The BIBF Ties up with Silah Gulf to Enhance Learning
Opportunities
The Bahrain Institute of Banking and Finance (BIBF) has signed a
Memorandum of Understanding (MoU) with Silah Gulf to develop and enhance
learning opportunities. The MoU was signed at the BIBF premises by Dr. Ahmed
Abdul Hameed Al Shaikh, Director of the BIBF, and Mr. Ricardo LangwiederGörner, Chief Executive Officer of Silah Gulf.
Under the MoU, the BIBF will provide training programmes, focusing on
learning content and development solutions in the areas of Customer Service;
Assessment (Psychometric & Mystery Shopping); Project Management; IT
Solutions; Accounting and Finance, designed to deliver new and enhanced
opportunities for the employees of Silah Gulf.
On this occasion, the BIBF’s Director, Dr. Ahmed Abdul Hameed AlShaikh
stated, "At the BIBF we strive to be a leader in the delivery of quality training
and educational programmes for individuals and organisations in the Kingdom
of Bahrain, and we know that ongoing professional development plays a
tremendous role in the success of any organisation. We are delighted to partner
with Silah Gulf through the signing of this agreement, which will provide a
number of mutual benefits for both organisations.”
The Chief Executive Officer of Silah Gulf, Mr. Ricardo Langwieder-Görner said,
“Learning and Development is an essential part of Silah Gulf’s framework and
we are very pleased to collaborate with the BIBF to support the organisation’s
evolving training and development programmes for its staff. We strongly
believe that the BIBF plays a vital role in providing quality training through the
institute’s customised training solutions.”
The BIBF is affiliated to the Central Bank of Bahrain and was established in
1981, benefiting more than 340,000 learners over the years in various fields,

& including Banking, Accounting, Insurance, Leadership & Management, IT
Project Management, Academic programmes, in addition to providing
internationally-recognised training solutions.

معهد « »BIBFيتعاون مع «صلة الخليج» لتعزيز فرص التعليم
وقع معهد البحرين للدراسات المرصفية والمالية « »BIBFمذكرة تفاهم مع رشكة «صلة الخليج» لتطوير
وتعزيز فرص التعليم والتدريب .وقد تم توقيع المذكرة يف مقر المعهد من قبل الدكتور أحمد عبد الحميد
الشيخ ،المدير العام للمعهد ،والسيد ريكاردو النجويدر جورنر ،الرئيس التنفيذي ر
لشكة «صلة الخليج».
التدريب وحلول شاملة
وبموجب هذا االتفاق ،سيقدم المعهد برامج تدريبية تركز عىل تطوير المحتوى
ي
ر
لألعمال يف مجاالت خدمة العمالء ،والتقييم (مثل قياس جودة خدمة العمالء "السايكومتي" والتسوق
لتوفت فرص جديدة لتعزيز
الخف) ،وإدارة المشاري ع ،وتكنولوجيا المعلومات ،والمحاسبة والمالية؛ وذلك
ر
ي
موظف «صلة الخليج».
ات
مهار
ي
ً
ومن جانبه ،قال المدير العام لمعهد « »BIBFالدكتور أحمد الشيخ" :نسىع دائما لتحقيق االبتكار والريادة
المهب
كي أن التطوير
يف التامج التدريبية
والتعليمية المقدمة لألفراد والمؤسسات يف مملكة البحرين ،مدر ر
ي
ً
ً
ّ
ر
المستمر يشكل دورا هاما يف نجاح أي مؤسسة ".وأضاف" :نسعد بالتعاون مع شكة «صلة الخليج» من
ر
المؤسستي".
الب ستؤدي إىل المنفعة المتبادلة ربي
ر
خالل هذه االتفاقية ي
قال الرئيس التنفيذي ر
لشكة «صلة الخليج» ،السيد ريكاردو النغويدر-غورنر " :التدريب والتأهيل المستمر
لموظفينا هو جزء من ر
التامنا نحوهم ،ويشنا التعاون مع معهد « »BIBFلتقديم التامج التدريبية
عاىل
المتخصصة
لموظف رشكة «صلة الخليج»؛ لما يتمتع به المعهد من دور حيوي يف ر
توفت التدريب ي
ي
الجودة يف المنطقة".
ربح تابع لمرصف البحرين المركزي،
ويعتت معهد البحرين للدرسات المرصفية والمالية « »BIBFمعهد ر
غت ي
ً
ر
ر
الب
وقد تأسس يف عام  ،1981مستفيدا من برامجه أكت من  340ألف منتسب يف المجاالت المختلفة ي
التأمي وتقنية المعلومات وإدارة المشاري ع ،والقيادة
شملت القطاعات المرصفية والمحاسبة وقطاع
ر
ً
واإلدارة ،باإلضافة إىل التامج األكاديمية المقدمة وفق أحدث التقنيات واألسس التدريبية المعتمدة دوليا.

