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�شركتان تتناف�سان لتطوير �سعة تخزين كامريات احلماية يف املطار

� 925ألف دينار لإعادة بناء مبنى مبدر�سة البديع للبنات

«غرفة البحرين» تعقد لقا ًء للتعريف
بالقوانني والأنظمة التقاعدية والت�أمينية

عبا�س ر�ضي:
�أظهرت بيانات جمل�س املناق�صات� ،أم�س
اخلمي�س ،طرح وزارة ا لأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين مناق�صة
لإن�شاء مبنى �أكادميي مبدر�سة البديع
االبتدائية ا لإعدادية للبنات� ،إذ تناف�ست
على املناق�صة � 7شركات ،وتقدمت ب�أقل
العطاءات �شركة يو�سف الزياين للتجارة
واملقاوالت ( )Yzayani Tradingبعطاء
بلغت قيمته نحو � 925ألف دينار بحريني.
وبح�سب وثائق املناق�صة ،ي�ستهدف
امل�شروع هدم املبنى ا لإداري القائم وبناء
مبنى �أكادميي جديد لنقل  300طالب من
م�ستخدمي  10ف�صول درا�سية متحركة �إىل
املبنى اجلديد املتكون من ثالثة طوابق.
ويت�ضمن امل�شروع بناء  10ف�صول
درا�سية وغرفة لذوي االحتياجات خا�صة

وغرفة مركز م�صادر التعلم وغرفة املرئيات
والب�صريات وغرف �إدارية لـ 25موظفا،
با لإ�ضافة �إىل اخلدمات امل�شرتكة وا لأعمال
ا لإلكرتوميكانيكية واخلارجية املتعلقة
بامل�شروع ،وتبلغ الطاقة اال�ستيعابية
ملدر�سة البديع االبتدائية ا لإعدادية للبنات
نحو � 952شخ�صا ،والتي ت�ضم 825
طالبا و 127موظفا.
وت�شرتط وزارة ا لأ�شغال على املتقدمني
للمناق�صة �أن يكونوا من املقاولني امل�ؤهلني
الذين يحملون رخ�صة ت�أهيل �صاحلة
لأعمال م�شاريع البناء حتت الدرجة (AA,
 )A, Bيوم طرح املناق�صة ،مع عقد مدته
� 18شهرا.
على �صعيد �آخر ،ك�شفت بيانات جمل�س
املناق�صات عن تناف�س �شركتني ملناق�صة
طرحتها �شركة مطار البحرين لتو�سعة
�سعة تخزين كامريات احلماية من جيل

«البوليتكنك» تدعم �سوق العمل
بتخ�ص�صات فرعية يف �أربعة برامج �أكادميية
ّ
طرحت كلية البحرين التقنية (بوليتكنك
البحرين) عددًا من التخ�ص�صات الفرعية
اجلديدة يف كل من برامج تكنولوجيا الهند�سة،
وتكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،والإعالم
الإلكرتوين ،و�إدارة الأعمال� ،إذ ب�إمكان الطالب
تخ�ص�صا فرعيًا له �إىل
اختيار �أحدها ليكون
ً
جانب تخ�ص�صه الرئي�س ،مبا ي�ساعده على
اجتياز املتطلبات التي يحتاجها يف �سوق
العمل .و�ستكون هذه التخ�ص�صات متاحة
للطلبة ابتدا ًء من الف�صل الدرا�سي الأول من
العام الأكادميي القادم  ،2022-2021بينما
ميكن للطلبة التقدمي لاللتحاق بالتخ�ص�صات
الفرعية بحلول نهاية الف�صل الدرا�سي احلايل.
من جهتها� ،أو�ضحت القائم ب�أعمال
الرئي�س التنفيذي ببوليتكنك البحرين
الدكتورة رمي البوعينني �أن البوليتكنك �صرح
علمي يخدم �سوق العمل ،و�أن هناك حاجة
ما�سة ال�ستيفاء احتياجات ال�سوق حاليًا
من خالل طرح تخ�ص�صات �أكادميية فرعية
تفيد الطالب ،ومت ّكنه من مواجهة التحديات
اجلديدة يف ظل التطور التكنولوجي الذي
ي�شهده العامل حاليًا.
و�أ�ضافت�« :إن البوليتكنك �ستطرح هذه
التخ�ص�صات ابتدا ًء من الف�صل الدرا�سي
الأول من العام الأكادميي ،»2022-2021
م�شرية �إىل �أن برنامج التكنولوجيا يف
تخ�ص�صا فرعيًا يف �أنظمة
الهند�سة �سيطرح
ً
التحكم ،وذلك يفيد طلبة الهند�سة امليكانيكية
على وجه التحديد� .أما برنامج تكنولوجيا
االت�صاالت واملعلومات ف�سيطرح تخ�ص�ص
حتليل البيانات الكربى كتخ�ص�ص فرعي

د .رمي البوعينني

جديد ي�ستفيد منه جميع طلبة الربامج.
ويف برنامج الإعالم الإلكرتوين� ،سيتم
طرح تخ�ص�ص ت�صميم الإعالم الإلكرتوين،
و�سي�ستفيد منه جميع طلبة الربامج.
كما �سيطرح برنامج �إدارة الأعمال
تخ�ص�صني فرعيني يف ريادة الأعمال؛ �أحدهما
موجه لطلبة كلية �إدارة االعمال (جميع
التخ�ص�صات با�ستثناء طلبة تخ�ص�ص �إدارة
االعمال والتخ�ص�ص املزدوج) ،والآخر موجه
جلميع طلبة التخ�ص�صات با�ستثناء طلبة
كلية �إدارة االعمال واللوج�ستيات.
وعن �شروط االلتحاق بهذه التخ�ص�صات
الفرعية ،قالت الدكتورة رمي البوعينني�« :إن
التقدم بطلب الت�سجيل للتخ�ص�صات الفرعية
�سيكون متاحً ا فقط للطلبة املقبولني يف ال�سنة
الأكادميية  2021-2020وما بعدها ،بعد
ا�ستيفائهم ملتطلبات التخ�ص�صات».

هواوي ملطار البحرين الدويل� ،إذ تقدمت
ب�أقل العطاءات �شركة البحرين لالت�صاالت
)Bahrain
(Telecommunications
بعطاء بلغت قيمته � 104.5ألف دينار.
�إىل ذلك ،تظهر بيانات املوقع الإلكرتوين
جلل�سة يوم �أم�س فتح 20عطاء مقدمة
لـ 6مناق�صات حكومية تابعة لـ 5جهات
حكومية� ،إذ بلغ �إجمايل �أق��ل العطاءات
امل�ستلمة نحو  1.4مليون دينار بحريني.
وت�صدرت اجلل�سة هيئة الكهرباء
واملاء ،بعد طرحها ملناق�صتني ت�ضمنتا قطع
غيار لإدارة نقل املياه ،واتفاقية خدمات
ال�صيانة لنظام (.)SEP2W
وتقدم كل من �شركة مطار البحرين،
�شركة ط�يران اخلليج ،وزارة الأ�شغال
و�ش�ؤون البلديات والتخطيط العمراين،
وديوان الرقابة املالية ،مبناق�صة واحدة
لكل منها.

عقدت غرفة جتارة و�صناعة البحرين،
عرب و�سائل االت�صال املرئي ،اللقاء اخلا�ص
بالتعريف باملر�سوم بقانون رقم ()21
ل�سنة  2020ب�ش�أن �صناديق ومعا�شات
التقاعد يف القوانني والأنظمة التقاعدية
والت�أمينية والقرار الوزاري رقم ()22
ل�سنة  2020ب�ش�أن قواعد و�إجراءات تنفيذ
�أحكام هذا املر�سوم.
وقد �شارك يف اللقاء الذي عقد ب�صورة
افرتا�ضية عرب برنامج (زووم) ،وح�ضره
�أكرث من  80م�شاركا ،كل من نوال �أحمد
العوي�ض مدير ال�ش�ؤون اخلارجية بالهيئة
العامة للت�أمني االجتماعي ،و�أمل عي�سى
الذوادي رئي�س ق�سم املعا�شات بالهيئة
العامة للت�أمني االجتماعي ،و�إبراهيم خليل
ال�صائغ م�شرف خدمات امل�شرتكني بالهيئة
العامة للت�أمني االجتماعي ،و�سعيدة حممد
اجلودر باحث قانوين بالهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي.
عب الباحث القانوين
من جانبه،
رّ
بغرفة البحرين حممد جا�سم �سلي�س عن
خال�ص �شكره وتقديره للقطاع التجاري
بكل منت�سبيه من التجار ورجال الأعمال
على دعمهم امل�ستمر والالحمدود يف

امل�شاركة بالأن�شطة والفعاليات التي
مو�ضحا �أن الهدف من
تنظمها الغرفة،
ً
عقد هذه الفعاليات هو تعريف �أ�صحاب
الأعمال بجميع امل�ستجدات على ال�صعيد
القانوين والت�شريعي واالقت�صادي ،والدفع
بهم لتطوير �أعمالهم من خالل تبني �أف�ضل
املمار�سات ومواكبة �آخر امل�ستجدات.
وب ّينت نوال �أحمد العوي�ض مدير
ال�ش�ؤون اخلارجية بالهيئة العامة للت�أمني
ربرات �صدور القانون اجلديد
االجتماعي م ّ
التي ت�أتي بعد نتائج املراجعة االكتوارية
التي يقومون بها ب�صورة دورية ،و�إثر
�صدور املر�سوم اجلديد يف مد عمر
ال�صناديق التقاعدية لعقود قادمة.
من جانبها� ،أو�ضحت �سعيدة حممد
اجلودر باحث قانوين بالهيئة العامة
للت�أمني االجتماعي �أهم التعديالت التي
�شرحا حول
ت�ضمنها املر�سوم ،وقدمت
ً
املعاجلة القانونية لتنفيذها ،كما �سلطت
�أمل عي�سى الذوادي ال�ضوء على تطبيقات
القانون بعد �سريان تنفيذه ،ومن ثم قام
�إبراهيم خليل ال�صايغ بعر�ض �إجراءات
تنفيذ �أحكام القانون والتفا�صيل املرتبطة
به.

يهدف �إىل ت�شجيع املوظفني على االنخراط يف االبتكار املفتوح والتفكري الت�شاركي

دملون للدواجن تختم الن�سخة الثانية من برنامج فكرتي
حتت رعاية رئي�س جمل�س �إدارة �شركة دملون
للدواجن عبدالرحمن جم�شري ،وبح�ضور �أع�ضاء
جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية ،وعرب الف�ضاء
الإلكرتوين ،نظمت �شركة دملون للدواجن حفل
ختام برنامج فكرتي الذي تقيمه ال�شركة لل�سنة
الثانية على التوايل� ،إذ يهدف الربنامج �إىل ت�شجيع
املوظفني على االنخراط يف االبتكار املفتوح والتفكري
الت�شاركي ،من خالل تقدمي �أفكار وحلول للتحديات
التي تواجه ال�شركة ،كما �أنه مي ّكن املوظفني من
الإح�سا�س بامل�شاركة احلقيقية يف �إجناح �أعمال
ال�شركة من خالل الإبداع وطرح الأفكار لتح�سني
�أداء ال�شركة.
وبد أ� االجتماع بكلمة لرئي�س جمل�س الإدارة
عبدالرحمن جم�شري� ،إذ �أ�شار �إىل �أن الرقي
والتطوير بال�شركات ي�أتي من خالل اال�ستغالل
الأمثل ملواردها ويف مقدمة تلك املوارد ي�أتي املورد
الب�شري .كما �صرح عبدالرحمن جم�شري ب�أن �شركة
دملون للدواجن د�أبت وبتوجيهات الأخوة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة وجهود الإدارة التنفيذية على
تطوير هذا املورد واال�ستفادة من الأفكار والقدرات
الكامنة لدى املوظفني بال�شركة ،و�أكد �أن برنامج
فكرتي ي�أتي �ضمن تلك الأفكار ،والذي �أظهر قدرات
و�إمكانات موظفي ال�شركة مبختلف منا�صبهم
وم�س�ؤولياتهم� ،إذ �أ�سهمت تلك الأفكار بتقليل الكلفة
الإنتاجية وحت�سني جودة العمل.
و�أ�شاد عبدالرحمن جم�شري بجميع املوظفني
على جهودهم ومبادرتهم بامل�شاركة يف هذا
الربنامج ،وهذا ما يدل على �أن البحريني هو
خيار ناجح يف خمتلف الأعمال وقادر على حتمل
امل�س�ؤولية وتطوير العمل ،و�أكد �أن جمل�س الإدارة
يفخر ب�أن ن�سبة البحرنة بال�شركة كانت وما زالت
تفوق  %97من العاملني.

عبدالرحمن جم�شري
وبعد اال�ستماع للعرو�ض ومناق�شة امل�شاركني،
مت اختيار امل�شاريع الـ 3الفائزة بجائزة الربنامج
وهي � 10آالف دوالر لكل فريق فائز� ،إذ مت اختيار
كل من يا�سر خلف و�صادق عبدالر�ضا ،بالإ�ضافة
للفريق امل�ؤلف من �سيد عدنان عبداهلل ور�ضا جعفر،
للفوز بالن�سخة الثانية من الربنامج.
وحول �آراء وانطباع الفائزين ،فقد �أ�شار يا�سر
خلف �إىل �أن برنامج فكرتي فتح املجال �أمام املوظفني
لتو�صيل �آرائهم و�أفكارهم حول العمل ،وهو ما يدل
على �سعة �صدر الإدارة وا�ستعدادها لال�ستماع
للموظفني ،ما �سي�سهم بال �شك يف تطوير ال�شركة.
وحول مراحل الربنامج فقد �أكد خلف دور جلنة
التحكيم يف دعم امل�شاركني وتطوير امل�شاريع ،كما
وجه �شكر �إىل مديره املبا�شر على دعمه املتوا�صل
يف جميع مراحل الربنامج .ووجه يا�سر خلف
�شكره �إىل جميع �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة
التنفيذية على دعمهم الالحمدود والذي يُعد �أكرب
حافز لبذل مزيد من اجلهد يف امل�ستقبل.

�أما �صادق عبدالر�ضا فقد �أ�شار �إىل �أن متطلبات
الربنامج يف ن�سخته الثانية مل تكن �سهلة وتطلبت
الكثري من اجلهد ،وذلك �سعيا لظهور امل�شروع
ب�أف�ضل �صورة ممكنة ،كما �أكد �أنه خالل جميع
املراحل �أح�س بروح املناف�سة ال�شريفة بني جميع
امل�شاركني وهو ما كان بف�ضل جهود اللجنة املنظمة
وجلنة التحكيم يف ت�سيري مراحل امل�سابقة .وحول
�إمكانية م�شاركته م�ستقبال ،فقد �أكد عبدالر�ضا �أنه
متى ما وجد م�شروعا �أو فكرة من �ش�أنها �أن ت�سهم
يف تطوير ورقي ال�شركة فلن يرتدد بامل�شاركة �أبدا.
وختاما ،وجه �صادق �شكره �إىل رئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة ،ومدير عام �شركة دملون ،وجميع
�أع�ضاء جلنة التحكيم الذين �أ�شرفوا على الربنامج،
كما خ�ص بالذكر عبدالرحمن جم�شري على دعمه
الدائم ملوظفي ال�شركة.
عب عدنان عبداهلل عن فخره �أوال
من جانبه ،رّ
بالو�صول لهذه املرحلة� ،إذ �إنها م�س�ؤولية كبرية
بتمثيل جميع زمالئه الذين �شاركوا ومل يحالفهم
احلظ بالو�صول للمرحلة اخلتامية .و�أ�شار
عبداهلل �إىل �أن مراحل الربنامج كانت ممتعة� ،إذ
�إن كل مرحلة كانت ت�ضيف الكثري لر�صيد جميع
امل�شاركني من ناحية التعرف على معلومات جديدة
مما يفتح �أمامهم املزيد من الآفاق .كما �أ�شاد عدنان
بالدور الكبري الذي بذلته جلنة التحكيم يف متابعة
العرو�ض منذ اليوم الأول وو�صوال للمرحلة
اخلتامية ،ووجه �شكره اجلزيل لرئي�س و�أع�ضاء
جمل�س الإدارة الذين حر�صوا على �إقامة الربنامج
رغم كل الظروف ال�صعبة ،وهو ما يدل على �إميانهم
بدور املوظف يف تطوير وا�ستمرار عجلة التقدم
لل�شركة ،وهو ما �سيعود بال �شك بالنفع على جميع
الأطراف.

اجلمعة � 30شوال  1442ـ العدد 11752
Friday 10th June 2021 - No. 11751

www.alayam.com

بحجم يبلغ  150مليون دينار وفائدة ن�سبتها  ..%60 .3بور�صة البحرين:

بدء االكتتاب املبا�شر يف الإ�صدار  25ل�سندات التنمية احلكومية
�أعلنت بور�صة البحرين �أنه اعتبا ًرا من يوم
اخلمي�س املوافق  10يونيو  ،2021وبنا ًء على
الدعوة التي �أعلنها م�صرف البحرين املركزي،
ميكن للم�ستثمرين البحرينيني وغري البحرينيني
االكتتاب مبا�شرة من خالل ال�سوق الأويل
بالبور�صة يف �إ�صدار �سندات التنمية احلكومية
رقم  25بحجم يبلغ  150مليون دينار
بحريني الذي �أ�صدره م�صرف البحرين املركزي
بالنيابة عن حكومة مملكة البحرين ،وذلك
ب�إعطاء �أوامرهم للو�سطاء امل�سجلني يف بور�صة
البحرين ،ومن ثم تداوله يف ال�سوق الثانوي من
خالل بور�صة البحرين فور �إدراجه ،والذي من
املتوقع �أن يتم بتاريخ  1يوليو .2021

وقد حددت البور�صة فرتة االكتتاب يف هذا
الطرح من خالل الو�سطاء امل�سجلني يف البور�صة
ابتدا ًء من يوم اخلمي�س املوافق  10يونيو
 2021حتى يوم الثالثاء املوافق  15يونيو
 ،2021علمًا ب�أنه �سيتم فتح باب االكتتاب من
يوم اخلمي�س حتى الإثنني من ال�ساعة 9:30
�صباحا ً حتى  1:00ظه ًرا ،ويف يوم الثالثاء من
ال�ساعة  9:30حتى � 10:15صباحً ا ،علمًا ب�أن
احلد الأدنى لالكتتاب هو � 500سند للمكتتب.
و�سيتم تخ�صي�ص � 10,000سند لكل مكتتب
وتخ�صي�ص الطلبات املتبقية ب�آلية الن�سبة
والتنا�سب.
ويبلغ حجم الإ�صدار  150مليون دينار

بحريني بقيمة ا�سمية قدرها دينار بحريني
واحد لل�سند ،يف حني تبلغ مدة الإ�صدار 5
�سنوات اعتبا ًرا من  17يونيو  2021حتى
 17يونيو ( 2026تاريخ اال�ستحقاق) .ويبلغ
العائد الثابت � %3.60سنوياً ،يتم خاللها دفع
فوائد الإ�صدار كل �ستة �شهور ت�ستحق يف 17
يونيو و 17دي�سمرب من كل عام خالل مدة
الإ�صدار.
ومتثل �سندات التنمية احلكومية �أداة مالية
ي�صدرها م�صرف البحرين املركزي بالنيابة
عن حكومة مملكة البحرين .و�ست�ضمن حكومة
مملكة البحرين �إ�صدار �سندات التنمية احلكومية
�ضما ًنا مبا�ش ًرا.

جما ًنا لدعم لل�شركات وامل�ؤ�س�سات يف هذه الظروف اال�ستثنائية ..امل�ؤلف:

ملتقيات ومنتديات تعليمية وور�ش عمل يف الت�سويق وحت�سني املبيعات
يف ظل الإغالق الأخري نتيجة انت�شار كورونا توقفت معظم
ال�شركات والأن�شطة التجارية عن العمل ،مما �أدى �إىل تراجع
ملحوظ يف ن�سبة مبيعاتها.
قال م�ؤ�س�س مبادرة متجر �إلكرتوين جماين لكل م�ؤ�س�سة� ،صاحب
م�ؤ�س�سة ماركتنج دوت ليميتد� ،أخ�صائي الت�سويق الرقمي ،حممد
امل�ؤلف� ،إن امل�ؤ�س�سة توجهت �إىل عقد ملتقيات ومنتديات ت�سويقية
جمانية من خالل تطبيق « »clubhouseبح�ضور خمت�صني يف
املجال نف�سه و�آخرين ،بهدف م�ساعدة امل�ؤ�س�سات على ت�سويق
منتجاتها ورفع م�ستوى مبيعاتها يف ظل الظروف اال�ستثنائية
احلالية.
و�أ�ضاف امل�ؤلف� ،أنه مت يف املنتديات نقا�ش �أهم الأمور الت�سويقية

وكيفية زيادة املبيعات وم�شاركة جتارب للحا�ضرين وامل�شاكل التي
قد تواجههم يف �أعمالهم لإعطاء �أف�ضل احللول الت�سويقية من قبل
اخلرباء واملخت�صني ،وبالإ�ضافة �إىل املنتديات ،مت اللجوء �إىل عقد
ور�شات عمل وتدريبات جمانية عرب تطبيق زوم مبوا�ضيع متنوعة
عن كيفية �إن�شاء حمتوى يحقق مبيعات عالية وكيفية م�ضاعفة
املبيعات عمو ًما با�ستخدام �أحدث الأدوات الرقمية واال�سرتاتيجيات
املجربة وامل�ضمونة ،وكذلك �آلية �إدخال البيانات وتغيري ت�صميم
املتجر لأ�صحاب املتاجر الإلكرتونية الذين ا�ستفادوا من خدمات
مبادرة متجر لكل م�ؤ�س�سة ،ف�ضالً عن جل�سات متنوعة تفيد عموم
النا�س متعلقة بكيفية التقاط �صور احرتافية من املوبايل والطريقة
ال�صحيحة للت�سويق ال�شخ�صي يف �سبيل احل�صول على وظيفة.

اقت�صاد
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الن�سخة ال�سنوية لقمة اليوم العاملي للم�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة تنطلق يف  27يونيو بالبحرين
ت�ستعد جمعية امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة البحرينية وبالتعاون مع
االحتاد العاملي ملنظمات امل�ؤ�س�سات
ال�صغرية واملتو�سطة (اليوني�سمو)
لإقامة الن�سخة ال�سنوية التا�سعة لقمة
اليوم العاملي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
«امل�ؤ�س�سات
بعنوان
واملتو�سطة
ال�صغرية واملتو�سطة والتحول الرقمي
يف ظل جائحة كورونا» خالل يومي
الأحد والإثنني  28 - 27من يونيو
اجلاري ،وذلك مب�شاركة كل من وزير
ال�صناعة والتجارة وال�سياحة زايد بن
را�شد الزياين ووزير العمل وال�شئون
االجتماعية الأ�سبق عبدالنبي بن عبداهلل
ال�شعلة كمتحدثني رئي�سيني.
و�أ�شار عبدالنبي ال�شعلة رئي�س
(اليوني�سمو) ورئي�س اللجنة العليا
املنظمة للم�ؤمتر �إىل �أن امل�ؤمتر �سيتطرق
�إىل مو�ضوع بالغ الأهمية وهو
التحول الرقمي للم�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة وال �سيما املتناهية ال�صغر
والتي متثل يف جمملها ما يفوق  %90من
جمموع امل�ؤ�س�سات العاملة يف ال�سوق
ودورها يف �إنعا�ش االقت�صاد العاملي
يف ظل الأو�ضاع اال�ستثنائية الراهنة،
حيث �سيناق�ش الوزراء امل�شاركون يف
القمة �أهم التحديات واحللول للنهو�ض
بالأ�سواق مرة �أخرى يف كل من القارات
العاملية ال�ست.
ومن جانبه �صرح الدكتور
عبداحل�سن الديري رئي�س جمعية

عبدالنبي ال�شعلة

ال�صغرية
امل�ؤ�س�سات
واملتو�سطة
البحرينية واملن�سق العام الحتاد
(اليوني�سمو) قائالً ب�أن البحرين تخطو
بثبات يف جمال ريادة الأعمال ودعم
امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة و�أن
ا�ستمرار اجلمعية يف تنظيم هذا امل�ؤمتر
الدويل املهم منذ انطالقته يف العام
 2010وبدعم قوي من حكومة مملكة
البحرين لهو خري �شاهد على ذلك،
ريا �إىل �أن اهتمام هيئة الأمم املتحدة
م�ش ً
و�إعالنها يوم  27يونيو من كل عام يو ًما
عامل ًيا للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
هو مبثابة تتويج لهذه اجلهود املبذولة
عرب ال�سنني ،حيث تتجه اجلمعية نحو
العاملية ،وذلك بالتعاون الوثيق مع
احتاد (اليوني�سمو) والذي يتخذ من
مملكة البحرين مق ًرا دائ ًما له.

