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عالفاضي مدير

مدير كلمة معنى يختلف ]
شركة من قوة من تحتويه وما
ينال أن فبمجرد أخـــرى. ــى  إل
يعني ال  مــديــر لقب الشخص
ونجد مــا، بسلطة يتمتع بأنه

مديرين الحاالت من الكثير في
التصرف. حرية دون من

البلد اقــتــصــاد أن ــا  ــم وب
تــكــثــر فـــيـــه الـــشـــركـــات

أصحابها ــي  ــت وال العائلية
بأن عجب ال  واألخــيــر، األول القرار  لديهم األمــر نهاية في 
محبطين الشركات  تلك في الموظفين المديرين بعض  نجد

إلدارتهم. صدقية وجود لعدم
روح نجد العائلية  الشركات بعض فــي ولكن نعمم، ال 
الثقة. من بدًال بالموظفين التام التحكم على منطوية قيادية 

إدارة تطوير في والرغبة التعليمي العائلة توجه وحسب
الجديدة ــال ــي األج فمع االنــطــواء. ــدى م يختلف الــشــركــة، 
حيث ــن م ــل ــض وأف أكــبــر ـــور ألم تتطلع ــي ــت وال ــدة  ــاع ــص وال
شركات توجد جذرية، تغييرات وتفعيل الشركة توسيع
الــقــوة تــفــويــض عــلــى مبنية إدارة نــحــو مــتــوجــهــة  عــائــلــيــة 
والمسئولين الرؤساء من وغيرهم للمديرين والصالحية

الشركة. في
اختيار من واثقون هم  لمن انزعاج  وال  تخوف يوجد فال
راتب، بمعدل مرتبطة فقط  ليست مدير  فكلمة موظفيهم.
ألولئك تهدى  هي  بل مبرر.  دون من مكرمة  مجرد  هي  وال
وأمور أعمالنا وتوكيلهم  بهم، الثقة يمكننا الذين  الموظفين

وقدراتهم. خبراتهم ضمن هي التي شركاتنا
نقود أن  علينا  إذًا كــيــف  بموظفينا الــثــقــة نملك ال  فـــإذًا 
فيه يــشــارك مشرق اقتصادي  مستقبل  نحو مؤسساتنا 
في األسماء أكبر إلى نظرنا وإذا الجميع؟ لمصلحة الجميع
للحلويات مــارس من تاريخها، في وتعمقنا اليوم، العالم
مساهمة,) (شركة أم - بي - أي  إلى  مغلقة) خاصة، (شركة
الثقة دون من المميز واالزدهار األداء تتمكن من لم بأنها نجد

األقسام المختلفة. ومديري العامة اإلدارة بين المتبادلة
لديه توجد ال شركته أن في مدير ذكر مع أتحدث كنت لتو
بأن حاول وإذا مبتسمًا. دائمًا الزبون يجعل ألن صالحية
محو الزبون وعدم لمساعدة معقولة ضمن حدود يتصرف
بمعاتبة العليا اإلدارة ما تقوم سرعان وجهه، من االبتسامة
ترى هل لكن  مسئولياته. تحدى بأنه اإلدارة فترى المدير.
نشاطه ممارسة من المدير لمنع ضوابط أم مسئوليات هي

فوق؟ التوجيهات البيروقراطية اآلتية من بدًال من اإلداري
من هــو وال سهل،  ــر أم الشركات إدارة إن يقول ــد  أح ال 
معنا يعملوا  أن  على  وقدرة كفاءة ذوو هم من  نجد  أن السهل 
ثقة األمر يتطلب يكن، مهما لكن التجارية. أهدافنا لتحقيق
في ثقًة وثانيًا شركاتنا مديري اختيارنا عبر أوًال في أنفسنا

الشركة. يعملوا لمصلحة ألن المديرين هؤالء
يثق أن  وقبل الثقة. هي والتجارة األعــمــال يقال،  فكما
تثق أن ــة ــرك ش كــصــاحــب ـــت أن عــلــيــك  ــك،  ــري ــدي ــم ب الـــزبـــون 

بمديريك.

هشامعبدالرحمنخليفة
hisham.khalifa@alwasatnews.com

ــس ــي ــرئ ال اخـــتـــيـــار تـــم   ]
أدكـــــس ـــك ـــن ـــب ـــذي ل ـــي ـــف ـــن ـــت ال
شمالن ــف ــوس ي لــالســتــثــمــار 
ضمن لــلــمــشــاركــة الــعــيــســى
من ــة ــت س ـــن ــة م ــون ــك ــة م ــئ ــي ه
دول ــي  ف األعــمــال  ـــادة  ق ــار  ــب ك
الخليجي الــتــعــاون مجلس 
السنوي الملتقى  ــي  ف ـــك وذل
ـــي دب فــــي ـــــال ـــــم ــــــــرواد األع ل
هـــذا ـــــن م ــــــق ــــــت الح ـــــي وق ف
وهـــو ـــى، ـــس ـــي ـــع الــــعــــام. وال
ــارد ــارف ه كلية خريجي أحــد 
بين ـــن م ــر ــب ــت ــع ي ـــال،  ـــم ـــألع ل
التنفيذيين ــاء ــرؤس ال أصغر 
في نشاطًا وأكثرهم الشباب
هيئة تشكيل ــم وت المنطقة.
منطقة ــي ف والــــرواد «الــقــادة
وأطــلــق ـــــــط» ـــرق األوس ـــش ال
لتسهيل ــرواد» «ال اسم عليها 
ــأن ــش ب الـــبـــحـــث والـــنـــقـــاش
ومــمــارســات أفــضــل أســالــيــب
الجديدة والــقــيــادات األعــمــال
والشركات المؤسسات فــي

العربية.
قــــادة ويـــعـــتـــبـــر مــلــتــقــى
مــن األعـــــــمـــــــال فــــــي دبــــــــي
الــتــي ــرات ــم ــؤت ــم ــن أهـــم ال ــي ب
الـــشـــرق ــة ــق ــط ــن ــم فــــي م ــظ ــن ت
فــيــه عــدد ــــط ويـــشـــارك األوس
من ــن ــي ــدث ــح ــت ــم ال ـــار  ـــب ك مـــن 
ـــم ـــال ـــع ال مـــخـــتـــلـــف أنـــــحـــــاء

ــن ويــــوفــــر لـــلـــمـــشـــاركـــيـــن م
الخليج فــي األعـــمـــال  ــاع  ــط ق
ــل ــواص ــت ــل ل ــــًا كـــثـــيـــرة ــــرص ف
نــظــرائــهــم ــــع ـــل م ـــاع ـــف ـــت وال
ــة. ــاف ك مـــن أنـــحـــاء الــمــنــطــقــة
في الــعــام ــذا ه مؤتمر سيقام 
نــوفــمــبــر/  و29  28 يـــومـــي
في   2006 ــي ــان ــث ال ــن  ــري ــش ت
الـــدولـــي مـــركـــز الـــمـــؤتـــمـــرات
ـــــارات ـــة اإلم ـــدول ـــي دبــــي، ب ف
ـــال وق ــة الــمــتــحــدة. ــي ــرب ــع ال
تقنية غيرت «لقد العيسى:
ـــت ـــوق ـــات فــــي ال ـــوم ـــل ـــع ـــم ال
التي الــطــريــقــة ــن م الــحــاضــر 
حيث ــا ــن ــال ــم أع ــا ــه ب ــر  ــاش ــب ن
االقــتــصــاديــة البيئة تــتــطــور 
بسرعة ـــط األوس الــشــرق  فــي 
ــن ـــل م ـــع ـــج مــــذهــــلــــة مــــمــــا ي
لقادتنا بالنسبة ــروري ــض ال
بـــاســـتـــمـــرار ــــوروا  ــــط ــــت ي أن 

فــي ــــورات ــــط ــــت ـــة ال ـــب ـــواك ـــم ل
أصبحت لــقــد ــم. ــال ــع ال بقية 
القادة مؤتمر  مثل مؤتمرات 
حيث ــة ــي ــم أه ــر ــث أك دبـــي  فـــي 
يمكن الــــذي الــمــلــتــقــي تــتــيــح 
األعــمــال ــاع ــط ــق ـــن خــاللــه ل م
ـــل ـــض ــــــي أف الـــــمـــــشـــــاركـــــة ف
وإيجاد اإلداريـــة الممارسات 
نشاطا وأكــثــر ناشئة قــيــادة

وفعالية».
أتطلع «إنـــنـــي  وأضــــــاف: 
ــاش ــق ن ـــي ــــى الــمــشــاركــة ف إل
الخمسة زمــالئــي مــع مفتوح 
ومــــع ـــة الـــــــــــرواد ـــن ـــج ـــــي ل ف
في والمتحدثين المشاركين
ذلك سيحدد بحيث المؤتمر
ــوار ــح ال ــة ــل ــواص ــم ـــاه ل ـــج االت
في األعـــمـــال فــيــمــا بــيــن قــــادة
أن ــر ــذك ي ــي». ــرب ــع ــم ال ــال ــع ال
ــــال فــي ــــم األع ــى قــــــادة ــق ــت ــل م
ــام ــع ال ـــي دبــــي الــــذي أقــيــم ف
يزيد ــا  م استقطب ــي ــاض ــم ال
من  شــخــصــيــة  2000 ــى ــل ع
ـــي الـــــقـــــرارات ـــع ـــان كـــبـــار ص
ــاء ــح ــع أن ــي ــم ـــن ج والــــقــــادة م
األوســــــط. ــة الــــشــــرق ــق ــط ــن م
الــعــام ـــذا ه ويــشــتــمــل مــؤتــمــر
من ــر  ــي ــث ــك ال مـــشـــاركـــة عــلــى 
بينهم ومــن المتحدثين كبار
أيــزنــر مــايــكــل ــــاول، كــولــيــن ب

نور. والملكة

والــمــؤتــمــر ــرض ــع ــم ويـــقـــول مــنــظــمــو ال
صــنــاعــيــا ــب ــل ــط ال ــــــاد ـــي ضــــوء ازدي إنــــه ف
منطقة في الكهرباء للطاقة واستهالكيا
الحكومية السلطات فإن  األوسط، الشرق
للطاقة الـــمـــزودة ــة ــاص ــخ ال ــات  ــاع ــط ــق وال
لتطوير ــدة ــدي ج سبل ــاد ــج إلي معا تعمل 
من عليها يعتمد ــع ــوزي وت توليد مــصــادر

المنطقة. في الطاقة توفير أجل
ــول ــل ــح ال ــــــذ فــــي االعـــتـــبـــار ـــــع األخ وم
والمبيعات التسويق وفــرص التطويرية
صناعة عـــن الــمــســئــولــيــن كــبــار  يــخــطــط 
في مجددا لالجتماع الكهربائية  الطاقة
تــولــيــد ومــؤتــمــر ـــي مـــعـــرض ــن ف ــري ــح ــب ال
ــام ــع ــل ل ـــــــط األوس ــــرق ــــش ــــي ال ـــة ف ـــاق ـــط ال
الــخــطــط  ـــن م ــر  ــي ــث ــك ال ــة  ــش ــاق ــن ــم ل  2007
ــي ــائ ــرب ــه ــك ـــط ال ـــرب ــل ال ــث الــمــســتــقــبــلــيــة م
ــات ــط ــح م ـــث الـــشـــبـــكـــات وبــــنــــاء ـــدي ـــح وت
وقــال ــاه. ــي ــم ال جــديــدة لــلــطــاقــة وتــحــلــيــه
بينويل مــجــمــوعــة فـــي  ــق ــوي ــس ــت ال ــر  ــدي م
في الــطــاقــة ــد ــي ــول ت ــرض ــع ــم ــة ل ــم ــظ ــن ــم ال
«ســتــعــقــد ـــر ـــك وال ــل ــي ـــرق األوســــــط ن ـــش ال

ومــؤتــمــر ــرض ــع مــن م ـــــدورة الــخــامــســة ال
في األوســـــط الـــشـــرق ــة فـــي ــاق ــط ــد ال ــي ــول ت
خالل للمعارض  ــي  ــدول ال البحرين مركز
كــانــون  ــر/ ــاي ــن ي  24 ـــى  إل  22 مــن ــرة ــت ــف ال
الكهرباء  وزارة مــن بدعم  2007 الثاني

في البحرين». والماء
ــر ــم ــؤت م ــل الــفــعــالــيــات عــلــى ــم ــت ــش وت
ـــام أي ثــالثــة لــمــدة ـــرض مــتــخــصــص ـــع وم
من وخاصة رسمية ــود وف أكثر بمشاركة
وعــدد الخليجي ــاون ــع ــت ال مــجــلــس  دول 
ــط وس ــة ــي ــب ــن واألج ــة ــي ــرب ــع ـــــدول ال ـــن ال م
الــعــارضــيــن ــن ــة م ــائ ــن م ــر م ــث ــة أك ــارك ــش م

األخرى. النشاطات من والكثير
ــة  دول  50 ــن م ــة  ــرك ش مــئــة أن  ــــح  وأوض
أن نتوقع ـــذي ال ــدث ــح ال هــذا ــي  ف ــارك  ــش ت
ــال ــم األع ــــال  رج مـــن آالف أربـــعـــة ـــــزوره  ي
ــة ــي ــرب ــع ال ــــــدول ـــن ال ــن م ــي ــص ــص ــخ ــت ــم وال

وآسيا. والخليجية
قــطــاع ــي ــام ــن ت مـــع ويـــقـــول والـــكـــر إنــــه
الــطــفــرة ـــــوء ض ــــي ـــاء ف ـــرب ـــه ـــك ـــد ال ـــي ـــول ت
فقد المنطقة تشهدها الــتــي االقــتــصــاديــة

تــولــيــد ــرض ــع ــم ـــن ل ـــري ـــزائ ـــع عــــدد ال ـــف ارت
ــام ـــن ع م ــــــط األوس ـــرق ـــش ـــي ال الـــطـــاقـــة ف
ــة آالف ــع أرب ــن م أكــثــر ــم ــدده آلخــر وبــلــغ ع
 2006 ــة ــاق ــط ال تــولــيــد ــرض  ــع م فــي  زائــــر 

أبوظبي. في
بين ــاون ــع ــت ال ــات ــالق ع أن إلـــى  وأشــــار 
لعبت المختصة الــحــكــومــيــة الــســلــطــات 
ــرة ــظ ن إيـــجـــاد فـــي ـــراً ـــي ـــب وك مــهــمــًا  دوراً 
ــة ــاق ــط ال لــقــطــاع مــســتــقــبــلــيــة إيــجــابــيــة
العمل أن كما المنطقة.  ــي  ف الكهربائية
ــط ــرب شــبــكــة ال مـــن ـــــى ــة األول ــل ــرح ــم فـــي ال
الخليجي الــتــعــاون لمجلس الكهربائي
وتوزيع لتوليد الوطنية المنشآت بين
فــــي الــبــحــريــن، ـــة الــكــهــربــائــيــة ـــاق ـــط ال
الــعــربــيــة ــة ــك ــل ــم ــم ـــت، وقـــطـــر وال ـــوي ـــك وال
المرحلة وتــدعــو  قــدمــا. يسير السعودية 
لــدول الــتــعــاون  مجلس خطة مــن الثانية 
الشبكة تــوســيــع ـــى إل الــعــربــيــة الــخــلــيــج 
ــــارات اإلم ــــة ودول ــان  ــم ع سلطنة  لتشمل 
إنـــفـــاق وســـيـــتـــم ـــدة. ـــح ـــت ـــم الـــعـــربـــيـــة ال
مليار   8.5 نحو بقيمة إجمالية ميزانية
برمته النظام تطبيق اكتمال عند دوالر

.2015 العام بحلول
أن ــــى إل األخـــيـــرة ــات ــن ــه ــك ــت ــر ال ــي ــش وت
إفــريــقــيــا وشـــمـــال  ـــــط األوس الـــشـــرق  دول 
من  جــيــغــاواط  65 إضـــافـــة إلـــى ــاج  ــت ــح ت
للكهرباء المتزايد الطلب لمقابلة الطاقة
مــمــا  ،2010 ــــام ــــع ال وحـــتـــى اآلن  ــــن  م
دوالر  ــار ــي ــل م  44 ــو ــح ن ــار ــم ــث ــت اس يــتــطــلــب 

للطاقة، التحتية البنية مشروعات على
من النصف بنحو الخليج دول وتستـأثر
الخطط هـــذه مــثــل أن ـــك والش الــنــمــو. هـــذا 
على ــل ــائ ه ــر ــي ــأث ت ــــدوث  ح إلـــى  ســـتـــؤدي 
للمعدات ــزودة  ــم ال الــتــجــاريــة الــقــطــاعــات 

والخدمات في المنطقة.
توليد ومــعــرض مؤتمر أن والــكــر  وأكــد 
يــســاهــم ــــــط األوس الـــطـــاقـــة فـــي الـــشـــرق
ونظم ــات ــاع ــط ق قــــادة ــاء ــق ــت وال جــمــع  ــي  ف
المياه تحليه ومشروعات الطاقة توليد
مع ــورة  ــط ــت ــم ال ــات ــي ــن ــق ــت وال ــة  ــل ــص ال ذات 
والـــمـــعـــدات، ــم، ــي ــم ــص ــت ــى ال ــل ــز ع ــي ــرك ــت ال
ومن والصيانة. والتركيبات والخدمات،
في المتخصصة الدولية  الشركات  ــرز أب
المعرض فــي المشاركة  الطاقة  صناعة
انسالدو ـــان،  دوس ــي، ب بــي ــه اي والمؤتمر 
شركة هيتاشي، انريجي، ــه اي ابريجيا،
الــصــبــاح، شــمــس ــة ــرك ــان، ش ــم ــالت ع ــاب ك
ـــــروب، غ ـــل، جـــــورمـــــات ـــي ـــوب ــــون م ــــس اك
الكبرى الشركات من والكثير وسيمنس
مؤتمر بينويل شركة وتنظم العالم. في
األوســـط فـــي الـــشـــرق ــة ــاق ــط ومـــعـــرض ال
ـــــدة  رائ عـــالـــمـــيـــة شــــركــــة  ـــــي  وه  2007
ــرات ــم ــؤت ــم وال ــة ــاق ــط ــد ال ــي ــول ــال ت ــج فـــي م
ــل ــم ــش وت الــــصــــلــــة.  ذات  والــــمــــعــــارض 
المؤتمرات ــن م الكثير تنظيم أنشطتها
مــن ــة ــف ــل ــت ــخ م والــــمــــعــــارض فــــي أنــــحــــاء
المتحدة، الــواليــات ذلــك ــي ف بما الــعــالــم 

وأوروبا. روسيا، آسيا الصين،

البحرين في األوسط للشرق ومعرض الطاقة مؤتمر في تشارك اإلمارات
§الوسط-المحرراالقتصادي

في والخاص العام القطاعين ومؤسسات الرسمية الهيئات تعتزم ]
يقام المنطقة  في الطاقة إلنتاج ومعرض مؤتمر أكبر  في المشاركة الدول
صناعة في التطورات آخر على  لالطالع المقبل يناير البحرين  مملكة في
الكهرباء تكنولوجيا توليد على اقتناء أحدث الحرص في نطاق وذلك الطاقة،

توطينها. على والعمل النظيفة الطاقة ومصادر

أدكس لبنك التنفيذي الرئيس اختيار
لعضوية اللجنة التنظيمية لمؤتمر القيادة

العيسى شمالن يوسف

ومقرها واالستثمار، للتمويل الخليج حصل ]
العالمية الذهبية «النجمة جــائــزة على البحرين،
والقيادة، الزبائن،  إرضــاء مجاالت في للجودة»
 Business» منظمة من المميزة والمكانة  واالبتكار
الرئيس وأوضح  .«Initiative Directions- BID

نبيل ــار ــم ــث ــت واالس ــل  ــوي ــم ــت ال للخليج  الــتــنــفــيــذي 
الجائزة هذه لنيل المصرف ترشيح تّم أّنه هــادي،
الجودة مراقبة بنموذج اللتزامه تقديرًا العالمية
أسلوب لتقييم  نموذج هو الذي  ،QC100 الشاملة
الجودة. عالية خدمات إنتاجها خــالل من اإلدارة
«يرّكز واالستثمار للتمويل الخليج أّن هادي وأكد
قدرة أكثر يجعله  وتطور  نمو كعامل  الجودة  على
بين الجودة ثقافة بنشر ملتزم  وهو التنافس، على
ككل». والمجتمع  ومساهميه وشركائه موظفيه 
الخليج إدارة ــرس ــك ت ـــع، ـــواق ال «وفــــي ـــــاف:  وأض
روح لتشجيع خاصًا جهدًا واالستثمار للتمويل
إيمانًا القرارات،  اتخاذ في الفريق وعمل المشاركة 
شأنه مــن ــاه ــج االت ــذا ه فــي قــدمــًا المضي  أن  منها 

التركيز أهمية  على الموظفين توعية في المساهمة 
النتائج أفــضــل  تحقق  الــتــي  النشاطات أكــثــر  على 
االستراتيجية والمالية». ومضىيقول: «إنهاليمكن
تلبية حاجاتالمستثمرينومختلفاألطرافالذين
إّال تطلعاتهم مستوى إلى واالرتقاء معهم نتعامل
بطريقة البشرية  للموارد  الجيدة اإلدارة  خالل من
تزويدها بعد طاقاتها من الكاملة االستفادة تتيح
وإّن ــة. ــروري ــض ال والتقنية الــنــظــريــة بــالــمــعــارف 
هذه لمثل واالســتــثــمــار للتمويل الخليج تطبيق 
أن استطاع بشكل ــه أدائ تطوير إلــى أّدى المبادئ 
وجميع والمساهمون والشركاء الموظفون يلمسه
الرئيس أن إلى يشار معهم». ويعمل يتواصل من
خوسيه بييترو قدم «جائزة النجمة ،BID لـ التنفيذي
حبيب، حسن السيد إلى  للجودة» العالمية  الذهبية
الخليج فــي المالية  والــمــؤســســات الــخــزانــة مــديــر 
المستوى رفيع احتفال في واالستثمار، للتمويل 
فندق  األول 2006 في تشرين أكتوبر/ 30 في أقيم

سويسرا. - جنيف في إنتركونتينانتال

ينال للتمويل واالستثمار الخليج
العالمية للجودة» الذهبية «جائزة النجمة

ــن ــري ــح ــب ال ــد ــه ــع م ــــام  ق  ]
ـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة ـــــدراس ـــــل ل
دورة بتنظيم أخيراً والمالية
ــل ــي ــأه وت ــة إلعــــــداد ــدي ــي ــه ــم ت
الــقــانــونــي، ــي ــال ــم الــمــحــلــل ال
أهم مــن ـــدورة ال ــذه ه وتعتبر 
األميركية المهنية المؤهالت
من الــكــثــيــرون الــتــي يــحــرص
على االستثمار اختصاصي
وبــــدأت ــا، ــه ــي ــل الـــحـــصـــول ع
/ ــر ــب ــم ــوف ن  11 ـــي ف الـــــــدورة 

الجاري. الثاني تشرين
ـــب الـــبـــرنـــامـــج ـــط ـــق ـــت واس
مشاركًا   25 من مكونة دفعة
ـــات ـــاع ـــط ـــق مـــــن مـــخـــتـــلـــف ال
ــن ــري ــح ــب ال الــمــصــرفــيــة فــــي
الـــتـــوجـــهـــات ذوي  ـــــــن  وم
مــثــل ــة ــف ــل ــت ــخ ــم الــمــهــنــيــة ال
كــبــار و ــن ــي ــام ــع ال ــن  ــري ــدي ــم ال
والمحللين ــن ــي ــاري ــش ــت االس
فــي ــــــــارك وش الــــمــــالــــيــــيــــن.  

الدراسية ـــدورة  ال ــذه ه إعـــداد 
ـــس ـــدري ـــت ال ــــاء هـــيـــئـــة ــــض أع
الـــحـــائـــزون ـــد، ـــه ـــع ـــم ــــي ال ف
المالي الــمــحــلــل ــل  ــؤه م عــلــى 
المصرفيين وكبار القانوني
المالية الــخــدمــات قــطــاع فــي 
ــذا ه ـــز ـــرك ـــي الــبــحــريــن. وي ف
األدوات ـــى ـــل ع ـــج ـــام ـــرن ـــب ال
تــطــبــق ـــم الــــتــــي ـــي ـــاه ـــف ـــم وال
وإدارة تقييم عمليات عــلــى
ــــل ــــؤه وت االســـــتـــــثـــــمـــــارات
فكرة تكوين على الــدارســيــن
تقييم ــات ــي ــل ــم ع عـــن  ـــة  ـــام ع
الــمــحــافــظ وإدارة األصـــــول 

االستثمارية.
مشارك كل ينهي أن وبعد
المحللين معهد  في  تسجيله
يحضر القانونيين الماليين
لمدة مكثفة تــدريــبــيــة دورة 
البحرين  معهد  ــي  ف أشــهــر  6
ـــــات الـــمـــصـــرفـــيـــة ـــــدراس ـــــل ل

والمالية.
هذه ــي ف الــدراســة وتنظم 
إذ ســـبـــت ـــــوم  ي ــــل  ك ــــــــدورة  ال
ــة ــي ــدراس ال ــول ــص ــف ال تستمر 

اليوم. طوال
من البرنامج هــذا ويعتبر
الــعــلــيــا إذ ــن الــــدراســــات ــم ض
سنوات ــالث  ث ــدة م يستغرق
ــــادة ــــه ش ــــا ــــده ــــع تــــمــــنــــح ب
ــي ــون ــان ــق ال ــي ــال ــم ــل ال ــل ــح ــم ال
المستويات اســتــكــمــال بــعــد 
واستيفاء الثالثة الدراسية 
ـــاب ـــس ـــت ـــــــــرورة اك ــــــرط ض ش
ــدة ــم ــــي الـــعـــمـــل ل ـــرة ف ـــب ـــخ ال
ــــل  أج ــــــــن وم ـــــــوات.  ـــــــن س  3
يجب بــالــبــرنــامــج ــاق  ــح ــت االل
ــزا ــائ ح الـــمـــشـــارك يـــكـــون  أن 
أو البكالوريوس  ــة درج على
ــوات  ــن س  4 خـــبـــرة اكــتــســاب 
الــمــجــال ـــذا ه ــل فـــي ــم ــع مـــن ال

المتخصص.

القانوني المالي المحلل برنامج بدء
والمالية المصرفية الدراسات معهد في

تيمينوس شركة مع اتفاقًا  مسقط  بنك وقـّع ]
(TEMENOS T24) المصرفي البرنامج لتطبيق
تدير الــتــي التطبيقات مــن مجموعة  يشمل الـــذي 
الدوائر لمختلف الفرصة وتتيح المصرف عمليات

وكفاءة. بسرعة المصرفية إلجراء معامالتها
الــمــصــرف أرســـلـــه ــي ــاف ــح ــان ص ــي ــب ب ــس ــح وب
المصرفية األعمال سيغطي  البرنامج  أمــس؛فــإن
والعمليات المالية والشئون والشركات لألفراد
الفروع لدى اإللكترونية والمعامالت المصرفيـة 
ـــذا الــبــرنــامــج ه ــون اإلداريــــــة، وســيــســاعــد ــئ ــش وال
وحفظ المعامالت إنجاز  على الجديد  المصرفي
تسهيل الوصول عن فضًال بدقة وكفاءة، السجالت

وإعداد التقارير. قاعدة المعلومات إلى
وقالالمصرف:إنهحصلعلىمساعدةالمكتـب
للبحث مجال التكنولوجيا العالمـي في االستشاري

عملية استغرقت وقد مالئم، مصرفي برنامج عن
خمسة أشهر. األمثل البرنامج اختبار و تقييم

عبدالرزاق مسقط لبنك التنفيذي  الرئيس وقال
دومــًا مسقط بنك في «نسعى عيسى: بن علي بن 
لتفعيل الــحــديــثــة الــتــقــنــيــات فــي  ــار  ــم ــث ــت االس ـــى  إل
المصرفيـة والخدمات المنتجات مجموعة وتطوير
قرارنا ونعتبر وعمالئنا. لزبائننا نقدمها التي
خطوة  المصرفي  TEMENOS برنامج باستخدام
بضرورة التزامنا  تأكيد تأتي المجال هذا في  مهمة

الزبائن». ثقة لكسب الحديثة التقنيات استخدام
جان ــط  األوس للشرق التنفيذي الرئيس وقــال
قدمًا   TEMENOSتمضي» هلسينكوف:  ميشيل 
مؤسسة تصبح ــأن ب المتمثل هدفها تحقيق  فــي 
مجال ــي  ف الــبــرمــجــيــات أنــظــمــة  تــقــديــم  ــي  ف ــــدة  رائ

العالم». حول المالية والخدمات المصارف

حديث برمجيات نظام لتطبيق اتفاقًا يوقع مسقط بنك

ــي ــت ال وتــوقــعــت الــبــيــانــات
القيمة تنمو أن  نيكزس  جمعتها
دول في التأمين لسوق الكلية
الــخــلــيــجــي ـــاون ـــع ـــت ــس ال ــل ــج م
أميركي دوالر ملياري إلى لتصل
وتــقــدر  .2010 ــام ــع ال بــحــلــول
الــكــلــيــة ــن ــي ــأم ــت ــة ســــوق ال ــم ــي ق
مليارات   5.1 مقداره بما حاليًا
قيمته تصل  أن توقع مع دوالر، 

أعوام. أربعة خالل 7.1
ــد ــزاي ــت ــم ال ــب ــل ــط ــم ال ــاه ــس وي
فــي ــات الـــتـــأمـــيـــن ــج ــت ــن عـــلـــى م
ــــار فــي االزده ــــط الــشــرق األوس
إذ ــاع، ــط ــق ال هـــذا يــشــهــده ـــذي  ال
المستشارين من  مجموعة  يوفر
ــرة ــب ــخ ال ذوي مـــن ــن  ــي ــي ــال ــم ال
عالميًا، بها المعترف والكفاءة
ــة ــي خــدمــات راق ــزس، ــك ــي ــل ن ــث م
ــاء ــح ــف أن ــل ــت ــخ ـــن م ــالء م ــم ــع ــل ل

. لمنطقة ا
المالك قال  الصدد، هذا  وفي
لــشــركــة ــذي ــي ــف ــن ــت والــرئــيــس ال
نـــجـــومـــي: ـــود ـــم ـــح ـــزس م ـــك ـــي ن
في مسبوق غير نــمــواً «نتوقع
التأمين ســوق قطاعات جميع
ـــالل خ ــــرق األوســــــــط ــــش ــــي ال ف
الــمــقــبــلــة، ــة ــل ــي ــل ــق الـــســـنـــوات ال

فــي ـــزس ـــك ـــي ــــــوف تـــكـــون ن وس
تــقــدم ــي ــت ــة الــشــركــات ال ــدم ــق م
أفــضــل ـــول ح الــنــصــح لــلــعــمــالء

الخيارات».
«تعطينا نجومي: وأضــاف
مثاليًا موقعًا المحلية خبرتنا
ــدة ــاع ــس م ـــن خـــاللـــه ــا م ــن ــن ــك ــم ي
األمثل االســتــخــدام فــي عمالئنا
ــي ــك ول ـــة، ـــي ـــال ـــم لــــمــــواردهــــم ال
الــتــي ــة ــرف ــع ــم ــروا بـــأن ال ــع ــش ي
من تمكنهم نيكزس بها تمدهم
وتشكل القرارات. أفضل اتخاذ
نيكزس ــي ف الــتــأمــيــن ــص  ــوال ب
استراتيجيتها، من  مهمًا جــزءاً
أية من أكثر  أهميتها تعي  فهي

أخرى». شركة
في المتوقع النمو ويعتبر
في الحياة على التأمين قطاع
هائًال نمواً العربي الخليج دول
هــذا قيمة تــرتــفــع  أن يــتــوقــع  إذ 
 686 ــن م الــخــلــيــج ــي  ف ــاع  ــط ــق ال
هــذا ــي ف ــي  ــرك ــي أم دوالر مــلــيــون 
في  دوالر مليار 1.15 إلى العام

.2010 العام
الدراسة هــذه نتائج ويدعم
أجــرتــه ـــــذي ــا ال ــم ــج ــي بــحــث س
ــة ــي ــم ــال ــع ال ـــن ـــي ـــأم ـــت شـــركـــة ال

إلى يشير  والـــذي ري، سويس
الحياة على  التأمين قطاع  أن
بالمقارنة أسرع بمعدالت نمى
ــادي ــص ــت االق ــاط ــش ــن ــو ال ــم مـــع ن
شهدت وقد  .2005 العام خالل
كبيراً ــواًً  ــم ن الناشئة ـــواق األس
 7.5 بنسبة   2005 العام خالل
ـــواق أس ــع م ــة ــارن ــق ــي الــمــئــة م ف
سجلت التي  الصناعية ــدول  ال

المئة.  في  3.4 نسبته نمواً
الــعــامــة ــات ــع ــوق ــت وتــشــيــر ال
فـــي الــخــلــيــج ــن ــي ــأم ــت لــســوق ال
سينمو السوق  أن إلــى العربي
أمــيــركــي  دوالر ــار ــي ــل م  4.4 مــن
مليار   5.9 إلى   2006 العام في

.2010 العام في أميركي دوالر
بالنسبة األرقــــــام، ــر  ــي ــش وت
األوســــط، الــشــرق ـــى مــنــطــقــة إل
لتلك مشابهة نمو معدالت إلى
العربية اإلمارات تشهدها التي
أن ــع ــوق ــت ــم ال ــن ــم ف الــمــتــحــدة. 
ــن ــي ــأم ــت ال ــة ســــوق ــم ــي ــع ق ــف ــرت ت

 235 ــن م الــبــحــريــن ــي  ف الكلية 
العام في أميركي دوالر مليون 
دوالر  مليون 346 ــى  إل  2006
.2010 الــــعــــام فــــي ـــي  ـــرك ـــي أم
القطاع ــذا ه يشهد أن  ويتوقع
بحيث ــًال، ــائ ــم م ــواً ــم ن قــطــر  ــي  ف
مليون   395 مــن قيمته  ترتفع 
مليون   584 إلــى أمريكي دوالر
نفسها. الفترة في أميركي دوالر
البيانات بحسب ويــتــوقــع،
قيمة ــــزداد ت أن جــمــعــهــا، ــي  ــت ال
فــي ـــن الـــكـــلـــيـــة ـــي ـــأم ـــت ـــــوق ال س
من السعودية العربية المملكة
في  أمــيــركــي دوالر مليار  1.55
 2.1 إلـــى  لتصل  2006 ــام ــع ال
.2010 ــام ــع ال ــي ف دوالر مليار 
أن يتوقع  عــمــان،  سلطنة ــي  وف
 98 بمقدار الــســوق قيمة تنمو 
 313 من لترتفع دوالر؛ مليون
 2006 الــعــام فــي دوالر مليون 
العام  في  دوالر مليون 411 إلى
ــع ــف ــرت ت أن ويـــتـــوقـــع  .2010
 194 بمقدار الكويت في القيمة
القيمة كــانــت إذ دوالر، مليون
في  دوالر ــون ــي ــل م  539 هــنــاك
تصل أن ويتوقع ،2006 العام
العام  في  دوالر مليون 733 إلى

.2010
اإلمــــارات إلـــى بالنسبة أمـــا 
فــيــظــهــر الــعــربــيــة الـــمـــتـــحـــدة،
الكلية القيمة أن الجديد البحث
نــمــواً ستشهد الــتــأمــيــن لــســوق 
في  أمــيــركــي دوالر مــلــيــار  2 ــن م
 2.9 إلـــى  لتصل  2006 ــام ــع ال

.2010 ــام ــع ال ــي ف دوالر مليار 
تــوقــعــات ــث ــح ــب ــا وأظـــهـــر ال ــم ك
التأمين ســـوق ــي ف كبير بنمو 
تنمو أن يتوقع إذ  الحياة، على
دوالر  مــلــيــون  386 ــن م قيمته 
إلــى   2006 ــام ــع ال ــي ف أمــيــركــي 
ــام  ــع ال فـــي دوالر ــون  ــي ــل م  686
ترتفع أن يــتــوقــع كــمــا   .2010
في عمومًا التأمين سوق قيمة
من المتحدة العربية ــارات اإلم
العام  هذا  في دوالر مليار 1.56
العام  فــي  دوالر مليار  2.2 ــى إل
األرقام هذه حساب وتم .2010
على ــاًء ــن ب الــجــديــد الــبــحــث  ــي  ف
بأسرها المنطقة  شــمــل  مــســح 
الحاليين العمالء على  ــري أج

.2006 يناير منذ والمتوقعين 
ـــن «م وأضــــــــاف نــــجــــومــــي:
أن ــزس ــك ــي ن ـــي ف ــا ــن ل ـــح  ـــواض ال
ـــدى الــشــركــات ل درجـــة الــوعــي
بفوائد المنطقة في والمقيمين
في آخــــذة ــن ــي ــأم ــت ال ــات  ــج ــت ــن م
جزءاً نكون أن ويسرنا االزدياد،

النشاط». هذا في أساسيًا
لــوســاطــة ــزس ــك ــي وتــعــتــبــر ن
في ــت ــق ــل أط ـــي ـــت وال الــتــأمــيــن، 
أكبر ،2006 ــول ــل /أي سبتمبر
ــة ــي ــال م شــــركــــة اســــتــــشــــارات
ـــط، األوس ــرق ــش ال ــي ف مستقلة 
 250 على يزيد ما فيها  يعمل إذ
مستقال ــارا ــش ــت ــس وم مــخــتــصــا 
ولنيكزس التأمين. مجال فــي
ظبي وأبــــو دبــــي،  ـــي  ف ــب  ــات ــك م

. ين لبحر ا و

دوالر المجلس إلى ملياري في دول بنمو سوق التأمين توقعات
§الوسط-المحرراالقتصادي

نكزس ــة  ــرك ش ــه  ــرائ ــإج ب ــت ــام ق ــد  ــدي ج بــحــث  كــشــف   ]
في مستقلة مالية استشارات شركة  أكبر التأمين، لوساطة
التأمين الخاصة بسوق النمو توقعات األوسط، عن الشرق

.2010 العام حتى األوسط الشرق منطقة في

محمود نجومي

§الوسط-المحرراإلقتصادي

في العبار علي محمد العقارية إعمار إدارة مجلس رئيس يشارك ]
االقتصادي «المنتدى ينظمها التي االقتصادية الهند قمة جلسات إدارة
26 - 28 نوفمبر/  الفترة في العاصمة الهندية نيودلهي خالل العالمي»
دعمها إن أمس: بيان في العقارية  إعمار وقالت .2006 الثاني تشرين
عن إعالنها أعقاب  في  يأتي إدارتها مجلس برئيس ممثلة  الحدث  لهذا
أكبر  يجعلها مما  أميركي، دوالر  مليار 1 بقيمة الهند في  استثمارات
وزير وسيحضر الهندي. العقاري القطاع في مباشر أجنبي استثمار
الجلسة فعاليات  الشرف ضيف بصفته شيدامبرام بي الهندي المالية 
والتي بالخطر»، مهدد عالم في «الهند عنوان تحمل التي الرئيسية
في المسئولين كبار من ومجموعة العبار بين مفتوحًا حـــواراً تشهد
ومن البارزة. والصناعية االقتصادية والشخصيات الهندية الحكومة

أخريين بصفته حوار جلستي العبار دوراً مهمًا في يلعب أن المقرر أيضًا
التي المفتوحة المناظرات إحدى العبار سيدير كما رئيسيًا، متحدثًا
لحظة «إنها العبار: الهند.وقال تواجه التي والعقبات التحديات تتناول
نمو لتحقيق ثابتة بخطى اقتصادها يسير التي الهند تاريخ في حاسمة
إلجمالي  الهند تحقيق إلى األرقام تشير إذ سنويًا، المئة في 10 بمعدل
ما أي ،2006 العام  من األول  الربع في المئة في 9 قــدره محلي ناتج
العام  في  متوقع محلي ناتج إجمالي دوالر مليار 800 من أكثر يعني
لمراكز محوراً كونها على يقتصر االقتصادي الهند دور يعد لم .2007
نمو إلى تعداها بل فحسب، العالمية للشركات التابعة العمالء خدمات
الصناعي القطاع في خصوصًا االقتصادية القطاعات جميع في  مطرد

العالمية». األسواق في األول المزود يوم بعد يصبح يومًا الذي

نيودلهي في االقتصادية» الهند «قمة ترؤس في العبار يشارك

العبار محمد


