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�شهد االجتماع تعيني وانتخاب �أع�ضاء جمل�س الإدارة لدورة ال�سنوات الثالث املقبلة 2023-2020

عمومية «بتلكو» تعلن توزيع �أرباح نقدية للم�ساهمني بقيمة  45.7مليون دينار
عقدت �شركة بتلكو (الرمز التجاري :بتلكو) االجتماع ال�سنوي جلمعيتها العامة العادية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب ( 2019العام) مبقرها الرئي�س يف الهملة،
وذلك يوم الأربعاء املوافق  25مار�س  ،2020بح�ضور رئي�س جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية وعدد من امل�ساهمني .وقد ُعقد االجتماع باملبنى الرئي�س لل�شركة يف
الهملة يف قاعتني منف�صلتني متا ًما ،و ّ
مت ربطهما افرتا�ضيًا عرب القنوات الإلكرتونية؛ وذلك نظ ًرا للظروف الراهنة املعنية باحلد من التجمعات والت�شجيع على التباعد
االجتماعي ،وقد ّ
مت ذلك مع مراعاة االلتزام بلوائح عقد اجتماعات اجلمعية العامة ح�سب قوانني مملكة البحرين.
ومت خالل اجتماع اجلمعية العامة العادية
ال�سنوية الأربعني ،احل�صول على موافقة
امل�ساهمني على تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع
�أرباح نقدية عن العام بقيمة  45.7مليون
دينار بحريني ( 121.2مليون دوالر �أمريكي)
بقيمة  27.5فل�س لل�سهم الواحد� ،إذ مت دفع
 10فلو�س منها م�سب ًقا خالل الربع الثالث من
العام  ،2019والـ 17.5فل�س املتبقية عن كل
�سهم خالل الأ�سابيع املقبلة.
وقد �شهد االجتماع تعيني وانتخاب �أع�ضاء
جمل�س الإدارة لدورة ال�سنوات الثالث املقبلة
 .2023-2020فقد ّ
مت تعيني �أربعة �أع�ضاء
ممثلني ل�شركة ممتلكات القاب�ضة ،وهم ال�شيخ
عبداهلل بن خليفة �آل خليفة ،ورائد عبداهلل
فخري ،وعبداهلل عبداحلميد احلمادي ،وفاطمة
غازي العري�ض .كذلك ع ّينت �شركة �آمرب
القاب�ضة ع�ضوين لتمثيلها ،هما ال�شيخ علي بن
خليفة �آل خليفة ،و�س ُيعلن عن الع�ضو الآخر
يف وقت الحق� .أما بالن�سبة ملمثلي الهيئة
العامة للت�أمني االجتماعي ،فقد ّ
مت تعيني خالد
ح�سني تقي وعبداهلل عبدالرزاق بوخوة.
كذكل ّ
مت انتخاب جان كري�ستوف دوران
و�أحمد عبدالواحد عبدالرحمن من قبل
امل�ساهمني يف اجلمعية العامة.
وبهذه املنا�سبة� ،صرح رئي�س جمل�س
�إدارة بتلكو ال�شيخ عبداهلل بن خليفة �آل خليفة
قائالً�« :إننا �سعيدون بالإعالن عن حتقيق �أداء
قوي ل�شركة بتلكو خالل العام ،والذي بدوره

أرباحا جمزية ،وذلك
�أ�سهم يف منح امل�ساهمني � ً
�ضمن جهودها لرفع ن�سب احل�ص�ص املوزعة
من الأرباح� .إن حتقيق �أف�ضل النتائج املالية
للم�ساهمني على ر�أ�س �أولويات جمل�س �إدارة
�شركة بتلكو».
و�أ�ضاف ال�شيخ عبداهلل بن خليفة بقوله:
«�شهدت ال�شركة يف عام � 2019إيرادات بقيمة
 401.5مليون دينار بحريني (1,065.00
مليون دوالر �أمريكي) ،وزيادة يف �إيرادات
ال�سوق املحلية يف البحرين بن�سبة  %5على
�أ�سا�س �سنوي ،وذلك بف�ضل �إيرادات خدمات
الربودباند الثابت وات�صاالت البيانات والهاتف
املحمول .و�شهد العام  2019انخفا�ض الأرباح
قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب واال�ستهالك
واال�ستقطاعات ( )EBITDAبن�سبة %1
مقارنة مع العام 2018؛ وذلك ب�سبب تكاليف

برنامج تقاعد املوظفني االختياري الذي بلغ
قدره  11.1مليون دينار بحريني (29.4
مليون دوالر �أمريكي)� .أما بالن�سبة للأرباح
قبل تكاليف التمويل وال�ضرائب واال�ستهالك
واال�ستقطاعات ( )EBITDAاملعدلة دون
تكاليف برنامج التقاعد االختياري فارتفعت
بن�سبة  %7على �أ�سا�س �سنوي؛ ب�سبب انخفا�ض
تكاليف امل�صروفات الت�شغيلية بن�سبة .»%5
و�أ�ضاف« :ي�سعدين � ً
أي�ضا �أن �أتقدم
بالتهنئة والرتحيب ب�أع�ضاء املجل�س لدورة
ثالث ال�سنوات املقبلة لالن�ضمام معنا يف
جمل�س الإدارة ،ونتطلع قد ًما لتوثيق التعاون
املثمر واال�ستفادة من خرباتهم يف تعزيز
مكانة �شركة بتلكو .كما �أتوجه بال�شكر
لأع�ضاء جمل�س الإدارة الذي خدموا ال�شركة
يف الدورة ال�سابقة؛ على الدور البارز الذي

قاموا به يف توجيه خطط ال�شركة وامل�ساهمة
يف تطويرها».
من جانبه� ،صرح ميكيل فينرت الرئي�س
التنفيذي ل�شركة بتلكو قائالً�« :شهدنا خالل
عام  2019حتقيق عدد من الإجنازات التي
تتما�شى مع توجه ال�شركة نحو التحول
الرقمي ،مثل �إطالق �شبكة اجليل اخلام�س 5G
لأول مرة يف البحرين� ،إذ كان لهذه اخلطوة
دور فعّ ال يف تعزيز منو االقت�صاد الرقمي يف
مملكة البحرين .ويف خالل هذا العام ،نتطلع
�إىل اال�ستمرار يف تطوير هذه ال�شبكة وزيادة
مناطق التغطية حول مملكة البحرين».
و�أ�ضاف قائالً« :لتعزيز مكانة بتلكو
ك�شركة االت�صاالت الرقمية الرائدة يف مملكة
البحرين ،نتطلع �إىل تنفيذ خططنا الطموحة
لنقل بتلكو �إىل الع�صر الرقمي ،وذلك للتعاون

مع ال�شركات وامل�ؤ�س�سات املخت�صة يف عدة
جماالت مثل التكنولوجيا املالية ،واحللول
التجارية بني ال�شركات وحلول احلكومة
الإلكرتونية والتجارة الإلكرتونية ،وذلك على
م�ستوى مملكة البحرين وال�شرق الأو�سط
و�أفريقيا ،وهذا من �ش�أنه �أن يخلق فر�ض
لال�ستثمار وتنوع يف م�صادر الدخل يف
جماالت التكنولوجيا الرقمية املختلفة».
وقبل اختتام االجتماع� ،أعرب ال�شيخ
عبداهلل بن خليفة �آل خليفة عن خال�ص تقديره
للجهود املتميزة لأع�ضاء جمل�س الإدارة وفريق
الإدارة التنفيذية وجميع منت�سبي ال�شركة
التي �أ�سهمت يف ح�صد هذه النتائج الإيجابية.
واختتم ال�شيخ عبداهلل قائالً�« :أود � ً
أي�ضا �أن
�أقدم تقديري مل�ساهمينا على دعمهم امل�ستمر لنا
وعلى ثقتهم يف توجهنا اال�سرتاتيجي».

بيت «التمويل الكويتي-البحرين» ي�ؤجل �أق�ساط
جميع عمالئه دون ا�ستثناء لـ� 6أ�شهر دون �أرباح

د .عبدالرحمن �سيف

مراد علي مراد

ريا�ض �ساتر

يودّع بنك البحرين والكويت ،البنك الرائد
يف جمال اخلدمات امل�صرفية التجارية وخدمات
الأفراد يف مملكة البحرين ،رئي�سه التنفيذي
ريا�ض يو�سف �ساتر بعد  42عا ًما من اخلدمة
�أ�سهم فيها ب�شكل فعّ ال وقيادي يف جناح
م�سرية البنك وتطوره .كما �أعلن تعيني الدكتور
رئي�سا تنفيذ ًيا جديدًا
عبدالرحمن علي �سيف
ً
ملجموعة بنك البحرين والكويت ابتدا ًء من تاريخ
� 1أبريل  .2020جاء الإعالن يف ختام اجلمعية
العمومية للبنك املنعقدة يف  24مار�س .2020
وقد �أعرب رئي�س جمل�س �إدارة بنك البحرين
والكويت مراد علي مراد عن �شكره وتقديره
لريا�ض يو�سف �ساتر ،و�أ�شاد بجهوده و�إ�سهاماته
املتميزة طوال فرتة م�سريته مع البنك ،قائالً:
رئي�سا تنفيذ ًيا للمجموعة ،عزز
«خالل فرتة عمله
ً
ريا�ض يو�سف �ساتر موقف بنك البحرين والكويت
اال�سرتاتيجي ،و�أ�سهم يف دعم ا�سرتاتيجياته
الدولية للتو�سع والتنوع والرقمنة .ونفخر ،نحن

يف بنك البحرين والكويت� ،أن يكون ريا�ض �ساتر
الرئي�س التنفيذي البحريني الرابع الذي يعترب
من الكفاءات القيادية رفيعة امل�ستوى التي �أثرت
م�سرية البنك و�أ�سهمت يف جناحاته .كما ي�سرين
�أن �أعلن عن تعيني الدكتور عبدالرحمن �سيف،
ليكون الرئي�س التنفيذي البحريني اخلام�س خل ًفا
له».
وبهذه املنا�سبة� ،أعرب ريا�ض �ساتر عن
تقديره وامتنانه ملراد علي مراد ولأع�ضاء جمل�س
الإدارة؛ على توجيهاتهم ال�سديدة وتعاونهم
املثمر طوال فرتة عمله ،كما �شكر م�ساهمي البنك
وم�صرف البحرين املركزي وجميع العاملني يف
بنك البحرين والكويت؛ على دعمهم له طوال
م�سريته يف البنك �إذ كان له الأثر الفعّ ال يف
االرتقاء مب�ستوى �أداء البنك ومنتجاته وخدماته.
و�أ�ضاف« :لقد كان لإميان جمل�س �إدارة البنك
بكفاءة الكوادر القيادية البحرينية ودعمهم
امل�ستمر والالحمدود الأثر الكبري يف موا�صلة

النجاح واال�ستقرار الإداري واملايل للبنك ،وهم
ي�شكرون على ذلك» .ومتنى للرئي�س التنفيذي
اجلديد للمجموعة التوفيق والنجاح يف �أداء مهام
عمله خالل الفرتة القادمة.
رئي�سا
تعيينه
عن
إعالن
من جانبه ،بعد ال
ً
تنفيذ ًيا ملجموعة بنك البحرين والكويت ،توجه
د .عبدالرحمن �سيف بال�شكر �إىل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة وم�صرف البحرين املركزي؛ على ثقتهم
رئي�سا تنفيذ ًيا للمجموعة ،وعلق
الغالية بتعيينه
ً
قائالً« :ي�شرفني تكليف جمل�س الإدارة وثقتهم التي
�أعتز بها للقيام مبهام الرئي�س التنفيذي مل�ؤ�س�سة
رائدة وبنك عريق كبنك البحرين والكويت،
ملوا�صلة م�سرية النجاح التي بد�أها �إخواين ممن
�سبقوين ،و�إين �أتطلع �إىل العمل مع جمل�س �إدارة
وموظفي البنك لتحقيق الأهداف املرج ّوة وتلبية
طموح امل�ساهمني والعمالء واملوظفني ،وكتابة
ف�صل جديد يف تاريخ جناحات البنك مبا يعزز
مكانته حمل ًيا و�إقليم ًيا».

«البحرين والكويت» نّ
يعي عبدالرحمن �سيف ً
رئي�سا تنفيذ ًيا جدي ًدا

�أعلن بيت التمويل الكويتي-
البحرين� ،أحد البنوك الإ�سالمية
الرائدة وم�ساهم رئي�س يف تطوير
القطاع املايل الإ�سالمي مبملكة
البحرين ،ت�أجيل �أق�ساط التمويالت
جلميع العمالء املواطنني واملقيمني
على حد �سواء ،من الأفراد وال�شركات،
ملدة �ستة �أ�شهر ابتدا ًء من �شهر مار�س
اجلاري من دون �أي ر�سوم �أو �أرباح
�إ�ضافية.
وي�أتي هذا القرار متا�ش ًيا مع
توجيهات القيادة الر�شيدة وتعليمات
م�صرف البحرين املركزي ،والتي
تدعو البنوك وم�ؤ�س�سات التمويل
متناهية ال�صغر يف البحرين �إىل
ت�أجيل حت�صيل �أق�ساط التمويالت
جلميع العمالء.
وبهذه املنا�سبة� ،أكد عبداحلكيم
اخلياط الع�ضو املنتدب والرئي�س
التنفيذي لبيت التمويل الكويتي-
البحرين «�أن هذه املبادرة ت�أتي
من منطلق حر�صنا على القيام
مب�س�ؤوليتنا املجتمعية؛ من �أجل
م�ساندة كل العمالء يف مثل هذا
الظرف اال�ستثنائي .كما ت�أتي �ضمن
اجلهود التي تقودها حكومة مملكة
البحرين من خالل م�صرف البحرين
املركزي يف ظل الظروف اال�ستثنائية
التي ت�شهدها البحرين حال ًيا».
كما �أ�ضاف اخلياط�« :إننا نحث
جميع عمالئنا الكرام على ا�ستخدام

عبداحلكيم اخلياط

القنوات الرقمية عرب تطبيق بيتك
جزيل لإجناز جميع املعامالت
امل�صرفية دون احلاجة �إىل زيارة
الفروع ،وذلك متا�ش ًيا مع احلملة
الوطنية ملكافحة انت�شار فريو�س
كورونا (كوفيد  .)19ويف حالة
وجود �أي عوائق تواجه العمالء
الكرام ،نود التنويه �إىل �أن موظفي
مركز االت�صال على �أمت اال�ستعداد
للم�ساعدة».
ومتنى بيت التمويل الكويتي-
البحرين دوام ال�صحة والعافية
للمواطنني واملقيمني يف مملكة
البحرين كافة ،داعني املوىل عز وجل
�أن تتجاوز اململكة هذا التحدي ب�أ�سرع
وقت ،يف ظل اجلهود احلكومية
والوطنية احلثيثة ملنع انت�شاره.
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ال�سيد :ملتزمون بتبني ا�سرتاتيجيات مرنة قائمة على تنويع م�صادر الدخل و�إدارة الأ�صول

عمومية «عقارات ال�سيف» توزع  6.9مليون دينار � ً
أرباحا نقدية للم�ساهمني
عقدت �شركة عقارات ال�سيف �ش.م.ب( .رمز التداول
يف بور�صة البحرين ،)SEEF :ال�شركة الرائدة يف قطاع
التطوير العقاري يف مملكة البحرين ،اجتماع اجلمعية
العامة العادية ال�سنوي ،وذلك يف اخلام�س والع�شرين
من �شهر مار�س اجلاري مبقر بور�صة البحرين يف مرف أ�
البحرين املايل عرب و�سائط االت�صال الإلكرتونية امتثاالً
�إىل التعليمات ال�صادرة من حكومة مملكة البحرين
يف �إطار اجلهود الوطنية للت�صدي لفريو�س كورونا
(كوفيد.)19-
تر�أ�س االجتماع نائب رئي�س جمل�س الإدارة الدكتور
م�صطفى ال�سيد بح�ضور عدد من �أع�ضاء جمل�س الإدارة
والرئي�س التنفيذي لل�شركة �أحمد يو�سف ،ومت خالله
ا�ستعرا�ض ومناق�شة نتائج ال�شركة املالية بالإ�ضافة �إىل
�أبرز �إجنازاتها خالل العام املا�ضي.
و�صادقت اجلمعية العامة ال�سنوية على نتائج ال�سنة
املالية املنتهية بتاريخ  31دي�سمرب  2019وتو�صيات
جمل�س الإدارة والتي ت�ضمنت توزيع �أرباح نقدية
للم�ساهمني بن�سبة � ،%15أي ما ُيعادل جمموعها 6.9
فل�سا بحرين ًيا لل�سهم
مليون دينار بحريني ،بواقع 15
ً
الواحد .ووافقت اجلمعية العامة العادية على ترحيل
مبلغ  1.1مليون دينار بحريني �إىل االحتياطي القانوين،
وتخ�صي�ص مبلغ  0.17مليون دينار بحريني لربامج
ومبادرات امل�س�ؤولية االجتماعية لل�شركة ،وتدوير مبلغ

 2.5مليون دينار بحريني ك�أرباح م�ستبقاة للعام القادم.
أرباحا �صافية حلاملي
وحققت �شركة عقارات ال�سيف � ً
�أ�سهم ال�شركة وقدرها  10.93مليون دينار بحريني
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2019مقارن ًة مع 10.91
مليون دينار بحريني للفرتة نف�سها من العام املا�ضي،
بارتفاع ن�سبته  .%0.11وارتفع �إجمايل الدخل ال�شامل
بن�سبة  %0.67لي�صل �إىل  11.19مليون دينار بحريني
للعام  ،2019مقابل  11.12مليون دينار بحريني للعام

عبداهلل �صالح ً
رئي�سا تنفيذ ًيا للبحرينية الكويتية للت�أمني
ق ّرر جمل�س �إدارة ال�شركة البحرينية
الكويتية للت�أمني (جي �أي جي البحرين)
تعيني الدكتور عبداهلل �صالح �سلطان
رئي�سا تنفيذ ًيا لل�شركة ابتدا ًء من �أول �أبريل
ً
 ،2020وذلك خل ًفا لإبراهيم الري�س الذي
�سيتقاعد عن العمل ابتدا ًء من التاريخ
نف�سه.
قبل ان�ضمامه لل�شركة البحرينية
الكويتية للت�أمني (جي �أي جي البحرين)،
�شغل الدكتور عبداهلل العديد من املنا�صب
الإدارية العليا� ،إذ �شغل من�صب الرئي�س
التنفيذي للعمليات يف جمموعة الدوحة
للت�أمني ،كما �أن لديه خربة مهنية وا�سعة
يف جمال �إعادة الت�أمني التي اكت�سبها خالل
فرتة عمله مع املجموعة العربية للت�أمني
(�أريج) وقد مكنته كفاءاته الإدارية من
متثيل �شركته ال�سابقة يف العديد من
جمال�س �إدارات ال�شركات التابعة .وي�سهم
حال ًيا بخربته املهنية الوا�سعة للنهو�ض
بقطاع الت�أمني يف مملكة البحرين من
خالل ع�ضويته يف جمال�س �إدارة جمعية
الت�أمني البحرينية ،كما مت تعيينه م�ؤخ ًرا
يف ع�ضوية جمل�س �إدارة ال�شركة املتحدة
للت�أمني.
جتدر الإ�شارة �إىل �أن الدكتور عبداهلل
م�ؤمن قانوين وحا�صل على ترخي�ص
الزمالة «�إف�.سي�.أي�.أي» من معهد الت�أمني

عبداهلل �صالح

القانوين باململكة املتحدة� ،إ�ضافة �إىل
ح�صوله على م�ؤهالت مهنية معتمدة مثل
الـ«�أي�.آر�.إم» والـ«�سي�.سي�.إم» ب�أمريكا،
كما حاز م�ؤخ ًرا على درجة الدكتوراه من
كلية �إدارة الأعمال ال�سوي�سرية بعد فرتة
وجيزة من ح�صوله على درجة املاج�ستري
يف �إدارة الأعمال من جامعة �سرتاثكاليد يف
غال�سكو.
وبهذه املنا�سبة ،علق رئي�س جمل�س
�إدارة ال�شركة البحرينية الكويتية للت�أمني
(جي �أي جي البحرين) مراد علي مراد
بالقول« :ي�سعدين بالنيابة عن جميع
�أع�ضاء جمل�س �إدارة البحرينية الكويتية
للت�أمني الرتحيب بالدكتور عبداهلل �سلطان
ل�شغل هذا املن�صب ،متمن ًيا له ولبقية طاقم
الإدارة التنفيذية كل النجاح والتوفيق».

مكنا�س :ن�ؤيد �إن�شاء �صندوق
تكافلي لدعم جهود مكافحة كورونا
�أعرب رجل الأعمال �أكرم مكنا�س عن دعمه
وت�أييده الكامل ملقرتح جمل�س النواب ب�إن�شاء
�صندوق تكافلي يخت�ص بجميع امل�ساهمات
والتربعات من رجال الأعمال وال�شركات
الوطنية والبنوك والأفراد باملجتمع البحريني،
وتكون خم�ص�صة للجهود املبذولة ملكافحة
ومنع انت�شار فريو�س كورونا والكوارث
الأخرى ،م�ؤكدًا يف الوقت ذاته �أهمية عمل
اجلميع يدًا بيد للخروج من الأزمة احلالية.
وقال مكنا�س �إن خم�ص�صات هذا
ال�صندوق ميكن �أن تخ�ص�ص لدعم القطاع
ال�صحي واجلهود احلكومية املبذولة للحد من
انت�شار هذا الفايرو�س ،و�أ�ضاف «ن�شاهد بفخر
و�إعجاب ما تقوم به احلكومة بتوجيهات من
جاللة امللك املفدى ومتابعة حثيثة من �سمو
ويل العهد من �إجراءات الحتواء تف�شي هذا
الفايرو�س ،و�شاهدنا كيف حتولت مدينة
املعار�ض �إىل مركز خدمات �صحية كبري جدا
ومتكامل� ،إ�ضافة �إىل املرافق ال�صحية يف املطار،
ويف �سرتة ،ويف �أبنية العزل ال�صحي� ،إ�ضافة
�إىل الفريق الكبري واملخل�ص من الكوادر الطبية
وال�صحية التي تعمل ليل نهار لهذا الهدف».
و�أ�شار �إىل �أن �أزمة كورونا احلالية جاءت
أ�سا�سا من
يف وقت تعاين فيه احلكومات � ً
نق�ص املوارد املالية ب�سبب انخفا�ض �أ�سعار
النفط ،وهو ما تفاقم يف الآونة الأخرية عندما
هوى النفط �إىل �أقل من  30دوال ًرا للربميل.
و�أ�ضاف «ننظر ب�إعجاب واحرتام �إىل ما قامت
به احلكومات يف دول اخلليج العربي رغم
ذلك ،عندما �أعلنت عن تخ�صي�ص حزمات �إنفاق
ملواجهة الآثار ال�سلبية لفايرو�س كورونا،
مبا يف ذلك مملكة البحرين التي �أعلنت عن

 .2018كما ارتفعت الأرباح الت�شغيلية للعام 2019
بن�سبة  1.86%لت�صل �إىل  15.13مليون دينار بحريني،
مقارنة مع مبلغ  14.85مليون دينار بحريني الذي
�سجلته ال�شركة للفرتة نف�سها من العام املا�ضي.
ومبنا�سبة انعقاد اجتماع اجلمعية العمومية العادية،
�صرح م�صطفى ال�سيد« :لقد �سجل عام  2019نتائج مالية
�إيجابية ت�ضاف �إىل ر�صيد �إجنازات �شركة عقارات ال�سيف،
وتعك�س هذه النتائج حر�صنا على موا�صلة م�ساعينا

نحو �آفاق �أرحب لتعزيز ريادتنا يف قطاعات التطوير
العقاري والتجزئة وال�ضيافة والرتفيه ،والتزامنا بتبني
ا�سرتاتيجيات مرنة قائمة على تنويع م�صادر الدخل
واتباع ا�سرتاتيجية فعالة لإدارة �أ�صول ال�شركة .ويعود
الف�ضل كذلك يف ت�سجيل هذه النتائج الإيجابية �إىل مَت ُكن
ال�شركة بنجاح من �إدارة و�ضبط النفقات ،مع تطبيق
ُخطط تهدف �إىل تنمية �أن�شطة الأعمال احلالية ،وا�ستحداث
م�صادر دخل وعوائد جديدة ،ف�ضالً عن تقوية �أُطر العمل
وحوكمة ال�شركات».
وبدوره ،قال الرئي�س التنفيذي ل�شركة عقارات
ال�سيف �أحمد يو�سفُ « :ي�شكل العام  2020مرحلة مهمة
يف تاريخ ال�شركة� ،إذ �سي�شهد افتتاح م�شروع الليوان يف
الربع الأخري من هذه ال�سنة والذي ُي�ش ّكل �إ�ضافة نوعية
لوجهات الت�سوق والرتفيه يف اململكة .وتتمحور ر�ؤيتنا
طويلة املدى حول �أن نكون يف ريادة مقدمي اخلدمات
الرتفيهية مبملكة البحرين من خالل تطوير وتقدمي
جتارب فريدة تلبي طموح وتطلعات عمالئنا لأ�سلوب
حياة ع�صري ،فنحن الآن ب�صدد �إطالق �أكرب مركز ترفيهي
عائلي يف مملكة البحرين �ضمن م�شروع الليوان� ،إ�ضاف ًة
لتو�سع مركز (جامبولني) يف خمتلف مناطق اململكة .كما
�ستوا�صل املجمعات التجارية ت�شكيل النواة الرئي�سية
لأعمالنا بينما نعمل جاهدين لتنويع حمفظتنا اال�ستثمارية
يف خمتلف القطاعات».

«مواقف ال�سيارات» توزع � ً
أرباحا بقيمة  5فلو�س لل�سهم الواحد على م�ساهميها
عقدت اجلمعية العامة
ل�شركة البحرين ملواقف ال�سيارات
�ش.م.ب ،.املدرجة يف بور�صة
البحرين حتت رمز التداول
( ،)CPARKاجتماعها ال�سنوي
العام لعر�ض نتائجها املالية
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 2019وتوقعاتها امل�ستقبلية،
وذلك يوم �أم�س الأربعاء املوافق
 25مار�س  2020يف فندق (داون
تاون روتانا) بقاعة (االجتماعات
بال�س � ،)1إذ وافق امل�ساهمون
على النتائج املالية املدققة
لل�شركة لل�سنة املالية املنتهية
يف  31دي�سمرب  ،2019كما
مت �إقرار تو�صية جمل�س الإدارة
بتوزيع �أرباح نقدية بن�سبة ،%5
�أي ما يعادل  546,513دينا ًرا
بحرين ًيا بقيمة  5فلو�س لل�سهم
الواحد.
ت�شري النتائج �إىل الأداء املميز
لل�شركة خالل العام ،2019
حيث ارتفع �صايف الأرباح �إىل
 888,035دينا ًرا بحرين ًيا،
وهو املعدل الأف�ضل لل�شركة على
الإطالق ،وذلك بزيادة ن�سبتها
 ،%23مقارنة بـ 722,034
دينا ًرا بحرين ًيا للعام  ،2018كما
ارتفعت الإيرادات الإجمالية �إىل
 2,048,069دينا ًرا بحرين ًيا،
مقارنة بـ  1,573,438دينا ًرا
بحرين ًيا للعام  ،2018حيث
بلغت ن�سبة �صايف الأرباح
للإيرادات الإجمالية .%43
من اجلدير بالذكر �أنه بتاريخ

 20يونيو � ،2019أ�صدرت
ال�شركة  40مليون �سهم عادي
فل�سا لل�سهم ل�صالح
بقيمة ً 150
�شركة البحرين لال�ستثمار
العقاري «�إدامة» �ش.م.ب.
(مقفلة) ،وذلك مقابل ح�صول
ال�شركة على حق االنتفاع يف
مبنى الرتمينال الكائن مبنطقة
العدلية ملدة  99عا ًماُ ،يجدد
تلقائ ًيا للفرتة ذاتها .وعليه تغريت
ح�ص�ص امل�ساهمني لتحل �شركة
�إدامة �أوالً بن�سبة  ،%36,26تليها
الهيئة العامة للت�أمني االجتماعي
بن�سبة  ،%33,57ثم �شركة املركز
العقاري التجاري الكويتي بن�سبة
 ،%13,60و�أخرى عامة بن�سبة
.%16,57
�ساهمت هذه املعاملة يف
حتقيق ال�شركة لنتائج ت�شغيلية
غري م�سبوقة� ،إذ ارتفعت الإيرادات
الت�شغيلية �إىل 1,662,612
دينا ًرا بحرين ًيا ،مقارنة بـ
 1,220,166دينا ًرا بحرين ًيا
للعام  ،2018وذلك بزيادة

ن�سبتها  ،%36وهي الن�سبة الأعلى
يف تاريخ ال�شركة ،ويعزى ذلك
ب�شكل رئي�سي لإيرادات الإيجار
الإ�ضافية من مبنى الرتمينال،
والذي �ساهم � ً
أي�ضا يف منو دخل
مواقف ال�سيارات.
ويف تعليقه على هذه النتائج،
قال �أمني �أحمد العري�ض رئي�س
جمل�س �إدارة �شركة البحرين
ملواقف ال�سيارات« :هذه النتائج
املميزة هي بداية الطريق لتحقيق
الأهداف اال�سرتاتيجية التي نطمح
لها جميعً ا يف �شركة البحرين
ملواقف ال�سيارات ،والتي ت�صب يف
تطوير اخلدمات واملرافق احليوية
املتاحة للعامة .بالإ�ضافة لذلك،
فاخلطة اال�سرتاتيجية التي يتم
ر�سمها الآن تهدف �إىل تو�سيع
حمفظة الأعمال اال�ستثمارية
لل�شركة لت�شمل �إن�شاء م�شاريع
م�ستدامة مع م�ؤ�س�سات القطاع
العام ،والتعاون مع القطاع
اخلا�ص � ً
أي�ضا يف كل ما من �ش�أنه
الرقي بالبنية التحتية ،وتطوير

خدمة العامة وتنمية االقت�صاد
الوطني».
ومن جانبه� ،صرح طارق علي
اجلودر الرئي�س التنفيذي ل�شركة
البحرين ملواقف ال�سيارات:
«ي�سعدنا �أن ن�شارك امل�ساهمني
هذه النتائج التي تعد الأف�ضل يف
تاريخ ال�شركة ،والتي تتما�شى
مع ا�سرتاتيجيتنا املعنية بزيادة
منو الأ�صول وعوائد امل�ساهمني.
حقق الفريق زيادة يف �صايف
الربح بن�سبة قدرها  %23خالل
العام املا�ضي ،ونحن ن�سعى
جادين يف �إدارة ال�شركة للحفاظ
على هذا النمط ،حيث �إن اخلطة
اال�سرتاتيجية التي نعمل على
ت�صميمها ملدة � 5أعوام تهدف
�إىل حتقيق نقلة نوعية يف
خدمات ال�شركة من خالل �إعادة
ا�ستغالل �أ�صولها ،التي لن تعود
جمرد مبانٍ ملواقف ال�سيارات بل
�ست�صبح مراكز تنقل متطورة
بف�ضل التكنولوجيا املتقدمة التي
نطمح لتبنيها».

عمومية «ا�سـترياد» تعتمد تـوزيع � 10%أرباحً ا للم�ساهمني..

الري�س :بـد�أنا جنني ثمار اال�سرتاتيجية اجلديدة
�أكرم مكنا�س

حزمة بقيمة �أكرث من �أربع مليارات دينار
لهذه الغاية» .و�أو�ضح مكنا�س �أن جزءًا من
خم�ص�صات ال�صندوق التكافلي ميكن �أن يذهب
� ً
أي�ضا للمواطنني امل�صابني بفايرو�س كورونا
والذين يف احلجر ال�صحي و�أولئك الأكرث
تت�ضر ًرا منه ،خا�صة الذين ال ميلكون مدخوالً
ثاب ًتا� ،أو الذين فقدوا �أعمالهم نتيجة للأو�ضاع
االقت�صادية ال�صعبة.
و�أكد �أنه يتفق ب�شكل كامل مع ما قاله عدد
من النواب يف جل�ستهم (الثالثاء  25مار�س)
حول �أن «البحرين ت�ستاهل» ،واحلكومة مل
تق�صر مع التجار ،لكنه �أ�ضاف �أنه «من غري
ّ
امل�ستحب ظلم التجار واتهامهم باالبتعاد عن
امل�ساهمة يف خدمة البحرين».
و�أ�شار �إىل �أنه مثلما تطوع �أكرث من خم�سة
�آالف بحريني ومقيم يف احلملة الوطنية لدعم
جهود مكافحة فايرو�س كورونا ،ف�إن التجار
� ً
أي�ضا يبادرون �إىل دعم تلك اجلهود .و�أو�ضح
�أن �أوجه الدعم قد تكون مادية �أو عينية مثل
تخ�صي�ص فندق ليكون مقرا للحجر ال�صحي،
وغري ذلك.

�أكد رئي�س جمل�س �إدارة
�شركة ا�سترياد اال�ستثمارية ه�شام
الري�س� ،أن اال�سرتاتيجية اجلديدة
التي مت البدء بها خالل عام
� ،2019ساهمت ب�شكل �إيجابي يف
حتقيق منو كبري ب�صايف الأرباح.
وقال الري�س يف ت�صريحات
�صحفية على هام�ش انعقاد
اجلمعية العمومية العادية
لل�شركة التي عقدت يوم �أم�س
االربعاء� ،إن اخلطوات اجلريئة
التي اتخذتها ال�شركة ب�إعادة تركيز
عملياتها ،وتنويع م�صادر الدخل،
وحتويل ال�شركة من م�ساهم
بن�سب ب�سيطة يف اال�ستثمارات �إىل
مدير لها ،نتج عنها حتقيق عوائد
�أعلى للم�ساهمني.
و�أ�شار الري�س �إىل �أن امليزانية
العمومية لل�شركة تت�سم بالقوة
مع االحتفاظ ب�سيولة عالية،
حيث يتم ا�ستثمار حوايل %63
من الأ�صول يف ا�ستثمارات قابلة
للت�سييل.

ومن خالل االجتماع ،مت
التطرق �إىل الهوية اجلديدة
ل�شركة «ا�سترياد» التي مت الك�شف
عنها م�ؤخ ًرا ،حيث بني الري�س �أن
الهوية اجلديدة تعك�س الثقة يف
قدرة ال�شركة على اغتنام الفر�ص
وحت�سني االداء يف حقبة جديدة
مليئة بالفر�ص با�ستثمارات
ملهمة.
ومن جانب �آخر� ،أقرت
اجلمعية العمومية يف اجتماعها

الذي جرى عن طريق و�سيلة
االت�صال الإلكرتونية «زووم»،
ب�سهولة وي�سر ،وبن�صاب بلغ
 ،%61.63جميع البنود املدرجة
يف جدول االعمال .و�صادقت
على تقرير مدققي احل�سابات
اخلارجيني حول البيانات املالية
لل�شركة عن ال�سنة املنتهية يف 31
دي�سمرب .2019
كما وافقت اجلمعية على
حتويل مبلغ  725دينا ًرا �إىل

احل�ساب االحتياطي القانوين.
وكما �أقرت اجلمعية كذلك
تو�صية جمل�س الإدارة بتوزيع
�أرباح نقدية للم�ساهمني قدرها
 10فلو�س لل�سهم الواحد
والبالغة  1,3950,042دينا ًرا
بحرين ًيا ،واعتمدت تخ�صي�ص
مبلغ  50,000دينار بحريني
للأعمال اخلريية ،وترحيل مبلغ
 1,254,420للأرباح امل�ستبقاة.
كما �صادقت على تقرير
حوكمة ال�شركات ل�سنة 2019
والتزامها مبتطلبات وزارة
التجارة وال�صناعة وال�سياحة
وم�صرف البحرين املركزي.
ووافقت على العمليات التي
جرت خالل ال�سنة املالية
املنتهية مع الأطراف ذات
العالقة .و�أبر�أت ذمة �أع�ضاء
جمل�س الإدارة على ت�صرفاتهم
عن ال�سنة املنتهية .و�أعيد تعيني
مدققي احل�سابات اخلارجيني
لل�سنة املالية .2020
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عمومية امل�صرف اخلليجي ُتعقد عرب و�سائط االت�صال املرئي وبن�صاب قانوين بلغ % 77.23

مال �إ�ضايف بقيمة  200مليون دوالر
املوافقة على �إ�صدار �صكوك كر� ِ
أ�س ٍ
عقد امل�صرف اخلليجي التجاري اجتماع اجلمعية
العامة العادية وغري العادية ال�سنوي ،وذلك �صباح يوم
�أم�س الأربعاء املوافق  25مار�س 2020م عرب و�سائط
االت�صال املرئي بن�صابٍ قانوين بلغ  ،%77.23وقد تر�أ�س
االجتماع ه�شام �أحمد الري�س ع�ضو جمل�س الإدارة ممثل
املجل�س يف االجتماع بح�ضور �سطام الق�صيبي الرئي�س
التنفيذي وعدد من �أع�ضاء فريق الإدارة التنفيذية،
ومب�شاركة امل�ساهمني وممثلي هيئة الرقابة ال�شرعية
ومدققي احل�سابات واجلهات الرقابية عرب نظام التوا�صل
املرئي ،ويف بداية االجتماع �أ�شار ه�شام الري�س �إىل �أنه
نظ ًرا لتعذر تطبيق االقرتاع ال�سري الكرتونيًا فقد مت
احل�صول على موافقة م�صرف البحرين املركزي لتمديد
فرتة �أعمال جمل�س الإدارة احلايل ملدة �ستة �شهور ،وعليه
مت حذف البند املتعلق برت�شيح / تعيني � 10أع�ضاء
ملجل�س الإدارة لفرتة الثالث �سنوات القادمة ،ومن ثم
انتقل م�ساهمو امل�صرف �إىل اال�ستماع لتقارير جمل�س
الإدارة وهيئة الرقابة ال�شرعية ومدققي احل�سابات عن
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م ،ومناق�شة
البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2019م
وامل�صادقة عليها.
ووافقت اجلمعية العامة العادية على �إلغاء �إدراج
�أ�سهم امل�صرف ب�سوق دبي للأوراق املالية ،وتفوي�ض
جمل�س الإدارة التخاذ كافة الإجراءات الالزمة يف هذا
ال�ش�أن ،وذلك بعد �أخذ املوافقات املطلوبة من اجلهات
الرقابية .كما وافقت اجلمعية العامة العادية على تعيني
�صانع لل�سوق للم�صرف وا�ستخدام ما ال يتعدّى  %3من
�إجمايل �أ�سهم امل�صرف ال�صادرة من �أجل �صناعة ال�سوق،
وتفوي�ض جمل�س الإدارة �أو من يف ّو�ضهم املجل�س بتعيني

�صانع ال�سوق وحتديد �أتعابه والقيام بكافة التدابري
الالزمة لتنفيذ ما ورد والتوقيع على جميع امل�ستندات
والعقود ذات العالقة ،وذلك بعد احل�صول على موافقة
م�صرف البحرين املركزي.
فيما وافقت اجلمعية العامة غري العادية على تو�صية
جمل�س الإدارة بتخفي�ض ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع
للم�صرف من  105.000.000دينار بحريني مو ّزعة
على � 1.050.000.000سهم بقيمة ا�سمية وقدرها 100
فل�س لكل �سهم� ،إىل  89.211.948دينار بحريني موزع
على � 892.119.480سهم بقيمة ا�سمية وقدرها 100
فل�س لكل �سهم ،من خالل �إطفاء اخل�سائر املرتاكمة بقيمة
 15.788.052دينار بحريني بعد �أخذ موافقة م�صرف
البحرين املركزي .كما وافقت اجلمعية العامة غري العادية
على تو�صية جمل�س الإدارة ب�إ�صدار �صكوك كر�أ�س مال
�إ�ضايف �ضمن ال�شريحة الأوىل الداعمة لقاعدة ر�أ�س املال

ت�صل قيمتها �إىل  200.000.000دوالر �أمريكي ،وتخويل
املجل�س التخاذ كافة القرارات ب�ش�أن حتديد الربح ومبالغ
الإ�صدار وتوقيتها وباقي التفا�صيل اخلا�صة ب�إ�صدار
ال�صكوك ،وذلك بعد �أخذ موافقة م�صرف البحرين املركزي.
ومبنا�سبة انعقاد اجلمعيتني العامة العادية وغري
العادية� ،ص ّرح رئي�س االجتماع ه�شام �أحمد الري�س
«ندخل العام احلايل 2020م با�سرتاتيجية جديدة
مدعومة ب�إ�ضافة ر�أ�سمال �ضمن ال�شريحة الأوىل الداعمة
لقاعدة ر�أ�س املال مببلغ ي�صل �إىل  200مليون دوالر
�أمريكي ،و�سيكون لرفع ر�أ�س املال انعكا�س �إيجابي على
عمليات امل�صرف و�أدائنا الت�شغيلي ،مع قدرتنا على دعم
الأن�شطة التجارية ب�صورة �أكرب� ،إىل جانب تعزيز النمو
من خالل التخل�ص من الأ�صول غري املد ّرة للدخل والدخول
يف م�شاريع �أكرب وتخفي�ض كلفة التمويل وتقوية كفاية
ر�أ�س املال».

اقت�صاد
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«اخلليج املتحد القاب�ضة» تعقد اجتماع
اجلمعية العمومية العادي للم�ساهمني
عقدت �شركة اخلليج املتحد القاب�ضة �ش.م.ب( .م)
�أم�س اجتماع اجلمعية العمومية العادي .و�أقر م�ساهمو
ال�شركة جميع بنود جدويل الأعمال ،مبا فيها امل�صادقة
على البيانات املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
.2019
وقد تر�أ�س حممد هارون ،ع�ضو جمل�س الإدارة
امل�ستقل ،اجتماع اجلمعية العمومية العادية الذي عقد
يف برج بنك اخلليج املتحد باملنطقة الدبلوما�سية ،مملكة
البحرين بتمثيل ن�سبة  %98.2من م�ساهمي ال�شركة.
هذا ،وقد �أعلنت �شركة اخلليج املتحد القاب�ضة يف
ال�شهر املا�ضي عن حتقيق ربح �صايف عائد �إىل م�ساهمي
ال�شركة الأم قدره  9.5مليون دوالر �أمريكي ،بواقع
خ�سارة بقيمة � 1.11سن ًتا �أمريك ًيا لل�سهم الواحد ،وذلك
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  .2019وقام امل�ساهمون
خالل االجتماع باملوافقة على جميع املخ�ص�صات الواردة
يف جدول �أعمال االجتماع.
وبناء على عملية االنتخاب ،قام امل�ساهمون بانتخاب
الأع�ضاء التالية �أ�سمائهم ك�أع�ضاء يف جمل�س الإدارة ملدة
ثالث �سنوات من  2023-2020وهم :م�سعود حيات،
رئي�س جمل�س الإدارة ،في�صل العيار ،نائب رئي�س جمل�س
الإدارة� ،سعدون علي ،ع�ضو تنفيذي ،طارق عبدال�سالم،
ع�ضو تنفيذي ،مبارك امل�سقطي ،ع�ضو م�ستقل ،بدر
العو�ضي ،ع�ضو م�ستقل ،حممد هارون ،ع�ضو م�ستقل
ومازن حوا ع�ضو تنفيذي.
وبالنيابة عن جمل�س الإدارة� ،أعرب حممد هارون
عن خال�ص التقدير واالمتنان حلكومة مملكة البحرين
لدعمها املتوا�صل كما �أعرب عن خال�ص ال�شكر واالمتنان
للجهات التنظيمية والرقابية يف الدول املختلفة التي
متار�س فيها �شركة اخلليج املتحد القاب�ضة �أعمالها
و�أن�شطتها لتوجيهاتها ال�سديدة وتعاونها البناء.

