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صاحب السمو الملكي

األمير سلمان بن حمد آل خليفة
ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله

حضرة صاحب الجاللة

الملك حمد بن عيسى آل خليفة
 ملك البالد المعظم حفظه الله ورعاه
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افتتاحية

للشركات  االجتماعية  للمسؤولية   ^ بدرع  الخاص  ينطلق اإلصدار 

ممارسات  وتحفيز  تشجيع  في  بدورها  الصحيفة  التزام  عن  للتعبير 

التي  بالشركات  واالحتفاء  الخاص،  للقطاع  االجتماعية  المسؤولية 

التزاًما منها  الصحيفة، وذلك  أطلقتها  التي  بالجائزة  للمشاركة  تقدمت 

في  المساهمة  والبرامج  المبادرات  كافة  دعم  في  اإلعامية  برسالتها 

تحقيق األهداف التنموية لمملكة البحرين، في ظل العهد الزاهر لحضرة 

المعظم  الباد  ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك  الجالة  صاحب 

حفظه هللا ورعاه.

استجابت  التي  الشركات  جهود  ويوثق  ليرصد  اإلصدار  هذا  ويأتي 

أن  إذ حرصنا عى  االجتماعية،  إطار مسؤوليتها  في  للمبادرة  مشكورة 

تعكس التقارير رؤية الشركات من مختلف القطاعات التجارية والصناعية 

االجتماعية، وكيف توظف  المسؤولية  تجاه  والخدمية وغيرها  والمالية 

مفهومها للمسؤولية االجتماعية ضمن خططها االستراتيجية وتخصص 

اتجاهات  في  وتتنوع  السنوية،  أرباحها  من  المائمة  الميزانيات  لها 

تطبيقها لتشمل البيئة الداخلية للشركة والمجتمع الخارجي.

نأمل أن يشكل هذا اإلصدار مرجًعا مهًما لتوثيق ممارسات المسؤولية 

االجتماعية لنخبة من مؤسسات القطاع الخاص في مملكة البحرين، إىل 

جانب الموقع اإللكتروني الذي أطلقته الصحيفة للدرع، والذي نطمح أن 

يكون مرجًعا ومصدًرا إلكترونًيا متخصًصا في تغطية المواضيع المتعلقة 

بالمسؤولية االجتماعية والتنمية المستدامة.

ويسرنا أن نتقدم بأطيب التهاني والتبريكات للشركة الفائزة بالدرع في 

نسخته األوىل، ونتقدم بجزيل الشكر لجميع األفراد والجهات والشركات 

مملكة  في  نوعها  من  األوىل  المبادرة  هذه  إنجاح  في  ساهمت  التي 

البحرين، متمنين للجميع دوام التوفيق ونحو مزيد من التقدم واالزدهار.

شكر وتقدير

ـــة  ـــاد للصحاف ـــس إدارة دار الب ـــاء مجل ـــس وأعض ـــدم رئي يتق

والنشـــر والتوزيـــع بجزيـــل الشـــكر والتقديـــر إىل نائـــب 

ــي  ــة معالـ ــة التحتيـ ــر البنيـ ــوزراء ووزيـ رئيـــس مجلـــس الـ

ــه  ــى تفضلـ ــة، عـ ــدهللا آل خليفـ ــن عبـ ــد بـ ــيخ خالـ الشـ

برعايـــة حفـــل تســـليم درع ^ للمســـؤولية االجتماعيـــة 

للشـــركات 2022.
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معايير االستحقاق

^ للمسؤولية االجتماعية للشركات عىل 4 معايير رئيسة  تستند اللجنة العليا لدرع 

لتقييم الطلبات:

استدامة
ـــتدامة  ـــة المس ـــاريع التنمي ـــر مش ـــاس أث قي

التـــي تنفذهـــا الشـــركة وتنعكـــس 

ــاد  ــة واالقتصـ ــى البيئـ عـ

والمجتمـــع.

تخطيط
وجـــود خطـــة اســـتراتيجية لـــدى الشـــركة 

ـــة ومشـــاريع  للمســـؤولية االجتماعي

ـــتدامة. ـــة المس التنمي

استثمار
النســـب المخصصـــة فـــي ميزانيـــة الشـــركة 

ـــة  ـــؤولية االجتماعي ـــاريع المس لمش

ـــة المســـتدامة. والتنمي

مبادرة
مســـاهمات الشـــركة ومبادرتهـــا لدعـــم احتياجـــات 

والمهنيـــة  المعيشـــية  موظفيهـــا 

ـــكان،  ـــب، اإلس ـــا »التدري وغيره

القـــروض، الترقيـــات، 

ــرى«. أخـ

09

درع ^
للمسؤولية االجتماعية للشركات

نبـذة

ــات  ــل الممارسـ ــاء بأفضـ ــنوي لاحتفـ ــح درع سـ ــادرة منـ ــة ^ مبـ أطلقـــت صحيفـ

ـــتقلة  ـــا مس ـــة علي ـــكلت لجن ـــركات، وش ـــدى الش ـــة ل ـــؤولية االجتماعي ـــم المس ـــز قي لتعزي

مـــن شـــخصيات محايـــدة الختيـــار الفائزيـــن بالـــدرع.

ـــن  ـــزز م ـــاص تع ـــاع الخ ـــة بالقط ـــل جه ـــح ألفض ـــدة، إذ يمن ـــة واح ـــن فئ ـــدرع م ـــون ال ويتك

ـــة. ـــؤولية االجتماعي ـــم المس قي

أهداف المبادرة

تقدير الشركات لتبني 

أفضل الممارسات 

إلشاعة ثقافة 

المسؤولية االجتماعية.

رفـــع مستـــــوى 

الوعــي بشـــأن 

قيـــم المسؤوليـــة 

االجتماعـيـــة.

العمل عى زيادة 

مبادرات المسؤولية 

االجتماعية لدى 

الشركات. 
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مؤنس المردي
رئيس التحرير

انجلت أزمة كورونا وعاد النشاط العام بمختلف المجاالت، ومن بين أوجه ذلك نشاط 

الشركات التجارية التي تساهم بشكل كبير في تنمية االقتصاد الوطني باالستفادة من 

حزمة مبادرات خطة التعافي االقتصادي التي أعادت الروح للبيئة التجارية واالستثمارية، 

المبادئ  أحد  تمثل  التي  االجتماعية،  المسؤولية  قيم  تعزيز  في  كبير  بشكل  أسهم  ما 

الراسخة في ضمير هذه الشركات باعتبار هذه القيم جزءا أصيا من مساهمتها التنموية 

في خدمة أبناء المجتمع عى مختلف األصعدة.

وجاءت مبادرة صحيفة ^ من منطلق مسؤوليتها الوطنية واإلعامية في تسليط 

االجتماعية  المسؤولية  قيم  ترسيخ  في  النموذجية  الممارسات  أبرز  عى  الضوء 

للشركات، وبما يعكس الدعم الامحدود الذي يحظى به نشاط دعم المجتمع من قبل 

حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا 

ورعاه، وحكومته بقيادة صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي 

العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه هللا.

وتدعم الصحيفة الجهود المبذولة للمسؤولية االجتماعية لما له من أثر مباشر وطيب 

عى المجتمع بمملكة البحرين، إذ تدفقت المشاركات ألمانة سر الجائزة بشكل يعكس 

هذه  مثل  أن  يؤكد  وبما  الشركات،  لدى  االجتماعية  المسؤولية  مشروعات  استدامة 

المشجع  األمر  وهو  بالبحرين،  الشركات  عمل  وخطط  وجدان  في  عميقة  المبادرات 

والمحفز والملهم للجميع.

رئيس  نائب  كريمة من  برعاية  ويحظى  نوعه  األول من  يعتبر  اليوم في حفل  ونلتقي 

لاحتفاء  خليفة  آل  عبدهللا  بن  خالد  الشيخ  معالي  التحتية  البنية  وزير  الوزراء  مجلس 

تركوا  الذين  الشركات  المتأهلين من  ولتهنئة جميع  األوىل،  بالدرع في نسخته  بالفائز 

بصمة بمشروعاتهم المجتمعية لتحظى بالتقدير اإلعامي المناسب.
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ترسيخ قيم المسؤولية االجتماعية

عبدالنبي الشعلة
رئيس مجلس اإلدارة

تجسيد دور اإلعالم في خدمة قضايا المجتمع

إيمانًا بدور وسائل اإلعام في خدمة قضايا المجتمع، وانطاًقا من اإلحساس بمسؤوليته تجاه دعم 

خطط وبرامج الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، تبنى مجلس إدارة »^« مبادرة »درع 

وثقافة  قيم  وتعزيز  نشر  في  يساهم  سنوي  كمشروع  للشركات«  االجتماعية  للمسؤولية   ^
المسؤولية االجتماعية لدى المؤسسات والشركات التجارية والخدمية واإلنتاجية.

وكمبادرة وطنية جادة، فقد جندت »^« لها إمكاناتها وطاقاتها كافة، وتم تشكيل أمانة سر لها 

ولجنة عليا مستقلة تضم خيرة االختصاصيين والخبراء والمهتمين بقضايا المسؤولية االجتماعية 

في  المساهمة  إىل  الرامية  المبادرة  هذه  أهداف  إقرار  ومسؤولية  مهمة  للجنة  وكل 
ُ
أ إذ  للشركات، 

وممارساتها،  االجتماعية  المسؤولية  بقيم  االلتزام  الشركات عى  وتحفيز  الوعي،  بمستوى  االرتقاء 

المجتمع  نشاطاتها عى  لتأثيرات  بمسؤولياتها  واإلحساس  والبيئة،  المجتمع  مع هموم  والتعاطي 

الثاثة  أطرها  للوطن ضمن  المستدامة  التنمية  المجتمع، وتحقيق  استقرار  ومدى مساهمتها في 

وهي النمو االقتصادي والتقدم االجتماعي وحماية البيئة.

كما ُعهَد للجنة إعداد المعايير التي ستصنف الشركات المرشحة عى أساسها، مع ضمان تطابقها 

مع المعايير الدولية المعتمدة.

وبمساندة أمانة السر، فقد أنجزت اللجنة مشكورة مهامها كافة في الوقت المحدد وبمهنية متميزة، 

في  وسيتم  الازمة،  االتصاالت  وإجراء  فرعية  لجان  وتشكيل  منتظمة  اجتماعات  عقد  خال  ومن 

 ^ بدرع  الفائزة  الشركة  عن  واإلعان  نتائج،  من  اللجنة  إليه  توصلت  ما  استعراض  اليوم  هذا 

للمسؤولية االجتماعية للعام 2022.

إن رعاية حفل تسليم الدرع من قبل نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير البنية التحتية معالي الشيخ 

خالد بن عبدهللا آل خليفة، يجسد اهتمام وحرص الحكومة الموقرة برئاسة ولي العهد رئيس مجلس 

المبادرات  دعم  عى  حفظه هللا  خليفة  آل  حمد  بن  سلمان  األمير  الملكي  السمو  الوزراء صاحب 

المعظم  الباد  ملك  وتطلعات  رؤى  مع  والمنسجمة  كافة،  االجتماعية  المسؤولية  لثقافة  المعززة 

حضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه هللا ورعاه.

ـ عى تطوير هذه المبادرة وضمان استمراريتها، بما يخدم تحقيق األهداف  ـ بعون هللاـ  عاقدين العزمـ 

التنموية لمملكة البحرين.
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مؤنس المردي
رئيس التحرير
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يتقدم

رئيس وأعضاء مجلس إدارة »^« 

ورئيس وأعضاء اللجنة العليا 

لدرع »^« للمسؤوليـــــة االجتماعيـــة للشركـــــات 

بأطيــــب التهاني والتبريكــــات إىل الشركـــــة الفائـــــزة 

بدرع »^« للمسؤولية االجتماعية للشركات 2022 

والتي أعلــــن عنهــــــا في الحفـــــل الخـــــاص بتسليـــــم 

الدرع في 25 سبتمبـــــر 2022، مقدريــــن عالــًيا جهودهــا 

ومبادراتها التي جسدت أنموذًجا متميــًزا في التعبيـــر عن 

مفهـــوم المسؤوليــة االجتماعية للشركات.

د. حسن إبراهيم كمال
رئيس اللجنة العليا لدرع البالد 
للمسؤولية االجتماعية للشركات

نحتفي في هذا اإلصدار بمبادرة نوعية أطلقتها صحيفة الباد العام 2022، وتتمثل في 

جائزة سنوية تحمل اسم »درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات«.

إن مؤسسات القطاع الخاص الوطنية منها واألجنبية، تستفيد من وجودها في مملكة 

الحكيمة  القيادة  ظل  في  واإلنتاج  االستثمار  عى  محفزة  تشريعات  ظل  في  البحرين 

لحضرة صاحب الجالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك الباد المعظم حفظه هللا 

ورعاه، وبدعم ومساندة كريمة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي 

األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا، لذا فإن جانبا من المسؤولية االجتماعية 

أضـحى محموال عى عاتقها لمؤازرة جهود الدولة والقطاع الحكومي عموما.

وتأتي هذه البادرة الطيبة من صحيفة ^ للتأكيد عى الدور التنموي الوطني الذي 

ثقافة  تعزيز  إدارتها بضرورة  إيمان مجلس  تعبر عن مدى  كما  اإلعام،  يلعبه  أن  يمكن 

المسؤولية االجتماعية، وتشجيع القطاع التجاري والصــناعي عى تبني القيم اإليجابية 

التي تعود بالنفع المباشر عى الفرد والمجتمع البحريني.

وتعد جائزة درع ^ للمسؤولية االجتماعية للشركات ترجمة ألبرز تـوصـيـات منتدى 

رفيعة من مسؤولين  بمشاركة   ^ عقدته صحيفة  الذي  االجتماعية«،  »المسؤولية 

المجتمع  مؤسـسـات  عن  مندوبين  جانب  إىل  الكبرى  بالشركات  وقيادات  حكوميين 

المدني. 

وتهدف هذه المبادرة إىل تقدير جهود مؤسـسـات القطاع الخاص وتحفيز المؤسسات 

كافة عى تبني هذه الثقافة كالتزام أساس ضمن منظومتها اإلدارية.

وتتطلع الجائزة للوصـول إىل أكبر عدد ممكن من المشاركات؛ نظًرا إليمانها بأن اإلعام 

شريك مهم وأساس في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية والتشجيع عليها.

المسؤولية االجتماعية للشركات مؤازرة لجهود الدولة
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كافة عى تبني هذه الثقافة كالتزام أساس ضمن منظومتها اإلدارية.

وتتطلع الجائزة للوصـول إىل أكبر عدد ممكن من المشاركات؛ نظًرا إليمانها بأن اإلعام 

شريك مهم وأساس في نشر ثقافة المسؤولية االجتماعية والتشجيع عليها.

المسؤولية االجتماعية للشركات مؤازرة لجهود الدولة
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بنك السالم

أحـــد  الســـالم  بنـــك  يعـــد 
قطـــاع  فـــي  الرائـــدة  البنـــوك 
مســـتوى  علـــى  اإلســـالمية  الصيرفـــة 

واإلقليـــم. البحريـــن 
ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
األصـــول  أكثـــر  البنـــك موظفيـــه  ويعتبـــر 
قيمـــة لـــه، إذ يحـــرص علـــى توفيـــر بيئـــة 
عمـــل نشـــطة ومحفـــزة لتحقيـــق التميـــز، 
بـــاألدوات والمـــوارد وفـــرص  وتزويدهـــم 
التدريـــب لتمكينهـــم مـــن اكتســـاب الخبـــرة 
التطـــور  لتحقيـــق  الالزمـــة  والمعرفـــة 
المهنـــي ولعـــب دور أســـاس فـــي تنفيـــذ 

البنـــك. رؤيـــة 
للمســـؤولية  منصـــة  البنـــك  ودشـــن 
ـــدي الســـالم«  ـــت اســـم »أي ـــة حمل االجتماعي
المؤسســـات  دعـــم  تســـتهدف  والتـــي 
الخيريـــة والتعليميـــة والطبيـــة والعلميـــة 

والرياضيـــة  واالجتماعيـــة  والثقافيـــة 

لبيئيـــة. وا

فـــي  المتمثلـــة  مبادرتـــه  البنـــك  وأطلـــق 

التبـــرع بدينـــار مقابـــل كل متابـــع لحســـابه 

علـــى منصـــة »انســـتغرام«؛ بهـــدف دعـــم 

العديـــد مـــن القضايـــا والبرامـــج المجتمعيـــة، 

إلـــى جانـــب إطـــالق صنـــدوق الســـالم لدعـــم 

المؤسســـات الصغيـــرة والناشـــئة.

فـــي  البرامـــج  مـــن  عـــدًدا  البنـــك  ونفـــذ 

الشـــباب  ودعـــم  المـــرأة  تمكيـــن  إطـــار 

التعليمـــي  المصرفـــي  »البرنامـــج  منهـــا 

بنـــك  »مكتبـــة  وافتتـــاح  للناشـــئين«، 

الســـالم« كمصـــدر معرفـــي وبحثـــي فـــي 

وتنظيـــم  والماليـــة،  المصرفيـــة  العلـــوم 

للطلبـــة  الصيفـــي  التدريـــب  برامـــج 

الجامعييـــن، والعمـــل علـــى تعزيـــز حضـــور 

المـــرأة فـــي المناصـــب القياديـــة بشـــكل 

متـــوازن.

التأسيس: 2006

21

شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 

أكبـــر  أحـــد  ألبـــا  شـــركة  تعـــد  
العالـــم  فـــي  األلمنيـــوم  مصاهـــر 
الـــذي  الســـنوي  إنتاجهـــا  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
 ،)2021( يتجـــاوز 1.561 مليـــون طـــن متـــري 
وتفخـــر بســـجل حافـــل مـــن التميـــز علـــى مـــدى 50 
ـــات التشـــغيلية  ـــب العملي ـــا فـــي كافـــة جوان عاًم
االجتماعيـــة  والتنميـــة  والبيئـــة  والســـالمة 

واالقتصاديـــة.
وتحـــرص ألبـــا علـــى إنتـــاج األلمنيـــوم بطريقـــة 
مســـؤولة ومســـتدامة، وتلتـــزم بأعلـــى المعاييـــر 
ــة  ــة وحوكمـ ــة واالجتماعيـ ــب البيئيـ ــي الجوانـ فـ

الشـــركات.
وتولـــي ألبـــا اهتماًمـــا بالًغـــا تجـــاه موظفيهـــا عبـــر 
إطـــالق المبـــادرات والبرامـــج التـــي تســـاهم فـــي 
إثـــراء مســـتواهم المعيشـــي، ورفـــع وعيهـــم 
إلـــى  والبيئـــة،  والســـالمة  الصحـــة  بجوانـــب 

ــة. ــة المختلفـ ــج التدريبيـ جانـــب تقديـــم البرامـ
الرقعـــة  زيـــادة  وفـــي ســـبيل تعزيـــز أهـــداف 
الخضـــراء فـــي المملكـــة ومواجهـــة آثـــار التغيـــر 

المناخـــي، وســـعت الشـــركة مبادراتهـــا الخضـــراء 

ــجرة  ــة )شـ ــركة، وأطلقـــت حملـ ــارج الشـ إلـــى خـ

لـــكل موظـــف(، وقامـــت بزراعـــة وتوزيـــع مـــا يزيـــد 

عـــن 5 آالف شـــجيرة فـــي المناطـــق المحيطـــة 

المؤسســـات،  مـــن  عـــدد  جانـــب  إلـــى  بهـــا، 

وتركيـــب أنظمـــة متكاملـــة للـــري فـــي بعضهـــا.

مـــن  األول   – مصنًعـــا  الشـــركة  وأنشـــأت 

ــة  ــا بطانـ ــة بقايـ ــة - لمعالجـ ــه فـــي المنطقـ نوعـ

ــذا النـــوع مـــن  ــر للتخلـــص مـــن هـ ــا الصهـ خاليـ

المخلفـــات بطريقـــة آمنـــة ومســـؤولة، وتحويلهـــا 

إلـــى منتجـــات ذات قيمـــة.

وتعمـــل الشـــركة علـــى إنشـــاء حديقـــة للطاقـــة 

ـــى 7 ميغـــاوات  ـــن 5 إل ـــد مـــا بي الشمســـية لتولي

ـــة  ـــة مجمـــع طاق ـــة، وإضاف ـــة النظيف مـــن الطاق

جديـــد لمحطـــة الطاقـــة الخامســـة، إلـــى جانـــب 

الهيدروجيـــن  وقـــود  الســـتخدام  اســـتعدادها 

الـــذي يســـهم فـــي خفـــض انبعاثـــات الغـــازات 

الدفيئـــة. 

التأسيس: 1968
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بنك السالم

أحـــد  الســـالم  بنـــك  يعـــد 
قطـــاع  فـــي  الرائـــدة  البنـــوك 
مســـتوى  علـــى  اإلســـالمية  الصيرفـــة 

واإلقليـــم. البحريـــن 
ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
األصـــول  أكثـــر  البنـــك موظفيـــه  ويعتبـــر 
قيمـــة لـــه، إذ يحـــرص علـــى توفيـــر بيئـــة 
عمـــل نشـــطة ومحفـــزة لتحقيـــق التميـــز، 
بـــاألدوات والمـــوارد وفـــرص  وتزويدهـــم 
التدريـــب لتمكينهـــم مـــن اكتســـاب الخبـــرة 
التطـــور  لتحقيـــق  الالزمـــة  والمعرفـــة 
المهنـــي ولعـــب دور أســـاس فـــي تنفيـــذ 

البنـــك. رؤيـــة 
للمســـؤولية  منصـــة  البنـــك  ودشـــن 
ـــدي الســـالم«  ـــت اســـم »أي ـــة حمل االجتماعي
المؤسســـات  دعـــم  تســـتهدف  والتـــي 
الخيريـــة والتعليميـــة والطبيـــة والعلميـــة 

والرياضيـــة  واالجتماعيـــة  والثقافيـــة 

لبيئيـــة. وا

فـــي  المتمثلـــة  مبادرتـــه  البنـــك  وأطلـــق 

التبـــرع بدينـــار مقابـــل كل متابـــع لحســـابه 

علـــى منصـــة »انســـتغرام«؛ بهـــدف دعـــم 

العديـــد مـــن القضايـــا والبرامـــج المجتمعيـــة، 

إلـــى جانـــب إطـــالق صنـــدوق الســـالم لدعـــم 

المؤسســـات الصغيـــرة والناشـــئة.

فـــي  البرامـــج  مـــن  عـــدًدا  البنـــك  ونفـــذ 

الشـــباب  ودعـــم  المـــرأة  تمكيـــن  إطـــار 

التعليمـــي  المصرفـــي  »البرنامـــج  منهـــا 

بنـــك  »مكتبـــة  وافتتـــاح  للناشـــئين«، 

الســـالم« كمصـــدر معرفـــي وبحثـــي فـــي 

وتنظيـــم  والماليـــة،  المصرفيـــة  العلـــوم 

للطلبـــة  الصيفـــي  التدريـــب  برامـــج 

الجامعييـــن، والعمـــل علـــى تعزيـــز حضـــور 

المـــرأة فـــي المناصـــب القياديـــة بشـــكل 

متـــوازن.

التأسيس: 2006

21

شركة ألمنيوم البحرين )ألبا( 

أكبـــر  أحـــد  ألبـــا  شـــركة  تعـــد  
العالـــم  فـــي  األلمنيـــوم  مصاهـــر 
الـــذي  الســـنوي  إنتاجهـــا  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
 ،)2021( يتجـــاوز 1.561 مليـــون طـــن متـــري 
وتفخـــر بســـجل حافـــل مـــن التميـــز علـــى مـــدى 50 
ـــات التشـــغيلية  ـــب العملي ـــا فـــي كافـــة جوان عاًم
االجتماعيـــة  والتنميـــة  والبيئـــة  والســـالمة 

واالقتصاديـــة.
وتحـــرص ألبـــا علـــى إنتـــاج األلمنيـــوم بطريقـــة 
مســـؤولة ومســـتدامة، وتلتـــزم بأعلـــى المعاييـــر 
ــة  ــة وحوكمـ ــة واالجتماعيـ ــب البيئيـ ــي الجوانـ فـ

الشـــركات.
وتولـــي ألبـــا اهتماًمـــا بالًغـــا تجـــاه موظفيهـــا عبـــر 
إطـــالق المبـــادرات والبرامـــج التـــي تســـاهم فـــي 
إثـــراء مســـتواهم المعيشـــي، ورفـــع وعيهـــم 
إلـــى  والبيئـــة،  والســـالمة  الصحـــة  بجوانـــب 

ــة. ــة المختلفـ ــج التدريبيـ جانـــب تقديـــم البرامـ
الرقعـــة  زيـــادة  وفـــي ســـبيل تعزيـــز أهـــداف 
الخضـــراء فـــي المملكـــة ومواجهـــة آثـــار التغيـــر 

المناخـــي، وســـعت الشـــركة مبادراتهـــا الخضـــراء 

ــجرة  ــة )شـ ــركة، وأطلقـــت حملـ ــارج الشـ إلـــى خـ

لـــكل موظـــف(، وقامـــت بزراعـــة وتوزيـــع مـــا يزيـــد 

عـــن 5 آالف شـــجيرة فـــي المناطـــق المحيطـــة 

المؤسســـات،  مـــن  عـــدد  جانـــب  إلـــى  بهـــا، 

وتركيـــب أنظمـــة متكاملـــة للـــري فـــي بعضهـــا.

مـــن  األول   – مصنًعـــا  الشـــركة  وأنشـــأت 

ــة  ــا بطانـ ــة بقايـ ــة - لمعالجـ ــه فـــي المنطقـ نوعـ

ــذا النـــوع مـــن  ــر للتخلـــص مـــن هـ ــا الصهـ خاليـ

المخلفـــات بطريقـــة آمنـــة ومســـؤولة، وتحويلهـــا 

إلـــى منتجـــات ذات قيمـــة.

وتعمـــل الشـــركة علـــى إنشـــاء حديقـــة للطاقـــة 

ـــى 7 ميغـــاوات  ـــن 5 إل ـــد مـــا بي الشمســـية لتولي

ـــة  ـــة مجمـــع طاق ـــة، وإضاف ـــة النظيف مـــن الطاق

جديـــد لمحطـــة الطاقـــة الخامســـة، إلـــى جانـــب 

الهيدروجيـــن  وقـــود  الســـتخدام  اســـتعدادها 

الـــذي يســـهم فـــي خفـــض انبعاثـــات الغـــازات 

الدفيئـــة. 

التأسيس: 1968
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التأسيس: 2006

يعد بنك 

شركة الهالل تكافل

ــل  ــالل تكافـ ــركة الهـ ــد   شـ تعـ
المحليـــة  الشـــركات  إحـــدى 
علـــى  التأميـــن  مجـــال  فـــي  الناشـــطة 
الحيـــاة، والمتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة 
اإلســـالمية، كجـــزء مـــن مجموعـــة البنـــك 

المتحـــد. األهلـــي 
ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
وتحـــرص الشـــركة علـــى العنايـــة بمواردهـــا 
البشـــرية ودعـــم تطويرهـــم المســـتمر مـــن 
خـــالل توفيـــر التدريـــب للموظفيـــن بشـــكل 
خاصـــة،  دورات  فـــي  وتســـجيلهم  دوري 
وتوفيـــر المحفـــزات التشـــجيعية عبـــر جائـــزة 

ــة. ــة الطويلـ الخدمـ
تأثيرهـــا  وإدارة  بـــإدراك  الشـــركة  وتلتـــزم 
االجتماعـــي والبيئـــة لتمكيـــن الشـــركة مـــن 
المســـاهمة فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
علـــى  االلتـــزام  هـــذا  ويرتكـــز  المجتمـــع، 

القيـــم والســـلوكيات األساســـية للشـــركة 

ويهـــدف إلـــى إظهـــار هـــذه المســـؤوليات 

مـــن خـــالل اإلجـــراءات وضمـــن سياســـات 

الشـــركة.

المســـؤولية  مبـــادرات  الشـــركة  وتطبـــق 

الشـــركة  سياســـة  ضمـــن  االجتماعيـــة 

تشـــمل  والتـــي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 

والمســـاعدات  التبرعـــات  تقديـــم  أعمـــال 

الدعـــم  توفيـــر  أن  وتـــرى  الماليـــة، 

ـــة مـــن شـــأنه أن  ـــز المالي الوظيفـــي والحواف

يشـــجع المؤسســـات علـــى تنفيـــذ برامـــج 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

ــاطاتها  ــز نشـ ــى تعزيـ ــركة علـ ــت الشـ وحرصـ

ــع  ــتمر مـ ــل المسـ ــن التواصـ ــة مـ المجتمعيـ

كـــدور  واالجتماعيـــة  األهليـــة  المنظمـــات 

المكفوفيـــن  وجمعيـــات  األيتـــام  رعايـــة 

االجتماعيـــة  والرعايـــة  اإلعاقـــة  وذوي 

وغيرهـــا.

التأسيس: 2009
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التأسيس: 2010

ُتعد  شركة 

بيت التمويل الكويتي – البحرين

يعـــد بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
إحـــدى الشـــركات الرائـــدة فـــي توفيـــر 
الخدمـــات المصرفيـــة التجاريـــة واالســـتثمارية 
ــالمية،  ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــع أحـ ــة مـ المتوافقـ
وهـــو شـــركة تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل إلـــى 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي - الكويـــت، الـــذي يعتبـــر 
مـــن رواد الصناعـــة المصرفيـــة اإلســـالمية علـــى 

المســـتوى العالمـــي ألكثـــر مـــن 30 عاًمـــا. 
محـــددة  نســـبة  بتخصيـــص  الشـــركة  وتلتـــزم 
المســـؤولية  مشـــاريع  لصالـــح  أرباحهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة.
وتمثـــل المســـؤولية االجتماعيـــة أحـــد األســـس 
الراســـخة بعمـــق فـــي ثقافـــة البنـــك، إذ تســـير 
اســـتراتيجية المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي البنـــك 

ـــة المســـتدامة.  ـــب أهـــداف التنمي ـــى جان إل
ــى  ــي البنـــك علـ ــة فـ ــة االجتماعيـ ــل اللجنـ وتعمـ
تخطيـــط وتنظيـــم األنشـــطة االجتماعيـــة الخاصـــة 
بالبنـــك وموظفيـــه، مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن 
األنشـــطة التـــي تشـــمل الموظفيـــن وأســـرهم.

ـــد  ـــى صعي ـــك حضـــوره الالفـــت عل ويســـجل البن

المبـــادرات االجتماعيـــة والتـــي شـــملت دعـــم 

الجهـــود الوطنيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة 

ـــون  ـــات الكرب ـــف انبعاث كبرامـــج التشـــجير وتخفي

وحمايـــة البيئـــة البحريـــة، إلـــى جانـــب رعايـــة 

العديـــد مـــن البرامـــج والمؤسســـات والفعاليـــات 

الكبـــرى الرياضيـــة والتعليميـــة واالجتماعيـــة، 

الماليـــة  المســـاهمات  تقديـــم  عـــن  فضـــاًل 

الراميـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى القيمـــة التراثيـــة 

للبيـــوت القديمـــة.

وقـــدم البنـــك مجموعـــة واســـعة مـــن البرامـــج 

المـــرأة  لتمكيـــن  الداعمـــة  والمبـــادرات 

والتطويـــر  التدريـــب  خـــالل  مـــن  والشـــباب، 

الجهـــات  ودعـــم  القـــادة،  وإعـــداد  المســـتمر 

المعنيـــة بدعـــم الشـــباب، إضافـــة إلـــى تقديـــم 

ـــة الماجســـتير الشـــهادات  ـــة لطلب ـــة المالي الرعاي

الموظفيـــن. مـــن  االحترافيـــة 

التأسيس: 2002
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التأسيس: 2006

يعد بنك 

شركة الهالل تكافل

ــل  ــالل تكافـ ــركة الهـ ــد   شـ تعـ
المحليـــة  الشـــركات  إحـــدى 
علـــى  التأميـــن  مجـــال  فـــي  الناشـــطة 
الحيـــاة، والمتوافقـــة مـــع أحـــكام الشـــريعة 
اإلســـالمية، كجـــزء مـــن مجموعـــة البنـــك 

المتحـــد. األهلـــي 
ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
وتحـــرص الشـــركة علـــى العنايـــة بمواردهـــا 
البشـــرية ودعـــم تطويرهـــم المســـتمر مـــن 
خـــالل توفيـــر التدريـــب للموظفيـــن بشـــكل 
خاصـــة،  دورات  فـــي  وتســـجيلهم  دوري 
وتوفيـــر المحفـــزات التشـــجيعية عبـــر جائـــزة 

ــة. ــة الطويلـ الخدمـ
تأثيرهـــا  وإدارة  بـــإدراك  الشـــركة  وتلتـــزم 
االجتماعـــي والبيئـــة لتمكيـــن الشـــركة مـــن 
المســـاهمة فـــي التنميـــة المســـتدامة فـــي 
علـــى  االلتـــزام  هـــذا  ويرتكـــز  المجتمـــع، 

القيـــم والســـلوكيات األساســـية للشـــركة 

ويهـــدف إلـــى إظهـــار هـــذه المســـؤوليات 

مـــن خـــالل اإلجـــراءات وضمـــن سياســـات 

الشـــركة.

المســـؤولية  مبـــادرات  الشـــركة  وتطبـــق 

الشـــركة  سياســـة  ضمـــن  االجتماعيـــة 

تشـــمل  والتـــي  االجتماعيـــة  للمســـؤولية 

والمســـاعدات  التبرعـــات  تقديـــم  أعمـــال 

الدعـــم  توفيـــر  أن  وتـــرى  الماليـــة، 

ـــة مـــن شـــأنه أن  ـــز المالي الوظيفـــي والحواف

يشـــجع المؤسســـات علـــى تنفيـــذ برامـــج 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

ــاطاتها  ــز نشـ ــى تعزيـ ــركة علـ ــت الشـ وحرصـ

ــع  ــتمر مـ ــل المسـ ــن التواصـ ــة مـ المجتمعيـ

كـــدور  واالجتماعيـــة  األهليـــة  المنظمـــات 

المكفوفيـــن  وجمعيـــات  األيتـــام  رعايـــة 

االجتماعيـــة  والرعايـــة  اإلعاقـــة  وذوي 

وغيرهـــا.

التأسيس: 2009
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التأسيس: 2010

ُتعد  شركة 

بيت التمويل الكويتي – البحرين

يعـــد بيـــت التمويـــل الكويتـــي 
إحـــدى الشـــركات الرائـــدة فـــي توفيـــر 
الخدمـــات المصرفيـــة التجاريـــة واالســـتثمارية 
ــالمية،  ــريعة اإلسـ ــكام الشـ ــع أحـ ــة مـ المتوافقـ
وهـــو شـــركة تابعـــة ومملوكـــة بالكامـــل إلـــى 
بيـــت التمويـــل الكويتـــي - الكويـــت، الـــذي يعتبـــر 
مـــن رواد الصناعـــة المصرفيـــة اإلســـالمية علـــى 

المســـتوى العالمـــي ألكثـــر مـــن 30 عاًمـــا. 
محـــددة  نســـبة  بتخصيـــص  الشـــركة  وتلتـــزم 
المســـؤولية  مشـــاريع  لصالـــح  أرباحهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة.
وتمثـــل المســـؤولية االجتماعيـــة أحـــد األســـس 
الراســـخة بعمـــق فـــي ثقافـــة البنـــك، إذ تســـير 
اســـتراتيجية المســـؤولية االجتماعيـــة فـــي البنـــك 

ـــة المســـتدامة.  ـــب أهـــداف التنمي ـــى جان إل
ــى  ــي البنـــك علـ ــة فـ ــة االجتماعيـ ــل اللجنـ وتعمـ
تخطيـــط وتنظيـــم األنشـــطة االجتماعيـــة الخاصـــة 
بالبنـــك وموظفيـــه، مـــن خـــالل مجموعـــة مـــن 
األنشـــطة التـــي تشـــمل الموظفيـــن وأســـرهم.

ـــد  ـــى صعي ـــك حضـــوره الالفـــت عل ويســـجل البن

المبـــادرات االجتماعيـــة والتـــي شـــملت دعـــم 

الجهـــود الوطنيـــة فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة 

ـــون  ـــات الكرب ـــف انبعاث كبرامـــج التشـــجير وتخفي

وحمايـــة البيئـــة البحريـــة، إلـــى جانـــب رعايـــة 

العديـــد مـــن البرامـــج والمؤسســـات والفعاليـــات 

الكبـــرى الرياضيـــة والتعليميـــة واالجتماعيـــة، 

الماليـــة  المســـاهمات  تقديـــم  عـــن  فضـــاًل 

الراميـــة إلـــى الحفـــاظ علـــى القيمـــة التراثيـــة 

للبيـــوت القديمـــة.

وقـــدم البنـــك مجموعـــة واســـعة مـــن البرامـــج 

المـــرأة  لتمكيـــن  الداعمـــة  والمبـــادرات 

والتطويـــر  التدريـــب  خـــالل  مـــن  والشـــباب، 

الجهـــات  ودعـــم  القـــادة،  وإعـــداد  المســـتمر 

المعنيـــة بدعـــم الشـــباب، إضافـــة إلـــى تقديـــم 

ـــة الماجســـتير الشـــهادات  ـــة لطلب ـــة المالي الرعاي

الموظفيـــن. مـــن  االحترافيـــة 

التأسيس: 2002
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شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(

تعـــد  شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
إحـــدى  )جيبـــك(  البتروكيماويـــات 
لـــكل  المملوكـــة  الصناعيـــة  الشـــركات 
والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  مـــن 
ســـابك  وشـــركة  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
فـــي  الزراعيـــة  المغذيـــات  الســـتثمارات 
وشـــركة  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
ــة  ــي دولـ ــة فـ ــات البتروليـ ــة الكيماويـ صناعـ
ـــاج مـــواد  ـــة فـــي مجـــال إنت الكويـــت، والعامل

واليوريـــا. واأللمونيـــا  الميثانـــول 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــاريع المســـؤولية  ــا لصالـــح مشـ مـــن أرباحهـ

ــة. االجتماعيـ
احتياجـــات  دعـــم  الشـــركة  وتســـتهدف 
الحوافـــز  منـــح  خـــالل  مـــن  موظفيهـــا 
برامـــج  وتنفيـــذ  المتميزيـــن،  للموظفيـــن 
ـــة  ـــر أنظمـــة الرعاي التطـــور الوظيفـــي، وتوفي
ــة  ــاعدة الجامعيـ ــار، والمسـ ــة واالدخـ الصحيـ
ألبنـــاء الموظفيـــن، وتوفيـــر النـــادي الصحـــي 

للموظفيـــن. بالشـــركة 

ــه فـــي  ــا ُيحتـــذى بـ ــركة أنموذجـ ــر الشـ وتعتبـ

اســـتدامة البيئـــة وحمايتهـــا، وتمتلـــك نظامـــا 

قويـــا ومشـــهود بـــه دوليـــا إلدارة الســـالمة 

والصحـــة والبيئـــة، كمـــا قدمـــت مســـاهمات 

ــن  ــي البحريـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــززة للتنميـ معـ

منهـــا رفـــد المخـــزون الســـمكي فـــي البحريـــن 

ودعـــم القطـــاع الزراعـــي وأهـــداف زيـــادة 

الرقعـــة الخضـــراء.

وتعـــد جيبـــك مـــن الموقعيـــن علـــى مبـــادئ 

تمكيـــن المـــرأة التابعـــة لالتفـــاق العالمـــي 

لألمـــم المتحـــدة، إلـــى جانـــب حرصهـــا علـــى 

تلبيـــة تطلعـــات الشـــباب مـــن خـــالل تشـــكيل 

لجنـــة للشـــباب مختصـــة فـــي التأكـــد مـــن 

ــباب. ــات الشـ ــا لتطلعـ ــتيعاب عملياتهـ اسـ

المحليـــة  الجوائـــز  مـــن  عـــدًدا  وحققـــت 

واإلقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــاالت البيئـــة 

والشـــباب. المـــرأة  وتمكيـــن 

التأسيس: 1979
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شركة زين البحرين

البحريـــن  زيـــن  تعـــد شـــركة 
فـــي  الرائـــدة  الشـــركات  إحـــدى 
علـــى  ترتكـــز  التـــي  االتصـــاالت  قطـــاع 
تحســـين تجربـــة العمـــالء وتقديـــم أفضـــل 
مـــن  جـــزء  وهـــي  والمنتجـــات،  الخدمـــات 
مجموعـــة زيـــن، مشـــغل االتصـــاالت الرائـــد 
ــا. ــط وإفريقيـ ــرق األوسـ ــة الشـ ــي منطقـ فـ
ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
ودشـــنت الشـــركة عـــدًدا مـــن المبـــادرات 
المبتكـــرة التـــي تســـتهدف رفـــاه الموظفيـــن 
النفســـية  صحتهـــم  وتحســـين  العقلـــي 
ــا  ــن مـ ــة »ويـ ــادرة »BE WELL« وحملـ كمبـ
كنـــت«، إلـــى جانـــب إشـــراك الموظفيـــن 
مســـاعدة  إلـــى  الراميـــة  مبادراتهـــا  فـــي 

المحتاجيـــن.
ـــادرات عـــدة فـــي إطـــار  وقدمـــت الشـــركة مب
مســـاهمتها فـــي حمايـــة البيئـــة، كتطويـــر 

لحاويـــات  المســـتخدمة  التكنولوجيـــا 

االتصـــاالت الخارجيـــة، والعمـــل علـــى تجميـــع 

المخلفـــات اإللكترونيـــة وإعـــادة تدويرهـــا 

بطريقـــة صديقـــة للبيئـــة، والمشـــاركة فـــي 

حمـــالت التشـــجير ضمـــن المبـــادرة الوطنيـــة 

ــي. ــاع الزراعـ ــة القطـ لتنميـ

»زيـــن  برنامـــج  البحريـــن  زيـــن  وأطلقـــت 

ـــر الفـــرص  لتمكيـــن الشـــباب«؛ بهـــدف توفي

حديًثـــا  والمتخرجيـــن  الجامعيـــن  لطلبـــة 

الشـــركة. أقســـام  فـــي مختلـــف  للعمـــل 

وعـــززت الشـــركة دورهـــا فـــي دعـــم المـــرأة 

مـــن خـــالل منـــح الموظفـــات إجـــازة األمومـــة 

لمـــدة 120 يوًمـــا، وتقليـــل ســـاعتين مـــن 

الســـنوات  األربـــع  فـــي  العمـــل  ســـاعات 

األولـــى مـــن والدة أطفالهـــن، وصممـــت 

فـــي  النســـاء  شـــمولية  تعـــزز  برامـــج 

مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 

والرياضـــات.

التأسيس: 2003

24



شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات )جيبك(

تعـــد  شـــركة الخليـــج لصناعـــة 
إحـــدى  )جيبـــك(  البتروكيماويـــات 
لـــكل  المملوكـــة  الصناعيـــة  الشـــركات 
والغـــاز  للنفـــط  القابضـــة  الشـــركة  مـــن 
ســـابك  وشـــركة  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
فـــي  الزراعيـــة  المغذيـــات  الســـتثمارات 
وشـــركة  الســـعودية،  العربيـــة  المملكـــة 
ــة  ــي دولـ ــة فـ ــات البتروليـ ــة الكيماويـ صناعـ
ـــاج مـــواد  ـــة فـــي مجـــال إنت الكويـــت، والعامل

واليوريـــا. واأللمونيـــا  الميثانـــول 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــاريع المســـؤولية  ــا لصالـــح مشـ مـــن أرباحهـ

ــة. االجتماعيـ
احتياجـــات  دعـــم  الشـــركة  وتســـتهدف 
الحوافـــز  منـــح  خـــالل  مـــن  موظفيهـــا 
برامـــج  وتنفيـــذ  المتميزيـــن،  للموظفيـــن 
ـــة  ـــر أنظمـــة الرعاي التطـــور الوظيفـــي، وتوفي
ــة  ــاعدة الجامعيـ ــار، والمسـ ــة واالدخـ الصحيـ
ألبنـــاء الموظفيـــن، وتوفيـــر النـــادي الصحـــي 

للموظفيـــن. بالشـــركة 

ــه فـــي  ــا ُيحتـــذى بـ ــركة أنموذجـ ــر الشـ وتعتبـ

اســـتدامة البيئـــة وحمايتهـــا، وتمتلـــك نظامـــا 

قويـــا ومشـــهود بـــه دوليـــا إلدارة الســـالمة 

والصحـــة والبيئـــة، كمـــا قدمـــت مســـاهمات 

ــن  ــي البحريـ ــتدامة فـ ــة المسـ ــززة للتنميـ معـ

منهـــا رفـــد المخـــزون الســـمكي فـــي البحريـــن 

ودعـــم القطـــاع الزراعـــي وأهـــداف زيـــادة 

الرقعـــة الخضـــراء.

وتعـــد جيبـــك مـــن الموقعيـــن علـــى مبـــادئ 

تمكيـــن المـــرأة التابعـــة لالتفـــاق العالمـــي 

لألمـــم المتحـــدة، إلـــى جانـــب حرصهـــا علـــى 

تلبيـــة تطلعـــات الشـــباب مـــن خـــالل تشـــكيل 

لجنـــة للشـــباب مختصـــة فـــي التأكـــد مـــن 

ــباب. ــات الشـ ــا لتطلعـ ــتيعاب عملياتهـ اسـ

المحليـــة  الجوائـــز  مـــن  عـــدًدا  وحققـــت 

واإلقليميـــة والدوليـــة فـــي مجـــاالت البيئـــة 

والشـــباب. المـــرأة  وتمكيـــن 

التأسيس: 1979

25

شركة زين البحرين

البحريـــن  زيـــن  تعـــد شـــركة 
فـــي  الرائـــدة  الشـــركات  إحـــدى 
علـــى  ترتكـــز  التـــي  االتصـــاالت  قطـــاع 
تحســـين تجربـــة العمـــالء وتقديـــم أفضـــل 
مـــن  جـــزء  وهـــي  والمنتجـــات،  الخدمـــات 
مجموعـــة زيـــن، مشـــغل االتصـــاالت الرائـــد 
ــا. ــط وإفريقيـ ــرق األوسـ ــة الشـ ــي منطقـ فـ

ـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة  وتلت
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
ودشـــنت الشـــركة عـــدًدا مـــن المبـــادرات 
المبتكـــرة التـــي تســـتهدف رفـــاه الموظفيـــن 
النفســـية  صحتهـــم  وتحســـين  العقلـــي 
ــا  ــن مـ ــة »ويـ ــادرة »BE WELL« وحملـ كمبـ
كنـــت«، إلـــى جانـــب إشـــراك الموظفيـــن 
مســـاعدة  إلـــى  الراميـــة  مبادراتهـــا  فـــي 

المحتاجيـــن.
ـــادرات عـــدة فـــي إطـــار  وقدمـــت الشـــركة مب
مســـاهمتها فـــي حمايـــة البيئـــة، كتطويـــر 

لحاويـــات  المســـتخدمة  التكنولوجيـــا 

االتصـــاالت الخارجيـــة، والعمـــل علـــى تجميـــع 

المخلفـــات اإللكترونيـــة وإعـــادة تدويرهـــا 

بطريقـــة صديقـــة للبيئـــة، والمشـــاركة فـــي 

حمـــالت التشـــجير ضمـــن المبـــادرة الوطنيـــة 

ــي. ــاع الزراعـ ــة القطـ لتنميـ

»زيـــن  برنامـــج  البحريـــن  زيـــن  وأطلقـــت 

ـــر الفـــرص  لتمكيـــن الشـــباب«؛ بهـــدف توفي

حديًثـــا  والمتخرجيـــن  الجامعيـــن  لطلبـــة 

الشـــركة. أقســـام  فـــي مختلـــف  للعمـــل 

وعـــززت الشـــركة دورهـــا فـــي دعـــم المـــرأة 

مـــن خـــالل منـــح الموظفـــات إجـــازة األمومـــة 

لمـــدة 120 يوًمـــا، وتقليـــل ســـاعتين مـــن 

الســـنوات  األربـــع  فـــي  العمـــل  ســـاعات 

األولـــى مـــن والدة أطفالهـــن، وصممـــت 

فـــي  النســـاء  شـــمولية  تعـــزز  برامـــج 

مجـــال العلـــوم والتكنولوجيـــا والهندســـة 

والرياضـــات.

التأسيس: 2003
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مجموعة بي أم أم آي

آي  أم  أم  بـــي  مجموعـــة  تعـــد 
مـــزودا دوليـــا لحلـــول سلســـلة التوريـــد 
الشـــاملة وإدارة المرافـــق المتكاملـــة والشـــحن 
والمشـــتريات،  اللوجســـتية  والخدمـــات 
ــد  ــة مـــن العمـــالء تمتـ ــة متنوعـ ــا مجموعـ ولديهـ
الدوليـــة  المنظمـــات  إلـــى  الحكومـــات  مـــن 

وغيرهـــم.  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
ــددة  ــبة محـ ــة بتخصيـــص نسـ ــزم المجموعـ وتلتـ
مشـــروعات  لدعـــم  الســـنوية  ميزانيتهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 
متعـــددة  مبـــادرات  المجموعـــة  وقدمـــت 
أجهـــزة  كتوفيـــر  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
إعـــادة تدويـــر البالســـتيك والمعـــادن، ورعايـــة 
الفعاليـــات البيئيـــة، والمســـاهمة فـــي توزيـــع 
األكيـــاس القابلـــة للتدويـــر، إلـــى جانـــب دورهـــا 
ـــر  فـــي حفـــظ النعمـــة، إذ ســـاهمت الشـــركة بأكث
مـــن 50 % مـــن وجبـــات جمعيـــة حفـــظ النعمـــة 

منـــذ تأسيســـها.
وســـجلت المجموعـــة حضورهـــا فـــي مختلـــف 

المبـــادرات الداعمـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
كحملـــة »فينـــا خيـــر«، وتوفيـــر أجهـــزة الحاســـب 
تأميـــن  جانـــب  إلـــى  للطلبـــة،  المحمـــول 
المحتاجـــة،  لألســـر  المنزليـــة  المســـتلزمات 
والمســـاعدات  الطبيـــة  األســـرة  وتوفيـــر 
ـــى مبادراتهـــا لدعـــم طاقـــم  ـــة، إضافـــة إل العالجي
عملهـــا، مـــا تضمـــن إطـــالق برنامـــج ســـنوي 
الموظفيـــن.  لـــدى  النفســـية  الصحـــة  لتعزيـــز 
ــا  ــة برامجهـ ــى مواصلـ ــة علـ ــت المجموعـ وحرصـ
شـــملت  والتـــي  المحتاجـــة  لألســـر  الداعمـــة 
الســـلة الغذائيـــة خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، 
ــار  ــي إطـ ــادرات فـ ــن المبـ ــدًدا مـ ــت عـ ــا قدمـ كمـ
دعـــم المـــرأة وتمكيـــن الشـــباب، والتـــي شـــملت 
الدعـــم المالـــي للمشـــاريع، ودعـــم الشـــركات 
الصغيـــرة فـــي طـــرح منتجاتهـــا للعـــرض فـــي 
الدراســـية  المنـــح  وتقديـــم  األســـرة،  أســـواق 
الفريـــج،  مالعـــب  مبـــادرة  ودعـــم  الطبيـــة، 
والمســـاهمة فـــي حمـــالت التوعيـــة بســـرطان 

الثـــدي وغيرهـــا.

التأسيس: 1883
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تعـــد  مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
المصرفـــي  العمـــل  رّواد  مـــن 
ـــا انتشـــار  ـــم، وله ـــى مســـتوى العال اإلســـالمي عل
جغرافـــي واســـع مـــن خـــالل وحـــدات مصرفّيـــة 

تابعـــة ومكاتـــب تمثيـــل فـــي 16 دولـــة.
وتخصـــص المجموعـــة نســـًبا ســـنوية متفاوتـــة 
المســـؤولية  لمشـــروعات  أرباحهـــا  مـــن 

. عيـــة الجتما ا
وتعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة جـــزًءا مـــن ثقافـــة 
ــتركة،  ــة المشـ ــذه القيمـ ــد هـ ــة، ولتأكيـ المجموعـ
يخصـــص كل بنـــك مـــن المجموعـــة التـــي تضـــم 
ــام  ــاعات كل عـ ــن السـ ــا مـ ــدًدا معيًنـ ــًكا، عـ 12 بنـ
لبرنامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة، مـــن خـــالل 
المشـــاركة فـــي المجتمـــع واألنشـــطة المختلفـــة 
ـــادرات التـــي  ـــا فـــي المب للمســـاهمة نقـــًدا أو عينًي

تضيـــف قيمـــة للمجتمـــع.
ـــدة  ـــن برامـــج ع ـــة فـــي البحري واعتمـــدت المجموع
فـــي ســـبيل حمايـــة البيئـــة، عبـــر اســـتخدام نظـــام 
إدارة المبانـــي لتوفيـــر الكهربـــاء خـــارج أوقـــات 

ـــارد لتبريـــد المبنـــي  الـــدوام، واســـتخدام المـــاء الب
وتوفيـــر الطاقـــة، واســـتخدام نظـــام اإلضـــاءة 
جانـــب  إلـــى  الطاقـــة،  لتوفيـــر  اآللـــي  والمـــاء 
اســـتخدام زجـــاج خـــاص بتقليـــل درجـــة الحـــرارة 

وتوفيـــر الطاقـــة.
ــا  ــام 2020 دعًمـ ــالل العـ ــة خـ ــت المجموعـ وقدمـ
ــة  ــة الصحيـ ــم الرعايـ ــار دعـ ــي إطـ ــخًيا فـ ــا سـ مالًيـ

ــن. ــي مملـــك البحريـ فـ
المســـتدامة  االجتماعيـــة  التمويـــالت  وتمثـــل 
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أهـــداف المجموعـــة وغاياتهـــا، 
التنميـــة  أهـــداف  إشـــراك  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
مجموعـــة  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة 

البركـــة.
وتولـــي المجموعـــة اهتماًمـــا بالًغـــا لدعـــم البرامـــج 
الشـــبابية والرياضيـــة، إلـــى جانـــب العمـــل علـــى 
تمكيـــن المـــرأة، إذ يتـــم العمـــل علـــى تشـــكيل 
لجنـــة لتكافـــؤ الفـــرص فـــي البحريـــن لتمكيـــن 
المـــرأة مـــن تولـــي مراكـــز متقدمـــة بالمجموعـــة، 

وتحقيـــق التـــوازن بيـــن العمـــل والمنـــزل.

التأسيس: 1984
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آي  أم  أم  بـــي  مجموعـــة  تعـــد 
مـــزودا دوليـــا لحلـــول سلســـلة التوريـــد 
الشـــاملة وإدارة المرافـــق المتكاملـــة والشـــحن 
والمشـــتريات،  اللوجســـتية  والخدمـــات 
ــد  ــة مـــن العمـــالء تمتـ ــة متنوعـ ــا مجموعـ ولديهـ
الدوليـــة  المنظمـــات  إلـــى  الحكومـــات  مـــن 

وغيرهـــم.  الحكوميـــة  غيـــر  والمنظمـــات 
ــددة  ــبة محـ ــة بتخصيـــص نسـ ــزم المجموعـ وتلتـ
مشـــروعات  لدعـــم  الســـنوية  ميزانيتهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 
متعـــددة  مبـــادرات  المجموعـــة  وقدمـــت 
أجهـــزة  كتوفيـــر  البيئـــة  علـــى  الحفـــاظ  فـــي 
إعـــادة تدويـــر البالســـتيك والمعـــادن، ورعايـــة 
الفعاليـــات البيئيـــة، والمســـاهمة فـــي توزيـــع 
األكيـــاس القابلـــة للتدويـــر، إلـــى جانـــب دورهـــا 
ـــر  فـــي حفـــظ النعمـــة، إذ ســـاهمت الشـــركة بأكث
مـــن 50 % مـــن وجبـــات جمعيـــة حفـــظ النعمـــة 

منـــذ تأسيســـها.
وســـجلت المجموعـــة حضورهـــا فـــي مختلـــف 

المبـــادرات الداعمـــة لمواجهـــة جائحـــة كورونـــا 
كحملـــة »فينـــا خيـــر«، وتوفيـــر أجهـــزة الحاســـب 
تأميـــن  جانـــب  إلـــى  للطلبـــة،  المحمـــول 
المحتاجـــة،  لألســـر  المنزليـــة  المســـتلزمات 
والمســـاعدات  الطبيـــة  األســـرة  وتوفيـــر 
ـــى مبادراتهـــا لدعـــم طاقـــم  ـــة، إضافـــة إل العالجي
عملهـــا، مـــا تضمـــن إطـــالق برنامـــج ســـنوي 
الموظفيـــن.  لـــدى  النفســـية  الصحـــة  لتعزيـــز 
ــا  ــة برامجهـ ــى مواصلـ ــة علـ ــت المجموعـ وحرصـ
شـــملت  والتـــي  المحتاجـــة  لألســـر  الداعمـــة 
الســـلة الغذائيـــة خـــالل شـــهر رمضـــان المبـــارك، 
ــار  ــي إطـ ــادرات فـ ــن المبـ ــدًدا مـ ــت عـ ــا قدمـ كمـ
دعـــم المـــرأة وتمكيـــن الشـــباب، والتـــي شـــملت 
الدعـــم المالـــي للمشـــاريع، ودعـــم الشـــركات 
الصغيـــرة فـــي طـــرح منتجاتهـــا للعـــرض فـــي 
الدراســـية  المنـــح  وتقديـــم  األســـرة،  أســـواق 
الفريـــج،  مالعـــب  مبـــادرة  ودعـــم  الطبيـــة، 
والمســـاهمة فـــي حمـــالت التوعيـــة بســـرطان 

الثـــدي وغيرهـــا.
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تعـــد  مجموعـــة البركـــة المصرفيـــة 
المصرفـــي  العمـــل  رّواد  مـــن 
ـــا انتشـــار  ـــم، وله ـــى مســـتوى العال اإلســـالمي عل
جغرافـــي واســـع مـــن خـــالل وحـــدات مصرفّيـــة 

تابعـــة ومكاتـــب تمثيـــل فـــي 16 دولـــة.
وتخصـــص المجموعـــة نســـًبا ســـنوية متفاوتـــة 
المســـؤولية  لمشـــروعات  أرباحهـــا  مـــن 

. عيـــة الجتما ا
وتعـــد المســـؤولية االجتماعيـــة جـــزًءا مـــن ثقافـــة 
ــتركة،  ــة المشـ ــذه القيمـ ــد هـ ــة، ولتأكيـ المجموعـ
يخصـــص كل بنـــك مـــن المجموعـــة التـــي تضـــم 
ــام  ــاعات كل عـ ــن السـ ــا مـ ــدًدا معيًنـ ــًكا، عـ 12 بنـ
لبرنامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة، مـــن خـــالل 
المشـــاركة فـــي المجتمـــع واألنشـــطة المختلفـــة 
ـــادرات التـــي  ـــا فـــي المب للمســـاهمة نقـــًدا أو عينًي

تضيـــف قيمـــة للمجتمـــع.
ـــدة  ـــن برامـــج ع ـــة فـــي البحري واعتمـــدت المجموع
فـــي ســـبيل حمايـــة البيئـــة، عبـــر اســـتخدام نظـــام 
إدارة المبانـــي لتوفيـــر الكهربـــاء خـــارج أوقـــات 

ـــارد لتبريـــد المبنـــي  الـــدوام، واســـتخدام المـــاء الب
وتوفيـــر الطاقـــة، واســـتخدام نظـــام اإلضـــاءة 
جانـــب  إلـــى  الطاقـــة،  لتوفيـــر  اآللـــي  والمـــاء 
اســـتخدام زجـــاج خـــاص بتقليـــل درجـــة الحـــرارة 

وتوفيـــر الطاقـــة.
ــا  ــام 2020 دعًمـ ــالل العـ ــة خـ ــت المجموعـ وقدمـ
ــة  ــة الصحيـ ــم الرعايـ ــار دعـ ــي إطـ ــخًيا فـ ــا سـ مالًيـ

ــن. ــي مملـــك البحريـ فـ
المســـتدامة  االجتماعيـــة  التمويـــالت  وتمثـــل 
جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن أهـــداف المجموعـــة وغاياتهـــا، 
التنميـــة  أهـــداف  إشـــراك  خـــالل  مـــن  وذلـــك 
مجموعـــة  فـــي  المتحـــدة  لألمـــم  المســـتدامة 

البركـــة.
وتولـــي المجموعـــة اهتماًمـــا بالًغـــا لدعـــم البرامـــج 
الشـــبابية والرياضيـــة، إلـــى جانـــب العمـــل علـــى 
تمكيـــن المـــرأة، إذ يتـــم العمـــل علـــى تشـــكيل 
لجنـــة لتكافـــؤ الفـــرص فـــي البحريـــن لتمكيـــن 
المـــرأة مـــن تولـــي مراكـــز متقدمـــة بالمجموعـــة، 

وتحقيـــق التـــوازن بيـــن العمـــل والمنـــزل.

التأسيس: 1984
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شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة )باسرك(

ــركة البحريـــن إلصـــالح  ــد شـ تعـ
)باســـرك(  والهندســـة  الســـفن 
فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات  أبـــرز  إحـــدى 
والصيانـــة  التصليـــح  خدمـــات  تقديـــم 
للســـفن والمقـــاوالت الهندســـية والتجاريـــة 

المنطقـــة. مســـتوى  علـــى 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
وتركـــز الشـــركة علـــى خلـــق بيئـــة عمـــل تتســـم 
بالتنـــوع والشـــمولية، مـــن خـــالل إتاحـــة فـــرص 
الترقـــي لجميـــع الموظفيـــن، إضافـــة إلـــى 
التـــزام الشـــركة بتوفيـــر التدريـــب وتعليـــم 
الـــدورات  المهـــارات االحترافيـــة، وتقديـــم 
والســـالمة  بالصحـــة  المتعلقـــة  التدريبيـــة 
واإلســـعافات األوليـــة واالســـتدامة واألمـــن 
علـــى  والعمـــل  لموظفيهـــا،  الســـيبراني 
خـــالل  مـــن  الموظفيـــن  رفاهيـــة  تحســـين 
المنتظمـــة،  الصحيـــة  الفحوصـــات  إجـــراء 

وتقديـــم الدعـــم المالـــي لهـــم واالحتفـــال 
بنجاحاتهـــم.

ونفـــذت الشـــركة مبـــادرات معـــززة للتنميـــة 
علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة  عبـــر  المســـتدامة 
الطاقـــة المتجـــددة، وتشـــجيع إعـــادة التدويـــر، 
ثقافـــة  وخلـــق  االنســـكابات،  وتقليـــل 
مؤسســـية حساســـة تجـــاه البيئـــة، واتباعهـــا 
النفايـــات  إدارة  فـــي  صارمـــة  إرشـــادات 

وإعـــادة تدويـــر المـــواد الخـــام.
وتقـــدم الشـــركة العديـــد مـــن المســـاهمات 
الســـخية فـــي إطـــار تحســـين الرعايـــة الصحيـــة 
البحريـــن،  فـــي  االجتماعيـــة  والخدمـــات 
والتـــي تضمنـــت التبـــرع باألجهـــزة الطبيـــة 
المتطـــورة وعاليـــة التكلفـــة فـــي معالجـــة 
أمـــراض القلـــب والســـرطان وغســـيل الكلـــى.

إلـــى  الراميـــة  أهدافهـــا  الشـــركة  وتترجـــم 
تمكيـــن الشـــباب والمـــرأة، عبـــر منـــح األولويـــة 
ــي  ــة فـ ــذه الفئـ ــن هـ ــة مـ ــاءات الوطنيـ للكفـ

التوظيـــف وتولـــي المناصـــب اإلداريـــة.
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الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

تعـــد الشـــركة العربيـــة لبنـــاء 
وإصـــالح الســـفن )أســـري( الشـــركة 
الرائـــدة فـــي الخليـــج العربـــي فـــي مجـــال اإلصـــالح 
ـــًرا  ـــن مق ـــي اتخـــذت البحري ـــع البحـــري الت والتصني

لعملهـــا، وتمتلـــك خبـــرة ألكثـــر مـــن 45 عاًمـــا.

خطـــة  بنـــاء  علـــى  حالًيـــا  الشـــركة  وتعكـــف 
ــتراتيجية للمســـؤولية االجتماعيـــة، ســـتضم  إسـ
بهـــا  تقـــوم  التـــي  واألعمـــال  المبـــادرات  كل 
واضحـــة  إســـتراتيجية  مظلـــة  تحـــت  الشـــركة 
 )iso 26000( ــر ــاد علـــى معاييـ المعالـــم باالعتمـ
للمســـؤولية االجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى تخصيـــص 
لمشـــاريع  الميزانيـــة  مـــن  محـــددة  نســـبة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

مبادراتهـــا  تضميـــن  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
والمهنيـــة  المعيشـــية  االحتياجـــات  دعـــم 
ـــي تشـــمل التدريـــب والقـــروض  ـــن والت للموظفي
الحســـنة وقـــروض البنـــاء، ومخطـــط االدخـــار، 
عـــن  فضـــال  الصحـــي،  والتأميـــن  والرعايـــة 

الحوافـــز التقديريـــة للموظفيـــن للمتميزيـــن، إلـــى 
جانـــب تنفيـــذ العديـــد مـــن األنشـــطة الترفيهيـــة 
النفقـــات  وتغطيـــة  والحفـــالت،  والرياضيـــة 
المرحلـــة  فـــي  الموظفيـــن  ألبنـــاء  التعليميـــة 

الجامعيـــة.

وأطلقـــت الشـــركة العديـــد مـــن المبـــادرات 
الداعمـــة ألهـــداف االســـتدامة البيئيـــة مـــن خـــالل 
االســـتثمار فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع الخضـــراء 
الطاقـــة  للبيئـــة، ومشـــاريع كفـــاءة  الصديقـــة 
المتجـــددة،  الطاقـــة  مصـــادر  نحـــو  والتحـــول 
واســـتقدام اآلالت الحديثـــة والمتطـــورة التـــي 
تســـهم فـــي التقليـــل مـــن اســـتهالك الطاقـــة 
وخفـــض االنبعـــاث، إضافـــة إلـــى المســـاهمة 

فـــي حمـــالت التشـــجير الوطنيـــة.

ـــن المـــرأة  وترجمـــت الشـــركة دورهـــا فـــي تمكي
والشـــباب مـــن خـــالل زيـــادة نســـبة توظيـــف 
النســـاء ورفـــع حصتهـــا فـــي تولـــي المناصـــب 
العليـــا، وتقديـــم البرامـــج التدريبيـــة للموظفيـــن 
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شركة البحرين لتصليح السفن والهندسة )باسرك(

ــركة البحريـــن إلصـــالح  ــد شـ تعـ
)باســـرك(  والهندســـة  الســـفن 
فـــي  المتخصصـــة  الشـــركات  أبـــرز  إحـــدى 
والصيانـــة  التصليـــح  خدمـــات  تقديـــم 
للســـفن والمقـــاوالت الهندســـية والتجاريـــة 

المنطقـــة. مســـتوى  علـــى 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
وتركـــز الشـــركة علـــى خلـــق بيئـــة عمـــل تتســـم 
بالتنـــوع والشـــمولية، مـــن خـــالل إتاحـــة فـــرص 
الترقـــي لجميـــع الموظفيـــن، إضافـــة إلـــى 
التـــزام الشـــركة بتوفيـــر التدريـــب وتعليـــم 
الـــدورات  المهـــارات االحترافيـــة، وتقديـــم 
والســـالمة  بالصحـــة  المتعلقـــة  التدريبيـــة 
واإلســـعافات األوليـــة واالســـتدامة واألمـــن 
علـــى  والعمـــل  لموظفيهـــا،  الســـيبراني 
خـــالل  مـــن  الموظفيـــن  رفاهيـــة  تحســـين 
المنتظمـــة،  الصحيـــة  الفحوصـــات  إجـــراء 

وتقديـــم الدعـــم المالـــي لهـــم واالحتفـــال 
بنجاحاتهـــم.

ونفـــذت الشـــركة مبـــادرات معـــززة للتنميـــة 
علـــى  االعتمـــاد  زيـــادة  عبـــر  المســـتدامة 
الطاقـــة المتجـــددة، وتشـــجيع إعـــادة التدويـــر، 
ثقافـــة  وخلـــق  االنســـكابات،  وتقليـــل 
مؤسســـية حساســـة تجـــاه البيئـــة، واتباعهـــا 
النفايـــات  إدارة  فـــي  صارمـــة  إرشـــادات 

وإعـــادة تدويـــر المـــواد الخـــام.
وتقـــدم الشـــركة العديـــد مـــن المســـاهمات 
الســـخية فـــي إطـــار تحســـين الرعايـــة الصحيـــة 
البحريـــن،  فـــي  االجتماعيـــة  والخدمـــات 
والتـــي تضمنـــت التبـــرع باألجهـــزة الطبيـــة 
المتطـــورة وعاليـــة التكلفـــة فـــي معالجـــة 
أمـــراض القلـــب والســـرطان وغســـيل الكلـــى.

إلـــى  الراميـــة  أهدافهـــا  الشـــركة  وتترجـــم 
تمكيـــن الشـــباب والمـــرأة، عبـــر منـــح األولويـــة 
ــي  ــة فـ ــذه الفئـ ــن هـ ــة مـ ــاءات الوطنيـ للكفـ

التوظيـــف وتولـــي المناصـــب اإلداريـــة.

التأسيس: 1962
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الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(

تعـــد الشـــركة العربيـــة لبنـــاء 
وإصـــالح الســـفن )أســـري( الشـــركة 
الرائـــدة فـــي الخليـــج العربـــي فـــي مجـــال اإلصـــالح 
ـــًرا  ـــن مق ـــي اتخـــذت البحري ـــع البحـــري الت والتصني

لعملهـــا، وتمتلـــك خبـــرة ألكثـــر مـــن 45 عاًمـــا.

خطـــة  بنـــاء  علـــى  حالًيـــا  الشـــركة  وتعكـــف 
ــتراتيجية للمســـؤولية االجتماعيـــة، ســـتضم  إسـ
بهـــا  تقـــوم  التـــي  واألعمـــال  المبـــادرات  كل 
واضحـــة  إســـتراتيجية  مظلـــة  تحـــت  الشـــركة 
 )iso 26000( ــر ــاد علـــى معاييـ المعالـــم باالعتمـ
للمســـؤولية االجتماعيـــة، إضافـــة إلـــى تخصيـــص 
لمشـــاريع  الميزانيـــة  مـــن  محـــددة  نســـبة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

مبادراتهـــا  تضميـــن  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
والمهنيـــة  المعيشـــية  االحتياجـــات  دعـــم 
ـــي تشـــمل التدريـــب والقـــروض  ـــن والت للموظفي
الحســـنة وقـــروض البنـــاء، ومخطـــط االدخـــار، 
عـــن  فضـــال  الصحـــي،  والتأميـــن  والرعايـــة 

الحوافـــز التقديريـــة للموظفيـــن للمتميزيـــن، إلـــى 
جانـــب تنفيـــذ العديـــد مـــن األنشـــطة الترفيهيـــة 
النفقـــات  وتغطيـــة  والحفـــالت،  والرياضيـــة 
المرحلـــة  فـــي  الموظفيـــن  ألبنـــاء  التعليميـــة 

الجامعيـــة.

وأطلقـــت الشـــركة العديـــد مـــن المبـــادرات 
الداعمـــة ألهـــداف االســـتدامة البيئيـــة مـــن خـــالل 
االســـتثمار فـــي العديـــد مـــن المشـــاريع الخضـــراء 
الطاقـــة  للبيئـــة، ومشـــاريع كفـــاءة  الصديقـــة 
المتجـــددة،  الطاقـــة  مصـــادر  نحـــو  والتحـــول 
واســـتقدام اآلالت الحديثـــة والمتطـــورة التـــي 
تســـهم فـــي التقليـــل مـــن اســـتهالك الطاقـــة 
وخفـــض االنبعـــاث، إضافـــة إلـــى المســـاهمة 

فـــي حمـــالت التشـــجير الوطنيـــة.

ـــن المـــرأة  وترجمـــت الشـــركة دورهـــا فـــي تمكي
والشـــباب مـــن خـــالل زيـــادة نســـبة توظيـــف 
النســـاء ورفـــع حصتهـــا فـــي تولـــي المناصـــب 
العليـــا، وتقديـــم البرامـــج التدريبيـــة للموظفيـــن 
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شركة stc البحرين

ُتعـــد  شـــركة stc البحريـــن إحـــدى 
والتـــي   ،stc مجموعـــة  شـــركات 
التقـــدم  نحـــو  دافعـــة  قـــوة  تمثـــل  أصبحـــت 
ــل  ــاالت والتواصـ ــال االتصـ ــي مجـ ــر فـ والتطويـ
عبـــر  الرقميـــة  الماليـــة  والخدمـــات  الرقمـــي 
الموبايـــل لتســـهيل حيـــاة عمالئهـــا ومنحهـــم 

حيـــاة أكثـــر رفاهيـــة وأمًنـــا.
وخـــالل مســـيرة 12 عاًمـــا التزمـــت الشـــركة بدعـــم 
ــا للمســـؤولية  ــر برنامجهـ المجتمـــع المحلـــي عبـ
المجتمعيـــة »stc جســـور« بمـــا يمثـــل جوهـــر 
الشـــركة، إذ أطلقـــت العديـــد مـــن المبـــادرات 
ــى  ــرة علـ ــادة كبيـ ــت إشـ ــي لقيـ ــة التـ المجتمعيـ

ــي. ــي واإلقليمـ ــتوى المحلـ المسـ
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة مـــن أرباحهـــا 
المســـؤولية  مشـــروعات  لتنفيـــذ  الســـنوية 
ــن  ــددة مـ ــبة المحـ ــى النسـ ــاء علـ ــة بنـ االجتماعيـ

قبـــل هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت.
التـــي  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  وللشـــركة 
تســـتهدف حمايـــة البيئـــة كمبادرتهـــا )أشـــجار 

مـــن أجـــل الحيـــاة( التـــي تهـــدف لمضاعفـــة عـــدد 

األشـــجار المزروعـــة فـــي المملكـــة، إضافـــة إلـــى 

مبـــادرة )حفـــظ النعمـــة( لتشـــجيع ســـلوك التبـــرع 

بالطعـــام لتقليـــل الهـــدر ودعـــم المحتاجيـــن، 

وبرنامـــج )فريـــج stc(، الـــذي ســـاهم فـــي ترميـــم 

وتأثيـــث منـــازل عـــدد مـــن األســـر المتعففـــة، 

وتقديـــم عـــدد مـــن المنـــح التعليميـــة للطلبـــة، 

تقليـــص االعتمـــاد علـــى  إلـــى جانـــب جهـــود 

ــتيك. ــر البالسـ ــادة تدويـ ــورق وإعـ الـ

مـــن  واســـعة  مجموعـــة  الشـــركة  ونفـــذت 

البرامـــج الراميـــة إلـــى تمكيـــن الشـــباب، مـــن 

خـــالل توفيـــر فـــرص العمـــل معهـــا، وإطـــالق 

برنامـــج التدريـــب المهنـــي التـــي اســـتقطبت 

أكثـــر مـــن 10 آالف طالـــب وطالبـــة، إضافـــة 

إلـــى رعايـــة المواهـــب الكرويـــة وإتاحـــة فرصـــة 

التدريـــب لهـــا بأكاديميـــة مانشســـتر يونايتـــد 

لكـــرة القـــدم والتـــي اســـتقطبت حوالـــي 6 آالف 

مشـــارك علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة. 

التأسيس: 2010

31

شركة درة البحرين

تعـــد  درة البحريـــن إحـــدى 
العقـــاري،  التطويـــر  شـــركات 
والتـــي تأسســـت لتطويـــر مدينـــة متكاملـــة 
15 جزيـــرة ســـكنية فـــي جنـــوب  تضـــم 
شـــرق مملكـــة البحريـــن تحـــت مســـمى 
درة البحريـــن، وهـــو المشـــروع األول مـــن 
نوعـــه الـــذي يوفـــر فلـــال فخمـــة عائليـــة 
ذات إطاللـــة بحريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن.
نســـبة  بتخصيـــص  الشـــركة  وتلتـــزم 
أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع  مـــن  محـــددة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 
االجتماعيـــة  أنشـــطتها  الشـــركة  وتركـــز 
لموظفيهـــا علـــى الفعاليـــات الترفيهيـــة 
والتوعويـــة، المحفـــزة علـــى اتبـــاع أســـلوب 

ــاة صحـــي. حيـ
دعمهـــا  إطـــار  فـــي  الشـــركة  ونفـــذت 
للجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة 
شـــملت  التـــي  المبـــادرات  مـــن  عـــدًدا 
األوراق  تدويـــر  إعـــادة  علـــى  التشـــجيع 

المســـتخدمة  البالســـتيكية  والمـــواد 
الشـــروع  جانـــب  إلـــى  الشـــركة،  فـــي 
فـــي التنســـيق لبـــدء اســـتخدام الطاقـــة 
الشمســـية فـــي الفلـــل الجديـــدة وأتمتـــة 

االســـتهالك. لترشـــيد  اإلنـــارة 
فعالياتهـــا  بـــإدراج  الشـــركة  وتهتـــم 
الســـنوية للمســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن 
خطـــة الشـــركة للعالقـــات المؤسســـية، 
الهمـــم  ذوي  ودعـــم  كالرياضـــات 
والمشـــاركة فـــي المناســـبات االجتماعيـــة 

الوطنيـــة.
وعمـــدت الشـــركة إلـــى تضميـــن المـــرأة 
فـــي لوائحهـــا، بهـــدف تشـــجيعها علـــى 
العطـــاء واإلنتـــاج، عبـــر إجـــازات الرعايـــة 
أنهـــا  كمـــا  العمـــل،  ســـاعات  ومرونـــة 
فـــي  الشـــباب  تمكيـــن  علـــى  تحـــرص 
المؤسســـة، إذ إن 40 % مـــن موظفـــي 
الشـــركة ممـــن ال تتجـــاوز أعمارهـــم 40 

عاًمـــا.

التأسيس: 2003

30



شركة stc البحرين

ُتعـــد  شـــركة stc البحريـــن إحـــدى 
والتـــي   ،stc مجموعـــة  شـــركات 
التقـــدم  نحـــو  دافعـــة  قـــوة  تمثـــل  أصبحـــت 
ــل  ــاالت والتواصـ ــال االتصـ ــي مجـ ــر فـ والتطويـ
عبـــر  الرقميـــة  الماليـــة  والخدمـــات  الرقمـــي 
الموبايـــل لتســـهيل حيـــاة عمالئهـــا ومنحهـــم 

حيـــاة أكثـــر رفاهيـــة وأمًنـــا.
وخـــالل مســـيرة 12 عاًمـــا التزمـــت الشـــركة بدعـــم 
ــا للمســـؤولية  ــر برنامجهـ المجتمـــع المحلـــي عبـ
المجتمعيـــة »stc جســـور« بمـــا يمثـــل جوهـــر 
الشـــركة، إذ أطلقـــت العديـــد مـــن المبـــادرات 
ــى  ــرة علـ ــادة كبيـ ــت إشـ ــي لقيـ ــة التـ المجتمعيـ

ــي. ــي واإلقليمـ ــتوى المحلـ المسـ
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة مـــن أرباحهـــا 
المســـؤولية  مشـــروعات  لتنفيـــذ  الســـنوية 
ــن  ــددة مـ ــبة المحـ ــى النسـ ــاء علـ ــة بنـ االجتماعيـ

قبـــل هيئـــة تنظيـــم االتصـــاالت.
التـــي  المبـــادرات  مـــن  العديـــد  وللشـــركة 
تســـتهدف حمايـــة البيئـــة كمبادرتهـــا )أشـــجار 

مـــن أجـــل الحيـــاة( التـــي تهـــدف لمضاعفـــة عـــدد 

األشـــجار المزروعـــة فـــي المملكـــة، إضافـــة إلـــى 

مبـــادرة )حفـــظ النعمـــة( لتشـــجيع ســـلوك التبـــرع 

بالطعـــام لتقليـــل الهـــدر ودعـــم المحتاجيـــن، 

وبرنامـــج )فريـــج stc(، الـــذي ســـاهم فـــي ترميـــم 

وتأثيـــث منـــازل عـــدد مـــن األســـر المتعففـــة، 

وتقديـــم عـــدد مـــن المنـــح التعليميـــة للطلبـــة، 

تقليـــص االعتمـــاد علـــى  إلـــى جانـــب جهـــود 

ــتيك. ــر البالسـ ــادة تدويـ ــورق وإعـ الـ

مـــن  واســـعة  مجموعـــة  الشـــركة  ونفـــذت 

البرامـــج الراميـــة إلـــى تمكيـــن الشـــباب، مـــن 

خـــالل توفيـــر فـــرص العمـــل معهـــا، وإطـــالق 

برنامـــج التدريـــب المهنـــي التـــي اســـتقطبت 

أكثـــر مـــن 10 آالف طالـــب وطالبـــة، إضافـــة 

إلـــى رعايـــة المواهـــب الكرويـــة وإتاحـــة فرصـــة 

التدريـــب لهـــا بأكاديميـــة مانشســـتر يونايتـــد 

لكـــرة القـــدم والتـــي اســـتقطبت حوالـــي 6 آالف 

مشـــارك علـــى مـــدى الســـنوات الماضيـــة. 

التأسيس: 2010
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شركة درة البحرين

تعـــد  درة البحريـــن إحـــدى 
العقـــاري،  التطويـــر  شـــركات 
والتـــي تأسســـت لتطويـــر مدينـــة متكاملـــة 
15 جزيـــرة ســـكنية فـــي جنـــوب  تضـــم 
شـــرق مملكـــة البحريـــن تحـــت مســـمى 
درة البحريـــن، وهـــو المشـــروع األول مـــن 
نوعـــه الـــذي يوفـــر فلـــال فخمـــة عائليـــة 
ذات إطاللـــة بحريـــة فـــي مملكـــة البحريـــن.

نســـبة  بتخصيـــص  الشـــركة  وتلتـــزم 
أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع  مـــن  محـــددة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 
االجتماعيـــة  أنشـــطتها  الشـــركة  وتركـــز 
لموظفيهـــا علـــى الفعاليـــات الترفيهيـــة 
والتوعويـــة، المحفـــزة علـــى اتبـــاع أســـلوب 

ــاة صحـــي. حيـ
دعمهـــا  إطـــار  فـــي  الشـــركة  ونفـــذت 
للجهـــود الوطنيـــة للحفـــاظ علـــى البيئـــة 
شـــملت  التـــي  المبـــادرات  مـــن  عـــدًدا 
األوراق  تدويـــر  إعـــادة  علـــى  التشـــجيع 

المســـتخدمة  البالســـتيكية  والمـــواد 
الشـــروع  جانـــب  إلـــى  الشـــركة،  فـــي 
فـــي التنســـيق لبـــدء اســـتخدام الطاقـــة 
الشمســـية فـــي الفلـــل الجديـــدة وأتمتـــة 

االســـتهالك. لترشـــيد  اإلنـــارة 
فعالياتهـــا  بـــإدراج  الشـــركة  وتهتـــم 
الســـنوية للمســـؤولية االجتماعيـــة ضمـــن 
خطـــة الشـــركة للعالقـــات المؤسســـية، 
الهمـــم  ذوي  ودعـــم  كالرياضـــات 
والمشـــاركة فـــي المناســـبات االجتماعيـــة 

الوطنيـــة.
وعمـــدت الشـــركة إلـــى تضميـــن المـــرأة 
فـــي لوائحهـــا، بهـــدف تشـــجيعها علـــى 
العطـــاء واإلنتـــاج، عبـــر إجـــازات الرعايـــة 
أنهـــا  كمـــا  العمـــل،  ســـاعات  ومرونـــة 
فـــي  الشـــباب  تمكيـــن  علـــى  تحـــرص 
المؤسســـة، إذ إن 40 % مـــن موظفـــي 
الشـــركة ممـــن ال تتجـــاوز أعمارهـــم 40 

عاًمـــا.

التأسيس: 2003
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شركة الفنادق الوطنية

تعـــد شـــركة الفنـــادق الوطنيـــة 
إحـــدى أكبـــر الشـــركات الســـياحية 
تعمـــل  والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
علـــى تنميـــة وتعميـــق دور الســـياحة فـــي 
االقتصـــاد البحرينـــي، بالتعـــاون مـــع الجهـــات 

الرســـمية المختصـــة.
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــاريع المســـؤولية  ــا لصالـــح مشـ مـــن أرباحهـ

ــة. االجتماعيـ
برامـــج  لموظفيهـــا  الشـــركة  وتقـــدم 
ومبـــادرات اجتماعيـــة تمثلـــت فـــي الدعـــم 
المالـــي للموظفيـــن وأســـرهم، وتشـــكيل 
لجنـــة اجتماعيـــة إلســـعاد الموظفيـــن وتوفيـــر 
بيئـــة عمـــل مالئمـــة لهـــم، إلـــى جانـــب العمـــل 
علـــى تنظيـــم المناســـبات الترفيهيـــة بشـــكل 

دوري.
ونفـــذت الشـــركة مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
خـــالل  مـــن  البيئـــة  حمايـــة  إطـــار  فـــي 
االســـتغناء التدريجـــي عـــن اســـتخدام الـــورق، 

واســـتخدام المصابيـــح الموفـــرة للطاقـــة، 

واعتمـــاد غـــاز التكييـــف المالئـــم، واســـتبدال 

ـــة  ـــدة صديق ـــرى جدي ـــدات القديمـــة بأخ المع

للبيئـــة، واســـتخدام مصابيـــح االستشـــعار 

بالحركـــة، وإعـــادة تدويـــر البالســـتيك.

اســـتراتيجية  خطـــة  الشـــركة  وتعتمـــد 

ــزًءا  ــة، وتخصـــص جـ ــؤولية االجتماعيـ للمسـ

المالـــي  الدعـــم  لتقديـــم  ميزانياتهـــا  مـــن 

وتعمـــل  الخيريـــة،  للجمعيـــات  والعينـــي 

ـــز حضورهـــا فـــي  ـــن المـــرأة وتعزي ـــى تمكي عل

القياديـــة. المناصـــب 

االســـتدامة  بمبـــادئ  الشـــركة  وتؤمـــن 

والتنافســـية لتحقيـــق أهـــداف ومبـــادئ رؤيـــة 

2030، وتســـتهدف  البحريـــن االقتصاديـــة 

ـــن بمعـــدالت  ـــد مـــن البحرينيي توظيـــف المزي

ـــز األمـــن  ـــى تعزي ـــة، والعمـــل عل أجـــور مرتفع

فـــرص  وزيـــادة  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 

تحســـين المســـتوى المعيشـــي للمواطنيـــن.

التأسيس: 1974
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مجموعة فنادق الخليج

تعـــد مجموعـــة فنـــادق الخليـــج 
فـــي  الرائـــدة  المجموعـــات  مـــن 
مملكـــة  فـــي  والفندقـــة  الضيافـــة  قطـــاع 
البحريـــن، إذ يعتبـــر فنـــدق الخليـــج أول فنـــدق 

خمـــس نجـــوم فـــي مملكـــة البحريـــن.
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
ــا  ــزام بواجبهـ ــى االلتـ ــة علـ ــرص المجموعـ وتحـ
تجـــاه المجتمـــع عبـــر مـــد يـــد العـــون للجمعيـــات 
الســـنوية،  بالتبرعـــات  والمجتمـــع  الخيريـــة 
ــات  ــطة والفعاليـ ــن األنشـ ــد مـ ــم للعديـ والدعـ
فـــي مختلـــف المجـــاالت، كرعايـــة المؤتمـــرات 
والتـــراث  بالثقافـــة  واالهتمـــام  والنـــدوات 
الوطنـــي والرياضـــة والصحـــة العامـــة ورعايـــة 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة.
مـــن  حزمـــة  لموظفيهـــا  الشـــركة  وتقـــدم 
الداعمـــة  االجتماعيـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 
لهـــم مـــن خـــالل البرامـــج التدريبيـــة، وتطويـــر 

والكشـــف  والقياديـــة،  اإلداريـــة  المهـــارات 
الـــدوري للصحـــة العامـــة، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ 
العديـــد مـــن الفعاليـــات الداخليـــة التـــي تشـــجع 

علـــى اللياقـــة والصحـــة البدنيـــة.
ــات  ــم التبرعـ ــة علـــى تقديـ وتحـــرص المجموعـ
الســـنوية للعديـــد مـــن المؤسســـات المختصـــة 
بحمايـــة البيئـــة والحيـــاة الفطريـــة، كجمعيـــة 
الرفـــق بالحيـــوان، ومحميـــة العريـــن، إضافـــة 
إلـــى حـــث موظفـــي الشـــركة علـــى ترشـــيد 
اســـتهالك الطاقـــة والـــورق والمـــاء، والتشـــجيع 
ـــات  ـــادة النبات ـــر، وزي ـــادة التدوي ـــة إع ـــى ثقاف عل

الداخليـــة والخارجيـــة فـــي المبنـــى.
تعزيـــز  فـــي  التزامهـــا  المجموعـــة  وجســـدت 
عبـــر  المملكـــة،  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
تبنيهـــا مبـــادرات تســـتهدف الحـــد مـــن هـــدر 
إعـــادة  علـــى  العمـــل  جانـــب  إلـــى  الطعـــام، 
تدويـــر زيـــت القلـــي، واالســـتفادة منـــه فـــي 
تشـــغيل آليـــات المصانـــع وتصنيـــع الصابـــون 

الســـائل وغيرهـــا.

التأسيس: 1967
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شركة الفنادق الوطنية

تعـــد شـــركة الفنـــادق الوطنيـــة 
إحـــدى أكبـــر الشـــركات الســـياحية 
تعمـــل  والتـــي  البحريـــن،  مملكـــة  فـــي 
علـــى تنميـــة وتعميـــق دور الســـياحة فـــي 
االقتصـــاد البحرينـــي، بالتعـــاون مـــع الجهـــات 

الرســـمية المختصـــة.
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــاريع المســـؤولية  ــا لصالـــح مشـ مـــن أرباحهـ

ــة. االجتماعيـ
برامـــج  لموظفيهـــا  الشـــركة  وتقـــدم 
ومبـــادرات اجتماعيـــة تمثلـــت فـــي الدعـــم 
المالـــي للموظفيـــن وأســـرهم، وتشـــكيل 
لجنـــة اجتماعيـــة إلســـعاد الموظفيـــن وتوفيـــر 
بيئـــة عمـــل مالئمـــة لهـــم، إلـــى جانـــب العمـــل 
علـــى تنظيـــم المناســـبات الترفيهيـــة بشـــكل 

دوري.
ونفـــذت الشـــركة مجموعـــة مـــن المبـــادرات 
خـــالل  مـــن  البيئـــة  حمايـــة  إطـــار  فـــي 
االســـتغناء التدريجـــي عـــن اســـتخدام الـــورق، 

واســـتخدام المصابيـــح الموفـــرة للطاقـــة، 

واعتمـــاد غـــاز التكييـــف المالئـــم، واســـتبدال 

ـــة  ـــدة صديق ـــرى جدي ـــدات القديمـــة بأخ المع

للبيئـــة، واســـتخدام مصابيـــح االستشـــعار 

بالحركـــة، وإعـــادة تدويـــر البالســـتيك.

اســـتراتيجية  خطـــة  الشـــركة  وتعتمـــد 

ــزًءا  ــة، وتخصـــص جـ ــؤولية االجتماعيـ للمسـ

المالـــي  الدعـــم  لتقديـــم  ميزانياتهـــا  مـــن 

وتعمـــل  الخيريـــة،  للجمعيـــات  والعينـــي 

ـــز حضورهـــا فـــي  ـــن المـــرأة وتعزي ـــى تمكي عل

القياديـــة. المناصـــب 

االســـتدامة  بمبـــادئ  الشـــركة  وتؤمـــن 

والتنافســـية لتحقيـــق أهـــداف ومبـــادئ رؤيـــة 

2030، وتســـتهدف  البحريـــن االقتصاديـــة 

ـــن بمعـــدالت  ـــد مـــن البحرينيي توظيـــف المزي

ـــز األمـــن  ـــى تعزي ـــة، والعمـــل عل أجـــور مرتفع

فـــرص  وزيـــادة  واالجتماعـــي  االقتصـــادي 

تحســـين المســـتوى المعيشـــي للمواطنيـــن.

التأسيس: 1974
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مجموعة فنادق الخليج

تعـــد مجموعـــة فنـــادق الخليـــج 
فـــي  الرائـــدة  المجموعـــات  مـــن 
مملكـــة  فـــي  والفندقـــة  الضيافـــة  قطـــاع 
البحريـــن، إذ يعتبـــر فنـــدق الخليـــج أول فنـــدق 

خمـــس نجـــوم فـــي مملكـــة البحريـــن.
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
ــا  ــزام بواجبهـ ــى االلتـ ــة علـ ــرص المجموعـ وتحـ
تجـــاه المجتمـــع عبـــر مـــد يـــد العـــون للجمعيـــات 
الســـنوية،  بالتبرعـــات  والمجتمـــع  الخيريـــة 
ــات  ــطة والفعاليـ ــن األنشـ ــد مـ ــم للعديـ والدعـ
فـــي مختلـــف المجـــاالت، كرعايـــة المؤتمـــرات 
والتـــراث  بالثقافـــة  واالهتمـــام  والنـــدوات 
الوطنـــي والرياضـــة والصحـــة العامـــة ورعايـــة 

ذوي االحتياجـــات الخاصـــة.
مـــن  حزمـــة  لموظفيهـــا  الشـــركة  وتقـــدم 
الداعمـــة  االجتماعيـــة  والبرامـــج  المبـــادرات 
لهـــم مـــن خـــالل البرامـــج التدريبيـــة، وتطويـــر 

والكشـــف  والقياديـــة،  اإلداريـــة  المهـــارات 
الـــدوري للصحـــة العامـــة، إضافـــة إلـــى تنفيـــذ 
العديـــد مـــن الفعاليـــات الداخليـــة التـــي تشـــجع 

علـــى اللياقـــة والصحـــة البدنيـــة.
ــات  ــم التبرعـ ــة علـــى تقديـ وتحـــرص المجموعـ
الســـنوية للعديـــد مـــن المؤسســـات المختصـــة 
بحمايـــة البيئـــة والحيـــاة الفطريـــة، كجمعيـــة 
الرفـــق بالحيـــوان، ومحميـــة العريـــن، إضافـــة 
إلـــى حـــث موظفـــي الشـــركة علـــى ترشـــيد 
اســـتهالك الطاقـــة والـــورق والمـــاء، والتشـــجيع 
ـــات  ـــادة النبات ـــر، وزي ـــادة التدوي ـــة إع ـــى ثقاف عل

الداخليـــة والخارجيـــة فـــي المبنـــى.
تعزيـــز  فـــي  التزامهـــا  المجموعـــة  وجســـدت 
عبـــر  المملكـــة،  فـــي  المســـتدامة  التنميـــة 
تبنيهـــا مبـــادرات تســـتهدف الحـــد مـــن هـــدر 
إعـــادة  علـــى  العمـــل  جانـــب  إلـــى  الطعـــام، 
تدويـــر زيـــت القلـــي، واالســـتفادة منـــه فـــي 
تشـــغيل آليـــات المصانـــع وتصنيـــع الصابـــون 

الســـائل وغيرهـــا.

التأسيس: 1967

32



مجموعة ترافكو

تعـــد مجموعـــة ترافكـــو إحـــدى 
ـــع  ـــدة فـــي قطـــاع تصني الشـــركات الرائ
فـــي  وتوزيعهـــا  الغذائيـــة  المـــواد  واســـتيراد 

مملكـــة البحريـــن.

وتترجـــم المجموعـــة دورهـــا فـــي دعـــم وتمكيـــن 
المـــرأة والشـــباب مـــن خـــالل رفـــع نســـبة توظيـــف 
المـــرأة فـــي المجموعـــة إلـــى جانـــب التركيـــز علـــى 
ـــق  ـــن الجـــدد ورفـــع مهاراتهـــم عـــن طري الموظفي

حـــزم البرامـــج التدريبيـــة والتطويـــر المســـتمر.

خطـــة  تطويـــر  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
للمســـؤولية  مســـتقبلية  اســـتراتيجية 
فـــي  بنـــد  بتخصيـــص  تلتـــزم  إذ  االجتماعيـــة، 
لمشـــاريع  للمجموعـــة  الســـنوية  الميزانيـــة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

وتحـــرص المجموعـــة علـــى االســـتثمار فـــي 
رأس المـــال البشـــري لديهـــا وتقديـــم الدعـــم 
لموظفيهـــا  الوظيفـــي  والتحفيـــز  االجتماعـــي 
التـــي  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 

تتضمـــن مســـاعدات جامعيـــة، وتقديـــم الدعـــم 
ـــى الحوافـــز الشـــهرية،  الصحـــي لهـــم، إضافـــة إل

األخـــرى. والمبـــادرات 

ــادرات  ــن المبـ ــة مـ ــركة مجموعـ ــت الشـ وقدمـ
المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة والداعمـــة لجهـــود 
المملكـــة فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة والحـــد مـــن 
اآلثـــار المترتبـــة علـــى تغيـــر المنـــاخ، وذلـــك مـــن 
ـــادرة باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية،  خـــالل المب
مـــن   %  40 توفيـــر  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
االســـتهالك فـــي المخـــازن الجديـــدة، إلـــى جانـــب 
االجتماعيـــة  المبـــادرات  دعـــم  علـــى  العمـــل 

ــن. ــة التدخيـ ــى مكافحـ ــة إلـ الراميـ

التنميـــة  أهـــداف  المجموعـــة  وتترجـــم 
المســـتدامة مـــن خـــالل اعتمـــاد سياســـة التدريـــب 
المســـتمر للموظفيـــن، واالعتمـــاد علـــى مصـــادر 
العدالـــة  معاييـــر  واتبـــاع  النظيفـــة،  الطاقـــة 
والشـــفافية والتقييـــم المســـتمر، إضافـــة إلـــى 
ـــر فـــرص العمـــل للشـــباب وتمكينهـــم مـــن  توفي

الترقـــي الوظيفـــي.

التأسيس: 1978

35

شركة عقارات السيف

تعـــد شـــركة عقـــارات الســـيف 
أسســـتها  التـــي  الشـــركات  مـــن 
مجمـــع  إدارة  بهـــدف  الموقـــرة؛  الحكومـــة 
األخـــرى،  الحكوميـــة  والممتلـــكات  الســـيف 
وهـــي شـــركة متخصصـــة فـــي تطويـــر وإدارة 

والترفيهيـــة. التجاريـــة  المرافـــق 

وتعمـــل الشـــركة عبـــر أذرعهـــا الثالثـــة علـــى 
البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 
جـــذب  خـــالل  مـــن   2030 االقتصاديـــة 
االســـتثمارات للمملكـــة وخلـــق وجهـــات ســـياحية 
ترفيهيـــة مميـــزة، تعـــزز مـــن اقتصـــاد وســـياحة 

. لمملكـــة ا

وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
المســـؤولية  مشـــاريع  لصالـــح  أرباحهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة.

وترتكـــز اســـتراتيجية الشـــركة علـــى بنـــاء صـــورة 
ــة مـــع اســـتغالل  ــة للمســـؤولية االجتماعيـ فعالـ
ـــاري،  ـــر العق ـــال التطوي ـــرات الشـــركة فـــي مج خب

كمـــا أنهـــا تعمـــل مـــن خـــالل لجنـــة المســـؤولية 
االجتماعيـــة بالشـــركة علـــى تخطيـــط وتنظيـــم 
المبـــادرات المتعلقـــة بالمســـؤولية االجتماعيـــة 

للشـــركة.

وتحـــرص علـــى ترســـيخ وتعزيـــز قيـــم الشـــراكة 
خـــالل  مـــن  موظفيهـــا  لـــدى  المجتمعيـــة 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  ضمـــن  إشـــراكهم 
المرافـــق  تنظيـــف  كحمـــالت  االجتماعيـــة، 
العامـــة، والمســـاهمة فـــي المبـــادرات الموجهـــة 
لألطفـــال بالتعـــاون مـــع المؤسســـة الملكيـــة 

اإلنســـانية. لألعمـــال 

ووجهـــت الشـــركة مســـاهماتها فـــي المشـــاريع 
مملكـــة  فـــي  المســـتدامة  للتنميـــة  المعـــزز 
البحريـــن إلـــى العمـــل علـــى تطويـــر المرافـــق 
الترفيهيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وتزويدهـــا 
باأللعـــاب واألجهـــزة الرياضيـــة، كمـــا ترجمـــت 
دورهـــا فـــي دعـــم تمكيـــن المـــرأة مـــن خـــالل 
ــاون  ــات بالتعـ ــية للخريجـ ــح دراسـ ــص منـ تخصيـ
ــانية. ـــال اإلنسـ مـــع المؤسســـة الملكيـــة لألعم

التأسيس: 1999

34



مجموعة ترافكو

تعـــد مجموعـــة ترافكـــو إحـــدى 
ـــع  ـــدة فـــي قطـــاع تصني الشـــركات الرائ
فـــي  وتوزيعهـــا  الغذائيـــة  المـــواد  واســـتيراد 

مملكـــة البحريـــن.

وتترجـــم المجموعـــة دورهـــا فـــي دعـــم وتمكيـــن 
المـــرأة والشـــباب مـــن خـــالل رفـــع نســـبة توظيـــف 
المـــرأة فـــي المجموعـــة إلـــى جانـــب التركيـــز علـــى 
ـــق  ـــن الجـــدد ورفـــع مهاراتهـــم عـــن طري الموظفي

حـــزم البرامـــج التدريبيـــة والتطويـــر المســـتمر.

خطـــة  تطويـــر  علـــى  الشـــركة  وتعمـــل 
للمســـؤولية  مســـتقبلية  اســـتراتيجية 
فـــي  بنـــد  بتخصيـــص  تلتـــزم  إذ  االجتماعيـــة، 
لمشـــاريع  للمجموعـــة  الســـنوية  الميزانيـــة 

االجتماعيـــة. المســـؤولية 

وتحـــرص المجموعـــة علـــى االســـتثمار فـــي 
رأس المـــال البشـــري لديهـــا وتقديـــم الدعـــم 
لموظفيهـــا  الوظيفـــي  والتحفيـــز  االجتماعـــي 
التـــي  المبـــادرات  مـــن  مجموعـــة  خـــالل  مـــن 

تتضمـــن مســـاعدات جامعيـــة، وتقديـــم الدعـــم 
ـــى الحوافـــز الشـــهرية،  الصحـــي لهـــم، إضافـــة إل

األخـــرى. والمبـــادرات 

ــادرات  ــن المبـ ــة مـ ــركة مجموعـ ــت الشـ وقدمـ
المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة والداعمـــة لجهـــود 
المملكـــة فـــي الحفـــاظ علـــى البيئـــة والحـــد مـــن 
اآلثـــار المترتبـــة علـــى تغيـــر المنـــاخ، وذلـــك مـــن 
ـــادرة باســـتخدام الطاقـــة الشمســـية،  خـــالل المب
مـــن   %  40 توفيـــر  فـــي  ســـاهمت  والتـــي 
االســـتهالك فـــي المخـــازن الجديـــدة، إلـــى جانـــب 
االجتماعيـــة  المبـــادرات  دعـــم  علـــى  العمـــل 

ــن. ــة التدخيـ ــى مكافحـ ــة إلـ الراميـ

التنميـــة  أهـــداف  المجموعـــة  وتترجـــم 
المســـتدامة مـــن خـــالل اعتمـــاد سياســـة التدريـــب 
المســـتمر للموظفيـــن، واالعتمـــاد علـــى مصـــادر 
العدالـــة  معاييـــر  واتبـــاع  النظيفـــة،  الطاقـــة 
والشـــفافية والتقييـــم المســـتمر، إضافـــة إلـــى 
ـــر فـــرص العمـــل للشـــباب وتمكينهـــم مـــن  توفي

الترقـــي الوظيفـــي.

التأسيس: 1978

35

شركة عقارات السيف

تعـــد شـــركة عقـــارات الســـيف 
أسســـتها  التـــي  الشـــركات  مـــن 
مجمـــع  إدارة  بهـــدف  الموقـــرة؛  الحكومـــة 
األخـــرى،  الحكوميـــة  والممتلـــكات  الســـيف 
وهـــي شـــركة متخصصـــة فـــي تطويـــر وإدارة 

والترفيهيـــة. التجاريـــة  المرافـــق 

وتعمـــل الشـــركة عبـــر أذرعهـــا الثالثـــة علـــى 
البحريـــن  رؤيـــة  تحقيـــق  فـــي  المســـاهمة 
جـــذب  خـــالل  مـــن   2030 االقتصاديـــة 
االســـتثمارات للمملكـــة وخلـــق وجهـــات ســـياحية 
ترفيهيـــة مميـــزة، تعـــزز مـــن اقتصـــاد وســـياحة 

. لمملكـــة ا

وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
المســـؤولية  مشـــاريع  لصالـــح  أرباحهـــا  مـــن 

االجتماعيـــة.

وترتكـــز اســـتراتيجية الشـــركة علـــى بنـــاء صـــورة 
ــة مـــع اســـتغالل  ــة للمســـؤولية االجتماعيـ فعالـ
ـــاري،  ـــر العق ـــال التطوي ـــرات الشـــركة فـــي مج خب

كمـــا أنهـــا تعمـــل مـــن خـــالل لجنـــة المســـؤولية 
االجتماعيـــة بالشـــركة علـــى تخطيـــط وتنظيـــم 
المبـــادرات المتعلقـــة بالمســـؤولية االجتماعيـــة 

للشـــركة.

وتحـــرص علـــى ترســـيخ وتعزيـــز قيـــم الشـــراكة 
خـــالل  مـــن  موظفيهـــا  لـــدى  المجتمعيـــة 
المبـــادرات  مـــن  العديـــد  ضمـــن  إشـــراكهم 
المرافـــق  تنظيـــف  كحمـــالت  االجتماعيـــة، 
العامـــة، والمســـاهمة فـــي المبـــادرات الموجهـــة 
لألطفـــال بالتعـــاون مـــع المؤسســـة الملكيـــة 

اإلنســـانية. لألعمـــال 

ووجهـــت الشـــركة مســـاهماتها فـــي المشـــاريع 
مملكـــة  فـــي  المســـتدامة  للتنميـــة  المعـــزز 
البحريـــن إلـــى العمـــل علـــى تطويـــر المرافـــق 
الترفيهيـــة فـــي مملكـــة البحريـــن، وتزويدهـــا 
باأللعـــاب واألجهـــزة الرياضيـــة، كمـــا ترجمـــت 
دورهـــا فـــي دعـــم تمكيـــن المـــرأة مـــن خـــالل 
ــاون  ــات بالتعـ ــية للخريجـ ــح دراسـ ــص منـ تخصيـ
مـــع المؤسســـة الملكيـــة لألعمـــال اإلنســـانية.

التأسيس: 1999
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العريـــض  مجموعـــة  تعـــد  
المجموعـــات  إحـــدى  القابضـــة 
بنـــاء وتطويـــر وإدارة  الرائـــدة فـــي مجـــال 
األســـواق  فـــي  واالســـتثمار  العقـــارات 
المحليـــة والعالميـــة، إذ يعـــود تاريـــخ العائلـــة 
التجـــاري المـــدون إلـــى القـــرن 18 الميـــالدي.
مجموعـــة العريـــض القابضـــة هـــي الشـــركة 
مجموعـــة  تحتهـــا  تنطـــوي  التـــي  األم 
ــع  ــة ذات طوابـ ــات خاصـ ــركات ومؤسسـ شـ
أن  إال  متنوعـــة،  واســـتثمارية  تجاريـــة 
بـــن  الوجيـــه منصـــور  العائلـــة وخصوصـــا 
محمـــد حســـين العريـــض والوجيـــه محمـــد 
ـــا يحرصـــان  جميـــل بـــن منصـــور العريـــض كان
علـــى دعـــم كافـــة فئـــات المجتمـــع ومـــد يـــد 
المجموعـــة  لهـــم، وعليـــه قامـــت  العـــون 
بإنشـــاء صنـــدوق خـــاص لألعمـــال الخيريـــة، 
إضافـــة إلـــى إنشـــاء مبـــرة محمـــد جميـــل بـــن 
منصـــور العريـــض انطالقـــا مـــن التزامهـــا 
مـــن  الموروثـــة  االجتماعيـــة  بمســـؤوليتها 

الســـابقة. األجيـــال 
وتعمـــل المجموعـــة والمبـــرة علـــى مســـاعدة 
األســـر المحتاجـــة والتعـــاون مـــع الجهـــات 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  واألهليـــة  الحكوميـــة 
خدمـــة المواطـــن تعليميـــا وصحيـــا وثقافيـــا 
وبيئيـــا ورياضيـــا، كمـــا تولـــي المجموعـــة 
والمبـــرة أهميـــة خاصـــة بالمـــرأة والشـــباب 
وذوي العـــزم مـــن خـــالل تنظيـــم المســـابقات 
والبطـــوالت الرياضيـــة واألدبيـــة، إضافـــة 
الصلـــة وإقامـــة  المراكـــز ذات  إلـــى دعـــم 

اللقـــاءات والفعاليـــات.
وتحـــرص المجموعـــة علـــى تقديـــم الدعـــم 
ـــي  ـــر الدعـــم المال والمســـاندة لموظفيهـــا عب
جانـــب  إلـــى  االجتماعيـــة،  الحتياجاتهـــم 
الســـنوية  المناســـبات  فـــي  مشـــاركتهم 
كمـــا  وبعائالتهـــم،  بهـــم  تتعلـــق  التـــي 
فـــي  محـــددة  نســـبة  بتخصيـــص  وتلتـــزم 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــنوية لمشـ ــة السـ الميزانيـ

االجتماعيـــة.

التأسيس: 2008
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بروموســـفن  شـــركة  تعـــد 
ــك  ــس، إذ تمتلـ ــال رئيـ ــل أعمـ تكتـ
وتديـــر العديـــد مـــن الشـــركات التـــي تمتـــد 
ــة  ــي منطقـ ــات فـ ــن الصناعـ ــد مـ ــر العديـ عبـ

إفريقيـــا. وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
بالجانـــب  عنايـــة  بروموســـفن  وتولـــي 
االجتماعـــي لموظفيهـــا وإعانتهـــم، مـــن خـــالل 
منـــح القـــروض الميســـرة، وتوفير مســـاعدات 
ـــة لهـــم،  ـــزواج والســـكن والخدمـــات الصحي ال
وتوفيـــر بيئـــة مالئمـــة للعمـــل والحصـــول 
ــة. ــودة المطلوبـ ــج والجـ ــل النتائـ ــى أفضـ علـ

شـــركة  تأســـيس  إلـــى  الشـــركة  وعمـــدت 
مختصـــة فـــي إعـــادة تدويـــر مخلفـــات الطاقـــة 
بالتعـــاون مـــع ألبـــا، بمـــا يخـــدم المســـاعي 
ـــات  ـــد مـــن انبعاث ـــف الح ـــة فـــي التخفي الدولي
ــا  ــال عملهـ ــر مجـ ــا تســـاهم عبـ الكربـــون، كمـ

فـــي توفيـــر االحتياجـــات الســـكنية، وتأســـيس 

ــى  ــودة، إلـ ــة الجـ ــة عاليـ ــآت التعليميـ المنشـ

الصحيـــة  التغذيـــة  خدمـــات  توفيـــر  جانـــب 

ــدارس. ــالب المـ لطـ

وتحـــرص الشـــركة علـــى ضمـــان التمثيـــل 

مختلـــف  فـــي  والرجـــل  للمـــرأة  المتـــوازن 

المســـتويات  جميـــع  وعلـــى  األقســـام 

الوظيفيـــة، وذلـــك انطالقـــا مـــن إيمانهـــا 

بـــدور المـــرأة الرئيـــس فـــي المجتمـــع وقدرتهـــا 

ـــزة  ـــرك بصمـــة ممي ـــى صناعـــة الفـــرق، وت عل

للشـــركة.

الشـــبابية  الكـــوادر  لـــدور  منهـــا  وإدراًكا 

فـــإن  اإلنجـــاز،  اســـتدامة  فـــي  األســـاس 

الشـــركة ال تدخـــر جهـــًدا فـــي ضـــم العناصـــر 

ـــى فـــرق عملهـــا وتمكينهـــم مـــن  الشـــبابية إل

ــم  ــي تؤهلهـ ــة التـ ــرات الالزمـ ــاب الخبـ اكتسـ

لتولـــي المناصـــب القياديـــة والدفـــع بالشـــركة 

إلـــى المزيـــد مـــن التقـــدم والتطويـــر.

التأسيس: 1989
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العريـــض  مجموعـــة  تعـــد  
المجموعـــات  إحـــدى  القابضـــة 
بنـــاء وتطويـــر وإدارة  الرائـــدة فـــي مجـــال 
األســـواق  فـــي  واالســـتثمار  العقـــارات 
المحليـــة والعالميـــة، إذ يعـــود تاريـــخ العائلـــة 
التجـــاري المـــدون إلـــى القـــرن 18 الميـــالدي.
مجموعـــة العريـــض القابضـــة هـــي الشـــركة 
مجموعـــة  تحتهـــا  تنطـــوي  التـــي  األم 
ــع  ــة ذات طوابـ ــات خاصـ ــركات ومؤسسـ شـ
أن  إال  متنوعـــة،  واســـتثمارية  تجاريـــة 
بـــن  الوجيـــه منصـــور  العائلـــة وخصوصـــا 
محمـــد حســـين العريـــض والوجيـــه محمـــد 
ـــا يحرصـــان  جميـــل بـــن منصـــور العريـــض كان
علـــى دعـــم كافـــة فئـــات المجتمـــع ومـــد يـــد 
المجموعـــة  لهـــم، وعليـــه قامـــت  العـــون 
بإنشـــاء صنـــدوق خـــاص لألعمـــال الخيريـــة، 
إضافـــة إلـــى إنشـــاء مبـــرة محمـــد جميـــل بـــن 
منصـــور العريـــض انطالقـــا مـــن التزامهـــا 
مـــن  الموروثـــة  االجتماعيـــة  بمســـؤوليتها 

الســـابقة. األجيـــال 
وتعمـــل المجموعـــة والمبـــرة علـــى مســـاعدة 
األســـر المحتاجـــة والتعـــاون مـــع الجهـــات 
فـــي  يســـاهم  بمـــا  واألهليـــة  الحكوميـــة 
خدمـــة المواطـــن تعليميـــا وصحيـــا وثقافيـــا 
وبيئيـــا ورياضيـــا، كمـــا تولـــي المجموعـــة 
والمبـــرة أهميـــة خاصـــة بالمـــرأة والشـــباب 
وذوي العـــزم مـــن خـــالل تنظيـــم المســـابقات 
والبطـــوالت الرياضيـــة واألدبيـــة، إضافـــة 
الصلـــة وإقامـــة  المراكـــز ذات  إلـــى دعـــم 

اللقـــاءات والفعاليـــات.
وتحـــرص المجموعـــة علـــى تقديـــم الدعـــم 
ـــي  ـــر الدعـــم المال والمســـاندة لموظفيهـــا عب
جانـــب  إلـــى  االجتماعيـــة،  الحتياجاتهـــم 
الســـنوية  المناســـبات  فـــي  مشـــاركتهم 
كمـــا  وبعائالتهـــم،  بهـــم  تتعلـــق  التـــي 
فـــي  محـــددة  نســـبة  بتخصيـــص  وتلتـــزم 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــنوية لمشـ ــة السـ الميزانيـ

االجتماعيـــة.

التأسيس: 2008
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بروموســـفن  شـــركة  تعـــد 
ــك  ــس، إذ تمتلـ ــال رئيـ ــل أعمـ تكتـ
وتديـــر العديـــد مـــن الشـــركات التـــي تمتـــد 
ــة  ــي منطقـ ــات فـ ــن الصناعـ ــد مـ ــر العديـ عبـ

إفريقيـــا. وشـــمال  األوســـط  الشـــرق 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
بالجانـــب  عنايـــة  بروموســـفن  وتولـــي 
االجتماعـــي لموظفيهـــا وإعانتهـــم، مـــن خـــالل 
منـــح القـــروض الميســـرة، وتوفير مســـاعدات 
ـــة لهـــم،  ـــزواج والســـكن والخدمـــات الصحي ال
وتوفيـــر بيئـــة مالئمـــة للعمـــل والحصـــول 
ــة. ــودة المطلوبـ ــج والجـ ــل النتائـ ــى أفضـ علـ
شـــركة  تأســـيس  إلـــى  الشـــركة  وعمـــدت 
مختصـــة فـــي إعـــادة تدويـــر مخلفـــات الطاقـــة 
بالتعـــاون مـــع ألبـــا، بمـــا يخـــدم المســـاعي 
ـــات  ـــد مـــن انبعاث ـــف الح ـــة فـــي التخفي الدولي
ــا  ــال عملهـ ــر مجـ ــا تســـاهم عبـ الكربـــون، كمـ

فـــي توفيـــر االحتياجـــات الســـكنية، وتأســـيس 

ــى  ــودة، إلـ ــة الجـ ــة عاليـ ــآت التعليميـ المنشـ

الصحيـــة  التغذيـــة  خدمـــات  توفيـــر  جانـــب 

ــدارس. ــالب المـ لطـ

وتحـــرص الشـــركة علـــى ضمـــان التمثيـــل 

مختلـــف  فـــي  والرجـــل  للمـــرأة  المتـــوازن 

المســـتويات  جميـــع  وعلـــى  األقســـام 

الوظيفيـــة، وذلـــك انطالقـــا مـــن إيمانهـــا 

بـــدور المـــرأة الرئيـــس فـــي المجتمـــع وقدرتهـــا 

ـــزة  ـــرك بصمـــة ممي ـــى صناعـــة الفـــرق، وت عل

للشـــركة.

الشـــبابية  الكـــوادر  لـــدور  منهـــا  وإدراًكا 

فـــإن  اإلنجـــاز،  اســـتدامة  فـــي  األســـاس 

الشـــركة ال تدخـــر جهـــًدا فـــي ضـــم العناصـــر 

ـــى فـــرق عملهـــا وتمكينهـــم مـــن  الشـــبابية إل

ــم  ــي تؤهلهـ ــة التـ ــرات الالزمـ ــاب الخبـ اكتسـ

لتولـــي المناصـــب القياديـــة والدفـــع بالشـــركة 

إلـــى المزيـــد مـــن التقـــدم والتطويـــر.

التأسيس: 1989
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البحريـــن  مجموعـــة  تســـعى 
مجموعـــة  كونهـــا  القابضـــة  الوطنيـــة 
التنـــوع  لدعـــم  التأميـــن،  قطـــاع  فـــي  رئيســـة 
لمملكـــة  والتنميـــة  واالزدهـــار  االقتصـــادي 
البحريـــن، وتوفيـــر القيمـــة االقتصاديـــة المســـتدامة 
التزامهـــا بمبـــادئ راســـخة لحوكمـــة  مـــن خـــالل 

األداء. وشـــفافية  الشـــركات 

وتتبنـــى المجموعـــة بيئـــة عمـــل مبتكـــرة تركـــز 
مـــن  بهـــا،  واالحتفـــاظ  المواهـــب  جـــذب  علـــى 
خـــالل االســـتثمار فـــي فـــرص التدريـــب المتنوعـــة 
والتطويـــر الوظيفـــي، وتوفيـــر الفـــرص المتكافئـــة، 

ــل. ــوى العمـ ــي قـ ــوع فـ ــادة التنـ وزيـ

المعاييـــر  أفضـــل  بتبنـــي  المجموعـــة  وتلتـــزم 
بيئـــة  العالميـــة للمحافظـــة علـــى  والممارســـات 
تعمـــل  كمـــا  لموظفيهـــا،  وآمنـــة  عمـــل صحيـــة 
ــاج  ــاه وإنتـ ــة والميـ ــتهالك الطاقـ ــل اسـ ــى تقليـ علـ
ـــدة  ـــا الجدي ـــاع التكنولوجي المخلفـــات مـــن خـــالل اتب

والمبتكـــرة، التـــي تدعـــم تقليـــل األثـــر البيئـــي.

ونفـــذت المجموعـــة حملـــة »فكـــر باســـتدامة، 
تصـــرف بمســـؤولية« والتـــي تحفـــز الموظفيـــن علـــى 
تقديـــم مقترحاتهـــم بمـــا يســـاهم فـــي النهـــوض 
المجموعـــة  وقامـــت  مســـتدام،  عمـــل  بمـــكان 
بإرســـال 1130 كيلوغـــرام مـــن المخلفـــات الورقيـــة 
ـــر. الناتجـــة مـــن المجموعـــة إلحـــدى شـــركات التدوي

وأطلقـــت المجموعـــة الروزنامـــة الســـنوية تحـــت 
ــا  ــر صناعتهـ ــتقباًل أفضـــل« عبـ ــعار »لنبنـــي مسـ شـ
ــى  ــا علـ ــة الحتوائهـ ــة للزراعـ ــتخدام أوراق قابلـ باسـ
ــل  ــجير والتقليـ ــة التشـ ــر ثقافـ ــدف نشـ ــذور؛ بهـ البـ

مـــن المخلفـــات الورقيـــة.

وعملـــت المجموعـــة علـــى تقديـــم المبـــادرات 
المبتكـــرة واالجتماعيـــة والخيريـــة التـــي تتـــوازى مـــع 
ــراد  ــى األفـ ــي علـ ــر اإليجابـ ــا األثـ ــي لهـ ــا والتـ قيمهـ
بالمســـؤولية  المتعلقـــة  والبيئـــة  والمجتمعـــات 
المســـاهمات  عبـــر  للشـــركات،  االجتماعيـــة 
ــب،  ــرص التدريـ ــر فـ ــة وتوفيـ ــة والتعليميـ التأمينيـ
ــة  ــات الرياضيـ ــة الفعاليـ ــب، ورعايـ ــم المواهـ ودعـ

والصحيـــة وغيرهـــا. 

التأسيس: 1998

39

شركة البحرين للسينما

تعـــد شـــركة البحريـــن للســـينما 
العاملـــة  الرائـــدة  الشـــركات  مـــن 
فـــي قطـــاع اإلعـــالم مـــع التركيـــز علـــى األفـــالم 

والمطاعـــم.  العقـــارات  وأنشـــطة  والترفيـــه 

وكان للشـــركة الفضـــل فـــي افتتـــاح ســـينما 
الحمـــراء كأول ســـينما مكّيفـــة فـــي البحريـــن فـــي 

ــام 1968. العـ

الدعـــم  تقديـــم  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
لمشـــروعات وبرامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة 
عبـــر إجـــراءات إداريـــة محـــددة، وتأســـيس مشـــاريع 
اســـتثمارية لصالـــح دعـــم المشـــاريع الخيريـــة.

مئويـــة  نســـبة  بتحديـــد  الشـــركة  وتؤمـــن 
لـــدى كافـــة الشـــركات مـــن أرباحهـــا الســـنوية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  لمســـاهمات 

. ت كا للشـــر

مشـــروعات  تنفيـــذ  الشـــركة  وتتولـــى 
مختصـــة  لجنـــة  عبـــر  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
المســـؤولية  أنشـــطة  تنفيـــذ  علـــى  تشـــرف 

دوري. بشـــكل  االجتماعيـــة 

الدعـــم  توفيـــر  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
ــا مـــن خـــالل عـــدة برامـــج  االجتماعـــي لموظفيهـ
شـــهرية  ســـينما  تذاكـــر  كتوفيـــر  وأنشـــطة، 
وتوفيـــر  وعائالتهـــم،  للموظفيـــن  مجانيـــة 
كمـــا  الموظفيـــن،  لجميـــع  الصحـــي  التأميـــن 
ترعـــى الشـــركة ســـنوًيا رحـــالت للحـــج للموظفيـــن 
ـــة  ـــع الســـلة الرمضاني المســـلمين، وتقـــوم بتوزي
علـــى الموظفيـــن المســـلمين فـــي شـــهر رمضـــان 

المبـــارك.

مبـــادرات  تطبيـــق  علـــى  الشـــركة  وعملـــت 
تقليـــل  خـــالل  مـــن  البيئـــة  لحمايـــة  داعمـــة 
ـــا للعـــرض  ـــورق، واعتمـــاد تكنولوجي اســـتخدام ال
صديقـــة للبيئـــة تســـاهم فـــي تقليـــل المخاطـــر 
البيئيـــة، إضافـــة إلـــى العمـــل علـــى إدخـــال التذاكـــر 
واســـتخدام  الســـينما،  لدخـــول  الورقيـــة  غيـــر 
ـــع  ـــة الســـينما، م ـــة فـــي قاع ـــرة للطاق ـــارة موف إن
تقليـــل اســـتخدام النفايـــات البالســـتيكية فـــي 

المطاعـــم.

التأسيس: 1968
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البحريـــن  مجموعـــة  تســـعى 
مجموعـــة  كونهـــا  القابضـــة  الوطنيـــة 
التنـــوع  لدعـــم  التأميـــن،  قطـــاع  فـــي  رئيســـة 
لمملكـــة  والتنميـــة  واالزدهـــار  االقتصـــادي 
البحريـــن، وتوفيـــر القيمـــة االقتصاديـــة المســـتدامة 
التزامهـــا بمبـــادئ راســـخة لحوكمـــة  مـــن خـــالل 

األداء. وشـــفافية  الشـــركات 

وتتبنـــى المجموعـــة بيئـــة عمـــل مبتكـــرة تركـــز 
مـــن  بهـــا،  واالحتفـــاظ  المواهـــب  جـــذب  علـــى 
خـــالل االســـتثمار فـــي فـــرص التدريـــب المتنوعـــة 
والتطويـــر الوظيفـــي، وتوفيـــر الفـــرص المتكافئـــة، 

ــل. ــوى العمـ ــي قـ ــوع فـ ــادة التنـ وزيـ

المعاييـــر  أفضـــل  بتبنـــي  المجموعـــة  وتلتـــزم 
بيئـــة  العالميـــة للمحافظـــة علـــى  والممارســـات 
تعمـــل  كمـــا  لموظفيهـــا،  وآمنـــة  عمـــل صحيـــة 
ــاج  ــاه وإنتـ ــة والميـ ــتهالك الطاقـ ــل اسـ ــى تقليـ علـ
ـــدة  ـــا الجدي ـــاع التكنولوجي المخلفـــات مـــن خـــالل اتب

والمبتكـــرة، التـــي تدعـــم تقليـــل األثـــر البيئـــي.

ونفـــذت المجموعـــة حملـــة »فكـــر باســـتدامة، 
تصـــرف بمســـؤولية« والتـــي تحفـــز الموظفيـــن علـــى 
تقديـــم مقترحاتهـــم بمـــا يســـاهم فـــي النهـــوض 
المجموعـــة  وقامـــت  مســـتدام،  عمـــل  بمـــكان 
بإرســـال 1130 كيلوغـــرام مـــن المخلفـــات الورقيـــة 
ـــر. الناتجـــة مـــن المجموعـــة إلحـــدى شـــركات التدوي

وأطلقـــت المجموعـــة الروزنامـــة الســـنوية تحـــت 
ــا  ــر صناعتهـ ــتقباًل أفضـــل« عبـ ــعار »لنبنـــي مسـ شـ
ــى  ــا علـ ــة الحتوائهـ ــة للزراعـ ــتخدام أوراق قابلـ باسـ
ــل  ــجير والتقليـ ــة التشـ ــر ثقافـ ــدف نشـ ــذور؛ بهـ البـ

مـــن المخلفـــات الورقيـــة.

وعملـــت المجموعـــة علـــى تقديـــم المبـــادرات 
المبتكـــرة واالجتماعيـــة والخيريـــة التـــي تتـــوازى مـــع 
ــراد  ــى األفـ ــي علـ ــر اإليجابـ ــا األثـ ــي لهـ ــا والتـ قيمهـ
بالمســـؤولية  المتعلقـــة  والبيئـــة  والمجتمعـــات 
المســـاهمات  عبـــر  للشـــركات،  االجتماعيـــة 
ــب،  ــرص التدريـ ــر فـ ــة وتوفيـ ــة والتعليميـ التأمينيـ
ــة  ــات الرياضيـ ــة الفعاليـ ــب، ورعايـ ــم المواهـ ودعـ

والصحيـــة وغيرهـــا. 

التأسيس: 1998
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تعـــد شـــركة البحريـــن للســـينما 
العاملـــة  الرائـــدة  الشـــركات  مـــن 
فـــي قطـــاع اإلعـــالم مـــع التركيـــز علـــى األفـــالم 

والمطاعـــم.  العقـــارات  وأنشـــطة  والترفيـــه 

وكان للشـــركة الفضـــل فـــي افتتـــاح ســـينما 
الحمـــراء كأول ســـينما مكّيفـــة فـــي البحريـــن فـــي 

ــام 1968. العـ

الدعـــم  تقديـــم  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
لمشـــروعات وبرامـــج المســـؤولية االجتماعيـــة 
عبـــر إجـــراءات إداريـــة محـــددة، وتأســـيس مشـــاريع 
اســـتثمارية لصالـــح دعـــم المشـــاريع الخيريـــة.

مئويـــة  نســـبة  بتحديـــد  الشـــركة  وتؤمـــن 
لـــدى كافـــة الشـــركات مـــن أرباحهـــا الســـنوية 
االجتماعيـــة  المســـؤولية  لمســـاهمات 

. ت كا للشـــر

مشـــروعات  تنفيـــذ  الشـــركة  وتتولـــى 
مختصـــة  لجنـــة  عبـــر  االجتماعيـــة  المســـؤولية 
المســـؤولية  أنشـــطة  تنفيـــذ  علـــى  تشـــرف 

دوري. بشـــكل  االجتماعيـــة 

الدعـــم  توفيـــر  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
ــا مـــن خـــالل عـــدة برامـــج  االجتماعـــي لموظفيهـ
شـــهرية  ســـينما  تذاكـــر  كتوفيـــر  وأنشـــطة، 
وتوفيـــر  وعائالتهـــم،  للموظفيـــن  مجانيـــة 
كمـــا  الموظفيـــن،  لجميـــع  الصحـــي  التأميـــن 
ترعـــى الشـــركة ســـنوًيا رحـــالت للحـــج للموظفيـــن 
ـــة  ـــع الســـلة الرمضاني المســـلمين، وتقـــوم بتوزي
علـــى الموظفيـــن المســـلمين فـــي شـــهر رمضـــان 

المبـــارك.

مبـــادرات  تطبيـــق  علـــى  الشـــركة  وعملـــت 
تقليـــل  خـــالل  مـــن  البيئـــة  لحمايـــة  داعمـــة 
ـــا للعـــرض  ـــورق، واعتمـــاد تكنولوجي اســـتخدام ال
صديقـــة للبيئـــة تســـاهم فـــي تقليـــل المخاطـــر 
البيئيـــة، إضافـــة إلـــى العمـــل علـــى إدخـــال التذاكـــر 
واســـتخدام  الســـينما،  لدخـــول  الورقيـــة  غيـــر 
ـــع  ـــة الســـينما، م ـــة فـــي قاع ـــرة للطاق ـــارة موف إن
تقليـــل اســـتخدام النفايـــات البالســـتيكية فـــي 

المطاعـــم.

التأسيس: 1968
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تعـــد شـــركة بوابـــة دلمـــون مـــن 
المجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
ـــت  ـــي أول ـــن، والت العقـــاري فـــي مملكـــة البحري
اهتماًمـــا بالًغـــا بالجـــودة والنوعيـــة والتميـــز 
يتـــالءم مـــع متطلبـــات  الـــذي  فـــي العمـــل 
المجتمـــع مـــن أفـــراد وشـــركات ومســـتثمرين.

األهـــداف  مـــن  عـــدًدا  الشـــركة  وتتبنـــى 
التطويـــر  بمجـــال  المرتبطـــة  اإلســـتراتيجية 
االســـتثمارية،  الفـــرض  وتنميـــة  العقـــاري 
المجتمـــع  أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  متطلعـــة 
والمســـاهمة فـــي رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي 

وتطـــوًرا. ازدهـــاًرا  أكثـــر  لبلـــد 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
وعمـــدت الشـــركة إلـــى تنفيـــذ عدد مـــن مبادرات 
المســـؤولية االجتماعيـــة الموجهـــة لموظفيهـــا 
والتـــي شـــملت مبـــادرات زيـــادة األجـــور، ومنـــح 
القـــروض الميســـرة، والعمـــل علـــى بحرنـــة 

الترفيهيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  الوظائـــف، 

ــن  ــاًل عـ ــة، فضـ ــبات االجتماعيـ ــاء المناسـ وإحيـ

مـــن  للموظفيـــن  المعرفـــي  الجانـــب  دعـــم 

ــة إلكترونيـــة لهـــم. ــر مكتبـ خـــالل توفيـ

وركـــزت الشـــركة جهودهـــا الراميـــة إلـــى الحفـــاظ 

علـــى البيئـــة علـــى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 

والتحـــول الرقمـــي، وتقليـــل اســـتخدام الـــورق، 

وتعزيـــز الطاقـــة وترشـــيد اســـتخدامها.

وحرصـــت الشـــركة علـــى مواصلـــة جهودهـــا 

وتقديـــم  المجتمعيـــة  األنشـــطة  دعـــم  فـــي 

عـــدًدا  نفـــذت  إذ  للمحتاجيـــن،  المســـاعدات 

ـــة المســـتدامة  ـــادرات المعـــززة للتنمي مـــن المب

فـــي المملكـــة، كتنظيـــم الجـــوالت التثقيفيـــة، 

ـــة برامـــج األطفـــال،  ـــة، ورعاي ـــة العقاري والتوعي

والمســـاهمة فـــي دعـــم األســـر المتعففـــة، 

والعمـــل علـــى تجديـــد شـــهادة )اآليـــزو( بشـــكل 

ــنوي. سـ

التأسيس: 2012
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شركة إبراهيم خليل كانو

تعـــد شـــركة إبراهيـــم خليـــل 
العائليـــة  الشـــركات  إحـــدى  كانـــو 
ــر  ــي تختـــص بتوفيـ ــن التـ ــي البحريـ ــدة فـ الرائـ
التجاريـــة فـــي قطـــاع الســـيارات  الخدمـــات 
وخدمـــات مـــا بعـــد البيـــع لمجموعـــة واســـعة 

الســـيارات والمركبـــات. مـــن 
ويمثـــل العطـــاء المجتمعـــي قيمـــة متجـــذرة 
مـــن قيـــم الشـــركة التـــي تؤمـــن بأهميـــة تنميـــة 
المعيشـــي  المســـتوى  وتحســـين  المجتمـــع 
ــريك  ــا كشـ ــركة بدورهـ ــزم الشـ ــراده، وتلتـ ألفـ
ــا  ــعى دوًمـ ــع وتسـ ــاء المجتمـ ــي بنـ ــاس فـ أسـ
ــباب البحرينـــي وتأهيـــل  ــتثمار فـــي الشـ لالسـ

ــة.  ــة الموهوبـ ــوادر المحليـ ــب الكـ وتدريـ
المواهـــب  فـــي  االســـتثمار  علـــى  وتحـــرص 
برامـــج  فـــي  وإشـــراكها  لديهـــا  العاملـــة 
تدريبيـــة متخصصـــة، إلـــى جانـــب دعـــم المـــرأة 

المهنيـــة. مهاراتهـــا  وتطويـــر  وتمكينهـــا 
وقدمـــت الشـــركة مســـاهمات اجتماعيـــة بـــارزة 
عبـــر إقامـــة المنشـــآت التدريبيـــة والصحيـــة 

أهـــداف  لتحقيـــق  المعـــززة  واالجتماعيـــة 
ـــب،  ـــو للتدري ـــز كان ـــة المســـتدامة، كمرك التنمي
ـــو الصحـــي، ومركـــز  ومركـــز إبراهيـــم خليـــل كان
إبراهيـــم خليـــل كانـــو لرعايـــة الوالديـــن، إلـــى 
المؤسســـات  إمـــداد  علـــى  العمـــل  جانـــب 
التعليميـــة بمختلـــف األدوات التـــي تســـهم 
بشـــكل  التعليميـــة  العمليـــة  تطويـــر  فـــي 
دوري، ودعـــم الالعبيـــن البحرينييـــن مـــن ذوي 
الهادفـــة  المســـابقات  وتنظيـــم  العزيمـــة، 

الستكشـــاف المواهـــب الفنيـــة اليافعـــة. 
وخدماتهـــا  الشـــركة  منتجـــات  وتترجـــم 
الصديقـــة للبيئـــة دورهـــا الرائـــد فـــي بنـــاء 
دعمهـــا  جانـــب  إلـــى  مســـتدام،  مســـتقبل 
للمبـــادرات الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي.
بـــدور  المســـاهمة  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
فعـــال ومؤثـــر فـــي الشـــراكات المجتمعيـــة 
لتحقيـــق  العمـــل  وســـتواصل  المســـتدامة 
فـــي  التـــي تصـــب  المنجـــزات  مـــن  المزيـــد 
مصلحـــة المجتمـــع وتعـــزز التنميـــة الوطنيـــة.

التأسيس: 1952
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تعـــد شـــركة بوابـــة دلمـــون مـــن 
المجـــال  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
ـــت  ـــي أول ـــن، والت العقـــاري فـــي مملكـــة البحري
اهتماًمـــا بالًغـــا بالجـــودة والنوعيـــة والتميـــز 
يتـــالءم مـــع متطلبـــات  الـــذي  فـــي العمـــل 
المجتمـــع مـــن أفـــراد وشـــركات ومســـتثمرين.

األهـــداف  مـــن  عـــدًدا  الشـــركة  وتتبنـــى 
التطويـــر  بمجـــال  المرتبطـــة  اإلســـتراتيجية 
االســـتثمارية،  الفـــرض  وتنميـــة  العقـــاري 
المجتمـــع  أهـــداف  تحقيـــق  إلـــى  متطلعـــة 
والمســـاهمة فـــي رفـــد االقتصـــاد الوطنـــي 

وتطـــوًرا. ازدهـــاًرا  أكثـــر  لبلـــد 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
وعمـــدت الشـــركة إلـــى تنفيـــذ عدد مـــن مبادرات 
المســـؤولية االجتماعيـــة الموجهـــة لموظفيهـــا 
والتـــي شـــملت مبـــادرات زيـــادة األجـــور، ومنـــح 
القـــروض الميســـرة، والعمـــل علـــى بحرنـــة 

الترفيهيـــة  الفعاليـــات  وإقامـــة  الوظائـــف، 

ــن  ــاًل عـ ــة، فضـ ــبات االجتماعيـ ــاء المناسـ وإحيـ

مـــن  للموظفيـــن  المعرفـــي  الجانـــب  دعـــم 

ــة إلكترونيـــة لهـــم. ــر مكتبـ خـــالل توفيـ

وركـــزت الشـــركة جهودهـــا الراميـــة إلـــى الحفـــاظ 

علـــى البيئـــة علـــى االســـتخدام األمثـــل للمـــوارد 

والتحـــول الرقمـــي، وتقليـــل اســـتخدام الـــورق، 

وتعزيـــز الطاقـــة وترشـــيد اســـتخدامها.

وحرصـــت الشـــركة علـــى مواصلـــة جهودهـــا 

وتقديـــم  المجتمعيـــة  األنشـــطة  دعـــم  فـــي 

عـــدًدا  نفـــذت  إذ  للمحتاجيـــن،  المســـاعدات 

ـــة المســـتدامة  ـــادرات المعـــززة للتنمي مـــن المب

فـــي المملكـــة، كتنظيـــم الجـــوالت التثقيفيـــة، 

ـــة برامـــج األطفـــال،  ـــة، ورعاي ـــة العقاري والتوعي

والمســـاهمة فـــي دعـــم األســـر المتعففـــة، 

والعمـــل علـــى تجديـــد شـــهادة )اآليـــزو( بشـــكل 

ــنوي. سـ

التأسيس: 2012
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شركة إبراهيم خليل كانو

تعـــد شـــركة إبراهيـــم خليـــل 
العائليـــة  الشـــركات  إحـــدى  كانـــو 
ــر  ــي تختـــص بتوفيـ ــن التـ ــي البحريـ ــدة فـ الرائـ
التجاريـــة فـــي قطـــاع الســـيارات  الخدمـــات 
وخدمـــات مـــا بعـــد البيـــع لمجموعـــة واســـعة 

الســـيارات والمركبـــات. مـــن 
ويمثـــل العطـــاء المجتمعـــي قيمـــة متجـــذرة 
مـــن قيـــم الشـــركة التـــي تؤمـــن بأهميـــة تنميـــة 
المعيشـــي  المســـتوى  وتحســـين  المجتمـــع 
ــريك  ــا كشـ ــركة بدورهـ ــزم الشـ ــراده، وتلتـ ألفـ
ــا  ــعى دوًمـ ــع وتسـ ــاء المجتمـ ــي بنـ ــاس فـ أسـ
ــباب البحرينـــي وتأهيـــل  ــتثمار فـــي الشـ لالسـ

ــة.  ــة الموهوبـ ــوادر المحليـ ــب الكـ وتدريـ
المواهـــب  فـــي  االســـتثمار  علـــى  وتحـــرص 
برامـــج  فـــي  وإشـــراكها  لديهـــا  العاملـــة 
تدريبيـــة متخصصـــة، إلـــى جانـــب دعـــم المـــرأة 

المهنيـــة. مهاراتهـــا  وتطويـــر  وتمكينهـــا 
وقدمـــت الشـــركة مســـاهمات اجتماعيـــة بـــارزة 
عبـــر إقامـــة المنشـــآت التدريبيـــة والصحيـــة 

أهـــداف  لتحقيـــق  المعـــززة  واالجتماعيـــة 
ـــب،  ـــو للتدري ـــز كان ـــة المســـتدامة، كمرك التنمي
ـــو الصحـــي، ومركـــز  ومركـــز إبراهيـــم خليـــل كان
إبراهيـــم خليـــل كانـــو لرعايـــة الوالديـــن، إلـــى 
المؤسســـات  إمـــداد  علـــى  العمـــل  جانـــب 
التعليميـــة بمختلـــف األدوات التـــي تســـهم 
بشـــكل  التعليميـــة  العمليـــة  تطويـــر  فـــي 
دوري، ودعـــم الالعبيـــن البحرينييـــن مـــن ذوي 
الهادفـــة  المســـابقات  وتنظيـــم  العزيمـــة، 

الستكشـــاف المواهـــب الفنيـــة اليافعـــة. 
وخدماتهـــا  الشـــركة  منتجـــات  وتترجـــم 
الصديقـــة للبيئـــة دورهـــا الرائـــد فـــي بنـــاء 
دعمهـــا  جانـــب  إلـــى  مســـتدام،  مســـتقبل 
للمبـــادرات الوطنيـــة لتنميـــة القطـــاع الزراعـــي.
بـــدور  المســـاهمة  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
فعـــال ومؤثـــر فـــي الشـــراكات المجتمعيـــة 
لتحقيـــق  العمـــل  وســـتواصل  المســـتدامة 
فـــي  التـــي تصـــب  المنجـــزات  مـــن  المزيـــد 
مصلحـــة المجتمـــع وتعـــزز التنميـــة الوطنيـــة.

التأسيس: 1952
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية

البحريـــــــــن  شركـــــــــــــة  تعـــد 
إحـــدى  التجاريـــة  للتســـهيالت 
قطاعـــات  عـــدة  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
االســـتهالكي،  التمويـــل  قطاعـــات  تشـــمل 
والســـيارات، والتأميـــن إلـــى جانـــب العقـــارات.

وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
إلـــى أن تكـــون المـــكان  وتســـعى الشـــركة 
المفضـــل للعمـــل، وذلـــك مـــن خـــالل دعـــم 
أبـــرز  مـــع  بالتعـــاون  الموظفيـــن  تدريـــب 
المؤسســـات التدريبيـــة والتعليميـــة، وتهيئـــة 
بيئـــة العمـــل المالئمـــة لألمهـــات حديثـــات 
الموظفيـــن  مـــع  واالحتفـــال  الـــوالدة، 
إلـــى  والوطنيـــة،  الدينيـــة  بالمناســـبات 
جانـــب العمـــل علـــى توفيـــر المنـــاخ الصحـــي 
وصالـــة  الصحيـــة  التأمينيـــة  والتغطيـــة 

الشـــركة. بمبنـــى  للموظفيـــن  رياضيـــة 
وتحـــرص الشـــركة علـــى دعـــم جهـــود المملكـــة 

فـــي حمايـــة البيئـــة ومواجهـــة تحديـــات تغيـــر 

المنـــاخ، عبـــر التمويـــل المســـتدام ودعـــم 

ســـلوك إعـــادة التدويـــر، وتنظيـــف الشـــواطئ 

واالســـتثمار فـــي الطاقـــة البديلـــة، إذ لعـــب 

فـــي  مهًمـــا  دوًرا  موتـــورز  جنـــرال  برنامـــج 

المحافظـــة علـــى البيئـــة وكيفيـــة التخلـــص 

مـــن المخلفـــات الناتجـــة عـــن عمليـــات شـــركات 

ــيارات. السـ

وعمـــدت الشـــركة إلـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن 

المشـــاريع المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة، 

التعليميـــة،  المراكـــز  إنشـــاء  صعيـــد  علـــى 

التـــراث  علـــى  للحفـــاظ  الســـخي  والدعـــم 

الوطنـــي، وتعزيـــز متانـــة المنظومـــة الصحيـــة 

فـــي المملكـــة واالرتقـــاء بجـــودة خدماتهـــا.

تمكيـــن  فـــي  بدورهـــا  الشـــركة  وتؤمـــن 

ـــوأ  المـــرأة البحرينيـــة وإتاحـــة الفرصـــة لهـــا لتب

مناصـــب قياديـــة فـــي الشـــركة، وتمثيلهـــا 

المتـــوازن مـــع الرجـــل.

التأسيس: 1983
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مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد

تعـــد مؤسســـة يوســـف وعائشـــة 
لشـــركة  الخيـــري  الجنـــاح  المؤيـــد 
تنطلـــق  إذ  وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
البيئـــي  الرفـــاه  رعايـــة  مـــن  المؤسســـة  رؤيـــة 
مملكـــة  فـــي  واالقتصـــادي  واالجتماعـــي 
البحريـــن، وبنـــاء مســـتقبل قائـــم علـــى االحتـــرام 

القادمـــة. لألجيـــال  واألمـــان  والكرامـــة 
االحتياجـــات  بدعـــم  المؤسســـة  وتلتـــزم 
االجتماعيـــة لموظفيهـــا، عبـــر منـــح القـــروض 
الحســـنة للموظفيـــن، إلـــى جانـــب االســـتفادة 
مـــن المنـــح الطبيـــة، وتقديـــم المنـــح التعليميـــة 
مـــن  العليـــا  الدراســـات  بنيـــل  للراغبيـــن 

. ظفيـــن لمو ا
فـــي  المســـاهمة  علـــى  المؤسســـة  وتحـــرص 
الحفـــاظ علـــى البيئـــة عبـــر أنشـــطة ومبـــادرات 
متنوعـــة مـــن قبيـــل توزيـــع الزهـــور، وإقامـــة 
الفعاليـــات التوعويـــة نحـــو بيئـــة نظيفـــة خضـــراء، 
وتقديـــم الدعـــم لبنـــك الطعـــام، إضافـــة إلـــى 
الورقيـــة،  النفايـــات  تدويـــر  إعـــادة  مبـــادرات 

وتشـــجيع هـــذا الســـلوك داخـــل المؤسســـة.
تحقـــق  التـــي  المبـــادرات  المؤسســـة  وتدعـــم 
وتترجـــم  والثقافـــي  االجتماعـــي  التماســـك 
ذلـــك عبـــر مشـــاريع حمايـــة العمالـــة الوافـــدة، 
ــم  ــا، والتعليـ ــم مهنًيـ ــام وتوجيههـ ــة األيتـ ورعايـ
والتمكيـــن االقتصـــادي لـــذوي الهمـــم، ورعايـــة 
جانـــب  إلـــى  االجتماعـــي،  والدعـــم  المســـنين 
تنفيـــذ المشـــاريع الفنيـــة والثقافيـــة المعـــززة 
ــن  ــال عـ ــاج، فضـ ــي واالندمـ ــك االجتماعـ للتماسـ
ــة  ــاء دور رعايـ ــة إلنشـ ــالت الالزمـ ــم التمويـ تقديـ

المســـنين ودعـــم دور األيتـــام.
المـــرأة  لتمكيـــن  دعمهـــا  المؤسســـة  وتترجـــم 
والشـــباب مـــن خـــالل دعـــم الجمعيـــات النســـائية، 
للموظفيـــن،  الثـــدي  بســـرطان  والتوعيـــة 
والعالميـــة  المحليـــة  بالمناســـبات  واالحتفـــال 
للمـــرأة، واالهتمـــام بصحتهـــا ولياقتهـــا البدنيـــة، 
كمـــا يتـــم العمـــل علـــى توفيـــر فـــرص العمـــل 
للكفـــاءات البحرينيـــة، وإتاحـــة فـــرص الترقـــي 

للشـــباب. الوظيفـــي 

التأسيس: 1940
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شركة البحرين للتسهيالت التجارية

البحريـــــــــن  شركـــــــــــــة  تعـــد 
إحـــدى  التجاريـــة  للتســـهيالت 
قطاعـــات  عـــدة  فـــي  الرائـــدة  الشـــركات 
االســـتهالكي،  التمويـــل  قطاعـــات  تشـــمل 
والســـيارات، والتأميـــن إلـــى جانـــب العقـــارات.

وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
إلـــى أن تكـــون المـــكان  وتســـعى الشـــركة 
المفضـــل للعمـــل، وذلـــك مـــن خـــالل دعـــم 
أبـــرز  مـــع  بالتعـــاون  الموظفيـــن  تدريـــب 
المؤسســـات التدريبيـــة والتعليميـــة، وتهيئـــة 
بيئـــة العمـــل المالئمـــة لألمهـــات حديثـــات 
الموظفيـــن  مـــع  واالحتفـــال  الـــوالدة، 
إلـــى  والوطنيـــة،  الدينيـــة  بالمناســـبات 
جانـــب العمـــل علـــى توفيـــر المنـــاخ الصحـــي 
وصالـــة  الصحيـــة  التأمينيـــة  والتغطيـــة 

الشـــركة. بمبنـــى  للموظفيـــن  رياضيـــة 
وتحـــرص الشـــركة علـــى دعـــم جهـــود المملكـــة 

فـــي حمايـــة البيئـــة ومواجهـــة تحديـــات تغيـــر 

المنـــاخ، عبـــر التمويـــل المســـتدام ودعـــم 

ســـلوك إعـــادة التدويـــر، وتنظيـــف الشـــواطئ 

واالســـتثمار فـــي الطاقـــة البديلـــة، إذ لعـــب 

فـــي  مهًمـــا  دوًرا  موتـــورز  جنـــرال  برنامـــج 

المحافظـــة علـــى البيئـــة وكيفيـــة التخلـــص 

مـــن المخلفـــات الناتجـــة عـــن عمليـــات شـــركات 

ــيارات. السـ

وعمـــدت الشـــركة إلـــى تنفيـــذ العديـــد مـــن 

المشـــاريع المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة، 

التعليميـــة،  المراكـــز  إنشـــاء  صعيـــد  علـــى 

التـــراث  علـــى  للحفـــاظ  الســـخي  والدعـــم 

الوطنـــي، وتعزيـــز متانـــة المنظومـــة الصحيـــة 

فـــي المملكـــة واالرتقـــاء بجـــودة خدماتهـــا.

تمكيـــن  فـــي  بدورهـــا  الشـــركة  وتؤمـــن 

ـــوأ  المـــرأة البحرينيـــة وإتاحـــة الفرصـــة لهـــا لتب

مناصـــب قياديـــة فـــي الشـــركة، وتمثيلهـــا 

المتـــوازن مـــع الرجـــل.

التأسيس: 1983
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مؤسسة يوسف وعائشة المؤيد

تعـــد مؤسســـة يوســـف وعائشـــة 
لشـــركة  الخيـــري  الجنـــاح  المؤيـــد 
تنطلـــق  إذ  وأوالده،  المؤيـــد  خليـــل  يوســـف 
البيئـــي  الرفـــاه  رعايـــة  مـــن  المؤسســـة  رؤيـــة 
مملكـــة  فـــي  واالقتصـــادي  واالجتماعـــي 
البحريـــن، وبنـــاء مســـتقبل قائـــم علـــى االحتـــرام 

القادمـــة. لألجيـــال  واألمـــان  والكرامـــة 
االحتياجـــات  بدعـــم  المؤسســـة  وتلتـــزم 
االجتماعيـــة لموظفيهـــا، عبـــر منـــح القـــروض 
الحســـنة للموظفيـــن، إلـــى جانـــب االســـتفادة 
مـــن المنـــح الطبيـــة، وتقديـــم المنـــح التعليميـــة 
مـــن  العليـــا  الدراســـات  بنيـــل  للراغبيـــن 

. ظفيـــن لمو ا
فـــي  المســـاهمة  علـــى  المؤسســـة  وتحـــرص 
الحفـــاظ علـــى البيئـــة عبـــر أنشـــطة ومبـــادرات 
متنوعـــة مـــن قبيـــل توزيـــع الزهـــور، وإقامـــة 
الفعاليـــات التوعويـــة نحـــو بيئـــة نظيفـــة خضـــراء، 
وتقديـــم الدعـــم لبنـــك الطعـــام، إضافـــة إلـــى 
الورقيـــة،  النفايـــات  تدويـــر  إعـــادة  مبـــادرات 

وتشـــجيع هـــذا الســـلوك داخـــل المؤسســـة.
تحقـــق  التـــي  المبـــادرات  المؤسســـة  وتدعـــم 
وتترجـــم  والثقافـــي  االجتماعـــي  التماســـك 
ذلـــك عبـــر مشـــاريع حمايـــة العمالـــة الوافـــدة، 
ــم  ــا، والتعليـ ــم مهنًيـ ــام وتوجيههـ ــة األيتـ ورعايـ
والتمكيـــن االقتصـــادي لـــذوي الهمـــم، ورعايـــة 
جانـــب  إلـــى  االجتماعـــي،  والدعـــم  المســـنين 
تنفيـــذ المشـــاريع الفنيـــة والثقافيـــة المعـــززة 
ــن  ــال عـ ــاج، فضـ ــي واالندمـ ــك االجتماعـ للتماسـ
ــة  ــاء دور رعايـ ــة إلنشـ ــالت الالزمـ ــم التمويـ تقديـ

المســـنين ودعـــم دور األيتـــام.
المـــرأة  لتمكيـــن  دعمهـــا  المؤسســـة  وتترجـــم 
والشـــباب مـــن خـــالل دعـــم الجمعيـــات النســـائية، 
للموظفيـــن،  الثـــدي  بســـرطان  والتوعيـــة 
والعالميـــة  المحليـــة  بالمناســـبات  واالحتفـــال 
للمـــرأة، واالهتمـــام بصحتهـــا ولياقتهـــا البدنيـــة، 
كمـــا يتـــم العمـــل علـــى توفيـــر فـــرص العمـــل 
للكفـــاءات البحرينيـــة، وإتاحـــة فـــرص الترقـــي 

للشـــباب. الوظيفـــي 

التأسيس: 1940
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شركة دلمون للدواجن

تعـــد شـــركة دلمـــون للدواجـــن 
إحـــدى الشـــركات التـــي كان لحكومـــة 
فـــي  األســـاس  الـــدور  البحريـــن  مملكـــة 
بلـــورة فكـــرة تأسيســـها، كجـــزء مـــن سياســـة 
ــي  ــن الغذائـ ــر األمـ ــرة لتوفيـ ــة الموقـ الحكومـ
علـــى  الشـــركة  تعمـــل  إذ  للمواطنيـــن، 
مواصفـــات  ذات  وطنيـــة  منتجـــات  توفيـــر 
ومعاييـــر وجـــودة عاليـــة تتفـــق مـــع المعاييـــر 
الشـــركة  الدوليـــة، وأصبحـــت  والمقاييـــس 
اليـــوم رائـــدة صناعـــة الدواجـــن فـــي المملكـــة 
الثـــالث  الرئيســـة  عملهـــا  أقســـام  بفضـــل 

المفرخـــة ومصنـــع العلـــف والمذبـــح.
ــددة  ــبة محـ ــركة بتخصيـــص نسـ ــزم الشـ وتلتـ
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
المتعلقـــة  األنشـــطة  تضميـــن  ويتـــم 
الخطـــط  ضمـــن  االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 
االســـتراتيجية لمختلـــف الدوائـــر واألقســـام 
بالشـــركة، مـــن خـــالل تنظيـــم مجموعـــة مـــن 

البرامـــج التـــي تســـتهدف المجتمعيـــن الداخلـــي 
الرياضيـــة  المجـــاالت  بمختلـــف  والخارجـــي 
والتعليـــم والصحـــة، ورصـــد ميزانيـــة خاصـــة 
بهـــذه الفعاليـــات، إلـــى جانـــب العمـــل علـــى 
إقامـــة العديـــد مـــن الـــورش التدريبيـــة التـــي 

تســـتهدف موظفـــي الشـــركة.
ـــر رأس المـــال  وتؤمـــن الشـــركة بأهميـــة تطوي
ـــة العمـــل المناســـبة  ـــر بيئ ـــر توفي البشـــري، عب
والتطويـــر،  التدريـــب  عمليـــة  واســـتدامة 
ــات  ــات الترقيـ ــر سياسـ ــن عبـ ــوال للتمكيـ وصـ
وتكافـــؤ الفـــرص، إضافـــة للتشـــجيع علـــى 

الريـــادة واالبتـــكار.
المبـــادرات  مـــن  عـــدًدا  الشـــركة  ونفـــذت 
وحمايـــة  المســـتدامة  للتنميـــة  المعـــززة 
ـــر قســـم المخلفـــات  ـــة، كمشـــروع تطوي البيئي
وتركيـــب جهـــاز شـــفط الروائـــح وتشـــغيله، 
كمـــا يتـــم دراســـة مشـــروع لتركيـــب األلـــواح 
الشمســـية لالســـتفادة منهـــا كمصـــدر مـــن 

المصـــادر التـــي تمـــد الشـــركة بالطاقـــة.

التأسيس: 1980
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شركة الحفر الين للمقاوالت

إحـــدى  اليـــن  الحفـــر  تعـــد 
قطـــاع  فـــي  العاملـــة  الشـــركات 
فـــي  عملهـــا  تمـــارس  والتـــي  المقـــاوالت 
أنشـــطة الهـــدم وتحضيـــر المواقـــع ودعـــم 

المبانـــي. وتشـــييد  المرافـــق 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
الدعـــم  تقديـــم  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
ـــارف  ـــا مـــن خـــالل تزويدهـــم بالمع لموظفيه
فـــي  وإشـــراكهم  الحرفيـــة  العلميـــة 
فـــي  تســـاهم  التـــي  التدريبيـــة  الـــدورات 
وخبراتهـــم  الشـــخصية  مهاراتهـــم  صقـــل 

عيـــة. االجتما
رؤيـــة  الشـــركة دعمهـــا ألهـــداف  وتترجـــم 
وأهـــداف   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
ـــة المســـتدامة مـــن خـــالل المســـاهمة  التنمي
ـــة فـــي  ـــة التحتي ـــاء بمســـتوى البني فـــي االرتق

مملكـــة البحريـــن.

مجـــاالت  فـــي  الشـــركة حضورهـــا  وتؤكـــد 
عبـــر  الشـــباب  ودعـــم  المـــرأة  تمكيـــن 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  فـــي  المشـــاركة 
واالجتماعيـــة لألنديـــة ومختلـــف المؤسســـات 

واألهليـــة. الرســـمية 
المبـــادرات  تنفيـــذ  إلـــى  الشـــركة  وتعمـــد 
المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة والحفـــاظ علـــى 
البيئـــة مـــن خـــالل المســـاهمة المجتمعيـــة 
ــى  ــاظ علـ ــاء والحفـ ــات البنـ ــة مخلفـ ــي إزالـ فـ
جانـــب  إلـــى  للمملكـــة،  العامـــة  النظافـــة 
المســـاهمة فـــي صيانـــة وترميـــم بعـــض 
األنديـــة الرياضيـــة وتأهيـــل الشـــوارع، وإزالـــة 
األتربـــة عـــن الطرقـــات الناتجـــة عـــن موجـــات 

ــة. ــى المملكـ ــررة علـ ــار المتكـ الغبـ
وتؤمـــن الشـــركة بأهميـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه 
القطـــاع الخـــاص عبـــر مشـــاريع المســـؤولية 
دعـــم  فـــي  تســـاهم  والتـــي  االجتماعيـــة، 
جهـــود الدولـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة وتلبيـــة تطلعـــات المواطنيـــن.

التأسيس: 2017
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شركة دلمون للدواجن

تعـــد شـــركة دلمـــون للدواجـــن 
إحـــدى الشـــركات التـــي كان لحكومـــة 
فـــي  األســـاس  الـــدور  البحريـــن  مملكـــة 
بلـــورة فكـــرة تأسيســـها، كجـــزء مـــن سياســـة 
ــي  ــن الغذائـ ــر األمـ ــرة لتوفيـ ــة الموقـ الحكومـ
علـــى  الشـــركة  تعمـــل  إذ  للمواطنيـــن، 
مواصفـــات  ذات  وطنيـــة  منتجـــات  توفيـــر 
ومعاييـــر وجـــودة عاليـــة تتفـــق مـــع المعاييـــر 
الشـــركة  الدوليـــة، وأصبحـــت  والمقاييـــس 
اليـــوم رائـــدة صناعـــة الدواجـــن فـــي المملكـــة 
الثـــالث  الرئيســـة  عملهـــا  أقســـام  بفضـــل 

المفرخـــة ومصنـــع العلـــف والمذبـــح.
ــددة  ــبة محـ ــركة بتخصيـــص نسـ ــزم الشـ وتلتـ
مـــن أرباحهـــا لصالـــح مشـــاريع المســـؤولية 

االجتماعيـــة.
المتعلقـــة  األنشـــطة  تضميـــن  ويتـــم 
الخطـــط  ضمـــن  االجتماعيـــة  بالمســـؤولية 
االســـتراتيجية لمختلـــف الدوائـــر واألقســـام 
بالشـــركة، مـــن خـــالل تنظيـــم مجموعـــة مـــن 

البرامـــج التـــي تســـتهدف المجتمعيـــن الداخلـــي 
الرياضيـــة  المجـــاالت  بمختلـــف  والخارجـــي 
والتعليـــم والصحـــة، ورصـــد ميزانيـــة خاصـــة 
بهـــذه الفعاليـــات، إلـــى جانـــب العمـــل علـــى 
إقامـــة العديـــد مـــن الـــورش التدريبيـــة التـــي 

تســـتهدف موظفـــي الشـــركة.
ـــر رأس المـــال  وتؤمـــن الشـــركة بأهميـــة تطوي
ـــة العمـــل المناســـبة  ـــر بيئ ـــر توفي البشـــري، عب
والتطويـــر،  التدريـــب  عمليـــة  واســـتدامة 
ــات  ــات الترقيـ ــر سياسـ ــن عبـ ــوال للتمكيـ وصـ
وتكافـــؤ الفـــرص، إضافـــة للتشـــجيع علـــى 

الريـــادة واالبتـــكار.
المبـــادرات  مـــن  عـــدًدا  الشـــركة  ونفـــذت 
وحمايـــة  المســـتدامة  للتنميـــة  المعـــززة 
ـــر قســـم المخلفـــات  ـــة، كمشـــروع تطوي البيئي
وتركيـــب جهـــاز شـــفط الروائـــح وتشـــغيله، 
كمـــا يتـــم دراســـة مشـــروع لتركيـــب األلـــواح 
الشمســـية لالســـتفادة منهـــا كمصـــدر مـــن 

المصـــادر التـــي تمـــد الشـــركة بالطاقـــة.

التأسيس: 1980
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شركة الحفر الين للمقاوالت

إحـــدى  اليـــن  الحفـــر  تعـــد 
قطـــاع  فـــي  العاملـــة  الشـــركات 
فـــي  عملهـــا  تمـــارس  والتـــي  المقـــاوالت 
أنشـــطة الهـــدم وتحضيـــر المواقـــع ودعـــم 

المبانـــي. وتشـــييد  المرافـــق 
وتلتـــزم الشـــركة بتخصيـــص نســـبة محـــددة 
ــؤولية  ــاريع المسـ ــح مشـ ــا لصالـ ــن أرباحهـ مـ

االجتماعيـــة.
الدعـــم  تقديـــم  علـــى  الشـــركة  وتحـــرص 
ـــارف  ـــا مـــن خـــالل تزويدهـــم بالمع لموظفيه
فـــي  وإشـــراكهم  الحرفيـــة  العلميـــة 
فـــي  تســـاهم  التـــي  التدريبيـــة  الـــدورات 
وخبراتهـــم  الشـــخصية  مهاراتهـــم  صقـــل 

عيـــة. االجتما
رؤيـــة  الشـــركة دعمهـــا ألهـــداف  وتترجـــم 
وأهـــداف   2030 االقتصاديـــة  البحريـــن 
ـــة المســـتدامة مـــن خـــالل المســـاهمة  التنمي
ـــة فـــي  ـــة التحتي ـــاء بمســـتوى البني فـــي االرتق

مملكـــة البحريـــن.

مجـــاالت  فـــي  الشـــركة حضورهـــا  وتؤكـــد 
عبـــر  الشـــباب  ودعـــم  المـــرأة  تمكيـــن 
الرياضيـــة  الفعاليـــات  فـــي  المشـــاركة 
واالجتماعيـــة لألنديـــة ومختلـــف المؤسســـات 

واألهليـــة. الرســـمية 
المبـــادرات  تنفيـــذ  إلـــى  الشـــركة  وتعمـــد 
المعـــززة للتنميـــة المســـتدامة والحفـــاظ علـــى 
البيئـــة مـــن خـــالل المســـاهمة المجتمعيـــة 
ــى  ــاظ علـ ــاء والحفـ ــات البنـ ــة مخلفـ ــي إزالـ فـ
جانـــب  إلـــى  للمملكـــة،  العامـــة  النظافـــة 
المســـاهمة فـــي صيانـــة وترميـــم بعـــض 
األنديـــة الرياضيـــة وتأهيـــل الشـــوارع، وإزالـــة 
األتربـــة عـــن الطرقـــات الناتجـــة عـــن موجـــات 

ــة. ــى المملكـ ــررة علـ ــار المتكـ الغبـ
وتؤمـــن الشـــركة بأهميـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه 
القطـــاع الخـــاص عبـــر مشـــاريع المســـؤولية 
دعـــم  فـــي  تســـاهم  والتـــي  االجتماعيـــة، 
جهـــود الدولـــة فـــي تحقيـــق أهـــداف التنميـــة 
المســـتدامة وتلبيـــة تطلعـــات المواطنيـــن.

التأسيس: 2017
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