرين، 

اتفاقيات  االإ�سراع يف توقيع  موؤكداً �سرورة 

البلدين من  التعاون والتبادل التجاري بني 

اأجل تعزيز العالقات البينية بني اجلانبني.

العايل يقدم هدية تذكارية للوفد الزائر


