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بزيادة  %8.7عن العام املن�صرم

 166مليــون دينــار قيمــة تر�سيــة املناق�صـــات يف �أغ�سطـــ�س
هدى عبدالنبي:

من خالل جمل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون بقيمة
 153.169مليون دينار ،وكانت املناق�صة الثالثة للنظائر
امل�شعة من خالل جمل�س ال�صحة لدول جمل�س التعاون
بقيمة  43.4مليون دينار.

�أر�سى جمل�س املناق�صات واملزايدات  76مناق�صة
ومزايدة بقيمة تقدر بنحو  165.955مليون دينار خالل
�أغ�سط�س املن�صرم ،تابعة لـ 22جهة من خمتلف الوزارات
احلكومية والهيئات وال�شركات التابعة للدولة� ،أي بزيادة
قدرها  %8.7قي قيمة املناق�صات مقارنة بالفرتة املماثلة
من العام املا�ضي الذي �شهد تر�سية  165بقيمة �إجمالية
تتجاوز الـ 151.209مليون دينار ،وذلك وف ًقا لآخر
اح�صائيات جمل�س املناق�صات واملزايدات.

 3ماليني لإ�ضاءة برج احللبة

و�أظهرت البيانات عن تر�سية مناق�صة حللبة البحرين
الدولية مل�شروع �إ�ضاءة الربج الرئي�سي حللبة البحرين
الدولية بقيمة  2.94مليون دينار ،ويتمثل امل�شروع يف
تركيب نظام �إ�ضاءة  LEDمتطور لإ�ضاءة الربج الرئي�سي
حللبة البحرين الدولية كجزء من فعاليات ا�ست�ضافة
جائزة البحرين الكربى لطريان اخلليج  .2019يجب على
املتقدمني من ال�شركات �أن تكون لهم خربة يف جمال ت�صنيع
وتركيب �شا�شات العر�ض املتطورة ذات تقنية .LED

القطاع النفطي يف ال�صدارة

و�أظهرت بيانات املجل�س �أن �أبرز �أكرب  6قطاعات
هي القطاع النفطي بن�سبة  %79.79من �إجمايل قيمة
املناق�صات ،تاله قطاع م�شارعي املطار بن�سبة  %6.74ثم
قطاع اخلدمات واال�ستثمار واملزايدات بن�سبة ،%5.22
وحل قطاع قطاع الإن�شاءات واال�ست�شارات الهند�سية
يف املرتبة الرابعة بن�سبة  ،%4.33تالهم قطاعا املواد
واملعدات والطريان بن�سبة تقدر بنحو  %2.76و%1.13
على التوايل.

 1.8مليون دينار لعربتي نقل خارجي تلفزيوين

 132.4مليون دينار اال�ستثمار يف القطاع النفطي

ولفتت البيانات �إىل �أن احلكومة ا�ستثمرت خالل
�أغ�سط�س املن�صرم يف القطاع النفطي بقيمة تفوق 132.42
مليون دينار ،وكانت �أبرز املناق�صات التي متت تر�سيتها
ل�صالح �شركة تطوير للبرتول يتمثل يف عقد زمني ملدة
� 5سنوات لتوريد الأنابيب امل�ستخدمة يف حفر �آبار النفط
والغاز ،بقيمة �إجمالية تفوق  62.8مليون دينار.
وبح�سب بيانات املجل�س ف�إن املناق�صة تتعلق
بامل�شاريع الإ�سرتاتيجية احلالية واملرتبطة بهدف زيادة
�إنتاج النفط والغاز لتلبية متطلبات اململكة امل�ستقبلية
و�ضمان ا�ستمرارية ال�صيانة .للآبار احلالية.

و�أ�شارت البيانات كذلك �إىل تر�سية مناق�صة ل�شركة
تطوير للبرتول خلدمات احلفر الربية بقيمة  11.3مليون
دينار ،بجانب تر�سية مناق�صة خلدمات حتليل انتاج النفط
بقيمة تفوق  3.73مليون دينار ،كما مت تر�سية مناق�صة
توفري اخلدمات الهند�سية العامة للم�شاريع الكبرية بقيمة
تتجاوز الـ 2.8مليون دينار.

وزارة ال�صحة ت�شرتي �أدوية
بـ 2.11مليون دينار �ضمن «ال�شراء املوحد»

وك�شف بيانات تر�سية املناق�صات ل�شهر �أغ�سط�س

املن�صرم عن تر�سية جمل�س املناق�صات واملزايدات 3
مناق�صات لوزارة ال�صحة بقيمة �إجمالية تفوق 2.11
مليون دينار ،وذلك �ضمن برنامج ال�شراء اخلليجي
املوحد للأدوية ،كان �أبرزها لل�شراء املوحد ملناق�صة لوازم
املختربات وخدمات نقل الدم من خالل جمل�س ال�صحة
لدول جمل�س التعاون بقيمة تقدر بنحو  1.914مليون
دينار.
�أما املناق�صة الثانية التي متت تر�سية فكانت مناق�صة
ال�شراء املوحد ملناق�صة لوازم رعاية الفم والأ�سنان

و�أظهرت بيانات املجل�س عن تر�سية مناق�صة مل�شروع
توفري مركبتي نقل خارجي تلفزيوين عايل الو�ضوح
(املرحلة الأوىل) ،بقيمة تتجاوز  1.898مليون دينار،
والهدف من هذه املناق�صة هو توفري عربتي نقل خارجي
تلفزيوين (/3G )HDعايل الو�ضوح ليتم ا�ستعمالها
لتغطية الفعاليات الريا�ضية ،املهرجانات ،والعديد من
الفعاليات الأخرى يف مملكة البحرين.

� 480ألف دينار ل�صيانة دورات مياه املدار�س احلكومية

و�أر�سى املجل�س مناق�صة لوزارة الرتبية والتعليم
ل�صيانة وتطوير دورات املياه ونقاط ال�شرب باملدار�س
احلكومية ،بقيمة � 480ألف دينار ،هي مناق�صة زمنية
ملدة � 3سنوات ،ت�شمل كافة الأعمال ذات العالقة بعنوان
املناق�صة ومنها �أعمال البناء ،تركيب بالط للأر�ضيات
واحلوائط� ،أعمال الأملنيوم والنجارة ،تركيب �أو �صيانة
طبقة العزل املائي ،الأعمال امليكانيكية والأعمال
الكهربائية.

«املناق�صات» يفتح  32عطاء لـ 5مناق�صات حكومية

� 195.6ألف دينار لرتميم و�صيانة البيوت الرثاثية �ضمن «طريق الل�ؤل�ؤ»

حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:

«املركزي» تغطية �أذونات اخلزانة
احلكومية بقيمة  70مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه متت تغطية
الإ�صدار رقم )ISIN BH0006994782( 1774
من �أذونات اخلزانة احلكومية الأ�سبوعية التي ي�صدرها
م�صرف البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة
البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  70مليون دينار بحريني
لفرتة ا�ستحقاق  91يو ًما تبد أ� فـي � 25سبتمرب 2019
وتنتهي يف  25دي�سمرب  ،2019كما بلغ معدل �سعر
الفائدة على هذه الأذونات  %2.82مقارنة ب�سعر الفائدة
 %2.79للإ�صدار ال�سابق بتاريخ � 11سبتمرب .2019
وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم  ،%99.293ومت قبول
�أقل �سعر للم�شاركة بواقع  ،%99.277عل ًما ب�أنه قد متت
تغطية الإ�صدار بن�سبة .%146
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا
الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.

فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف جل�سته
الأ�سبوعية �أم�س «االثنني» مناق�صة لهيئة البحرين
للثقافة والآثار لتوفري عمالة خا�صة بفريق الرتميم
والتدخل الطارئ وال�صيانة للبيوت الرتاثية �ضمن
م�شروع طريق الل�ؤل�ؤ ،وتناف�س على املناق�صة � 4شركات،
وتقدمت �شركة «،»Newcastle Construction
بعطاء بلغت قيمته � 195.6ألف دينار.
وتتمثل هذه املناق�صة يف توفري عا ٍل النقاذ البيوت
الآيلة لل�سقوط �ضمن م�شروع طريق الل�ؤل�ؤ ،حيث �أن
العقد احلايل �أ�شرف على االنتهاء ،بينما العديد من
البيوت التاريخية يف املحرق بحاجة �إىل تدخل و�صيانة
دورية؛ ملنع التدهور االن�شائي فيها وت�شكيل خطر على
ال�سكان واملارة ،و�ستكون مهمة الفريق اجلديد ا�ستكمال
املهمة القائم عليها الفريق احلايل من �أكتوبر � 2019إىل
�أكتوبر .2021
�إىل ذلك ،فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف
جل�سته الأ�سبوعية  32عطا ًء لـ 5مناق�صات تابعة لـ5
جهات حكومية ،وبلغ �إجمايل �أقل العطاءات 588.44
�ألف دينار .وفتح املجل�س مناق�صة لديوان اخلدمة

املدينة لتوفريا�ست�شاري لقاعدة تطبيق «�أوريكال»
وا�ست�شاري البيانات لنظام املوارد الب�شرية لديوان
اخلدمة املدنية ،وتناف�س على املناق�صة � 12شركة،
وتقدمت �شركة « »Al Nadeem ITب�أقل العطاءات
بقيمة � 20ألف دينار.
وبح�سب و�صف املناق�صة ف�إن ديوان اخلدمة
املدينة يرغب يف توفري ا�ست�شاري لقاعدة تطبيق
�أوريكال لديوان اخلدمة املدنية؛ وذلك للعمل على
خمتلف الأنظمة مثل ( )SQLو( ،)PLSQLبالإ�ضافة
اىل ا�ست�شاري البيانات لنظام املوارد الب�شرية للديوان
ب�شرط توافر خربة يف بع�ض الأنظمة مثل (Oracle
/DBA.)Oracle APPSDBA

� 372ألف دينار لتوريد �صمامات العزل الكروي

وفتح املجل�س مناق�صة ل�شركة تطوير للبرتول
لتوريد �صمامات العزل الكروي ،وتناف�س على
املناق�صة � 6شركات ،وتقدمت �شركة TECHNO-
 ،LINE TRADING & SERVICESب�أقل
العطاءات بقيمة � 372.8ألف دينار.
وترغب �شركة تطوير للبرتول يف بناء خطوط
�أنابيب متعددة للحد من ال�ضغط على �آبار غاز اخلف؛
لتجنب الت�أثري على انتاج غاز اخلف يف احلقل،

و�ست�ساعد خطوط الأنابيب اجلديدة هذه على تقليل
م�ستوى (ات�ش  2ا�س) العايل يف املنطقة ال�شمالية
�إىل (ار دي بي) �سيتم تو�صيل خطوط الأنابيب
بالقفزات احلالية با�ستخدام �صمام عزل الكرة.
وفتح املجل�س مناق�صة لهيئة البحرين لل�سياحة
واملعار�ض لتوريد عوامات للمنتزه البحري حتت
املاء ،وتناف�س على املناق�صة � 4شركات ،وكان �أقل
عطاء  600دينار ،يف حني كان �أعالها � 98.5ألف
دينار.
وبح�سب البيانات ترغب الهيئة يف �شراء وتثبيت
عوامات ،والتي �سوف يتم ا�ستخدامها لتحديد موقع
املنتزه البحري حتت املاء ،ويجب �أن ي�شتمل على
نظام وعلى و�إر�سال �إ�شارة حقيقية  AISو 7
�إ�شارات تركيبية على كل عوامة.
وطرحت �شركة طريان اخلليج مناق�صة لتوفري
منتوجات من الأملنيوم ،وتناف�س على املناق�صة 6
�شركات ،ومل تظهر البيانات قيمة العطاءات املقدمة،
وترغب ال�شركة يف توريد �أنواع خمتلفة من منتجات
الأملنيوم (�صحن الأملنيوم  -كبري� ،صحن الأملنيوم -
متو�سط ،غطاء الأملنيوم املتو�سط بدون ورق متداخل
بني الأغطية ،حاوية الأملنيوم).
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يطلق عدة مبادرات للتحول الرقمي

«البحرين والكويت» ي�ستهدف طرح خدمات م�صرفية ذاتية
عبا�س ر�ضي:
ك�شف الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين والكويت ،ريا�ض �ساتر «�أن
البنك يعتزم التو�سع يف تقدمي خدمات م�صرفية رقمية ت�ستهدف بالدرجة
الأوىل تقدمي اخلدمة الذاتية للعميل ب�أق�صى �سرعة دون احلاجة لزيارة
الفروع» ،م�شريا ً يف الوقت ذاته �إىل «�أن البنك يعتزم �إطالق عدة مبادرات
للتحول الرقمي».
و�أ�شار �ساتر -يف ت�صريحات �صحافية على هام�ش افتتاح املقر
الرئي�سي ل�شركة (� - )GPSإىل �أن البنك اعتمد خطة ا�سرتاتيجية لل�سنوات
الثالث املقبلة تغطي الأعوام  ،2019-2021وين�صب اهتمامها على رقمنة
العمليات امل�صرفية ملواكبة التغريات التي ي�شهدها القطاع امل�صريف».
ريا�ض �ساتر

وعن طبيعة اخلدمات التي يعتزم البنك
طرحها ،لفت �ساتر «�أن البنك ي�سعى لإطالق
عدة مبادرات رقمية ت�ستهدف تب�سيط اخلدمات
املالية من خالل ابتكار منتجات م�صرفية عرب
القنوات الإلكرتونية ،منها املوقع الإلكرتوين
وتطبيقات الهاتف النقال» ،م�شريا ً �إىل «�أن البنك
يعتزم �إطالق �أجهزة خا�صة ب�إ�صدار ك�شوفات
احل�سابات و�إ�صدار بطاقات ال�صراف الآيل
لت�سهيل خدمات الزبائن».
وب�ش�أن التو�سع يف اخلدمات الرقمية
وخطط البنك لتقلي�ص عدد الفروع� ،أكد
الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين والكويت «�أن
البنك لن يقل�ص عدد فروعه يف الوقت احلايل
لكون الفروع تخدم �شريحة متنوعة من الزبائن
الذين هم ال يزالون بحاجة لزيارة الفروع

لإجناز معامالتهم امل�صرفية».
و�أو�ضح «مبرور الوقت وعلى املنظور
البعيد �ستكون هناك حاجة لإعادة التمركز يف
عدد الفروع مع التو�سع الكبري يف اخلدمات
الرقمية التي ال تتطلب ح�ضور الزبون
ال�شخ�صي �إىل الفروع».
و�أو�ضح «�أن اال�سرتاتيجية اجلديدة
التي اعتمدها البنك تركز على التكنولوجيا
املالية (الفينتك) يف تقدمي اخلدمات امل�صرفية
للأفراد وال�شركات وحتويل خدمات البنك
�إىل رقمية عن طريق الأجهزة الذكية ،يف ظل
التطور والنمو املت�سارع يف خدمات احلو�سبة
ال�سحابية والبنوك الرقمية التي ت�ساهم يف
تخفي�ض امل�صاريف الت�شغيلية».
و�أكد �ساتر«�أن البنك يف تقدميه

للخدمات يجري ا�ستطالعات لر�أي الزبائن
واحتياجاتهم» ،مو�ضحا ً «�أن البنوك التي ال
تلبي متطلبات الزبائن والتغريات احلا�صلة يف
القطاع امل�صريف �ستخ�سر ح�صتها ال�سوقية».
ولفت «�أن البنك طرح عددًا من املبادرات
الرقمية بطرح �أول جهاز �صراف �آيل تفاعلي
يف العام املا�ضي ،ويعمل اجلهاز وفق
تكنولوجيا مرئية تفاعلية تتيح للزبون �إجناز
املعامالت واخلدمات امل�صرفية عرب التوا�صل
مع موظف اخلدمة ،يف �إطار معاملة تفاعلية
مرئية وم�سموعة تتم يف الوقت الفعلي و�سط
�أجواء من اخل�صو�صية وعدم حاجة الزبون
�إىل ا�ستخدام بطاقة اخل�صم ،والرقم ال�سري
الإلكرتوين ،حيث ب�إمكانه االكتفاء ببطاقة
الهوية».

ً
جديدا لال�ستثمار
رئي�سا
«�إنوف�ست» ُتعني ً
�أعلنت جمموعة �إنوف�ست
رئي�سا لإدارة
تعيني ط�لال امل�لا
ً
اال�ستثمار.
ووف ًقا لبيان ر�سمي التحق املال
ب�إنوف�ست مع خ�برة ت�سعة ع�شر
عا ًما يف القطاع امل�صريف ،والتي
ترتكز معظمها يف جمال اخلدمات
اال�ستثمارية.و�سيتوىل
امل�صرفية
املال �إدارة ا�ستثمارات �إنوف�ست ،مع
الرتكيز ب�شكل خا�ص على حتقيق
�أه��داف املجموعة اال�ستثمارية يف
قطاع التعليم والرعاية ال�صحية
وال�صناعة.
وق��ال يا�سر اجل��ار ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة �إنوف�ست« ،ي�سرنا
�أن نرحب بطالل رئي�س �إدارة
اال�ستثمار ،فهو يجلب �إىل فريق
الإدارة خ�برة وا�سعة ونتوقع
�أن نرى له ت�أثري كبري وم�ساهمة
نوعية وفاعلة يف قيادة فريق
اال�ستثمار».
كما �أ�ضاف اجلار «ي�أتي تعيني
ط�لال يف ال��وق��ت ال��ذي نقوم فيه
بتوطيد وتو�سيع نطاق و�أ�صول
ا�ستثماراتنا يف منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي و�أوروب��ا ،نحن
على ثقة ب�أنه �سيكون لل�سيد طالل املال
دور �أ�سا�سي يف و�ضع اال�ستثمارات
اال�سرتاتيجية على خارطة التنفيذ.
واخرياً ،ونيابة عن �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وموظفي املجموعة ،نتمنى

طالل املال

للمال كل التوفيق والنجاح يف
من�صبه اجلديد معنا».
م��ن ج��ان��ب��ه ،ق��ال ط�لال امل�لا:
ً
ن�شطا
«متتلك �إنوف�ست كاد ًرا ب�شر ًيا
وطموحا ،وي�سرين �أن �أت��وىل مهمة
ً
قيادة اال�سرتاتيجية اال�ستثمارية
لل�شركة مع هذا الكادر وحتقيق النمو
امل�ستهدف للمرحلة املقبلة ،وذلك
باقتنا�ص الفر�ص املجدية ،وتنويع
والرتكيز
املحفظةاال�ستثمارية،
على �إن�شاء من�صات جديدة نحو
التنمية امل�ستدامة التي �ستنقلنا
ب�إذن اهلل تعاىل �إىل نتائج �أف�ضل».
وختا ًما� ،أعرب طالل عن تقديره
�إىل جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي لإنوف�ست على ثقتهم
وعن تطلعه للبدء مبهمته اجلديدة.
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�أكرب �شركة لوحات �إعالنية يف الواليات املتحدة

حمفظة �آركابيتا �أم �سي غروب تربم ثالث �صفقة ا�ستحواذ ا�سرتاتيجي
�أعلنت جمموعة �آركابيتا� ،شركة
اال�ستثمارات البديلة العاملية املتوافقة مع
�أحكام ال�شريعة الإ�سالمية ومبادئها� ،أن �إحدى
�شركات حمفظتها ،جمموعة �أم �سي غروب،
ا�ستحوذت على �شركة اللوحات الإعالنية
وحلول الديكور الداخلي املعروفة يف الواليات
املتحدة �آيكون ( )ICONالتي ت�أ�س�ست منذ
حوايل مائة �سنة ،لت�صبح «�أم �سي غروب»
بذلك ال�شركة الأكرب التي تقدم خدمات اللوحات
الإعالنية يف الواليات املتحدة الأمريكية،
و�سي�سهم ذلك يف تعزيز ريادة جمموعة �أم �سي
غروب وتنويع منتجاتها يف خمتلف جماالت
اللوحات الإعالنية مبا متتاز به �آيكون من
قاعدة عمالء وا�سعة من ال�شركات الأمريكية
الكربى.
متثل هذه ال�صفقة بح�سب بيان ر�سمي
عملية اال�ستحواذ اال�سرتاتيجي الثالثة
للمجموعة على مدى الأ�شهر الأربع والع�شرين
املا�ضية ،وهي تلي اال�ستحواذ على �شركة
�إنتيجرا �سريف�س غروب يف دي�سمرب 2017
و�شركة كو�ستال �ساينز يف يناير .2019
وقد �أ�سهمت هذه ال�صفقات الثالث يف تعزيز
خدمات جمموعة �أم �سي غروب وتو�سعة

تيموثي �آيربت

قاعدة عمالئها وحتويلها �إىل ال�شركة الرائدة
الأكرب يف �سوق اللوحات الإعالنية الأمريكية.
هذا و�أعرب مارتن تان ،الرئي�س التنفيذي
لال�ستثمار يف �آركابيتا عن تفا�ؤله مب�ستقبل
جمموعة �أم �سي غروب قائالً�« :إن �أرباح
املجموعة قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب
واال�ستهالكات والإطفاءات قد منت �إىل �أكرث

من ال�ضعف بعد �سنتني من التو�سعة ال�شاملة
لعملياتها الأ�سا�سية وبفعل �صفقات اال�ستحواذ
اال�سرتاتيجي الناجحة التي �أبرمتها ،لت�صبح
بذلك �أكرب �شركة مقدمة خلدمات اللوحات
الإعالنية يف الواليات املتحدة ،ويعترب هذا
النمو خري �شاهد على ما تتميز به املجموعة
وفريق �إدارتها من قدرات عالية ،و�سوف
توا�صل �آركابيتا تقدمي الدعم للمجموعة،
ونحن ملتزمون بالعمل معها جنبا ً �إىل جنب
لتعظيم ا�ستفادتها من فر�ص النمو املتاحة يف
امل�ستقبل».
ومن جانبه� ،ص ّرح تيموثي �آيربت،
الرئي�س التنفيذي ملجموعة �أم �سي غروب:
«�إننا متحم�سون جدا ً ل�صفقة اال�ستحواذ هذه
التي تتيح لنا التوحيد اال�سرتاتيجي ل�شركتني
من �أكرب ال�شركات العاملة يف هذا القطاع.
تتميز ال�شركتان مبنتجات مك ّملة لبع�ضها
البع�ض وبعمليات �أ�سا�سية قوية ،ما يعطي
جمموعة �أم �سي غروب القدرة على اال�ستفادة
من هذا التكامل بتقدمي خدمات الطاقة �سريعة
النمو �إىل عمالء �آيكون ،وتقدمي منتجات �آيكون
للديكور الداخلي لعمالء �أم �سي غروب ،وهذا
املوحدة».
يحقق منفعة كبرية لقاعدة العمالء
ّ

ان�ضمام �ستة �أع�ضاء جدد �إىل جمل�س الإدارة يف عمومية «انف�ستكورب»

العار�ضي :قطعنا ن�صف الطريق لبلوغ �أهدافنا فى رفع �أ�صولنا املدارة �إىل  50مليار دوالر
عقد �إنف�ستكورب ،جمعيته
العامة العادية للم�ساهمني يف
البحرين ،وذلك ملناق�شة الأداء
املايل والتجاري لل�سنة املالية
املنتهية بتاريخ  30يونيو
 ،2019واقراره بالإ�ضافة اىل
بنود �أخرى �أبرزها انتخاب
جمل�س الإدارة اجلديد .ومت
انتخاب � 6أع�ضاء جدد ملجل�س
�إدارة �إنف�ستكورب خالل االجتماع
وو�ضع القرار حيز التنفيذ
الفوري .وتر�أ�س االجتماع رئي�س
جمل�س �إدارة انف�ستكورب يو�سف
الإبراهيم ،ورئي�س جمل�س الإدارة
التنفيذي حممد العار�ضي.
ويف معر�ض تعليقه على
نتائج اجتماع اجلمعية العامة،
قال حممد العار�ضي« :ي�سعدنا
�أن نرحب ب�أع�ضاء جمل�س الإدارة
اجلدد ،وكلنا ثقة ب�أن خربتهم
الكبرية �ستدعم �إنف�ستكورب
يف �سعيه ملوا�صلة تنفيذ
ا�سرتاتيجيته العاملية خالل
ال�سنة املالية  2020وما بعدها.
كما ي�سرنا �أن نعلن عن بقاء 9
من �أع�ضاء املجل�س احلاليني
ليكملوا امل�سرية معنا يف دورة
املجل�س اجلديدة.
لنا
�ستتيح
و�أ�ضاف:
االجنازات يف ال�سنة املالية
 2019رفع القيمة مل�ساهمينا
على املدى الطويل .قطعنا
�أكرث من ن�صف الطريق نحو
بلوغ هدفنا املتمثل يف رفع
حجم �أ�صولنا املدارة �إىل 50

مليار دوالر �أمريكي ،ويعد ذلك
�إجنا ًزا بار ًزا يف ظل التقلبات
االقت�صادية العاملية .ويعك�س
قوة ا�سرتاتيجيتنا الطموحة
للنمو والتنوع ومرونتها ،مما
�ساهم يف بتو�سيع نطاق من�صة
توظيف اال�ستثمارات حول
العامل ،وتعزيز حمفظة منتجاتنا
اال�ستثمارية ،و�سنوا�صل الرتكيز
على اال�ستثمار يف ال�شركات
والأ�صول التي تتمتع ب�إمكانات
عالية للنمو وخلق القيمة
امل�ضافة ،م�ستندين يف ذلك �إىل
نهجنا الرا�سخ واملوزون الذي
�أثبت فاعليته .كما �أننا ملتزمون
ال�شفافية
معايري
بتطوير
واحلوكمة امل�ؤ�س�سية ،لن�ضمن
تعزيز ثقة م�ساهمينا ،عمالئنا
وحمفظتنا اال�ستثمارية».
وي�شمل الأع�ضاء اجلدد كالً
من:
يواخيم فابر ،وهو مدير �أعمال
تنفيذي خم�ضرم ميتلك خربة
تزيد عن  20عا ًما يف القطاع املايل

وامل�صريف الأوروبي .والدكتور
مازن فقيه ،الذي يتمتع بخربة
وا�سعة يف قطاع الرعاية ال�صحية
يف املنطقة ،وهو رئي�س «جمموعة
فقيه للرعاية الطبية» ال�سعودية
و«م�ست�شفى د� .سليمان فقيه».
وجون ويليام فريزر ،وقد عمل يف
�إنف�ستكورب؛ حيث �شغل من�صب
رئي�س وحدة «�إنف�ستكورب لإدارة
الإئتمان» .وجريي جرمي�ستون،
وي�شغل من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة امل�شروع امل�شرتك بني �شركة
«�أبردين �ستاندرد �إنف�ستمنت�س»
و�إنف�ستكورب منذ �شهر فرباير
 ،2019كما يرت�أ�س وحدة �أعمال
الت�أمني التابعة ل�شركة «�ستاندرد
اليف �أبردين» يف ال�صني «هينغ
 �آن �ستاندرد اليف» ،بالإ�ضافة�إىل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة
«�إت�ش دي �إف �سي اليف»� ،إحدى
كربى �شركات الت�أمني يف الهند،
وع�ضوية جمل�س �إدارة «�ستاندرد
اليف املحدودة» (�آ�سيا) .وهو
� ً
أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة

م�ستقل غري تنفيذي يف �شركة
«ديلويت نورث وي�ست يوروب»،
وم�ست�شار ملجل�س �إدارة «بنك
�أبوظبي التجاري» .واملهند�س
عبداللطيف العثمان ،وهو املالك
والرئي�س التنفيذي لواحدة من
كربى �شركات اال�ست�شارات
الهند�سية والهند�سة املعمارية
والت�صميم الداخلي يف اململكة
العربية ال�سعودية .وجريجوري
كام ليوجن �سو ،وهو وزير التجارة
والتنمية االقت�صادية ال�سابق يف
حكومة هونغ كونغ .وي�شغل
حال ًيا من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة
م�ستقل غري تنفيذي ل�شركات
«�أورينت �أوفر�سيز �إنرتنا�شيونال
املحدودة» ،و«ت�شاينا �أوفر�سيز
بروبرتي هولدينجز املحدودة»،
و«�شركة �أفيفا للت�أمني على احلياة
املحدودة» .وقبل انخراطه يف
جمال اخلدمات العامة ،كما عمل
يف جمال القانون لدى �شركات
وم�صارف عريقة لأكرث من 24
عا ًما.

�ضمن فعاليات �أ�سبوع البحرين للتكنولوجيا

خرباء تقنية ي�ستعر�ضون جتربتهم يف «احلو�سبة ال�سحابية» من «�أمازون ويب»
ا�ستعر�ض عدد من م�س�ؤويل وخرباء تقنية
املعلومات واالت�صاالت يف عدة جهات بحرينية
جتربتهم يف جمال االنتقال نحو احلو�سبة
ال�سحابية املقدمة من �شركة «�أمازون ويب
�سريفي�سز» ،وذلك �ضمن لقاء �أقيم يف �إطار
فعاليات �أ�سبوع البحرين للتكنولوجيا الذي
ينظمه جمل�س التنمية االقت�صادية ،ومتا�ش ًيا
مع اجتاه البحرين نحو اال�ستخدام املت�سارع
للحو�سبة ال�سحابية يف جمال التحول الرقمي.
ونظم اللقاء معه «معهد ثينك �سمارت
للتدريب والتطوير» بالتعاون مع «جمعية
البحرين ل�شركات التقنية» ،مب�شاركة عدد
من قادة �صناعة تكنولوجيا املعلومات من
امل�ؤ�س�سات الرئي�سية يف البحرين ومديري
املوارد الب�شرية� ،إ�ضافة �إىل العاملني واملهتمني
يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت
من الراغبني يف تطوير مهاراتهم يف جمال
احلو�سبة ال�سحابية وا�ستثمارها بال�شكل
الأمثل.
وحتدث خرباء �شركة «�أمازون ويب»

خالل اللقاء عن من�صة ال�شركة املتكاملة لتقدم
خدمات احلو�سبة ال�سحابية ب�شك ٍل �آمن ،ومن
بينها تخزين البيانات يف قواعد البيانات
وتبادل املعلومات واملحتوى ومعاجلتها
وحتليل البيانات ،ويف جمال ال�شبكات
وغريها.
وقد م َّثل اللقاء فر�صة غري م�سبوقة للقاء
خرباء �شركة «�أمازون ويب» والتعرف على
خدمات ال�شركة الأ�سا�سية ،وكيفية ا�ستثمارها
يف تو�سعة وتطوير �أعمال ال�شركات وبناء

التطبيقات املتطورة مع مرونة يف العمل
و�سعة تخزينية عالية قابلة لزيادة وحممية
من االخرتاق ،حيث ت�سمح خدمات �أمازون
ويب ( )AWSلل�شركات واملواقع والتطبيقات
مبختلف �أنواعها بتخزين بياناتها على خوادم
المركزية تقدمها �أمازون يف عدة مناطق
جغرافية خمتلفة ،موزعة ب�شكل منظم بحيث
ميكن الو�صول اليها خالل �أي وقت حتتاجه،
مع �ضمان عدم حدوث اي انقطاع ب�شكل
مفاجئ.
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زيارة وفد جتاري بحريني لرتكيا ال�شهر املقبل
دعت جمعية رجال الأعمال البحرينية
كافة �أع�ضائها والقطاعات التجارية ذات
العالقة و�أ�صحاب الأعمال البحرينيني �إىل
الت�سجيل وامل�شاركة �ضمن وفد اجلمعية
لزيارة اجلمهورية الرتكية يف الفرتة من
� 2إىل � 4أكتوبر  ،2019وذلك ا�ستجابة
لدعوة كرمية تلقتها اجلمعية من هيئة
«فرات» للتنمية التابعة لوزارة ال�صناعة
والتكنولوجيا الرتكية ،وبالتن�سيق مع
�سفارة اجلمهورية الرتكية يف مملكة
البحرين.
و �أفاد رجل الأعمال خالد را�شد الزياين
رئي�س جمعية رجال الأعمال البحرينية
ب�أن الهدف من زيارة الوفد البحريني
لرتكيا هو بحث الكثري من املو�ضوعات
ذات االهتمام امل�شرتك وتعزيز وتنمية
روابط التعاون االقت�صادي بني مملكة
البحرين واجلمهورية الرتكية ،حيث
�سيت�ضمن برنامج الزيارة �إجراء لقاءات
ثنائية مبا�شرة بني جتار البلدين من �أجل
االنفتاح على الفر�ص اال�ستثمارية الواعدة
وتقوية الروابط بني قطاعات الأعمال
واال�ستثمار بني رجال الأعمال البحرينيني
ونظرائهم يف تركيا.
و�أ�ضاف الزياين «ت�أتي هذه الزيارة
يف ظل تنامي واهتمام قيادة البلدين
ال�صديقني والزيارات املتبادلة رفيعة
امل�ستوى القائمة بني اجلانبني ،مبا ي�سهم
يف م ّد ج�سور التوا�صل املبا�شر وااللتقاء

خالد الزياين

بالتجار والت�شبيك بني �أ�صحاب الأعمال
البحرينيني واجلانب الرتكي من �أجل
تعميق العالقات االقت�صادية والثنائية
امل�شرتكة».
و�أردف الزياين ب�أن برنامج الزيارة
�سي�شمل زيارة كل من :مدينة �أ�سطنبول
وماالتيا و�إالزى ،واالطالع عن كثب على
التجربة الرتكية يف القطاعات ال�صناعية
والتجارية التي �سيتم زيارتها يف تلك
املدن ،و�أبرزها قطاع الأقم�شة واملواد
الغذائية والزراعة والأثاث وال�سياحة
والرخام والأر�ضيات واملعدات والآليات،
داع ًيا ملن يرغب بامل�شاركة من القطاع
التجاري البحريني التوا�صل مع اجلمعية.

«تر�ست ري» تعزز فريق الإدارة التنفيذية
�أعلنت « ،»Trust Reوهي �شركة �إعادة
الت�أمني الإقليمية التي تتخذ من مملكة
البحرين مق ًرا رئي�س ًيا لها منذ عام ،1989
عن قيامها بتعزيز فريق الإدارة التنفيذية
لديها ،عرب ت�شكيل جلنة تنفيذية جديدة.
وكان م�صرف البحرين املركزي الذي
يتوىل الرقابة على امل�صارف والت�أمني،
�أعطى موافقته على هذه الرت�شيحات،
التي تع ّد جز ًءا من التزام «تر�ست ري»
اال�سرتاتيجي بدعم النمو و�إعطاء قيمة
م�ضافة للعمالء و�شركاء العمل.
ت�ضم اللجنة التنفيذية ،التي يرت�أ�سها
الرئي�س التنفيذي للمجموعة ،طالل الزين،
كمال طباجه ،املدير التنفيذي لعمليات
املجموعة� ،صاحب اخلربة املهنية البارزة
يف « »Trust Reالتي متتد على مدار
 20عا ًما ،حم�سن �ألطاف ،املدير املايل
اجلديد للمجموعة وماريو�س �أرغريو،
املدير التنفيذي للمخاطر يف املجموعة،
ح�سن املديفع ،رئي�س ق�سم االلتزام
بالأنظمة وامل�س�ؤول عن مكافحة غ�سيل
الأموال و�أ�شرف �إبراهيم ،رئي�س ال�ش�ؤون
القانونية.
و�أكد بيان ر�سمي �أن هذه اخلطوة
تعك�س �سعي «تر�ست ري» الدائم وال�سريع
لتحقيق املزيد من ال�شفافية وحت�سني
احلوكمة امل�ؤ�س�ساتية.

طالل الزين

قال الرئي�س التنفيذي للمجموعة ،طالل
الزين« :تعك�س هذه التعيينات التزامنا
ب�أعلى م�ستويات حوكمة ال�شركات .فمن
خالل الطبيعة متعددة الوظائف لإدارتنا
التنفيذية �سنتم ّكن من حت�سني ال�شفافية
وامل�ساءلة �ضمن املجموعة ،مما يع ّد من
الأولويات ال�ضرورية ل�ضمان ا�ستمرارنا
يف رفع كفاءة العمل وتخفيف املخاطر».
و�أ�ضاف�« :إنني على ثقة تامة ب�أن
فريقنا الديناميكي واملتم ّر�س ميلك
جميع امل�ؤهالت الالزمة لتحقيق الأهداف
اال�سرتاتيجية للمجموعة ولتوفري قيمة
م�ضافة لعمالئنا و�شركائنا».

«فني مارك كوميونيكي�شن�س»
ت�ستعد لتحدي الر ّواد �أكتوبر املقبل
ت�ستعد «فني مارك كوميونيكي�شن�س»
اجلهة املبتكرة واملنظمة للمناف�سة ال�سنوية
لقطاع الأعمال وب�شراكة ا�سرتاتيجية مع
�صندوق العمل «متكني» لبدء الن�سخة
ال�سابعة من املناف�سة ،والتي �ستقام خالل
الفرتة من  6حتى � 10أكتوبر املقبل يف
التو�سعة اجلديدة مبجمع ال�سيف التجاري.
وت�شارك يف املناف�سة عدة قطاعات يف
مملكة البحرين بغر�ض اختبار املعلومات
العامة وامل�شاركة يف العاب وحتديات
من �ش�أنها تعزيز روح الفريق الواحد بني
امل�شاركني يف قالب م�سابقات �شيق يت�ألف من
� 4أم�سيات ،وي�شارك يف كل �أم�سية  4فرق
تتناف�س فيما بينهم للو�صول للجولة النهائية
يف الليلة النهائية «اخلام�سة» من املناف�سة
بح�ضور ممثلني عن �شركاتهم و�أ�صدقائهم
و�أهلهم والتي يتم فيها اعالن الفريق الفائز.
و�ستقدم الإعالمية �سارة �أبو الفتح
�أم�سيات املناف�سة للمرة الأوىل �إىل جانب
زميلها علي الأن�صاري الذي ي�شارك يف
تقدميها للعام الرابع .و�سارة �أبو الفتح
هي مذيعة �أخبار ومقدمة برامج لقناة
البحرين العاملية منذ عام  ،2007وتتميز
بقدرتها على التقدمي باللغتني العربية
والإجنليزية ،مما جعلها م�ؤهلة لتكون
عريفة للعديد من الفعاليات وامل�ؤمترات،
من �ضمنها الفعاليات الر�سمية حل�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن عي�سى �آل
خليفة عاهل البالد املفدى ،كما عملت كمدير

�سارة �أبو الفتح

عالقات عامة جلمعية الت�أمني البحرينية.
�أما علي الأن�صاري ،فهو حا�صل على
درجة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من
الواليات املتحدة ،وميتلك خربة تزيد عن
ثالثة ع�شر �سنة يف جمال العمل امل�صريف،
�إىل جانب م�شاركته كوجه �إعالين لعدد من
العالمات التجارية.
ومن جانبها� ،أو�ضحت زهراء
طاهر املديرالتنفيذي لـ«فني مارك
كوميونيكي�شن�س» :نحن فخورون ب�أن
املناف�سة تنطلق ب�سنتها ال�سابعة على التوايل،
وهدفنا �إي�صالها على م�ستوى دول جمل�س
التعاون اخلليجي ملا فيها من تعزيز التعاون
بني املجتمعات ،و�أنا ممتنة جلميع الفرق
امل�شاركة يف املناف�سة والتي حتر�ص �سنويًا
على حفظ مقعدها واح�ضار م�شجعيها.

