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شب� داداباي

محمد أحمد حسن

استقبلهم الرئيس التنفيذي للرشكة

رشكة يونانية يف امتالك السفن تبحث التعاون مع «أرسي»

وإصالح  لبناء  العربية  الرشكة  توجهات  اطار  يف 

وزبائن  عمالء  استقطاب  اىل  الهادفة  «أرسي»  السفن 

نيلز  استقبل  الدا±	  عمالئها  مع  عالقاتها  وتعزيز  جدد 

بحضور  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  ب�ج  كريستيان 

من  وفدا  السفن،  إصالح  عام  مدير  الرشقاوي  مجدي 

اليكس  برئاسة  للسفن  البلجيكية  يوروناف  رشكة  إدارة 

املدير  بوربوليس  وستºتس  التنفيذي،  الرئيس  ستارينج 

اليونان  يف  أرسي  وكيل  وبحضور  اليونان  من  العام 

موقعها  يف  الرشكة  إىل  بزيارة  سكارامنجاس  ألكيس 

بالحد.

عن  وافياً  رشحاً  للزائرين  ب�ج  قدم  االجتºع  وخالل 

 ،٢٠١٧ حتى  الرشكة  واسرتاتجية  الجديدة  التطورات 

تطوير  اىل  تهدف  االسرتاتيجية  تلك  أن  الزائر  للوفد  مؤكداً 

السفن  ومالك  الرشكة  لعمالء  املقدمة  الخدمات  وتحس	 

وإصالح  لصيانة  الرشكة  احواض  يستخدمون  الذين 

يف  الجديدة  التوجهات  عىل  الوفد  اطلع   ºك سفنهم، 

والجودة  السفن  اصالح  وباألخص  القطاعات  مختلف 

تعمل  والتي  الرشكة  عليها  حصلت  التي  االيزو  وشهادة 

برفع  الرشكة  توجهات  اطار  يف  عليها  الحصول  عىل 

وتحس	 جودة الخدمات.

كريستيان  نيلس  للرشكة  التنفيذي  الرئيس  وقال 

زيادة  عىل  الحرص  كل  حريصة  «أرسي»  ان  ب�ج 

اليونانية  البحرية  والرشكات  السفن  مالك  استقطاب 

تتعامل  التي  االسواق  اهم  من   Õاليونا السوق  ان  باعتبار 

من  املزيد  بذل  «أرسي»  من  يتطلب   ºم الرشكة،  مع 

الستقطاب  خدماتها  من  والتنويع  والتحس	  التطوير 

اليوناني	  العمالء  عىل  والحفاظ  الجدد  العمالء  من  املزيد 

الحالي	.

خطة  الزائر  للوفد  التنفيذي  الرئيس  وأوضح   ºك

التوسعة  مشاريع  عىل  تركز  والتي  املستقبلية  الرشكة 

مؤكدا  وعاملياً،   ºًاقلي الريادة  يف  بقاءها  تضمن  والتي 

املشاريع  تلك  جودة  مستوى  رفع  مع  يتواكب  ذلك  ان 

وخدمتها املبارشة وغ� املبارشة للعمالء ورواد الرشكة.

الرئيس  ستارينج  اليكس  برئاسة  اعرب  جهته  من 

سعادته  عن  للسفن  البلجيكية  يوروناف  لرشكة  التنفيذي 

مختلف  يف  «أرسي»  رشكة  اجرتها  التي  الكب�ة  للتطورات 

يف  ريادية  لتكون  الدوؤب  سعيها  يؤكد   ºم القطاعات 

ب	  للتعاون  متطلعاً  السفن  ورشكات  مالك  استقطاب 

الرشكت	 مستقبال، شاكرا ومقدرا حفاوة االستقبال.

بقدرات  إعجابه  عن  الوفد  أعرب  الجولة  ختام  ويف 

الزيارة  هذه  عن  رضاهم  عىل  الوفد  أكد   ºك «أرسي»، 

املستقبل  يف  التعاون  من  àزيد  «أرسي»  ادارة  واعدا 

القريب وتجديد العالقات التجارية املشرتكة.

يف  العاملة  الرشكات  أكرب  من  يوروناف  وتعترب   

تزور  التي  الناقالت  من  كب�اً  أسطوالً  وâلك  السفن  قطاع 

منطقة الخليج العرä بانتظام.

 اتحاد اليابان لصناعة خدمات تقنية املعلومات 

يّطلع عىل مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة

الناشئة  الصناعات  لتنمية  البحرين  مركز  استقبل 

للتنمية  البحرين  بنك  ملجموعة  التابع  األعºل»  «حاضنة 

خدمات  لصناعة  اليابان  اتحاد  ممثيل  املايض،  األربعاء 

مملكة  بزيارة  قام  والذي  «جيسا»  املعلومات  تقنية 

الجاري»  سبتمرب   ٣ إىل   ١» من  الفرتة  خالل  البحرين 

التنمية  مجلس  من  بتنظيم   Õيابا اقتصادي  وفد  ضمن 

االقتصادية وجمعية الصداقة البحرينية اليابانية. 

طبيعة  عىل   Õاليابا االتحاد  ممثلو  اّطلع  وقد 

âويل  مجال  يف  للتنمية  البحرين  بنك  مجموعة  دور 

وتشجيع  واملتوسطة،  الصغ�ة  املؤسسات  وتنمية 

وغ�  مالية  خدماٍت  خالل  من  القطاع  هذا  يف  االستثºر 

واالستشارات  التدريب  تشمل  والتي  متخصصة،  مالية 

والتمويل واالحتضان.

عمل  طبيعة  عىل   Õاليابا الوفد  اطلع  ذلك  إىل 

تنمية  يف  تطبقها  التي  واآلليات  األعºل  حاضنة 

عىل  تقوم  والتي  االحتضان  قيد  الصغ�ة  املشاريع 

ومتخصصة  مناسبة  بيئة  ضمن  الخدمات  من  مجموعة 

مساحة  توف�  الخدمات  هذه  تتضمن  حيث  أيضاً؛ 

بخدماٍت  مصحوباً  املرشوع  إلقامة  مالئم  مكاٍن  أو 

àا  وذلك  ومكتبية  ومحاسبية  وإدارية  استشارية 

رواد  واحتياجات  املرشوع  نشاط  طبيعة  مع  يتناسب 

األعºل املستفيدين من هذه الخدمات. 

امللتحقة  املشاريع  عىل  باالطالع  الوفد  قام   ºك

تقنية  فيها  àا  القطاعات؛  من  عدٍد  يف  بالحاضنة 

هذه  أنشطة  معرفة  بهدف  وذلك  واالتصاالت  املعلومات 

املشرتك  واالستثºر  التعاون  إمكانية  وبحث  املشاريع 

من  عدد  وجود  مع  خاصة  البحريني	،  األعºل  رواد  مع 

املشاريع املتميزة يف مجال تقنية املعلومات باملركز. 

 ..äعقب بيع معظم وحدات الربج الجنو

«داداباي» تدشن الربج الشºيل من مرشوع جف� هايتس السكني يف الجف�
وهو  الشºيل  الربج  تدش	  عن  العقارية  بيجاساس  رشكة  أعلنت 

وحداتهم  لحجز  للعمالء  الباب  وفتح  هايتس  جف�  مرشوع  من   Õالثا الربج 

باسعار  الجف�  منطقة  يف  ينفذ  الذي  الرائد  السكني  املرشوع  هذا  يف  السكنية 

الجاري  العام  مطلع  يف  طرحت  قد  الرشكة  وكانت  املتناول.  يف  اقتصادية 

ويضم  السكنية.  وحداته  معظم  بيعت  الذي  املرشوع  من   äالجنو الربج 

لثالث  التوسعة  خيار  مع  غرفت	  أو  غرفة  من  سكنية  وحدة   ٣٧٦ الربجان 

لرشكة  املنتدب  املدير  داداباي،  شب�  قال  املناسبة  وبهذه  غرف.  اربع  او 

تصاميم  من  جديدة  تشكيلة  إضافة  «تم  قائال:  العقاري  للتطوير  داداباي 

للعمالء  غرف  واربع  ثالث  خيار  لتوف�  حاليا  الشºيل  الربج  يف  الشقق 

الشºيل  الربج  يف  العمل  ÷يض  أكرب.  عائلية  مساحات  يف  يرغبون  الذين 

جدول  عىل  يوما   ٢٠ متقدمون  ونحن  الحايل  الوقت  يف  وساق  قدم  عىل 

من  األول  الربع  يف  املرشوع   من  األوىل  املرحلة  من  االنتهاء  ونتوقع  البناء 

نفس  منتصف  يف  جاهزا  الشºيل  الربج  يكون  ان  يتوقع  حيث   ٢٠١٦ عام 

ان  «راعينا  قائال:  شب�  السيد  وأضاف  للقاطن	».  تسليمه  ثم  ومن  العام 

وكرة  والكريكت  القدم  لكرة  مكيفة  داخلية  مالعب  الشºيل  الربج  يضم 

تضم  والتي  املرشوع  يف  املتوفرة  االعتيادية  التسهيالت  اىل  إضافة  السلة 

داخلية   ºوسين واألطفال  بالكبار  خاصة  ترفيه  ومساحات  سباحة  بركتي 

تسع ٢٤ مقعدا وقاعة مآدب وتسهيالت لتنس الطاولة والبلياردو».

لرشكة  التنفيذي  املدير  ميتايواال،  عزيز  السيد  ذكر  أخرى  ناحية  من 

قائال:  هايتس  الجف�  ملرشوع  الحرصي  املسوق  العقارية  بيجاساس 

 äالجنو الربج  يف  السكنية  الوحدات  معظم  بيع  يف  الله  بفضل  «نجحنا 

السكني  املرشوع  هذا  يف  الشºيل  الربج  يف  البيع  عمليات  حاليا  ونطرح 

من  العديد  ويضم  تنافسية،  بأسعار  املتوسطة  الطبقة  يستهدف  الذي  املتميز 

بإقبال  املرشوع  حظي  وقد  آمنة.  سكنية  بيئة  يف  املميزة  السكنية  التسهيالت 

 ºك البحرين.  يف  الحياة  ÿط  يفضلون  الذي  والسعودي	  البحريني	  من 

ذلك  ومع  املاضية،  الفرتة  خالل  ايجابية  تطورات  شهد  العقاري  السوق  ان 

ما  للتوفيق  دفعنا  ما  وهذا  املرشوعات  ب	  كب�ا  فارقا  تشكل  األسعار  فإن 

ب	 الفخامة والراحة واألسعار املناسبة».

متابعة  املرشوع  يف  املستثمرون  «يستطيع  عزيز:  السيد  وأضاف 

ان  بعد  والكمبيوتر  النقالة  هواتفهم  عىل  مبارشة  والتشييد  البناء  أعºل 

جدول  ان   ºك الغرض.  لهذا  املرشوع  يف  متخصصة  كام�ات  برتكيب  قمنا 

دفع  بعد  البناء  ملراحل  موازيا  سيكون  املرشوع  يف  السكنية  للوحدات  السداد 

سعر  يبلغ  بحيث  أيضا  األسعار  مراجعة  تم  الشقة.  لحجز  كمقدم  فقط   ٪١٠

الفاً   ٥٠,٠٠٠ كانت  ان  بعد  بحريني  دينار   ٤٩,١٠٠ واحدة  غرفة  من  الشقة 

وتضم  بحرينيا  دينارا   ١٠٢,٢٥٠ من  غرف  ثالث  من  الشقة  وتبدأ  سابقاً. 

غرفة للخادمة أما الشقق من غرفت	 تبلغ ٦٧,٠٠٠ دينار بحريني».

يقدم خدمات مرصفية متميزة...

البحرين اإلسالمي يطلق حساب «ال\يا» لزبائنه
القائم  حسن  أحمد  محمد  أكد 

لبنك  التنفيذي  الرئيس  بأعºل 

مستمر  البنك  أن  اإلسالمي  البحرين 

تطوير  إىل  الرامية  اسرتاتيجيته  يف 

وتقديم  املرصفية  والخدمات  املنتجات 

ومتطلبات  احتياجات  يلبي  ما  كل 

مستوياتهم  àختلف  البنك  زبائن 

املعيشية. 

àناسبة  الترصيح  هذا  جاء 

«ال\يا»،  حساب  البنك  إطالق 

نوعه  من  وفريد  مميز  حساب  وهو 

أصحاب  من  البنك  لزبائن  يقدم 

املميزات  من  العديد  املرتفع،  الدخل 

والخصائص املرصفية الخاصة.

بأن  حسن  أحمد  محمد  وأوضح 

سنوات  طوال  استطاع  لطاملا  البنك 

يف  بالخربة  واملليئة  الطويلة  عمله 

العديد  يستقطب  أن  املرصيف  القطاع 

الشخصيات  كبار  من  الزبائن  من 

املجتمع  يف  املعروف	  والوجهاء 

تقديم  عىل  حرص  حيث  البحريني، 

املميزة  املرصفية  الخدمات  كافة 

والرسية  وااللتزام  بالثقة  واملدعومة 

املشورة  تقديم  إىل  إضافة  التعامل،  يف 

إنجاز  ودقة  ورسعة  والتوجيه 

متطلبات  لكافة  واالستجابة  املعامالت 

بأفضل  إنجازها  عىل  والعمل  الزبائن 

الوقت  أن  إىل  مش�اً  املمكنة،  الطرق 

الزبائن  من  الفئة  هذه  لتكريم  حان  قد 

الجديد  البنك  حساب  وإهدائهم 

سيلبي  الذي  الحساب  وهو  «ال\يا» 

مختلف متطلباتهم املرصفية.

أن  حسن  أحمد  محمد  السيد  وب	 

معنى  يحمل   » ال\يا   » حساب  اسم 

زبائن  وâيز  بخصوصية  يليق 

عربية  كلمة  فال\يا»   » الحساب، 

املعنى،  يف  والرقي  باألصالة  تتسم 

ب	  املتأللئة  الساطعة  النجمة  فهي 

هذا  وزبائن  الكواكب،  من  مجموعة 

املكانة  هذه  نفس  يحتلون  الحساب 

والتميز فهم نجوم البنك املتأللئة.  


