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بنمو  %10.6مقارنة بالعام املا�ضي

 1.5مليون دينار �أرباح «زين البحرين» الربعية
�أعلنت زين البحرين (الرمز التجاري:
� ،)ZAINBHشركة االت�صاالت الرائدة يف
اململكة ،نتائجها املالية للربع الأول من عام
 .2021وت�أكيدا حليويتها ومرونتها من خالل
عملياتها الفعالة ،ت�أتي نتائج زين البحرين
للربع الأول من العام انعكا�سا للقرارات التي
اتخذتها �شركة االت�صاالت العمالقة يف نهاية
عام � ،2020إذ قامت ال�شركة بتو�سيع �شبكتها
بن�سبة  ،%75بهدف ا�ستيعاب النمو املت�سارع
للبيانات عرب �شبكتيها املتنقلة والثابتة،
مدفوعة مبتطلبات العمل عن ُبعد والتعليم
واالجتماعات االفرتا�ضية واال�ستخدام املتزايد
للحلول الرقمية.
بالن�سبة للربع الأول من عام ،2021
�سجلت ال�شركة امل�شغلة �أرباحا �صافية بلغت
 1.528مليون دينار بحريني لفرتة الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف  31مار�س  ،2021بزيادة
بلغت ن�سبتها  %10.6مقارنة مع 1.382
مليون دينار بحريني املحققة يف الفرتة

نف�سها من عام  .2020وظلت ربحية ال�سهم
للربع الأول ثابتة عند  4فلو�س .و�أظهرت
�إيرادات الفرتة نف�سها زيادة طفيفة بن�سبة
 %0.3من  16.464مليون دينار بحريني �إىل
 16.507مليون دينار بحريني .وبلغ الربح
الت�شغيلي يف الربع الأول من عام ،2021
 1.731مليون دينار بحريني ،بزيادة
ن�سبتها  %8مقارنة بـ 1.603مليون دينار
بحريني امل�سجلة يف الربع الأول من عام
 .2020وعلى م�ستوى امليزانية العمومية،
بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني يف زين
البحرين بنهاية الربع الأول  74.826مليون
دينار بحريني ،بزيادة ن�سبتها  %4.7مقارنة
مع  71.458مليون دينار بحريني يف الربع
الأول من عام  .2020وبلغت قيمة �أ�صول
ال�شركة بنهاية الربع الأول من عام 2021
ما يعادل  122.722مليون دينار بحريني،
بزيادة ن�سبتها  %3.8مقارنة مع 118.239
مليون دينار بحريني يف  31مار�س .2020

ال�شيخ �أحمد بن علي �آل خليفة

وتعليقا على هذه النتائج املتميزة� ،صرح
ال�شيخ �أحمد بن علي �آل خليفة رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة زين البحرين قائال« :بعد جناح
زين البحرين يف عام - 2020الذي يعد عاما
حافال بالتحديات� -شهد الربع الأول من عام
 2021مزيدا من النمو يف جميع جماالت
�أعمالنا ،وقد عززت قوانا العاملة املتنوعة من
كفاءتها الت�شغيلية ،وزدنا من ا�ستثماراتنا

موحدة للأمن الغذائي وم�شاركة القطاع اخلا�ص ..احتاد الغرف اخلليجية:
ا�سرتاتيجية ّ

الأم ــن الغذائ ــي اخلليج ــي ق�ضي ّــة حياة وال بديل عنــه
ج��دد رئي�س احت��اد غ��رف دول جمل�س
التعاون اخلليجي رئي�س غرفة جتارة
و�صناعة البحرين �سمري بن عبداهلل نا�س
دعوته لو�ضع ا�سرتاتيجية موحدة للأمن
الغذائي بني دول جمل�س التعاون اخلليجي،
م�شريا �إىل �أن مثل هذه اجلهود واملبادرات
ت�سهم يف تعزيز �أه��داف العمل اخلليجي
امل�شرتك يف �إطار التوجه نحو تطوير منظومة
الأمن الغذائي يف دول املجل�س.
و�أو�ضح �أن احت��اد غرف دول جمل�س
التعاون اخلليجي قدم خالل اجتماع �سابق
عقد مع وزراء التجارة وال�صناعة بدولجمل�س التعاون ل��دول اخلليج العربية-
تو�صية ب�ضرورة التكامل اخلليجي يف ملف
الأم��ن الغذائي ،مبا يعزز فر�ص حتقيق
االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية يف دول
جمل�س التعاون ،مبينا �أنه مت رفع تو�صية
يف هذا ال�ش�أن للأمانة العامة ملجل�س التعاون
ب���إدراج تلك اال�سرتاتيجية �ضمن �أولويات
املجل�س خالل املرحلة املقبلة باعتباره �أولوية
عليا من ل��دن ق��ادة جمل�س دول التعاون
اخلليجي .و�شدد رئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحرين على �ضرورة تبني �سيا�سات غذائية
خليجية موحدة متكاملة ولي�ست متناف�سة
تخدم توجهات حكومات دول جمل�س التعاون
اخلليجي نحو ا�سرتاتيجية موحدة و�شاملة،
لتحقيق حتقيق �أعلى معدالت الأمن الغذائي
اخلليجي يف جمابهة املتغريات التي �سببتها
جائحة فريو�س كورونا «كوفيد»19-على
خمتلف القطاعات العاملية ،ومنها قطاعات

�سمري نا�س

دول جمل�س التعاون اخلليجي.
وك�شف �أن ق�ضية الأمن الغذائي اخلليجي
�أ�صبحت على كف عفريت مع تزايد املخاوف
املتعلقة بالأمن الغذائي ،حمذرا من وجود
خماطر حقيقية يف حتقيق ن�سب االكتفاء
الذاتي من الأمن الغذائي ب�سبب �شح املياه
وقلة امل�صادر املائية وحمدودية االنتاج من
الزراعة واال�ستزراع ال�سمكي ،فهذه املخاطر
تتطلب تكامل اجلهود اخلليجية لتحقيق
الأمان الغذائي مبنطقة اخلليج.
وقال نا�س �إن م�ؤ�شرات الأمن الغذائي
العاملي تقا�س من خ�لال �إم���دادات امل��وارد
الطبيعية و�سالمة وجودة الغذاء ،والقدرة
على حتمل تكاليف ال��غ��ذاء ذات اجل��ودة
العالية ،الفتا �إىل �أن تلك القيا�سات تختلف
مع القيا�سات الغذائية اخلليجية لذا يجب

الرتكيز على و�ضع قيا�سات تتنا�سب
والظروف الطارئة وما ي�شهده العامل من
حولنا م��ن ت��غ�يرات ط��ارئ��ة على خمتلف
قطاعاته وم�صادره.
و�أك��د �ضرورة توزيع املهام بني دول
جمل�س التعاون اخلليجي لتحقيق م�ستهدفات
اال�سرتاتيجية اخلليجية للأمن الغذائي ،مع
حتفيز القطاع اخلا�ص لال�ستثمار يف الأمن
الغذائي على الرغم من املخاطرة واملخاوف
التي ت�سيطر على بع�ض امل�ستثمرين يف هذا
القطاع جراء املعوقات املحيطة باال�ستثمار
ال��زراع��ي ،مو�ضحا �أن امل���ؤمت��ر ال�سنوي
الدائم للجان يف تو�صياته الأخ�يرة و�ضع
حلول ور�ؤى بديلة ميكن اال�ستعانة بها
على امل�ستوى اخلليجي من �أجل الإ�سهام يف
حتقيق منظومة �أمن غذائي خليجي قادرة
على مواجهة التحديات.
و�أ�ضاف رئي�س الغرفة �أن ملف الأمن
الغذائي بالن�سبة ل��دول جمل�س التعاون
اخلليجي ق�ضية «حياة» ،خا�صة مع جتدد
ال�شعور باخلطر مع �أزمة جائحة كورونا
بعد تعر�ض �سال�سل الإم��دادات الغذائية يف
بداية الأزمة لل�ضغط؛ نظرا �إىل قيام الكثري
من البلدان بفر�ض قيود على حركة الب�ضائع
والأ�شخا�ص عرب احلدود وداخلها ،ومن هذا
املنطلق يجب حتديد م�سار التنمية الزراعية
اخلليجية خالل املرحلة القادمة مبا يحقق
التكامل الزراعي اخلليجي وي�ضمن حتقيق
الأم���ان الغذائي للمجتمعات وال�شعوب
اخلليجية.

ميناء خليفة بن �سلمان ي�ستقبل الرحلة اخلم�سني ل�سفن فيدرز
�أعلن ميناء خليفة بن �سلمان ،الذي تديره �إي بي �إم تريمينالز البحرين
ترحيبه ب�سفينة �صوفيا (خدمة  )UIGيف رحلتها اخلم�سني يف � 30أبريل
.2021
وكانت �شركة �سفن فيدرز التابعة ملوانئ �أبوظبي قد �أطلقت خدمة
( )UIGوالتي يتم ت�شغيلها بال�شراكة مع �شركة بنغال تايجر الين يف �أوىل
رحالتها االفتتاحية �إىل ميناء خليفة بن �سلمان يف يوليو من عام .2020
ومنذ ذلك الوقت ،قدمت خدمة (ً )UIG
ربطا جتار ًيا مبا�ش ًرا من البحرين �إىل
موانئ اخلليج العربي و�شبه القارة الهندية.
وقال بيان ر�سمي �إن هذا الإجناز املهم يدعم ر�ؤية البحرين 2030
ويعمق ال�شراكة املتميزة بني ميناء خليفة بن �سلمان ووزارة املوا�صالت
واالت�صاالت ،كما �أنها �شهادة امتياز خلدمات ميناء خليفة بن �سلمان
البحرية التي ت�ضع العمالء يف طليعة �أولوياتها.

وركزنا على طرح مبادرات فريدة لتح�سني
عرو�ضنا الرقمية وجتربة عمالئنا .وب�صفتها
م�شغل ات�صاالت رائد يف اململكة ،وا�صلت
زين البحرين الوفاء بوعدها يف تقدمي �أف�ضل
التقنيات واحللول و�ضمان تقدمي �أف�ضل
اخلدمات للعمالء وتلبية الطلبات املتزايدة
ل�سوق رقمي ي�شهد تناميا متزايدا».
و�أ�ضاف رئي�س جمل�س الإدارة يف
ت�صريحه قائال« :يف هذا الربع وحده ،قطعنا
�شوطا طويال يف التو�سع امل�ستمر يف بنيتنا
التحتية للجيلني الرابع واخلام�س ،و�أ�صبحنا
املزود الأول الذي يعزز خدماته يف بع�ض
املناطق املطورة حديثا يف البالد .ومع تقدمي
العديد من العرو�ض على منتجات الدفع
الآجل اجلديدة ،فقد �ضمنا قدرة عمالئنا
على حتمل التكاليف يف ظل ظروف ال�سوق
ال�صعبة ،ومع موا�صلة ت�سهيل العمل
والتعليم عن بعد من خالل �إتاحة الو�صول
املجاين للإنرتنت لعمالء الربودباند املنزيل

�إىل املن�صات التعليمية عرب الإنرتنت .كما
�أ�شعر بالفخر ،وب�شكل خا�ص ،جتاه مبادراتنا
املجتمعية وال�شبابية ،مع الرتكيز على التعلم
عن طريق اللعب».
وختم رئي�س جمل�س الإدارة ت�صريحه
بقوله« :نحن ملتزمون مبوا�صلة كفاءتنا
الت�شغيلية القوية والرتكيز على تطوير
حمفظة منتجاتنا طوال الفرتة املتبقية من
العام ،مع منح الأولوية للق�ضايا الكلية مثل
تغري املناخ وامل�س�ؤولية االجتماعية ،فيما
�ستوا�صل زين البحرين ريادتها الرقمية
يف ال�سوق ملواكبة ر�ؤية البحرين 2030
من خالل تطوير املواهب ورفع م�ستوى
التكنولوجيا واالبتكار املحلي».
وميكن االطالع على البيانات املالية
الكاملة واخلرب ال�صحايف اخلا�ص بالإعالن
عن النتائج املالية ل�شركة زين البحرين
على موقع بــور�صة البحرين (www.
.)bahrainbourse.com

لقبول ال�سحب غري النقدي عرب تطبيق «بنفت بي»

«�سيتي بنك» �أول بنك دويل يكمل ترميز �أجهزة ال�صراف الآيل

ريا�ض املعراج

�أعلنت �شركة بنفت �أن خدمة
ال�سحب دون بطاقة من �أجهزة
ال�صراف الآيل �أ�صبحت متاحة كخيار
من �أجهزة ال�صراف الآيل التابعة
ل�سيتي بنك البحرين من خالل عملية
الرتميز ،وذلك ابتداء من �شهر مار�س
املا�ضي ،لي�صبح بذلك �أول بنك دويل
يكمل هذا امل�شروع.
وبح�سب بيان ر�سمي ،يقدم
�سيتي بنك البحرين خدمة ال�سحب
دون بطاقة عن طريق الهاتف
املحمول عرب تطبيق «بنفت بي»
دون احلاجة من امل�ستخدمني �إىل
مترير بطاقات اخل�صم اخلا�صة بهم
�أو �إدخالها يف اجلهاز ،فعو�ضا عن
ذلك ،ي�سحب امل�ستخدمون الأموال
التي يحتاجونها با�ستخدام تقنية
الهواتف الذكية ،حيث مت ت�صميم
هذه التقنية لتعزيز الأمان ومكافحة
االخرتاقات الرقمية عرب الإنرتنت
وال�سماح مبعامالت �أ�سرع وراحة
�أكرب للم�ستخدم.
ي�شار �إىل �أن �سيتي بنك البحرين
ي�ستخدم حاليا تقنية الرتميز يف
تقدمي خدمات الدفع الالتالم�سي
« »Tap & Goلقبول البطاقات غري
التالم�سية ل�سحب الأموال با�ستخدام
تقنية االت�صال قريب املدى (،)NFC
والتي تتطلب من امل�ستخدم و�ضع
هاتفه الذكي بجوار جهاز نقاط البيع
لإمتام عملية الدفع الالتالم�سي .كما
تعد هذه الطريقة �إحدى �أ�سرع طرق
الدفع و�أكرثها �أمانا ،والتي تت�سق
مع ما ت�صبو �إليه �شركة بنفت عرب

كري�ستوف جيدنر

جعل �إجراء املعامالت املالية مريحة
قدر الإمكان.
ويف هذا ال�صدد� ،صرح ريا�ض
املعراج ،م�ساعد املدير العام لتقنية
املعلومات يف �شركة بنفت ،قائال:
«تفخر �شركة بنفت بكونها �أول
حمفظة تقدم �سحوبات غري نقدية
من خالل �أجهزة ال�صراف الآيل
التابعة ل�سيتي بنك البحرين ،حيث
ن�سعى با�ستمرار من خالل �أ�ساليبنا
املبتكرة جلعل املعامالت الإلكرتونية
�أكرث كفاءة .و�سيعمل هذا اخليار
على تقليل احلاجة �إىل حمل بطاقة
البنك ،ونتوقع �أن يكون ذلك متاحا
يف البنوك الأخرى �أي�ضا عندما تتبع
خطى �سيتي بنك البحرين للرتويج
لنظام بيئي بدون بطاقة وزيادة
ال�شمول املايل يف اململكة».
من جانبه ،علق كري�ستوف
جيدنر ،رئي�س اخلدمات امل�صرفية
للأفراد يف �سيتي بنك البحرين،
قائال« :يفخر �سيتي بنك البحرين
بكونه �أول بنك دويل يطرح عمليات
ال�سحب غري النقدي يف �شهر مار�س
من العام اجلاري ،لن�ضيف بذلك
لالبتكارات الأخرى التي قدمناها يف
ال�سوق .بد�أ نهجنا لتحويل العمالء
�إىل احللول الرقمية منذ وقت طويل
و�سنوا�صل البحث عن طرق مبتكرة
لتقدمي جمموعة منتجاتنا وخدماتنا
با�ستخدام �أحدث التقنيات الرقمية،
وذلك بهدف جعل اخلدمات امل�صرفية
لعمالئنا �أكرث كفاءة و�سرعة و�أمانا
يف الوقت نف�سه».
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بنمو  %30على �أ�سا�س �سنوي

«التكافل» حتقق � 255ألف دينار �أرباحً ا بالربع الأول
اعتمد جمل�س �إدارة �شركة
التكافل الدولية �ش.م.ب (رمز
التداول )TAKAFUL :نتائج
ال�شركة املالية للفرتة املنتهية يف
 31مار�س � ،2021إذ بلغ �صايف
الربح العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
� 255ألف دينار بحريني للثالثة
�أ�شهر املنتهية يف  31مار�س
2021م مقارن ًة ب�صايف ربح قدره
� 231ألف دينار بحريني يف نف�س
الفرتة من العام ال�سابق بزيادة
ن�سبتها  .%11وبلغ العائد على
ال�سهم  3فلو�س مقارنة بـ2.71
فل�س لل�سهم لنف�س الفرتة من
العام ال�سابق .كما بلغ الدخل
ال�شامل العائد مل�ساهمي ال�شركة
الأم لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  31مار�س � 493 ،2021ألف
دينار بحريني مقارنة بخ�سارة
�شاملة قدرها � 77ألف دينار
بحريني لنف�س الفرتة من العام
ال�سابق.
بلغ �إجمايل �أرباح ال�شركة
� 457ألف دينار بحريني خالل
الربع الأول من العام 2021
مقارنة بـ� 351ألف دينار بحريني
لنف�س الفرتة من العام ال�سابق،
بن�سبة زيادة قدرها  ،%30وذلك
نظ ًرا لتح�سن �أداء �صندوق التكافل
ً
فائ�ضا قدره
العام الذي حقق
� 197ألف دينار بحريني خالل

ع�صام الأن�صاري

جمال الهزمي

الربع الأول من العام 2021
مقارنة بفائ�ض قدره � 157ألف
دينار بحريني لنف�س الفرتة من
العام ال�سابق ،كما حقق �صندوق
ربحا قدره � 255ألف
امل�ساهمني
ً
دينار بحريني خالل الربع الأول
من العام  2021مقارنة بربح
قدره � 231ألف دينار بحريني
لنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وحقق �صندوق التكافل العائلي
ً
فائ�ضا قدره � 4آالف دينار
بحريني خالل الربع الأول من
العام  2021مقارنة بعجز قدره
� 37ألف دينار بحريني لنف�س
الفرتة من العام ال�سابق.
كما بلغ �إجمايل اال�شرتاكات
 9.540مليون دينار بحريني
خالل الفرتة املنتهية يف  31مار�س
2021م مقارنة بـ 8.075مليون
دينار بحريني لنف�س الفرتة من

العام ال�سابق بزيادة ن�سبتها
 ،%18وبلغ �صايف اال�شرتاكات
املكت�سبة  4.467مليون دينار
بحريني خالل الفرتة املنتهية
يف  31مار�س  ،2021مقارنة
بـ 4.189مليون دينار بحريني
لنف�س الفرتة من العام ال�سابق
بن�سبة زيادة قدرها  .%7كما بلغ
�صايف املطالبات املتكبدة 2.874
مليون دينار بحريني خالل الفرتة
املنتهية يف  31مار�س ،2021
مقارنة بـ 2.838مليون دينار
بحريني لنف�س الفرتة من العام
ال�سابق ،بانخفا�ض قدره .%1
بلغ جمموع حقوق امللكية
العائد مل�ساهمي ال�شركة الأم
 11.015مليون دينار بحريني
كما يف  31مار�س  ،2021مقارنة
بـ 11.164مليون دينار بحريني
كما يف  31دي�سمرب ،2020

بانخفا�ض قدره .%1
وبلغ �إجمايل �أ�صول ال�شركة
 47.028مليون دينار بحريني
كما يف  31مار�س  2021مقارنة
بـ 41.240مليون دينار بحريني
كما يف  31دي�سمرب ،2020
بزيادة ن�سبتها .%14
ويف �ضوء النتائج التي
حققتها ال�شركة خالل فرتة الأ�شهر
الثالثة املنتهية يف  31مار�س
 ،2021علّق جمال علي الهزمي
رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة مبي ًنا
�أن النتائج اجليدة التي حققتها
ال�شركة تعك�س ا�ستقرار الأداء
على الرغم من ا�ستمرار اجلائحة،
�إذ ع ّززت ال�شركة خالل هذا الربع
من مركزها املايل وذلك بتخ�صي�ص
احتياطيات فنية �إ�ضافية ملواجهة
التحديات التي تفر�ضها ظروف
اجلائحة.
من جانبه ،علّق ع�صام
الأن�صاري الرئي�س التنفيذي
مو�ضحا �أن النتائج املالية
لل�شركة
ً
اجليدة التي حتققت هي نتائج
ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات التي
تبنتها ال�شركة م�ؤخ ًرا ،م�ضي ًفا
�أن ال�شركة وفرت بح�سب ما
يتنا�سب مع متطلبات واحتياجات
الأفراد وامل�ؤ�س�سات عدة خيارات
وتغطيات ت�أمينية بحلول �إ�سالمية
خالل الأ�شهر املا�ضية.

وزير ال�صناعة يبحث التعاون مع مندوبية االحتاد الأوروبي
ا�ستقبل وزير ال�صناعة والتجارة
ال�سياحة زايد بن را�شد الزياين ،مبكتبه يوم
�أم�س ،باتريك �سيمونيه رئي�س مندوبية
االحتاد الأوروبي املعني لدى اململكة املقيم
يف الريا�ض.
وخالل اللقاء ،رحب وزير ال�صناعة
والتجارة وال�سياحة بباتريك �سيمونيه،
م�شيدًا بعالقات ال�صداقة الوثيقة والتعاون
املتميزة بني مملكة البحرين واالحتاد

الأوروبي وما تت�سم به من حر�ص م�شرتك
على تعزيز روابط ال�صداقة وفتح جماالت
للتعاون مبا يلبي طموحات اجلانبني،
م�ؤكدًا �أهمية االرتقاء لآفاق �أو�سع مبا يدعم
امل�صالح امل�شرتكة للبلدين ال�صديقني.
�إذ مت ا�ستعرا�ض العالقات الثنائية
امل�شرتكة ،وال�سبل الكفيلة بتعزيز �آليات
التعاون� ،إ�ضافة �إىل بحث الق�ضايا مو�ضع
االهتمام امل�شرتك.

«�سيدات الأعمال» تبحث مع
ال�سفرية الإيطالية تعزيز اال�ستثمارات
ا�ستقبلت جمعية �سيدات الأعمال
البحرينية �سفرية جمهورية ايطاليا لدى
البحرين بووال �أمادي ،وقد كانت رئي�س
اجلمعية �أحالم جناحي وعدد من �أع�ضاء
جمل�س الإدارة يف ا�ستقبال �ضيفة اجلمعية.
وقد مت �إهداء ال�سفرية ن�سخة من «الكتاب
الوثائقي» اخلا�ص باجلمعية ،كما مت
بحث �سبل تن�شيط العالقات التجارية
واال�ستثمارية بني البلدين ،وكيفية دعم
قطاع �سيدات الأعمال البحريني بالتعاون
مع ال�سفارة الإيطالية يف اململكة.
وقالت جناحي �إن هناك عالقات

�صداقة مميزة بني البلدين يجب ا�ستثمارها
بال�شكل الأمثل ،م�شرية �إىل �أنها كانت من بني
امل�شاركني مع الوفد املرافق ل�سمو ويل العهد
�إىل جمهورية �إيطاليا يف الأ�سبوع الأول من
فرباير  2020قبل جائحة كورونا مبا�شرة،
م�شرية يف هذا ال�صدد �إىل �أهمية الت�شبيك
مع جمعيات �سيدات الأعمال الإيطالية،
وعمل اجتماعات م�ستمرة عن طريق برنامج
«زووم» للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
يف كال البلدين لدعم ال�شراكات الثنائية،
وخلق ا�ستثمارات جديدة مع تنمية وتطوير
اال�ستثمارات القائمة.

