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بنمو  %181على �أ�سا�س �سنوي

 146.8م� �ل� �ي ��ون دي � �ن� ��ار �أرب � � � ��اح «�أل� � �ب � ��ا» يف ال� ��رب� ��ع الأول
�أعلنت �شركة �أملنيوم البحرين �ش.م.ب.
(�ألبا) (الرمز� ،)ALBH :أكرب م�صهر للأملنيوم
يف العامل با�ستثناء ال�صني ،عن ربح بلغ
 146.8مليون دينار بحريني (390.4
مليون دوالر �أمريكي) خالل الربع الأول من
العام  ،2022م�سجالً ارتفاعً ا بلغ %181
على �أ�سا�س �سنوي ،مقابل ربح بلغ 52.2
مليون دينار بحريني ( 138.8مليون دوالر
�أمريكي) لنف�س الفرتة من العام .2021
و�أعلنت ال�شركة عن عائد �أ�سا�سي وخمف�ض
بقيمة  104فلو�س لل�سهم الواحد مقابل عائد
فل�سا لل�سهم
�أ�سا�سي وخمف�ض بقيمة 37
ً
الواحد لنف�س الفرتة من العام .2021
وبلغ جمموع الربح ال�شامل خالل الربع
الأول من العام  2022ما قيمته  156مليون
دينار بحريني ( 415مليون دوالر �أمريكي)
مقابل  58.4مليون دينار بحريني (155.4
مليون دوالر �أمريكي) لنف�س الفرتة من العام
� ،2021أي بارتفاع بلغ  %167على �أ�سا�س
�سنوي .وبلغ �إجمايل الربح للربع الأول من
العام  2022ما قيمته  178مليون دينار
بحريني ( 473.4مليون دوالر �أمريكي)
مقابل  80.5مليون دينار بحريني (214.1
مليون دوالر �أمريكي) لنف�س الفرتة من العام
� ،2021أي بارتفاع بلغ  %121على �أ�سا�س
�سنوي.
وعلى �صعيد الإيرادات للربع الأول من
العام  ،2022حققت �ألبا ما قيمته 455
مليون دينار بحريني ( 1,210مليون دوالر
�أمريكي) مقابل  302.7مليون دينار بحريني

ال�شيخ دعيج بن �سلمان

علي البقايل

( 805.1مليون دوالر �أمريكي) خالل الربع
الأول لعام � ،2021أي بارتفاع بلغ  %50على
�أ�سا�س �سنوي.
وبلغ جمموع حقوق امللكية حتى تاريخ
 31مار�س  2022ما قيمته  1,585.3مليون
دينار بحريني ( 4,216.2مليون دوالر
�أمريكي) ،م�سجالً ارتفاعً ا بلغ  ،%5وذلك مقابل
 1,503مليون دينار بحريني (3,997.4
مليون دوالر �أمريكي) حتى تاريخ 31
دي�سمرب � .2021أما جمموع املوجودات حتى
تاريخ  31مار�س  2022فقد بلغ 2,690.5
مليون دينار بحريني ( 7,155.6مليون
دوالر �أمريكي) مقابل  2,624.6مليون دينار
بحريني ( 6,980.3مليون دوالر �أمريكي)
حتى تاريخ  31دي�سمرب � ،2021أي بارتفاع

بلغ .%3
وقد جاءت �إيرادات ال�شركة مدفوعة
بارتفاع الأ�سعار يف بور�صة لندن للمعادن
( %56على �أ�سا�س �سنوي) ومت�أثرة جزئ ًيا
بانخفا�ض حجم املبيعات ( %0.3-على
�أ�سا�س �سنوي) ،يف حني جاءت �أرباح ال�شركة
للربع الأول من العام  2022مدفوعة بارتفاع
قيمة الإيرادات ،ومت�أثرة جزئ ًيا بزيادة نفقات
عمليات البيع والتوزيع.
وقال بيان ر�سمي لل�شركة �إنه مع بدء
م�سرية التعايف من جائحة كوفيد،19-
اندلعت احلرب الرو�سية الأوكرانية لتفر�ض
حتديات جديدة بالن�سبة لأ�سواق ال�سلع
الأ�سا�سية ،وخلقت �آراء مت�ضاربة حول
ظروف ال�سوق� .أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية

والبور�صات الأجنبية والأ�سهم والديون
جميعها حتاول التكيف مع �آثار احلرب وعدم
اال�ستقرار .و�سوف تكون العواقب االقت�صادية
وخيمة بالن�سبة للدولتني� ،أوكرانيا ورو�سيا،
ومن املحتمل �أن تكون كذلك � ً
أي�ضا بالن�سبة
لالقت�صاد العاملي عامة.
وذكر البيان �أن الطلب على االملنيوم
ي�شهد ارتفاع بن�سبة  %5على �أ�سا�س �سنوي،
مدعوم بارتفاع اال�ستهالك يف البحرين (%7
على �أ�سا�س �سنوي) ،الإمارات العربية املتحدة
( %5على �أ�سا�س �سنوي) ،اململكة العربية
ال�سعودية ( %5على �أ�سا�س �سنوي).
ويف الواليات املتحدة ارتفع اال�ستهالك
بن�سبة  %3على �أ�سا�س �سنوي بدعم من
زيادة الطلب يف قطاعي الإن�شاء واملوا�صالت،
على الرغم من ارتفاع التكلفة ونق�ص الأيدي
العاملة.
�أما يف �أوروبا ارتفعت �أ�سعار الطاقة
واحتمال توقف �إمداداتها يلقيان بثقلهما على
الأن�شطة االقت�صادية ،وقطاع ال�سيارات هو
الأكرث ت�ضر ًرا نظ ًرا لل�ضغوطات التي يواجهها
يف �سل�سلة التوريد ( %2على �أ�سا�س �سنوي).
وبالن�سبة لل�صني �أدى ارتفاع حاالت
كوفيد 19-وتراجع قطاع العقارات �إىل جانب
الت�أثري العاملي لل�صراع الرو�سي الأوكراين دفع
باحلكومة لتخفيف �سيا�ستها املالية ،وا�ستقرار
اال�ستهالك.
ويف تعليقه على �أداء ال�شركة املايل
خالل الربع الأول املنتهي بتاريخ  31مار�س
� ،2022صرح رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �ألبا

ال�شيخ دعيج بن �سلمان بن دعيج �آل خليفة
قائالً« :لقد �شهدنا انطالقة قوية خالل العام
 2022بتحقيقنا لنتائج ف�صلية جيدة مع
ت�سجيل ربح بلغ �أكرث من  390مليون دوالر
�أمريكي ،متجاو ًزا ما حققته ال�شركة خالل
الن�صف الأول بالكامل لعام �( 2021إذ بلغ
الربح خالل الن�صف الأول لعام  2021ما
قيمته  385مليون دوالر �أمريكي) ،الأمر الذي
يعك�س الزخم القوي ل�صناعة الأملنيوم ،مع
ا�ستفادتنا من ارتفاع الأ�سعار يف بور�صة لندن
للمعادن».
ومن جانبه� ،صرح الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �ألبا علي البقايل قائالً:
«لقد متك ّنا من حتقيق العديد من الإجنازات
لأول مرة يف نتائجنا الف�صلية على العديد من
الأ�صعدة ،على الرغم من وجود التحديات
اللوج�ستية ،وذلك بف�ضل املرونة التي تتميز
بها عملياتنا الت�شغيلية.
و�أنتهز هذه الفر�صة لأتقدم بجزيل ال�شكر
للقوى العاملة بال�شركة على حتقيق 25
مليون �ساعة عمل �آمنة دون �أي �إ�صابات
م�ضيعة للوقت لأول مرة يف تاريخ ال�شركة».
هذا وتعتزم �إدارة ال�شركة عقد اجتماع
هاتفي يوم الإثنني املوافق  16مايو 2022
يف متام ال�ساعة الثالثة م�سا ًء بتوقيت مملكة
البحرين ملناق�شة الأداء املايل والت�شغيلي
لل�شركة خالل الربع الأول لعام ،2022
وحتديد �أولويات ال�شركة لعام 2022
مع م�ضيها يف م�سرية اجلوانب البيئية
واالجتماعية واحلوكمة.

حتول مر�آب الطائرات امللكية ل�صالة مبعر�ض الطريان
«املوا�صالت» ّ

ال�صحي يف الب�سيتني
� 937ألف دينار لإن�شاء �شبكة لل�صرف
ّ
عبا�س ر�ضي:
�أظهرت بيانات جمل�س املناق�صات� ،أم�س
اخلمي�س ،طرح وزارة الأ�شغال و�ش�ؤون
البلديات والتخطيط العمراين مناق�صة
الن�شاء �شبكة ال�صرف ال�صحي منطقة
الب�سيتني جممع ( 228املرحلة الثانية)،
وتناف�س على املناق�صة � 9شركات ،تقدم
ب�أقل العطاءات �شركة عبدالهادي العفو
( )Abdul Hadi Al-Afooبعطاء بلغت
قيمته نحو � 937ألف دينار بحريني.
ووف ًقا لوثائق املناق�صة ي�شتمل امل�شروع
على تنفيذ �شبكة رئي�سة لتجمع ال�صرف
ال�صحي يف عدة طرق ،منها جزء من �شارع
رقم  9و�شارع رقم  105وطرق فرعية،
أ�سا�سا املباين
وتخدم حدود امل�شروع � ً
التجارية (ال�شقق متعددة الطوابق) وجز ًءا
من البيوت ال�سكنية ،كما يت�ضمن امل�شروع
تو�صيل جامع امللك حمد ب�شبكة ال�صرف
ال�صحي.
من جانب �آخر ،تظهر بيانات اجلل�سة
طرح وزارة املوا�صالت واالت�صاالت
مناق�صة جتهيز وحتويل مر�آب الطائرات
امللكية ل�صالة عر�ض ملعر�ض البحرين
الدويل للطريان  ،2022وتناف�س على
املناق�صة � 3شركات تقدم ب�أقل العطاءات
�شركة ( )Cityneon Middle Eastبعطاء
بلغت قيمته � 198ألف دينار بحريني.
وبح�سب وثائق املناق�صة ،ت�ستهدف

وزارة املوا�صالت البحث عن �شركة
متخ�ص�صة يف قطاع املعار�ض لديها
القدرة والكفاءة يف �إدارة وت�شغيل مر�آب
الطائرات امللكية وحتويلها ل�صالة م�ؤهله
لبناء من�صات لل�شركات امل�شاركة يف
معر�ض البحرين الدويل للطريان 2022

ح�سب املوا�صفات واملقايي�س املذكورة يف
املناق�صة.
وي�ضم معر�ض البحرين الدويل
للطريان نحو � 40شاليهًا فاخ ًرا يت�سع
�شخ�صا لكل �شاليه
كل واحد منهم لـ50
ً
بالإ�ضافة �إىل �شاليه كبار ال�شخ�صيات من

دورين وي�سع لـ� 300شخ�ص ،وتتيح تلك
ال�شاليهات الفر�صة لرجال الأعمال االلتقاء
بال�ضيوف وعقد االجتماعات ال�ساخنة
رفيعة امل�ستوى واملجهزة ب�أعلى املوا�صفات
بجوار �ساحة الطائرات الثابتة وبالتوازي
مع املدرج ،ما يوفر مناظر ال مثيل لها لكل

من العر�ض الثابت والطريان.
�إىل ذلك ،تظهر بيانات املوقع الإلكرتوين
للمجل�س فتح  69عطا ًء قدمت �إىل 15
مناق�صة ،تتبع  7جهات حكومية ،وبلغ
�إجمايل �أقل العطاءات امل�ستلمة نحو 4.1
مليون دينار بحريني.
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بنمو  %7على �أ�سا�س �سنوي

«ب ـنــك الـ ــ�ســالم» يـ ـح ـقــق  6.5مــلي ــون ديـنـ ــار �أرب ــاحً ا بــالــرب ــع الأول
�أعلن بنك ال�سالم (رمز التداول يف بور�صة البحرين « »SALAMورمز التداول يف �سوق دبي املايل «SALAMـ� ،)»BAHأم�س� ،صايف �أرباح للم�ساهمني
بلغت  6.5مليون دينار بحريني ( 17.3مليون دوالر �أمريكي) للربع الأول من العام  ،2022مقارنة بـ 6.1مليون دينار بحريني ( 16.1مليون دوالر �أمريكي)
للفرتة ذاتها من عام  ،2021مبا يعك�س زيادة قوية بن�سبة  .7%وتظهر تلك الزيادة حت�سنًا يف العوامل االقت�صادية ب�صورة عامة مقارنة بالفرتة املا�ضية.
يف �سياق مت�صل ،منت ربحية �سهم
البنك بن�سبة  %12لت�صل �إىل  2.8فل�س
(� 7.4سنت �أمريكي) يف الربع الأول من
عام  2022مقارنة بـ 2.5فل�س (� 6.6سنت
�أمريكي) خالل نف�س الفرتة من عام .2021
وبلغ �إجمايل الدخل الت�شغيلي للربع الأول
 26مليون دينار بحريني ( 69مليون
دوالر �أمريكي) ،بانخفا�ض بن�سبة  %7من
 28مليون دينار بحريني ( 74.3مليون
دوالر �أمريكي) يف الربع الأول من العام
املا�ضي .وانخف�ض �إجمايل حقوق امل�ساهمني
بن�سبة  %2من  296.3مليون دينار بحريني
( 785.8مليون دوالر �أمريكي) عام 2021
�إىل  290.2دينار بحريني ( 769.8مليون
دوالر �أمريكي) بنهاية مار�س  2022نتيجة
توزيع الأرباح.
وظل و�ضع امليزانية قو ًيا وثاب ًتا ب�إجمايل
موجودات عند  2.7مليار دينار بحريني
( 7.1مليار دوالر �أمريكي) يف مار�س ،2022

رفيق الناي�ض

ال�شيخ خالد بن م�ستهيل املع�شني

بينما زادت الأ�صول التمويلية بن�سبة %3
يف الربع الأول من عام  2022لت�صل �إىل
رقم قيا�سي مقداره  1.4مليار دينار بحريني
( 3.7مليار دوالر �أمريكي) وهو الأعلى منذ
ت�أ�سي�س البنك .وترافق ذلك النمو حت�سن

ملحوظ يف جودة الأ�صول خالل الربع الأول
من عام � ،2022إذ انخف�ضت ن�سبة التمويالت
املتعرثة للبنك �إىل  ،%2.07مدفوعة مببادرات
اال�سرتداد الفعالة وت�سجيل �أ�صول جديدة
عالية اجلودة .كما زادت حمفظة ال�صكوك

بن�سبة  %5لت�صل �إىل  672مليون دينار
بحريني ( 1.8مليار دوالر �أمريكي) يف
مار�س  .2022وحافظ البنك على معدل قوي
لكفاية ر�أ�س املال بن�سبة  %26.9كما يف 31
مار�س .2022
وقال ال�شيخ خالد بن م�ستهيل املع�شني
رئي�س جمل�س �إدارة بنك ال�سالم« :بف�ضل
اهلل فقد ا�ستمر �أدا�ؤنا اال�ستثنائي عام
 ،2021وحققنا بداية قوية يف عام ،2022
رغم ا�ستمرار حالة ال�ضبابية والتقلبات
االقت�صادية على م�ستوى العامل».
و�أ�ضاف« :لقد انعك�س تنفيذ مبادرات
النمو بغر�ض اال�ستحواذ على ح�صة �أكرب من
ال�سوق �إيجاب ًيا على �أداء البنك خالل الربع
الأول لهذا العام .وبينما من املتوقع �أن يغري
الت�ضخم �سرعة �إجراءات ال�سيا�سة النقدية،
نظل على ثقة ب�أن البنك يتمتع بو�ضع جيد
يخوله حتقيق املزيد من النمو والنجاح يف
الفرتة املقبلة .ونتطلع �إىل حتقيق املزيد من

الإجنازات واال�ستمرار يف ا�سرتاتيجيتنا
لتنمية امليزانية وحت�سني �أ�صولنا وتعزيز
الربحية ب�إذن اهلل».
و�أعلن بنك ال�سالم ،م�ؤخ ًرا ،ا�ستحواذه
على قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد التابع
لبنك الإثمار ،وجمموعة من الأ�صول الأخرى،
يف �صفقة تاريخية بلغت قيمتها  2.2مليار
دوالر.
من جهته ،قال رفيق الناي�ض الرئي�س
التنفيذي للمجموعة يف بنك ال�سالم« :وا�صل
�سجلنا امل�صريف الرئي�س احلايل م�ساره
الت�صاعدي مدفوعً ا بنمو ذاتي قوي وحت�سني
يف جميع اجلوانب .وبينما توا�صل عملياتنا
احلالية تقدمي نتائج قوية ،ف�إن اال�ستحواذ
الو�شيك على قطاع اخلدمات امل�صرفية للأفراد
التابع لبنك الإثمار يتمم ا�سرتاتيجيتنا لتحقيق
منو م�ستدام طويل الأجل .ونركز على تعزيز
منوذجنا املرن والقوي مبوا�صلة اال�ستثمار
يف عرو�ضنا لتح�سني جتربة عمالئنا».

دوراند لـ«جمموعة �أك�سفورد للأعمال» :رقمنة القطاع ت�شهد تطورات مت�سارعة« ..البحرين الوطني»:

توجهات احلوكمة البيئية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية
البنوك تقود ّ
ُتعد اجلهود وامل�ساعي التي بادرت بها م�ؤ�س�سات
القطاع امل�صريف املحلي بهدف تنويع اقت�صاد اململكة،
والدور املتقدم الذي تلعبه هذه امل�ؤ�س�سات داع ًما للتمويل
الأخ�ضر ،من بني �أبرز املحاور التي تناولها جان كري�ستوف
دوراند الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الوطني يف مقابلة
مف�صلة �أجراها م�ؤخ ًرا عرب البث املبا�شر الذي يعرف يف
املن�صة العاملية التابعة ملجموعة �أك�سفورد للأعمال.
وخالل البث� ،سلط دوراند ال�ضوء على مكانة البحرين
مرك ًزا مال ًيا �إقليم ًيا ذا �أبعاد م�ستقبلية ،ما ي�سهم يف تعزيز
وتطوير خطط البنك التي من �ش�أنها تو�سيع نطاق انت�شاره
لي�شمل كل دول جمل�س التعاون اخلليجي الأخرى ،مبا يف
ذلك اململكة العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة.
كما �أكد بدوره �أهمية حر�ص البنوك على تطوير
خدماتها وم�ستويات �أدائها لت�ضمن قدرتها على خدمة
خمتلف �أنواع و�أحجام الأعمال وامل�شاريع التجارية ،وذلك
ما يتما�شى مع توجهات تنويع م�صادر االقت�صاد يف اململكة.
و�صرح خالل املقابلة قائالً« :نحن بالت�أكيد من �أبرز
الداعمني لكل املبادرات وامل�ساعي وامل�شاريع املهمة التي
تطرحها اجلهات احلكومية يف �إطار حتقيق تطلعات الر�ؤية
االقت�صادية الوطنية  ،»2030وال بد من �أن نكون قادرين
على امتالك الأدوات الالزمة للتعامل مع جميع م�ؤ�س�سات
الأعمال مبختلف اخت�صا�صاتها كاملتاجر وال�شركات
ال�صغرية والكبرية واجلهات احلكومية.
وتطرق دوراند � ً
أي�ضا �إىل ت�أثريات جائحة كورونا على
القطاع امل�صريف� ،إذ �أ�شار �إىل �أن الرقمنة يف القطاع �شهدت
تطورات وتغريات مت�سارعة ،نتج عنها طرح العديد من

املنتجات امل�صرفية املبتكرة ،وهو ما يعد من الت�أثريات
الإيجابية للأزمة.
مو�ضحا «كان من املهم جدًا علينا الوقوف
و�صرح
ً
بجانب ال�شركات ال�صغرية مل�ساعدتها يف مواجهة تداعيات
الأزمة» .وفيما يتعلق بدعم العمالء ،قال« :لقد بد�أنا
رحلتنا بتطوير تطبيق اخلدمات امل�صرفية للأفراد ،وذلك
� ً
أي�ضا يعد من ت�أثريات اجلائحة التي جعلتنا نعيد �صياغة
مناذج �أعمالنا و�سبل دعمنا للموظفني والعمالء ب�صفتنا

بنك وطني رائد».
و�أ�ضاف �أن الوباء �أ�سهم يف توجه البنوك وامل�صارف
نحو الرتكيز على تبني ركائز وممار�سات احلوكمة البيئية
واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية ،ورفع م�ستوى الوعي ب�أهمية
الدور الذي يلعبه املمولون يف حتقيق �أبعاد م�ستقبلية
لعامل الأعمال عرب توفري التمويل الأخ�ضر.
وتطرق للجانب البيئي بقوله« :نحن يف البنك نحمل
على عاتقنا م�س�ؤولية دفع عجلة الإجناز يف جمال احلكومة

البيئية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية ،وعلى �سبيل املثال ال
احل�صر ،طرحنا يف البنك منتج متويل الألواح ال�شم�سية
ومنتج خا�ص بقرو�ض ال�سيارات الكهربائية ،و�أنا م�ؤمن
ب�أن احلفاظ على البيئة وا�ستدامتها عرب اعتماد م�صادر
الطاقة النظيفة بات من املو�ضوعات التي ت�ستوجب منا
اهتما ًما بار ًزا».
ويف تعليقه حول املقابلة� ،صرح مارك �أندريه دي
بلوا مدير العالقات العامة وحمتوى الفيديو يف جمموعة
�أك�سفورد للأعمال�« :سلطنا من خالل هذه املقابلة املهمة
مع ال�سيد دوراند ال�ضوء على الفر�ص املتاحة يف اململكة
للم�ستثمرين الدوليني للإ�سهام بدورهم يف التنمية
االقت�صادية الوطنية� ،إىل جانب الرتكيز على �إبراز
مكانة اململكة مرك ًزا مال ًيا ووجهة ا�ستثمارية يتطلعون
لها ،توفر بيئة �أعمال رحبة قادرة على توفري التمويل
امل�ستدام لل�شركات التي تتبنى يف �صميم ا�سرتاتيجياتها
و�أعمالها مبادئ وركائز احلوكمة البيئية واالجتماعية
وامل�ؤ�س�سية».
و�أ�ضاف بقوله«:يف حني �إن مفهوم احلوكمة البيئية
واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية ال يزال مفهو ًما جديدًا ن�سب ًيا
يف املنطقة� ،إال �أنه �أ�صبح معيا ًرا عامل ًيا جلدولة �أعمال
ال�شركات الكربى ،ولطاملا كانت البحرين � ً
أر�ضا حتت�ضن
�أطياف املجتمع الدويل كافة ،ولذا ي�سعدنا �أن نتمكن
من ت�سليط ال�ضوء على مدى التزام م�ؤ�س�سات القطاع
امل�صريف يف اململكة بدعم ما يعرف بالتمويل امل�ستدام،
وامل�ضي قد ًما يف تبني ممار�سات وتوجهات احلوكمة
البيئية واالجتماعية وامل�ؤ�س�سية».

بنمو  %78على �أ�سا�س �سنوي

«الربكة امل�صرفية» حتقق  46مليون دوالر �أرباحً ا ربع �سنوية
�أعلنت جمموعة الربكة امل�صرفية
�ش.م.ب «املجموعة» ،املتداول �أ�سهمها حتت
الرمز « »BARKAيف بور�صة البحرين،
نتائجها املالية للربع الأول من العام .2022
وقد �أعلنت املجموعة حتقيق �صايف دخل
عائد مل�ساهمي ال�شركة الأم قدره  46مليون
دوالر �أمريكي للربع الأول من عام 2022
مقارنة بـ 26مليون دوالر �أمريكي لنف�س
الفرتة يف العام  ،2021بارتفاع قدره .%78
وبلغ الن�صيب الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم يف
الأرباح � 3.76سنت �أمريكي للربع الأول من
العام  ،2022مقارنة بـ� 2.11سنت �أمريكي
لنف�س الفرتة من العام املا�ضي.
كما ارتفع �صايف دخل املجموعة بن�سبة
� ،%75إذ بلغ  72مليون دوالر �أمريكي يف
الربع الأول من العام  2022باملقارنة مع
 41مليون دوالر �أمريكي يف الربع الأول من
العام  .2021وبلغ �صايف جمموع الدخل
الت�شغيلي  193مليون دوالر �أمريكي يف
الربع الأول من العام  2022مقارنة مع
 93مليون دوالر �أمريكي يف الربع الأول
من العام  ،2021وبارتفاع قدره .%106

وكانت الزيادة يف �صايف الدخل الت�شغيلي
وا�سعة النطاق �إجماالً وتعود �إىل ارتفاع
الدخل من اال�ستثمار والتمويل ودخل
العمالت الأجنبية.
وبلغ جمموع احلقوق العائدة مل�ساهمي
ال�شركة الأم وحاملي ال�صكوك  1.36مليار
دوالر �أمريكي بنهاية مار�س  ،2022مقارنة
بـ 1.39مليار دوالر �أمريكي بنهاية دي�سمرب
ً
انخفا�ضا طفي ًفا بن�سبة
 ،2021م�سجالً بذلك
 %1.9ب�سبب ت�أثري العمالت الأجنبية .هذا
وقد ارتفع جمموع احلقوق بن�سبة %1.3
ليبلغ  2.08مليار دوالر �أمريكي بنهاية
مار�س  ،2022مقارنة مع  2.06مليار دوالر
�أمريكي بنهاية دي�سمرب  ،2021ويعود ذلك
�إىل ازدياد احل�ص�ص الغري م�سيطرة.
وقد انخف�ض جمموع الأ�صول للمجموعة
بن�سبة ً � ،%4.5
أي�ضا ب�سبب العمالت
الأجنبية ،ليبلغ  27مليار دوالر يف نهاية
مار�س  ،2022باملقارنة مع  28مليار دوالر
�أمريكي يف نهاية دي�سمرب .2021
وتعلي ًقا على �أداء املجموعة خالل الربع
الأول من عام  ،2022قال ال�شيخ عبداهلل

عبداهلل كامل

مازن مناع

�صالح كامل رئي�س جمل�س �إدارة املجموعة:
«على الرغم من حالة عدم اليقني ال�سائدة
يف بع�ض الأ�سواق ،فقد متكنا من حتقيق
نتائج قوية خالل الربع الأول من هذا العام،
ويعك�س النمو الكبري يف العائد على حقوق
امل�ساهمني والعائد على الأ�صول ا�سرتاتيجية
فعالة �أثمرت عن نتائج �إيجابية مل�ساهمينا

وعمالئنا .ومتا�ش ًيا مع ا�سرتاتيجيتنا،
وملواءمة �أف�ضل مع طبيعة �أعمالنا ،فقد
ح�صلنا الآن على موافقة م�صرف البحرين
املركزي لتحويل ترخي�صنا من م�صرف جملة
�إ�سالمي �إىل �شركة ا�ستثمارية (فئة .»)1
وقال ع�ضو جمل�س الإدارة والرئي�س
التنفيذي ملجموعة الربكة امل�صرفية

مازن مناع« :تعك�س نتائجنا الإيجابية
ناجحا ال�ستثماراتنا ،بالإ�ضافة �إىل
نهجا
ً
ً
تركيزنا على الإدارة الفعالة للمخاطر
واال�سرتاتيجيات .وعلى الرغم من ال�ضغوط
الت�ضخمية الكبرية يف الأ�سواق التي نعمل
فيها ،ف�إن نفقاتنا �ضلّت ثابتة ،ما يدل على
تركيزنا على التح ّكم يف النفقات .وقد
�أدى ذلك �إىل حت�سن ملحوظ يف كفاءتنا
الت�شغيلية من � %59إىل  %41يف الربع الأول
من عام .»2022
و�أ�ضاف مازن« :يف حني �أظهرت نتائج
الربع الأول زخ ًما �إيجاب ًيا ،ال تزال بيئة
الت�شغيل �صعبة ب�سبب الو�ضع اجلغرايف
ال�سيا�سي يف �أجزاء من العامل ،بالإ�ضافة
�إىل ال�ضغوط الت�ضخمية ،وانخفا�ض قيمة
العمالت يف العديد من الأ�سواق التي نعمل
فيها ،وارتفاع معدالت الفائدة عامل ًيا ،ما
�سيتطلب منا اال�ستمرار يف توخي اليقظة
خالل هذه الفرتة وموا�صلة الرتكيز على
�أعمالنا وا�سرتاتيجياتنا الأ�سا�سية».
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ارتفاع �صايف الإيرادات من الر�سوم بن�سبة  %57وزيادة «اال�ستثمارية» ل�ضعفني

«�سيك ــو» حتق ــق  2.2ملي ــون دينــار �أرباحً ا فــي الربــع الأول
�أعلنت �سيكو �ش.م.ب (م) ،املرخ�صة
من م�صرف البحرين املركزي كبنك جملة
تقليدي� ،أم�س ،نتائجها املالية املوحدة للربع
الأول من العام احلايل املنتهي يف  31مار�س
.2022
وارتفع �صايف الربح املوحد العائد
للم�ساهمني بن�سبة  %81يف الربع الأول من
عام  2022لي�صل �إىل  2.20مليون دينار
بحريني ( 5.83مليون دوالر �أمريكي)
مقارنة مع  1.22مليون دينار بحريني
( 3.23مليون دوالر �أمريكي) يف الربع الأول
من العام املا�ضي .كما ارتفعت ربحية ال�سهم
الواحد  5.22فل�س بحريني يف الربع الأول
املنتهي يف  31مار�س  2022مقارنة مع
 3.13فل�س بحريني لل�سهم الواحد لنف�س
الفرتة من العام املا�ضي .و�سجل �إجمايل
الدخل ال�شامل العائد للم�ساهمني زيادة
بن�سبة  %70يف الربع الأول من عام 2022
لي�صل �إىل  2.48مليون دينار بحريني
( 6.57مليون دوالر �أمريكي) مقارنة مع
 1.46مليون دينار بحريني ( 3.86مليون
دوالر �أمريكي) لنف�س الفرتة من العام
املا�ضي.
كما حافظ �إجمايل حقوق امللكية العائد
للم�ساهمني على م�ستواه عند 69.19
مليون دينار بحريني ( 183.52مليون
دوالر �أمريكي) كما يف  31مار�س ،2022
مقارنة مع  68.87مليون دينار بحريني
( 182.67مليون دوالر �أمريكي) يف 31
دي�سمرب .2021
وقد ارتفع �إجمايل املوجودات بن�سبة
 %12لي�صل �إىل  294.54مليون دينار
بحريني ( 781.28مليون دوالر �أمريكي)
كما يف  31مار�س  2022مقارنة مع
 263.52مليون دينار ( 699مليون دوالر
�أمريكي) يف  31دي�سمرب  .2021وتعزى
الزيادة يف �إجمايل موجودات �سيكو �إىل
زيادة قيمة الأوراق املالية امل�شرتاة وفق

ال�شيخ عبداهلل بن خليفة

جنالء ال�شرياوي

اتفاقيات �إعادة ال�شراء ،بالإ�ضافة �إىل زيادة
�أذونات اخلزينة والأر�صدة النقدية الأخرى
خالل هذه الفرتة.
لقد جاءت هذه النتائج لتعك�س تفوق
�سيكو يف حتقيق �أداء قوي يف جميع �أن�شطة
�أعمالها املتنوعة� ،إذ �سجلت �سيكو منوًا
بن�سبة  %87يف �صايف الإيرادات اال�ستثمارية
لت�صل �إىل  2.19مليون دينار بحريني
( 5.80مليون دوالر �أمريكي) مقارنة مع
 1.17مليون دينار ( 3.11مليون دوالر) يف
الربع الأول من العام املنتهي يف  31مار�س
 .2021ويعك�س هذا الأداء القوي قدرة
�سيكو على اال�ستفادة من التنوع يف �أ�صول
حمفظتها اال�ستثمارية .كما جنحت �سيكو
� ً
أي�ضا يف ا�سرتداد مليون دينار بحريني
( 2.7مليون دوالر �أمريكي) خالل الفرتة
من �أحد اال�ستثمارات التي كان قد مت �شطب
قيمتها يف وقت �سابق.
وقد �أ�سهم الأداء القوي لأ�سواق الأ�سهم
الإقليمية� ،إىل جانب العائدات العالية التي
حققتها جميع ال�صناديق وحمافظ العمالء
حتت الإدارة يف حتقيق زيادة بن�سبة %57
يف �صايف الإيرادات من الر�سوم لت�صل �إىل
 1.49مليون دينار بحريني ( 3.96مليون
دوالر �أمريكي) يف الربع الأول من عام

 2022مقارنة مع � 953ألف دينار (2.53
مليون دوالر) خالل نف�س الفرتة من العام
املا�ضي .وحققت الإيرادات من الو�ساطة
والإيرادات الأخرى � 821ألف دينار بحريني
( 2.18مليون دوالر) يف الربع الأول من
عام  ،2022مقارنة مع � 745ألف دينار
( 1.98مليون دوالر) يف الربع الأول من
عام  .2021و�أخريًا ،بلغ �صايف الدخل من
الفوائد ما قيمته � 539ألف دينار (1.43
مليون دوالر �أمريكي) يف الربع الأول من عام
 ،2022بزيادة بن�سبة  %33من � 405آالف
دينار ( 1.07مليون دوالر �أمريكي) يف نف�س
الفرتة من العام املا�ضي.
كما ارتفع �إجمايل الأ�صول حتت الإدارة
لدى �سيكو (�شاملة التمويالت) بن�سبة %9
ليبلغ ما قيمته  1.9مليار دينار بحريني
( 4.9مليار دوالر �أمريكي) كما يف 31
مار�س  ،2022مقارنة مع  1.7مليار دينار
بحريني ( 4.5مليار دوالر �أمريكي) كما
يف نهاية عام  .2021بينما ارتفع �صايف
الأ�صول حتت الإدارة (با�ستبعاد التمويالت)
بن�سبة  %8ليبلغ ما قيمته  1.7مليار دينار
بحريني ( 4.5مليار دوالر �أمريكي) كما يف
 31مار�س  ،2022مقارنة مع  1.5مليار
دينار بحريني ( 4.1مليار دوالر �أمريكي)

كما يف نهاية عام  .2021ويرجع النمو
يف الأ�صول حتت الإدارة �إىل منو �أ�صول
ال�صناديق املدارة من قبل �سيكو واحل�صول
على املزيد من التفوي�ضات الإ�ضافية من
العمالء اىل جانب النمو يف قاعدة العمالء،
ف�ضالً عن ا�ستمرار �سيكو يف التفوق يف �أداء
الأ�صول حتت الإدارة.
من ناحية �أخرى� ،شهدت الأ�صول
املحتفظ بها لدى �شركة �سيكو خلدمات
ال�صناديق اال�ستثمارية التابعة ل�سيكو
زيادة بن�سبة  %2لت�صل �إىل  3.2مليار دينار
بحريني ( 8.4مليار دوالر �أمريكي) كما يف
 31مار�س  2022مقارنة مع  3.1مليار
دينار ( 8.2مليار دوالر) يف  31دي�سمرب
.2021
ويف تعليقه على �أداء �سيكو خالل
الربع الأول من  ،2022قال ال�شيخ عبداهلل
بن خليفة �آل خليفة رئي�س جمل�س الإدارة:
«ا�ستهلت �سيكو هذا العام بتحقيق نتائج
قوية ،لت�ؤكد مرة �أخرى قدرتها على
مواجهة التحديات العاملية واخلارجية يف
ظل ما تتمتع به من �سمعة مرموقة را�سخة
باعتبارها مزودًا رائدًا للخدمات املالية
يف املنطقة .وت�ستمد �سيكو قوتها وقدرتها
على الت�أقلم مع خمتلف الظروف من تنوع
خدماتها عرب خمتلف �أن�شطة االعمال
وتواجدها الإقليمي الرا�سخ .ن�شعر بالفخر
واالعتزاز من قدرة �سيكو على تقدمي خدمات
تعترب الأف�ضل يف فئتها لعمالئها ،مع حتقيق
قيمة م�ستدامة للجميع».
من جانبها� ،أ�ضافت جنالء ال�شرياوي
الرئي�س التنفيذي ل�سيكو قائلة« :بالرغم
من تزايد حدة املخاطر ال�سيا�سية العاملية
وت�أثريها املبا�شر على االقت�صاد� ،سواء على
امل�ستوى العاملي �أو الإقليمي ،ف�إن �سيكو
جنحت يف ا�ستغالل تنوع خطوط �أعمالها
لال�ستفادة من ن�شاط ال�سوق املتزايد وحتقيق
نتائج �إيجابية يف الإيرادات والأرباح».
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رئي�سا مل�شروع
«بيتك البحرين» مموالً ً
الطاقة ال�شم�سية يف «احللبة»

با�سم عبداهلل

رانية را�شد

ك�شف بيت التمويل الكويتي «بيتك البحرين» عن
كونه املمول الر�سمي مل�شروع بناء حقل للطاقة ال�شم�سية
التابع حللبة البحرين الدولية ،موطن ريا�ضة ال�سيارات
يف ال�شرق الأو�سط .وي�أتي ذلك يف �أعقاب بناء وت�شغيل
امل�شروع من قبل �شركة �صخري �سوالر� ،إحدى �شركات
جمموعة �إنرتنا�شونال �إيرك �إنريجي.
وت�أتي هذه اخلطوة تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء حفظه اهلل التي ت�ستهدف و�صول مملكة
البحرين اىل احلياد ال�صفري يف العام  ،2060بهدف
مواجهة حتديات التغري املناخي وحماية البيئة .كما �أنها
تندرج حتت مظلة امل�س�ؤولية االجتماعية لبيت التمويل
الكويتي  -البحرين� ،إذ ي�سعى البنك للعب دور فعّ ال
يف تطوير قطاع الطاقة امل�ستدامة لتقليل االنبعاثات
الكربونية وحتقيق التنمية ال�شاملة امل�ستدامة.
وبهذه املنا�سبة� ،ص ّرحت رانيه حممد را�شد رئي�س
اخلدمات امل�صرفية للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة
لدى بيت التمويل الكويتي  -البحرين بقولها« :نحن
فخورون بكوننا املمول الر�سمي لهذا امل�شروع الرائد،
�إذ من املتوقع �أن ت�سهم هذه املحطة بتوفري الطاقة
الالزمة للت�شغيل الكامل ل�سباق جائزة البحرين الكربى
الفورموال ،1وذلك متا�شيا مع حر�ص حكومة مملكة
البحرين والتزامها وحثها جميع امل�ؤ�س�سات على زيادة
ا�ستخدام الطاقة املتجددة يف اململكة» .من جانبه ،قال
الدكتور املهند�س با�سم عبداهلل الرئي�س التنفيذي ل�شركة
�صخري �سوالر�« :إنه ملن دواعي �سرورنا �أن نتعاون مع
بيت التمويل الكويتي  -البحرين لتمويل م�شروع بناء
حقل الطاقة ال�شم�سية يف حلبة البحرين الدولية ،والذي
من �ش�أنه �أن ي�سهم بدعم م�ساعي اململكة املوجهة نحو
توليد وا�ستخدام �أو�سع للطاقة النظيفة واملتجددة بغية
تقليل االنبعاثات».

