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�شركة عاملية تطلق من�صة للو�ساطة االلكرتونية خلدمات الت�أمني قري ًبا

«املركزي» :حتديد �سقف �أدنى لت�أمني ال�سيارات ال�شامل بالربع الثالث
عبا�س ر�ضي:
ك�شف م�سئول تنفيذي مب�صرف البحرين
املركزي �أن امل�صرف �سيعتزم حتدد �سقف
�أدنى للت�أمني ال�شامل لل�سيارات يف خطوة
ت�ستهدف تنظيم ال�سوق وو�ضع حد لعمليات
تك�سري الأ�سعار �ضمن وثيقة موحدة للت�أمني
ال�شامل يجري �إعدادها بالتعاون مع ال�شركات
و�ست�صدر ر�سميا خالل الربع الثالث من العام
اجلاري .2019
وقال املدير التنفيذي لرقابة امل�ؤ�س�سات
املالية مب�صرف البحرين املركزي ،عبدالرحمن
الباكر يف ت�صريحات لل�صحافيني على هام�ش
م�ؤمتر  InsurByteالذي ناق�ش التحول الرقمي
يف قطاع الت�أمني « -الوثيقة اجلديدة للت�أمني
ال�شامل �ستحدد �أدنى املزايا املقدمة للزبائن يف
ت�أمني ال�سيارات ال�شامل ،على �أن تكون املزايا
اخلارجة عن الوثيقة املوحدة للت�أمني يتحملها
الطرفان �شركة الت�أمني وحامل الوثيقة ح�سب
�شروطها».
و�أكد الباكر «�أن الوثيقة �ستعالج عددا من
الأمور من بينها املكان الذي يتم فيه �إ�صالح
ال�سيارة وقطع الغيار الأ�صلية �أو التجارية
ون�سبة احت�ساب كلفة اال�ستهالك والتي تختلف
من �شركة لأخ��رى بح�سب عمر ال�سيارة،
�إىل جانب التغطيات الأخ��رى التي ت�شملها
الوثائق».
ولفت «�أن اعتماد الوثيقة املوحدة للت�أمني
ال�شامل �ستقلل ن�سبة ال�شكاوى التي ت�صل �إىل
م�صرف البحرين املركزي من الزبائن �ضد
�شركات الت�أمني واملتعلقة باملطالبات ،مع
وجود �إجراءات وا�ضحة ومت�شابهة يف جميع
ال�شركات».
و�ستكون وثيقة الت�أمني ال�شامل م�شابهة
نوعا ما ل�شروط و�إجراءات الوثيقة املوحدة
للت�أمني الإجباري عن امل�س�ؤولية املدنية النا�شئة
عن حوادث ال�سيارات للطرف الثالث والتي
دخلت حيز التنفيذ يف منت�صف يوليو ،2016
�إذ �ستت�ضمن املبادئ الأ�سا�سية ك�إعفاء املركبة
من ن�سب اال�ستهالك على �أجزاء املركبة وقطع
غيارها املت�ضررة نتيجة احلوادث املرورية يف
ال�سنوات الثالث الأوىل وت�ستبدل بقطع غيار
�أ�صلية ،وحتت�سب ن�سب ا�ستهالك بن�سبة %10
يف ال�سنة الرابعة من عمر املركبة يف حال
عدم قبول املت�ضرر من احلادث ا�ستخدام قطع

الباكر خالل حديثه لـ«الأيام االقت�صادي»

جانب من احل�ضور

غيار م�ستعملة و�إ�صراره على ا�ستبدالها بقطع
�أ�صلية جديدة.
وترتفع ن�سبة اال�ستهالك على ا�ستبدال
�أج���زاء املركبة على �أ�سا�س تراتبي وفقا
لعمراملركبة �إذ حتدد بن�سبة  %20لل�سنة
اخلام�سة ،وبن�سبة  %30لل�سنة ال�ساد�سة من
عمر املركبة ،وبن�سبة  %40لل�سنة ال�سابعة،
وتتوقف عند فر�ض ن�سب ا�ستهالك بن�سبة
 %50عند ال�سنة الثامنة وما فوق من عمر
املركبة على اختالف فئاتها و�أنواعها �سواء
كانت �سيارات خا�صة �أو �سيارات الأج��رة،
الت�أجري ،تعليم ال�سياقة ،البا�صات ،ال�سيارات
التجارية ،املركبات الإن�شائية والزراعية،
الدراجات النارية.

تراخي�ص للمن�صات االلكرتونية للو�سطاء

على �صعيد �آخر ،ك�شف املدير التنفيذي
لرقابة امل�ؤ�س�سات املالية مب�صرف البحرين
املركزي «�إن امل�صرف املركزي يعد حاليا
لت�شريعات تتعلق ب�������ـ(Insurance
 ،)Araclatorوهي �شركات تقدم خدمات
للم�ستهلكني عرب من�صات �إلكرتونية ،وترتكز
هذه اخلدمات على توفري �أ�سعار خدمات الت�أمني
ملختلف ال�شركات� ،إىل جانب املميزات لكل
بولي�صة ،ما ي�سهل على امل�ستهلكني االختيار
بني �شركات الت�أمني».
و�أ�شار«�أن امل�صرف املركزي ي�سعى من
خالل الرتاخي�ص اجلديدة تفعيل اخلدمات
الرقمية يف القطاع الت�أميني من خالل توفري
خدمات الت�أمني عرب االنرتنت».
ح��ول امل��زاي��ا التي �ستتيحها اخلدمة

اجلديدة ،قال الباكر«�إن زبائن ت�أمني ال�سيارات
وزبائن الت�أمني ب�شكل عام �سي�ستفيدون من
هذه اخلدمة من خالل ت�سهيل عملية االختيار
واملقارنة بني الأ�سعار واملزايا التي تتيحها
بولي�صات الت�أمني بني خمتلف ال�شركات».
وع��ن املوعد املقرر لإط�لاق تراخي�ص
املن�صات الو�سيطة للت�أمني ،قال املدير التنفيذي
ملراقبة امل�ؤ�س�سات املالية مب�صرف البحرين
املركزي «�إن امل�صرف ا�صدر م�سودة ا�ست�شارية
للوائح والرخ�ص اخلا�صة لهذا العمل واملتوقع
دخولها حيز التنفيذ يف الربع الثالث من العام
ريا اىل «�أن هذه تراخي�ص جديدة
اجلاري» ،م�ش ً
ن�سبيا يف ال�سوق و�ستكون مل�صلحة القطاع
وم�صلحة امل�ستهلكني وتدعم املناف�سة بني
ال�شركات».

�شركتان ملن�صات الو�ساطة
االلكرتونيــة خلدمــات الت�أمني

وعن وجود �شركات تقدمت لطلب رخ�صة
املن�صات الو�سيطة خلدمات الت�أمني ،قال
الباكر«�أن �شركة عاملية تقدمت بطلب لإطالق
ريا «�أن
اخلدمة يف ال�سوق املحلية قريبا» ،م�ش ً
هناك طلب لتقدمي خدمة من�صات الو�ساطة
وهذه ال�شركة متواجدة يف عدد من الدول
املعروفة �إذ يعتزمون فتح فرع يف البحرين
لتقدمي خدماتها ،وكذلك �شركة ثانية مت
ترخي�صها لتعمل يف بدايتها يف هذا املجال».

� 152شركة ت�أمني يف البحرين

وعن عدد �شركات الت�أمني ومالءمتها حلجم
ال�سوق� ،أ�شار الباكر �إىل «�أن � 152شركة

ت�صوير :حميد جعفر

حملية و�أجنبية ،مرخ�صة للعمل يف قطاع
الت�أمني ،لكن �شركات الت�أمني التي تعمل يف
ريا «�أن هناك
ال�سوق نحو � 38شركة» ،م�ش ً
� 34شركة تعمل يف جمال و�ساطة الت�أمني� ،إىل
جانب اخلرباء االكتواريني الذين يقيمون حجم
املحافظ� ،إىل جانب خرباء تقدير اخل�سائر».

م�ستقبل تكنولوجيا الت�أمني

وانطلقت �أم�س �أعمال م�ؤمتر «�إن�شوربايت
 ،»Insurbyteوالذي �أقيم يف فندق اخلليج
وال��ذي يناق�ش عدة موا�ضيع ذات ال�صلة
بقطاع الت�أمني والتطور املطرد للتكنولوجيا،
ومنها �أهمية اال�ستعانة بالذكاء اال�صطناعي
يف قطاع الت�أمني وم�ستقبل تكنولوجيا الت�أمني
بالتزامن مع النمو امللحوظ للخدمات الت�أمينية
الإلكرتونية عرب �شبكة الإنرتنت ،مب�شاركة
وا�سعة لأكرث من  300مندوب من خمتلف
خمت�صا يف جماالت
القطاعات و 45متحد ًثا
ً
التكنولوجيا والت�أمني والذكاء اال�صطناعي.
وقال الرئي�س التنفيذي خلليج البحرين
للتكنولوجيا املالية ،خالد �سعد�« ،أن قطاع
ريا �سريعً ا ومن املتوقع �أن
الت�أمني يعد تغ ً
ي�ستمر هذا التغري بالتزامن مع التطور املطرد
للتكنولوجيا والتقنيات احلديثة ونتطلع �إىل
املزيد من التعاون مع ال�شركاء الإقليميني
والدوليني لتحقيق حتول �إيجابي يف هذا
املجال».
و�أ���ش��ار �سعد «�أن خليج البحرين
للتكنولوجيا املالية ا�ستك�شف موا�ضيع
رئي�سية جديدة متعلقة بالتكنولوجيا املالية،
وتعترب تكنولوجيا الت�أمني واح��دة منها.

�إطالق �أول بوابة مقارنة للت�أمني يف البحرين خالل �شهر �أغ�سط�س املقبل

ا�ستثمار ا�سرتاتيجي بني «بريدج لو�ساطة الت�أمني» و«اجلزيرة للمالحة»
�أعلنت �شركة بريدج لو�ساطة الت�أمني و�إعادة الت�أمني عن اتفاق
ا�ستثمار ا�سرتاتيجي من �شركة اجلزيرة للمالحة ( ،)AJSCOاحدى
�أكرب �شركات املالحة والنقل البحري يف منطقة اخلليج العربي .ومل
يتم الك�شف عن �شروط ال�صفقة.
و�شركة بريدج ،التي تقدم حال ًيا خدمات الو�ساطة واال�ست�شارات
يف جمال الت�أمني ،تقرتب من �إطالق �أول بوابة مقارنة للت�أمني يف
البحرين ،تامينك ( ،)Tameenekخالل �شهر �أغ�سط�س .2019
ويف معر�ض حديثه عن هذا الإعالن ،قال رئي�س جمل�س الإدارة
حممود ال�صويف« :ي�سعدنا �أن نت�شارك مع �شركة اجلزيرة للمالحة
ونحن نعتقد �أنهم ال�شركاء املنا�سبون الذين ميكننا تو�سيع قدراتنا
معهم .تو�شك �شركة بريدج على بدء ف�صل جديد ومثري من النمو من
خالل �إطالق تامينك ( )Tameenekيف �شهر �أغ�سط�س ،و�سي�ساعدنا
ا�ستثمارهم اال�سرتاتيجي يف تنفيذ طموحنا لتوفري حلول جديدة
ومثرية ميكن �أن تفيد جميع �أ�صحاب امل�صلحة».

وتعترب �شركة اجلزيرة للمالحة احدى �أكرب �شركات املالحة
والنقل البحري يف منطقة اخلليج العربي مع �سفنها العاملة يف جميع
�أنحاء اخلليج العربي �إىل جانب ال�شركات الوطنية و العاملية العاملة
يف البحرين ،اململكة العربية ال�سعودية ،الإمارات العربية املتحدة،
الكويت ،عمان والعراق ودول �أخرى يف املنطقة.
وقال علي ح�سن حممود ،املدير التنفيذي ل�شركة اجلزيرة
للمالحة ورئي�س جمل�س �إدارة جمموعة �شركات ح�سن وحبيب ابناء
حممود« :نحن متحم�سون ل�شراكتنا مع بريدج ،وال �سيما تامينك
( ،)Tameenekوهو �أول �إطالق  InsurTechمن نوعه يف البحرين».
و�أ�ضاف« :هناك الكثري من جماالت املنفعة املتبادلة والتعاون بني
الطرفني ،والتي نتطلع �إىل حتقيقها .ب�صفتنا جمموعة �أعمال عائلية،
ف�إننا نبحث دائ ًما عن فر�ص منو ميكن �أن توفر و تخلق القيمة على
املدى الطويل ،ونعتقد �أن بريدج و�ضعت البنية التحتية املنا�سبة
لتحقيق ذلك».

ونهدف من �إن�شاء ه��ذا النظام الأ�سا�سي
لت�سليط ال�ضوء ومعاجلة �أحدث االبتكارات
واملعوقات التي �ساهمت يف التغيري امل�ستمر
لقطاع الت�أمني على ال�صعيد العاملي خالل
ال�سنوات القليلة املا�ضية� .أود �أن �أغتنم هذه
الفر�صة لأ�شكر الرعاة وال�شركاء واملتحدثني
يف م�ؤمتر «�إن�شوربايت»على �إثرائهم لهذا
امل�ؤمتر ،و�سوف نرى بالت�أكيد خطوات عملية
يف هذا املجال».
يف حني ق��دم املدير التنفيذي ملراقبة
امل�ؤ�س�سات املالية يف م�صرف البحرين املركزي،
عبدالرحمن الباكر �شرحا موجزا عن املتغريات
التي ي�شهدها قطاع الت�أمني يف منطقة ال�شرق
الأو�سط و�شمال �أفريقيا .وقد كان ال�سيد بيرت
هي�سلبيكر ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة �آ�سيا
واملحيط الهادي لتكنولوجيا الت�أمني املحدودة
« ،»APAC InsureTech Limitedمن بني
املتحدثني الرئي�سيني يف امل�ؤمتر ،حيث حتدث
عن ن�شاط ال�شركة التي تخت�ص يف م�ساعدة
ال�شركات النا�شئة يف جمال تكنولوجيا الت�أمني
بالإ�ضافة �إىل �شركات احللول التقنية ولذلك
مل�ساعدتهم على االنخراط والتو�سع يف ال�سوق
الت�أمينية يف منطقة �آ�سيا واملحيط الهادي.
و�شهدت فعاليات امل�ؤمتر �أي�ضا نقا�شات
تفاعلية مع ع��دد من املخت�صني يف قطاع
الت�أمني من م�صرف البحرين املركزي ومعهد
البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية وجمل�س
التنمية االقت�صادية  -البحرين و�شركة �أك�سا
للت�أمني و�شركة �إن �إي �سي بيمنت «NEC
 »Paymentو�شركة �إ�س �إن �آي �سي للت�أمني
« »SNICو�شركة ما�سرتكارد.
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«رئي�س الرقابة» ووزير املالية يبحثان التن�سيق لتحقيق �أهداف التنمية
ا�ستقبل ال�شيخ �أحمد بن حممد �آل خليفة
رئي�س ديوان الرقابة املالية والإدارية يف مكتبه
مبقر الديوان �صباح �أم�س ،ال�شيخ �سلمان بن
خليفة �آل خليفة وزير املالية واالقت�صاد الوطني.
مت خالل اللقاء الت�أكيد على موا�صلة التعاون
والتن�سيق امل�شرتك بني ديوان الرقابة املالية
والإدارية ووزارة املالية واالقت�صاد الوطني مبا
يكفل اال�ستفادة الق�صوى من املوارد لتحقيق
�أهداف التنمية ال�شاملة ومبا ي�سهم يف حتقيق
التطلعات املن�شودة.

«التجارة» ت�صادر وتتلف م�ستح�ضرات تنظيف وعناية مقلدة
قالت وزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة �إنه ا�ستمرا ًرا
حلمالت التفتي�ش والرقابة على جميع املحالت التجارية يف
الأ�سواق مبختلف مناطق اململكة فقد قام فريق مركز التفتي�ش
التابع للوزارة بحملة تفتي�شية على املحالت التجارية واملخازن
التي تبيع م�ستح�ضرات التنظيف والعناية ال�شخ�صية للتحقق
من �سالمة املواد املعرو�ضة.
وذكرت �أنه جرى خالل احلملة �ضبط ثالثة حمالت تقوم
ببيع وتخزين �سلع مل�ستح�ضرات غ�سيل ال�شعر (ال�شامبو)
لعالمات جتارية ثبت �أنها مقلدة ،حيث مت اتخاذ كافة الإجراءات
القانونية املعمول بها بهذا اخل�صو�ص والتحفظ على ال�سلع
املقلدة ومن ثم مت �إتالفها ،وذلك وفقا ً لقانون رقم ( )6ل�سنة
 2014باملوافقة على قانون (نظام) العالمات التجارية لدول
جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية.

«كي بي �إم جي» تعرف رواد الأعمال مبتطلبات «القيمة امل�ضافة»
ّ
تتح�ضر كي بي �إم جي يف البحرين ال�ست�ضافة ندوة تناق�ش فيها
موا�ضيع القيادة وتطبيق املرحلة الثانية من متطلبات ال�ضريبة على
القيمة امل�ضافة يف مملكة البحرين .وتدخل ال�ضريبة على القيمة
امل�ضافة ح ّيز التنفيذ اعتبا ًرا من الأول من يوليو  ،2019و ُتفر�ض على
ال�شركات ذات توريدات تفوق قيمتها � 500ألف دينار بحريني �سنوياً.
و ُتفر�ض هذه ال�ضريبة كذلك على ال�شركات الأ�صغر حج ًما التي تبلغ
توريداتها ال�سنوية قيم ًة �أقل من � 500ألف دينار بحريني ،وذلك بد ًءا

من الأول من يناير .2020
وتنطلق الندوة يوم الإثنني  17يونيو  2019يف فندق اخلليج
وت�ستمر لن�صف يوم بهدف تثقيف رواد الأعمال و�أ�صحاب ال�شركات
من خمتلف القطاعات حول االمتثال ملتطلبات ال�ضريبة على القيمة
ً
عر�ضا تقدمي ًيا لتيم موراي ،الرئي�س
امل�ضافة .و�سيتخلّل الندوة
التنفيذي ل�شركة �أملنيوم البحرين (�ألبا) ،حيث �سيقدّم ن�صائح لرواد
الأعمال حول القيادة خالل الأوقات ال�صعبة.

«بتلكو» تزود بنك الإثمار
ب�شبكة ات�صاالت متكاملة ومتعددة التقنيات

قامت �شركة بتلكو ،املزود الرائد
للخدمات الرقمية يف مملكة البحرين،
بتو�سيع نطاق خدماتها يف حلول الربط
االحتياطي لل�شبكات لدعم تقنية MPLS
لنقل البيانات وخدمة الربط املخ�ص�ص
(Dedicated Internet
بالإنرتنت
 )Servicesل�ضمان ا�ستمرارية الأعمال .ومن
خالل توظيف التقنيات املتنوعة ،زودت
بتلكو بنك الإثمار ،بنك التجزئة الإ�سالمي
الرائد الذي يتخذ من البحرين مقرا ً له،
تقنية  MPLSلنقل البيانات مع �شبكة الدعم
االحتياطي املطلق.
وبح�سب بتلكو ف�إن هذه اخلطوة جتعل
بنك الإثمار �أول بنك يف مملكة البحرين
ي�ستخدم هذه اخلدمة املتكاملة ل�ضمان
االت�صال الدائم على مدار ال�ساعة وبدون
انقطاع حتى يف احلاالت الطارئة وخالل
�أعمال ال�صيانة� ،أو �أي م�سببات �أخرى قد
ت�ؤدي �إىل انقطاع ال�شبكة اال�سا�سية.
وتوفر تقنية الدعم االحتياطي
حتكم �شامل و�آمن لل�شبكة ،بالإ�ضافة اىل
معاجلة تلقائية للأعطال حلماية اخلدمات
الإلكرتونية و�أجهزة ال�صراف الآيل للبنك.
وتعمل هذه التقنية �أي�ضا على ر�صد
ومعاجلة �أية �أعطال قد تت�سبب يف ف�شل عمل
ال�شبكة وذلك بوا�سطة حلول الدعم املختلفة
ل�شبكة البيانات.
وقد مت تفعيل هذه اخلدمة بنجاح ،حيث

مل تتعر�ض �شبكة البنك اال�سا�سية لأي انقطاع
�أو ت�شوي�ش خالل عملية التفعيل .ومتنح
هذه اخلدمة املبتكرة العديد من املزايا ومنها:
�سرعة الت�شغيل واملرونة ،وتوفري �شبكة
متكاملة لنقل البيانات با�ستخدام �شبكة
 MPLSالتي تنا�سب نوعية هذه اخلدمة
مع االعتماد املتزايد على احللول الرقمية
يف قطاع اخلدمات حيث انها توفر ال�سال�سة
وزيادة يف الكفاءة للم�ستهلك .وللت�أكد من
ا�ستمرارية هذه اخلدمات وتقدمي جتربة
ا�ستثنائية للم�ستخدم ،تقدم بتلكو اليوم
باقة متكاملة من حلول الربط االحتياطي
لل�شبكات على تقنيات ات�صاالت خمتلفة
ومنها �شبكة االلياف الب�صرية ،املوجات
امليكروية 4G LTE ،و�شبكة خطوط
الربودباند .حتر�ص بتلكو دائما ً على طرح
خمتلف التقنيات احلديثة واحللول الداعمة
واملخ�ص�صة لتلبية االحتياجات واملتطلبات
التقنية والفنية لل�شركات وزبائنها يف
خمتلف القطاعات.
ومن �أولويات ال�شركة الأ�سا�سية توفري
�أحدث ما و�صلت له تكنولوجيا االت�صاالت
وبالأخ�ص تلك املتعلقة بالإنرتنت والتقنية
الرقمية ،كونها �إحدى الركائز الرئي�سية التي
ت�سهم يف تعزيز قطاع االت�صاالت ،وذلك مبا
يتما�شى مع ر�ؤية مملكة البحرين لتطوير
البنية التحتية لالت�صاالت الوطنية ،ودعم
منو االقت�صاد الرقمي.
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ح ّلت يف املرتبة ال�ساد�سة على م�ستوى غرب �آ�سيا ..الرميحي:

 1.5مليار دوالر ّ
تدفق اال�ستثمارات الأجنبية �إىل البحرين يف 2018
هدى عبدالنبي:
قال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية خالد الرميحي �إن اال�ستثمار
الأجنبي املبا�شر يف اململكة ارتفع �إىل 1.515
مليار دوالر يف العام  2018باملقارنة
بـ 1.426مليار دوالر يف  ،2017م�سجالً
زيادة تبلغ نحو  ،%6مدعو ًما بن�شاط
اال�ستثمار يف قطاع الت�صنيع ،الف ًتا �إىل �أن
البحرين جاءت يف املرتبة ال�ساد�سة على
م�ستوى دول غرب �آ�سيا من حجم التدفقات
الأجنبية ،وذلك وف ًقا لتقرير اال�ستثمار
العاملي ال�صادر من م�ؤمتر الأمم املتحدة
للتجارة والتنمية «الأونكتاد» الذي �أُطلق
م�ساء �أم�س.
و�أو�ضح الرميحي -خالل م�ؤمتر �صحفي
عُ قد �أم�س مبقر املجل�س بخليج البحرين� -أن
ما مي ّيز البحرين على م�ستوى دول املنطقة
هي �أن ن�سبة تد ّفق اال�ستثمارات الأجنبية
باملقارنة بالناجت الإجمايل املحلي اال�سمي هي
ثاين �أكرب ن�سبة بني دول اخلليج ،وتبلغ ،%4
ٍ
ما�ض يف الرتويج القت�صاد
م�ؤكدًا �أن املجل�س
اململكة وم�ستمر يف حت�سني مناخ اال�ستثمار
وظروفه التي تخدم امل�ستثمر املحلي.

ا�ستمرار ت�شجيع امل�ستثمرين

و�أ�ضاف قائالً« :كما �سي�ستمر املجل�س
يف ت�شجع امل�ستثمرين القادمني من �أنحاء
خمتلفة من العامل � ً
أي�ضا لتح�سني م�ستوى
االقت�صاد ومتانته ،وزيادة الفر�ص �أمام منو
القطاع اخلا�ص ،و� ً
أي�ضا زيادة فر�ص العمل
لي�ستفيد منها البحرينيون» ،م�ؤكدًا �ضرورة
الرتكيز على ما يجذب امل�ستثمرين العامليني
�إىل اململكة ،وذلك عرب العمل امل�شرتك بني
القطاعني العام واخلا�ص يف تعزيز البيئة
ال�صديقة للأعمال؛ لكونه الأ�سا�س الذي
ي�ستند �إليه اقت�صادنا يف حتقيق النجاح،
بهدف �أن يكون يف �صدارة اهتمام رواد
الأعمال وال�شركات النا�شئة من خمتلف
�أنحاء العامل.
من جانب �آخر� ،أطلق م�ساء �أم�س تقرير
اال�ستثمار العاملي ال�صادر من م�ؤمتر الأمم
املتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» خالل
فعالية نظمها جمل�س التنمية االقت�صادية،
وجرى خاللها ا�ستعرا�ض �أوجه منو
التجارة الدولية ململكة البحرين .وير�صد
التقرير تدفقات اال�ستثمارات العاملية �إىل
جانب حتليل اجتاهات التجارة وي�ضع يف
اعتباره دور ال�سيا�سات احلكومية الرامية
�إىل تو�سيع التجارة العاملية.

ت�صوير :نور حممد

الأمم املتح��دة تنظ��ر �إىل االقت�ص��اد البحرين��ي بو�صف��ه وجه��ة رئي�س��ة للم�ستثمري��ن
�أكرث من  745دوال ًرا �أمريك ًيا خالل العام
 ،2018يف حني تنوعت جغرافيا البلدان
الأخرى التي تدفقت منها اال�ستثمارات �إىل
البحرين .فعلى �سبيل املثال ،حلت اململكة
املتحدة يف املرتبة الثانية بقيمة ا�ستثمارات
بلغت  386مليون دوالر �أمريكي ،يف حني
جاءت اجلمهورية الرتكية يف املرتبة الثالثة
با�ستثمارات بلغت  297مليون دوالر
�أمريكي ،يف حني حلت اال�ستثمارات من
جمهورية الهند يف املرتبة الرابعة بقيمة
 282مليون دوالر �أمريكي.

ال�صناعة واخلدمات املالية
وقطاع التجزئة �أكرب القطاعات

تو�سع ا�ستثمارات عاملية
و�شهدت اململكة
ّ
يف القطاع ال�صناعي ،ومنها �شركة «موندليز
انرتنا�شيونال» الأمريكية و�شركة «�أري�ستون
و�سعت عملياتها
ثريمو» الإيطالية التي
ّ
ومرافقها يف منطقة البحرين العاملية
لال�ستثمار� .إىل جانب اال�ستثمار يف قطاع

ا�ستدامة وجاذبية االقت�صاد البحريني

ومثل هذه الإح�صاءات ال تعطي داللة
على جاذبية االقت�صاد البحرين لدول
متعددة فقط ،و�إمنا ت�ؤكد جناح اململكة يف
بناء اقت�صاد ذي ا�ستدامة عالية ،فاالقت�صاد
البحريني ال ي�ستفيد من التجارة الإقليمية
مع دول اجلوار فح�سب ،بل ي�ستفيد � ً
أي�ضا من
العالقات التجارية الثنائية املتطورة التي

التو�سع العمودي يف ال�صناعات اخلفيفة �أحد احللول امل�ستقبلية
ّ

الرميحي :البحرين تتبنى اخلدمات البنكية املفتوحة نهاية يونيو املقبل

ّ
تت�صدر امل�ستثمرين يف البحرين
ال�سعودية

وذكر التقرير �أن اال�ستثمارات الأجنبية
املبا�شرة �إىل مملكة البحرين ارتفعت لتبلغ
 1.5مليار دوالر �أمريكي يف  ،2018ووف ًقا
مل�سح اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة ،فقد
حلت اململكة العربية ال�سعودية يف �صدارة
امل�ستثمرين يف اململكة� ،إذ بلغت قيمة
اال�ستثمارات ال�سعودية يف مملكة البحرين

اخلدمات املالية الذي �شهد �أكرث من مليار
دوالر �أمريكي دع ًما من خارج اململكة� ،إذ ال
تزال البحرين -وهي �صاحبة �أعرق منظومة
بنكية يف منطقة ال�شرق الأو�سط -حا�ضنة
لعدد من كربيات امل�ؤ�س�سات املالية يف قطاع
اخلدمات املالية ،كما �أنها تنه�ض بدور
ريادي عاملي يف جمال التكنولوجيا املالية؛
وذلك بفعل اجلهود الهادفة �إىل تعزيز البيئة
الداعمة للتكنولوجيا املالية ب�صورة �شاملة.
وتت�ض ّمن هذه اجلهود �إطالق �أكرب مركز
للتكنولوجيا املالية يف املنطقة ،وهو «خليج
البحرين للتكنولوجيا املالية»� ،إىل جانب
�أول مبادرة للبيئة الرقابية التجريبية التي
تتيح لل�شركات النا�شئة ورواد الأعمال
�أن يقوموا باختبار منتجاتهم وخدماتهم
اجلديدة والتزامهم بت�شجيع �أمناط جديدة
من التعامالت من خالل العمالت امل�شفرة
على �سبيل املثال ،والتي �أ�صدر م�صرف
البحرين املركزي بخ�صو�صها ت�شريعات
ي�صب جميع
�شاملة يف بداية هذا العام� ،إذ
ّ

ذلك يف القطاع التكنولوجي الأ�شمل الذي
�شهد ما يقارب  290مليون دوالر �أمريكي
من اال�ستثمارات خالل .2018
و�ش ّكل قطاع جتارة التجزئة واجلملة
ثاين �أكرب قطاع م�سهم يف اال�ستثمارات
الأجنبية املبا�شرة املتدفقة �إىل البحرين يف
 ،2018والذي �شهد دخول ا�ستثمارات بقيمة
 670مليون دوالر �أمريكي هذا العام ،وذلك
بح�سب م�سح اال�ستثمارات الأجنبية� ،إذ
حتظى اململكة ب�إرث عريق كونها حا�ضرة
جتارية.

جتمعه بكربى االقت�صادات العاملية.
ويف ت�صريح للرئي�س التنفيذي ملجل�س
التنمية االقت�صادية خالد الرميحي ،قال:
«�ش ّكل تقرير الأمم املتحدة ت�أكيدًا ملا حققته
البحرين من جاذبية متنامية للم�ستثمرين من
خمتلف �أنحاء العامل� ،إذ برزت اململكة كوجهة
ا�ستثمارية مميزة يف منطقة ال�شرق الأو�سط؛
وذلك بف�ضل ما يتميز به اقت�صادنا من مرونة
وتناف�سية عالية ،كما �أنه �إىل جانب تنوعه
ف�إنه يت�سم باال�ستدامة على املدى البعيد».
من جانب �آخر ،قال Astrit Sulstarova
رئي�س وحدة حتليل بيانات اال�ستثمار
والتجارة �إن اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
على م�ستوى العامل ا�ستمرت يف هبوطها يف
 ،2018وذلك بن�سبة  %13ليبلغ حجمها
 1.3تريليون دوالر ،مع توقعات بزيادة
تدفق اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة %10
خ�صو�صا يف االقت�صادات
يف العام ،2019
ً
املتقدمة ،لت�صل �إىل نحو  1.5تريليون
دوالر.

خالد الرميحي

قال الرئي�س التنفيذي ملجل�س التنمية
االقت�صادية خالد الرميحي �إن اخلدمات امل�صرفية
املفتوحة �ستدخل ح ّيز التنفيذ بنهاية يونيو
اجلاري ،م�ؤكدًا �أن ذلك �سي�سهم يف تعزيز مكانة
البحرين يف قطاع اخلدمات املالية عرب تطوير
منتجات وخدمات جديدة.
وعن التحديات امل�ستقبلية ،بينّ الرميحي
�أنها تتلخ�ص يف زيادة م�ساحات الأرا�ضي
ال�صناعية واملناطق اللوج�ستية ال�ستقطاب املزيد
ريا �إىل �أن احلكومة
من ال�شركات ال�صناعية ،م�ش ً
ً
التو�سع
خططا لتو�سعة هذه املناطق� ،إذ �إن
متتلك
ّ
العمودي يف ال�صناعات اخلفيفة ُيعد �أحد احللول
امل�ستقبلية.
وفيما يتعلق بالقوانني اجلديدة ،قال الرميحي

�إن املجل�س بالتعاون مع اجلهات احلكومية ذات
العالقة ،يعكف على درا�سة عدد من القوانني
لت�سهيل الإجراءات �أمام امل�ستثمرين لت�سريع
وترية اال�ستثمار يف جميع القطاعات االقت�صادية،
ريا �إىل �أن احلكومة تدر�س حال ًيا قانو ًنا
م�ش ً
للمعامالت امل�ضمونة ،على �أن يتم �إ�صداره نهاية
العام اجلاري.
و�أكد الرميحي �أن القانون مهم لريادة الأعمال
ودفعة كبرية لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة،
مو�ضحا �أنه ال يوجد
وللبنوك التجارية كذلك،
ً
قانون يحمي البنوك فيما يتعلق بت�سجيل
املنقوالت ،بحيث لو قام بتمويل �أثاث �أو �أ�شياء
منقولة ،ف�إنه لي�س لديه قانون �أو �سجل يحميه
وي�ؤكد �أن البنك الذي قام بعملية التمويل.

�إمتام �صفقة بيع على �أ�سهم البنك الأهلي املتحد

نفذ بنك «الأهلي املتحد  -البحرين»
بع�ض �صفقات البيع على � 373.5ألف �سهم
من قبل م�ستثمرين و�أ�شخا�ص رئي�سني.
ونقل موقع مبا�شر عن بيان من
بور�صة البحرين �أنه مت التنفيذ عن طريق
بيع � 173.552سهم ب�سعر  0.842دوالر
لل�سهم� ،إىل جانب بيع � 200ألف �سهم
ب�سعر  0.850دوالر لل�سهم.
وكانت ال�صفقة قد مت �إمتامها يوم

االثنني املوافق  10يونيو اجلاري.
وارتفعت �أرباح البنك املدرج يف
بور�صتي البحرين والكويت بن�سبة %10.4
على �أ�سا�س �سنوي يف الربع الأول من عام
 ،2019لت�صل �إىل  72.7مليون دينار،
مقارنة بـ 65.87مليون دينار خالل الربع
الأول من عام  .2018ويف العام ،2018
زادت �أرباح بنك «الأهلي املتحد  -البحرين»
بن�سبة  %12.7مقارنة بعام .2017

