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ا�سرتاتيجية النمو جتني ثمارها

أداء قـويـــ ًـا لل�سنـــة املالـــية 2019
«�إنف�ستكــــورب» يحقــــق � ً
�أعلن �إنف�ستكورب ،امل�ؤ�س�سة املالية العاملية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمارات البديلة� ،أم�س نتائجه لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونيو ( 2019ال�سنة
املالية .)2019
ّ
رغم التباط�ؤ االقت�صادي والتوتر ال�سيا�سي ،حقق �إنف�ستكورب نتائج قوية متثلت يف حتقيق �صايف دخل بقيمة  131مليون دوالر بارتفاع
و�سجل الربح
ن�سبته  5%مقارنة بـ 125مليون دوالر خالل الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية املنتهية يف  30يونيو ( 2018ال�سنة املالية .)2018
ّ
املخ ّف�ض لل�سهم العادي ارتفا ًعا بن�سبة � 13%إىل  1.47دوالر خالل ال�سنة املالية  2019مقارنة بـ 1.30دوالر يف ال�سنة املالية  ،2018بينما ا�ستقر
�إجمايل الدخل ال�شامل عند  124مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  ،2019حمق ًقا ارتفا ًعا بن�سبة  3%مقارنة بـ 121مليون دوالر خالل ال�سنة املالية
 .2018وارتفعت قيمة الأ�صول املُدارة بواقع  1.9مليار دوالر لت�صل �إىل  28.2مليار دوالر� ،إذ يعود هذا الأداء املايل والت�شغيلي القوي �إىل التزام
�إنف�ستكورب بتنفيذ �أهدافه اال�سرتاتيجية املتمثّلة يف تو�سعة حمفظة �أ�صوله املُدارة لت�صل قيمتها �إىل  50مليار دوالر على املدى املتو�سط ،عرب تو�سيع
منتجاته وتطويرها �أو عرب عمليات اال�ستحواذ املالئمة.
املتو�سط
وحقق البنك من ًوا يف الأ�صول املُدارة بواقع  1.9مليار دوالر لتبلغ قيمتها  28.2مليار دوالر ،وي�أتي ذلك متا�شيًا مع التزام �إنف�ستكورب بتو�سعة حمفظة �أ�صوله املُدارة على املدى
ّ
لت�صل �إىل  50مليار دوالر .وقد اعتمد �إنف�ستكورب معايري ال�سوق ال�سائدة يف احت�ساب قيمة الأ�صول املُدارة يف وحدة اال�ستثمار العقاري ،وذلك من خالل �أخذ القيمة ال�سوقية لهذه الأ�صول
املُدارة بعني االعتبار.

و�سجل م�ستوى قيا�سي يف جذب اال�ستثمارات لل�صفقات املنفردة بقيمة 1,416
مليون دوالر ،بارتفاع ن�سبته  %29مقارنة بـ 1,099مليون دوالر خالل ال�سنة املالية
 ،2018مبا يعك�س الطلب القوي من جانب العمالء على اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة
والعقارات.
وحقق منوًا م�ستم ًرا يف �صايف الدخل بن�سبة  %15( %5با�ستثناء خ�سائر القيمة
العادلة يف اال�ستثمارات القدمية) ،بالتوازي مع تد�شني عدد من املبادرات اال�سرتاتيجية،
وهي كما يلي� :أعلن �إنف�ستكورب ،امل�ؤ�س�سة املالية العاملية املتخ�ص�صة يف اال�ستثمارات
البديلة� ،أم�س نتائجه لل�سنة املالية املنتهية يف  30يونيو ( 2019ال�سنة املالية .)2019
رغم التباط ؤ� االقت�صادي والتوتر ال�سيا�سي ،حقق �إنف�ستكورب نتائج قوية مت ّثلت
يف حتقيق �صايف دخل بقيمة  131مليون دوالر بارتفاع ن�سبته  ، %5مقارنة بـ125
مليون دوالر خالل الأ�شهر االثني ع�شر املا�ضية املنتهية يف  30يونيو ( 2018ال�سنة
ّ
املخف�ض لل�سهم العادي ارتفاعًا بن�سبة � %13إىل 1.47
و�سجل الربح
املالية .)2018
ّ
دوالر خالل ال�سنة املالية  ،2019مقارنة بـ 1.30دوالر يف ال�سنة املالية  ،2018بينما
ا�ستقر �إجمايل الدخل ال�شامل عند  124مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  ،2019حمق ًقا
ارتفاعًا بن�سبة  %3مقارنة بـ 121مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  .2018وارتفعت قيمة
الأ�صول املُدارة بواقع  1.9مليار دوالر لت�صل �إىل  28.2مليار دوالر� ،إذ يعود هذا الأداء
املايل والت�شغيلي القوي �إىل التزام �إنف�ستكورب بتنفيذ �أهدافه اال�سرتاتيجية املتم ّثلة يف
تو�سعة حمفظة �أ�صوله املُدارة لت�صل قيمتها �إىل  50مليار دوالر على املدى املتو�سط ،عرب
تو�سيع منتجاته وتطويرها �أو عرب عمليات اال�ستحواذ املالئمة.
وحقق البنك منوًا يف الأ�صول املُدارة بواقع  1.9مليار دوالر لتبلغ قيمتها  28.2مليار
دوالر؛ وي�أتي ذلك متا�شيًا مع التزام �إنف�ستكورب بتو�سعة حمفظة �أ�صوله املُدارة على املدى
املتو�سط لت�صل �إىل  50مليار دوالر .وقد اعتمد �إنف�ستكورب معايري ال�سوق ال�سائدة يف
ّ
احت�ساب قيمة الأ�صول املُدارة يف وحدة اال�ستثمار العقاري ،وذلك من خالل �أخذ القيمة
ال�سوقية لهذه الأ�صول املُدارة بعني االعتبار.
و�سجل م�ستوى قيا�سي يف جذب اال�ستثمارات لل�صفقات املنفردة بقيمة  1,416مليون
ُ
دوالر ،بارتفاع ن�سبته  %29مقارنة بـ 1,099مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  ،2018مبا
يعك�س الطلب القوي من جانب العمالء على اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة والعقارات.
وحقق منوًا م�ستم ًرا يف �صايف الدخل بن�سبة  %15( %5با�ستثناء خ�سائر القيمة العادلة
يف اال�ستثمارات القدمية) ،بالتوازي مع تد�شني عدد من املبادرات اال�سرتاتيجية ،وهي كما
يلي� - :إن�شاء �صندوق ا�ستثماري لال�ستحواذ على �شركات خا�صة يف �أوروبا بالتعاون
مع �شركة «كولري كابيتال» باعتبارها م�ستثم ًرا �أ�سا�سيًا ،و�إطالق �صندوق ا�ستثماري يف
ال�صني� ،إىل جانب تد�شني م�شروع م�شرتك مع �شركة «�أبردين �ستاندرد» لت�أ�سي�س �صندوق
ا�ستثماري يف قطاع البُنى التحتية يف دول جمل�س التعاون اخلليجي.
ملن�صة توظيف اال�ستثمارات من خالل جمع �أموال من خارج
 تعزيز احل�ضور الدويل ّمنطقة اخلليج العربي بقيمة جتاوزت  4.3مليار دوالر من �أ�صل الأموال التي مت جمعها
البالغة  5.7مليار دوالر.
 �إمتام �صفقة اال�ستحواذ على ح�صة �أقلية ا�سرتاتيجية يف بنك «باري�س برتراند»،وكذلك �صفقة اال�ستحواذ على وحدتي ال�شركات اخلا�صة واال�ستثمارات العقارية يف �شركة
«�آي دي �إف �سي» يف الهند� ،إىل جانب اال�ستحواذ على �شركة «مريكوري كابيتال �أدفايزرز»،
و�شراء ح�صة �أغلبية يف �شركة «�سي �إم �إنف�ستمنت بارترنز»� ،إذ من املتوقع �إمتام هذه
ال�صفقة خالل العام  ،2020بعد احل�صول على موافقة اجلهات الرقابية املعنية وغريها
من املوافقات الأخرى - .تنفيذ �صفقات ثانوية لبيع �شركات خا�صة بالتعاون مع �شركتي
«كولري كابيتال» و«هاربورف�ست»� ،إذ �أ�سهمت يف احلد من خماطر امليزانية العمومية .وقد
�أ�سهمت هذه ال�صفقات وغريها من التخارجات الناجحة الأخرى يف انخفا�ض اال�ستثمارات
امل�شاركة لإنف�ستكورب يف ال�شركات اخلا�صة بن�سبة � %19إىل  505ماليني دوالر مقارنة
بـ 625مليون دوالر .وبلغ معدل كفاية ر�أ�س املال  %33.8كما يف نهاية  30يونيو
� ،2019أي زيادة بواقع  230نقطة �أ�سا�س ،مقارنة بـ %31.5كما يف  30يونيو .2018
وزادت توزيعات الأرباح املقرتحة لل�سهم الواحد بن�سبة � %25إىل  0.30دوالر مقارنة
بـ 0.24دوالر .وتعلي ًقا على النتائج املالية ،قال حممد العار�ضي رئي�س جمل�س الإدارة
التنفيذي يف �إنف�ستكورب�« :أظهرت نتائجنا املالية القوية قدرتنا على تنفيذ العديد من
املبادرات اال�سرتاتيجية وجناح �إنف�ستكورب يف احلفاظ على مرونته ،كما ت�ؤكد حر�صه
وتركيزه على حتقيق �أهداف منوّه اال�سرتاتيجية وت�سجيل معدالت ربحية عالية بالرغم
من خمتلف التحديات ال�سيا�سية واالقت�صادية .ويُعزى ذلك �إىل جهودنا امل�ستمرة نحو
ومن�صتنا اخلا�صة بتوظيف اال�ستثمارات ،مع
التو�سع عامليًا على م�ستوى منتجاتنا
حتقيق
ّ
ّ
تلبية تطلعات عمالئنا واحتياجاتهم .وتنعك�س جهودنا املبذولة يف التو�سع نحو مناطق
جغرافية جديدة مثل ال�صني والهند� ،إىل جانب تد�شني منتجات جديدة مثل الإقرا�ض
املبا�شر وا�ستثمارات البُنى التحتية ،جليًا يف طموحاتنا بتنويع قاعدة عمالئنا من حيث
احل�ضور اجلغرايف �أو من حيث فئات الأ�صول».
و�أ�ضاف العار�ضي قائالً�« :سنوا�صل تنفيذ ا�سرتاتيجية منوّنا الطموحة الهادفة �إىل
تو�سيع حمفظة �أ�صولنا املُدارة لت�صل قيمتها �إىل  50مليار دوالر على املدى املتو�سط ،مع

نتائــج إنفســتكورب للســنة المالية 2019
ا ســتر ا تيجية ا لنمــو تجنــي ثما ر هــا و تحقــق نتا ئــج ما ليــة قو يــة

 28.2مليار
دوالر أمريكي

نســبة النمو

7%

5%

صافــي الربح

المدارة
األصول ُ

1.47
دوالر أمريكي

نســبة النمو

13%

ربحيــة الســهم المخفّضة

محمــد العارضي
رئيــس مجلس اإلدارة
التنفيــذي إلنفســتكورب

 131مليون
دوالر أمريكي

نســبة النمو

 1,416مليون
دوالر أمريكي

نســبة النمو

29%

جــذب االســتثمارات للصفقــات المنفردة

“أظهــرت نتائجنــا الماليــة القويــة قدرتنــا علــى تنفيــذ العديــد مــن المبــادرات االســتراتيجية ونجاح إنفســتكورب
فــي الحفــاظ علــى مرونتــه ،كمــا تؤكــد حرصــه وتركيــزه علــى تحقيــق أهــداف نمـ ّوه االســتراتيجية وتســجيل
معــدالت ربحيــة عاليــة بالرغــم مــن مختلــف التحديــات السياســية واالقتصاديــة .و ُيعــزى ذلــك إلــى جهودنــا
ومنصتنــا الخاصــة بتوظيــف االســتثمارات،
التوســع عالمي ـاً علــى مســتوى منتجاتنــا
المســتمرة نحــو تحقيــق
ّ
ّ
مــع تلبيــة تطلعــات عمالئنــا واحتياجاتهــم .وتنعكــس جهودنــا المبذولــة فــي التوســع نحــو مناطــق جغرافيــة
جديــدة ،مثــل الصيــن والهنــد ،إلــى جانــب تدشــين منتجــات جديــدة ،مثــل اإلقــراض المباشــر واســتثمارات
ال ُبنــى التحتيــة ،جليــاً فــي طموحاتنــا بتنويــع قاعــدة عمالئنــا مــن حيــث الحضــور الجغرافــي أو مــن حيــث
فئــات األصــول.
المــدارة لتصــل
ســنواصل تنفيــذ اســتراتيجية نم ّونــا الطموحــة الهادفــة إلــى توســيع محفظــة أصولنــا ُ
قيمتهــا إلــى  50مليــار دوالر علــى المــدى المتوســط ،مــع التركيــز علــى تعزيــز نمــو أرباحنــا وااللتــزام بنهجنــا
المــوزون فــي إدارة الميزانيــة العموميــة والســيولة .ويتمتــع إنفســتكورب بكافــة المقومــات واإلمكانــات التــي
تؤهلــه لمواصلــة تعزيــز قيمــة اســتثمارات مســاهمينا وعمالئنــا وتزويدهــم بالفــرص االســتثمارية الواعــدة”.

أبــرز ا لنتائــج

 376مليون
دوالر أمريكي

نســبة النمو

17%

 181مليون
دوالر أمريكي

نســبة النمو

5%

12 %
العائــد على االســتثمار

الدخل من الرســوم

المدارة
العمــوالت مــن األصول ُ

زيــادة توزيعات األربــاح المقترحة
للســهم الواحد

الحضــور الدولــي لمنصــة توظيف االســتثمارات مــن خالل جمع
أمــوال مــن خارج منطقــة الخليــج العربــي بقيمة تجاوزت

25 %

 4.3مليــار دوالر أمريكي

النســب المئويــة تأتــي بالمقارنــة مــع نتائج الســنة المالية 2018
للمزيــد مــن التفاصيــل ،يرجــى الرجــوع إلــى الملخص الســنوي والبيانــات الماليــة للســنة المنتهية فــي  30يونيــو  ،2019المتوفرة على www.investcorp.com

الرتكيز على تعزيز منو �أرباحنا وااللتزام بنهجنا املوزون يف �إدارة امليزانية العمومية
وال�سيولة .ويتمتع �إنف�ستكورب باملقومات والإمكانات كافة التي ت�ؤهله ملوا�صلة تعزيز
قيمة ا�ستثمارات م�ساهمينا وعمالئنا وتزويدهم بالفر�ص اال�ستثمارية الواعدة».
التعليق على النتائج
ارتفع �إجمايل الدخل الت�شغيلي �إىل  465مليون دوالر خالل ال�سنة املالية 2019
مقارنة بـ 454مليون دوالر يف ال�سنة املالية  ،2018يف حني �شهد الدخل من العموالت
منوًا بقيمة  376مليون دوالر بن�سبة  %17مقارنة بـ 321مليون دوالر يف ال�سنة املالية
 ،2018نتيجة لنمو العموالت من الأ�صول املُدارة بن�سبة � ،%5أي بارتفاع من  173مليون
دوالر �إىل  181مليون دوالر ،ف�ضالً عن زيادة عموالت ال�صفقات �إىل  195مليون دوالر،
�أي بارتفاع بن�سبة  %32من  148مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  .2018وقابل ذلك
انخفا�ض يف الدخل من املوجودات بلغ  106ماليني دوالر (با�ستثناء تغيرّ القيمة العادلة
يف اال�ستثمارات القدمية) بن�سبة  %23مقارنة بـ 137مليون دوالر خالل ال�سنة املالية
 ،2018ويُعزى ذلك ب�شكل كبري �إىل تراجع عائدات اال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة.
وبلغت التكاليف الت�شغيلية  268مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  2019بارتفاع
ن�سبته  %5مقارنة مع  256مليون دوالر خالل ال�سنة املالية  ،2018ونتج عن ذلك
ا�ستقرار معدل التكلفة �إىل الدخل عند .%65
وانخف�ضت تكاليف الفائدة خالل ال�سنة املالية � 2019إىل  51مليون دوالر بن�سبة
 ،%9مقارنة بـ 56مليون دوالر خالل ال�سنة املالية � ،2018إثر تراجع متو�سط الديون
امل�ستحقة بجانب تنوع قاعدة الت�سهيالت التمويلية للم�ؤ�س�سة و�شروطها املواتية.
وارتفعت قيمة حمفظة الأ�صول املُدارة بن�سبة  %7لت�صل  28.2مليار دوالر مقارنة
بـ 26.3مليار دوالر بنهاية  30يونيو  .2018وقد ارتفعت قيمة الأ�صول املُدارة عرب
جميع وحدات �أعمال �إنف�ستكورب ،خا�صة بعدما �أ�سهمت ا�ستثمارات امل�ؤ�س�سة يف الهند
بقيمة  387مليون دوالر .وبلغت قيمة الأ�صول املُدارة من قبل طرف �آخر ،غري امل�شمولة
يف الأرقام
املوحدة للأ�صول املُدارة 5.7 ،مليار دوالر.
ّ
وحافظ �إنف�ستكورب على م�ستويات ر�سملة جيدة� ،إذ بلغ �إجمايل قيمة �أ�صوله 2.4
ً
انخفا�ضا بن�سبة  %5من  2.5مليار دوالر بنهاية
مليار دوالر بنهاية  30يونيو ،2019
 30يونيو  ،2018وبلغ �إجمايل حقوق امللكية  1,145مليون دوالر بنهاية  30يونيو
 2019بارتفاع ن�سبته  %2مقارنة بـ 1,123مليون دوالر بنهاية  30يونيو .2018
بينما تراجع م�ستوى اال�ستثمارات امل�شاركة بن�سبة � %12إىل  1,017مليون دوالر مقارنة
بـ 1,162مليون دوالر بنهاية  30يونيو  .2018وقد ارتفع معدل كفاية ر�أ�س املال �إىل
 %33.8مقارنة بـ %31.5بنهاية  30يونيو  ،2018وهذا املعدل �أعلى بكثري من احلد

حممد العار�ضي

الأدنى املن�صو�ص عليه من قبل «م�صرف البحرين املركزي» ،وهو  .%12.5كما ا�ستمر
�إنف�ستكورب يف ت�سجيل �أداء جيد على �صعيد معدالت �إجمايل املديونية و�صايف املديونية
بواقع  1.1و 0.4مرة على التوايل ،مقارنة بـ 1.3و 0.5مرة.
وارتفعت قيمة توزيعات الأرباح املقرتحة بن�سبة � %25إىل  0.30دوالر لل�سهم الواحد
مقارنة بـ 0.24دوالر لل�سهم الواحد خالل ال�سنة املالية  ،2018و�صاحب ذلك زيادة يف
العائد على اال�ستثمار بن�سبة  %12مقارنة بـ %11خالل ال�سنة املالية  ،2018بالإ�ضافة
ّ
املخف�ض بالكامل بن�سبة � %9إىل  13.26دوالر مقارنة
�إىل ارتفاع القيمة الدفرتية لل�سهم
بـ 12.13دوالر.
وارتفع �إجمايل ال�سيولة املتوافرة �إىل  1.1مليار دوالر بنهاية  30يونيو 2019
مقارنة بـ 1.0مليار دوالر يف الفرتة املنتهية يف  30يونيو  .2018وقام �إنف�ستكورب
بتعديل قيمة �أحد ت�سهيالته االئتمانية املتجددة ،مبا �أدى �إىل رفع قيمته �إىل  436مليون
وحت�سن يف الت�سعري ،ومتديد فرتة اال�ستحقاق �إىل العام
دوالر من  425مليون دوالر،
ّ
 2023مع �إمكانية متديدها بواقع عام �إ�ضايف .وثبتت كل من وكالتي «موديز» و«فيت�ش»
الت�صنيف االئتماين لإنف�ستكورب عند ( )Ba2و( )BBعلى التوايل ،مع نظرة م�ستقبلية
م�ستقرة من قبل فيت�ش.
�أداء الفت عرب جميع وحدات الأعمال
ال�شركات اخلا�صة
ً
ن�شاطا قويًا خالل هذه الفرتة،
�سجلت ا�ستثمارات �إنف�ستكورب يف ال�شركات اخلا�صة
ّ
خا�صة يف �ضوء الطلب القوي من جانب العمالء وكذلك عمليات التقييم التي دعمت �إمتام
�صفقات التخارج.
• بلغ حجم الأن�شطة اال�ستثمارية  750مليون دوالر �أمريكي ،بزيادة  %37مقارنة
بـ 548مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• ارتفعت عمليات توظيف اال�ستثمارات وجمع الأموال �إىل  1869مليون دوالر
�أمريكي ،بن�سبة  ،%222مقارنة بـ 580مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• ارتفعت التوزيعات �إىل  2242مليون دوالر �أمريكي ،بن�سبة  %184مقارنة بـ789
مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• ارتفع حجم الأ�صول املدارة بن�سبة � %21إىل  5781مليون دوالر �أمريكي ،مقارنة
بـ 4782مليون دوالر �أمريكي يف الفرتة املنتهية يف  30يونيو .2018
وحدة اال�ستثمار العقاري
ً
ن�شاطا �ضمن م�ستويات جيدة ،مدفوعة بتو�سع
�سجلت وحدة اال�ستثمار العقاري
ّ
حمافظها اال�ستثمارية يف الواليات املتحدة الأمريكية ودول �أوروبا.
• بلغ حجم الأن�شطة اال�ستثمارية للوحدة  670مليون دوالر �أمريكي ،بارتفاع ن�سبته
 ،%19مقارنة بـ 565مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• بلغت قيمة عمليات توظيف اال�ستثمارات وجمع الأموال  639مليون دوالر �أمريكي،
بارتفاع ن�سبته  %12مقارنة بـ 569مليون دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• بلغت التوزيعات  662مليون دوالر ،وهي �أقل بن�سبة  %7من ال�سنة املالية 2018
التي بلغت فيها التوزيعات  713مليون دوالر.
• ارتفع حجم الأ�صول املُدارة للوحدة بن�سبة � %4إىل  6126مليون دوالر �أمريكي،
مقارنة بـ 5900مليون دوالر �أمريكي يف الفرتة املنتهية يف  30يونيو .2018
وحدة ا�ستثمار العوائد املُطلقة
�سجلت الوحدة منوًا يف قيمة �أ�صولها املُدارة بن�سبة  %2وارتفاعًا �إىل  3800مليون
ّ
دوالر ،مقارنة بـ 3734مليون دوالر يف الفرتة املنتهية يف  30يونيو .2018
• بلغ حجم ن�شاط جمع الأموال  1212مليون دوالر ،بارتفاع  %115مقارنة بـ563
مليون دوالر يف ال�سنة املالية  .2018ويعك�س �ضعف منو الأ�صول املدارة ارتفاع قيمة
املبالغ امل�سرتدة خالل الفرتة ذاتها ،والتي ُتعزى ب�شكل كبري �إىل عمليات التخارج املتوقعة
من الأ�صول املُدارة القدمية منخف�ضة الربحية.
وحدة �إدارة الدين
على الرغم من ت أ� ّثر �أ�سواق االئتمان برتاجع وترية منو بيئة االقت�صاد الكلي ،جنح
�إنف�ستكورب يف طرح �أربعة �إ�صدارات اللتزامات قرو�ض م�ضمونة جديدة ،تو ّزعت بني دول
�أوروبا والواليات املتحدة الأمريكية ،مبا يعك�س ح�ضوره القوي بني �أو�ساط امل�ستثمرين.
• بلغ حجم الأن�شطة اال�ستثمارية  1470مليون دوالر ،بانخفا�ض ن�سبته ،%13
مقارنة بـ 1695مليون دوالر يف ال�سنة املالية .2018
• ارتفعت قيمة عمليات توظيف اال�ستثمارات وجمع الأموال  2.0مليار دوالر �أمريكي،
مقارنة بـ 1.8مليار دوالر �أمريكي يف ال�سنة املالية .2018
• تراجع كبري يف كلفة �إعادة التمويل وتعديل �أ�سعار فائدة القرو�ض ،من  3.9مليار
دوالر �إىل  127مليون دوالر.
ً
طفيفا بن�سبة � %4إىل  11870مليون دوالر،
• ارتفعت قيمة الأ�صول املُدارة ارتفاعًا
مقارنة بـ 11466مليون دوالر يف الفرتة املنتهية يف  30يونيو .2018
• مت ت�أ�سي�س �صندوق ا�ستثماري ،يديره طرف ثالث ،بهدف ا�ستيفاء قواعد احلد من
املخاطر يف الإ�صدارات الأوروبية امل�ستقبلية من التزامات القرو�ض امل�ضمونة.
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اقت�صاد 13

البنك يح�صد جائزة �أف�ضل م�صرف من حيث التمويل ال�شخ�صي

 13مليون دوالر �أرباح «الإثمار القاب�ضة» خالل الن�صف الأول

�أعلنت كل من «�شركة الإثمار القاب�ضة
�ش.م.ب ،».امل�ؤ�س�سة املالية التي تتخذ من
البحرين مق ًرا لها ،و�شركتها التابعة واململوكة
لها بالكامل «بنك الإثمار �ش.م.ب( ».مقفلة)،
بنك التجزئة الإ�سالمي الذي يتخذ من البحرين
مق ًرا له ،نتائجهما املالية للن�صف الأول من عام
�سجل كل منهما ارتفاعً ا يف الأرباح
� ،2019إذ ّ
خالل هذه الفرتة.
�صرح بذلك رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الإثمار
القاب�ضة ،ورئي�س جمل�س �إدارة بنك الإثمار � ً
أي�ضا،
الأمري عمرو الفي�صل يف �أعقاب مراجعة وموافقة
كال جمل�سي الإدارة على النتائج املالية املوحدة
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو .2019
وقد �سجلت �شركة الإثمار القاب�ضة �صايف
ربح بلغ  13.03مليون دوالر �أمريكي لفرتة
ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو � ،2019أي
بزيادة ن�سبتها  %20.4مقارنة ب�صايف ربح بلغ
 10.82مليون دوالر �أمريكي �سجل يف الفرتة
نف�سها من عام  .2018وكان �صايف الربح
اخلا�ص بامل�ساهمني لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو  2019قد بلغ  8.37مليون
دوالر �أمريكي� ،أي بزيادة ن�سبتها  %72.5مقارنة
ب�صايف ربح بلغ  4.85مليون دوالر �أمريكي
�سجل يف الفرتة نف�سها من عام  .2018وكان
�إجمايل الإيرادات لفرتة �ستة الأ�شهر املنتهية
يف  30يونيو  2019قد بلغ  246.66مليون
دوالر �أمريكي� ،أي بزيادة ن�سبتها  %7.5مقابل
 229.34مليون دوالر �أمريكي �سجلت يف الفرتة
نف�سها من عام  .2018وكان الدخل الت�شغيلي
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2019
قد بلغ  143.98مليون دوالر �أمريكي� ،أي
انخف�ض بن�سبة  %3.2مقابل  148.68مليون
دوالر �أمريكي �سجلت يف الفرتة نف�سها من عام
� .2018أما عائد ال�سهم لفرتة ال�ستة �أ�شهر ،فقد
ارتفع �إىل � 0.29سنتات �أمريكية مقارنة بـ0.17
�سنتات �أمريكية للفرتة نف�سها من عام .2018
كما ت�ض ّمنت نتائج الن�صف الأول �صايف
ربح بلغ  4.41مليون دوالر �أمريكي لفرتة ثالثة
الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو  ،2019مقارنة

الأمري عمرو الفي�صل

�أحمد عبدالرحيم

ب�صايف ربح بلغ  6.01مليون دوالر �أمريكي
�سجلت يف الفرتة نف�سها من عام  .2018وكان
�صايف الربح اخلا�ص بامل�ساهمني لفرتة الثالثة
�أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2019قد بلغ 1.26
مليون دوالر �أمريكي �أي انخف�ض بن�سبة %60.6
مقارنة ب�صايف ربح بلغ  3.20مليون دوالر
�أمريكي �سجل يف الفرتة نف�سها من عام .2018
كما انخف�ض عائد ال�سهم لفرتة ثالثة الأ�شهر �إىل
� 0.04سنتات �أمريكية مقارنة بـ� 0.11سنتات
�أمريكية للفرتة نف�سها من عام .2018
وكان �إجمايل الإيرادات لفرتة الثالثة �أ�شهر
املنتهية يف  30يونيو  2019قد بلغ 120.69
مليون دوالر �أمريكي� ،أي ارتفع بن�سبة %4.8
مقارنة ب�إجمايل �إيرادات بلغ  115.19مليون
دوالر �أمريكي �سجلت يف الفرتة نف�سها من عام
� .2018أما الدخل الت�شغيلي لفرتة ثالثة الأ�شهر
املنتهية يف  30يونيو  2019فقد بلغ 67.90
مليون دوالر �أمريكي� ،أي انخف�ض بن�سبة %11.3
مقابل  76.53مليون دوالر �أمريكي �سجلت يف
الفرتة نف�سها من عام .2018
وتعلي ًقا على هذه النتائج قال �سمو الأمري
عمرو الفي�صل« :بالأ�صالة عن نف�سي ونيابة عن
جمل�س �إدارة �شركة الإثمار القاب�ضة ،يطيب يل
�أن �أعلن �أن النتائج املالية للن�صف الأول من عام
 2019تظهر ا�ستمرا ًرا يف ت�سجيل الأرباح مع

ارتفاع ملحوظ يف النتائج مقارنة ب�أرباح �سجلت
حت�سن
يف الفرتة نف�سها من العام املا�ضي .وي�ؤكد
ّ
النتائج املالية لل�شركة على �أن اجلهود املبذولة
لتحقيق التحول يف �أداء املجموعة ت�ؤتي ثمارها».
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة
الإثمار القاب�ضة والرئي�س التنفيذي لبنك الإثمار
� ً
أي�ضا �أحمد عبدالرحيم �إن النتائج املالية للن�صف
الأول من العام اجلاري لكل من ال�شركة والبنك
م�شجعة للغاية مع ت�سجيل كل منهما ارتفاعً ا يف
ّ
الأرباح.
و�أ�ضاف عبدالرحيم�« :إن ال�شركة التابعة
لبنك الإثمار يف باك�ستان ،بنك في�صل املحدود،
ي�سعى �إىل حتقيق ا�سرتاتيجية منو فعّ الة� ،إذ قام
بزيادة عدد فروعه من  455فرعً ا يف دي�سمرب
� 2018إىل  475فرعً ا كما يف  30يونيو .2019
وقد انعك�س ذلك ب�شكل �إيجابي على الأداء املايل
لبنك في�صل املحدود خالل الن�صف الأول من عام
� ،2019إال �أن انخفا�ض قيمة الروبية الباك�ستانية
مقابل الدوالر �أثر �سلبًا على املجموعة� ،إذ �ضعفت
قيمة العملة مبا يقارب � %16إىل  163كما يف
 30يونيو  2019مقابل  140كما يف 31
دي�سمرب  ،2018وقد �أ�سهم ذلك ب�شكل رئي�س
يف انخفا�ض �إجمايل موجودات الإثمار القاب�ضة
�إىل  7.70مليار دوالر �أمريكي كما يف  30يونيو
� ،2019أي انخف�ضت بن�سبة  %9.3مقابل 8.49

مليار دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب .2018
كما �أثر ذلك � ً
أي�ضا على �إجمايل حقوق امللكية التي
بلغت  93.85مليون دوالر �أمريكي كما يف 30
يونيو  ،2019مقابل  116.36مليون دوالر
�أمريكي كما يف  31دي�سمرب .»2018
و�أ�ضاف عبدالرحيم «�إن النتائج املالية
لبنك الإثمار تظهر ت�سجيل �صايف ربح بلغ
 4.10مليون دينار بحريني لفرتة �ستة الأ�شهر
املنتهية يف  30يونيو � ،2019أي ارتفع بن�سبة
 %13.4مقارنة ب�صايف ربح بلغ  3.61مليون
دينار بحريني للفرتة نف�سها من عام .2018
وكان �صايف الربح اخلا�ص مب�ساهمي البنك
لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو 2019
قد بلغ  2.11مليون دينار بحريني� ،أي زيادة
ن�سبتها  %53.4مقابل �صايف ربح بلغ 1.37
مليون دينار بحريني �سجل يف الفرتة نف�سها من
عام  .2018وكان �إجمايل الإيرادات لفرتة �ستة
الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2019قد بلغ
 79.19مليون دينار بحريني� ،أي بزيادة ن�سبتها
 %7.0مقابل  74.01مليون دينار بحريني
�سجلت يف الفرتة نف�سها من عام  .2018وكان
الدخل الت�شغيلي لفرتة ال�ستة �أ�شهر املنتهية
يف  30يونيو  2019قد بلغ  40.36مليون
دينار بحريني� ،أي انخف�ض بن�سبة  %4.4مقابل
 42.20مليون دينار بحريني �سجلت يف الفرتة
نف�سها من عام .»2018
وا�ستطرد عبدالرحيم بالقول�« :إن نتائج
الن�صف الأول لبنك الإثمار تت�ض ّمن حتقيق �صايف
ربح بلغ  1.29مليون دينار بحريني لفرتة
ثالثة الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو � ،2019أي
انخف�ض بن�سبة  %18.4مقابل �صايف ربح بلغ
 1.58مليون دينار بحريني للفرتة نف�سها من عام
 .2018وكان �صايف الربح اخلا�ص مب�ساهمي
البنك لفرتة ثالثة الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو
 2019قد بلغ  0.45مليون دينار بحريني� ،أي
انخف�ض بن�سبة  %17.7مقابل �صايف ربح بلغ
 0.54مليون دينار بحريني ُ�سجل يف الفرتة
نف�سها من عام .»2018
وتابع عبدالرحيم «�إن �إجمايل الإيرادات

لفرتة الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  30يونيو
 2019قد بلغ  38.59مليون دينار بحريني� ،أي
ارتفع بن�سبة  %3.5مقارنة ب�إجمايل �إيرادات بلغ
 37.27مليون دينار بحريني �سجلت يف الفرتة
نف�سها من عام � .2018أما الدخل الت�شغيلي
لفرتة ثالثة الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو
 2019فقد بلغ  18.94مليون دينار بحريني،
�أي انخف�ض بن�سبة  %12.5مقابل  21.63مليون
دينار بحريني �سجلت يف الفرتة نف�سها من عام
.»2018
و�أردف عبدالرحيم قائالً�« :إن امليزانية
العمومية لبنك الإثمار انخف�ضت بن�سبة � ،%9.4إذ
بلغ �إجمايل املوجودات  2.83مليار دينار بحريني
كما يف  30يونيو  2019مقارنة بـ 3.13مليار
دينار بحريني كما يف  31دي�سمرب .2018
وقد بلغ �إجمايل حقوق امللكية  76.20مليون
دينار بحريني كما يف  30يونيو  2019مقارنة
بـ 85.39مليون دينار بحريني كما يف 31
دي�سمرب  ،2018ويعود هذا االنخفا�ض ب�شكل
رئي�س اىل انخفا�ض قيمة الروبية الباك�ستانية».
و�أو�ضح عبدالرحيم «على الرغم من حتديات
ظروف ال�سوق ،قام البنك بزيادة الأ�صول
ال�سائلة بن�سبة  %21.6لت�صل �إىل 368.69
مليون دينار بحريني كما يف  30يونيو ،2019
مقابل  303.19مليون دينار بحريني كما يف
التح�سن يف
 31دي�سمرب  .2018ويعك�س هذا
ّ
ال�سيولة ال�سيا�سات املالية احلذرة للبنك وقدرته
على التك ّيف ح�سب ظروف ال�سوق».
ويف وقت قريب من العام اجلاري ،ح�صل
بنك الإثمار على جائزة �أف�ضل م�صرف من حيث
التمويل ال�شخ�صي يف البحرين من االحتاد
الدويل للم�صرفيني العرب ،يف حفل متميز عُ قد يف
بريوت بلبنان ح�ضره كبار امل�صرفيني يف ال�شرق
الأو�سط .وقد ح�صل بنك الإثمار على هذه اجلائزة
املرموقة بعد عملية االختيار واملراجعة ال�شاملة
التي قامت بها جلنة عالية امل�ستوى من اخلرباء
يف ال�صريفة واالقت�صاد ،بالإ�ضافة �إىل ق�سم
البحوث يف احتاد امل�صارف العربية واالحتاد
الدويل للم�صرفيني العرب.
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بنك  ABCيعلن نتائجه الن�صفية

 112مليون دوالر الأرباح ال�صافية العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
�أعلنت اليوم جمموعة بنك ABC
(امل�ؤ�س�سة العربية امل�صرفية �ش.م.ب)،
املتداولة �أ�سهمها يف بور�صة البحرين
حتت الرمز « ،»ABCالنتائج املالية
للن�صف الأول من العام .2019
وقد متيزت هذه الفرتة بالتوترات
التجارية امل�ستمرة بني الواليات املتحدة
الأمريكية وال�صني ،بالإ�ضافة �إىل
الو�ضع ال�سيا�سي غري امل�ستقر يف بع�ض
الأ�سواق الرئي�سة لبنك  ،ABCوقد
نتج عن ذلك تباط�ؤ النمو االقت�صادي
والطلب على االئتمان .عالوة على ذلك،
�أثر تراجع �سعر �صرف الريال الربازيلي
مقابل الدوالر الأمريكي ،وكذلك تغيرّ
�سعر الفائدة بالدوالر الأمريكي على
�أداء  ABCعلى �أ�سا�س �سنوي .وعلى
الرغم من هذه الظروف اخلارجية� ،إال
�أنه عند التعديل لل�صفقات غري املتكررة
وت�أثري العمالت الأجنبية ،فقد �أنهى
بنك  ABCالن�صف الأول بنمو �إيجابي
للموجودات والإيرادات والأرباح.

الأداء املايل (لفرتة �ستة الأ�شهر):

بلغت الأرباح ال�صافية املوحدة
العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم 112
مليون دوالر �أمريكي خالل الن�صف
الأول من العام اجلاري ،بانخفا�ض
بن�سبة  %1مقارنة بـ 113مليون دوالر
�أمريكي عن الفرتة نف�سها من العام
املا�ضي .وعلى �أ�سا�س معدل ،ارتفعت
الأرباح ال�صافية بن�سبة  %9بعد عدم
احت�ساب ال�صفقات اال�ستثنائية غري
املتكررة املدرجة يف الن�صف الأول
من عام  ،2018م�ستفيدًا من جتربة
التخ�صي�ص املح�سنة ،بعد ا�ستيعاب
ت�أثري العمالت الأجنبية على �صايف
الدخل قبل احت�ساب املخ�ص�صات.
يف حني بلغت الأرباح قبل ال�ضرائب
 159مليون دوالر �أمريكي ،وهي �أعلى
بن�سبة  %34مقارنة بـ 119مليون
دوالر �أمريكي يف الن�صف الأول من
عام  ،2018وبعد الأخذ يف احل�سبان
�آثار عمليات التح ّوط للعمالت الأجنبية
يف بنك  ABCالربازيل التي �أ�سهمت
يف خف�ض ال�ضرائب ،ف�إن الأرباح قبل
ً
انخفا�ضا بن�سبة .%7
ال�ضرائب �سجلت
هذا االنخفا�ض يرجع يف املقام الأول �إىل
تراجع �سعر �صرف الريال الربازيلي

بن�سبة  %8مقابل الدوالر الأمريكي
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
ومع ذلك ،بعد عدم احت�ساب ال�صفقات
غري املتكررة وت�أثري العمالت الأجنبية،
ارتفعت الأرباح قبل ال�ضرائب بن�سبة
.%1
وبلغ �إجمايل �إيرادات الت�شغيل
 437مليون دوالر �أمريكي بزيادة
قدرها  %12مقارنة مببلغ  389مليون
دوالر �أمريكي خالل الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي ،ومت تعديلها �إىل  %1على
�أ�سا�س �سنوي كما هو مو�ضح �أعاله،
مت�أثرة برتاجع قيمة الريال الربازيلي
مقابل الدوالر الأمريكي .وعند �ضبط
ت�أثري العمالت الأجنبية وال�صفقات
غري املتكررة يف ال�سنة ال�سابقة ،ارتفع
�إجمايل �إيرادات الت�شغيل بن�سبة  ،%4ما
يدل على التقدم يف اال�سرتاتيجية على
الرغم من ظروف ال�سوق املتقلبة خالل
هذه الفرتة.
وبلغ �صايف دخل الفوائد 279
مليون دوالر �أمريكي بزيادة ن�سبتها %1
مقارنة بـ 277مليون دوالر �أمريكي
عن الفرتة نف�سها من العام املا�ضي،
كما بلغت امل�صروفات الت�شغيلية 257
مليون دوالر �أمريكي ،بارتفاع مقداره
 17مليون دوالر �أمريكي �أو  %7مقارنة
بالفرتة نف�سها من العام املا�ضي؛ ب�سبب
الت�ضخم وموا�صلة اال�ستثمار يف
املبادرات اال�سرتاتيجية.
وبلغ �صايف خم�ص�صات الديون
املتعرثة  21مليون دوالر �أمريكي
مقارنة مببلغ  30مليون دوالر
�أمريكي للفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،ما يعك�س االكتتاب املتحفظ
و�إدارة االئتمان اال�ستباقية والأو�ضاع
االئتمانية املعتدلة ن�سبيًا ،وبلغت ن�سبة
الديون املتعرثة �إىل �إجمايل القرو�ض يف
املجموعة  %4.2وهي قريبة ب�شكل عام
من م�ستويات نهاية عام  2018التي
بلغت  ،%4.0وت�صبح الن�سبة املعدلة
للديون املتعرثة  %3.3بعد احت�ساب
الديون املتعرثة القدمية التي مت و�ضع
خم�ص�صات كاملة لها .وظل �إجمايل
ن�سبة التغطية للتعر�ض االئتماين عند
م�ستواه املريح البالغ .%97
يف حني بلغ حجم ال�ضرائب 24
مليون دوالر �أمريكي خالل الن�صف

ال�صديق عمر الكبري
الأول من العام احلايل ،مقارنة بر�صيد
�ضريبي قدره  20مليون دوالر �أمريكي
للفرتة نف�سها من العام .2018
و ُيعزى هذا الفرق عمو ًما �إىل املعاجلة
ال�ضريبية لتحوطات �أ�سعار ال�صرف
يف بنك  ABCالربازيل املذكورة
�آن ًفا .وعلى �أ�سا�س معدل ،كان حجم
ال�ضرائب للفرتة احلالية  21مليون
دوالر �أمريكي مقارنة بـ 29مليون
دوالر �أمريكي اللفرتة نف�سها من العام
املا�ضي.
وا�ستقر �إيراد ال�سهم الواحد ثابتاً
عند  0.04دوالر �أمريكي� ،أي عند
نف�س م�ستواه للفرتة املقابلة من العام
ال�سابق ،وبلغ الدخل ال�شامل العائد
�إىل م�ساهمي ال�شركة الأم  159مليون
دوالر �أمريكي ،مقابل خ�سارة مببلغ 14
مليون دوالر �أمريكي ُ�سجلت يف الفرتة
املقابلة من العام  ،2018ويعك�س ذلك
امل�ستويات ال�سليمة ل�صايف الأرباح يف
الن�صف الأول والتغريات الإيجابية
يف حتويل العمالت الأجنبية والقيمة
العادلة لأدوات الدين خالل العام.

الأداء املايل (لفرتة ثالثة الأ�شهر):

بلغت الأرباح ال�صافية املوحدة
العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم خالل
الربع الثاين من هذا العام  57مليون
دوالر �أمريكي� ،أي �أقل بن�سبة %5
مقارنة مببلغ  60مليون دوالر �أمريكي
للفرتة نف�سها من العام املا�ضي .وعند
عدم احت�ساب ال�صفقات اال�ستثنائية
غري املتكررة ،ف�إن �أداء الربع الثاين
لعام � 2019أعلى بن�سبة  %9مقارنة
بالعام املا�ضي .وقد عك�س الربع الثاين
نف�س جمريات الن�صف الأول من العام

 ،2019كما هو مو�ضح �أعاله.
يف حني بلغت الأرباح قبل ال�ضرائب
 83مليون دوالر �أمريكي ،مقارنة مببلغ
 39مليون دوالر �أمريكي للربع الثاين
من عام  ،2018وانخف�ضت بن�سبة %9
على �أ�سا�س معدل ،وبلغ �إجمايل �إيرادات
الت�شغيل  222مليون دوالر �أمريكي،
بزيادة قدرها  %25مقابل  178مليون
دوالر �أمريكي �سجلت للفرتة نف�سها
من العام املا�ضي ،ولكن مع انخفا�ض
بن�سبة  ،%4بعد التعديالت على النحو
املذكور �أعاله ،مت�أثرة برتاجع �سعر
�صرف الريال الربازيلي مقابل الدوالر
الأمريكي على وجه اخل�صو�ص.
وبلغ �صايف دخل الفوائد خالل
الربع الثاين  140مليون دوالر �أمريكي
بزيادة ن�سبتها  %1مقارنة بـ139
مليون دوالر �أمريكي عن الفرتة نف�سها
من العام املا�ضي ،وبلغت امل�صروفات
الت�شغيلية  129مليون دوالر �أمريكي،
�أي بزيادة قدرها  8ماليني دوالر
�أمريكي �أو  %7عن الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي للأ�سباب املو�ضحة �أعاله.
�أما �صايف خم�ص�صات الديون
املتعرثة فقد بلغت  10مليون دوالر
�أمريكي مقارنة بـ 18مليون دوالر
�أمريكي للفرتة نف�سها من العام املا�ضي،
والتي تعك�س �إدارة ائتمانية ا�ستباقية

وحمافظة ،يف حني بلغت ال�ضرائب 14
مليون دوالر �أمريكي مقارنة بر�صيد
�ضريبي قدره  34مليون دوالر �أمريكي
اللفرتة نف�سها من العام املا�ضي ( ُيعزى
الفرق الناجت �إىل حد كبري �إىل ت�أثري
عمليات التح ّوط للعمالت الأجنبية
املذكورة �أعاله يف بنك  ABCيف
الربازيل).
وا�ستقر �إيراد ال�سهم الواحد ثابتاً
عند  0.02دوالر �أمريكي� ،أي عند
نف�س م�ستواه للفرتة املقابلة من العام
ال�سابق ،وبلغ الدخل ال�شامل العائد �إىل
م�ساهمي ال�شركة الأم  70مليون دوالر
�أمريكي ،مقارنة بخ�سارة مببلغ 64
مليون دوالر �أمريكي ُ�سجلت يف الفرتة
املقابلة من العام  ،2018ويعك�س
ذلك جمموع �صايف الأرباح والتغريات
االيجابية يف حتويل العمالت الأجنبية
والقيمة العادلة لأدوات الدين.

امليزانية العامة:

بلغ �إجمايل املوجودات  29.7مليار
دوالر �أمريكي يف نهاية الن�صف الأول
من العام اجلاري ،مقارنة بـ 29.5مليار
دوالر �أمريكي يف نهاية العام ،2018
يف حني منت القرو�ض وال�سلفيات �إىل
حد ما خالل الفرتة لت�صل �إىل 15.0
مليار دوالر �أمريكي ،ما يعك�س الرتكيز

امل�ستمر على الإدارة احلذرة للميزانية
العامة.
وبلغت الودائع يف نهاية الفرتة
 20.5مليار دوالر �أمريكي ،عند نف�س
م�ستوياتها البالغة  20.7مليار دوالر
�أمريكي يف نهاية عام .2018
�إن جهودنا م�ستمرة لتنويع
وحت�سني جودة قاعدة الودائع لدينا،
كما بلغت حقوق امللكية العائدة �إىل
م�ساهمي ال�شركة الأم  3928مليون
دوالر �أمريكي يف نهاية الفرتة ،مرتفعة
بن�سبة  %2مقارنة بـ 3862مليون
دوالر �أمريكي يف نهاية العام .2018
يف حني حافظت م�ستويات ال�سيولة
على قوتها� ،إذ جتاوزت ن�سبة تغطية
ال�سيولة ون�سبة ال�سيولة امل�ستقرة
ال�صافية وفق متطلبات اتفاقية
بازل الثالثة  ،%100وبلغت ن�سبة
املوجودات ال�سائلة �إىل الودائع ،%56
وهي ن�سبة جيدة ،كما حافظت ن�سبة
الفئة الأوىل من ر�أ�س املال على قوتها
عند  ،%17.2كما بلغت الن�سبة الكلية
لكفاية ر�أ�س املال .%18.2
وقال رئي�س جمل�س �إدارة جمموعة
بنك  ABCال�صديق عمر الكبري:
«تظهر نتائج الن�صف الأول مرونة
البنك ،على الرغم من ظروف ال�سوق
ال�صعبة على ال�صعيدين االقت�صادي
وال�سيا�سي خالل الفرتة ال�سابقة .عند
تعديل ت�أثريات انخفا�ض قيمة العمالت
الأجنبية وال�صفقات غري املتكررة يف
العام املا�ضي ،تنمو املجموعة على
�أ�سا�س �سنوي بوترية مر�ضية ،مع
احلفاظ على ميزانية عامة قوية و�إدارة
ح�صيفة وحذرة ملخاطر االئتمان».
ُيعد بنك  ABCمن البنوك الدولية
الرائدة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا ،ويقدم لعمالئه جمموعة
مبتكرة من املنتجات واخلدمات املالية
ت�شمل اخلدمات امل�صرفية لل�شركات
ومتويل التجارة الدولية ومتويل
امل�شاريع والتمويل املهيكل وترتيب
القرو�ض املجمعة ومنتجات اخلزانة
و�أ�سواق املال واملنتجات امل�صرفية
الإ�سالمية .كما يقدم البنك اخلدمات
امل�صرفية بالتجزئة من خالل �شبكة
البنوك التابعة له يف الأردن وم�صر
وتون�س واجلزائر.

بنك الربكة الإ�سالمي ي�ستهدف ربحية م�ستدامة

 1.5مليـون دينـار �أربـاح �صافيــة يف الن�صــف الأول من العــام
�أعلن بنك الربكة الإ�سالمي� ،إحدى الوحدات امل�صرفية التابعة ملجموعة الربكة امل�صرفية ،عودته �إىل
أرباحا �صافية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري بلغت  1.5مليون
الربحية هذا العام� ،إذ حقق البنك � ً
دينار بحريني مقارنة بخ�سائر مت حتقيقها خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي بلغت  0.8مليون
أرباحا �صافية لثالثة الأ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2019بلغت 1.1
دينار بحريني ،وقد حقق البنك � ً
مليون دينار بحريني مقابل خ�سائر مت حتقيقها خالل الفرتة نف�سها بلغت  1.4مليون دينار بحريني.
وقد بلغت الأرباح ال�صافية خالل الن�صف الأول من العام اجلاري العائدة �إىل م�ساهمي ال�شركة الأم
 1.3مليون دينار بحريني ،مقابل خ�سائر بلغت  0.8مليون دينار بحريني مت حتقيقها خالل الفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،وبلغت الأرباح ال�صافية للثالثة �أ�شهر املنتهية يف  30يونيو  2019العائدة �إىل
م�ساهمي ال�شركة الأم مليون دينار بحريني ،مقابل خ�سائر بلغت  1.4مليون دينار بحريني مت حتقيقها
خالل الفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
وبهذه املنا�سبة� ،أ�شاد رئي�س جمل�س �إدارة البنك خالد را�شد الزياين مبا
حققه البنك من �إجنازات خالل الفرتة املا�ضية ،ما يعك�س جناح اخلطة التي
تب ّناها جمل�س الإدارة املتمثلة يف تقوية وتعزيز املركز املايل ورفع كفاءة
الأ�صول املدرة للربح ،و�أثنى على �سيا�سة البنك امل�صرفية التي ينتهجها
ليوا�صل م�سريته يف خدمة االقت�صاد الوطني ويحافظ على �إجنازاته على
الرغم من حالة عدم اال�ستقرار التي ت�شهدها املنطقة ،مقد ًرا جهود �إدارة
البنك التنفيذية والعاملني لأدائهم املميز خالل الفرتة املا�ضية ،م�ؤكدًا حر�ص
جمل�س الإدارة على تعزيز قدرة البنك على اال�ستمرار يف تطوير �أدائه ملواكبة
التطورات يف العمل امل�صريف وفق �أحكام ومبادئ ال�شريعة الإ�سالمية.
من جانبه� ،أو�ضح نائب رئي�س جمل�س الإدارة عدنان �أحمد يو�سف �أن
الإجنازات التي حققها البنك ت�ؤكد دوره الوا�ضح يف تر�سيخ جتربة ال�صريفة
الإ�سالمية؛ كونه من امل�صارف الإ�سالمية الرائدة يف مملكة البحرين ،وبينّ
عدنان �أن البنك ا�ستكمل جميع املوافقات والإجراءات الر�سمية الالزمة لتعزيز

خالد الزياين

ر�أ�س مال البنك لي�صبح متواف ًقا مع متطلبات م�صرف البحرين املركزي
املتعلقة باحلد الأدنى لر�أ�س املال ،و�أو�ضح �أن م�ساهمي البنك قد وافقوا
على زيادة �أ�سهم البنك (بواقع � 140ألف �سهم) و�إطفاء جزء من اخل�سائر
املرتاكمة .وختم عدنان ت�صريحه بالقول �إن بنك الربكة الإ�سالمي بات يحتل
مكانة متميزة نظ ًرا للخدمات واملنتجات امل�صرفية الإ�سالمية ذات اجلودة
العالية التي يقدمها �إىل خمتلف �شرائح العمالء من �أفراد وم�ؤ�س�سات.
وعن نتائج البنك خالل الن�صف الأول من العام اجلاري ،قال حمد عبداهلل
العقاب الرئي�س التنفيذي لبنك الربكة الإ�سالمي �إن امل�ؤ�شرات العامة للبنك
تعك�س مدى جناح اخلطة اال�سرتاتيجية التي يتب ّناها البنك ،والتي تهدف �إىل
تعزيز مكانته يف القطاع امل�صريف املحلي وت�ؤكد قدرته على حتقيق نتائج
�إيجابية مبنية على تنمية وتنويع نطاق الأعمال ،وا�ستهداف قطاعات من
�أفراد و�شركات والرتكيز على الن�شاطات الرئي�سة للبنك ،واال�ستفادة من
�شبكة فروع البنك املنت�شرة يف مدن وحمافظات اململكة كافة� ،إذ بلغ �إجمايل

عدنان يو�سف

موجودات البنك املوحدة يف نهاية الن�صف الأول من العام احلايل  0.8مليار
دينار بحريني ،وبلغ �صايف �أرباحه املوحدة لل�ستة �أ�شهر املا�ضية  1.5مليون
دينار بحريني.
وختم حمد ت�صريحه بالقول �إنه رغم ال�ضغط الذي �شكله انخفا�ض العملة
يف باك�ستان ما �أدى �إىل انخفا�ض �إجمايل التمويالت بن�سبة  %15وانخفا�ض
حجم الودائع بن�سبة � ،%3إال �أن البنك م�ستمر يف تقوية وتعزيز كفاءة موارده
املالية ،و�أو�ضح �أن جناح البنك يف ا�ستكمال �إجراءات زيادة ر�أ�س املال ما هو
�إال دليل على الثقة التي يحظى بها البنك من قبل م�ساهميه.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن بنك الربكة الإ�سالمي هو �إحدى الوحدات التابعة
ملجموعة الربكة امل�صرفية ،وهي مرخ�صة م�صرف جملة �إ�سالميًا من م�صرف
البحرين املركزي ،ومدرجة يف بور�صتي البحرين ونا�سداك دبي .و ُتعد
الربكة من ر ّواد العمل امل�صريف الإ�سالمي على م�ستوى العامل� ،إذ تقدّم
خدماتها امل�صرفيّة املميزة �إىل حوايل مليار �شخ�ص يف الدول التي تعمل فيها.
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«بيتك» ميوّل �شراء وحدات «عنان العقارية» ال�سكنية يف احلد

«الت�سهيالت» حت�صل على �شهادة
�أمن بيانات بطاقات الدفع من SISA
ا�ستكملت �شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية �إجراءات �شهادة امل�صادقة يف
االمتثال ملعايري �أمن البيانات اخلا�صة
ببطاقات الدفع ( ،)PCI DSSمن قبل
�شركة �سي�سا  SISAالتي ُتعد واحدة من
�أكرب ال�شركات املخت�صة بتقييم الأمن
املعلوماتي يف منطقة ال�شرق الأو�سط،
واملرخ�صة من قبل املجل�س العاملي
لبطاقات الدفع «.»PCI Council
وقد نالت ال�شركة هذه ال�شهادة
لنجاحها يف ا�ستكمال وتطبيق املتطلبات
الأمنية الالزمة ل�شهادة حماية املعلومات
لبطاقات االئتمان (امتياز).
وبهذه املنا�سبة� ،أكد الدكتور عادل
حبيل الرئي�س التنفيذي ل�شركة البحرين
للت�سهيالت التجارية �أن احل�صول على
�أحدث �إ�صدار من معايري �أمن املعلومات
ُ PCI DSS v3.2.1يعد ت�أكيدًا ملدى �أهمية
حماية بيانات وخ�صو�صيات العمالء
بالن�سبة �إىل ال�شركة ،والتزامها بال�سعي
الدائم �إىل احل�صول على �أعلى املعايري
يخ�ص بطاقات االئتمان.
الدولية فيما
ّ

و�أ�ضاف قائالً�« :إن ا�ستكمال متطلبات
معايري �أمن البيانات يدل على الثقة
والكفاءة التي تتمتع بها ال�شركة يف
عملياتها ،الأمر الذي ي�ؤكد على م�سارنا
يف ال�سعي الدائم للتطوير والتقدم يف هذا
املجال لتوفري بيئة �آمنة و�سليمة لعمالء
بطاقات امتياز».
من جانبه ،قال الرئي�س التنفيذي
ل�شركة �سي�سا دار�شان �شانثامورثي:
«�إن ح�صول �شركة البحرين للت�سهيالت
التجارية على هذه ال�شهادة ي�ؤكد ريادتها
ومتانة موقعها يف جمال �أمن املعلومات
ريا �إىل �أن
على م�ستوى اململكة» ،م�ش ً
احلفاظ على هذا املعيار الدويل هو عملية
م�ستمرة يتم جتديدها ب�صفة �سنوية حتى
أ�سا�سا قو ًيا ملواجهة �أي احتمال
يكون � ً
لالخرتاق املعلوماتي .كما �أ�ضاف �أن الهدف
من �شهادة االمتثال ملعايري �أمن البيانات
هو حماية معلومات بطاقات االئتمان من
ال�سرقة والقر�صنة ،ومن خالل االلتزام
بهذه املعايري يتم �ضمان حماية جميع
املعلومات ال�شخ�صية للعمالء.

�أعلن بيت التمويل الكويتي-البحرين توقيع
مذكرة تفاهم مع �شركة عنان العقارية؛ وذلك
لتمويل الراغبني يف �شراء وحدة يف امل�شروع
ال�سكني التابع لها مبنطقة احلد ،ويوفر هذا االتفاق
فر�صة للراغبني يف احل�صول على متويالت
متوافقة مع ال�شريعة الإ�سالمية ،بالتعاون مع
وزارة الإ�سكان عرب برنامج (مزايا) لل�سكن
االجتماعي.
ويتك ّون م�شروع احلد من مبنيني خم�ص�صني
لل�سكن بارتفاع � 6أدوار لكل منهما ،ويحتوي كل
مبنى على � 12شقة م�صممة بطريقة تتنا�سب مع
احتياجات جميع �أفراد العائلة� ،إذ حتتوي على 3
غرف نوم وحمامني بت�شطيبات ع�صرية ومواقف
�سيارات.
ومت تطوير وتنفيذ امل�شروع على قطعتي
�أر�ض مب�ساحة ً 630
مرتا مربعً ا لكل مبنى.
بهذه املنا�سبة� ،صرح خالد املعريف مدير
تنفيذي ورئي�س املجموعة امل�صرفية للأفراد يف
بيت التمويل الكويتي-البحرين قائالً« :ت�أتي هذه
اخلطوة �ضمن �إطار م�ساعينا الرامية �إىل ت�سهيل
عملية امتالك الزبائن ملنزل �أحالمهم ،كما �أنها تقع
حتت مظلة ا�سرتاتيجية البنك التي تهدف �إىل
جذب ر�ؤو�س الأموال لال�ستثمار مبملكة البحرين،

مبا �س ُي�سهم يف دفع عجلة التطوير العقاري
ُقد ًما» .من جانبه ،قال �أحمد يو�سف العلي ممثل
�شركة عنان العقارية�« :إنه ملن دواعي �سرورنا �أن
نتعاون مع بيت التمويل الكويتي-البحرين� ،إذ
فر�صا
ُيعد �سوق البحرين �سو ًقا واعدًا كونه يقدم ً
مميزة ،ويوفر ال�سوق � ً
أر�ضا خ�صبة لتو�سيع

قاعدة ا�ستثماراتنا العقارية بني الدول ال�شقيقة».
ال�سكن االجتماعي
(مزايا) هو خمطط لتمويل ّ
بني وزارة الإ�سكان وبيت التمويل الكويتي-
البحرين� ،إذ يح�صل املنتفعون على فر�صة متلّك
منزل �أحالمهم من خالل دعم مبا�شر للتمويالت
العقارية مقدم من وزارة الإ�سكان.

رئي�سا تنفيذ ًيا بالوكالة لـ «�ألبا» من مطلع �أغ�سط�س
البقايل ً

بقيمة  1.2مليون دينار

«البور�صة» تتداول  5.2مليون �سهم
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم �أم�س الأربعاء عند م�ستوى  1544.21بانخفا�ض
قدره  0.99نقطة مقارنة ب�إقفاله �أم�س الأول الثالثاء ،يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحرين
الإ�سالمي» عند م�ستوى  747.94بانخفا�ض قدره  10.94نقطة مقارنة ب�إقفاله
ال�سابق.
وقد تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين»  5.27مليون �سهم ،بقيمة �إجمالية
قدرها  1.21مليون دينار بحريني ،مت تنفيذها من خالل � 97صفقة� ،إذ ركز امل�ستثمرون
تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة 798.09
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %65.83من القيمة الإجمالية للتداول ،وبكمية قدرها 2.47
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 34صفقة.
وجاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول �إذ بلغت قيمة �أ�سهمه املتداولة 722.58
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %59.60من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة ،بكمية قدرها
 2.04مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 20صفقة.
�أما املركز الثاين فكان ملجموعة جي �إف �إت�ش املالية بقيمة قدرها � 127.12ألف
دينار� ،أي ما ن�سبته  %10.48من �إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية قدرها 1.38
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 9صفقات.

�أعلنت �شركة �أملنيوم البحرين
(�ألبا) عن تعيني علي البقايل
كرئي�س تنفيذي بالوكالة اعتبا ًرا
من � 1أغ�سط�س  .2019ويعترب
البقايل ،وهو بحريني اجلن�سية،
من ذوي اخلدمة الطويلة بال�شركة،
حيث ان�ضم لعائلة البا منذ �أكرث
من عقدين ،ويتمتع ب�سنوات من
اخلربة يف املنا�صب القيادية
التي تقلدها خالل فرتة عمله يف
ال�شركة.
ومن بني هذه املنا�صب

القيادية� ،شغل البقايل من�صب
الرئي�س التنفيذي لل�ش�ؤون املالية
منذ عام  ،2013ومن�صب نائب
الرئي�س التنفيذي والرئي�س
التنفيذي ل�سل�سلة الإمدادات منذ
عام  .2017ومن خالل من�صبه
يف الإدارة التنفيذية ،كان له دو ًرا
فعاالً وحمور ًيا يف تعزيز التقدم
مب�شروع خط ال�صهر ال�ساد�س
وخ�صو�صا
للتو�سعة بال�شركة،
ً
فيما يتعلق بت�أمني مبلغ متويل
امل�شروع بقيمة  3مليارات دوالر

«دملون للدواجن» حتقق
� 87.4ألف دينار �أرباحً ا �صافية بالن�صف الأول
�أعلنت �شركة دملون للدواجن عن
نتائجها املالية للن�صف الأول من العام
اجلاري ب�صايف �أرباح قدرها 87.459
دينا ًرا مقارنة مع �صايف �أرباح قدرها
 483.820دينا ًرا لنف�س الفرتة من 2018
بانخفا�ض  ،%82بعد اعتماد جمل�س الإدارة
املعلومات املالية املرحلية املوجزة املراجعة
من مدققي ح�سابات ال�شركة للن�صف الأول
من عام  2019يف اجتماعه املنعقد �أم�س.
وبلغ الدخل ال�شامل للفرتة مبلغ
 425.832دينا ًرا مقارنة مببلغ
 522.138دينا ًرا من العام املا�ضي
بانخفا�ض  ،%18.4حيث مت احت�ساب
�أرباح غري حمققة للموجودات املالية
بالقيمة العادلة مببلغ  338.373دينا ًرا
للعام اجلاري.
وقال رئي�س جمل�س الإدارة عبدالرحمن
جم�شري� ،إن ال�سبب يف انخفا�ض الأرباح
عن العام املا�ضي لنف�س الفرتة يعود �إىل
عدة عوامل �أبرزها زيادة التكلفة الإنتاجية
يف جميع امل�صانع:

املفرخة وم�صنع العلف ومذبح الدجاج

وبلغت �إيرادات ال�شركة من املبيعات
خالل الفرتة احلالية مبلغ 7.894.517
دينا ًرا مقارنة بـ 7.696.130دينا ًرا
للفرتة نف�سها من عام  2018بزيادة قدرها
 %2.6كما بلغت تكلفة املبيعات خالل
الن�صف الأول مبلغ  7.682.627دينا ًرا

مقارنة بـ 7.087.412دينا ًرا للفرتة
نف�سها من عام  2018بارتفاع وقدره
.%8.4
كما �أن امل�صروفات الت�شغيلية
يف الن�صف الأول من العام اجلاري
بلغت  352.680دينا ًرا مقارنة مببلغ
 307.890دينا ًرا للفرتة نف�سها من العام
املا�ضي ،حيث بلغت خ�سارة العمليات
الت�شغيلية  104.436دينا ًرا مقابل ربح
من العمليات الت�شغيلية قدره 323.158
دينا ًرا لنف�س الفرتة من العام .2018
وفيما يخ�ص جممل �إيرادات ال�شركة
من اال�ستثمارات ،بلغت  204.033دينا ًرا
مقابل  160.662دينا ًرا للفرتة نف�سها
من العام املا�ضي �أي بزيادة قدرها .%27
وبلغ العائد الأ�سا�سي لل�سهم الواحد 2.86
فل�س خالل الن�صف الأول من العام اجلاري
مقارنة بـ 15.80فل�س للفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.
وبلغ جمموع موجودات ال�شركة
يف الن�صف الأول من العام احلايل

مقارنة
دينا ًرا
15.197.670
بـ 14.287.072دينا ًرا كما يف 31
دي�سمرب� 2018أي بزيادة قدرها .%6.3
امللكية
حقوق
جمموع
وبلغ
 13.148.699دينا ًرا يف الن�صف الأول
من عام  2019مقارنة بن 12.875.932
دينا ًرا كما يف  31دي�سمرب  2018وبزيادة
قدرها .%2
وخالل فرتة الربع الثاين من العام
احلايل ،انخف�ضت �صايف �أرباح ال�شركة �إىل
 57.795دينا ًرا مقابل �صايف �أرباح بلغت
 135.196دينا ًرا خالل الفرتة نف�سها من
العام املا�ضي وبن�سبة .%57.3
وبلغت مبيعات ال�شركة للربع الثاين
من العام احلايل  3.967.691دينا ًرا
مقارنة بـ 4.130.071دينا ًرا لنف�س
الفرتة من العام  2018وبن�سبة انخفا�ض
قدرها .%3.9
كما بلغت �أرباح العمليات الت�شغيلية
خالل الربع  29.017دينا ًرا مقارنة ب�أرباح
ت�شغيلية للعام املا�ضي قدرها 109.578
دينا ًرا بن�سبة انخفا�ض .%73.5
وعليه انخف�ض العائد الأ�سا�سي لل�سهم
الواحد لنف�س الفرتة احلالية �إىل 1.89
فل�س مقابل  4.42فل�س للفرتة نف�سها من
عام  .2018كما بلغ الدخل ال�شامل للربع
الثاين من ال�سنة احلالية  230.032دينا ًرا
مقارنة بـ 117.973دينا ًرا �أي بزيادة
قدرها .%95

�أمريكي ،وو�ضع ا�سرتاتيجيات
الإمدادات للمواد اخلام الرئي�سية
بالن�سبة لل�شركة.
ومنذ توليه مل�س�ؤوليات
من�صبه احلايل كرئي�س تنفيذي
بالوكالة ل�شركة البا ،حر�ص
البقايل على عقد لقاءات مبا�شرة
مع خمتلف الدوائر بال�شركة ،وذلك
من �أجل تعزيز الأهداف امل�شرتكة
والرتكيز على التزام ال�شركة
الثابت بتطبيق �أف�ضل ممار�سات
ال�سالمة .و�صرح البقايل خالل هذه

اللقاءات قائالً« :تكمن قوة �شركة
البا يف ثقافة ال�سالمة التي تتمتع
بها ،وحر�صها على تطوير العن�صر
الب�شري وتنمية املجتمع .ويف
ظل احلقبة اجلديدة التي �سوف
ّ
تتك�شف مع ا�ستكمال م�شروع خط
ال�صهر ال�ساد�س للتو�سعة ،ف�إننا
ملتزمون بالرتكيز على ال�سالمة
كقوة دافعة لل�شركة ،يف الوقت
الذي نخطو فيه خطوات وا�ضحة
لتطوير �أداء ال�شركة وتعزيز
كفاءتها الت�شغيلية».

 47مليار دوالر �أرباحً ا
ف�صلية متوقعة لأرامكو يف 2019

توقعت �شركة �إنرجي انتليجن�س
ب�إعالن �أرامكو ال�سعودية عن �صايف
�أرباح بـ 47مليار دوالر عن الن�صف
الأول من .2019
وح�صدت ال�شركة ال�سعودية
العمالقة �أرامكو لقب �أكرث ال�شركات
ربحية بعد ت�سجيل �أرباح �صافية ب�أكرث
من  111مليار دوالر ،وفق تقريرين
لوكالتي موديز وفيت�ش للتقييم املايل.
وبذلك تعادل �أرباح �أرامكو �أرباح
�أكرب � 3شركات ربحية بالعامل ،وهي
كل من  Appleو AlphabetوExxon
 Mobilجمتمعة وفق ح�سابات وكالة
بلومربغ.
وجاء التقريران يف �سياق �إ�صدار
الوكالتني لأول ت�صنيفني ل�شركة �أرامكو،
متهيدًا لدخول العمالق ال�سعودي �سوق
ال�سندات الدولية للمرة الأوىل ،لتوفري
جزء من التمويل املطلوب ل�صفقة
اال�ستحواذ على  %70من �أ�سهم �سابك.

وح�صلت �أرامكو ال�سعودية على
ت�صنيف بدرجة  A1من موديز وبدرجة
 A+من وكالة فيت�ش.
و�أ�شار تقرير موديز �إىل �أن لدى
«�أرامكو» �سيولة قوية للغاية ت�صل �إىل
نحو  840.8مليار دوالر مقابل دين
يقدر بنحو  27مليار دوالر نهاية العام
املا�ضي.
و�أ�ضافت موديز �أن �أرامكو قامت
بتوزيع �أرباح نقدية للحكومة ال�سعودية
يف  2018بقيمة  58.2مليار دوالر.
ووف ًقا لفيت�ش ،تعد �أرامكو �أكرب
منتج للنفط يف العامل وبفارق كبري،
حيث بلغ متو�سط �إنتاجها من ال�سوائل
ومن الهيدروكربون �إجماالً  11.6مليون
و 13.6مليون برميل من املكافئ النفطي
يوم ًيا ،على الرتتيب ،وهو ما يفوق
بكثري �إنتاج �شركات نفط عمالقة مدرجة
يف �أ�سواق املال ،مثل رويال دات�ش �شل
وتوتال وبي بي.

