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ح��سل����ة عل����ى �سه�����دة زم�ل����ة من معهد الت�أمني الق�نوين يف بريط�ني����� ACII، وبك�لوريو�س علوم احل��سوب، كم� تتمتع بخربة يف جم�ل الت�أمني لأكرث 

م����ن 12 ع�م�����. توؤك����د الرئي�����س التنفيذي ل�سركة �سم� بحري����ن ك�رد، ع�سو جمعية �سيدات الأعم�����ل البحرينية اأريج عبداللطيف اخل�����ن اأنه� اخت�رت املج�ل 

ال�سعب وهو اأمر تعتربه مييزه�، ويتن��سب مع حجم طموح�ته�. 

وتت�بع “دائم� م� كنت اأف�سل ال�سيء املختلف واأجنح نحو التعلم والتطوير، انظر اإىل الأمور من الن�حية الإيج�بية. ف�أن� اأوؤمن ب�أن املواقف والأحداث 

والتج�رب ال�سعبة هي التي تخلق فر�س النج�ح، تولد التحدي والإ�سرار، )...( علين� قلب ال�سلبي اإىل اإيج�بي يف جميع من�حي احلي�ة.

ل اأع����رف بكلم����ة الف�س����ل، ب����ل على العك�����س، ف�لف�سل فر�سة لنج�ح كب����ر ينتظرك وم� عليك �س����وى املوا�سل����ة واأداء واجبك وت�أدية الر�س�ل����ة اأو الفكرة 

الت����ي توؤم����ن به�����”. وت�سي����ف “النج�����ح يرتب����ط ب�لأ�سب�ب وب�لإمي�ن ب�لفكرة، مبعنى اإعط�����ء م�سروعك كل فكرك وتركيزك، فحني تب����داأ العمل يجب خلطه 

ب�لإخال�س الت�م، )...( ن�سف القلب اأو ن�سف العقل اأو جزء من التفكر ل يتوافق مع طريق النج�ح”.

إعداد: زينب العكري

أريج الخان: أعشق التحدي وال أقبل الخسارة
هل لك �أن حتدثينا عن طبيعة عملك؟ 

ومن �أين �أتتك فكرة �مل�رشوع؟
من خ��ال خربت��ي وم�ش��واري الطويل 

يف جم��ال التاأم��ن وتق��دمي اال�شت�ش��ارات 

التاأميني��ة للعماء واإعداد اخلطط املالية 

لاأفراد وال�شركات، ات�شح اأن هناك حاجة 

ملح��ة لتغطية تاأميني��ة �شحية، خ�شو�شا 

اأن معظ��م الذي��ن يعي�ش��ون يف البحري��ن ال 

يتمتع��ون بتاأم��ن �شحي خا���ض، اإال بع�ض 

احل��االت القليل��ة والت��ي تقدمه��ا �شركات 

بعينها ملوظفيها.

وج��دت اأن هناك فج��وة كبرية يف هذا 

املج��ال ومن عن��د كل الطبقات ومنهم ذوي 

الدخ��ل املحدود، كبار ال�ش��ن واملتقاعدين، 

اأمرا���ض  م��ن  يعان��ون  الذي��ن  االأ�شخا���ض 

م�شبق��ة ومزمنة ال يغطيه��ا التاأمن، ف�شا 

عن اأن تكلفة التاأمن ال�شحي عالية. 

ح��ل  بتوف��ري  ل��دي  الفك��رة  فلمع��ت 

بديل له��ذه الفئ��ة )االأف��راد وال�شركات( 

م��ع اإمكاني��ة توف��ري االأم��وال عليه��م عند 

الع��اج فاأطلق��ت بطاق��ة “�شم��ا للرعاي��ة 

ال�شحي��ة” الت��ي ت�شدره��ا “�شم��ا بحرين 

كارد”. وتعاون معي الكثري من امل�شت�شفيات 

والعيادات اخلا�شة من الناحية االإن�شانية 

خلدمة املجتمع.

واجه��ت بع���ض امل�شاع��ب يف البداي��ة 

اإقن��اع  يف  م�شكل��ة  هن��اك  كان  حي��ث 

الوق��ت،  ذات  يف  والنا���ض  امل�شت�شفي��ات 

كونه��ا فك��رة جدي��دة يف البحري��ن. لك��ن 

كونه��ا اإن�شانية مت تطوي��ع الطريق اأمامها، 

وجنحت بف�شل اهلل.

م��ع املمار�ش��ة، اكت�شف��ت يف �شخ�شيت��ي 

ق��وة  كال�ش��رب،  املوا�شف��ات  م��ن  العدي��د 

التحمل، واأ�شلوب التعامل مع االآخر.

هل ��ستفدت من جتربة �جليل �ل�سابق 
تتلق����ن  وه����ل  �لأعم����ال،  �إد�رة  يف 

�لن�سيحة من �أفر�د �لعائلة؟
رغم انني عملت يف اأكرث من �شركة، اإال 

اأنه مل تك��ن لدي خربة كامل��ة يف التجارة 

والعم��ل اخلا���ض، فاأخ��ذت دورات مكثف��ة 

واالإدارة  التجاري��ة  الدرا�ش��ات  جم��ال  يف 

والت�شويق.

نعم ا�شتفدت من اجليل ال�شابق، اجليل 

الع�شامي فهم بنوا نف�شهم بنف�شهم، وكانت 

اأه��م قاع��دة لديه��م من وجه��ة نظري هي 

“اإميانه��م وقناعتهم باأفكارهم” وهذا �شر 
النجاح امل�شتمر.

كي����ف تديري����ن عملك، وه����ل ت�رشفن 
على كل �سيء؟

باالأ�شل اأن��ا اعتمد على املرونة، واأ�شر 

عل��ى النجاح، )...( نع��م اأتواجد يف عملي 

با�شتمرار واعطيه الوقت الكايف، كما اأنني 

اأخطط �شابقا الأي �شيء، ف�شا عن اعتماد 

نظام التدريب للموظفن وت�شجيعهم حلب 

العمل والتعرف على اأوجه الق�شور فيه. 

النج��اح يف عامل االأعم��ال يعتمد على 

التخطيط والتنظيم اجليد، وعلى مواجهة 

ال�شعوب��ات وتقلب��ات ال�ش��وق مبرونة، لذا 

البد م��ن درا�شة االأ�شباب الت��ي توؤدي اإىل 

ف�ش��ل اأي م�ش��روع لتفاديه��ا والتقلي��ل م��ن 

ال�شعوبات التي ميكن اأن تواجهك.

هل تفكرين بتطوير وتو�سيع �أعمالك؟
بالتاأكي��د، فاأن��ا اأطم��ح بتو�شيع فكرتي 

عل��ى م�شتوى البحرين، واأي�ش��ا اإىل اأ�شواق 

اخلليج العربي.

3.3 مليون دينار �أرباح “نا�س” يف 9 �أ�شهر 
90 �ألف دينار �أرباح �لتكافل �لدولية بالربع �لثالث 

�مللتقى �لبحريني �لكندي يبحث �آفاق �ال�شتثمار بـ“�لنفط” 

بانخفا�س 82 % مقارنة بنف�س �لفرتة للعام 2016

يهدف لتعزيز �لعالقات وزيادة �ل�رش�كات بالقطاع 

�ملنام���ة - �لتكاف���ل �لدولية: �أظه���رت �لنتائج 
�لف�س���لية �ملجمع���ة للرب���ع �لثال���ث لل�س���نة �ملالية 
2017 ل�رشكة �لتكافل �لدولية، حتقيق �أرباح �إجمالية 
قدرها 90 �ألف دينار مقارنة ب�491 �ألف دينار لنف�س 
�لف���رتة من �لع���ام �ل�س���ابق 2016. بانخفا�س قدره 
82 % مقارنة بنف�س �لفرتة 2016. وكان �س���ندوق 
�لتكافل �لعام قد حقق فائ�س���اً قدره 66 �ألف دينار 
مقارنة ب� 90 �ألف دينار للعام �ل�سابق يف حن كانت 
نتائ���ج �س���ندوق �لتكافل �لعائلي عج���ز�ً قدره 122 

�ألف دينار مقارنة بفائ�س قيمته 101 �ألف دينار.
و�ظه���رت �لنتائ���ج �ملالي���ة للف���رتة �ملنتهي���ة 
يف 30 �س���بتمرب 2017م، �نخفا����س يف ��س���رت�كات 
�لتكاف���ل بلغ 13 % مقارن���ة بنف�س �لفرتة من �لعام 
�ل�س���ابق، حيث بلغت �إجمايل �ل�س���رت�كات 14.406 
ملي���ون دينار مقارن���ة مببل���غ 16.648 مليون دينار 
للعام �ل�س���ابق . وبلغت �س���ايف ��س���رت�كات �لتكافل 
9.336 ملي���ون دينار بانخفا�س قدره 13 % مقارنة 
ب����10.749 ملي���ون دين���ار يف �لع���ام 2016. وبلغت 
مطالب���ات �لتكاف���ل 7.252 مليون دين���ار مقارنة ب� 
7.876 ملي���ون دين���ار يف �لعام �ل�س���ابق بانخفا�س 

قدره 8 %.
من جانب �آخر �أو�س���ح بيان �ملجل����س �أن �إجمايل 

دخل �ل�س���تثمار�ت بل���غ 264 �ألف دين���ار مقارنة ب� 
226 �أل���ف دينار بزيادة قدرها 17 % يف حن بلغت 
خم�س�س���ات �لنخفا�س يف قيمة �ل�س���تثمار�ت 201 
�أل���ف دينار مقارنة ب� 122 �أل���ف دينار بزيادة قدرها 

.% 65
�أم���ا فيما يخ�س �أد�ء �لثالثة �أ�س���هر �ملنتهية يف 
30 �سبتمرب 2017، فقد بلغت �إجمايل �خل�سائر 214 
�ألف دينار مقارنة بربح قدره 181 �ألف دينار لنف�س 
�لف���رتة 2016، وبلغت �إجمايل ��س���رت�كات �لتكافل 

لفرتة �لثالث �أ�س���هر 4.164 ملي���ون دينار مقارنة ب� 
4.393 مليون دينار لنف�س �لفرتة من �لعام �ل�سابق 
بانخفا����س ق���دره 5 %. وكذلك �نخف�س���ت �س���ايف 
�ل�س���رت�كات �ملكتتبة بن�س���بة 21 % مقارنة بنف�س 
�لفرتة �ل�س���ابق. و �س���جل �أد�ء �ملطالبات �نخفا�س���ا 
بن�س���بة 2 % مقارنة بالعام �ل�س���ابق �إذ بلغت �سايف 
�ملطالبات لفرتة �لثالثة �أ�س���هر 2.537 مليون دينار 

بحريني مقارنة ب� 2.588 يف �لعام �ل�سابق.
وقال �لرئي����س �لتنفيذي يون�س جمال �إن نتائج 
�لربع �لثالث عك�س���ت تاأثري �ل�سيا�س���ات �ملحا�سبية 
فيما يتعلق باحت�ساب خم�س�سات �أخطار ��سرت�كات 
�ل�س���ارية حيث �أن �ل�رشكة �نتهجت �سيا�س���ة �حرت�زية 
يف �حت�س���اب خم�س����س ��س���رت�كات �ل�س���ارية وفقاً 
ملعاي���ري حتفظية متقدمة �أث���رت يف قائمة �لدخل يف 
حن �أ�سهمت يف تعزيز �ملخ�س�سات �لفنية ملو�جهة 
�لأخط���ار �ل�س���ارية، م�س���يفاً �أن �ل�رشك���ة كان���ت ق���د 
تبنت �سيا�س���ة �كتتابية �عتمدت على جودة �لأعمال 
حيث مت ��س���تبعاد �لأعمال ذ�ت �لخط���ار �ملرتفعة، 
و�لرتكيز على �ملوؤ�س�س���ات �ل�س���غرية و�ملتو�س���طة 
ذ�ت �لعمال �ملنخف�سة �ملخاطر. وذلك مما �أدى �إلى 
�نخفا�س �إجمايل �ل�س���رت�كات من جانب وعزز �لتنوع 

يف �إد�رة �ملخاطر.

�ملنامة - �لوطنية للنفط و�لغاز: �فتتحت 
�لهيئة �لوطنية للنف���ط و�لغاز �أم�س �لأربعاء 8 
نوفم���رب 2017 فعالي���ات �مللتق���ى �لبحريني 
�لكن���دي بقاع���ة �لجتماعات �لر�س���مية بفندق 
لمرييديان �سيتي �س���نرت و�سط ح�سور كثيف 
من ممثلي �ل����رشكات �لنفطي���ة �لتابعة للهيئة 
وممثل���ي �ل����رشكات �لنفطي���ة �لكندي���ة رفيعة 
�مل�س���توى �لذي يرت�أ�س���هم مدير �أول �س���وؤون 
�ل�رشق �لأو�س���ط و�لهند، ري���ان ر�دك وعدد من 
�لروؤ�س���اء �لتنفيذي���ن ل�رشكات �لنف���ط و�لغاز 
مبقاطعتي �ألربت���ا و�أنتاريو �لكنديتن، وذلك 
حتت رعاية وزير �لنفط �ل�سيخ حممد بن خليفة 

�آل خليفة.
ويه���دف �مللتق���ى �ل���ى تعزي���ز �لعالقات 
وزي���ادة �ل����رش�كات يف جم���ال �س���ناعة �لنف���ط 
و�لغ���از وتنمية وتطوير �آلي���ات �لتعاون �لفني 
و�لقت�سادي مع كند�، و��ستثمار كافة �لفر�س 

�ل�س���تثمارية �لو�عدة، من �أجل �لرتقاء مبعدل 
حجم �ل�ستثمار�ت �لثنائية يف �لبلدين.

و مت بح���ث ومناق�س���ة ع���دد من �لق�س���ايا 
و�ملو��س���يع و�لتط���ور�ت �ملتعلق���ة ب�س���وؤون 
�لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات و�ل�ستثمار�ت 
�خلا�س���ة به���ذ� �لقط���اع، و�لدور �مله���م �لذي 
تلعبه هذه �للقاء�ت �لثنائية يف �زدهار وتطور 
�لقت�س���اد �لوطن���ي؛ حي���ث قدم���ت �ل�رشكات 
�لنفطية �لتابعة للهيئة �لوطنية للنفط و�لغاز 
�مل�س���اركة يف ه���ذ� �مللتق���ى للوف���د �لكندي، 
���لة ع���ن �رشكاتهم و��س���تعر��س  عرو�س ُمف�سَّ
�لفر�س �لتي ميكن ��ستثمارها بن �لطرفن. 
كما قدَّم �جلانب �لكندي عرو�سهم �لتف�سيلة 
�لت���ي �س���لطت �ل�س���وء بدوره���ا عل���ى �أحدث 
�لتقنيات و�أف�س���ل �ملمار�سات �لعاملية �لتي 
ت�س���تخدمها �ل�رشكات �لنفطية �لكندية، وذلك 
لتحقيق �أهد�فهم �ل�سرت�تيجية و�ل�ستثمارية، 

���ن وزير �لنفط �جله���ود �لتي بذلتها   وثمَّ
�ل�س���فارة �لكندي���ة بالريا����س يف عق���د ه���ذ� 
�مللتقى، م�س���يد�ً عالياً بالتوجيهات �ل�سديدة 
حلكومة �لبحرين وم���ا توليه من �هتمام نوعي 
ومتميز يف ��ستقطاب �لوفود �ل�ستثمارية ذ�ت 
�لعالقة بقطاع �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات 
وتذليل كافة �ل�س���عوبات لعق���د �لجتماعات 
�لبيني���ة وفتح قنو�ت �ل�س���تثمار�ت �لنفطية 
م���ع �ل����رشكات �لنفطي���ة �لوطنية، مب���ا ُيحقق 
�لوطني���ة  للهيئ���ة  �ل�س���رت�تيجية  �لأه���د�ف 
للنفط و�لغ���از وكذلك �لقي���م و�ملبادئ �لتي 
ترتك���ز عليه���ا روؤي���ة �لبحري���ن �لقت�س���ادية 
2030، منوهاً �لوزير بالنه�س���ة �لتكنولوجية 
و�ل�س���ناعية �لتي ت�س���هدها كند�، خا�س���ًة يف 
قطاع �لنفط و�لغاز و�لبرتوكيماويات، و�لتي 
تلت���زم باملعايري �لدولي���ة �ملتعلقة باحلفاظ 

على �لبيئة.

ربح����ت موؤ�س�س����ة نا�����س 3.34 مليون 
دينار يف �ل�سهور �لت�سعة �لأولى من �لعام 
�جل����اري، مقارنة ب����� 4.5 مليون يف �لفرتة 
�ملقابل����ة من �لعام �ملا�س����ي، �أي بن�س����بة 

تر�جع بلغت 25.7 %.
وبل����غ �إجمايل �لربح من����ذ مطلع �لعام 
حت����ى نهاي����ة �س����هر �س����بتمرب ح����و�يل 13 
ملي����ون دين����ار، بع����د �أن كان نح����و 11.5 

مليون يف �لفرتة نف�سها من 2016.
كما تر�جعت �أرباحها يف �لربع �لثالث 
من �لع����ام 2017 مقارنة بنف�س �لربع من 
2016 بن�س����بة و�سلت �إلى 2.12 % حيث 
�س����جلت 919 �أل����ف دينار قيا�س����ا ب� 939 

�ألف على �لتو�يل.
و�رتفعت �إجمايل �إير�د�ت �ملوؤ�س�س����ة 
�لتي ير�أ�س جمل�س �إد�رتها �س����مري نا�س، 
يف �لربع �لثالث من �لعام �حلايل، بح�س����ب 
بيانات ر�سمية ن�رشت على موقع �لبور�سة 
�أم�س، بن�سبة 41 % �إلى نحو 45.3 مليون 
دين����ار، فيم����ا ز�دت تكلف����ة �ملبيعات يف 
تلك �لفرتة بن�س����بة 41.3 % �لى 40.37 

ملي����ون دين����ار، �لأم����ر �ل����ذي �أرج����ع قيمة 
�لأرباح.

وبلغ����ت �لعائ����د عل����ى �ل�س����هم يف 9 
�س����هور 12.85 فل�س قيا�ًس����ا ب����� 19.46 
فل�س يف �ل�سهور �لت�سعة �لأولى من �لعام 

�ملا�سي.
�مللكي����ة  حق����وق  جمم����وع  وو�س����ل 
و�ملطلوب����ات كما يف 30 �س����بتمرب 2017 
نح����و 156 ملي����ون دين����ار، مرتفع����ة م����ن 
128.7 مليون كما يف 31 �سبتمرب 2016.

• يون�س جمال 	

• �سمري نا�س	

• كبار �ل�سخ�سيات يف �ملنتدى	

�ملحرر �القت�شادي

�ملحرر �القت�شادي

“�إنوف�شت” تفتح حترك �شعر �أ�شهمها

فتحت بور�سة �لبحرين �أم�س ن�سبة 
حت����رك �س����عر �أ�س����هم �رشكة �إنوف�س����ت 
بن�س����بة 5 % �إ�س����افية. ون�س����بة حترك 
�ل�س����هم �جلدي����دة 10 % �حل����د �لأعلى 
و15 % �حل����د �لأدن����ى م����ن �س����عر �آخر 

�إغالق.
ومل ي�رش �لبيان �ملن�س���ور على موقع 
�لبور�س���ة �إلى �س���بب فتح ن�سبة حترك 
�ل�س���هم، �إل �أن���ه حال���ة طبيعي���ة حتدث 
عندما يكون هناك طلبات باأ�سعار �أعلى 
�أو �أقل توؤدي �إلى حترك �ل�س���هم بن�سبة 

تتجاوز تلك �ملعتمدة و�لبالغة 10 %.
�ل�س����وقية لل�رشكة  �لقيم����ة  وتبل����غ 
32.4 مليون دينار ما ن�س����بته 0.44 % 
من �إجمايل �لقيمة �ل�س����وقية للبور�سة 

و�لتي تقدر بنحو 7.41 مليار دينار.
�إنوف�س����ت �سايف  وحققت جمموعة 
�أرباحها �ملجمعة ن�س����بة زي����ادة قدرها 
109 % لت�سل �إلى 19.1 مليون دولر 
مقارنة مع 9.2 مليون دولر يف �لأ�سهر 
�لت�س����عة �لأولى من ع����ام 2016. وبلغ 
�س����ايف �لأرباح �ملوحدة للثالثة �أ�س����هر 
�ملنتهي����ة يف 30 �س����بتمرب2017 مبلغ 
وق����دره 1.9 ملي����ون دولر مقارن����ة مع 
3.8 ملي����ون دولر لنف�س �لفرتة �لعام 

�ملا�سي.
�لت�س����غيلية  �لإي����ر�د�ت  و�رتفعت 
�ملوحدة خالل �لت�س����عة �أ�س����هر 2017 
للمجموع����ة بن�س����بة 43 % لت�س����ل �إلى 
17.6 ملي����ون دولر مقارن����ة مع 12.3 
مليون دولر مع نف�����س �لفرتة 2016. 

كما �رتفعت �س����ايف �لرباح �لت�سغيلية 
�ملوحدة خالل نف�س �لف����رتة من �لعام 
�جلاري بن�سبة 59 % لت�سل �إلى 10.4 
ملي����ون دولر باملقارنة مع 6.5 مليون 
دولر �لع����ام �ملا�س����ي. �أم����ا بالن�س����بة 
لربحية �ل�سهم �لو�حد حلقوق م�ساهمي 
�ل�رشك����ة �لأم لالأ�س����هر �لت�س����عة 2017 
فقد بلغت 6.64 �سنت �أمريكي مقارنة 
مع 3.23 �س����نت �أمريكي لنف�س �لفرتة 

.2016
وتاأ�س�س����ت �رشكة �إنوف�س����ت يف 18 
يونيو 2002، ويبلغ ر�أ�سمالها �مل�رشح 
ب����ه 150 ملي����ون دولر، و�ملدفوع نحو 
114.6 مليون دولر، و�لقيمة �ل�سمية 
لل�س����هم 0.4 دولر، يف ح����ن يبلغ عدد 
�لأ�سهم �مل�س����درة 286 مليونا و511 
�ألف����ا و225 �س����هًما، و�أ�س����هم �خلزينة 
ملي����ون و627 �ألف����ا و825 �س����هًما، �أما 
 284 ع����دد �لأ�س����هم �لقائم����ة فتبل����غ 

مليونا و883 �ألفا و400 �سهًما.
وتعمل �ل�رشكة يف جمال �ل�س����تثمار 
بجميع �أنو�عه ومنه �ل�س����تثمار �ملبا�رش 
�ل�ستثمار  �ملالية و�سناديق  و�لأور�ق 
�ل�سناديق  و�إد�رة  باأنو�عها، وتاأ�سي�س 
�أنو�عه����ا،  مبختل����ف  �ل�س����تثمارية 
و�لتعامل يف �لأدو�ت �ملالية يف �لأ�سو�ق 
�ملحلي����ة و�لإقليمي����ة �لدولية، وتوفري 
�ملرتبط����ة  و�لدر��س����ات  �ملعلوم����ات 
مبجالت �ل�ستثمار �ملختلفة، وتقدمي 
�ملالي����ة  و�ل�ست�س����ار�ت  �خلدم����ات 
�أو  وتاأ�س����ي�س  للغ����ري،  و�ل�س����تثمارية 
�مل�ساهمة يف �رشكات عقارية و�سناعية 

د�خل �أو خارج �لبحرين.


