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الرئي�س التنفيذي ل�صندوق العمل يف لقاء �صحفي �ضمن برنامج «لقاء مع م�س�ؤول»:

«متكــني» تدعــم كــل �صاحــب �سجــل جتــاري بحـرينــي
كاظم عبداهلل:

�أكد الرئي�س التنفيذي لـ«متكني»
الدكتور �إبراهيم جناحي �أن متكني
تدعم ك��ل �صاحب �سجل جت��اري
بحريني ،م�����ش�يرًا �إىل �أن قانون
متكني ين�ص على تقدمي الدعم لأي
�سجل بحريني بغ�ض النظر عن
جن�سية �صاحب ال�سجل ،وذلك دع ًما
لالقت�صاد الوطني.
ج��اء ذل��ك تعقيبًا على ���س���ؤال
لـ«الأيام الإقت�صادي» حول ما يثري
البع�ض م��ن م���آخ��ذات بخ�صو�ص
دع���م مت��ك�ين لأ���ص��ح��اب الأع��م��ال
وم�ستثمرين و�شركات غري بحرينية،
خالل اللقاء ال�صحفي مع الرئي�س
التنفيذي لتمكني الدكتور �إبراهيم
جناحي �ضمن �إطار برنامج «لقاء مع
م�س�ؤول حكومي» الذي نظمته متكني
بالتعاون مع مركز االت�صال الوطني.

وقال جناحي �إن ن�سبة ال�سجالت اململوكة لغري
البحرينيني التي ت�ستفيد من دعم متكني �أقل من ،%7
وهي ن�سبة قليلة مقارنة بن�سبة ال�سجالت اململوكة من
البحرينيني والتي تبلغ  ،%85فيما تبلغ ن�سبة ال�سجالت
امل�شرتكة بني البحريني والأجنبي والتي ح�صلت على دعم
متكني .%10
و�أ�ضاف� ،أن االقت�صاد البحريني اقت�صاد مفتوح ويجب
خ�صو�صا و�أن ال�شركات الأجنبية
دعم كافة امل�ستثمرين،
ً
�أدخلت �إىل ال�سوق العديد من الثقافات والأن�شطة التي
ت�سهم يف تن�شيطه ،بالإ�ضافة �إىل م�ساهمتها يف خلق فر�ص
عمل كثرية ا�ستفاد منها البحرينيون.
وردًا على �س�ؤال �آخر لـ«الأيام الإقت�صادي» ،حول مدى
�إمكانية توجيه دعم متكني لدفع امل�ستثمرين نحو �أن�شطة
احليوية والتي تعطي قيمة م�ضافة �إىل ال�سوق املحلي،

ت�صوير – ح�سن قربان

ن������در�������س ال��ت��رك�����ي�����ز ع����ل����ى امل�����������ش�����اري�����ع احل�����ي�����وي�����ة يف ت�����ق�����دمي ال����دع����م
نعمل على و�ضع �آل��ي��ات ملرحلة م��ا بعد دع��م الأج���ور حلماية املوظفني م��ن الت�سريح
جل���ن���ة ل���درا����س���ة  3م�������ش���اري���ع ا���س��ت��ث��م��اري��ة ل��ت��ن��وي��ع م�������ص���ادر دخ�����ل «مت���ك�ي�ن»
دع��م التدريب للبحرينيني فقط ،و�صرفنا �أك�بر ميزانية للتدريب يف ال��ع��ام املا�ضي
�أكد جناحي ب�أن متكني تدر�س فعل ًيا هذه اخلطوة ،م�ضي ًفا
�أن هناك بع�ض املقرتحات التي طرحت للنقا�ش يف هذا
اجلانب ،و�ستنظر متكني فيما يتنا�سب منها مع ال�سيا�سة
العامة وتتما�شى مع الأهداف والتوجهات.

م�شاريع ا�ستثمارية حتت الدرا�سة

و�أكد جناحي يف معر�ض رده على �إحدى املداخالت
حول �إمكانية دخول متكني يف جمال اال�ستثمار لتنويع
م�صادر دخلها� ،إن لدى متكني  3م�شاريع تقوم بدرا�ستها
فيما يتعلق باال�ستثمار ،وقد �شكلت جلنة خا�صة لذلك� ،إال
�أن ذلك ال يعني بال�ضرورة �أن يتم التوجه نحو اال�ستثمار.

حماية املوظفني من الت�سريح

كما �أكد جناحي على �أن متكني تناق�ش و�ضع خطوات

ملا بعد تقدمي الدعم من �أجل حماية املوظفني البحرينيني
العاملني يف القطاع اخلا�ص والذين تقوم متكني بدعم
رواتبهم .و�أ�شار �إىل �أن العمل جا ٍر لو�ضع �آليات تتنا�سب
مع مرحلة ما بعد الدعم ل�ضمان عدم ت�سريح املوظفني.
ولفت �إىل �أن متكني تدعم �أجور �أكرث من � 16ألف موظفاً
يف القطاع اخلا�ص ،وهم ي�شكلون ما ن�سبته  %12من
موظفي القطاع اخلا�ص ،وبكلفة بلغت �أكرث من  75مليون
دينار ،م�ضي ًفا �أن ن�سبة املوظفني الذين مت ت�سريحهم بعد
انتهاء الدعم لهم ن�سبة قليلة وال توحي ب�أن هناك م�شكلة
يف هذا اجلانب.

دعم التدريب للبحرينيني %100

ووجه «الأيام االقت�صادي» ت�سا�ؤالً حول معايري
تقدمي دعم التدريب واحل�صول على ال�شهادات االحرتافية،

وا�شرتاط �أن يكون مقدم الطلب يعمل يف نف�س املجال الذي
ينوي احل�صول على دعم تدريبي فيه ،نفى جناحي وجود
مثل تلك اال�شرتاطات� ،إال �أنه �أ�شار �إىل �أن متكني ت�سعى
للت�أكد من �أن مقدم الطلب جاد فعل ًيا يف احل�صول على
التدريب و�أنه يريد ا�ستثماره يف تنفيذ م�شاريع م�ستقبلية
له ،ولي�س لتجميع ال�شهادات فقط دون �أدنى فائدة.
وقال �إن متكني تويل �أهمية ق�صوي للتدريب ،وهو
خم�ص�ص  %100للبحرينيني ،م�ضي ًفا �أنه مت �صرف �أكرب
ميزانية للتدريب يف العام املا�ضي ،كما قدمت متكني دع ًما
لتدريب �أكرث من � 25ألف موظ ًفا من امل�ؤ�س�سات وال�شركات،
ودعمت تدريب �أكرث من � 16ألف متدرب من الأ�شخا�ص.
و�أ�شار �إىل �أن متكني حري�صة كل احلر�ص على �صرف
املبالغ يف مو�ضعها ال�صحيح ،وذلك من خالل الت�أكد فعل ًيا
من حاجة املتقدم للتدريب.

توقع م�شاركة �أكرب من الن�سخة املا�ضية جلائزة ريادة الأعمال ..جناحي:

م�ساع لتمكني القطاع اخلا�ص وجعله حم ّر ًكا لالقت�صاد
اجلائزة تنطلق من ٍ

توقع الرئي�س التنفيذي لتمكني الدكتور �إبراهيم
جناحي �أن يتجاوز عدد امل�شاركني يف جائزة البحرين
لريادة الأعمال يف ن�سختها الربعة �أكرث من 120
م�شار ًكا ،وهو عدد امل�شاركني يف الن�سخة الثالثة التي
�أقيمت العام املا�ضي.
وقال جناحي يف اللقاء ال�صحفي �ضمن برنامج
«لقاء مع م�س�ؤول حكومي»� :إن جائزة البحرين لريادة
الأعمال تعد من �أهم الربامج التي تقدمها متكني لتحفيز
رواد الأعمال على االبتكار والنهو�ض ب�أعمالهم لتتجاوز
الإطار املحلي.
و�أ�ضاف �أن متكني �أعلنت عن تد�شني جائزة البحرين
لريادة الأعمال يف ن�سختها الرابعة  2019التي تقام
حتت رعاية �صاحب ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن حمد
�آل خليفة ،ويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول
لرئي�س جمل�س الوزراء ،وذلك انطال ًقا من امل�ساعي
الوطنية الرامية �إىل متكني القطاع اخلا�ص وجعله
رئي�سا للنمو االقت�صادي يف اململكة ،مبا يتما�شى
حمر ًكا
ً
مع ر�ؤية البحرين االقت�صادية  ،2030حيث توا�صل
جائزة البحرين لريادة الأعمال فعالياتها للدورة الرابعة
بتنظيم من �صندوق العمل «متكني» يف �ضوء حر�صها

د� .إبراهيم جناحي

امل�ستمر على دعم وتقوية قطاع ريادة الأعمال يف
البحرين و�إ�سهامها يف تنمية االقت�صاد الوطني.
و�أ�شار �إىل �أن الر�سائل الرئي�سية التي توجهها متكني
من خالل اجلائزة هي حتفيز دور القطاع اخلا�ص يف

الدفع بعجلة االقت�صاد وتنويع م�صادر الدخل الوطني،
وحتفيز دوره ك�شريك ا�سرتاتيجي فعال يف كل جماالت
التنمية ،بالإ�ضافة �إىل اال�ستمرار بااللتزام ب�صناعة
فر�ص العمل الواعدة عرب ت�شجيع ريادة الأعمال ودعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة مبا يحقق االرتقاء
الفعلي بامل�ستوى املعي�شي للمواطن.
نّ
وبي �أن اجلائزة ت�شتمل على  7فئات ،وهي :جائزة
العام لفئة امل�ؤ�س�سات متناهية ال�صغر ،جائزة العام
للم�ؤ�س�سات النا�شئة ،جائزة العام للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة ،جائزة العام للم�ؤ�س�سات الوطنية ذات
الطابع الدويل ،جائزة العام للم�ؤ�س�سات ذات الأعمال
امل�ستدامة ،جائزة العام لرائدة الأعمال املتميزة ،
بالإ�ضافة �إىل درع جلائزة العام لإجناز العمر.
و�أكد جناحي على �أن الفائزين يف امل�سابقة �سيحظون
بالإ�ضافة �إىل اجلوائز النقدية بدعم كبري من متكني،
و�سيتم ت�سليط ال�ضوء على م�شاريعهم و�إبرازها من
خالل توفري الدعم لهم للم�شاركة يف العديد من برامج
ريادة الأعمال.
وقال �إن اجلائزة تركز على معايري معينة كروح
املبادرة ،واال�سرتاتيجيات املتبعة ،والقيادة والإبتكار،

وامل�س�ؤولية التجارية� ،إىل جانب جمموعة من املعايري
الأخرى.
ودعا جناحي رواد الأعمال الراغبني يف امل�شاركة
باجلائزة �إىل ت�سجيل م�شاريعهم قبل تاريخ � 5أكتوبر
اجلاري ،الف ًتا �إىل �أن جلنة احلكام �ستت�ضمن جمموعة
من املحكمني من خارج البحرين ل�ضمان �أكرب قدر من
النزاهة بعيدًا عن العواطف خالل التحكيم.

�إ�ضافة امل�س�ؤولية املجتمعية �ضمن املعايري

واقرتحت �إحدى الإعالميات امل�شاركات يف امل�ؤمتر
ال�صحفي يف مداخلة لها �إ�ضافة امل�س�ؤولية املجتمعية
للم�ؤ�س�سات �ضمن املعايري التي يتم على �أ�سا�سها تقييم
امل�ؤ�س�سات امل�شاركة يف اجلائزة ،وذلك لتحفيزهم على
القيام بواجبهم اجتاه املجتمع.
وقالت �إن الدولة تقوم بتقدمي خمتلف برامج الدعم
للم�ؤ�س�سات وال�شركات ،ويجب على ال�شركات رد الدين
للدولة من خالل م�ساهماتهم املجتمعية.
و�أكد جناحي �أن متكني �ستنظر بعني االعتبار لهذا
املقرتح و�ستقوم بدرا�سة مدى جدوى �إدارجه �ضمن
قائمة املعايري اخلا�صة باجلائزة.
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�ضمن �إجراءات ملكافحة غ�سيل الأموال ومتويل الإرهاب

�إلزام ال�شركات العقارية بتقارير ملدققي احل�سابات �سنويًا
عبا�س ر�ضي:
�ألزمت م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ال�شركات
العقارية املرخ�صة يف البحرين بتقدمي تقارير
مالية مدققة من مكاتب تدقيق حما�سبية مرخ�صة
من وزارة ال�صناعة والتجارة ،وذلك يف غ�ضون
� 3أ�شهر من �إنتهاء ال�سنة املالية ،ويحظر القانون
على ال�شركات املرخ�صة �إمتام �أية عمليات نقدية
يتجاوز مبلغها �ألفي دينار بحريني �إال من خالل
النظام امل�صريف.
وي�أتي القرار رقم ( )3للعام - 2019
وال�صادر عن رئي�س جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
التنظيم العقاري ال�شيخ �سلمان بن عبداهلل �آل
خليفة -لتطبيق وبتنفيذ املعايري الدولية ملكافحة
غ�سل الأموال يف �أعمال ال�شركات العقارية
املرخ�ص لهم مبزاولة �أن�شطة القطاع العقاري.

تطبيق تدابري مكافحة غ�سل الأموال

ووفقا ً للقانون اجلديد يلتزم املرخ�ص
لهم مبمار�سة الأن�شطة العقارية بتطبيق كافة
الإجراءات وال�سيا�سات املتعلقة بحظر ومكافحة
غ�سيل الأموال ومتويل الأرهاب ،وعدم �إن�شاء
عالقة عمل يكون هدفها غ�سل الأموال ومتويل
الأرهاب والتقيد بكافة اللوائح التنظيمية والقررات
والتعليمات والقواعد الإر�شادية ال�صادرة عن
م�ؤ�س�سة التظيم العقاري.
كما يلزم القانون ال�شركات العقارية املرخ�صة
وفروعها العاملة يف اخلارج بتطبيق تدابري
مكافحة غ�سل الأموال ومتويل الأرهاب مبا يتوافق
مع تو�صيات جمموعة العمل املايل «الفاتف»،
وتوجيهيم تطبيق الإجراءات �إذا كانت تلك الفروع

بجميع متطلبات القرار ال�صادر رقم ( )3ل�سنة
 2019ب�ش�أن االلتزامات املتعلقة ب�إجراءات
حظر ومكافحة غ�سل الأموال ومتويل الإرهاب
يف �أعمال املرخ�ص لهم مبزاولة �أن�شطة القطاع
العقاري ،ويحق مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري
االعرتا�ض على تعيني �أي �شخ�ص كم�س�ؤول
التزام متى ما توافرت لديها مربرات يف حالة
عدم فيام م�س�ؤول الإلتزام بالوفاء ب� َّأي من
�إلتزاماته املن�صو�ص عليه يف هذا القرار.

التحقق من هوية العمالء

ال�شيخ �سلمان بن عبداهلل

تعمل يف الدول عالية املخاطر وال تتقيد مبا ورد
يف القرار.
وبح�سب القانون يلتزم العقاريون املرخ�ص
لهم مبزاولة املهنة بو�ضع �ضوابط و�إجراءات كفيلة
للتطبيق الفوري لقرارات جمل�س الأمن والقوائم
املحلية والإبالغ عن �أي �شبهات متعلقة بها ،وكذلك
و�ضع الإجراءات وفقا ً للمنهج املبني على املخاطر
املعتمدة لدى م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري .كما يلتزم
املطورون العقاريون املرخ�ص لهم �إمتام جميع
العمليات العقارية من خالل ح�ساب ال�ضمان
اخلا�ص بكل م�شروع ،عدا امل�شاريع العقارية ذات
رخ�صة �إعالن البحث امليداين.

تعيني موظف لالمتثال

وبح�سب القانون يتعني على جميع حاملي
الرتاخي�ص العقارية تعيني موظف لالمتثال
�ضمن �أعمالهم يكون م�س�ؤوالً عن االلتزام

كما يلتزم املرخ�ص لهم مبزاولة الن�شاط
العقاري قبل �إجراء �أي عالقة عمل �أو عملية
منف�صلة التحقق من هوية العمالء وامل�ستفيد من
عالقة العمل وعدم التعامل مع �أ�شخا�ص جمهويل
الهوية ،كما يلتزم املرخ�ص له بطلب بيانات
الهوية لعمالئه من الأ�شخا�ص االعتباريني
�سارية املفعول وحفظها يف �سجالت العمالء
منذ تاريخ بدء عالقة العمل ونوعها ومبلغها
وعملتها وتفا�صيلها.

حفظ امل�ستندات وال�سجالت

ويلزم القانون املرخ�ص لهم االحتفاظ
باملعلومات وامل�ستندات اخلا�صة بهوية العمالء
وممثليهم واملنتفعني من العملية ب�سجالت
حما�سبية و�آخرى تتعلق بتفا�صيل العمليات
وت�شمل نوع العملية وتاريخ �إجراءها وقيمتها
وعملتها وتفا�صيلها والبيانات اخلا�صة
بو�سيلة الدفع وبيانات الهوية ،بحيث تثبت
هذه ال�سجالت �أية تغيريات تطر�أ على �أو�ضاع
العمالء ب�شكل منتظم.

 500م�ؤ�س�سة عقارية حتت مظلة «التنظيم العقاري»
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
قال ع�ضو جمل�س �إدارة م�ؤ�س�سة
التنظيم العقاري ،نا�صر الأهلي «�إن
 500م�ؤ�س�سة عقارية امل�سجلني لدى
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ر�سم ًيا من
بينها املطورين العقاريني والو�سطاء
ووكالء املبيعات العقارية منذ دخول
قانون امل�ؤ�س�سة حيز التنفيذ يف
منت�صف العام .»2017
و�أ�شار الأهلي «�إن القانون اجلديد
لإلزام ال�شركات العقارية ب�إجراءات
حظر ومكافحة غ�سل الأموال يهدف
لتقدمي �سيا�سات و�إجراءات للمرخ�ص
لهم يف القطاع العقاري ،وذلك لتحديد
املعامالت والأن�شطة امل�شبوهة والإبالغ
عنها».
و�أكد «�أن دور امل�ؤ�س�سة الإ�شراف
وتنظيم القطاع العقاري عرب �إعداد
برامج و�سيا�سات من �ش�أنها النهو�ض
ً
حفاظا على م�صالح
بالقطاع العقاري،

نا�صر الأهلي

امل�ستثمرين وامل�ستهلكني وجميع
امل�شاركني يف هذا القطاع ،من مطورين
عقاريني وو�سطاء ووكالء املبيعات
ومثمنني ،ودعم �أخالقيات املهن
العقارية ،على نحو ي�ؤدي �إىل تطوير
االقت�صاد املحلي وجذب اال�ستثمارات
الأجنبية».

بتلكو توقف خدمة بطاقات
االت�صال م�سبقة الدفع نهاية العام
�أعلنت �شركة بتلكو ،عن وقف خدمة بطاقات االت�صال م�سبقة الدفع
(/ 123Call  )PPCCب�شكل نهائي بحلول نهاية العام احلايل ،متا�ش ًيا مع
التغريات التي ي�شهدها قطاع االت�صاالت.
ون�صحت ال�شركة جميع م�ستخدمي بطاقات االت�صال م�سبقة الدفع
با�ستخدام الر�صيد املتبقي يف بطاقاتهم قبل تاريخ  31دي�سمرب .2019
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ثمن دور الهيئة الإيرلندية يف �إدارة املنطقة
الزياين ّ

منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار ا�ستقطبت � 111شركة ا�ستثماراتها  2مليار دوالر
ا�ستقبل وزير ال�صناعة والتجارة وال�سياحة زايد بن را�شد الزياين مبكتبه« ،رونان
دايجنن» املدير الإداري للهيئة الإيرلندية الدولية املعينة لإدارة وت�سويق منطقة البحرين
العاملية لال�ستثمار ،وذلك مبنا�سبة انتهاء فرتة عمل الهيئة يف م�شروع منطقة البحرين العاملية
لال�ستثمار.
وخالل االجتماع� ،أ�شاد الوزير بالدور البارز التي قامت بها الهيئة ،و�أدائها الالفت
وامل�ؤثر يف �إدارة وت�سويق امل�شروع وتنفيذ التوجهات واال�سرتاتيجيات التي ر�سمتها الوزارة،
والتي �أدت اىل جناح الهيئة يف القيام بكل املهام الت�سويقية والإدارية ملنطقة البحرين العاملية
لال�ستثمار ،حيث لعبت الهيئة الإيرلندية للتنمية الدولية دو ًرا بار ًزا يف جذب العديد من
امل�شاريع العاملية والإقليمية ال�ضخمة ،والتي ت�سهم اليوم يف تعزيز مكانة البحرين االقت�صادية
وتر�سيخ �سمعتها كموقع وبيئة مالئمة وجاذبة لال�ستثمارات العاملية مبختلف م�ستوياتها.

و�أكد الوزير الزياين يف ت�صريح له بهذه املنا�سبة «�أن الوزارة تثمن النجاح
الذي حتقق على مدار  15عا ًما مع الهيئة الإيرلندية الدولية املعينة لإدارة
وت�سويق منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار ،ون�شكر لها جهودها التي بذلتها
وم�ساهمتها يف بناء قدراتنا ،كما �أننا على ثقة ب�أن الوقت قد حان لكي ت�ساهم
الكوادر البحرينية يف ا�ستمرار هذا النجاح وفق النهج املر�سوم له».
من جانبه� ،أ�شاد رون��ان دايجنن ،بر�ؤية حكومة مملكة البحرين
وا�سرتاتيجيتها املتنوعة والتي كانت من ثمارها ت�أ�سي�س منطقة البحرين
العاملية لال�ستثمار بقيادة وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة ،وكما �أ�شاد
بالدعم القوي وااللتزام امل�ستمر للجهات احلكومية بهذا امل�شروع ،والذي
بدوره �أدى اىل �سهولة ا�ستقطاب و�إن�شاء ال�شركات العاملية ملن�ش�آتها يف مملكة
البحرين ،ما يعد دليالً قو ًيا على التزام مملكة البحرين با�سرتاتيجية الر�ؤية
 2030وتنويع االقت�صاد ال�صناعي.
جدير بالذكر ب�أن منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار ( )BIIPمت تد�شينها
يف عام  2005من قبل وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة كمنطقة
ا�سرتاتيجية رائدة يف اململكة جلذب اال�ستثمارات املحلية والأجنبية ذات القيمة
امل�ضافة يف جماالت ال�صناعة واخلدمات العاملية املوجهة للت�صدير .ومتت
اال�ستعانة بالهيئة الدولية للتنمية الإيرلندية ( )IDIلال�ستفادة من خربتهم
العملية يف تقدمي الدعم وتطوير و�إدارة وت�سويق هذا امل�شروع.

وبح�سب بيان ر�سمي تبلغ قيمة اال�ستثمارات يف منطقة البحرين العاملية
لال�ستثمار حوايل  2مليار دوالر ناجت عن ا�ستثمار � 111شركة يف املنطقة
تتنوع جن�سياتها لت�شمل ا�ستثمارات حملية وا�ستثمارات �أجنبية من الواليات
املتحدة الأمريكية و�أوروبا والهند وال�صني ،وغريها من الدول.
وقال البيان« :قامت ال��وزارة بالتعاون مع الهيئة الدولية للتنمية
الإيرلندية بالعمل على حمالت ت�سويقية لال�ستثمار يف مملكة البحرين،
وجنحت من خاللها يف ا�ستقطاب عدد من ال�شركات العاملية مثل مونديليز
(الواليات املتحدة الأمريكية) ،وا�سف بال�ستيك �أديتيفز ال�شرق الأو�سط
(�أملانيا) ،و�أري�ستون ثريمو (�إيطاليا) ،وجيه بي �إف (الهند) ،و�سي بي �آي �سي
�أباح�سني فيربجال�س (ال�صني) ،وفو�سكو (البحرين) ،وريكيت بينكيزر (اململكة
املتحدة) .كما اختارت �شركة جينريال �إليكرتيك انرتنا�شيونال (الواليات
املتحدة) ،وتي يو يف ميدل �إي�ست (�أملانيا) ،ون �سي �آر هو�سبيتليتي البحرين
(الواليات املتحدة) ،وغريها الكثري من ال�شركاتن وجعلت منطقة البحرين
العاملية لال�ستثمار قاعدة للت�صنيع وخلدمات ا�سرتاتيجية دولية لأ�سواق دول
جمل�س التعاون اخلليجي وال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا وخارجها .حيث
يتم ت�صدير املنتجات امل�صنعة يف املنطقة �إىل �أكرث من  25دولة� .إن القرارات
التي اتخذتها هذه الأ�سماء التجارية العاملية باختيار البحرين كموقع رئي�سي
ال�ستثماراتهم ت�ؤيد قدرتنا التناف�سية ،وت�ؤكد �سهولة ممار�سة الأعمال التجارية

ا�ستعر�ضت حلولها يف امل�ؤمتر امل�صريف العاملي بالكويت ..اجلناحي:

م�شاركتنا ت�أتي �ضمن تعزيز تبادل اخلربات واملعرفة بني دول «التعاون»
�شاركت «بنفت» ،يف امل�ؤمتر امل�صريف
العاملي «�صياغة امل�ستقبل» ،والذي رعاه �أمري
دولة الكويت ال�شقيقة �صاحب ال�سمو ال�شيخ
�صباح الأحمد ال�صباح ،بدعوة من م�صرف
الكويت املركزي.
وا�ستعر�ضت ال�شركة ،خالل م�شاركتها يف
هذا املعر�ض الهام ،م�شروعي حمفظة بنفت بي
ومن�صة (�إعرف عميلك) �إلكرتون ًيا «،»E-KYC
امل�شروع الوطني اجلديد الذي �أطلقته م�ؤخ ًرا
بالتعاون مع هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية و�إ�شراف م�صرف البحرين املركزي،
ويعد الأول من نوعه على امل�ستوى الإقليمي
والوطن العربي� ،إىل جانب تطبيق «بنفت بي».
وبهذه املنا�سبة� ،أكد عبدالواحد اجلناحي
الرئي�س التنفيذي لل�شركة خالل م�شاركته يف
امل�ؤمتر� ،أن م�شاركة «بنفت» يف هذا املعر�ض
الهام ،ت�أتي �ضمن تعزيز تبادل اخل�برات
واملعرفة بني دول جمل�س التعاون لدول اخلليج

عبدالواحد اجلناحي

العربية.
وبني اجلناحي �أن ال�شركة تعترب رائدة يف
�إطالق من�صة « »E-KYCباملنطقة ،بهدف �إيجاد
حلول مالية تكنولوجية متطورة ت�ستهدف �أكرث

من  300م�ؤ�س�سة مالية يف مملكة البحرين،
م�ؤكدًا �أن املن�صة تقدم مميزات فريدة من نوعها
لعمالء ال�شركة ،تتمثل يف ت�شجيع التحول
الرقمي ،و�سرعة التحقق من الهويات عرب
�سل�سة من اخلطوات ال�سهلة واملوثوقة.
ولفت �إىل �أن «بنفت» ،تعترب � ً
أي�ضا �سباقة يف
جمال احللول املالية التكنولوجية؛ باعتبارها
�أول �شركة تقوم بت�شغيل اخلدمة عرب تقنية
« ،»blockchainالأمر الذي ي�سهم يف تطوير
املنظومة الإلكرتونية ومبا يتما�شى مع ر�ؤية
مملكة البحرين االقت�صادية .2030
و�أو���ض��ح اجلناحي �أن من�صة ال�شركة
ريا من قبل احل�ضور؛
باملعر�ض �شهدت �إقباالً كب ً
بهدف التعرف على جتربة مملكة البحرين يف
ت�أ�سي�س وت�شغيل املن�صة الوطنية للتحقق من
ريا �إىل �أن
هوية (�إعرف عميك) �إلكرتون ًيا ،م�ش ً
ال�شركة ا�ستعر�ضت �أبرز احللول التقنية خالل
م�شارمكتها يف هذا املعر�ض املهم.

«البحرين الوطني» ّ
يد�شن برنا ًجما لدعم املر�أة يف تويل املنا�صب القيادية
�أعلن بنك البحرين الوطني (،)NBB
حتقيقه لإجناز جديد وخطوة �سباقة مع تد�شينه
لربنامج ح�صري يعنى بدعم املديرين التنفيذيني
من العن�صر الن�سائي وتطوير مهاراتهن ليتمكن
من تقلد منا�صب قيادية عليا .وت�أتي هذه املبادرة
الريادية �ضمن �إطار «برنامج تطوير �أع�ضاء
جمال�س الإدارة من الكوادر الن�سائية» وذلك
�ضمن الر�ؤية التي ت�صورها البنك ،حيث �سيتم
تنفيذها بالتعاون مع �صندق العمل «متكني»،
ومعهد �أع�ضاء جمال�س الإدارات يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ( ،)BDIو«�إمييك» للتدريب
(.)EMIC Training
و�سيبد أ� الربنامج مع �أول ور�شة عمل له
بعنوان «متكني املر�أة مبجال�س الإدارة» على مدى
يومني بتاريخ  2و � 3أكتوبر  2019يف فندق
فور�سيزونز -خليج البحرين ،والذي �سي�شهد
ح�ضور ما يزيد عن  50م�شاركة من الالتي
ي�شغلن حال ًيا منا�صب تنفيذية �ضمن القطاع.
بينما �ستعقد ور�شة عمل ثانية بعنوان «عامل
�أع�ضاء جمال�س الإدارة» خالل �شهر فرباير من
العام  ،2020عالوة على التخطيط لور�شتني
�إ�ضافيتني مع نهاية العام املقبل.
وتعلي ًقا على هذه امل��ب��ادرة� ،صرح جان
كري�ستوف دوران��د ،الرئي�س التنفيذي لبنك
البحرين الوطني�« :إنه ملن دواعي فخرنا �أن
ند�شن هذه املبادرة الفريدة من نوعها ،والتي تعد

جان كري�ستوف دوراند

دانة بوحجي

�ضرورية لتقدم مملكة البحرين بطرق عديدة.
وكوننا �أحد �أ�صحاب العمل الوطنيني الرئي�سيني
يف مملكة البحرين ،ف�إننا ن�سعى لت�سخري
جهودنا الد�ؤوبة نحو تطوير ومتكني القوى
العاملة وتنمية قدراتهم لتحقيق �أكرب قدر من
الفائدة واملنفعة للبالد .فعلى م ّر الأعوام ،عزز
هذا التوجه من �سمعتنا القوية ب�صفتنا وجهة
العمل املف�ضلة .نحن ن�ؤمن باتباع نهج �شامل
لرعاية املواهب .وعليه ،ف�إن مثل هذه الربامج
ت�ؤكد التزامنا املطلق لإحداث قفزة ملحوظة يف
القطاع».
ومن جانبها ،قالت دانة بوحجي رئي�س
تنفيذي للموارد الب�شرية لدى بنك البحرين
الوطنيُ « :يعد التنوع والإدماج �أحد �أهم القيم

التي يتبعها بنك البحرين الوطني يف نهجه نحو
التطوير املهني للقوى العاملة .كما �إننا ن�سعى
عرب هذه القيم �إىل �إحداث تغيري على ال�صعيد
املحلي ،وقد �أدى ذلك خللق هذه املبادرة .تتمتع
مملكة البحرين بالعديد من املواهب الن�سائية
التي متلك الطموح واحلما�س واملهارة الالزمة
ل�شغل منا�صب رفيعة امل�ستوى ،ومع ذلك مل يتم
ت�سليط ال�ضوء عليها كما ينبغي ،حيث يهيمن
الرجال ب�شكل عام على عامل جمال�س الإدارة،
وهي ظاهرة �شائعة لي�س يف مملكة البحرين فقط
بل يف جميع �أنحاء العامل .ومن ال�ضروري لنا �أن
نتخذ خطوة لإلهام ورعاية وبناء اجليل القادم
من �أع�ضاء جمال�س الإدارة واملديرين وم�س�ؤولني
تنفيذيني رفيعي امل�ستوى من الن�ساء».

يف اململكة ،حيث �إن اململكة على �سبق دائم يف تطوير البنية التحتية امل�ستمرة،
وا�ستثمار القوى العاملة البحرينية التي متتلك مهار ًة عالية ومتفوقة.
ومن �أبرز اال�ستثمارات يف املنطقة لهذا العام ،ا�ستثمار �شركة �أرال فودز
والتي تعد رابع �أكرب ال�شركات املنتجة ملنتجات لألبان يف العامل ،حيث يعد
ا�ستثمار ال�شركة من �أهم دالئل جناح م�شروع منطقة البحرين العاليمة
لال�ستثمار يف ا�ستقطاب ال�شركات العاملية لإقامة من�ش�آتها يف اململكة خلدمة
ال�سوق الإقليمية.
ونتيجة للجهود التي بذلتها وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
والهيئة ،مت اعتماد منطقة البحرين العاملية لال�ستثمار من بني �أف�ضل 25
منطقة ا�ستثمار م�ستقبلية من قبل / FDI Magazine  FT Businessيف
عام .2010
و�أ�شار البيان اىل �أن ال�شركات القائمة يف املنطقة خلقت �أكرث من خم�سة
�آالف وظيفة بن�سبة بحرنة ت�صل اىل  ،%26ومن املتوقع �أن تتجاوز فر�ص
العمل الناجتة عن امل�شروع حني اكتمال الطاقة الت�شغيلية لل�شركات العاملة
اىل ع�شرة �أالف وظيفة .واجلدير بالذكر �أن ال�شركات الأجنبية القائمة يف
املنطقة قامت بنقل املعرفة وخلق فر�ص عمل ق ّيمة للبحرينيني ،مثل �شركة
با�سف بال�ستيك �أديتيفز ال�شرق الأو�سط التي تبلغ فيها ن�سبة البحرينني
 ،%70وكما بلغت ن�سبة البحرنة يف �شركة مونديليز العالية �أكرث من .%35

� 144ألف دينار لأ�شرطة
حتليل ال�سكر لال�ستخدام ال�شخ�صي
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات يف
جل�سته الأ�سبوعية �أم�س ،مناق�صة لوزارة
ال�صحة لأ�شرطة حتليل ال�سكر اال�ستخدام
ال�شخ�صي مع الأجهزة ،وتناف�س على
املناق�صة � 7شركات ،وتقدمت �شركة
(Medical development medical
 ،)devicesب�أقل العطاءات بقيمة 144
�ألف دينار.
وبح�سب و�صف املناق�صة يتعني
على الفائز بالعطاء توفري �أ�شرطة حتليل
ال�سكر لال�ستخدام ال�شخ�صي مع توفري
الأجهزة و(الكنرتوالت) اخلا�صة بها،
كما �أن الأجهزة يجب �أن تكون م�صممة
للك�شف عن حتليل اختبار (الكيتون)
�إ�ضافة لل�سكر .يتم توريد الأجهزة جما ًنا
مبعدل جهاز واحد عند �شراء كمية 1000
�شريط .وت�شمل املناق�صة طلب �شراء
واخزات الدم الآمنة لال�ستخدام ال�شخ�صي
� ً
أي�ضا وميكن عر�ضها من م�صنع خمتلف
�أو عر�ضها منف�صلة.
خطط عمل برنامج (فن البحرين عرب
احلدود) بـ� 10آالف دينار
ومن جانب �آخر ،فتح املجل�س
مناق�صة لتمكني ملعر�ض فن البحرين عرب
احلدود ،وتناف�س على املناق�صة �شركتان،
وتقدمت �شركة (Albayan Media
 ،)Groupب�أقل العطاءات بقيمة 9.950
�ألف دينار.
وبح�سب و�صف املناق�صة ،يجب على

ال�شركة تقدمي الت�صورات وخطط عمل
�شاملة ومف�صلة؛ لتنفيذ برنامج (فن
البحرين عرب احلدود) يف مملكة البحرين؛
بغر�ض الرتويج للفن البحريني.
�إىل ذلك ،فتح جمل�س املناق�صات
واملزايدات يف جل�سته الأ�سبوعية �أم�س
االثنني  26عطاء لـ 5مناق�صات تابعة
لـ 4جهات حكومية ،وبلغ �إجمايل �أقل
العطاءات املقدمة � 424.887ألف دينار.

� 166ألف دينار لتوريد املبادالت احلرارية

وت�صدرت اجلل�سة من حيث عدد
املناق�صات� ،شركة نفط البحرين «بابكو»
مبناق�صتني ،ت�ضمنت :ترقية وحدة �إزالة
الكربيت املائي رقم  )2 H 1( 11م�صنع
الهيدروجني رقم نظام (� )ESDإيقاف
ت�شغيل الطوارئ (UXSD 148 148
 ،)101وتقدمت �شركة واحدة بعطائهاالوحيد ،بقيمة � .104.879أما املناق�صة
الثانية فكانت لتوريد املبادالت احلرارية
واملكونات املتعلقة بها ،وتناف�ست عليها
� 3شركات ،وتقدمت �شركة (Nass
 )Industrial Servicesب�أقل العطاءات
بقيمة � 166ألف دينار ،ويتعني على
ال�شركة تنفيذ الت�صميم امليكانيكي� ،شراء
املواد اخلام املطلوبة� ،إعداد الر�سومات
الالزمة ،ت�صنيع ،فح�ص ،اختبار،
وتوريد :مبادل حراري جديد ،غالف،
حزمة �أنابيب ،غطاء ر�أ�س عائم جديد مع
حلقة انق�سام وحلقة دعم وق�سم القناة
وغطاء ق�سم القناة ،وف ًقا ملوا�صفات
ال�شراء وجميع املرفقات بها.

«�إنف�ستكورب» يبيع بنجاح
حمفظة عقارات �سكنية �أمريكية
�أعلن �إنف�ستكورب ،امل�ؤ�س�سة
املالية العاملية الرائدة املتخ�ص�صة يف
اال�ستثمارات البديلة ،جناحه يف �إمتام
عملية بيع حمفظة عقارات �سكنية
تقع يف مدينة رايل بوالية كارولينا
ال�شمالية ل�شركة «ترو�أمرييكا ملتي
فاميلي» مقابل �سعر �إجمايل بلغ نحو
 109ماليني دوالر �أمريكي .وكان
�إنف�ستكورب قد ا�ستحوذ على هذه
املحفظة املكونة من  830وحدة عام
 ،2016و�أج��رى عليها �أعمال جتديد
و�صيانة وحتديث لتعزيز جاذبيتهما
وقيمتها؛ متا�شيا ً مع ا�سرتاتيجيته

الرامية اىل اال�ستحواذ على الأ�صول
القوية الأداء واملولدة لل�سيولة للنقدية
لرفع قيمتها مع مرور الوقت.
قال باباك �سلطاين ،املدير التنفيذي
لال�ستثمار العقاري لدى �إنف�ستكورب:
«ت�ؤكد هذه ال�صفقة املربحة جناحنا
يف تنفيذ فل�سفتنا اال�ستثمارية ،حيث
متكنا يف ال�سنوات الثالث املا�ضية من
رفع قيمة هذه العقارات عرب �إجراء
حت�سينات و�أعمال جتديد عليها ،كما
�أن موقعها اال�سرتاتيجي يف مدينة رايل
مكننا من اال�ستفادة من حت�سن ظروف
ال�سوق ومنوه امل�ستمر».

