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جميع تو�صيات جلنة التحقيق الربملانية مت تنفيذها« ..الت�أمني االجتماعي»:

موقفنا املايل �سليم ومل نخ�سر  38مليون دينار يف �أحد البنوك املتعرثة
قال الرئي�س التنفيذ للهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
الدكتور زكريا �سلطان العبا�سي ان الهيئة قامت خالل
عام  2010با�ستثمار  7 ,37مليون دينار بحريني وفقا
لل�شريعة الإ�سالمية ،وذلك يف متلك عقار ومبردود متفق
عليه ،م�ؤكدا ان الهيئة �أنها مل تخ�سر املبلغ ،ومل تكن جزءا
من الدائنني للم�ؤ�س�سة املت�ضررة من جراء الأزمة املالية
العاملية ،و�أن ح�صتها يف ملكية العقار مازالت قائمة.
وب�ش�أن اال�ستثمار العقاري او�ضح الدكتور العبا�سي
�إن  %95من املحفظة العقارية الإجمالية هي �أرا�ض خام
غري مطورة حاليا ،قامت الهيئة ب�شرائها يف فرتات �سابقة،
لر�ؤيتها �آنذاك ب�أن القيمة ال�سوقية لهذه الأرا�ضي �سرتتفع
م�ستقبال ،وهو ماحتقق فعليا اليوم من مكا�سب ر�أ�سمالية
تتعدى  453مليون دينار بحريني ،وذلك بح�سب �آخر
تقييم للعقارات �أجري يف دي�سمرب  ،2014فيما ت�شكل
العقارات املطورة  %5فقط ،حمققة عائدا ربحيا يتعدى
 %6وذلك بح�سب البيانات املدققة بنهاية العام ،2014
وبالتايل مل ت�ستثمر �شركة �أمالك مبلغ  616مليون دينار
خالل الفرتة من .2015 – 2012
وت�ؤكد الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي ردا على ما ن�شر
م�ؤخرا يف �إحدى ال�صحف املحلية على كفاءة الفريق الذي
يتوىل �إدارة حمفظتها اال�ستثمارية من ناحية التخ�ص�ص
واالحرتاف والدرجة العالية من اخلربة العلمية والعملية،
وجميعهم من حملة �شهادات املاج�ستري يف العلوم املالية
والإكتوارية و�إدارة الأعمال ،ومن حملة �شهادة املحلل
املايل املعتمد و�إدارة املخاطر ،ويتوىل الفريق اختيار �أف�ضل
جماالت اال�ستثمار التى حتقق �أعلى عائد فى ظل �أقل
خماطرة ممكنة ،وذلك مب�ساعدة موظفني متخ�ص�صني يف
جمايل التحليل املايل والبحوث اال�ستثمارية.

وفيما يلي ن�ص الرد:
�صرح الرئي�س التنفيذي للهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي الدكتور زكريا �سلطان العبا�سي �أنه بالإ�شارة
�إىل ما مت ن�شره م�ؤخرا يف �إحدى ال�صحف املحلية من
مو�ضوعات قدمية ب�ش�أن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي،
ف�إن الهيئة تود تو�ضيح التايل:
�أوال� :إن الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي كانت
وما زالت تعمل وفق الأ�س�س الإدارية واملهنية املعتمدة،
وتطبق معايري و�أنظمة احلوكمة يف عملها وفق �أف�ضل
امل�ستويات ،وقد حازت م�ؤخرا �شهادة الآيزو يف نظام
�إدارة �أمن املعلومات (/ISO� )27001:2013 IECإىل
جانب �شهادة الآيزو العاملية يف جمال �إدارة اجلودة (ISO
 ،)9001:2008حيث ال ت�ألو الهيئة جهدا يف العمل على
خدمة املواطنني وحفظ م�ستحقاتهم الت�أمينية وتنميتها.
ثانيا :تنفيذا لرغبة ال�سلطة الت�شريعية وموافقتها فقد
�صدر القانون رقم ( )3ل�سنة  2008ب�ش�أن الهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي (دمج الهيئتني ال�سابقتني) ،ووفقا
ملا ت�ضمنه القانون ول�ضمان �إدارة ا�ستثماراتها ب�أف�ضل
املعايري ،فقد مت ت�أ�سي�س �شركتني ا�ستثماريتني م�ستقلتني
هما:
�.1شركة �إدارة الأ�صول :لإدارة احلقيبة اال�ستثمارية
للهيئة.
�.2شركة �إدارة �أمالك الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
للتطوير :لإدارة وتطوير املحفظة العقارية.
ثالثا :ت�ؤكد الهيئة ب�أن جميع تو�صيات جلنة التحقيق
الربملانية قد مت تنفيذها وخا�صة تلك املتعلقة منها بالأمور
الإدارية واملالية واال�ستثمارية ،وذلك خالفا ملا مت تداوله
م�ؤخرا.

رابعا :تعمل الهيئة وفق �أ�صول مهنية و�أنظمة
حما�سبية دقيقة ،وتخ�ضع عملياتها للتدقيق اخلارجي
ولرقابة ديوان الرقابة املالية والإدارية.
خام�سا :بالن�سبة للمو�ضوعات املثارة يف ال�صحيفة
املعنية ف�إنه يجدر بالهيئة تو�ضيح تفا�صيلها على النحو
التايل:
ا�ستثمار حوايل  38مليون دينار يف �أحد البنوك
املتعرثة:
قامت الهيئة خالل عام  2010با�ستثمار مبلغ 7 ،37
مليون دينار بحريني وفقا لل�شريعة الإ�سالمية ،يف متلك
عقار ومبردود متفق عليه ،وت�ؤكد الهيئة �أنها مل تخ�سر
املبلغ ،ومل تكن جزءا من الدائنني للم�ؤ�س�سة املت�ضررة من
جراء الأزمة املالية العاملية ،و�أن ح�صتها يف ملكية العقار
مازالت قائمة.
�شطب  4ماليني دينار:
ميثل هذا املبلغ جزءا من حمفظة ا�ستثمارية كبرية
حجمها  8 ،34مليون دينار بحريني و�شملت ا�ستثمارات
يف �شركة ( )Greatwideبالواليات املتحدة الأمريكية
و�شركة ( )Auto Distributionيف فرن�سا ،وذلك خالل
عام  .2006وقد حققت الهيئة من هذه املحفظة �أرباحا
بلغت  7 ،6مليون دينار وذلك بعد خ�صم املبلغ املذكور،
الأمر الذي ميثل يف جممله حم�صلة �إيجابية ومردودا
ا�ستثماريا جيدا ،وذلك بالنظر �إىل �أن الن�شاط اال�ستثماري
بطبيعته ي�شمل احتمال حدوث خ�سائر يف بع�ض جوانبه
وال ميكن مبا�شرة عمليات ا�ستثمارية متنوعة ومتعددة
و�ضمان حتقيقها كلها �أرباحا مطلقة دون �أدنى خ�سارة.
اال�ستثمار العقاري:
.1مل ت�ستثمر �شركة �أمالك مبلغ  616مليون دينار

خالل الفرتة من  2015 – 2012وذلك ح�سب ما �أوردته
ال�صحيفة.
�.2إن  %95من املحفظة العقارية الإجمالية هي �أرا�ض
خام غري مطورة حاليا ،قامت الهيئة ب�شرائها يف فرتات
�سابقة ،لر�ؤيتها �آنذاك ب�أن القيمة ال�سوقية لهذه الأرا�ضي
�سرتتفع م�ستقبال ،وهو ماحتقق فعليا اليوم من مكا�سب
ر�أ�سمالية تتعدى  453مليون دينار بحريني ،وذلك
بح�سب �آخر تقييم للعقارات �أجري يف دي�سمرب ،2014
فيما ت�شكل العقارات املطورة  %5فقط ،حمققة عائدا ربحيا
يتعدى %6
خام�سا :ت�ؤكد الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي على
كفاءة الفريق الذي يتوىل �إدارة حمفظتها اال�ستثمارية
من ناحية التخ�ص�ص واالحرتاف والدرجة العالية من
اخلربة العلمية والعملية ،وجميعهم من حملة �شهادات
املاج�ستري يف العلوم املالية والإكتوارية و�إدارة الأعمال،
ومن حملة �شهادة املحلل املايل املعتمد و�إدارة املخاطر،
ويتوىل الفريق اختيار �أف�ضل جماالت اال�ستثمار التى
حتقق �أعلى عائد فى ظل �أقل خماطرة ممكنة ،وذلك
مب�ساعدة موظفني متخ�ص�صني يف جمايل التحليل املايل
والبحوث اال�ستثمارية .وعليه ف�إن الهيئة العامة للت�أمني
االجتماعي ت�ؤكد جمددا �سالمة موقفها املايل والعمليات
اال�ستثمارية التي متت وتتم من جانبها ومن جانب
�شركتي (�أ�صول و�أمالك) ،انطالقا من حر�صها على حفظ
�أموال امل�ؤمن عليهم وتنميتها .كما �أن الهيئة وا�ضحة يف
جميع خطواتها ،ولي�س لديها ما تخفيه �أو تتكتم عنه على
مدار م�سريتها الت�أمينية احلافلة بالعطاء ،و�أبواب الهيئة
مفتوحة للجميع� ،إىل جانب قيامها بن�شر بياناتها املالية
املدققة �سنويا على البوابة االلكرتونية (.)sio.bh

ً
«بوليتكنك البحرين» تنظم معر�ضا مل�شاريع الطالب التقنية املتميزة
احتفلت كلية البحرين التقنية «بوليتكنك
البحرين» بالتعاون مع معهد ثينك �سمارت
بامل�شاريع املتميزة �ضمن معر�ض نظمته
«بوليتكنك» خلريجي كلية تقنية املعلومات
واالت�صاالت والإعالم املرئي وذلك يف حرم
الكلية.
وت�ضمن املعر�ض قرابة �سبعني م�شروعا
متميزا من م�شاريع تقنية املعلومات وال�شبكات
والويب وتطبيقات الهاتف النقال ونظم
قواعد البيانات والربجميات والألعاب ونظم
املعلومات الإدارية والو�ساط املتعددة.

وات�سمت امل�شاريع التقنية الفائزة باالبتكار
وقابلية التنفيذ وتلبية حاجة تقنية ملحة يف
ال�سوق البحريني خا�صة.
وجرى خالل املعر�ض جل�سات حوارية
حول تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت �شارك
فيها الطالب العار�ضون مع خمت�صني من
«بوليتكنك» ومعهد ثينك �سمارت.
هذا وكانت «بوليتنك البحرين» وقعت
م�ؤخرا اتفاقية مع معهد «ثينك �سمارت» �أطلق
الطرفان مبوجبها �أول �أكادميية تقنية معلومات
يف مملكة البحرين ،حيث يتوىل املعهد م�س�ؤولية

�إعداد وتخطيط وتنظيم الربامج والدورات
التدريبية فيما تنه�ض بوليتكنك البحرين
مب�س�ؤولية توفري البنية التحتية لتنفيذ هذه
الربامج وفق �أعلى املعايري املعمول بها.
ومبوجب هذه االتفاقية تقيم «ثينك �سمارت»
برامج متنوعة لعدد من طالب «بوليتكنك
البحرين» حيث يح�صلون على �شهادات
احرتافية متنوعة يف جمال تقنية املعلومات
يتطلبها �سوق العمل البحريني واخلليجي،
�إ�ضافة �إىل درو�س خا�صة ال�ستكمال متطلبات
ال�شهادات املهنية العاملية.

بيع املجمد على �أنه طازج� ..أ�صحاب مزارع دواجن:

رفع �أ�سعار الوقود والكهرباء يهدد ب�إيقاف �إنتاج الدواجن باململكة
�أ�شرف ال�سعيد

حذر �أ�صحاب مزارع دواجن من تدهور القطاع جراء رفع احلكومة ا�سعار الوقود التي �ست�ؤثر بدورها ب�شكل كبري
على عملية االنتاج ،مطالبني اجلهات املعنية باالقبال على �شراء منتجاتهم من الدواجن با�سعار تف�ضيلية ت�صل اىل دينار
واحد للكيلو بدال من  800فل�س.
وقال �أ�صحاب مزارع
الدواجن انهم يعتزمون
رفع مذكرة من  32مزارعا
اليوم �أو غدا �إىل �شركة دملون
ووكالة الزراعة ووزارة
ال�صناعة والتجارة ،احتجاجا
على االو�ضاع التي يعاين
منها قطاع تربية الدواجن
والذي يوفر نحو ن�سبة %20
من الطلب لل�سوق املحلي.
كما طالبوا يف مذكرتهم
�أن يرتاوح �سعر الدجاج
املذبوح بني -1.300
 ،1.400وذلك ملواجهة �أعباء
رفع اال�سعار ،فيما نفى عدد
من �أ�صحاب مزارع الدواجن
وجود �أي دواجن طازجة من
الإنتاج املحلي يف اال�سواق،
نظرا لتوقف �شركة دملون
عن توريد ال�صي�صان منذ 28
نوفمرب املا�ضي ،ف�ضال عن
توقف �إنتاج م�صنع االعالف
منذ االول من يناير اجلاري
با�ستثناء �إنتاج �أعالف
للأغنام واالبقار والدجاج
البيا�ض .و�أ�شاروا �إىل �أن
حمالت البيع يتالعبون يف
بيع االنتاج املجمد للدجاج
على انه طازج ب�سعر �أعلى،
ومطالبني اجلهات املعنية
التحقق من ذلك من خالل
مفت�شيها.

