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بزيــادة بلغـــت  %14.6عن العام املن�صرم

 55.5مليون دينار �أرباح «البحرين والكويت» ال�صافية يف � 9أ�شهر
ي�سر بنك البحرين والكويت (ويحمل رمز التداول � )BBKB.BHأن يعلن عن نتائجه املالية لت�سعة �شهور
ٍ
�صاف ُين�سب مل�ساهمي البنك بلغ  55.5مليون دينار
من عام  ،2019حيث متكن البنك من حتقيق ربح
بحريني ،مقابل  48.4مليون دينار بحريني يف العام ال�سابق �أي بزيادة ن�سبتها  .14.6%كما حقق البنك
�صايف دخل ت�شغيلي (بعد خ�صم املخ�ص�صات وبا�ستثناء ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة وامل�شاريع
امل�شرتكة) خالل الت�سعة �شهور من ال�سنة بلغ  49.6مليون دينار بحريني ،مقابل  46.8مليون دينار بحريني
يف الفرتة نف�سها من العام ال�سابق �أي بزيادة ن�سبتها  ،6%بالإ�ضافة �إىل ارتفاع �أرباح البنك من ال�شركات
الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة لتبلغ  6.4مليون دينار بحريني لفرتة الت�سعة �شهور من ال�سنة مقابل  2.5مليون
دينار بحريني يف نهاية الفرتة املماثلة يف العام ال�سابق مما �أدى حتقيق ربح �صاف بلغ  56.0مليون دينار
بحريني قبل احت�ساب ال�ضرائب مقابل  49.3مليون دينار بحريني يف العام ال�سابق .وحقق البنك جمموع
دخل ت�شغيلي بلغ  116.4مليون دينار بحريني خالل الفرتة ،مقابل  116.5مليون دينار بحريني لذات الفرتة
من العام ال�سابق ،وبلغ العائد الأ�سا�سي لل�سهم خالل الت�سعة �شهور من ال�سنة  44فل�سا ،مقابل  42فل�سا عن
الفرتة نف�سها من العام ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل حقوق امل�ساهمني (با�ستثناء احلقوق غري امل�سيطرة)  497.7مليون دينار بحريني يف
الت�سعة �شهور من عام  ،2019ويعادل تقريبا املبلغ نف�سه بنهاية ال�سنة املالية .2018
وبلغ �إجمايل الأ�صول  3.740.9مليون دينار بحريني يف
نهاية �شهر �سبتمرب من العام  ،2019مقابل  3.581.7مليون
دينار بحريني بنهاية ال�سنة املالية  2018بارتفاع بن�سبة
 ،%4.4كما منت حمفظة الأوراق املالية اال�ستثمارية بن�سبة
جيدة بلغت  %10.1لتبلغ  881.3مليون دينار بحريني ،مقابل
 800.3مليون دينار بحريني بنهاية �شهر دي�سمرب .2018
وزادت حمفظة النقد والأر�صدة لدى البنوك املركزية بن�سبة
كبرية �أي  %65.7لتبلغ  316.5مليون دينار بحريني مقابل
 191.0مليون دينار بحريني بنهاية العام  .2018ويف املقابل
بلغت حمفظة �صايف القرو�ض وال�سلف  1.714.4مليون دينار
بحريني ،مقابل  1.772.5مليون دينار بحريني بنهاية العام
 .2018ووا�صل البنك حتقيق م�ستوى جيد من ودائع العمالء
وبلغت  2.206.8مليون دينار بحريني ،مقابل 2.374.5
مليون دينار بحريني بنهاية العام  ،2018فيما بلغت ن�سبة
القرو�ض لودائع العمالء م�ستوى جيد ن�سبته .%77.7
ويعود ال�سبب يف حتقيق زيادة يف �صايف الأرباح خالل فرتة
الت�سعة �شهور من عام  2019مقارنة بالفرتة املماثلة من العام
ال�سابق� ،إىل انخفا�ض خم�ص�صات الديون بن�سبة  %25.3لتبلغ
خالل الفرتة  19.6مليون دينار بحريني (مقابل  26.3مليون
دينار بحريني لنف�س الفرتة من عام  ،)2018نتيجة للإدارة
الفاعلة للأ�صول املتعرثة ومعدالت اال�سرتداد .كما ارتفعت �أرباح
البنك من ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة مببلغ 3.9
مليون دينار بحريني لت�صل  6.4مليون دينار بحريني لفرتة
الت�سعة ال�شهور من العام .كما منى �صايف دخل الفوائد بن�سبة
 %4.8ليبلغ  84.0مليون دينار بحريني (مقابل  80.2مليون
دينار بحريني لنف�س الفرتة من عام  ،)2018وتعزى الزيادة
يف اىل النمو يف املحفظة اال�ستثمارية وزيادة هوام�ش الربحية
نتيجة للإدارة احل�صيفة للميزانية العمومية للبنك .هذا يف مقابل
انخفا�ض يف الإيرادات الأخرى بن�سبة  %17ب�سبب انخفا�ض يف

�أرباح والإيرادات من الر�سوم والعموالت بن�سبة  .%5.2ومن
جهة �أخرى ،ارتفعت امل�صروفات الت�شغيلية بن�سبة  %8.5لتبلغ
 47.1مليون دينار بحريني مقابل  43.3مليون دينار بحريني
يف الن�صف االول من العام ال�سابق ،نتيجة ال�ستمرار اال�ستثمار
يف املبادرات اال�سرتاتيجية ،مبادرات تطوير الأعمال ،املوارد
الب�شرية ،البنى التحتية وخدمة الزبائن بالإ�ضافة �إىل ت�أثري
تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة يف بداية عام  .2019ونتيجة
لذلك ارتفعت ن�سبة التكاليف �إىل الدخل (�شامال ح�صة الأرباح
من ال�شركات الزميلة) ب�شكل طفيف لتبلغ  %38.4مقابل %36.5
لنف�س الفرتة من العام ال�سابق.
وبلغ الدخل ال�شامل املن�سوب مل�ساهمي البنك للت�سعة
ال�شهور املنتهية يف � 30سبتمرب  2019مبلغ  65.1مليون دينار
بحريني ،مقابل  44.6مليون دينار بحريني خالل الفرتة ذاتها
من العام ال�سابق وبنمو ن�سبته  .%45.9وت�أثر الدخل ال�شامل
الآخر �إيجابيا باالرتفاع يف الأرباح من العمليات الت�شغيلية
ونتيجة لإعادة تقييم الأوراق املالية اال�ستثمارية ب�شكل ايجابي.
وقد حقق البنك ربحا �صافيا عائدا ملالك البنك خالل الربع
الثالث من ال�سنة بلغ  15.5مليون دينار بحريني ،يف مقابل
 13.6مليون دينار بحريني خالل الربع الثالث من ال�سنة
ال�سابقة� ،أي بزيادة ن�سبتها  %13.5وميكن �أن تعزى الزيادة يف
�صايف الربح للربع الثالث من عام  ،2019مقارنة بالفرتة نف�سها
من العام املا�ضي �إىل االنخفا�ض يف معدل خم�ص�صات الديون
بن�سبة  %44.9مقابل ارتفاع تكاليف الت�شغيل بن�سبة .٪7.9
كذلك حقق البنك �صايف دخل ت�شغيليا (بعد خ�صم املخ�ص�صات
وبا�ستثناء ح�صة الأرباح من ال�شركات الزميلة وامل�شاريع
امل�شرتكة) خالل الربع الثالث من العام بلغ 14.3مليون دينار
بحريني ،مقابل  12.8مليون دينار بحريني يف الربع الثالث من
العام ال�سابق� ،أي بزيادة ن�سبتها  %12.0وارتفعت �أرباح البنك
من ال�شركات الزميلة وامل�شاريع امل�شرتكة لتبلغ  1.5مليون

مراد علي مراد

دينار بحريني للربع الثالث من العام مقابل  1.1مليون دينار
بحريني يف نهاية الفرتة املماثلة يف العام ال�سابق ،مما �أدى �إىل
حتقيق البنك ربحا �صافيا بلغ  15.9مليون دينار بحريني قبل
احت�ساب ال�ضرائب مقابل  13.9مليون دينار بحريني يف العام
ال�سابق .وحقق البنك �أي�ضا جمموع دخل ت�شغيليا بلغ 36.7
مليون دينار بحريني خالل الربع الثالث من العام ،مقابل 38.9
مليون دينار بحريني يف نف�س الفرتة من العام ال�سابق� ،أي
بانخفا�ض بن�سبة  .%5.8وبلغ العائد الأ�سا�سي على ال�سهم خالل
الربع الثالث من ال�سنة  12فل�سا ،مقابل  13فل�سا يف نف�س الفرتة
من العام ال�سابق.
بلغ �إجمايل الدخل ال�شامل العائد ملالك البنك مبلغ 17.9
مليون دينار بحريني خالل الربع الثالث مقارنة مع 28.1
مليون دينار بحريني التي مت ت�سجيلها خالل الفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،والتي متثل انخفا�ضا بن�سبة  ٪36.3ب�سبب
التقييم ال�سلبي للأوراق املالية نتيجة لتحركات الأ�سواق املالية
وعدم و�ضوح الر�ؤية امل�ستقبلية لالقت�صاد العاملي ب�شكل عام.
وقد �أعرب جمل�س الإدارة عن ر�ضاه لهذه النتائج التي حققها
البنك ،وعلق عليها قائال�« :إن جمل�س الإدارة �سعيد بنتائج البنك
خالل الت�سعة �أ�شهر من العام والتي حتققت نظرا ال�ستمرار البنك
بااللتزام مببادئه والدعم امل�ستمر من م�ساهمي البنك وثقة العمالء
الكرام ووالئهم ،وتفاين جميع موظفي املجموعة وجهودهم
امل�شكورة لدعم البنك ال�ستمرارية ريادته على امل�ستوى املحلى
واالقليمي».
من جهته ،علق ريا�ض يو�سف �ساتر ،الرئي�س التنفيذي
ملجموعة بنك البحرين والكويت بقوله« :وا�صل البنك حتقيق
نتائج جيدة والنمو يف الأرباح ومنح قيمة �إ�ضافية لل�سادة
م�ساهمي البنك اللتزامه بامل�ضي قدما يف م�سرية النجاح .ولتحقيق
ا�ستمرارية هذا النجاح قام البنك خالل العام اجلاري ببذل
جهود حثيثة للتحول الرقمي ،وم�شاركته يف التطبيق الفعلي

«�إنف�ستكـورب» و«هـاربورف�سـت» توقعان �صفقة لإن�شاء �صندوق ثانوي ُمهيكل
امل�ؤ�س�سة
�إنف�ستكورب،
�أعلنت
املالية العاملية الرائدة املتخ�ص�صة
يف اال�ستثمارات البديلة ،عن توقيعها
�صفقة بيع ثانوية ُمهيكلة مع �شركة
«هاربورف�ست» ،يتم مبوجبها دعم حمفظة
�إنف�ستكورب اال�ستثمارية من ال�شركات
اخلا�صة يف منطقة ال�شرق الأو�سط
و�شمال �أفريقيا البالغة  866مليون دوالر
ب�سيولة �إ�ضافية بقيمة ت�صل �إىل  70مليون
دوالر من ر�أ�س املال اجلديد املخ�ص�ص
لال�ستثمار يف �إ�صدارات الأ�سهم اجلديدة
و 60مليون دوالر خم�ص�صة لتحقيق
الفر�ص اال�ستثمارية اجلديدة .وبح�سب
بيان ر�سمي تخ�ضع هذه ال�صفقة لت�صويت
امل�ستثمرين وموافقة اجلهات الرقابية
املخت�صة وغريها من ال�شروط املرعية
الأخرى .و�سيوا�صل �إنف�ستكورب االحتفاظ

حازم بن قا�سم

بح�صته يف املحفظة ،بينما �سيتوىل فريق
عمل وحدة ال�شركات اخلا�صة يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا التابع لدى
«�إنف�ستكورب» �إدارة هذه املحفظة.

وقال حازم بن قا�سم ،الرئي�س
التنفيذي امل�شارك لدى �إنف�ستكورب:
«ت�شكل هذه ال�صفقة اال�ستثنائية دليالً
ملمو�سا على جاذبية حمفظة �إنف�ستكورب
ً
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا
بالن�سبة للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية العاملية،
وقدرتنا على تعزيز �شراكتنا القوية
مع هاربورف�ست ،ونهجنا املبتكر يف
حتقيق القيمة جلميع �أ�صحاب امل�صلحة.
�إن خربتنا الوا�سعة يف �صفقات ال�سوق
الثانوية و�إن�شاء �صندوق ا�ستحواذ يف
�أوروبا ت�ؤكد على مدى م�صداقيتنا وقدرتنا
على �أن نكون رواد هذه اال�سرتاتيجية
اال�ستثمارية يف املنطقة».
من جانبه قال ديفيد �أتربريي ،املدير
العام لدى «هاربورف�ست بارترنز»:
«ي�سعدنا موا�صلة �شركاتنا القوية مع

م�ؤ�س�سة بحجم وقيمة �إنف�ستكورب،
وهذه ال�صفقة ت�ؤ ّكد قدرتنا على التعاون
مع ال�شركاء يف تطوير حلول �سيولة
مبتكرة من �ش�أنها �أن تنعك�س بالفائدة
على خمتلف الأطراف املعنية».
وكانت �إنف�ستكورب قد وقعت
يف يناير � 2019صفقتني مماثلتني
لال�ستثمار يف ال�شركات اخلا�صة
الأوروبية .وكانت �إحداهما لنقل �شركتني
يف �صندوق «�إنف�ستكورب تكنولوجي
بارترنز» �إىل �صندوق تكميلي مدعوم
من «هاربورف�ست»� .أما الثانية ،فكانت
�صفقة بيع ثانوية ت�ضمنت طرح عدد من
�أ�صول حمفظة �إنف�ستكورب اال�ستثمارية
من ال�شركات اخلا�صة الأوروبية �إىل
�شركة «كولري كابيتال» و�إن�شاء �صندوق
ا�ستحواذ جديد.

ريا�ض �ساتر
ملبادرات اململكة ور�ؤيتها امل�ستقبلية يف جماالت تكنولوجية
املالية .ويف هذا ال�صدد يفخر البنك ب�أنه من �أوائل البنوك يف
اململكة التي ا�ستخدمت خدمات احلو�سبة ال�سحابية ل�شركة
امازون ( .»)AWSبالإ�ضافة اىل ذلك �أعلن البنك ب�أنه د�شن
حلول تكنلوجية جديدة يف جمال حتويل الأموال والتي تهدف
اىل متكني الزبائن من اال�ستفادة من احدث التقنيات من خالل
خدمات ذات �شفافية عالية� ،سريعة و�أمنة ب�شكل �أكرب .و�سوف
يعلن البنك قريبا عن �إطالق هذه التقنية جلميع زبائنه لإجراء
عمليات الدفع اىل بنوك �أخرى وحمافظ االلكرتونية �أخرى بكل
ي�سر وب�أ�سعار منا�سبة من خالل تطبيق  MaxWalletبالتعاون
مع �شركة كريدي ماك�س و�شركة ما�سرت كارد العاملية .وقد �ساهم
جناح البنك ب�شكل عام يف احل�صول على ثقة امل�ستثمرين حيث
ا�صدر البنك �سندات مببلغ  500مليون دوالر امريكي من خالل
الأ�سواق املالية العاملية خالل �شهر يوليو من عام  2019لتمويل
�أن�شطة النمو امل�ستقبلية كجزء من برنامج ال�سندات متو�سطة
االجل ( )EMTNوا�ستبدال ال�سندات متو�سطة االجل احلالية
والتي �سوف تنتهى خالل الربع الأول من عام .2020
بالإ�ضافة اىل ما تقدم ،ويف ذات االجتماع الذي �أقر فيه
جمل�س االدارة النتائج املالية ،ناق�ش املجل�س جدول �أعماله الذى
�ضم عددا من املوا�ضيع املهمة منها امل�ستجدات بالن�سبة لتقارير
تفتي�ش امل�صارف املركزية يف مملكة البحرين ودولة الكويت،
متابعة املبادرات اال�سرتاتيجية للرقمنة ،افتتاح فروع جديدة
للبنك وبع�ض التعيينات الإدارية .كما قام املجل�س باملوافقة على
التعديالت يف بع�ض ال�سيا�سات االئتمانية وبع�ض �سيا�سات
املوارد الب�شرية.
وقد جاءت مناق�شة جمل�س �إدارة بنك البحرين والكويت
للأمور �آنفة الذكر يف �إطار حر�صه الدائم على توفري الر�ؤية
والتوجيهات ال�سديدة واال�ستجابة التي يحتاجها البنك و�إدارته
التنفيذية ل�ضمان النمو والأداء العايل امل�ستدام.

«املركزي» :تغطية �إ�صدارات
�أذونات اخلزانة بقيمة  70مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه
متت تغطية الإ�صدار رقم ISIN( 1779
 )BH0002785H58من �أذونات اخلزانة
احلكومية الأ�سبوعية التي ي�صدرها م�صرف
البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة
البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  70مليون دينار
بحريني لفرتة ا�ستحقاق  91يوما تبد�أ يف 30
�أكتوبر  2019وتنتهي يف  29يناير ،2020
كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه الأذونات
 %2.79مقارنة ب�سعر الفائدة  %2.82للإ�صدار
ال�سابق بتاريخ � 23أكتوبر .2019
وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم
 %99.300ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة
بواقع %99.292علما ب�أنه قد متت تغطية
الإ�صدار بن�سبة .%160
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة
مع هذا الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار
دينار بحريني.
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اقت�صاد 17

«الربكة امل�صرفية»� ..أول بنك يف منطقة
غرب �آ�سيا يلتزم مببادئ اخلدمات امل�صرفية امل�س�ؤولة

 668.9مليون دوالر �أرباح «البنك العربي» يف � 9أ�شهر
حققت جمموعة البنك العربي منوًا يف
الأرباح بن�سبة  %4لـ(� )9أ�شهر من العام
 ،2019حيث بلغ �صايف �أرباح املجموعة
بعد ال�ضرائب واملخ�ص�صات  668.9مليون
دوالر ،مقارنة مع  643.2مليون دوالر
لنف�س الفرتة من العام ال�سابق ،يف حني
بلغت الأرباح قبل ال�ضرائب  912مليون
دوالر وبن�سبة منو  ،%6ما عزز من مركزه
املايل ،حيث بلغ �إجمايل حقوق امللكية 8.9
مليار دوالر �أمريكي كما يف نهاية �سبتمرب
.2019
وقد بلغت الت�سهيالت االئتمانية 26.1
مليار دوالر �أمريكي كما يف � 30سبتمرب
 ،2019باملقارنة مع  25.4مليار دوالر
�أمريكي لنف�س الفرتة من العام ال�سابق،
وبن�سبة منو بلغت  ،%3يف حني منت ودائع
العمالء بن�سبة  %4لت�صل اىل  34.7مليار
دوالر �أمريكي ،باملقارنة مع  33.2مليار
دوالر �أمريكي كما يف � 30سبتمرب .2018
ويف تعليقه على النتائج االيجابية
للبنك� ،أكد �صبيح امل�صري  -رئي�س جمل�س
الإدارة  -قدرة جمموعة البنك العربي
بتعزيز �أرباحها ومكانتها املالية ،وذلك
بانتهاج املجموعة ل�سيا�سات م�صرفية
حكيمة حتاكي بنجاعة خمتلف التحديات
االقت�صادية ،وخا�صة يف ظل الظروف
االقت�صادية التي متر بها املنطقة ،و�أ�ضاف

�إن البنك م�ستمر يف تنفيذ ر�ؤيته الطموحة
من خالل حتقيق منو م�ستدام بالإيرادات
املت�أتية من مناطق تواجد البنك حمليا
والعديد من املناطق اخلارجية التي يعمل
بها .و�أ�شار اىل �أن افتتاح البنك العربي
م�ؤخرا لفرعه اجلديد يف مدينة �شنغهاي
يعترب خطوة مهمة؛ يهدف البنك من خاللها
اىل تعزيز تواجده يف ال�صني �ضمن �شبكة
فروعه العاملية ،والتي ت�ضم ما يزيد عن
 600فرع يف  5قارات.
ومن جهته� ،أو�ضح نعمه �صباغ -
املدير العام التنفيذي للبنك العربي -
�أن البنك ا�ستطاع تنمية �صايف �أرباحه
الت�شغيلية بن�سبة  %5لت�صل اىل 1040
مليون دوالر من خالل كفاءة توظيفاته
والتنوع يف منتجاته وخدماته امل�صرفية
التي يقدمها ،بالإ�ضافة اىل كفاءة �ضبط
م�صاريفه الت�شغيلية ،حيث منت �صايف
الفوائد من الأعمال البنكية الرئي�سية بن�سبة
 ،%5نتيجة لتح�سني العائد والإدارة اجليدة
لتكلفة م�صادر الأموال.
وختاما� ،أ�شار �صبيح امل�صري �إىل �أن
م�سرية جمموعة البنك العربي م�ستمرة
نحو تقدمي اف�ضل احللول امل�صرفية املتكاملة
وحتقيق اف�ضل النتائج املالية ،مبا يعزز
ثقة العمالء وامل�ساهمني ويدعم املركز املايل
للمجموعة.

�أعلنت جمموعة الربكة امل�صرفية
�ش.م.ب (� )ABGأنها ا�صبحت �أول بنك يف
منطقة غرب �آ�سيا يوقع ر�سم ًيا على املبادئ
اجلديدة للخدمات امل�صرفية امل�س�ؤولة،
والتي مت تطويرها من خالل �شراكة
عاملية مبتكرة بني البنوك ومبادرة متويل
برنامج الأمم املتحدة للبيئة (.)UNEP FI
وجمموعة الربكة امل�صرفية هي الأوىل
يف القطاع امل�صريف الإ�سالمي التي تقوم
بالتوقيع على هذه املبادرة.
ومبادرة متويل برنامج الأمم املتحدة
للبيئة هي �شراكة بني برنامج الأمم املتحدة
للبيئة والقطاع املايل العاملي لت�شجيع
م�شاركة القطاع اخلا�ص يف �إن�شاء وتعزيز
املمار�سات البيئية امل�ستدامة .وبتاريخ
� 22سبتمرب � ،2019أطلقت الأمم املتحدة
و 130من البنوك الرائدة يف جميع �أنحاء
العامل مبادئ اخلدمات امل�صرفية امل�س�ؤولة
قبل قمة العمل املناخي للأمم املتحدة يف
نيويورك .وتوفر املبادئ �إطار عمل لنظام
م�صريف م�ستدام وت�ضع �أف�ضل املمار�سات
التي من �ش�أنها م�ساعدة البنوك يف �إن�شاء
و�إظهار الت�أثري الإيجابي يف القطاعات التي
تعمل فيها ،واملجتمع ككل.
وبح�سب بيان ر�سمي؛ ي�أتي التزام
جمموعة الربكة امل�صرفية مببادئ اخلدمات
امل�صرفية امل�س�ؤولة بعد فرتة من التعاون
املتعاظم بني املجموعة واملكتب الإقليمي
لغرب �آ�سيا التابع لربنامج الأمم املتحدة
للبيئة ،والدخول يف �شراكة ا�سرتاتيجية مت
�إ�ضفاء الطابع الر�سمي عليها بتوقيع مذكرة
التفاهم بني اجلانبني يف مايو  ،2019وذلك
كجزء من �أهداف الربكة (،)2020-2016
والتي تعهدت جمموعة الربكة امل�صرفية
مبوجبها بتقدمي  197مليون دوالر �أمريكي
لدعم م�شاريع الطاقة املتجددة وكفاءة
ا�ستخدام الطاقة يف البلدان التي تعمل فيها
املجموعة ،مبا يف ذلك الأردن والبحرين

و�سوريا والعراق واململكة العربية
ال�سعودية من منطقة غرب �آ�سيا دوالر
وذلك خالل الفرتة .2020-2019
وقد وقع الرئي�س التنفيذي ملجموعة
الربكة امل�صرفية عدنان �أحمد يو�سف على
املبادئ اجلديدة لل�صريفة امل�سئولة وذلك
يف حفل �أقيم يوم � 28أكتوبر ،2019
بح�ضور املدير واملمثل الإقليمي للمكتب
الإقليمي لغرب �آ�سيا التابع لربنامج الأمم
املتحدة للبيئة �سامي دميا�سي.
و�أ�شار دميا�سي �إىل �أن «ان�ضمام
جمموعة الربكة امل�صرفية �إىل مبادئ
اخلدمات امل�صرفية امل�س�ؤولة ُيظهر التزام
املجموعة بالعمل املناخي واال�ستدامة
ل�شعب البحرين واملنطقة وغريها .و�أود
مرة �أخرى �أن �أهنئ الربكة لكونها �أول بنك
يف املنطقة يلتزم باملبادئ ،وذلك بهدف
�ضمان �أن يركز حيث له الت�أثري الأكرب -
يف �أعماله الأ�سا�سية  -وي�ضع وين�شر
وينفذ �أهدا ًفا طموحة من �ش�أنها تعزيز الأثر
الإيجابي مبا يتما�شى مع الأهداف الوطنية
والعاملية.
كما �شجع دميا�سي البنوك الأخرى يف
املنطقة لالن�ضمام �إىل مبادئ العمل امل�صريف

امل�س�ؤول ،والعمل مع املكتب الإقليمي لغرب
�آ�سيا التابع لربنامج الأمم املتحدة للبيئة
لتحقيق �أهداف املجتمع على النحو املعرب
عنه يف �أهداف التنمية امل�ستدامة واتفاق
باري�س للمناخ.
من جانبه ،قال عدنان �أحمد يو�سف:
«نحن متحم�سون للغاية لر�ؤية تبني
مبادئ اخلدمات امل�صرفية امل�س�ؤولة على
امل�ستوى العاملي ،ونتقدم بخال�ص ال�شكر
والتقدير �إىل فريق برنامج الأمم املتحدة
للبيئة وفريق مبادرة متويل برنامج الأمم
املتحدة للبيئة على تفانيهم وريادتهم
يف �صياغة مبادئ ال�صناعة امل�صرفية
العاملية .كما نوجه �شكرنا اخلا�ص ل�سامي
وفريقه الرائع على ن�شاطه يف منطقة
غرب �آ�سيا .كما �أننا متحم�سون لتطبيق
هذه املبادئ لكونها تتما�شى مع التزامنا
باخلدمات امل�صرفية واملالية امل�ستدامة .لقد
�أطلقنا �أهداف الربكــة للتنمية امل�ستدامة
( )2020-2016يف نوفمــرب 2015؛
وذلك بغر�ض حتقيق نف�س الأهـداف
الواردة يف مبادئ ال�صريفة امل�ستدامــة،
وي�سعدنا للــغاية �أن نرى تنــامي هــذا
االجتاه يف الــقطاع امل�صريف».

