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توزيعات مُو�صى بها بن�سبة  %8.71بقيمة  85مليون دوالر ً
نقدا و�أ�سهم منحة

«جي �إف �إت�ش» ت�سجل ً
ربحا �صاف ًيا للم�ساهمني بقيمة  114مليون دوالر خالل 2018
�أعلنت جمموعة جي �إف
�إت�ش املالية («جي �إف �إت�ش»
�أو «املجموعة») حتقيق منو
متوا�صل يف الربحية مع �أداء
قوي خالل ال�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  .2018فقد
حققت املجموعة خالل العام
ربحا �صافيا موحدا بقيمة 115
مليون دوالر �أمريكي مقارنة
مبا مقداره  103.19مليون
دوالر يف العام ال�سابق ،بارتفاع
بن�سبة  ،%11.4كما حققت
ربحا �صافيا للم�ساهمني بقيمة
 114.08مليون دوالر �أمريكي
مقارنة مبا مقداره 104.18
مليون دوالر �أمريكي يف العام
ال�سابق ،بارتفاع بن�سبة ،9.5%
ويعزى ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
امل�ساهمات املحققة من خمتلف
�أن�شطة الأعمال ،بالإ�ضافة �إىل
املعامالت اال�سرتاتيجية التي
متت خالل العام.

وبلغت قيمة الربح ال�صايف املحقق
للم�ساهمني خالل الربع الأخري من عام 2018
ما قيمته  10.64مليون دوالر مقابل 16.95
مليون دوالر خالل الربع الأخري من عام
 ،2017بانخفا�ض بن�سبة  .%37.2كما بلغت
قيمة الربح ال�صايف املوحد خالل الربع الأخري
من عام  2018ما قيمته  10.39مليون دوالر
مقارنة مبا مقداره  12.15مليون دوالر خالل
الربع الأخري من عام  ،2017بانخفا�ض
بن�سبة  .%14.5بلغ �إجمايل حقوق امللكية
للم�ساهمني يف عام  2018ما مقداره 1.06
مليار دوالر �أمريكي مقابل  1.15مليار دوالر
يف عام  ،2017بانخفا�ض بن�سبة ،%7.9
ويعزى ذلك اىل قيام املجموعة ب�إعادة �شراء
الأ�سهم.
وقال جا�سم ال�صديقي ،رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة جي �إف �إت�ش بقوله« :نحن
�سعداء مبا حققته املجموعة من النمو املتوا�صل
والأداء القوي خالل عام  ،2018الذي يعد
العام الرابع على التوايل الذي حتقق فيه
املجموعة مكا�سب قوية بف�ضل ا�سرتاتيجيتها
الفعالة وجناحها يف تنويع �أن�شطة �أعمالها.
كما �أننا �سعداء ب�شكل خا�ص بالنمو القوي
الذي حتقق خالل العام عرب خمتلف الأن�شطة،
والذي كان له الأثر الأكرب يف تعزيز الثقة
يف قدرة املجموعة على حتقيق هذا الأداء
اجليد الذي يتما�شى مع توقعات امل�ستثمرين
وامل�ساهمني ،بالرغم من �أو�ضاع ال�سوق املليئة
بالتحديات .من بني املعايري القوية التي ت�ستند
�إليها ثقة ال�سوق يف املجموعة حاليا وخالل
العام املا�ضي ،جمع �أكرث من مليار دوالر من

جا�سم ال�صديقي

ه�شام الري�س

خالل منتجاتنا اال�ستثمارية و�أن�شطة اخلزينة
و�أ�سواق املال خالل عام  ،2018مبا يوفر
للمجموعة من�صة قوية لالنطالق وامل�ضي قدما
يف حتقيق النمو وتنفيذ املزيد من اال�ستثمارات
خالل عام .»2019
و�أ�ضاف ال�صديقي« :ي�سرنا �أي�ضا الإعالن
عن تو�صية جمل�س �إدارة املجموعة ب�إجراء
توزيعات على امل�ساهمني بن�سبة%8.71.
بقيمة  85مليون دوالر �أمريكي ( 30مليون
دوالر نقدا ،و 55مليون دوالر ا�سهم منحة).
لعام  ،2018مبوجب موافقة اجلمعية العامة
واملوافقات الرقابية الأخرى� .إن هذه النتائج
الناجحة بالإ�ضافة �إىل �سيا�ستنا الفعالة يف
�إجراء التوزيعات جعل من جي �إف �إت�ش واحدة
من بني �أكرب امل�ؤ�س�سات املوزعة للأرباح ،حيث
يعد هذا الأمر يف مقدمة �أولوياتنا .ها نحن قد
بد�أنا عام  2019بو�ضع �أكرث قوة من ذي قبل،
ومبا يتم�شى مع ا�سرتاتيجيتنا ،و�أتطلع �إىل

الإعالن عن مزيد من النجاحات التي �ستحققها
املجموعة خالل الفرتات املقبلة».
من جانبه� ،أ�ضاف ه�شام الري�س ،الرئي�س
التنفيذي ملجموعة جي �إف �إت�ش« :لقد كان
 2018عاما �آخر من التقدم الكبري الذي
حققته املجموعة ،ونحن فخورون ب�أدائنا
القوي وقدرتنا على حتقيق ربحية قوية ومنو
م�ستدام ،عاما تلو الآخر .لقد متيز عام 2018
بالرتكيز اال�سرتاتيجي على �إجراء املزيد من
التنويع يف �أن�شطتنا و�إن�شاء حمفظتنا من
الأ�صول القوية املدرة للربح يف القطاعات
النائية عن املخاطر .نحن نوا�صل اال�ستثمار يف
قطاع التعليم ،الأ�صول املدرة للدخل بالواليات
املتحدة الأمريكية واحلقوق اخلا�صة .كما قمنا
ب�أول ا�ستثمار لنا يف قطاع التكنولوجيا من
خالل «ذي �إنرتتيرن» ،وهي من�صة للرتفيه
وتعترب من رواد ال�سوق يف هذا املجال حيث
تزاول ن�شاطها على امل�ستويني الإقليمي

والعاملي وقد جنحت يف م�ضاعفة �إيراداتها
عاما تلو الآخر .كما �أننا قطعنا �شوطا طويال يف
حتقيق عمليات تخارج ا�سرتاتيجية ومربحة
قبل املواعيد امل�ستهدفة بالرغم من حتديات
ال�سوق .نحن ملتزمون بتحقيق القيمة لل�سادة
امل�ساهمني وقد ات�ضح ذلك جليا خالل عام
 2018من خالل حتول حمفظتنا العقارية.
فقد قمنا خالل عام  2018باال�ستحواذ على
�أ�صول بقيمة دفرتية منخف�ضة ن�سبيا وقمنا
بتحويلها �إىل �أ�صول فاعلة وحمققة للإيرادات.
ي�شمل ذلك حمفظة كبرية لقطع الأرا�ضي يف
الهند ،دبي والبحرين ،والتي توفر للمجموعة
جمموعة منوعة من الأ�سواق والفئات التي
تتيح لنا اال�ستفادة منها على املدى املتو�سط
�إىل املدى الطويل .كما حققنا �أي�ضا تقدما
ملحوظا على م�شروعنا البارز «فيالمار» يف
البحرين ،والذي من �أجله ا�ستحوذنا على
�أغلبية ال�صكوك ،وامل�شروع حاليا يف طريقه
اىل اال�ستكمال».
واختتم الري�س« :لقد بد�أنا عام 2019
بثقة وتوقعات قوية لتحقيق النمو على
كافة �أ�صعدة �أن�شطتنا ،والعمل على تعزيز
امل�ساهمات املحققة من �أن�شطتنا العقارية .كما
�سيظل التنويع هدفنا الأ�سا�سي وحمل اهتمامنا
من حيث جماالت و�أماكن اال�ستثمار .كما �أننا
نخطط حاليا لل�شروع يف تد�شني عملياتنا يف
اململكة العربية ال�سعودية واململكة املتحدة
و�إن�شاء م�ؤ�س�سات متخ�ص�صة يف قطاعي
الرعاية ال�صحية والتعليم».

� 10آالف دوالر للفائز الأول و� 5آالف للثاين و�إعالن الفائز منت�صف مار�س املقبل

«الغرفة» تطلق الن�سخة الثانية جلائزة املنتج الغذائي املتميز
كاظم عبداهلل
�أطلقت جلنة الرثوة الغذائية
بغرفة جتارة و�صناعة البحرين
يوم �أم�س الن�سخة الثانية جلائزة
البحرين للمنتج الغذائي املتميز
بحلتها اجلديدة ،حيث ك�شفت عن
تخ�صي�ص جائزة نقدية قيمتها
� 10آالف دوالر للفائز باملركز
الأول ،و� 5آالف دوالر للفائز
باملركز الثاين ،بالإ�ضافة �إىل �إطالق
�شعار خا�ص للجائزة و�سيتم
ختم ال�شعار على جميع منتجات
امل�ؤ�س�سة الفائزة ملدة عامني.
وفتحت اللجنة ر�سم ًيا باب
الت�سجيل الإلكرتوين عرب موقع
الغرفة جلميع م�ؤ�س�سات الأغذية
وامل�شروبات املحلية ،و�سيتم
�إغالق باب امل�شاركة يف امل�سابقة
مطلع مار�س املقبل على �أن يتم
الإعالن عن املنتج الفائز يف
منت�صف مار�س يف حفل خا�ص
بهذه املنا�سبة.
ويف امل�ؤمتر ال�صحفي الذي
عقد يف قاعة الرواد بالغرفة ،قال
رئي�س جمل�س �إدارة الغرفة �سمري
نا�س �إن الهدف من �إطالق هذه
اجلائزة هو ت�شجيع ال�شركات
وامل�ؤ�س�سات املحلية على الإنتاج
الغذائي الذي يعد من �أهم
خ�صو�صا و�أنه يتعلق
القطاعات
ً

نا�س متحد ًثا يف امل�ؤمتر ال�صحفي

بالأمن الغذائي يف اململكة.
و�أ�ضاف �أن الغرفة �ستكون
دائ ًما داعمة وم�شجعة لالنتاج
املحلي ،كما �أنها ترحب ب�أي
ا�ستثمارات �أجنبية من �ش�أنها �أن
ت�ساهم يف تنمية الإنتاج الغذائي
يف البحرين.
و�أ�شار �إىل �أن اجلائزة هذا
العام �ستكون مميزة من حيث
التغطية الإعالمية التي �ست�شمل
عددًا من م�ؤ�س�سات الإعالمية
العاملية ومنها جملة فورب�س
العاملية ،وذلك بهدف الرتويج
للمنتج الفائز و�إ�شهاره عامل ًيا.
ومن جهته ،قال رئي�س جلنة
الرثوة الغذائية بالغرفة �إن
املبا�شرة باجراءات اجلائزة �ستتم
من خالل ت�شكيل جلان فرعية تقوم
برفع تو�صياتها النهائية ب�ش�أن
املنتج الفائز ،م�شيدًا يف الوقت ذاته
بالأبعاد الإيجابية لهذه اجلائزة
والتي ت�ستهدف تعزيز الرثوة

الغذائية يف البحرين ،وحتقيق
مبادئ الأمن الغذائي والتناف�سية
بقطاع الأغذية وم�ساندة �أ�صحاب
الأعمال بطريقة منهجية ومتميزة،
ال�سيما يف ظل التعاون ولأول
مرة يف هذه الن�سخة مع جملة
 FORBSال�شرق الأو�سط ما
�سي�سهم بالرتويج ملمثلي قطاع
الأغذية يف مملكة البحرين،
ومنحهم تو�سعً ا عامل ًيا ،مبي ًنا
�أن اجلائزة ت�سعى �إىل �ضم كافة
�شركات الأغذية املحلية للم�شاركة
وت�أ�سي�س م�ستويات جديدة من
الأداء ،وت�صدير املنتجات الغذائية
املحلية.
وفيما يتعلق ب�شروط التقدم
للم�شاركة بجائزة البحرين للمنتج
الغذائي املتميز فقد �أو�ضح خالد
الأمني �أن امل�شاركة متاحة �أمام
جميع ال�شركات املنتجة للأغذية
وامل�شروبات املحلية� ،شريطة �أن
يكون املنتج قد �صنع يف البحرين

وتدخل يف �صناعته ن�سبة  %5من
املواد اخلام البحرينية� ،إ�ضاف ًة �إىل
اعتماد املن�ش�أة توظيف العمالة
املحلية يف عملية االنتاج ،و�أن
يز ّود املنتج ال�سوق املحلية �إ�ضاف ًة
�إىل فائ�ض االنتاج للت�صدير ،وب�أن
يباع املنتج ب�سعر تناف�سي مقبول،
ف�ضالً عن موافقة اللجنة الأ�سا�سية
والفرعية على ما �سبق.
وك�شف الأمني �أ�سماء املحكمني
يف اجلائزة ،حيث �ضمت كالً من
افنان الزياين ،وكاظم �أ�سد ،وهالة
عبيد ،وناري�س قمرب ،وعائ�شة
بهلول ،و�أمينة جناحي ،ونادر
قناطي ،بالإ�ضافة �إىل �سفرية
اجلائزة يف ن�سختها الثانية ر�ؤيا
�صالح ،الفتا �إىل �أن جميع املحكمني
يتمتعون باخلربة واملعرفة
بالأغذية ،و�سي�ساهمون بخربتهم
يف جناح ومتيز امل�سابقة.
و�أ�شار �إىل �أن الن�سخة الأوىل
من امل�سابقة �شهدت م�شاركة
 21م�ؤ�س�سة ،و�أن الهدف يف هذا
العام رفع عدد امل�شاركني اىل 60
خ�صو�صا و�أن الن�سخة
م�ؤ�س�سة،
ً
الثانية من امل�سابقة �سيتم فيها
فتح الباب �أمام رواد الأعمال
و�أ�صحاب امل�شاريع ال�صغرية
من امل�شاركة ،ما يفتح لهم املجال
لت�سويق �أفكارهم ل�شركات كربى
من �أجل تطوير �أعمالهم.

ت�صوير :حميد جعفر

 500من�ش�أة جاهزة للتحول �إىل «الفرن�شايز»
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
افتتح الرئي�س التنفيذى لهيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�ض ال�شيخ خالد بن
حمود �آل خليفة ،املعر�ض الدويل للعالمات
التجارية وحقوق االمتياز للعام 2019
( )IBFEXم�ساء �أم�س يف مركز البحرين
الدويل للمعار�ض وامل�ؤمترات.
و�شهد املعر�ض �إطالق «جمعية الفرن�شايز
لل�شرق الأو�سط» يف البحرين ،والتي �ستتم
�إدارتها من قبل مركز مينا لال�ستثمار بدعم
من مكتب ترويج اال�ستثمار والتكنولوجيا
التابع ملنظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية
 البحرين.و�أكد مراقبون  500من�ش�أة جاهزة
للتحول �إىل نظام منح حق االمتياز التجاري
«الفرن�شايز» يف ال�سوق البحريني ،الفتني �إىل
�أنها �أف�ضل و�سيلة لت�سريع منو املن�ش�أة.
ويف هذا ال�سياق التنفيذي لهيئة البحرين،
قال ال�شيخ خالد بن حمود �آل خليفة �إن �إقامة
املعار�ض ميثل فر�صة ممتازة لل�شركات
البحرينية والأفكار الرائدة البحرينية �أن
ت�صل للعامل من خالل احتكاكها مع ال�شركات،

الفتا ً �إىل �أن معر�ض الدويل للعالمات التجارية
العاملية وحقوق االمتياز �شهد تواجد تقنيات
جديدة لأول مرة ،الأمر ي�شكل فر�صة للدول
امل�شاركة وفر�صة � ً
أي�ضا للتجار البحرينيني
و�أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
القتنا�ص الفر�ص ا�ستثمارية.
و�أ�ضاف« :هناك �أكرث من  70م�شار ًكا،
وعدد كبري منهم كانوا عالمات جتارية
بحرينية تخدم قطاعات خمتلفة ،كقطاعي
ال�سياحة واخلدمات ب�شكل عام ،بجانب
م�شاهدة �أفكار جديدة وخدمات جديدة من
حول العامل الأمر الذي ي�صب يف م�صلحة
التعارف والتبادل التجاري».
ومن جانب �آخر� ،أعلن رئي�س مكتب
اليونيدو لال�ستثمار والتكنولوجيا يف
البحرين ،د .ها�شم ح�سني� ،إطالق «جمعية
االمتياز التجاري لل�شرق الأو�سط» يف
البحرين ،والتي �سيتم �إدارتها من قبل
مركز مينا لال�ستثمار بدعم من مكتب
ترويج اال�ستثمار والتكنولوجيا التابع
ملنظمة االمم املتحدة للتنمية ال�صناعية -
البحرين ،واملركز العربي العاملي لريادة
الأعمال واال�ستثمار.
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بح�ضور � 1000شخ�صية ويت�ضمن �سل�سلة من امل�ؤمترات وور�ش العمل

البحرين ت�ست�ضيف �أ�سبوع «فينتا�ستك» لبحث �أحدث التوجهات فى اخلدمات املالية
ت�ست�ضيف البحرين يف الفرتة من
� 24إىل  29فرباير اجلاري فعاليات
�أ�سبوع «فينتا�ستك-البحرين» الذي
يعك�س الدور املحوري الذي ت�ضطلع
به اململكة يف عامل التكنولوجيا املالية،
ويت�ضمن �سل�سلة من امل�ؤمترات
وور�ش العمل التي ت�شارك فيها نخبة
من اخلرباء يف خمتلف املجاالت املالية
والتكنولوجية.

وت�شهد جل�سات الأ�سبوع ح�ضور �أكرث من
�ألف �شخ�صية من قطاعات الأعمال واحلكومة
والأو�ساط الأكادميية لالطالع على �أحدث
التوجهات يف اخلدمات املالية ،والتعرف
على ر�ؤى عدد من �أبرز املتحدثني العامليني.
و�ستت�ضمن فعاليات �أ�سبوع «فينتا�ستك-
البحرين» ور�ش عمل حول �أف�ضل التجارب
لل�شركات النا�شئة �إىل جانب املحادثات مع �أبرز
الرواد والقيادات يف جمال التكنولوجيا املالية.
و�سي�شهد الأ�سبوع ا�ست�ضافة اململكة
للمنتدى املايل لدول جمل�س التعاون اخلليجية
والذي �سينعقد يف الفرتة ما بني  26وحتى
 27فرباير  ،2019وهو فعالية �سنوية جتمع
�أبرز املهتمني واملخت�صني بالتكنولوجيا املالية
يف املنطقة .كما ي�ست�ضيف املنتدى متحدثني
بارزين عامليًا ،منهم �ستيف وزنياك امل�ؤ�س�س
امل�شارك ل�شركة �أبل واخلبري البارز يف جمال
التكنولوجيا املالية (فينتك) ،والذي �سيكون
متحد ًثا رئي�سيًا و�سي�شارك اجلمهور ب�أفكاره
ور�ؤاه يف احلا�ضر وامل�ستقبل حول امل�شهد
العاملي للتكنولوجيا املالية ،و�ستكون هنالك
م�شاركة ملعايل ال�شيخ �سلمان بن خليفة �آل
خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني بالإ�ضافة
�إىل لوي�س بومونت ،الرئي�س امل�شارك ملجموعة

عمل ال�صريفة واملدفوعات يف «تيك يو كيه» ،كما
�ست�شمل الفعاليات � ً
أي�ضا ور�ش عمل حول �أف�ضل
املمار�سات لل�شركات النا�شئة وجل�سات حوارية
مع رواد وكبار قادة التكنولوجيا املالية ،وهو
ما يتيح الفر�صة للقطاع اخلا�ص يف اململكة
لالطالع على �أبرز امل�ستجدات العاملية يف قطاع
التكنولوجيا املالية ،و�أن ي�شارك يف مناق�شة �أبرز
الر�ؤى التي �سيتم طرحها يف هذه الفعاليات.
وقالت فيكتوريا بيهن املديرة الإقليمية
ملنطقة ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا مب�ؤمترات
يورومني اجلهة املنظمة بال�شراكة للمنتدى
املايل لدول جمل�س التعاون اخلليجي:
«نحن فخورون با�ست�ضافة املنتدى املايل
لدول جمل�س التعاون اخلليجي وذلك بال�شراكة
مع جمل�س التنمية االقت�صادية للمرة الثامنة،
وذلك مع احل�ضور املميز للخرباء املخت�صني
بالقطاع املايل من خمتلف �أنحاء العامل ،و�صناع
القرار وكربيات �شركات التكنولوجيا املالية يف
املنطقة والذين �سيجمعهم املنتدى و�سي�شكل
نقطة التقاء مهمة لقطاع التكنولوجيا املالية».
وقال خالد الرميحي الرئي�س التنفيذي
ملجل�س التنمية االقت�صادية ،وهو �أحد اجلهات
التي تنظم وت�ست�ضيف �أ�سبوع «فينتا�ستك-
البحرين»:

خالد الرميحي
«ي�شهد قطاع التكنولوجيا املالية يف
منطقة ال�شرق الأو�سط من ًوا متوا�صالً ويحظى
باالعرتاف ب�إمكاناته من قبل جمتمع املهتمني
بالتكنولوجيا املالية حول العامل .ونحر�ص يف
البحرين على تعزيز م�سريتنا املتميزة يف قطاع
اخلدمات املالية عرب تطوير منتجات وخدمات
جديدة ومبتكرة من �ش�أنها �أن تغري الطريقة
التي يتعامل بها امل�ستهلكون وال�شركات يف
جميع �أنحاء املنطقة مع هذا القطاع .و�إن �إقامة
فعاليات مثل �أ�سبوع (فينتا�ستك-البحرين)
ت�ساعد على ا�ستقطاب الأفكار اجلديدة و�أن يتم

طرحها للمناق�شة».
و�أو�ضح البيان �أن من بني الفعاليات:
• منتدى التكنولوجيا املالية الثالث يف
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،الذي �سيعقد يف يومي
 20و 21فرباير ،و�سيقام برعاية بنك «»ABC
(امل�ؤ�س�سة امل�صرفية العربية) و«»AFS
(اخلدمات املالية العربية) ،حتت عنوان
«الأعمال امل�صرفية بعد التغيري التكنولوجي»،
و�سيجمع بني القيادات واملمار�سني واملبتكرين
يف جمال التكنولوجيا املالية والذكاء
اال�صطناعي على م�ستوى العامل ،وذلك بغر�ض
مناق�شة جمموعة وا�سعة من الق�ضايا �ست�شمل
م�ستقبل الأعمال امل�صرفية ،والت�أثري املحتمل
للذكاء اال�صطناعي والكيفية التي �سي�سهم بها يف
التحول امل�ستقبلي ،والأعمال امل�صرفية املفتوحة،
والتعهيد اخلارجي ،والدمج املايل.
• ندوة قانون الإفال�س و�أثره على البنوك
وال�شركات النا�شئة ،والتي �سيحت�ضنها جمل�س
التنمية االقت�صادية يف  24فرباير ،و�ستت�ضمن
جل�سة تفاعلية و�ستتناول الندوة الكيفية التي
ميكن بها لل�شركات النا�شئة العاملة يف جمال
التكنولوجيا املالية �أن ت�ضمن جناح ابتكاراتها
يف املنطقة من خالل االمتثال وااللتزام
التنظيمي.

انف�ستكورب ي�ستحوذ على ح�صة �أغلبية يف �شركة ريفات�شر الأمريكية

«العاملية خلدمات الدفع» تنال �شهادة �أمن البيانات
�أعلنت ال�شركة العاملية خلدمات
الدفع ( )GPSاملتخ�ص�صة يف خدمات
الدفع االلكرتوين عن منحها �شهادة (PCI
 )DSS V3.2.1الأعلى يف معايري �أمن
البيانات لبطاقات الدفع االلكرتوين ،بعد
تقييم �أمن البنية التحتية التكنولوجية
لل�شركة من قبل �شركة �سي�سا ()SISA
املتخ�ص�صه يف تدقيق �أمن املعلومات يف

ال�شرق الأو�سط.
وتعلي ًقا على هذا االجناز �صرح املدير
العام لل�شركة العاملية خلدمات الدفع
( )GPSعلي عرب ب�أن ح�صول ال�شركة
على هذه ال�شهادة ي�ؤكد على اجلهود التي
تبذلها ال�شركة لتوفري بيئة �آمنة حلفظ
بيانات الزبائن ،والتزامها التام حلف�ض
و�صيانة املعلومات التي يف حوزتها.

� 260ألف دينار خلدمة ال�صيانة الكهربائية منخف�ضة اجلهد
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
فتح جمل�س املناق�صات بجل�سته
�أم�س الإثنني مناق�صة لهيئة الكهرباء
واملاء ،وتناف�س على املناق�صة 12
�شركة تقدم ب�أقل العطاءات �شركة امل�ؤيد
للتكييف (ALMOAYYED AIR
 )CONDITIONINGبعطاء بلغ
قيمته � 260ألف دينار.
وت�شرتط املناق�صة وجود مراقبني
وفنيني م�ؤهلني لزيادة طاقم العمل يف
حدود ال�شركه للقيام بالعديد من الأن�شطة
مثل الدوران املخطط له وخدمات التفتي�ش

اخلا�صة بامل�صانع واملرافق وعمليات
الإغالق املخططة وغري املخططة لتنفيذ
�أعمال التعديل.
من جانب �آخر طرحت هيئة البحرين
لل�سياحة واملعار�ض مناق�صة ل�صيانة
وحرا�سة �شاطئ خليج البحرين،
وتناف�س على املناق�صة � 11شركة تقدم
ب�أقل العطاءات �شركة (Newcastle
 )Constructionبعطاء بلغت قيمته
 1900دينار.
وفتح املجل�س  23عطا ًء للمناق�صتني
املذكورتني بلغت قيمة �أقل العطاءات
امل�ستلمة نحو � 27.9ألف دينار.

�أعلن «�إنف�ستكورب» عن ا�ستحواذه على
ح�صة �أغلبية يف «ريفات�شر» (،)Revature
ال�شركة الأمريكية الرائدة يف جمال تدريب
الكفاءات املتخ�ص�صة يف تكنولوجيا املعلومات
وت�أهيلها ،دون الك�شف عن �شروط هذه ال�صفقة.
وتقدم �شركة ريفات�شر ،التي تعد بح�سب
بيان ر�سمي �إحدى �أكرب اجلهات ا�ستقطابا ً
خلريجي اجلامعات يف الواليات املتحدة،
برامج جمانية لتعليم الربجمة تعد الأوىل من
نوعها يف القطاع بهدف �سد الفجوة املتنامية
يف املهارات التكنولوجية .ويوفر منوذج عملها
الفريد لعمالئها ،من ال�شركات اال�ست�شارية
وال�شركات املدرجة على قائمة فورت�شن ،500
خدمات متكاملة فيما يتعلق باختيار الكادرات
التكنولوجية املنا�سبة .وتتوىل ال�شركة تطوير
الكفاءات املطلوبة ل�سوق العمل مما ي�ساعد
ال�شركات على ت�أمني الكوادر املالئمة لدعمها يف
حتقيق النجاح .وتتيح برامج ال�شركة املجانية
لتدريب املربجمني فر�صة قيمة خلريجي

يو�سف اليو�سف

اجلامعات املوهوبني ل�شق طريقهم نحو م�سرية
مهنية ناجحة كمتخ�ص�صني يف التكنولوجيا.
ويف تعليقه على ال�صفقة ،قال حازم بن قا�سم،
الرئي�س التنفيذي امل�شارك لدى �إنف�ستكورب:
«يتمتع �إنف�ستكورب بخربة ا�ستثمارية عالية
يف قطاع التعليم والقطاعات التي تعنى بت�أمني

الكوادر املخت�صة بتكنولوجيا املعلومات ،من
خالل ا�ستثماراتنا ال�سابقة يف الواليات املتحدة.
و�إننا نرى يف �صفقة ا�ستحواذنا على �شركة
ريفات�شر فر�صة �شراكة يف غاية الأهمية ،ن�سعى
فيها �إىل توظيف خرباتنا الطويلة يف دعم ال�شركة
لتحقيق �أهدافها الطموحة للنمو والتو�سع».
ومن جانبه ،قال يو�سف اليو�سف ،املدير
التنفيذي لإنف�ستكورب يف الكويت و�أبوظبي:
«تعد درا�سة ر�ؤية ال�شركات جزءا ً مهم من
عملياتنا اال�ستثمارية .وا�ستطاعت �شركة
ريفات�شر ،من خالل جهودها املوجهة لتمكني
اجليل املقبل من املتخ�ص�صني يف التكنولوجيا� ،أن
تعيد �صياغة منهجية ال�شركات يف هذا املجال.
ويف �ضوء هذا القطاع املتنامي بوترية مت�سارعة،
ي�سرنا دعم �شركة يفات�شر لتو�سع قاعدة عمالئها
من ال�شركات املدرجة �ضمن قائمة فورت�شن
 .500وتعد هذه ال�صفقة ا�ستثما ًرا �آخر فريد من
نوعه لعمالئنا �ضمن قطاع حتمل �آفاقه فر�ص
منو واعدة».

« VIVAالبحرين» تعلن عن �إطالقها �أكرب �شبكة للجيل الـ5

«الأهلي املتحد» يبيع ح�صته يف «كميفك»
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
�أعلن البنك الأهلي املتحد و�شركته التابعة يف الكويت (البنك الأهلي املتحد) عن
توقيعه اتفاقية مع بنك وربة لبيع �أ�سهمهما جمتمعة يف �شركة الكويت وال�شرق الأو�سط
لال�ستثمار املايل «كميفك» ،بقيمة �إجمالية لل�صفقة ُتقدر بنحو  10.22مليون دينار
كويتي.
وقال البنك -يف �إف�صاح له يف بور�صتي البحرين والكويت �أم�س� -إن احل�ص�ص التي
يعتزم البنك بيعها تبلغ ن�سبتها  %75.72من �أ�سهم «كميفك» ،وبواقع  196.35مليون
�سهم مقابل  52.065فل�س كويتي لل�سهم الواحد.
وميتلك «الأهلي املتحد» الكويتي ميتلك ح�صة  %50يف «كميفك» ،فيما ميتلك بنك
الأهلي املتحد البحريني نحو  %25يف ال�شركة.

بعد تد�شينها لأول موقع حي ل�شبكة اجليل اخلام�س يف مايو
املا�ضي� ،أعلنت  VIVAالبحرين عن جتهيز �شبكة اجليل اخلام�س
يف �أهم املواقع اال�سرتاتيجية يف خمتلف مناطق اململكة كمرحلة
�أولية لت�صبح بذلك �أول �شركة ات�صاالت توفر �شبكة  5Gيف اململكة.
م�شرية �إىل �أن العمل يجري ال�ستكمال املراحل التالية لن�شر اجليل
اخلام�س على نطاق �أو�سع مبا ي�ضمن مواكبة �أحدث التقنيات
العاملية ورفع كفاءة اخلدمات الرقمية و�إثراء جتربة العمالء
مبختلف مدن اململكة .بح�سب بيان ر�سمي �سوف توفر هذه ال�شبكة
للجيل اخلام�س لعمالئها البنية التحتية املتكاملة ،والتي �ستمكن
عمالء ال�شركة باحل�صول على �إنرتنت �أ�سرع وقدرات �أف�ضل للألعاب
وبث الفيديو ،حيث تتمتع �شبكات  5Gبنطاق ترددات �أكرب ووقت

ا�ستجابة �أقل مما ي�سهل من ا�ستخدام التطبيقات ب�شكل �أكرث فعالية،
كما �سيتمكن العمالء من ا�ستخدام التقنيات الذكية بوا�سطة �إنرتنت
الأ�شياء .بالإ�ضافة اىل اال�ستمتاع بتطبيقات الواقع االفرتا�ضي VR
مع تطبيقات الألعاب والفيديو ذات جودة  8Kثالثية الأبعاد العالية
الدقة ،وتوفري من�صة تطوير الذكاء اال�صطناعي وتعزيز تقنية
ال�سيارات الذكية .وقالت  VIVAالبحرين �إن ا�ستعدادها املبكر
للجيل اجلديد من ال�شبكة بالرغم من عدم توفر الأجهزة والتقنيات
والتطبيقات املكتملة هو جزء من مبادراتها امل�ستمرة كممكن رقمي
رائد وفق �أهداف ر�ؤية اململكة  ،2030وا�ست�شعارها بت�سارع وترية
التقنية ،الذي �سيجعلها جاهزة لن�شر اخلدمات املتقدمة ب�شكل �أ�سرع
للم�شرتكني.

