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�إطالق من�صة �إلكرتونية لعر�ض الوظائف للبحرينيني خالل �أ�سابيع

«جمل�س التنميــــة» 2% :النمـــو االقت�صـــادي املتوقــع يف 2019
ق����ان����ون ل���ل���م���ع���ام�ل�ات امل�������ض���م���ون���ة ب��ن��ه��اي��ة ال����ع����ام ل��ل��إق����را�����ض ع���ل���ى امل���ن���ق���والت
مباحثات ال�ستقطاب ���ش��رك��ات بال�صناعات التحويلية بعد اك��ت��م��ال «اخل���ط ال�ساد�س»
عبا�س ر�ضي:
توقع رئي�س جمل�س التنمية االقت�صادية خالد الرميحي «�أن ينمو
االقت�صاد البحريني بن�سبة 2%يف العام  2019بالوترية نف�سها التي �سجلها
العام املا�ضي» ،م�شريًا �إىل �أن معدل النمو ُيعد جيد ن�سبيًا يف ظل الأو�ضاع
االقت�صادية احلالية ،ومن املتوقع ت�سارعه بوترية مت�سارعة يف العام .2020
و�أرجع الرميحي -يف ت�صريحات لل�صحافيني على هام�ش املجل�س
االرم�ضاين -تباط�ؤ النمو يف العام � 2019إىل دخول �ضريبة القيمة امل�ضافة
حيز التنفيذ وتخوف امل�ستثمرين وحذر من التغريات الهيكلية اجلديدة،
مو�ضحا �أنه يف العام � 2020سيت�سارع النمو مدعو ًما بتو�سعة خط ال�صهر
ً
ال�ساد�س ل�شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) وافتتاح مطار البحرين اجلديد
وانعكا�سه على زيادة امل�سافرين وزيادة عمليات ال�شحن اللوج�ستي.
وت�سلمت البحرين �أوىل دفعات حزمة الدعم املايل يف دي�سمرب املا�ضي
التي تبلغ قيمتها الإجمالية  10مليارات دوالر� ،ضمن حزمة برنامج الدعم
املايل املقدم للبحرين من قبل ال�سعودية واالمارات والكويت مل�ساندة
البحرين يف تلبية املتطلبات التمويلية على مدى � 5سنوات ،يف الوقت الذي
�أعلنت فيه اململكة تنفيذ برنامج للتوازن املايل مرتبط بامل�ساعدات املالية
يهدف �إىل �ضبط �أو�ضاع املالية العامة للبالد التي ت�ضررت جراء انخفا�ض
�أ�سعار النفط يف ال�سنوات الأخرية.
الرميحي يتحدث �إىل ال�صحفيني

البحرين الأقل كلفة ال�ستقطاب اال�ستثمارات

وعن ت�أثري زيادة ر�سوم الكهرباء واملاء
و�أ�سعار الوقود على ا�ستقطاب امل�ستثمرين،
قال�« :إن اقت�صاد البحرين مازال اقت�صادًا
مناف�سا و�أقل تكلفة ال�ستقطاب اال�ستثمارات
ً
مقارنة بالدول املجاورة بن�سبة ،»%40-20
م�ؤكدًا �أنه رغم هيكلة االقت�صاد البحريني
مازالت البحرين حتتفظ بتناف�سيتها رغم
الغالء يف �أ�سعار الكهرباء واملاء والوقود
التي ت�شهد ارتفاعً ا يف دول جماورة.
وتوقع الرميحي �أن ينجح املجل�س يف
زيادة حجم اال�ستثمارات و�أعداد امل�ستثمرين
والوظائف التي يتم خلقها يف  2019عما
مت حتقيقه يف  ،2018و�أن تتعدى الأرقام
ريا �إىل �أن هنالك
املحققة لعام املا�ضي ،م�ش ً
�شركات قيد التفاو�ض معها ال�ستقطابها �إىل
البحرين.
وكان جمل�س التنمية االقت�صادية
مت ّكن يف العام  2018من ا�ستقطاب
� 92شركة حملية وعاملية مبا يتجاوز
الأهداف وم�ؤ�شرات الأداء املحددة ،مبجموع
ا�ستثمارات مبا�شرة تبلغ  314مليون دينار،
ت�سهم بخلق �أكرث من  4700وظيفة يف
ال�سنوات الثالث املقبلة.

�إطالق من�صة �إلكرتونية للوظائف خالل �أ�سابيع

و�أ�شار الرميحي �إىل «�أن املجل�س يعتزم
�إطالق من�صة �إلكرتونية للتوظيف خالل
�أ�سابيع �ضمن ال�شركات التي ي�ستقطبها
لعر�ض الوظائف املتاحة للمواطنني» ،الف ًتا
يف الوقت ذاته �إىل �أن الـ� 92شركة التي
ا�ستقطبها املجل�س العام املا�ضي كان من
بينها � 28شركة وطنية بحرينية.
و�أكد «�أن دور جمل�س التنمية االقت�صادية
ال يقت�صر على ا�ستقطاب ال�شركات االجنبية
وخدمة امل�ستثمر الأجنبي ،بل � ً
أي�ضا م�ساعدة
امل�ستثمرين البحرينيني يف ت�أ�سي�س �شركات
يف اخلارج دون احلاجة �إىل �شريك خارجي
وتو�سعة م�صانعهم».

مباحثات ال�ستقطاب �شركات بال�صناعات التحويلية

وعن خطط املجل�س ال�ستقطاب �شركات
يف ال�صناعات التحويلية بعد اكتمال م�شروع
خط ال�صهر ال�ساد�س ل�شركة (�ألبا) ،قال
الرميحي�« :إن املجل�س يف نقا�شات جديدة
مع م�ستثمرين يف ال�صناعات التحويلية»،
ريا �إىل �أن هناك مباحثات مع وزارة
م�ش ً
ال�صناعة والتجارة لتهيئة منطقة �صناعية
خلف (�ألبا) لل�صناعات التحويلية.
و�أكد «�أن البحرين تطمح لزيادة
ال�صناعات التحويلية من الأملنيوم التي تخلق
قيمة م�ضافة �أكرب ملنتجات (�ألبا) وال تت�أثر
بتذبذب �أ�سعار الأملنيوم يف الأ�سواق العاملية،
كما ي�ساعد على دفع عجلة االقت�صاد».
واعترب الرميحي «�أن تهيئة منطقة
�صناعية لل�صناعات التحويلية تعد �إ�ضافة
مهمة مل�ساعي اململكة نحو تعزيز دخلها
ريا �إىل
من القطاعات غري النفطية» ،م�ش ً
�أن �صناعة الأملنيوم تعد ثاين �أهم قطاع
اقت�صادي بعد قطاعي النفط والقطاع املايل
يف اململكة».

قانون املعامالت امل�ضمونة بنهاية العام

وعن وجود توجه لإ�صدار ت�شريعات
جديدة تعزز البئية اال�ستثمارية ،ك�شف
الرميحي عن �إ�صدار قانون جديد للمعامالت
امل�ضمونة بنهاية العام اجلاري ،2019
ريا �إىل �أن القانون اجلديد �سيكون مه ًما
م�ش ً
لريادة الأعمال و�أي عمل جتاري �آخر ،كما
�أنه �سيمنح البنوك فر�صة �أن تقر�ض على
املنقوالت.
و�أو�ضح الرميحي «�أن البنوك حال ًيا لي�س
لديها قانون يحميها لت�سجيل املنقوالت،
بحيث �إذا مت متويل �أثاث ف�إنه ال يوجد قانون
بهذا الأمر ،كما �أنه ال يوجد �سجل ي�ؤكد �أن
هذه املنقوالت حمجوزة وممولة من البنوك
ريا
على غرار ما هو حا�صل يف العقارات» ،م�ش ً
�إىل �أن القانون �سيمنح ال�شركات ال�صغرية
فر�صا �إ�ضافية للتمويل ،و ُيعد مه ًما
والكبرية
ً

يف م�ساعدة ال�شركات ورواد الأعمال.

الرتكيز على ال�صني وال�سوق الهندي

وعن خطط املجل�س الفتتاح مكاتب
ترويجية يف اخلارج ،قال الرميحي�« :إن
املجل�س يكتفي حال ًيا باملكاتب التمثيلية
احلالية والتي هي جمرد مكاتب ا�ست�شارية
متثل البحرين يف تلك الدول بهدف الو�صول
للم�ستثمرين يف تلك الدول».
و�أو�ضح «�أن املجل�س يف يف معظم
الأحيان ي�ستفيد من وجود ال�سفارات يف
الدول التي ي�ستهدفها بتعيني �شخ�ص ملتابعة
ريا �إىل �أن
ا�ستقطاب اال�ستثمارات» ،م�ش ً
«املجل�س يعتزم تكثيف ح�ضوره يف الدول
التي لديها اقت�صاديات �ضخمة ،كال�سوق
وخ�صو�صا يف مدينة دلهي ومومباي
الهندي
ً
وبنغلور وحيدر �آباد ،وفتح مكتب �إ�ضايف يف
ال�صني».

ا�ستثمار  50%من ر�أ�سمال �صندوق الواحة

وعن م�ستجدات اال�ستثمار يف �صندوق
الواحة لال�ستثمار ،ذكر الرميحي �أن
«�صندوق الواحة الذي ت�أ�س�س يف البحرين
يف نهاية �أبريل  2018ا�ستثمر ما يعادل
 %50من ر�أ�س ماله املقدّر بـ 100مليون
دوالر ،خالل عامه الأول ،يف �صناديق ر�أ�س
املال اال�ستثماري لدعم امل�شاريع النا�شئة يف
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا».
ولفت �إىل «�أن حمفظة ا�ستثماراته
�شملت خم�سة �صناديق تن�شط يف جمال
متويل امل�شاريع الرائدة والنا�شئة يف جمال
التكنولوجيا ،ويف مقدمتها �صندوق (بيكو
كابيتال) الذي يتخذ من الإمارات مقرا له،
والذي كان من بني �أوائل امل�ستثمرين يف
تطبيق النقل (كرمي)� ،إىل جانب �صندوق
(ميدل �إي�ست فنت�شر بارترنز  )MEVPالذي
ين�شط يف البحرين ودبي وبريوت والواليات
املتحدة� ،إىل جانب (� 500ستارت �أب�س)،
وهو �صندوق دويل مع وجود �إقليمي يف
البحرين والريا�ض ودبي� ،إىل جانب (فن�ش
كابيتال) الأوروبي املتخ�ص�ص يف جمال
متويل م�شاريع التكنولوجيا املالية».
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خالل الربع الأول من 2019

ت�سجل ً
«جي �إف �إت�ش» ّ
ربحا �صاف ًيا للم�ساهمني بقيمة  21.3مليون دوالر

«البحرين الوطني» �أول بنك يف ال�شرق
الأو�سط يقدم اخلدمات امل�صرفية املفتوحة
�أعلن بنك البحرين الوطني عن اتخاذه
دو ًرا رياديًا اليوم يف االرتقاء مب�ستوى
تطور القطاع امل�صريف على م�ستوى املنطقة،
وذلك بتب ّنيه تقنيات مت ّكنه من تقدمي خدمات
م�صرفية مفتوحة لعمالئه.
�ستم ّكن اخلدمات امل�صرفية املفتوحة
�أ�صحاب احل�سابات امل�صرفية من م�شاركة
معلومات ح�ساباتهم و�سجل مدفوعاتهم
مع بنوك �أخرى و�أطراف ثالثة مرخ�صة،
�إذ �سيمنح �أ�صحاب احل�سابات �إمكانية
الربط بني عدة ح�سابات من خمتلف البنوك
واالطالع على جميع موجوداتهم ومطلوباتهم
املالية عرب تطبيق واحد يف الهاتف النقال �أو
اخلدمات امل�صرفية عرب االنرتنت.
كما �سيكون ب�إمكانهم ربط ح�ساباتهم
بتطبيقات معتمدة وم�ستقلة تقدم جمموعة
�أكرب من اخلدمات واحللول.
وقد مت توفري الأنظمة اجلديدة لبنك
البحرين الوطني عن طريق �شركة «بوابة
ترابط» املتخ�ص�صة يف التكنولوجيا املالية
ومزود حلول البنية التحتية لل�صريفة
املفتوحة .و�ستم ّكن تقنيات «بوابة ترابط»
عمالء بنك البحرين الوطني من ربط
ح�ساباتهم مع �أي بنك يف مملكة البحرين
والإطالع على ح�ساباتهم املالية ب�شكل
موحد عرب املوقع الإلكرتوين لبنك البحرين
ّ

الوطني وتطبيقات ال�صريفة املفتوحة،
لتكون بذلك �أول �شراكة مميزة يف جمال
اخلدمات امل�صرفية املفتوحة بني �شركة
تكنولوجيا مالية وبنك مرموق على م�ستوى
منطقة ال�شرق االو�سط ،ما يعك�س التزام بنك
البحرين الوطني بالتحول الرقمي وتنويع
قاعدة عملياته من خالل اال�ستثمار يف البنية
التحتية واخلدمات الرقمية.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح يا�سر ال�شريفي
الرئي�س التنفيذي لال�سرتاتيجية يف بنك
البحرين الوطني «�إن متكني عمالئنا من
االطالع ب�شكل كامل على ح�ساباتهم امل�صرفية
يف مكان واحد ُيعد خطوة مهمة يف جعل
العمل امل�صريف �أكرث مرونة وي�س ًرا لعمالئنا
الكرام ،كما يعترب �إجنا ًزا يف جمال تطوير
وتو�سعة خدماتنا الرقمية».
بدوره� ،صرح عبداهلل امل�ؤيد الرئي�س
التنفيذي ل�شركة «بوابة ترابط» بالقول« :من
خالل تقدمي من�صة م�شرتكة جلميع البنوك
يف مملكة البحرين ،مت ّكن بوابة ترابط البنوك
من االمتثال لتوجيهات م�صرف البحرين
املركزي يف جمال اخلدمات امل�صرفية
املفتوحة ،بتقدمي خدمات الدفع واملعلومات
للعمالء ب�سرعة وكفاءة ،وتوفري مدخل �آمن
ومي�سر للمز ّودين كطرف ثالث».

�أعلنت جمموعة جي �إف �إت�ش املالية
نتائجها للربع الأول من عام  ،2019للفرتة
املنتهية يف  31مار�س  2019التي �سجلت
خاللها ارتفاعا يف �إيراداتها بن�سبة بلغت
 %6.47لت�صل �إىل  70.12مليون دوالر
�أمريكي مقابل  65.86مليون دوالر �أمريكي
خالل الربع الأول من عام  ،2018مبا ي�ؤكد
من جديد جناح جي �إف �إت�ش املتوا�صل يف
تطبيق ا�سرتاتيجيتها التي تركز يف املقام
الأول على تنويع وتعزيز م�صادر الإيرادات
والدخل املحقق عرب خمتلف �أن�شطة �أعمال
املجموعة.
بلغت قيمة الربح ال�صايف الذي ي�ؤول �إىل
امل�ساهمني خالل الربع الأول من عام 2019
ما مقداره  21.36مليون دوالر �أمريكي
مقارنة مبا مقداره  36.48خالل الفرتة
نف�سها من العام ال�سابق ،بانخفا�ض بن�سبة
 .%41.44كما �سجلت املجموعة ربحا �صافيا
موحدا بقيمة  20.7مليون دوالر �أمريكي،
مقارنة مبا مقداره  36.89مليون دوالر
�أمريكي خالل الربع الأول من عام ،2018
ويعزى انخفا�ض الربح ال�صايف للمجموعة
ب�شكل �أ�سا�سي �إىل انخفا�ض ن�سبة امل�ساهمة
من ن�شاط ال�صريفة التجارية للمجموعة،
ومتديد مدة �إقفال �صناديق ا�ستثمارية والتي
من املتوقع انتهاء مدتها خالل الربع الثاين.
و�أ�شار بيان ر�سمي �إىل �أن هذه النتائج
القوية التي حققتها املجموعة خالل الربع
الأول من عام  2019تعزا حلد كبري �إىل
الدخل املحقق من �إيرادات اال�ستثمارات
اخلا�صة للمجموعة ،مع التخارج الناجح
لن�سبة  %40من ح�صة جي �إف �إت�ش يف فندق
العرين مقابل اال�ستحواذ على برج الفندق
يف م�شروع الفيالمار ،التابع لها مبملكة
البحرين ما �أ�سهم يف حتقيق  29.40مليون
دوالر �أمريكي .كما �أ�سهم ن�شاط ال�صريفة
اال�ستثمارية للمجموعة مبا مقداره 7.4

جا�سم ال�صديقي

ه�شام الري�س

مليون دوالر �أمريكي .من جانب �آخر� ،أ�سهم
الن�شاط العقاري للمجموعة بقيمة  8ماليني
دوالر �أمريكي من م�شروع «الهاربر رو» ،بينما
�أ�سهم ن�شاط اخلزينة مبا قيمته  11.3مليون
دوالر �أمريكي خالل هذا الربع جراء تبني جي
�إف �إت�ش ال�سرتاتيجية جديدة تهدف لتنمية
الدخل الدوري املحقق من �أن�شطة اخلزينة.
و�صرح جا�سم ال�صديقي رئي�س جمل�س
�إدارة جمموعة جي �إف �إت�ش املالية بقوله:
«توا�صل جي �إف �إت�ش الرتكيز على تنويع
�أن�شطة �أعمالها وحمافظها اال�ستثمارية
لتحقيق �إيرادات مطردة عرب خمتلف �أن�شطة
�أعمالها .وبالرغم من اال�ستثمارات ال�ضخمة
ّ
�سخرناها لتطوير �أن�شطة املجموعة
التي
خالل الربع الأول من عام  ،2019حققنا �أداء
قويا ،ونتوقع ا�ستمرار هذا الأداء املعزز خالل
الفرتات املقبلة من عام  2019فيما نبني
على الزخم الكبري الذي ت�شهده �أن�شطة �أعمال
املجموعة .وبهذه املنا�سبة ،ي�سرين �أن �أتقدم
بخال�ص ال�شكر �إىل ال�سادة امل�ساهمني لدعمهم
امل�ستمر ،و�أتطلع �إىل حتقيق مزيد من النجاح
خالل هذا العام والأعوام املقبلة مب�شيئة اهلل».

من جانبه� ،صرح ه�شام الري�س الرئي�س
التنفيذي ملجموعة جي �إف �إت�ش املالية بقوله:
«لقد مت ّكنا خالل هذا الربع من العام من
التخارج من جزء من ا�ستثماراتنا اخلا�صة
من خالل البيع �إىل �شريك ا�سرتاتيجي،
ومتلك فندق فيالمار يف مرف�أ البحرين املايل،
ما �سيتيح لنا الإ�سراع با�ستكمال امل�شروع
وحتقيق عائدات �أعلى مل�ساهمينا .كما قمنا
بطرح من�صتنا التعليمية (بريتو�س) بقيمة
 200مليون دوالر �أمريكي خالل الربع الأول،
والتوقيع لال�ستحواذ على �ست مدار�س خا�صة
جديدة �شاملة للمراحل التعليمية الثالث
باملنطقة ،من منطلق اعتقادنا ب�أن التعليم
يعترب من جماالت اال�ستثمار املتخ�ص�صة،
ونعتزم -مب�شيئة اهلل -اال�ستفادة من �سجلنا
احلافل وحمفظتنا اال�ستثمارية يف هذا
القطاع .بالن�سبة لأن�شطة اخلزينة فقد �شهدت
�أي�ضا انتعا�شا .ومن خالل الزخم املحقق
خالل الربع الأخري من عام  2018واملكا�سب
املحققة خالل الربع الأول من عام ،2019
ف�إننا نرى ذلك مبنزلة م�صدر مهم للدخل
املطرد جلي �إف �إت�ش من الآن ف�صاعدا».
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�ضمن برنامج تقييم مراكز اخلدمات احلكومية

مراكز «متكني» خلدمة العمالء حت�صل على ت�صنيف الفئة الذهبية
تتويجً ا للجهود التي يبذلها �صندوق
العمل «متكني» يف تقدمي خدمة مميزة للأفراد
وامل�ؤ�س�سات يف مملكة البحرين ،ح�صلت
مراكز «متكني» خلدمة العمالء يف جممع
ال�سيف ومبنى بيت التجار على ت�صنيف
«الفئة الذهبية» من بني  10مراكز حا�صلة
على ت�صنيف الفئة الذهبية� ،ضمن برنامج
تقييم مراكز اخلدمة احلكومية «تقييم» ،والتي
حظيت م�ؤخ ًرا بالت�شرف بتكرمي �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ،ويل
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س
جمل�س الوزراء.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح ال�شيخ حممد بن
عي�سى �آل خليفة رئي�س جمل�س �إدارة �صندوق
العمل «متكني» �أن هذا التكرمي يعزز من
توجهات «متكني» يف تطوير جودة اخلدمات
وقال« :لطاملا كان التمحور حول العميل ركيزة
�أ�سا�سية يف ا�سرتاتيجية متكني ،فنحن نفخر ب�أن
جميع مراكز خدمة العمالء يف متكني حا�صلة
على �شهادة  9001:2015 ISOل�ضمان
اجلودة يف العمل ،وهو ما يحتم علينا العمل
من خالل �إجراءات معتمدة وموحدة ت�ضمن
ا�ستدامة وا�ستمرارية العمل و�سالمة املوظفني
والعمالء ،ونحن نطمح لأن تكر�س مراكزنا
منوذجً ا متمي ًزا يف خدمة العمالء باململكة».
م�شيدًا بربنامج «تقييم» وخمرجاته التي كان
لها عظيم الأثر يف املناف�سة نحو تقدمي الأف�ضل،
منوهً ا بر�ؤى �صاحب ال�سمو امللكي الأمري
�سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد نائب القائد
الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء

التطويرية ،وما يوليه �سموه من اهتمام يف �أن
يح�صل املواطنون على اخلدمات بجودة عالية.
من جهته قال الدكتور �إبراهيم حممد
جناحي الرئي�س التنفيذي ل�صندوق العمل
«متكني»« :نحن ننظر �إىل �أدق التفا�صيل خالل
جتربة عمالئنا وذلك من منطلق �سعينا الدائم
للتميز ،وهو مادفعنا �إىل تعزيز هذه التجربة
وتطوير املركز وف ًقا للمعايري الدولية املعتمدة.
�إىل جانب تزويد جميع موظفي خدمة العمالء
بالتدريب الالزم وت�أهيلهم ليكونوا م�ست�شاري
خدمة عمالء متميزين ،وخالل العام ،2018
قمنا بخدمة �أكرث من � 33ألف عميل عرب مراكز
اخلدمة املختلفة».
ويف �سياق مت�صل ،عملت متكني على �إجراء
عمليات تطويرية �شاملة ملركز خدمة العمالء
الرئي�سي يف جممع ال�سيف مطلع العام اجلاري،
وذلك بعد درا�سات م�ستفي�ضة الحتياجات

العمالء ومتطلباتهم ،وعلى �ضوء املعايري
املعتمدة من قبل برنامج «تقييم» والذي كان
له انعكا�س �إيجابي وا�ضح على حت�سني �أداء
املركز ،حيث مت ا�ستحداث م�سارات �إ�ضافية
ا�ستجابة ملتطلبات العمالء اخلا�صة ،منها
م�سار «اخلدمة الفورية» للعمالء ذوي الطلبات
الب�سيطة والتي الحتتاج �سوى دقائق معدودة،
بالإ�ضافة �إىل ا�ستحداث «م�سار ذوي الأولوية»
خلدمة ذوي االحتياجات اخلا�صة �أو ال�سيدات
احلوامل وكبار ال�سن وغريهم .كما يقوم املركز
بتحليل �آراء العمالء واتخاذ الإجراءات املالئمة
لتطوير اخلدمات املقدمة للمواطنني .ونتيجة
لاللتزام باملعايري ،ح�صل املركز على م�ستوى
تقييم عا ٍل من قبل العمالء (�أكرث من )%90
من �أ�سئلة تقييم العمالء املعتمدة يف الدليل
الإر�شادي لربنامج «تقييم» واملتاحة عرب
التطبيق االلكرتوين (توا�صل).

«الغرفة» تفتح جمل�سها الرم�ضاين اجلمعة
رحبت غرفة جتارة و�صناعة البحرين بجميع منت�سبيها وباجلمهور
الكرمي للح�ضور وامل�شاركة يف فعاليات جمل�سها الرم�ضاين لهذا العام،
الذي �سيعقد حتت رعاية رئي�سها �سمري عبداهلل نا�س ،غدا اجلمعة 12
رم�ضان 1440هـ، املوافق  17مايو  2019من ال�ساعة  9:00وحتى
 11:00م�ساء بقاعة املجل�س مبقر بيت التجار.
ويف هذا ال�سياق ذكرت الغرفة �أن تنظيم جمال�سها الرم�ضانية
�سنويا ي�أتي من منطلق حر�صها واهتمامها على التوا�صل املبا�شر مع

�أع�ضائها واملجتمع التجاري ،وذلك لبحث وتداول كل ما يتعلق بهموم
و�شجون التجار.
و�أعربت الغرفة عن ترحيبها بكافة �أع�ضائها واملواطنني واملقيمني
للح�ضور وامل�شاركة يف جمل�سها الرم�ضاين لهذا العام ،والذي من
املقرر �أن يح�ضره كبار امل�س�ؤولني والوجهاء والأعيان والدبلوما�سيني
وممثلي ال�صحافة والإعالم يف مملكة البحرين ،وذلك �أ�سوة مبجال�س
الغرفة الرم�ضانية يف الأعوام ال�سابقة.

«التجارة» تد�شن خدمة عقود ال�شركات
�ضمن «�سجالت» لت�سهيل الإجراءات

�أعلنت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة عن
تد�شني خدمة عقود ال�شركات �ضمن باقة اخلدمات
املقدمة يف نظام «�سجالت» ،وذلك اعتبا ًرا من 13
مايو  .2019ويف هذا الإطار �أو�ضح الوكيل امل�ساعد
لل�سجل التجاري وال�شركات بوزارة ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة علي عبداحل�سني مكي ب�أنه ومع
تد�شني خدمة عقود ال�شركات ،والتي تت�ضمن النظام
الأ�سا�سي و�إقرار الت�أ�سي�س لل�شركات ال�شخ�ص
الواحد ،وعقد الت�أ�سي�س والنظام اال�سا�سي لل�شركات
امل�ساهمة البحرينية املقفلة والعامة وم�سودة عقد
ال�شركة لل�شركات ذات امل�س�ؤولية املحدودة و�شركات
الت�ضامن و�شركات التو�صية الب�سيطة وتو�صية
بالأ�سهم ،ف�إن اخلدمة اجلديدة �سوف توفر على
القطاع التجاري الوقت واجلهد املبذول يف اعداد
ومراجعة العقود ،حيث �سيتعني على املتعاملني فقط
ادخال البيانات اخلا�صة بهم ،وهي اال�سم التجاري
وا�سماء ال�شركاء واغرا�ض ال�شركة ور�أ�س املال،
الأمر الذي من �ش�أنه �أن ي�ساهم يف ت�سهيل الإجراءات
وزيادة �سرعة اجناز املعامالت وتقدمي اخلدمة ب�شكل
اف�ضل.
جتدر اال�شارة اىل ان نظام �سجالت وفر باقة
من الت�سهيالت التي تعترب الأوىل من نوعها �أمام
القطاع اخلا�ص والتجاري للم�ستثمرين البحرينيني
واخلليجيني والأجانب ،وذلك تطبي ًقا لتحقيق ر�ؤية
مملكة البحرين  2030هي املكان الأمثل لال�ستثمار.
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قطاع اال�ستثمارات يقود م�ؤ�شر
بور�صة البحرين لل�صعود  0.21نقطة

�أقفل «مـ�ؤ�شر البحريـن العام» يـوم
�أم�س الأربعاء عند م�ستوى 1.408.66
بارتفاع وقدره  0.21نقطة ،مـقارنـة
ب�إقفالـه يوم الثالثاء ،يف حني �أقفل
«م�ؤ�شر البحريـن الإ�سالمـي» عند م�ستوى
 749.20بانخفا�ض وقـدره  1.76نقطة
مـقارنـة ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق
املالية املتداولة يوم �أم�س يف «بـور�صة
البحريـن»  1.79مليون �سهم ووحدة،
بقيـمة �إجـمـالية قدرها � 313.57ألف
ديـنـار بـحريــنـي ،تـم تنفيذها من خالل
� 59صفقة على النحو التايل:
تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة
البحرين»  1.77مليون �سهم بقيمة قدرها
� 311.57ألف دينار بحريني مت تنفيذها
من خالل � 58صفقة ،وركز امل�ستثمرون
تعامالتهم على �أ�سهم قطاع اال�ستثمار،
والتي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة
� 100.77ألف دينار بحريني� ،أي ما
ن�سبته  %32.14من القيمة الإجمالية
للأوراق املالية املتداولة وبكمية قدرها
 1.12مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 12صفقة.
جاءت جمموعة جي اف ات�ش املالية
يف الـمركـز الأول� ،إذ بـلغت قيـمة �أ�سهمها
الـمتداولـة � 95.80ألف ديـنـار بحريني،
�أي ما ن�سبته  %30.55من �إجـمـالـي قيمة

الأوراق املالية املتداولة وبكـمية قدرها
 1.08مليون �سهم ،تـم تنفيذها من خـالل
� 10صفقات.
�أمـا الـمركـز الـثـانــي فكـان لـ�شركة
البحرين لالت�صاالت (بتلكو) بقيـمة
قدرها � 57.95ألف ديـنـار بحريني� ،أي
ما ن�سبته  %18.48من �إجـمـالـي قيمة
الأوراق املالية املتداولة وبكـمية قدرها
� 176.65ألف �سهم ،تـم تنفيذها مـن
خـالل � 13صفقة.
ثـم جاء البنك الأهلي املتحد بقيـمة
قدرهـا � 38.96ألف ديـنـار بحريني� ،أي
ما ن�سبته  %12.43من �إجـمـالـي قيمة
الأوراق املالية املتداولة ،وبكـمية قدرها
� 129ألف �سهم ،تـم تنفيذها من خالل 8
�صفقات.
وقد تـم يـوم �أم�س تداول �أ�سهم 11
�شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 3شركات،
يف حني انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم �شركتني،
وحافـظت بقـيـة ال�شركـات على �أ�سعار
�إقـفاالتـها ال�سابـقة.
مت �إبرام �صفقة واحدة على وحدات
ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية املدرجة
يف بور�صة البحرين بقيمة قدرها 2000
دينار بحريني� ،أي ما ن�سبته  %0.64من
القيمة الإجمالية للأوراق املالية املتداولة،
يف حني بلغت الكمية � 21ألف و739
وحدة.

