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جذب اال�ستثمارات ي�صل �إىل  7.3مليار دوالر بزيادة ن�سبتها %77

�إنف�ستكورب يوا�صل منوه مع ارتفاع دخله ال�صايف �إىل  125مليون دوالر
م�ستويات ق��وي��ة لأن�����ش��ط��ة اال���س��ت��ث��م��ار وال��ت��خ��ارج ..وت��و� ّ��س��ع ن��ط��اق احل�����ض��ور ال��ع��امل��ي وت��ن��وي��ع املنتجات
ارت�����ف�����اع ح���ج���م الأ������ص�����ول امل���������دارة ب��ن�����س��ب��ة  %6ل��ت�����ص��ل ق��ي��م��ت��ه��ا �إىل  22.6م���ل���ي���ار دوالر
�أعلن بنك �إنف�ستكورب (البنك) ،امل�ؤ�س�سة املالية العاملية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمارات البديلة ،عن نتائجه لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونيو 2018
(ال�سنة املالية  )2018التي حقق خاللها زخ ًما متوا�صالً للنمو مع ت�سجيل م�ستويات جيدة من الن�شاط اال�ستثماري عرب جميع �أق�سام عمله.
وقد ارتفع �صايف الدخل بن�سبة  4%على �أ�سا�س �سنوي لت�صل قيمته �إىل  125مليون دوالر �أمريكي مقارنة مع  120مليون دوالر �أمريكي يف
ال�سنة املالية  ،2017وارتفع الربح املخف�ض لل�سهم العادي بن�سبة  4%ليبلغ  1.30دوالر �أمريكي مقارنة مع  1.25دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية
ال�سابقة .وكان الدخل ال�صايف للن�صف الثاين من ال�سنة املالية  2018هو  70مليون دوالر �أمريكي مقارنة بـ 72مليون دوالر �أمريكي للن�صف الثاين
من ال�سنة املالية  .2017ولقرتح جمل�س �إدارة البنك توزيع �أرباح �سنوية بقيمة  0.24دوالر �أمريكي لل�سهم العادي الواحد كما يف ال�سنة املالية
املا�ضية.
ووا�صل البنك حتقيق تق ّدم جيد يف تنفيذ ا�سرتاتيجيته للنمو� ،إذ �أ�سهم التنويع اجلغرايف امل�ستمر لقاعدة امل�ستثمرين وجمموع املنتجات يف
ت�سجيل م�ستويات قيا�سية على �صعيد توزيعات العمالء والن�شاط اال�ستثماري وجمع الأموال عرب جميع الأ�سواق .وي�أتي هذا الأداء القوي يف ظل
عدم ثبات امل�شهد اجليو�سيا�سي واالقت�صادي ،وخا�صة يف منطقة اخلليج.
وارتفع الن�شاط اال�ستثماري للبنك خالل
ال�سنة املالية  2018بن�سبة  %36لت�صل قيمته
�إىل  2.8مليار دوالر �أمريكي مقارنة بـ 2.1مليار
دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية  ،2017فيما
ارتفعت عمليات توظيف اال�ستثمارات وجمع
الأموال بن�سبة  %77لت�صل �إىل  7.3مليار دوالر
�أمريكي مقارنة بـ 4.1مليار دوالر �أمريكي يف
ال�سنة املالية  .2017و ُيعزى هذا النمو يف
جانب منه �إىل ارتفاع �إ�سهام وحدة �إدارة االئتمان
يف �سنتها الأوىل الكاملة ،بالإ�ضافة �إىل تو�سع
ا�ستثمارات البنك وقاعدة عمالئه الن�شطة.
وارتفعت التوزيعات بن�سبة تزيد على ال�ضعف
لت�صل �إىل  7.0مليارات دوالر �أمريكي مقارنة
بـ 3.4مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية
.2017
وارتفع حجم الأ�صول املدارة خالل ال�سنة
املالية  2018بن�سبة  %6لت�صل قيمتها �إىل
 22.6مليار دوالر �أمريكي ،وقد �أ�سهم هذا النمو
الذي جاء � ًأي�ضا نتيجة ارتفاع م�ساهمة وحدة
�إدارة االئتمان -يف رفع حجم الدخل املتكرر من
ر�سوم الأ�صول املدارة التي منت بن�سبة %27
لت�صل قيمتها �إىل  173مليون دوالر �أمريكي،
مقارنة بـ 136مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة
املالية  .2017كما ارتفع الدخل من الأ�صول
بن�سبة  %30لي�صل �إىل  133مليون دوالر
�أمريكي ،مقارنة بـ 102مليون دوالر �أمريكي يف
ال�سنة املالية  ،2017ويعود ذلك ب�شكل رئي�س
�إىل عمليات التخارج الناجحة من ال�شركات
اخلا�صة .و�صاحب ذلك زيادة يف �إجمايل الدخل
الت�شغيلي بن�سبة  %8لي�صل �إىل  454مليون
دوالر �أمريكي مقارنة بـ 422مليون دوالر
�أمريكي يف ال�سنة املالية .2017
�أداء قوي عرب املن�صة اال�ستثمارية
حافظت وحدة اال�ستثمار يف ال�شركات
اخلا�صة على �أدائها القوي مع ت�سجيل م�ستويات
جيدة يف الن�شاط اال�ستثماري� ،شملت ثالث
�صفقات جديدة و�صلت قيمتها الإجمالية �إىل
 406ماليني دوالر �أمريكي ،وعمليتي متويل،
�إىل جانب ا�ستثمار  75مليون دوالر �أمريكي عرب
�صندوقي التكنولوجيا الثالث والرابع التابعني
لإنف�ستكورب ،وا�ستثمار  48مليون دوالر
�أمريكي يف �صفقتني خا�صتني .ومت جمع 580
مليون دوالر �أمريكي من امل�ستثمرين على مدار
ال�سنة املالية مع توزيعات بقيمة  789مليون
دوالر �أمريكي.
ويف الواليات املتحدة ،ا�ستحوذ �إنف�ستكورب
على �شركة «كي �إ�س �آي تريدنغ» املتخ�ص�صة
بتوزيع قطع غيار هياكل ال�سيارات ،وعلى
�شركة «�آي �سي �آر» العاملة يف جمال التوا�صل
واال�ست�شارات اال�سرتاتيجية .كما ا�ستحوذ يف

�أوروبا على �شركة «كي �سيفتي» الربيطانية
املتخ�ص�صة بتوريد منتجات وحلول ال�سالمة؛
و� ّأ�س�س كذلك من�صة لال�ستثمار يف قطاع طب
الأ�سنان يف �أملانيا املجز�أ ب�شكل كبري .وا�ستثما ًرا
�أوليًا ،ا�ستحوذ �إنف�ستكورب على مركز «بريفات
زانارت كلينيك �شلو�س �شيلين�شتاين» الذي ُيعد
�أحد املراكز الأملانية الرائدة يف جمال زراعة
وجراحة الأ�سنان .وتخارج �إنف�ستكورب � ً
أي�ضا
من جمموعة «�شيمي جروب» العاملية الرائدة يف
جمال ت�صنيع حلول التحكم بال�سوائل لأغرا�ض
الوظائف احليوية .كما تخارج جزئيًا من
جمموعة «�إ�س بي جي برينت�س» ،وهي �شركة
رائدة عامليًا يف جمال توفري احللول املتكاملة
للطباعة الرقمية على الأقم�شة وتطبيقات
�صناعية خمتلفة .ويف يوليو ،2018
تخارج �إنف�ستكورب � ً
أي�ضا من «نوبل لريننج
كوميونيتيز» ،وهي م�ؤ�س�سة رائدة للتعليم
اخلا�ص يف الواليات املتحدة الأمريكية (توفر
خدمات التعليم من مرحلة احل�ضانة حتى
املرحلة الثانوية).
ويف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
دخل �إنف�ستكورب ا�ستثماره الثالث يف قطاع
الرعاية ال�صحية عرب �إن�شاء م�ست�شفى جديد
يف �أبوظبي بالتعاون مع «فاميد» ،املزود الرائد
عامليًا حللول �إعادة الت�أهيل وغريها من اخلدمات
املخ�ص�صة للم�ست�شفيات.
وبعد اندماجها ب�شكل كامل ،حققت وحدة
�إنف�ستكورب لإدارة االئتمان م�ساهمة كبرية
خالل �سنتها الأوىل الكاملة ح�سبما كان متوقعًا
لها عند اال�ستحواذ .وي�ش ّكل �أداء هذه الوحدة
انعكا�سا وا�ضحً ا ال�سرتاتيجية البنك يف تنويع
ً
عرو�ض منتجاته وقاعدة عمالئه عرب اجتذاب
قاعدة �أو�سع من امل�ؤ�س�سات والأفراد الغتنام
الفر�ص اال�ستثمارية املجزية عرب من�صة
منتجات البنك .وحققت وحدة �إدارة االئتمان
زيادة يف حجم الأ�صول املدارة بن�سبة  %6لت�صل
قيمتها �إىل  11.5مليار دوالر �أمريكي ،مقارنة
بـ 10.8مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية
 .2017كما �أظهرت الوحدة م�ستويات قوية من
الن�شاط اال�ستثماري وجمع الأموال من خالل
جناحها يف جمع  5.6مليار دوالر �أمريكي ،مبا
يف ذلك �إ�صدار  1.6مليار دوالر �أمريكي من
التزامات القرو�ض امل�ضمونة اجلديدة ،بالإ�ضافة
�إىل توزيعات بقيمة  5.5مليار دوالر �أمريكي
(مبا يف ذلك عمليات �إعادة التمويل و�إعادة
ترتيب القرو�ض ومتديدها).
وحققت وحدة اال�ستثمار العقاري يف البنك
�أدا ًء جيدًا يف ال�سنة املالية  2018بجمعها
�أمواالً للمرة الأوىل من اال�ستثمارات الأوروبية.
وجمع البنك خالل هذه الفرتة  569مليون

دوالر �أمريكي من اال�ستثمارات العقارية ،بزيادة
ن�سبتها  %10عن ال�سنة ال�سابقة ،وت�ض ّمن ذلك
جمع �أموال للمرة الأوىل من م�ستثمرين يف
�آ�سيا .كما ارتفعت التوزيعات من اال�ستثمارات
العقارية بن�سبة جتاوزت ال�ضعف لت�صل قيمتها
�إىل  713مليون دوالر �أمريكي ،مقارنة بـ300
مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2017
ويف الواليات املتحدة ،حافظ البنك على
رئي�سا يف العقارات الأمريكية
مكانته م�ستثم ًرا
ً
لي�صل �إجمايل قيمة ا�ستثماراته الر�أ�سمالية �إىل
 419مليون دوالر �أمريكي عرب جمموعة متنوعة
من العقارات ال�سكنية واملكتبية وال�صناعية.
ويف �أوروبا ،ا�ستحوذت وحدة اال�ستثمار
العقاري على �أول حمفظتني عقاريتني للبنك يف
اململكة املتحدة� ،إىل جانب اال�ستحواذ على جممع
للمباين املكتبية يف �أملانيا ،وبذلك ت�صل القيمة
الإجمالية ال�ستثمارات الوحدة الر�أ�سمالية يف
�أوروبا �إىل  147مليون دوالر �أمريكي .ويوا�صل
فريق اال�ستثمار العقاري البحث عن فر�ص
جمزية �أخرى يف �أوروبا.
بدورها� ،أ�سهمت وحدة حلول اال�ستثمارات

البديلة بتحقيق عوائد قوية� ،إذ ارتفعت �أ�صولها
املدارة بن�سبة  %7لت�صل قيمتها �إىل  3.7مليار
دوالر �أمريكي ،مقارنة بـ 3.5مليار دوالر
�أمريكي يف ال�سنة املالية  ،2017مدفوعة ب�أداء
قوي ملنتجاتها .و�أعلن البنك خالل العام � ً
أي�ضا
عن عقد �شراكتني ا�سرتاتيجيتني مع �شركتي
«�شولز كابيتال ماجنمنت» -التي تدير حاليًا
�أ�صوالً بقيمة  160مليون دوالر �أمريكي-
و«�ستيم بوت» التي ّ
مت �إطالقها حدي ًثا.
ويف �أبريل � ،2018أعلن �إنف�ستكورب عن
�إجراء تعديالت يف هيكلية فريق الإدارة العليا
بهدف ت�سريع ا�سرتاتيجية منوه .وجاءت هذه
التغيريات يف جزء منها بعد قرار حممد ال�شروقي
رئي�سا تنفيذيًا م�شار ًكا ابتدا ًء
التقاعد من من�صبه
ً
من �أغ�سط�س  .2018و�سيوا�صل ال�شروقي
العمل لدى ال�شركة م�ست�شا ًرا �أعلى ،فيما ان�ض ّم
رئي�سا تنفيذيًا
حازم بن قا�سم �إىل ري�شي كابور
ً
م�شار ًكا .و�شغل بن قا�سم �ساب ًقا من�صب رئي�س
فريق اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة يف
�أوروبا� ،إذ يخلفه دانيال لوبيز كروز يف هذا
املن�صب .و�أعلن البنك كذلك عن تعيني يان اريك

حممد العار�ضي

باك مبن�صب املدير التنفيذي املايل اجلديد يف
البنك ابتدا ًء من �سبتمرب  .2018بقيت امليزانية
العمومية للبنك قوية مع حفاظها على املرونة
الكافية الغتنام فر�ص اال�ستثمار عرب عمليات
اال�ستحواذ املالئمة مبا يتما�شى مع ا�سرتاتيجية
النمو املعلنة .وو�صل �إجمايل قيمة الأ�صول
حتى  30يونيو � 2018إىل  2.5مليار دوالر
�أمريكي ،كما حافظ �إجمايل ال�سيولة املتاحة
م�سجالً مليار دوالر �أمريكي .ومت ّكن
على قوته
ّ
البنك من احلفاظ على هذه ال�سيولة القوية رغم
�سداده الكامل ل�سندات بقيمة  250مليون دوالر
�أمريكي ا�ستح ّقت يف نوفمرب  ،2017وكذلك
�سداد  100مليون دوالر �أمريكي من الأ�سهم
املمتازة هذا العام .وبلغ معدل كفاية ر�أ�س املال
 ،%31.5وهذا املعدل �أعلى بكثري من احلد الأدنى
املن�صو�ص عليه من «م�صرف البحرين املركزي»
وهو .%12.5
وقال حممد العار�ضي ،رئي�س جمل�س
الإدارة التنفيذي لإنف�ستكورب« :مع ا�ستمرار
النمو الذي ن�شهده يف جماالت �أعمالنا املختلفة،
ي�س ّرنا �أن نتم ّكن من احلفاظ على �أداء قوي عرب
العديد من امل�ؤ�شرات الرئي�سة وت�سجيل �أرباح
جمزية للبنك .فبعد الدمج الناجح لوحدة �إدارة
االئتمان ،نحن �سعداء جدًا بتحقيق الفوائد
اال�سرتاتيجية املرجوة من هذه العملية على
�صعيد تنويع املنتجات والعمالءُ .ي�ضاف ذلك
�إىل النتائج القوية التي حققتها وحدة اال�ستثمار
العقاري هذا العام ،والأداء املتميز الذي ال يزال
يقدّمه فريقا اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة
وحلول اال�ستثمارات البديلة».
التحديات
«ورغم
قائالً:
وتابع
اجليو�سيا�سية واالقت�صادية العديدة ،ال �سيما
يف منطقة اخلليج خالل عام  ،2018حافظ
�إنف�ستكورب على وترية ن�شاط قوية يف جمال
و�سع
جمع الأموال وتوظيف ر�أ�س املال ،كما ّ
قاعدة م�ستثمريه العامليني ب�شكل ملحوظ.
ومع ميزانيتنا العمومية القوية وخرباتنا
اال�ستثمارية الوا�سعة� ،سنتم ّكن من موا�صلة
م�سرية النمو التي بد�أناها و�سنم�ضي قدمًا
بخطى واثقة م�ؤ�س�سة تزداد حجمًا يومًا بعد
يوم مع ح�ضور جغرايف �أو�سع نطا ًقا ومدعومة
مبحفظة منتجات متنوعة ،فيما نوا�صل �سعينا
�إىل حتقيق عوائد جمزية لعمالئنا وم�ساهمينا».
وختم العار�ضي «�أود �أن �أغتنم هذه الفر�صة
لأ�شكر حممد ال�شروقي الذي اختار التقاعد من
رئي�سا تنفيذيًا م�شار ًكا للبنك يف 1
من�صبه
ً
وغني عن القول �إن ال�شروقي �أ�سهم
�أغ�سط�س.
ٌ
يف جناحات �إنف�ستكورب على مدى ال�سنوات
املا�ضية ،وي�س ّرين �أن يكمل م�سريته معنا ب�صفة
م�ست�شا ًرا �أعلى».
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وزير املالية يف مقدمة م�ستقبلي الوفد الكويتي

و�صول �أول طائرة لـ «اخلطوط الكويتية» قادمة من مطار الكويت اجلديد
ا�ستقبل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة وزير املالية يف مطار البحرين
الدويل ،د.نايف احلجرف وزير املالية بدولة الكويت ال�شقيقة والوفد الكويتي
الذي يزور البالد مبنا�سبة تد�شني �أوىل رحالت اخلطوط اجلوية الكويتية من
مبنى امل�سافرين اجلديد «تي »4يف مطار الكويت الدويل �إىل مملكة البحرين.
كما كان يف اال�ستقبال املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت
واالت�صاالت رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة طريان اخلليج القاب�ضة ،وال�شيخ
عزام مبارك ال�صباح عميد ال�سلك الدبلوما�سي �سفري دولة الكويت ال�شقيقة
لدى مملكة البحرين ،وعدد من امل�س�ؤولني.
وقد رحب ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة بوزير املالية الكويتي
والوفد املرافق يف بلدهم البحرين ،موجها التهنئة �إىل �صاحب ال�سمو
الأمري ال�شيخ �صباح الأحمد و�سمو ويل العهد ال�شيخ نواف الأحمد ،و�سمو
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر املبارك بهذه املنا�سبة التاريخية لبدء

الت�شغيل التجريبي ملبنى امل�سافرين اجلديد «تي  »4يف مطار الكويت الدويل
املخ�ص�ص ل�شركة اخلطوط اجلوية الكويتية وال�شركات التابعة لها ،وهو
ما من �ش�أنه تطوير منظومة النقل اجلوي يف دولة الكويت ،م�ؤكدا عمق
العالقات البحرينية  -الكويتية املتميزة وم�ستوى التعاون القائم بينهما،
وحر�ص قيادتي وحكومتي البلدين على تعزيز عالقاتهما وتر�سيخ تعاونهما
على ال�صعيدين الثنائي واخلليجي.
بدوره� ،أ�شاد املهند�س كمال بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت واالت�صاالت
بالتطورات التنموية املت�سارعة التي ت�شهدها دولة الكويت ال�شقيقة
وبالأخ�ص يف جمال �صناعة الطريان ،م�ؤكدا �أن اختيار مملكة البحرين لتكون
�أوىل حمطات �شركة اخلطوط اجلوية الكويتية املغادرة من مبنى امل�سافرين
اجلديد «تي »4بالكويت هو دليل را�سخ على عمق العالقات والروابط
التاريخية التي تربط الدولتني ال�شقيقتني وم�ستوى التعاون الوثيق القائم

«بتلكو» تعلن �شراكتها مع تطبيق «طلبات»
�أعلنت �شركة بتلكو �شراكتها احل�صرية
مع تطبيق طلبات ،وذلك عرب تد�شني حملة
ترويجية تهدف �إىل مكاف�أة زبائن �شركة بتلكو
بفر�صة الفوز بجوائز قيمة عند ا�ستخدامهم
تطبيق طلبات� .إذ �سيتمكن زبائن بتلكو من
دخول ال�سحوبات اال�سبوعية وال�شهرية
للحملة الرتويجية التي ت�ستمر حتى تاريخ
 25اغ�سط�س .2018
و�سيحظى م�شرتكو بتلكو بفر�صة الفوز
بجوائز قيمة �أ�سبوعية مقدمة من طلبات،
ك�إ�ضافة  200غيغابايت على باقة الإنرتنت
املنزيل ،وهاتفني �آي فون �أك�س ،وجهازين �آي
باد برو ،وجهازين بالي �ستي�شن  4بالإ�ضافة
اىل عدد � 2سام�سوجن جاالك�سي ،VR
وتلفزيون تي �سي �أل �أل �إي دي  40بو�صة،
وتلفزيونني برافيا �سمارت  55بو�صة .بينما
تت�ضمن اجلائزة الكربى لل�سحوبات ال�شهرية

على هام�ش زيارة وفد رفيع امل�ستوى بال�شركة للبحرين

تقدمي �سيارتني �شيفروليه كمارو .و�سي�سري
هذا العر�ض على جميع م�شرتكي بتلكو.
وكذلك �سوف ي�سري العر�ض على
م�شرتكي الدفع ال�شهري اجلدد عند
ا�ستخدامهم التطبيق.
ت�أ�س�ست �شركة طلبات يف دولة الكويت
عام  2004ثم امتدت خدماتها لت�صل �إىل
البحرين عام  ،2012وهي الآن متوافرة يف
�إجمايل  7دول .تعد طلبات ال�شركة الرائدة
يف جمال خدمة طلب الطعام �إلكرتونيا
يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي
والأردن .وبالإمكان البحث عن املطاعم �ضمن
قائمة متنوعة وت�صفح قوائم الطعام املختلفة
لطلب الطعام من خالل �أجهزة احلا�سوب
وتطبيقات الأجهزة الذكية ،مع توفري خيارات
الدفع (�أون الين) �أو نقدا عند ا�ستالم الطلب.

«املركزي» ي�ؤكد �أهمية مراجعة عمالء البنوك حل�ساباتهم امل�صرفية
قال م�صرف البحرين املركزي انه انطالقا
من مبادراته امل�ستمرة حلماية امل�ستهلك ورفع
م�ستوى الوعي وتثقيف امل�ستهلكني ب�ش�أن
املمار�سات امل�صرفية ال�سليمة ،وتوعيتهم
لتجنب اخل�سائر املالية الناجتة عن �أخطاء
تقنية �أو ب�شرية دون علمهم ،ف�إنه ي�شدد
على �أهمية قيام عمالء البنوك ب�شكل فوري
ومنتظم مبراجعة عمليات ال�سحب والإيداع
التي تتم يف ح�ساباتهم امل�صرفية عرب املن�صات
الإلكرتونية �أو التقليدية؛ وذلك للتحقق من
�صحتها.
كما �أكد امل�صرف �ضرورة قيام العمالء
مبراجعة مراكز االت�صال التابعة للبنوك التي
يتعاملون معها يف حالة وجود خ�صومات �أو

بينهما ،كما ت�شكل عالمة فارقة يف عالقات التعاون التجاري القائمة بني
اخلطوط اجلوية الكويتية ومطار البحرين الدويل التي بد�أت منذ �ستينات
القرن املا�ضي بت�شغيل �أوىل رحالتها �إىل مملكة البحرين ،كما من �ش�أنها �أن
ت�سهم يف ا�ستيعاب الطلب املتزايد لل�سفر اىل دولة الكويت الذي يتجاوز 70
�ألف م�سافر كل عام.
وكان �سمو ال�شيخ �صباح الأحمد اجلابر ال�صباح �أمري دولة الكويت
ال�شقيقة قد د�شن مبنى امل�سافرين «تي  »4يف مطار الكويت الدويل املخ�ص�ص
ل�شركة اخلطوط اجلوية الكويتية وال�شركات التابعة لها؛ تنفيذا لر�ؤية
الكويت  2035الرامية �إىل حتويل الكويت �إىل مركز مايل وجتاري جاذب
لال�ستثمار ،وتبلغ م�ساحته نحو � 55ألف مرت مربع وي�ضم  14بوابة
للمغادرين تنق�سم �إىل ت�سع بوابات ج�سور وخم�س بوابات �أر�ضية ،عالوة
على  10بوابات للقادمني ،منها ت�سع بوابات للج�سور وبوابة �أر�ضية.

�سحوبات مل تتم فعليا ،ولن ي�ستطيع العميل
القيام بذلك �إن مل يدقق يف الر�سائل الق�صرية
 SMSالتي ي�ستلمها عند �إجراء عملية �شراء
�أو �سحب من احل�ساب .كما يتعني على العميل
التدقيق يف ك�شف احل�ساب امل�صريف وك�شف
ح�ساب بطاقة االئتمان عند اال�ستالم؛ للتحقق
من �صحة العمليات املدرجة فيهما.
وقد �أ�صدر امل�صرف املركزي توجيهات
مل�صارف قطاع التجزئة و�شركات التمويل
العاملة يف اململكة �إىل �أن يقوم كل بنك و�شركة
متويل بو�ضع خطة م�ستمرة لتوعية عمالئها
بهذا ال�ش�أن ،و�أن يتم ب�شكل يومي ت�سوية
املبالغ املخ�صومة من خالل عمليات ال�سحب
وال�شراء التي مل تتم.

«الكويتية» توقع اتفاقية م�شاركتها يف معر�ض البحرين للطريان 2018
تتويجا للعالقات البحرينية
الكويتية املتينة التي �أر�سى
دعائمها قادة البلدين والآباء
والأجداد منذ قدمي الأزل ،وعلى
هام�ش زيارة وفد رفيع امل�ستوى
من اخلطوط اجلوية الكويتية
لتد�شني �أول رحلة جوية من
مبنى امل�سافرين اجلديد ()T4
اخلا�ص ح�صريا باخلطوط
اجلوية الكويتية التي اختارت
مملكة البحرين لتكون الوجه
الأوىل لها ت�أكيدا على �أوا�صر
املحبة والأخوة بني ال�شقيقتني.
وقع كل من املهند�س كمال
بن �أحمد حممد وزير املوا�صالت
واالت�صاالت ،ويو�سف اجلا�سم
رئي�س جمل�س �إدارة اخلطوط
اجلوية الكويتية اتفاقية
م�شاركة اخلطوط اجلوية
الكويتية يف معر�ض البحرين
الدويل للطريان  2018املقرر
عقده يف قاعدة ال�صخري اجلوية،
خالل الفرتة من � 14إىل 16
نوفمرب � ،2018إذ �سيقام حتت
رعاية ملكية �سامية من ح�ضرة
�صاحب اجلاللة امللك حمد بن
عي�سى �آل خليفة ملك مملكة
البحرين.
وبهذه املنا�سبة ،اعرب
املهند�س كمال بن �أحمد حممد
وزير املوا�صالت واالت�صاالت
نائب رئي�س اللجنة العليا

خالل توقيع الإتفاقية

املنظمة ملعر�ض البحرين
الدويل للطريان عن �سعادته
بتوقيع االتفاقية التي ت�أتي
يف �إطار تطلعات ا�صحاب
ال�سمو واجلاللة قادة البلدين
يف مملكة البحرين ودولة
الكويت ال�شقيقة �إىل االرتقاء
بالعالقات نحو التكامل يف
القطاعات كافة ،وتعزيز منوها
على الأ�صعدة كافة يف خمتلف
امليادين ،والعمل على تطويرها
وتنميتها نحو �آفاق �أرحب من
العمل امل�شرتك ،و�أ�ضاف �أن هذه
االتفاقية ت�أتي �ضمن توجيهات
�سمو ال�شيخ عبداهلل بن حمد
�آل خليفة املمثل ال�شخ�صي
ل�صاحب اجلاللة ملك املفدى
رئي�س اللجنة العليا املنظمة
ملعر�ض البحرين الدويل

«�سوليدرتي البحرين» و« »Skiplinoتطلقان خدمات رقمية جديدة
�أعلنت �سوليدرتي البحرين �ش.م.ب .التابعة ملجموعة �سوليدرتي القاب�ضة،
�إبرام اتفاق ّية �شراكة مع  Skiplinoلتوفري حلول ذكية لإدارة طوابري االنتظار.
وبح�سب بيان ر�سمي ،يتيح تطبيق  Skiplinoلعمالء �سوليدرتي �إمكان حجز
تذاكر االنتظار �إلكرتونيا لدى جميع فروع ال�شركة يف البحرين.
وتتمتع هذه اخلدمة بالقدرة على تقدير الوقت املطلوب للو�صول �إىل الفرع
املحدد ،ومتكن امل�ستخدم من االطالع على حالة الطابور ووقت االنتظار املتوقع
ب�شكل مبا�شر وحي عرب التطبيق.
ومت توقيع االتفاق ّية بح�ضور عدد من �أع�ضاء �إدارة �شركتي �سوليدرتي البحرين
و .Skiplinoوتع ّد هذه املبادرة الأوىل من نوعها بالن�سبة �إىل �شركات الت�أمني يف
التنفيذي لل�سوليدرتي البحرين:
البحرين .وبهذا ال�صدد ،قال جواد حممد الرئي�س
ّ

«نحن فخورون للغاية حيال االرتقاء ب�شراكتنا مع  .Skiplinoاحللول التي
توفرها  Skiplinoهي و�سيلة مبتكرة ومريحة للغاية متكن العمالء من حجز
تذاكر االنتظار �إلكرتونيا .كما تعزز �شراكتنا هذه مكانة �سوليدرتي �شركة مبتكرة
يف جمال تكنولوجيا الت�أمني الداعمة لل�شركات البحرينية النا�شئة »Startups
وقال زمان عبداحلميد زمان الرئي�س التنفيذي ل�شركة « :Skiplinoنحن
�سعداء جدا بال�شراكة مع �سوليدرتي البحرين .لطاملا كان هدف  Skiplinoهو
�إلغاء طوابري النتظار واالرتقاء بتجربة العمالء �إىل م�ستويات جديدة» .و�أ�ضاف
«مينح نظام  Skiplinoتقارير مف�صلة حول كيفية تفاعل العمالء وموظفي االفرع،
ما مي ّكن �إدارة ال�شركة من تطوير خدماتها وحت�سني جتربة العمالء� .إن التزام
�سوليدرتي باالبتكار التكنولوجي جعل هذه ال�شراكة مثالية بالن�سبة �إلينا».

للطريان التي تدعو اىل �أهمية
التطوير واالرتقاء بالعالقة
مع دولة الكويت يف جمال
�صناعة النقل اجلوي ،وتقدمي
الت�سهيالت واحلوافز كافة
التي ت�سهم برفع التعاون على
�أعلى امل�ستويات ،وت�شجيع
القطاعات الكويتية كافة لتتخذ
من معر�ض البحرين للطريان
من�صة لها للرتويج خلدماتها.
م�ؤكدا الوزير �أن هذه
اخلطوة لي�ست بجديدة على
اخلطوط اجلوية الكويتية،
بل �إنها تندرج �ضمن التعاون
اال�سرتاتيجي امل�شرتك يف
خمتلف القطاعات ،منوها
ب�أهمية الدور الفاعل الذي يلعبه
قطاع النقل اجلوي والربي
والبحري يف ت�أ�صيل هذه

العالقات ،واال�سهام يف زيادة
فر�ص تطوير هذه اخلدمات
واخلدمات اللوجي�ستية الأخرى
متا�شيا مع النمو املطرد للحركة
التي ت�شهدها اقطار دول جمل�س
التعاون اخلليجي.
وبهذه املنا�سبة ،قال يو�سف
اجلا�سم�« :إنه ملن الطبيعي �أن
نكون جز ًءا من هذا احلدث
الدويل املهم الذي ا�ستحوذ
على اهتمام عاملي و�إقليمي،
ويعد هذا املعر�ض نقطة التقاء
مهمة لل�شركات التي يرتبط
ا�سمها ب�صناعة الطريان ،حتى
ي�ستطيع ذوو االخت�صا�ص
مبجال الطريان االطالع على
املتعلقة
التقنيات
�أحدث
بالطريان حتت �سقف واحد،
و�إتاحة الفر�صة لهم للرتويج
وعر�ض منتجاتهم احلديثة.
نحن �سعداء جدا مب�شاركتنا
يف معر�ض البحرين الدويل
للطريان يف دورته اخلام�سة
للمرة الثانية على التوايل
لنعر�ض
اخلدمات
�أرقى
لعمالئنا من كبار ال�شخ�صيات
والنخبة من التجار ورجال املال
والأعمال وعموم امل�سافرين
الكرام يف هذا املعر�ض ،ونحن
على ثقة ب�أنه �سيمثل �إجنازا
مميزا �آخر ي�ضاف �إىل تاريخ
اململكة».
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�أكد �أهمية البحث عن حلول جذرية لإنعا�ش اقت�صاديات املنطقة ..عبدالرحمن فخرو:

ال�ضرائب والر�سوم دون التخطيط الكامل �إنهاك للمواطن وال بد من �ضبط الإنفاق احلكومي
حمرر ال�شئون االقت�صادية:
�أكد رجل الأعمال عبدالرحمن فخرو �أن فر�ض ال�ضرائب والر�سوم الع�شوائية من
دون التخطيط الكامل لها ودرا�سة جدواها �سيكون �إنها ًكا للمواطنني الذين �سيتحملون
�أعباء دفع معظم تلك ال�ضرائب.
وقال فخرو �إن �ضريبة القيمة امل�ضافة هي �ضريبة عاملية ،ومطبقة يف جميع دول
العامل �إال ان الكثري من تلك الدول ت�شتكي من اال�ساليب املختلفة للتهرب ال�ضريبي ،كما
�أن فر�ض ن�سبة  %5ل�ضريبة القيمة امل�ضافة �سيكون فيه �إنهاك مليزانيات املواطنني،
وخ�صو�صا �أ�صحاب الدخل املحدود الذين �سيكونون �أكرب املت�أثرين منها ،مت�سائالً يف
الوقت ذاته عن مدى قدرة البحرين بخربتها الق�صرية يف جمال ال�ضرائب على �ضبط
عمليات التهرب ال�ضريبي ،وهل لديها اجلهاز املتكامل الذي ي�ستطيع �إدارة �ش�ؤونها؟

نّ
وبي فخرو �أن الو�ضع االقت�صادي ال�صعب احلايل
الذي تواجهه البحرين واملنطقة يتطلب اتخاذ تدابري مهمة
ريا �إىل �أهمية
و�صارمة بدال من ال�ضرائب الع�شوائية ،م�ش ً
اجتاه احلكومة نحو التق�شف و�ضبط امل�صاريف ،والعمل
على قنوات دخل بديلة للنفط ،واالعتماد على ال�صناعات
التحويلية التي تعطي القيمة امل�ضافة وتزيد من الناجت
املحلي.
و�أ�شاد فخرو مبوقف اململكة العربية ال�سعودية
والكويت والإم���ارات ودعمها لالقت�صاد البحريني،
وخ�صو�صا يف الأزمة الأخرية ،داع ًيا احلكومة �إىل �ضبط
امل�صروفات.
وعن ر�ؤيته احلالية وامل�ستقبلية للو�ضع االقت�صادي
يف البحرين واملنطقة قال فخرو �إن املنطقة تعي�ش و�ضعا
اقت�صاديا �صعبا ،وما يجري حاليا بكل م�ؤ�شراته ال
يدعو �إىل التفا�ؤل ،م�ؤكدا �أهمية البحث عن حلول جذرية

لإنعا�ش اقت�صاديات املنطقة ،وعدم االعتماد على «جيوب
املواطنني».
و�أو�ضح فخرو �أن ما يجري ا�صبحت له انعكا�سات
وا�ضحة على القطاع التجاري وذلك من خالل تراجع
القوة ال�شرائية لدى امل�ستهلكني ،بالإ�ضافة �إىل غياب
االلتزام بال�سداد بني بع�ض ال�شركات ب�سبب غياب
ال�سيولة املالية.
وحول �أداء �شركة ت�سهيالت البحرين قال فخرو الذي
ير�أ�س جمل�س �إدارة ال�شركة �إن الأداء م�ستمر يف النمو،
متوقعا �أن حتقق ال�شركة نتائج �أف�ضل يف  2018مقارنة
بالعام املا�ضي ،م�شريا �إىل �أن تنوع �أعمال ال�شركة يف
التمويالت ال�شخ�صية والعقارية وال�سيارات والت�أمني
والعقارات �ساهم يف ارتفاع �أداء ال�شركة وارباحها.
وعن خطط التو�سع امل�ستقبلية قال �إن ال�شركة �سرتكز
�أعمالها على ما هو متوفر لديها حاليا ،ولي�س هناك خطط

عبدالرحمن يو�سف فخرو

للتو�سع اخلارجي يف الوقت الراهن ،مع الت�أكيد على �أن
ال�شركة جاهزة القتنا�ص �أي فر�صة ا�ستثمارية منا�سبة
لتطلعاتها.
وعن �أ�سباب اخلروج من ال�سوق العراقي قال ان
ال�شركة تواجدت يف مدينة �أربيل العراقية� ،إال �أن االحداث
االمنية التي �شهدتها تلك املدينة بعد دخول «داع�ش»،
�أجربت ال�شركة على االن�سحاب وقد ا�ستطاعت اخلروج
ب�أقل اخل�سائر املمكنة ،ومتكنت من اح�ضار �سياراتها يف
العراق اىل البحرين ب�أمان.
وبخ�صو�ص قطاع ال�سيارات يف ال�شركة قال فخرو
ان احل�صول على وكالة �سيارات  GACال�صينية �أ�ضاف
نقلة جديدة لال�ستثمار يف قطاع ال�سيارات لل�شركة التي
متلك وكالة هوندا و�شفروليه ،م�ضيفا �أن الت�سهيالت
ح�صلت على جائز امتياز من �شركة  GACبعد متكنها من
بيع � 1000سيارة يف البحرين خالل � 3سنوات ،مب ّينا

�أن هذا الرقم فاق توقعات ال�شركة امل�صنعة خ�صو�صا مع
وجود مناف�سة قوية من �شركات �أخرى �أقدم منها من حيث
الت�أ�سي�س ،ومن حيث التواجد يف ال�سوق البحريني.
وفيما يتعلق باجلانب العقاري لل�شركة �أكد فخرو �أن
النتائج امل�سجلة حتى الآن مر�ضية وت�سري ح�سب اخلطط
املو�ضوعة ،متوقعا ا�ستمرار حتقيق النتائج اجليدة يف
اجلانب العقاري خالل  2018اي�ضا.
ويف �سياق ال�ش�أن العقاري� ،أكد فخرو �أن ت�أ�سي�س
م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري خطوة مهمة وجادة من �أجل
حتفيز القطاع العقاري ،م�شريا �إىل �أن القطاع كان بحاجة
�إىل هذه امل�ؤ�س�سة املنظمة للعمل يف العقاري ،وحماية
حقوق امل�ستثمرين وامل�شرتين وخ�صو�صا فيما يتعلق
بالبيع على اخلريطة ،حيث �ست�ساهم القوانني اجلديدة
يف اعادة الثقة للبيع على اخلريطة وتفادي امل�شاكل التي
حدثت يف العديد من امل�شاريع ال�سابقة.

� 91ألف دينار لفح�ص ال�شبكة الداخلية لـ«احلكومة الإلكرتونية» والأجهزة املقرتنة بال�شبكة

«املناق�صات» :ن�صف مليون دينار لتو�سعة وتطوير �أنظمة معلومات الطريان
هدى عبدالنبي:
فتح جمل�س املناق�صات يف جل�سته يوم
االثنني املا�ضي 21 ،عطا ًء لـ  4مناق�صات
حكومية ومزايدة واحدة ،تقدمت بها 4
جهات حكومية ،بلغ �إجمايل �أقل العطاءات
املقدمة � 592.2ألف دينار ،و�أظهرت بيانات
جل�سة جمل�س املناق�صات عن �شركة مطار
البحرين مناق�صة ت�صميم قرية ال�شحن
يف مطار البحرين الدويل والإ�شراف على
تطويرها  -ا�ست�شاريون درجة «�أ» بح�سب
جمل�س تنظيم مزاولة املهن الهند�سية،
وتناف�س على املناق�صة � 10شركات ،دون
تو�ضيح القيمة املالية املقدمة.
وت�سعى �شركة مطار البحرين �إىل
تعيني جهة ا�ست�شارية لت�صميم قرية
ال�شحن والإ�شراف على تطويرها ،والتي
تت�ألف من م�ستودعات وموقف للطائرات،
بالإ�ضافة �إىل البنى التحتية ذات ال�صلة.
ويت�ضمن نطاق العمل خطة التطوير،
و�إدارة عملية الت�صميم ،وتطوير الت�صميم،
وتن�سيق امل�شروع ،والدعم الفني �أثناء

�صفاء عبدالغني

عملية املناق�صة ،بالإ�ضافة �إىل الإ�شراف على
امل�شروع �أثناء تنفيذه.
وطرحت هيئة املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية مناق�صتني ،الأوىل مل�شروع
تقييم الثغرات الأمنية يف ال�شبكة احلكومية،
وتناف�س على املناق�صة � 6شركات ،وتقدم
ب�أقلها �شركة BAHRAIN BUSINESS
 ،MACHINESبعطاء بلغت قيمته
� 91.6ألف دينار ،و�أما الثانية مناق�صة
خدمة ت�أجري ال�سيارات ،وتقدم للمناق�صة
� 3شركات ،وتقدمت �شركة Tasheelat
 Car Leasing Company WLLب�أقل
العطاءت والبالغ � 28.4ألف دينار.

وتطلب هيئة املعلومات واحلكومة
االلكرتونية حال متكامال ونظاما لفح�ص
ال�شبكة الداخلية للهيئة والأجهزة املقرتنة
بال�شبكة ،وذلك الكت�شاف املخاطر والثغرات
الأمنية يف ال�شبكة والعمل على معاجلتها
وتطبيق اف�ضل املمار�سات حيال ذلك ،يقوم
النظام بر�صد واكت�شاف الأجهزة وثغراتها
واملخاطر الأمنية فيها ،ويعمل على ت�صنيف
هذه الثغرات بح�سب خطورتها ،ويعمل على
�صياغتها يف تقارير مو�ضحة وب�أكرث من
منط ،على ان ي�شتمل العطاء على الرتكيب
وال�صيانة وبرنامج تدريبي لإداريي النظام.
كما فتح املجل�س مناق�صة لوزارة

املوا�صالت واالت�صاالت مل�شروع تو�سعة
وتطوير �أنظمة معلومات الطريان مبملكة
البحرين ال�ست�ضافة النطاق املتكامل خلطط
الطريان بدول جمل�س التعاون ،وتقدمت
�شركة  Avitech GmbHبعطائها الوحيد
والبالغ � 470.2ألف دينار.
ويلبي هذا امل�شروع احتياجات حتديث
وتطوير البنية التحتية لأنظمة خدمات
املالحة اجلوية يف اململكة وال�سعي الدائم
�إىل تطبيق اخلطة العاملية للمالحة اجلوية؛
من �أجل توحيد �أنظمة و�سبل ت�شغيل خدمات
املالحة اجلوية على امل�ستوى الأقليمي
والعاملي.

«الربكة» يطور اخلدمات املالية الإ�سالمية لبنك ( )BTAقرغيز�ستان
�أعلنت جمموعة الربكة امل�صرفية �ش.م.ب عن خطة
لتو�سيع نطاق امل�صرفية الإ�سالمية �إىل مناطق جغرافية
جديدة ،وهذه املرة يف جمهورية قرغيز�ستان ،حيث وقعت
املجموعة مذكرة تفاهم م�ؤخرا مع بنك ( )BTAال�شهري
للتعاون امل�شرتك بينهما ،والعمل على تطوير اخلدمات
املالية الإ�سالمية يف قريغيز�ستان.
وت�أتي هذه اخلطوة من قبل املجموعة ،التي حتظى
بالتواجد يف مناطق جغرافية عديدة ،بهدف ن�شر معرفتها
وخرباتها يف جمال اخلدمات املالية الإ�سالمية.
ويف هذه املنا�سبة ،قال عدنان �أحمد يو�سف الرئي�س
التنفيذي ملجموعة الربكة امل�صرفية «�إن اختيار بنك BTA
للتعاون امل�شرتك معه هو �أمر طبيعي ،نظرا لتجربته الغنية
يف قريغيز�ستان ،وب�ضمها �إىل خربة الربكة املمتدة لنحو
 40عاما يف هذا املجال ،نحن ن�أمل �أن ن�صل يف نهاية املطاف
لأن ن�ؤ�س�س معا بنكا �إ�سالميا متكامال يف قريغيز�ستان يف
الوقت املنا�سب».
و�أ�ضاف عدنان �أنه نظرا للمكانة الرائدة التي حتتلها
يف جمال امل�صرفية الإ�سالمية وتواجدها اجلغرايف يف 16

بلدا متتد على ثالث قارات ،ف�إن جمموعة الربكة امل�صرفية
على ا�ستعداد لدعم بنك  BTAيف تقدمي اخلدمات امل�صرفية
املتوافقة مع ال�شريعة ،مع �إعداد خدمات تقنية املعلومات
والبنية التحتية املطلوبة ،وتطوير الإطر الرقابية ،وو�ضع
ال�سيا�سات والنظم الإجرائية ،وتدريب الكوادر العاملة

لدى بنك  ،BTAوكذلك زيادة الوعي العام ب�أهمية االلتزام
باملبادئ الأخالقية لل�شريعة يف التمويل الإ�سالمي .و�أغلبية
�سكان جمهورية قريغيز�ستان البالغ تعدادهم  6ماليني
ن�سمة هم من امل�سلمني ،وعلى ا�ستعداد لتقبل نظام مايل
متوافق مع ال�شريعة.

«�أوريجني» تنظم دورة
فى الذكاء اال�صطناعي
ُينظم مركز �أوريجني للتدريب دورة
«الذكاء اال�صطناعي يف قطاع االت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية» يف الفرتة من 13
– � 15أغ�سط�س  2018احلايل ،والتي
�ستنفذها اخلبرية كاتي كينج ملوظفني
من خمتلف �شركات االت�صاالت ال�سلكية
والال�سلكية يف البحرين.
و�أفادت �صفاء عبدالغني مدير �أول
عالقات عامة و�إعالم مبجموعة �أوريجني:
«�أ�صبحت تطبيقات الذكاء اال�صطناعي
وا�ضحة يف كثري من جماالت احلياة،
فهي وا�ضحة يف منازلنا من خالل
�أنظمة الت�شغيل الذكية والتي احتلت
فيها  Googleمراكز متقدمة جدًا .الذكاء
اال�صطناعي َ
و�ضح جدًا يف جمال التعليم
يف املدار�س واجلامعات ل ُيرثي التجربة
التعليمية ويجعلها �أكرث تفاعلاً  ،املجال
الطبي � ً
أي�ضا كان له ن�صيب من هذا الذكاء
من خالل �إ�شراك الآالت املُربجمة يف بع�ض
العالجات والعمليات� ،أما بالن�سبة ملجال
الأعمال فاملجال فيها وا�سع جدًا ويف كل
قطاع على حدة» .وبح�سب درا�سة ن�شرتها
�شركة براي�س ووترهاو�س كوبر ()PWC
يف العام املا�ضي �أفادت �أن تطبيق الذكاء
اال�صطناعي �سي�ساعد يف رفع االقت�صاد
العام مبعدل  15.7تريليون دوالر حتى
عام .2030
وتابعت قائلة« :وباحلديث عن
قطاع االت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية،
ريا
فقد ا�ستهلك هذا القطاع ن�صي ًبا كب ً
يف تطبيق الذكاء ال�صناعي من خالل
التوا�صل مع العمالء وطرح اخلدمات
واملنتجات للأ�سواق».

