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بزيادة  10%عن العام املا�ضي

 10.4مليون دينار �صايف �أرباح «الت�سهيالت» يف � 6أ�شهر
�أعلنت �شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية عن حتقيق �أرباح �صافية بلغت
 10.4مليون دينار بحريني خالل الن�صف
الأول من العام اجلاري  ،2018بن�سبة منو
بلغت  %10مقارنة مع  9.5مليون دينار
بحريني يف الفرتة نف�سها من العام ،2017
وبلغ العائد على ال�سهم  65فل�سا مقابل 59
فل�سا عن العام املا�ضي .هذا فيما بلغ �صايف
الربح للأ�شهر الثالثة املنتهية يف  30يونيو
من هذا العام  5.4مليون دينار بحريني
بزيادة مقدارها  %13مقارنة مع  4.8مليون
دينار بحريني عن العام  ،2017وبلغ
العائد على ال�سهم  34فل�سا مقابل  30فل�سا
عن العام املا�ضي.
وبهذه املنا�سبة ،عبرّ عبدالرحمن
يو�سف فخرو رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة
عن فخره بالنتائج اال�ستثنائية املتحققة،
جت�سد التطبيق
و�أ�شار �إىل �أن هذه النتائج
ّ
الناجح للمبادرات اال�سرتاتيجية الرئي�سة
املتنوعة الواردة �ضمن اخلطة اال�سرتاتيجية
احلالية لل�شركة لل�سنوات الثالث -2016
 2018التي حققت ال�شركة مبوجبها منوا
يف خمتلف قطاعات الأعمال التي تن�شط فيها
�شركات املجموعة .ورغم ما متر به املنطقة
من حتديات �إقليمية ودولية و�ضغوطات
اقت�صادية متوا�صلة ،وا�صلت ال�شركة �أداءها
القوي وحققت نتائج جيدة ،الأمر الذي يدل
على متانة منوذج �أعمالها التجارية .كما
�أعرب نيابة عن جمل�س الإدارة عن تقديره
و�شكره اجلزيل للإدارة التنفيذية وجميع
املوظفني؛ على التزامهم وجهودهم الد�ؤوبة
يف العمل التي �أثمرت حتقيق هذه النتائج
املتميزة.
وتعليقا على النتائج ،ا�ستعر�ض
الرئي�س التنفيذي الدكتور عادل حبيل �أداء
ال�شركة الأم وجميع �شركاتها التابعة لها.
ففي الن�صف الأول من عام  ،2018حققت
ال�شركة �إجمايل دخل ت�شغيلي قدره 22.3
مليون دينار بحريني بن�سبة منو بلغت %9
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وبلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة كما يف 30

عبدالرحمن فخرو

د.عادل حبيل

يونيو  2018مبلغا قدره  380مليون دينار
بحريني بزيادة مقدارها  %3مقارنة مع مبلغ
قدره  369مليون دينار بحريني عن الفرتة
املنتهية يف  30يونيو � .2017أما من حيث
ال�سيولة ،ف�إن ال�شركة يف و�ضع مايل قوي
ومطمئن ،وقد عززت من مركزها املايل.
كذلك ف�إن املجموعة ب�إجمايل حقوق امللكية
البالغة  135مليون دينار بحريني ومعدل
مديونيتها املنخف�ض وموقعها الريادي مبا
تتمتع به من مركز مايل متني ،ي�ساعدها
يف طرح مبادرات تهدف يف املقام الأول �إىل
التو�سع والنمو يف الأن�شطة التجارية.
ويف �إطار ما تقدمه املجموعة يف جمال
التمويل اال�ستهالكي ،حققت ت�سهيالت
البحرين خالل الن�صف الأول �أرباحا �صافية
بلغت  8.5مليون دينار بحريني بزيادة
وقدرها  %5مقارنة مع  8.1مليون دينار
بحريني يف الفرتة نف�سها من العام ،2017
وبلغ �إجمايل القرو�ض التي قدمتها خالل
ال�ستة �أ�شهر الأخرية ما جمموعه  85مليون
دينار بحريني ،ما �أدى �إىل زيادة بن�سبة
 %3يف حمفظة القرو�ض منذ بداية العام.
و�سجلت الفوائد املكت�سبة منوا مبقدار %9
خالل هذه الفرتة مقارنة بالفرتة ذاتها من
العام املا�ضي .هذا فيما وا�صلت ال�شركة
اتباع �سيا�ستها احلذرة يف تقدمي القرو�ض

رغبة منها يف املحافظة على جودة املحفظة،
وبف�ضل ذلك ا�ستطاعت ال�سيطرة على
ديونها املتعرثة عند ن�سبة  %3.4من جمموع
حمفظة القرو�ض.
�أما على �صعيد ال�شركة الوطنية
لل�سيارات ،فقد �سجلت �صايف �أرباح بلغت
 1.2مليون دينار بحريني بزيادة مقدارها
 %2عن الفرتة ذاتها من العام املا�ضي .فيما
واجه �سوق مبيعات ال�سيارات �ضغوطات
كبرية �أثرت �سلبا على م�ستوى منو حجم
مبيعات ال�سيارات خالل �ستة الأ�شهر
الأوىل من العام � ،2018إذ ت�ضررت ربحية
مبيعات ال�سيارات يف البحرين ب�شكل عام
جت�سد يف
نتيجة للتباط ؤ� االقت�صادي الذي
ّ
كرثة احلمالت الدعائية والعرو�ض على
ال�سيارات املتوا�صلة طوال العام من قبل
جميع وكالء ال�سيارات التي �أ�صبحت �سمة
متيز هذا ال�سوق لبيع خمزونات ال�سيارات.
ويف خ�ضم ذلك ،اتخذت ال�شركة الكثري من
الإجراءات اال�ستباقية ملواجهة هذه الظروف
ال�صعبة التي مير بها قطاع مبيعات
ال�سيارات يف البحرين وا�ستطاعت �أن حتافظ
على ربحيتها ،وذلك بف�ضل ال�سيا�سة الفاعلة
لإدارة املخزون وال�سيطرة على امل�صاريف
الت�شغيلية.
على �صعيد مت�صل ،قدمت �شركة

«الغرفة» تبحث الفر�ص اال�ستثمارية مع جمهورية تركمان�ستان
اجتمع رئي�س غرفة جت��ارة و�صناعة
البحرين �سمري عبداهلل نا�س مببنى بيت
التجار �صباح ي��وم �أم�����س ،بنائب وزير
خارجية جمهورية تركمان�ستان بريدي نياز
ماتييوف ،بح�ضور النائب الثاين لرئي�س
الغرفة حممد عبداجلبار الكوهجي ،والأمني
املايل القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي عارف
�أحمد هجر�س� ،إذ مت الت�أكيد على �أهمية
تطوير العالقات االقت�صادية والتجارية بني
مملكة البحرين وجمهورية تركمان�ستان،
خا�صة يف ظل العالقات املتميزة التي تربط
قادة البلدين ال�صديقني ،كما متت مناق�شة
مقرتح تنظيم منتدى الأعمال البحريني
الرتكمان�ستاين خ�لال الفرتة املقبلة يف
العا�صمة ع�شق �آب��اد� ،إ�ضافة �إىل �ضرورة
العمل على تعزيز امل�شاريع امل�شرتكة بني
�أ�صحاب الأعمال من كال الطرفني ،خا�صة
يف ظل توافر الفر�ص اال�ستثمارية يف عدد
من القطاعات االقت�صادية ،كالنفط والغاز
والبرتوكيماويات والأغذية والن�سيج.
رحب رئي�س الغرفة
ويف بداية االجتماعّ ،
بنائب وزير خارجية جمهورية تركمان�ستان،

كما �أ�شاد مبقرتح �إقامة منتدى الأعمال
البحريني الرتكمان�ستاين الذي �سوف يعطي
دفعة كبرية نحو االرتقاء بحجم التجارة
البينية بني البلدين ،م�شريا �إىل �أهمية ت�سهيل
�إجراءات احل�صول على ت�أ�شرية للدخول �إىل
جمهورية تركمان�ستان ،م�ؤكدا يف الوقت ذاته
�ضرورة تبادل الزيارات بني الوفود التجارية
البحرينية والرتكمان�ستانية ،ما �سي�سهم
يف اقامة العديد من امل�شاريع اال�ستثمارية
امل�شرتكة.

من جانبه ،عرب نائب وزي��ر خارجية
جمهورية تركمان�ستان بريدي نياز ماتييوف
عن �شكره وتقديره لغرفة جتارة و�صناعة
البحرين على ح�سن اال�ستقبال ،م�شيدا
باملوا�ضيع التي مت بحثها ومناق�شتها التي
ت�صب يف تعزيز العالقات االقت�صادية بني
جمهورية تركمان�ستان ومملكة البحرين،
مرحبا بتعزيز �آليات التعاون مع غرفة جتارة
و�صناعة البحرين لتحقيق كل ما من �ش�أنه
تن�شيط العالقات التجارية واال�ستثمارية.

الت�سهيالت لل�سيارات �أداء جيدا ملحوظا
و�سجلت �صايف �أرباح بلغت � 95ألف دينار
بحريني مقارنة بخ�سائر �صافية بقيمة 10
�آالف دينار بحريني عن الفرتة ذاتها من
العام املا�ضي.
كما �أعلن �أن �سيارات جي �أي �سي القت
ا�ستح�سان الزبائن واجتذبت قطاعات
كبرية منهم و�أ�صبحت العالمة التجارية
الأ�سرع منوا يف �سوق مبيعات ال�سيارات يف
البحرين ،وذلك نظرا �إىل متانة �صنعها وقوة
�أدائها ،وتفوق التقنيات العالية امل�ستخدمة
فيها ،ومدى االعتمادية وكفاءة ا�ستهالك
الوقود ،وانخفا�ض تكلفتها مقارنة بنظرياتها
يف ال�سوق وتنوع موديالتها .ورغم تقل�ص
حجم مبيعات ال�سيارات اجلديدة يف عام
 2018نتيجة للتباط�ؤ االقت�صادي ،زادت
ال�شركة من حجم مبيعاتها من هذه ال�سيارات
بن�سبة  %24مقارنة مببيعاتها عن الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي .وتعكف ال�شركة
على التطوير ال�سريع للبنية التحتية
خلدمات ما بعد البيع؛ وذلك لتح�سني جتربة
زبائن ال�شركة الأوفياء يف اقتناء �سيارات
هذه العالمة التجارية الذين يتزايد عددهم
ب�شكل ملحوظ.
�أما بخ�صو�ص �شركة الت�سهيالت
لت�أجري ال�سيارات ،فقد قدمت �أداء جيدا منذ
انطالقتها يف �شهر يوليو من عام ،2017
وا�ستطاعت يف فرتة قيا�سية ق�صرية يف
غ�ضون عام واحد �أن تكثف من ح�ضورها
يف �سوق املوا�صالت وت�أجري ال�سيارات
من خالل تو�سيع �شبكة فروعها �إىل �سبعة
فروع تتوزع جغرافيا يف �أرجاء اململكة.
وتعمل ال�شركة على تلبية متطلبات احلياة
املعا�صرة وطرح حلول وبدائل جديدة
ومبتكرة للزبائن يف هذا ال�سوق ،عرب
تقدمي جمموعة متكاملة من خيارات ت�أجري
ال�سيارات مبدد متفاوتة وب�أ�سعار معقولة،
عرب زيادة �أ�سطول �سياراتها لتقدمي خدمات
ت�أجري ال�سيارات �إىل جميع القطاعات املهمة
بعقود طويلة الأجل وبعقود �شهرية ويومية
على حد �سواء.

�أما بالن�سبة �إىل الأن�شطة العقارية،
فقد حققت �شركة الت�سهيالت للخدمات
العقارية �أرباحا �صافية بلغت � 242ألف
دينار بحريني مقارنة بخ�سارة �صافية
بلغت � 109آالف دينار بحريني عن الفرتة
ذاتها من العام املا�ضي .وقد �أعلن �أن ال�شركة
تقوم حاليا ببيع خمزونها من الأرا�ضي
يف م�شروعني ا�سرتاتيجيني� ،إذ مت بيع �أو
حجز ما يزيد على  %50من امل�شروعني.
ومن امل�ؤمل �أن ي�سهم هذان امل�شروعان يف
تلبية طموحات الكثري من املواطنني يف
توفري حلول �إ�سكانية الئقة بتكلفة منا�سبة.
�إىل جانب ذلك ،وا�صلت حمفظة العقارات
ال�سكنية حتقيق ن�سبة �إ�شغال معقولة
لل�شقق املفرو�شة �ضمنت ح�صولها على
عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع من
اال�ستثمار.
�أما عن اخلدمات الت�أمينية ،فقد �سجلت
�شركة الت�سهيالت خلدمات الت�أمني خالل
الن�صف الأول �أرباحا �صافية بلغت 365
�ألف دينار بحريني مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام  2017التي بلغت � 285ألف دينار
بحريني .ورغم احتدام املناف�سة يف �سوق
الت�أمني وتراجع مبيعات ال�سيارات اجلديدة،
�سجلت ال�شركة منوا ملحوظا بف�ضل طرح
جمموعة من املبادرات واملنتجات املبتكرة
اجلديدة التي �ساعدت ال�شركة يف الدخول
لقطاعات عمل جديدة لتنويع م�صادر
�إيراداتها وحت�سني هوام�شها الربحية.
ويف ختام ت�صريحه� ،صرح الرئي�س
التنفيذي الدكتور عادل حبيل �أن النتائج
القوية للمجموعة تعك�س م�ساعيها الد�ؤوبة
�إىل فهم احتياجات زبائنها وحت�سني خدماتها
وابتكار �أمناط جديدة من مبادرات العمل
امل�شرتك بني �شركاتها التابعة و�شركائها
اال�سرتاتيجيني لتلبية احتياجات وتطلعات
زبائنها .وعلى اخلطى ذاتها ،ونظرا �إىل ما
تتمتع به املجموعة من و�ضع مايل متني،
�ستوا�صل جهودها يف البحث عن فر�ص
ا�ستثمارية واعدة بغية التو�سع يف العمل
التجاري وتنمية �أموال امل�ساهمني.

«كريدي مك�س» تفوز بجائزة
�أف�ضل حمفظة �إلكرتونية يف اخلليج
حازت �شركة «كريدي مك�س» م�ؤخ ًرا
جائزة «�أف�ضل حمفظة �إلكرتونية يف
اخلليج» لعام  2018من قبل «كابيتال
لإطالق
�إنرتنا�شيونال»؛
فاينان�س
حمفظتها الإلكرتونية (.)MaxWallet
ويف هذا الإطار� ،صرح يو�سف علي
مريزا الرئي�س التنفيذي لـ(كريدي مك�س)
«تتحدث هذه اجلائزة عن مكانتنا يف
ال�سوق ونحن نفخر بتقدمي منتجات
وخدمات غري م�سبوقة حلاملي بطاقاتنا.
وت�أتي هذه اجلائزة مكملة ملبادرة كريدي
مك�س يف �إن�شاء �أحدث حلول الدفع لكل من
حاملي البطاقات والتجار».
و�أ�ضاف مريزا «مع التوجه نحو
ا�ستخدام �أ�ساليب الدفع الإلكرتونية
عالوة على البال�ستيك (البطاقة) ،تهدف
كريدي مك�س �إىل جعل ()MaxWallet
قناة الدفع الرئي�سة حلاملي البطاقات .كما
�سيح�صل العمالء على حوافز مثرية عند
ا�ستخدام ( )MaxWalletمن العنا�صر
املجانية �إىل اخل�صومات احل�صرية».

يو�سف مريزا

فاينان�س
«كابيتال
تقدم
�إنرتنا�شيونال» ومقرها لندن ،الأخبار
والتحليالت والتعليقات على الأ�سواق يف
جميع �أنحاء العامل عن الأعمال واالقت�صاد
واملالية �إىل قرائها وم�شرتكيها البالغ
عددهم .132000
يتوافر تطبيق « »MaxWalletعلى
�أنظمة �أندرويد و(.)iOS
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اقت�صاد 13

ينظم بني الأوقاف اجلعفرية و«الغرفة»

م�ؤمتر م�شرتك حول الفر�ص وا�ستثمار العقارات الوقفية
طالل كانو

حممد امل�ؤيد

رئي�سا وحممد امل�ؤيد نائ ًبا
طالل كانو ً
لرئي�س جمل�س �إدارة «التمويل الوطني»
�أعلن بيت التمويل الوطني انتخاب
رئي�سا ملجل�س
طالل ف�ؤاد كانو بالإجماع
ً
�إدارة ال�شركة ،وحممد فاروق امل�ؤيد
مبن�صب نائب الرئي�س ،وذلك خالل
االجتماع الأخري ملجل�س الإدارة الذي عقد
يف �شهر مايو اجلاري.
و ُيعد طالل ف�ؤاد كانو الذي ان�ضم �إىل
جمل�س �إدارة �شركة بيت التمويل الوطني
عام � ،2006أحد �أبرز ال�شخ�صيات املحلية
يف قطاع التجارة و�إدارة الأعمال� ،إذ �إنه
ميتلك خربة ملدة  20عا ًما يف هذا القطاع.
وهو ي�شغل حال ًيا من�صب ع�ضو جمل�س
الإدارة املنتدب ورئي�س اللجنة التنفيذية
ل�شركة �إبراهيم خليل كانو� ،إىل جانب
ع�ضويته يف جمل�س �إدارة �شركة البحرين
الوطنية القاب�ضة.
كما اختري حممد فاروق امل�ؤيد الذي
ان�ضم �إىل ع�ضوية بيت التمويل الوطني
عام  ،2006نائ ًبا لرئي�س جمل�س الإدارة،
وذلك عقب توليه لعدة منا�صب رفيعة
امل�ستوى ،يف مقدمتها رئا�سة جمل�س �إدارة

جمموعة امل�ؤيد العاملية ،بالإ�ضافة �إىل
ع�ضويته يف جمل�س �إدارة جمموعة يو�سف
خليل امل�ؤيد و�أوالده ،وجمموعة امل�ؤيد
للمقاوالت ،وجمل�س التنمية االقت�صادية
وغرفة جتارة و�صناعة البحرين.
وتعلي ًقا على هذه املنا�سبة� ،أ�شاد
رئي�س جمل�س �إدارة بيت التمويل الوطني
طالل كانو بالدور احليوي الذي لعبه
رئي�س جمل�س الإدارة ال�سابق فاروق امل�ؤيد
ونائبه ف�ؤاد كانو قائالً�« :أود �أن انتهز هذه
الفر�صة لأعرب عن امتناين العميق للجهود
التي بذلها كل من رئي�س جمل�س الإدارة
ال�سابق فاروق امل�ؤيد ،ونائبه ف�ؤاد كانو
يف �إدارة ال�شركة و�إحرازها املكانة املتقدمة
التي و�صلت �إليها يف ال�سوق البحرينية».
و�أ�ضاف «كما �أ�ؤكد موا�صلة امل�سرية
التجارية الرائدة التي عُ رف بها بيت
التمويل الوطني من خالل دعم وتعزيز
االقت�صاد املحلي ،وتنمية خدماتنا ب�شكل
يتنا�سب مع تطلعات العمالء ويلبي
رغباتهم».

«زين» و�شركة عبداهلل نا�س
توقعان اتفاقية �شراكة م�ؤ�س�سية جديدة

�أعلنت «زين البحرين» توقيع اتفاقية
�شراكة م�ؤ�س�سية جديدة مع «�شركة
عبدهلل �أحمد نا�س و�أوالده ذ م م» ،ال�شركة
ال�صناعية املتنوعة واملتخ�ص�صة يف
ن�شاطات الإن�شاءات العقارية ،تقوم زين
البحرين مبوجبها بتزويد �شركة نا�س
ب�أحدث حلول االت�صاالت ال�شاملة.
ووقع االتفاقية يزن زيتون مدير
مبيعات ال�شركات يف زين البحرين،
وديفيد مكاي املدير العام ل�شركة عبداهلل
�أحمد نا�س و�أوالده ،وذلك يف املقر الرئي�س
ل�شركة زين .ومبوجب ال�شراكة� ،ستقوم
زين البحرين بتزويد �شركة عبدهلل �أحمد
نا�س و�أوالده بات�صال عايل ال�سرعة
بالإنرتنت عرب �شبكة متكاملة تتمتع ب�أرقى
م�ستويات الأمان واملوثوقية ،مزودة مبيزة
�آلية ل�ضمان توافر الإنرتنت با�ستمرار دون
انقطاع.
ويف هذا ال�سياق ،قال يزن زيتون
مدير مبيعات ال�شركات يف زين البحرين:

«ي�سعدنا اختيارنا من قبل �شركة عبداهلل
�أحمد نا�س و�أوالده �شريكا معتمدا حللول
امل�شاريع ،ونفخر بتعاوننا مع �شركة
رائدة وعالية الكفاءة على م�ستوى املنطقة.
وعرب هذه ال�شراكة� ،ستعمل �شركة زين
البحرين على توفري خدمة خم�ص�صة
تنا�سب احتياجات �شركة عبداهلل �أحمد نا�س
و�أوالده ،بل وتتجاوز توقعاتها بف�ضل
اخلدمات رفيعة امل�ستوى التي نقدمها �إىل
عمالئنا».
من جهته� ،أو�ضح املدير العام ل�شركة
عبداهلل نا�س و�أوالده ديفيد مكاي �أن «توقيع
هذه االتفاقية جاء نظرا �إىل �أعلى م�ستويات
اجلودة وااللتزام التي �شهدناه من قبل زين
البحرين».
وت�أتي ال�شراكة ان�سجاما مع
ا�سرتاتيجية �شركة زين البحرين للعمل
مع كبار ال�شركات وامل�ؤ�س�سات والأفراد،
عرب توفري جمموعة متكاملة من خدمات
البيانات واالت�صال ال�صوتي والتوا�صل.

«البور�صة» تقفل بانخفا�ض  12.15نقطة
�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام» يـوم
�أم�س الثالثاء عند م�ستوى 1358.35
بانخـفـا�ض قدره  12.15نقطة مـقارنـة
ب�إقفالـه يـوم الإثنني ،يف حني �أقفل
«م�ؤ�شر البحريـن الإ�سالمـي» عند م�ستوى
 974.20بانخـفا�ض قـدره  20.57نقطة
مـقارنـة ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد تداول الـم�ستثـمرون يف «بـور�صة
البحريـن»  2.34مليون �سهم ،بقيـمة

�إجـمـالية قدرها � 495.27ألف ديـنـار
بـحريــنـي ،مت تنفيذها من خالل 53
�صفقة� ،إذ ركز الـم�ستثـمرون تعامالتـهم
على �أ�سهم قـطـاع البنوك التجاريـة التي
بلغت قيـمة �أ�سهمه الـمتداولـة 284.54
�ألف ديـنـار� ،أي ما ن�سبته  %57من القيـمة
الإجمـالية للتداول ،بكـمية قدرها 1.10
مليون �سهم ،تـم تنفيذها من خالل 24
�صفقة.

تقرر عقد م�ؤمتر ا�ستثماري م�شرتك
بني غرفة جتارة و�صناعة البحرين ودائرة
الأوقاف اجلعفرية؛ لبحث الفر�ص الواعدة يف
اال�ستثمارات الوقفية.
وكان رئي�س جمل�س الأوقاف اجلعفرية
ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور قد ا�ستقبل يف
مكتبه مببنى الإدارة وفدًا من غرفة جتارة
و�صناعة البحرين برئا�سة �سمري عبداهلل
نا�س رئي�س غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
بح�ضور النائب الثاين لرئي�س الغرفة حممد
عبداجلبار الكوهجي ،وع�ضو جمل�س الإدارة
القائم ب�أعمال الرئي�س التنفيذي للغرفة
املهند�س عارف هجر�س ،ورئي�س جلنة العقار
والإن�شاء بالغرفة الدكتور مناف حمزة ،وذلك
بح�ضور نائب رئي�س جمل�س الأوقاف الدكتور
عبداحل�سن الديري ،وع�ضو جمل�س الإدارة
علي النامي ،والقائم ب�أعمال مدير الإدارة علي
مريزا خمي�س ،ورئي�س ق�سم الت�سجيل عادل
ثابت.
وا�ستعر�ض اجلانبان جمموعة من
مبادرات وم�شاريع الأوقاف اجلعفرية ،ومت
التوافق على تنظيم م�ؤمتر ا�ستثماري م�شرتك
بني �إدارة الأوقاف اجلعفرية وغرفة جتارة
و�صناعة البحرين؛ ال�ستعرا�ض الفر�ص
الواعدة �أمام امل�ستثمرين والتجار الراغبني
يف ا�ستثمار العقارات الوقفية اال�ستثمارية،
وفر�ص وجماالت التعاون امل�شرتك بني
الأوقاف اجلعفرية وخمتلف امل�ستثمرين.
و�أكد ال�شيخ حم�سن �آل ع�صفور يف هذا

الإطار �أن �إدارة الأوقاف اجلعفرية �أبوابها
مفتوحة للم�ستثمرين لإطالق م�شاريع ت�سهم
يف تنمية الوقف ،الف ًتا �إىل تطلع الإدارة �إىل
الإ�سهام بقوة وفاعلية يف حتقيق الر�ؤية
االقت�صادية واالجتماعية ململكة البحرين
القائمة على العدالة واال�ستدامة.
وا�ستعر�ض رئي�س الأوقاف اجلعفرية
مع رئي�س ووفد الغرفة التطور احلا�صل يف
عمليات الت�أجري ،م�ؤكدًا �أن جمل�س الأوقاف
ً
ريا يف تنظيم عملية
اجلعفرية قطع
�شوطا كب ً
الت�أجري واال�ستثمار ،ويف هذا الإطار ،ات�ساقاً
مع توجيهات القيادة الر�شيدة �إىل �أهمية
تطوير خدمات امل�ؤ�س�سات احلكومية وتعزيز
التوا�صل املبا�شر مع اجلمهور وامل�ستثمرين
و�أ�صحاب الأعمال ،قمنا بت�أ�سي�س مركز
خدمات امل�ستثمرين يف مبنى الإدارة الكائن
باملنامة ،كما مت الإعالن عن تد�شني نظام «بوابة
العقارات الوقفية اال�ستثمارية» -الواجهة
الإلكرتونية اجلديدة لتقدمي طلبات اال�ستثمار
واال�ستئجار -وعر�ض جميع العقارات

الوقفية للمجتمع لأول مرة يف تاريخ الإدارة،
مبا يعزز من ال�شفافية والتناف�سية يف تنمية
الإيرادات الوقفية.
من جانبه� ،أثنى رئي�س غرفة جتارة
و�صناعة البحرين �سمري عبداهلل نا�س بالدور
الرائد الذي تقوم به �إدارة الأوقاف اجلعفرية
يف خدمة التنمية االجتماعية واالقت�صادية يف
اململكة ،م�شيدًا بالتطور الكبري الذي �شهدته
الإدارة على �صعيد تنمية الوقف ،ومبادراتها
وم�شاريعها الطموحة التي �ستعر�ض يف
م�ؤمتر اال�ستثمار الوقفي الذي �سيقام مببادرة
م�شرتكة بني اجلانبني ،و�ستتاح الفر�صة
جلميع �أع�ضاء الغرفة لالطالع على الفر�ص
اال�ستثمارية الواعدة ،وتكثيف اجلهود نحو
تعزيز ال�شراكة بني الأوقاف اجلعفرية
وامل�ستثمرين لتحقيق اال�ستفادة املثلى من
ر�ؤية الإدارة يف ا�ستثمار العقارات الوقفية
على �أ�س�س من ال�شفافية وتكاف�ؤ الفر�ص،
وا�ستقطاب امل�ستثمرين للإ�سهام الفاعل يف
م�سرية التنمية ال�شاملة يف مملكة البحرين.

طريان اخلليج تطلق رحلتني �إىل لندن عرب «درمياليرن اجلديدة»
احتفلت طريان اخلليج -الناقلة الوطنية
ململكة البحرين� -أم�س ب�إطالق رحلتيها
اليوميتني من لندن و�إليها ،على منت طائرتها
من طراز بوينغ  787-9درمياليرن اجلديدة
كل ًيا ،وذلك من خالل �إقامتها الحتفالية يف نادي
الفنون مبايفري جمعت �ضيو ًفا من ال�سفراء
والدبلوما�سيني للوجهات التي تخدمها طريان
اخلليج ،و�أ�صحاب ومديري عدد من كربى
وكاالت ال�سفر وال�سياحة يف بريطانيا ،وعدد
من �شركاء الناقلة يف بريطانيا ،وممثلي و�سائل
الإعالم.
وقد رحب الرئي�س التنفيذي للناقلة
كري�شيمري كوت�شكو و�أع�ضاء الإدارة التنفيذية
بالناقلة مبن فيهم مدير حمطة طريان اخلليج
يف اململكة املتحدة را�شد القعود بال�ضيوف،
و�شاركوهم ب�آخر املعلومات حول �أحدث
منتجات وخدمات الناقلة ،واملزايا العديدة
لطائرة بوينغ  787-9درمياليرن املتاحة
للم�سافرين.
يف معر�ض حديثه خالل االحتفالية ،قال
كوت�شكو« :ترتبط طريان اخلليج بعالقات
قوية مع اململكة املتحدة منذ بدء عملياتنا �إىل
لندن يف العام  .1970لندن هي الوجهة
الرئي�سة لعمالئنا امل�سافرين �سواء للأعمال �أو

للرتفيه ،وي�سعدنا �أن نطرح �أحدث رحالتنا
املزدوجة على منت طائرتنا من طراز بوينغ
 787-9درمياليرن على هذا اخلط� .أتطلع �إىل
تلقي ردود فعل امل�سافرين حول هذه الإ�ضافة
املميزة لأ�سطولنا التي تتيح للم�سافرين من
اململكة املتحدة ال�سفر عرب �شبكة طريان اخلليج
املت�سعة براحة تامة .كما �أود �أن �أغتنم هذه
الفر�صة لأ�شكر �شركاءنا الرئي�سني يف ال�صناعة
يف اململكة املتحدة الذين هم جزء ال يتجز أ� من
منو وجناح عملياتنا يف لندن».
تربط خدمة الرحلتني اليوميتني اجلديدة
بني مطار البحرين الدويل ومطار هيرثو لندن
الدويل .طائرة طريان اخلليج من طراز بوينغ

 787-9درمياليرن ذات  26مقعدا على درجة
ال�صقر الذهبي و 256مقعدا على الدرجة
ال�سياحية ت�ؤ ّمن م�ساحات �شخ�صية �أكرب،
و�شا�شات عر�ض �أكرب ،وو�سائل �أكرث للرفاهية،
وخيارات �أكرث للرتفيه .و�سي�ستمتع م�سافرو
طريان اخلليج بالعديد من املزايا على منت
طائرة بوينغ  787-9درمياليرن ،مثل �أكرب
نوافذ موجودة يف �أي طائرة جتارية ،وجودة
جوية �أف�ضل ،وم�ستويات معدّلة من الرطوبة
ب�ضغط �أعلى للمزيد من الراحة ،وخزائن علوية
بحجم �أكرب لت�ستوعب حقائب جميع الركاب،
و�إ�ضاءة مريحة ،وتكنولوجيا مطورة ت�ست�شعر
املطبات اجلوية ل�ضمان رحلة �أكرث �سال�سة.

«امل�ؤ�س�سات ال�صغرية العربية» تعقد اجتماعها الأول باململكة ..ال�سلوم:

فر�صة لل�شباب البحريني ليتعاون مع روّاد الأعمال العرب
عقدت جلنة تنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة التابعة لـ«جمل�س ال�شباب العربي
للتنمية املتكاملة» �أول اجتماعاتها يف مملكة
البحرين م�ؤخرا ،برئا�سة �أحمد ال�سلوم رئي�س
اللجنة ،بح�ضور ممثلني من اململكة العربية
ال�سعودية والإمارات ولبنان والبحرين.
تناول اللقاء �سبل عمل اللجنة يف الفرتة
القادمة ،و�أهم امل�شروعات التي �ستتبناها
لتحقيق الأهداف املرجوة من ن�ش�أتها على
امل�ستوى العربي ،وقد مت تزكية نوفل الكوهجي
نائبا لرئي�س اللجنة ،وهدى القالف �أمينا لل�سر،
والأ�ستاذ علي خان بابا من�سقا عاما ،ويف
الع�ضوية كل من رزان جمال عدنان (لبنان)
وفاطمة عبداللطيف املو�سى (الإمارات) ونوف
ال�سليم (اململكة العربية ال�سعودية).
وقد مت ت�شكيل  3جلان فرعية خالل
االجتماع الأول للجنة للبدء ب�شكل فوري
يف امل�شروعات التي تنوي اللجنة تنفيذها،

واللجان هي جلنة توحيد مبادرات الدعم،
وجلنة بنك املعلومات االقت�صادي للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية ،وجلنة االبتكار والتنمية امل�ستدامة.
من جهته� ،أكد �أحمد ال�سلوم رئي�س
جمعية البحرين لتنمية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة رئي�س اللجنة �أنها فر�صة لتحقيق
املزيد من النجاحات اخلا�صة بالقطاع ،وفتح

فر�ص لل�شباب البحريني للتمدد والتعاون
مع نظرائه من املهتمني بريادة الأعمال وقطاع
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية على امل�ستوى العربي،
م�ؤكــدا �أنه من املنتظر �أن تتو�سع اللجنة
يف �ضـم �أع�ضاء جدد عقب خماطبة اجلهات
املعنـية مبجل�س ال�شباب العربي خلف�ض
ر�سوم اال�شرتاك.

