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ارتفاع �صايف دخل «�سنك للت�أمني» بن�سبة % 3.4
�أعلنت �شركة �سنك للت�أمني �-إحدى �شركات الت�أمني الرائدة يف مملكة البحرين -نتائجها
املالية� ،إذ �أظهرت ال�شركة
حت�سنًا يف الأداء املايل والت�شغيلي يف الأ�شهر ال�ستة الأوىل من عام
ّ
 2019مقارنة بالفرتة نف�سها من عام .2018
متكنت ال�شركة من حتقيق ازدياد يف نتائج االكتتاب للن�صف الأول من عام  2019بن�سبة
 ،39.1%ما يعادل  0.43مليون دينار بحريني مقارنة بـ 0.31مليون دينار بحريني ،ويعود
ال�سبب الرئي�س لهذا الإجناز يف التدابري الت�صحيحية التي نفذتها ال�شركة خالل فرتة الأ�شهر
الثمانية ع�شر املا�ضية .من ناحية �أخرى� ،سجلت �سنك انخفا�ض يف املطالبات بن�سبة 22.4%
�إىل  1.53مليون دينار بحريني من  1.98مليون دينار بحريني يف العام ال�سابق.
ونتج � ً
أي�ضا عن نهج االكتتاب لل�شركة
و�إدارة املخاطر انخفا�ض يف �إجمايل �أق�ساط
الت�أمني املكتتبة بن�سبة � %7.3إىل 5.31
مليون دينار بحريني ( 5.73 :2018مليون
دينار بحريني) ،كما انخف�ض �صايف الأق�ساط
املكت�سبة بن�سبة � %9.4إىل  2.65مليون
دينار بحريني ( 2.92 :2018مليون دينار
بحريني) .وقد ارتفعت �إيرادات اال�ستثمار
والإيرادات الأخرى يف ال�شركة بن�سبة %3.2
ما يعادل  0.60مليون دينار بحريني
مقارنة بـ( 0.58مليون دينار بحريني يف
عام  ،)2018م�ستفيدة من ظروف الأ�سواق
العاملية اجليدة عرب معظم فئات الأ�صول.
وحققت �سنك للت�أمني ارتفاعً ا يف �صايف
الدخل للن�صف الأول من عام  2019بن�سبة
 %3.4لي�صل �إىل  0.37مليون دينار بحريني
من  0.36مليون دينار بحريني؛ وذلك ب�سبب
تطور نتائج االكتتاب وزيادة دخل اال�ستثمار.
وقد ازدادت امل�صاريف االجمالية بن�سبة
� %23.9إىل  0.66مليون دينار بحريني
مقارنة بـ( 0.58مليون دينار بحريني يف
عام )2018؛ نتيجة اال�ستثمارات املكثفة يف
تطوير �أنظمة الت�أمني والتنمية الب�شرية.
ويف  30يونيو  ،2019ارتفع �إجمايل
الأ�صول �إىل  30.02مليون دينار بحريني
من  28.84مليون دينار بحريني يف نهاية
عام  ،2018وبنا ًء عليه ،بلغ �إجمايل حقوق

امل�ساهمني خالل الن�صف الأول من العام
احلايل  17.24مليون دينار بحريني مقارنة
بـ 16.87مليون دينار بحريني يف نهاية
ال�سنة .2018
وقد �أ�شاد املدير العام لل�شركة خالد
ال�شيخ بالنتائج الفنية و�صايف الأرباح
للن�صف الأول من عام  2019التي فاقت
التوقعات .و�أ�شار خالد �إىل �أن الأ�شهر ال�ستة
الأوىل من عام  2019كانت فرتة ايجابية
ومثمرة للغاية« ،فقد وقعت �سنك اتفاقية مع
�شركة تاتا اال�ست�شارية Tata Consultancy
 ،)Services (TCSوهي �شركة رائدة يف

جمال تقدمي خدمات تكنولوجيا املعلومات،
لإن�شاء نظام رقمي حديث ي�ساعد على
تو�سعة خدمات الت�أمني لدى ال�شركة وتطوير
اخلدمات الرقمية� .إن هذا النظام �سي�ساعد
�سنك على تلبية احتياجات العمالء بكفاءة
وجودة عالية».
وم�ض ًيا يف النهج نف�سه ،فقد ا�ستثمرت
�سنك يف عدة برامج رقمية ت�سعى من خاللها
�إىل تقدمي م�ستوى عا ٍل يف تلبية احتياجات
العمالء من حيث التطور واالبتكار ،ومنها
موزع للمكاملات التلقائية الذي ُيعد مكو ًنا
�أ�سا�س ًيا ملركز ات�صال مبتكر ،وتطبيق جوال
متقدم ملواعيد احلجز امل�سبق يف املكاتب
الفرعية؛ وفتح ملف املطالبات عرب تطبيق
(.)WhatsApp
بالإ�ضافة �إىل ذلك ،وقعت �سنك اتفاقيات
مع  Euro MotorsوFirst Motors
مزود ت�أمني ح�صر ًياـ و�صممت جمموعة من
برامج الت�أمني الفاخرة تليق بهذه العالمات
التجارية .و�أطلقت �سنك � ً
أي�ضا ثالثة حلول
جديدة للت�أمني الطبي املبتكر؛ حت�س ًبا لربنامج
الت�أمني ال�صحي الإلزامي يف البحرين الذي من
املتوقع تنفيذه بالكامل خالل عام .2020
وختم خالد قائالً« :بالنظر �إىل امل�ستقبل،
وا�ستنادًا �إىل الإجنازات املهمة التي حققناها
حتى الآن ،ف�إننا متفائلون بتحقيق منو كبري
يف نهاية العام».

«املركزي» :تغطية �إ�صدار �أذونات
اخلزانة احلكومية بـ  35مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي �أنه متت تغطية الإ�صدار رقم ISIN( 1771
 )BH0004974182من �أذونات اخلزانة احلكومية ال�شهرية التي ي�صدرها م�صرف البحرين
املركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  35مليون دينار بحريني لفرتة ا�ستحقاق  182يومًا تبد�أ فـي 1
�سبتمرب  2019وتنتهي يف  1مار�س  ،2020كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه الأذونات
 %2.85مقارنة مبعدل �سعر الفائدة لأذونات الإ�صدار ال�سابق بتاريخ � 4أغ�سط�س ،2019
حيث بلغت  .2.93%وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم  ،% 98.580ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة
بواقع  %98.555علما ً ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة  .%243كما بلغ الر�صيد القائم
لأذونات اخلزانة مع هذا الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.

«�ألبا» 10 :ماليني �ساعة
عمل دون �إ�صابات م�ضيعة للوقت

حققت �شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب�( .ألبا) ،والتي يف طريقها لت�صبح �أكرب م�صهر للأملنيوم
يف العامل مع خط ال�صهر ال�ساد�س ،ع�شرة ماليني �ساعة عمل دون �إ�صابات م�ضيعة للوقت بتاريخ
� 27أغ�سط�س  ،2019وذلك لأول مرة يف تاريخ ال�شركة منذ بدء عملياتها الت�شغيلية عام .1971
وبهذه املنا�سبة ،مت تنظيم احتفال يف قاعة الواحة بتاريخ � 28أغ�سط�س  2019ح�ضره
الرئي�س التنفيذي بالإنابة ل�شركة �ألبا علي البقايل ،و�أع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية� ،إىل جانب
املوظفني وعمال املقاولني من جميع �أنحاء امل�صهر.
وعلق رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �ألبا ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة على هذا
الإجناز التاريخي قائالً�« :إن حتقيق ع�شرة ماليني �ساعة عمل دون �إ�صابات م�ضيعة للوقت يف
خ�صو�صا مع م�ضينا قدمًا يف الت�شغيل الكامل خلط
�صناعة �صهر الأملنيوم هو �إجناز حقيقي ونادر،
ً
ال�صهر ال�ساد�س .ومل تكن ال�شركة لتحقق مثل هذا الإجناز لوال الرتكيز امل�ستمر من قيادة ال�شركة
على جوانب ال�صحة وال�سالمة ،وامل�س�ؤولية امل�شرتكة من قبل اجلميع للحفاظ على بيئة عمل خالية
من احلوادث» .وخالل حديثه للموظفني يف قاعة الواحة� ،صرح الرئي�س التنفيذي بالإنابة علي
البقايل قائالً�« :إن هذا الإجناز الذي نفخر به جاء نتيجة ملبادرتنا يف االلتزام نحو ال�سالمة».

� 420ألف دينار تداوالت البور�صة
�أقفل م�ؤ�شر البحرين العام اليوم عند م�ستوى
 1534.43بانخفا�ض وقدره  2.57نقطة عن معدل
الإقفال ال�سابق ،وذلك عائد �إىل انخفا�ض م�ؤ�شر قطاع
البنوك التجارية وقطاع اخلدمات ،يف حني �أقفل م�ؤ�شر
البحرين الإ�سالمي عند م�ستوى  751.76بارتفاع
وقدره  2.85نقطة عن معدل �إقفاله ال�سابق.
وبلغت كمية الأ�سهم املتداولة لهذا اليوم مليوناً
و� 758أل ًفا و� 95سه ًما ،بقيمة �إجمالية قدرها � 442أل ًفا
و 420دينا ًرا بحرين ًيا مت تنفيذها من خالل � 49صفقة.

«الغرفة» ت�صدر ن�شرة
اقت�صادية �شهرية لأع�ضائها
د�شنت غرفة جتارة و�صناعة البحرين ن�شرة
اقت�صادية �شهرية تت�ضمن �أهم امل�ؤ�شرات حول �أداء
االقت�صاد البحريني مف�صالً على ح�سب قطاعات ال�سوق،
و�أبرز التداوالت يف بور�صة البحرين ،بالإ�ضافة �إىل
م�شاريع البنية التحتية احلالية وامل�ستقبلية ،ومرتبة
البحرين اقت�صاد ًيا بني الدول العربية والعاملية يف
خمتلف القطاعات ،وذلك يف �إطار �سعيها لتطوير
اخلدمات املقدمة للأع�ضاء.
و�ستبقي الن�شرة االقت�صادية ال�شهرية �أع�ضاء
«الغرفة» واملهتمني بال�ش�أن االقت�صادي على اطالع
ومعرفة ب�أبرز و�أحدث الأرقام وامل�ؤ�شرات االقت�صادية
املحلية وعالقات البحرين االقت�صادية ،ي�أتي ذلك
ا�ستكماالً جلهود الغرفة يف الإرتقاء بخدمة الأع�ضاء
متا�ش ًيا مع �أهدافها وخططها اال�سرتاتيجية يف الدورة
.29
وميكن لأع�ضاء الغرفة واملهتمني الإطالع على
الن�شرة االقت�صادية عرب املوقع الإلكرتوين �أو عرب
التطبيق الإلكرتوين للغرفة الذي يعمل بنظامي  iosو
.android
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«درة البحرين» تن�ضم �إىل خدمة ( )Fawateerمن «بنفت»

عدنان يو�سف

حممد املن�صر

عبدالإله �صباحي

ارتفاع كبري يف �صايف �أرباح بنك الربكة تون�س خالل الن�صف الأول
�أعلن بنك الربكة تون�س� ،إحدى الوحدات
امل�صرفية التابعة ملجموعة الربكة امل�صرفية
�ش.م.ب ،)ABG( .نتائجه املالية للن�صف الأول من
العام  ،2019والتي �أظهرت موا�صلة البنك حتقيق
النتائج املالية املتميزة والنمو يف الأعمال� ،إذ ارتفع
�صايف دخله بن�سبة  %563خالل الن�صف الأول
من العام  2019باملقارنة بالفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،كما ارتفع �إجمايل الأ�صول بن�سبة  %11يف
نهاية يونيو  2019باملقارنة بنهاية العام .2018
و�أظهرت البيانات املالية للبنك للن�صف الأول
من العام � 2019أن �إجمايل الدخل بلغ  23مليون
دوالر �أمريكي ،بزيادة ن�سبتها  %38باملقارنة بالفرتة
نف�سها من العام املا�ضي .وبعد خ�صم امل�صاريف
الت�شغيلية ،ارتفع �صايف الدخل الت�شغيلي بن�سبة
 %38ليبلغ  15.5مليون دوالر �أمريكي .وبعد
خ�صم املخ�ص�صات وال�ضرائب ،بلغ �صايف الدخل
 3.8مليون دوالر �أمريكي ،بزيادة ن�سبتها %563
باملقارنة بالفرتة نف�سها من العام .2018
من ناحية �أخرى ،بلغ �إجمايل �أ�صول بنك
الربكة تون�س  766مليون دوالر �أمريكي بنهاية
يونيو  ،2019بزيادة قدرها  %11باملقارنة بنهاية
العام  ،2018كما ارتفع حجم حمفظة التمويالت

واال�ستثمارات ال�صافية بن�سبة  %2لتبلغ 404
ماليني دوالر �أمريكي بنهاية يونيو  2019باملقارنة
بنهاية العام املا�ضي  .2018وقد مت متويل الزيادة
يف الأ�صول من خالل منو ودائع العمالء وحقوق
�أ�صحاب ح�سابات اال�ستثمار بن�سبة  %19لتبلغ
 692مليون دوالر �أمريكي ،وهي مت ّول ما ن�سبته
 %90من �إجمايل املوجودات ،ما يعك�س قاعدة
العمالء املتينة للبنك .كما تعززت حقوق امل�ساهمني
بن�سبة  %6لتبلغ  59مليون دوالر �أمريكي بنهاية
يونيو .2019
ويف هذه املنا�سبة ،قال رئي�س جمل�س �إدارة بنك
الربكة تون�س عبدالإله �صباحي« :توا�صلت خالل
الن�صف الأول من هذا العام التحوالت ال�سيا�سية
واالقت�صادية واالجتماعية يف تون�س ،ما ولد بيئة
ا�ستثمار تنطوي على عدد من التحديات ،ومع ذلك،
فقد ا�ستطاع البنك ،بف�ضل من اهلل �سبحانه وتعاىل
واجلهود الكبرية التي بذلتها الإدارة التنفيذية
والعاملني يف البنك كافة ،حتقيق نتائج ت�شغيلية
وربحية متميزة للغاية ،خالل الن�صف الأول من
العام اجلاري .»2019
من جهته ،قال عدنان يو�سف ع�ضو جمل�س
�إدارة بنك الربكة تون�س والرئي�س التنفيذي ملجموعة

الربكة امل�صرفية�« :إن بنك الربكة تون�س ،بعد
�أن �أكمل بنجاح حتوله �إىل بنك حملي ،يقدم كامل
اخلدمات امل�صرفية للأفراد وال�شركات ،وبات يتميز
اليوم يف ال�سوق التون�سي بتقدمي حزمة متكاملة من
اخلدمات التمويلية واالدخارية والتجارية ملختلف
�شرائح املجتمع من الأفراد وال�شركات ،وكذلك
م�ساهماته االجتماعية املتميزة للمجتمع ،ما جعله
م�صدر ثقة و�إقبال كبريين لدى العمالء ،وهو ما
يبعث لدينا الفخر واالعتزاز الكبريين مب�صرفنا يف
تون�س العزيزة».
وتعلي ًقا على النتائج ،قال حممد املن�صر املدير
العام للبنك« :يقدم البنك ،من خالل �شبكة فروعه
التي يبلغ عددها  37فرعً ا منت�شرة يف خمتلف
املدن واملناطق احليوية يف تون�س ،حزمة متكاملة
من اخلدمات امل�صرفية للأفراد واملهنيني وال�شركات،
مثل ح�سابات متنوعة لالدخار والودائع والتمويالت
واخلدمات الإلكرتونية والبطاقات ،مثل بطاقة
(ما�سرت كارد) الذهبية و(فيزا البالتينية) ،عالوة
على تقدمي ت�سهيالت متويل مل�ساعدة عمالئه على
�شراء امل�ساكن وال�سيارات ومتويل احلج والعمرة،
وكذلك دفع الفواتري وغريها من املعامالت عن طريق
الهواتف النقالة وغريها من اخلدمات».

خالد البو�سميط

عبدالواحد اجلناحي

وقع الرئي�س التنفيذي ل�شركة «بنفت» ،الرائدة يف التعامالت املالية الإلكرتونية،
عبدالواحد اجلناحي ،اتفاقية مع الرئي�س التنفيذي لـ«�شركة ادارة منتجع الدرة» خالد
عبداهلل البو�سميط ،تن�ضم مبوجبها �إىل خدمة «فواتري» ( )Fawateerالتابعة ل�شركة
«بنفت» واملتوافرة عرب ( )BenefitPayوقنوات البنوك الإلكرتونية.
و�ستقوم «درة البحرين» -مبوجب االتفاقية -بتقدمي خدمة اال�ستقطاع عرب الدفع
املبا�شر من خدمة فواتري املتوافرة عرب تطبيق  BenefitPayمن خالل القنوات امل�صرفية
الإلكرتونية املتاحة� ،إذ متكن هذه اخلدمة الزبائن من ت�سديد جميع املدفوعات ب�صورة
فورية خالل ثوانٍ معدودة ،الأمر الذي �سيلبي احتياجات العمالء كافة.
وتعلي ًقا على ذلك� ،أكد اجلناحي �أن «بنفت» تفخر وتعتز بان�ضمام «درة البحرين»،
�إىل خدمة فواتري ،الف ًتا يف الوقت نف�سه �إىل �أن ال�شركة تتطلع �إىل تعزيز عالقتها مع «درة
البحرين» من خالل عمليات الدفع عرب القنوات الإلكرتونية.
و�أو�ضح اجلناحي �أن «بنفت» تقدم خدمات �إلكرتونية متميزة ومتنوعة تدعم التحول
للمدفوعات والتحويالت املالية الإلكرتونية ،الأمر الذي ي�سهم يف خدمة قطاع الأعمال
ويوفر الكثري من اجلهد والوقت واملال ،م�شريًا �إىل �أن ال�شركة ما�ضية يف تقدمي خدمات
جديدة ت�سهم يف تنمية القطاع املايل.
من جانبه� ،أكد البو�سميط �أن «درة البحرين» ،ق ّررت التوجه �إىل خدمة فواتري �إميا ًنا
منها ب�أهمية حتويل الدفع �إىل النظام الإلكرتوين ،مبي ًنا �أن االتفاقية �ستتيح تعزيز التعاون
مع «بنفت» مبا ي�سهم يف تطوير خدمات املدفوعات الإلكرتونية ،م�ؤكدًا �سعادته بتوقيع
االتفاقية التي تتيح لل�شركة ا�ستخدام خدمة «فواتري» بكل �سهولة وي�سر.

