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 4.94مليون دينار �صايف �أرباح البحرين الوطنية القاب�ضة يف 2020
�أعلنت �شركة البحرين الوطنية القاب�ضة عن نتائجها
املالية للف�صل الرابع ولل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
.2020
على �صعيد نتائج الف�صل الرابع للعام ،2020
حققت املجموعة �صايف ربح عائد �إىل م�ساهمي ال�شركة
وقدره  1.05مليون دينار بحريني ،باملقارنة مع 251
�ألف دينار بحريني خالل الفرتة املماثلة من العام املا�ضي،
وذلك بارتفاع قدره  .%317كما ارتفعت ربحية ال�سهم يف
الف�صل الرابع لعام � 2020إىل  9.3فل�س باملقارنة مع 2.3
فل�س لل�سهم الواحد يف الفرتة املماثلة من العام املا�ضي.
�أما �إجمايل الدخل ال�شامل العائد مل�ساهمي ال�شركة للف�صل
الرابع من عام  2020فقد ارتفع �إىل  2.39مليون دينار
بحريني ،باملقارنة مع � 870ألف دينار بحريني للفرتة
نف�سها من العام املا�ضي ،وذلك بزيادة قدرها .%174
كما ارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني للف�صل الرابع من
عام  2020بن�سبة � %43إىل  9.23مليون دينار بحريني
باملقارنة مع  6.46مليون دينار بحريني للفرتة املماثلة
من العام املا�ضي� ،أما �صايف الأق�ساط املكت�سبة فقد بلغ
خالل الف�صل الرابع من هذا العام  4.08مليون دينار
بحريني ،مقارنة مع  4.32مليون دينار بحريني لنف�س
الفرتة من العام املا�ضي ،وذلك بانخفا�ض قدره  .%6كما
حققت املجموعة �صايف ربح اكتتاب خالل الربع الرابع
بلغ � 527ألف دينار بحريني ،باملقارنة مع خ�سارة
قدرها � 168ألف دينار بحريني للف�صل الرابع من العام
املا�ضي .وارتفع �صايف �إيراد اال�ستثمارات بعد خ�صم
خ�سائر انخفا�ض القيمة بن�سبة � %9إىل � 601ألف دينار
بحريني باملقارنة مع � 551ألف دينار بحريني للف�صل
الرابع من العام املا�ضي ،كما ارتفعت ح�صة املجموعة من
�أرباح ال�شركات الزميلة بن�سبة  %36خالل الف�صل الرابع
وبلغت � 503آالف دينار بحريني باملقارنة مع � 370ألف

فاروق امل�ؤيد

دينار بحريني للفرتة املماثلة من العام املا�ضي.
�أما على �صعيد نتائج ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2020فقد حققت املجموعة �صايف ربح عائد �إىل
م�ساهمي ال�شركة وقدره  4.94مليون دينار بحريني،
باملقارنة مع  4.79مليون دينار بحريني للعام ال�سابق،
وذلك بزيادة قدرها  .%3وارتفعت ربحية ال�سهم �إىل
 43.8فل�س مقارنة مع  42.6فل�س للعام املا�ضي� .أما
�إجمايل الدخل ال�شامل العائد مل�ساهمي ال�شركة فقد ارتفع
�إىل  5.92مليون دينار بحريني ،باملقارنة مع 6.71
مليون دينار بحريني للعام املا�ضي ،وذلك بانخفا�ض
قدره .%12
وارتفع �إجمايل �أق�ساط الت�أمني بن�سبة � %9إىل 36.7
مليون دينار بحريني مقابل  33.8مليون دينار بحريني
يف � .2019أما �صايف الأق�ساط املكت�سبة فقد بلغ 16.5
مليون دينار بحريني مقارنة مع  17.51مليون دينار
بحريني للعام املا�ضي وذلك بانخفا�ض قدره  .%5ويعزى
هذا االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إىل ارتفاع �أق�ساط �إعادة

�سمري الوزان

ً
ملحوظا حيث
الت�أمني .كما �أظهرت �أرباح االكتتاب حت�س ًنا
بلغت  3.60مليون دينار بحريني خالل عام 2020
باملقارنة مع  2.06مليون دينار بحريني للفرتة املماثلة
من العام املا�ضي ،بارتفاع قدره  .%75ويعود ذلك يف
املقام الأول �إىل انخفا�ض �صايف املطالبات ،وخا�صة يف
قطاع ال�سيارات� .أما على �صعيد �صايف �إيراد اال�ستثمارات
فقد انخف�ض بعد خ�صم خ�سائر انخفا�ض القيمة بن�سبة
� %21إىل  2.39مليون دينار بحريني باملقارنة مع 3.01
مليون دينار بحريني يف عام  ،2019بينما انخف�ضت
ح�صة املجموعة من �أرباح ال�شركات الزميلة بن�سبة %37
وبلغت  1.02مليون دينار بحريني باملقارنة مع 1.62
مليون دينار بحريني من العام املا�ضي.
وارتفع �إجمايل حقوق امل�ساهمني (بعد ا�ستبعاد حقوق
الأقلية) �إىل  57.25مليون دينار بحريني يف نهاية عام
 ،2020باملقارنة مع  53.84مليون دينار بحريني يف
نهاية العام املا�ضي ،وذلك بارتفاع قدره  .%6بينما ارتفع
�إجمايل املوجودات �إىل  110.69مليون دينار بحريني،

باملقارنة مع  105.83مليون دينار بحريني يف نهاية
العام املا�ضي ،وذلك بارتفاع قدره .%5
وبالنظر �إىل الأداء القوي يف عام  ،2020وبعد مراعاة
املتطلبات امل�ستقبلية للمجموعة ،ي�سر جمل�س الإدارة �أن
يو�صي بتوزيع �أرباح نقدية �سنوية بن�سبة  %22خا�ضع
ملوافقة م�ساهمي ال�شركة يف اجتماع اجلمعية العمومية،
وذلك باملقارنة مع ن�سبة  %22املعتمدة لعام .2019
وعلق فاروق امل�ؤيد ،رئي�س جمل�س الإدارة الذي
تر�أ�س االجتماع قائالً�« :إنه ملن دواعي �سروري �أن �أبلغ
م�ساهمينا �أنه يف عام  2020جتاوزت املجموعة الأرباح
القيا�سية التي حققتها يف عام  .2019ت�أتي هذه النتيجة
املر�ضية ب�شكل خا�ص يف ظل الظروف ال�صعبة التي
واجهتنا جميعً ا يف عام  ،2020حيث مررنا يف الن�صف
الأول من عام  2020بالعديد من التحديات ،و�أظهرت
املجموعة التزا ًما قو ًيا جتاه �أ�صحاب امل�صلحة خالل هذه
الفرتة ال�صعبة وانعك�س تطبيع ظروف العمل يف الأداء
القوي ل�شركات الت�أمني التابعة والزميلة لدينا .ومع
ا�ستمرار �أنباء �سالالت الفريو�س اجلديدة يف كبح الن�شاط
االقت�صادي ،من املهم بالن�سبة لنا �أال نتقاع�س يف نهجنا»
وعلق �سمري الوزان ،الرئي�س التنفيذي للمجموعة
قائالً« :ي�سعدنا �أن نحقق �أعلى �صايف ربح يف الـ 11
عا ًما املا�ضية على الرغم من هذه البيئة ال�صعبة .فبينما
انخف�ضت �أق�ساط الت�أمني على ال�سيارات ب�سبب انخفا�ض
مبيعات ال�سيارات ،متكنا من الدفاع عن املحفظة ب�شكل
جيد على الرغم من ال�ضغوط التناف�سية ال�شديدة .وقد قام
فريق املطالبات واال�سرتداد بعمل جدير بالثقة على الرغم
من اال�ضطرابات خا�صة يف الن�صف الأول من العام .كما
بذل موظفونا ق�صارى جهدهم ل�ضمان عدم ت�أثر خدمات
العمالء وامل�شاريع الرئي�سية للمجموعة ك�إمتام العمل
على النظام الأ�سا�سي لتكنولوجيا املعلومات».

�إنف�ستكورب ت�ستحوذ على �شركة
«كي �إ�س �إم كون�سلتنغ» الأمريكية

«�سوليدرتي البحرين» حتقق � ً
أرباحا بقيمة  3.08مليون دينار لـ 2020

حممد
ال�سادة

�أعلنت �سوليدرتي البحرين� ،إحدى ال�شركات التابعة
ملجموعة �سوليدرتي القاب�ضة ،حتقيق �أرباح �صافية يف
حمفظة امل�ساهمني بلغت � 710آالف دينار بحريني للأ�شهر
الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل �صايف �أرباح
� 720ألف دينار بحريني عن الفرتة املماثلة من العام
ال�سابق ،ما ميثل انخفا�ضا ً بن�سبة  .%1وقد بلغ العائد
الأ�سا�سي لل�سهم  5.92فل�س لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية
يف  31دي�سمرب  2020مقابل  6.00فل�س للفرتة املماثلة
ال�سابقة من عام  .2019وقد بلغ جمموع الدخل ال�شامل
العائد اىل امل�ساهمني  885الف دينار بحريني خالل اال�شهر
الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل � 688ألف
دينار للفرتة املماثلة ال�سابقة من العام  ،2019ما ميثل
ارتفاعا ً بن�سبة .%29
وبلغت �صايف ارباح حمفظة امل�ساهمني 2.685
مليون دينار بحريني خالل ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2020مقابل �صايف ارباح بلغت  2.616مليون دينار
بحريني عن الفرتة املماثلة من العام ال�سابق ،ما ميثل زيادة
بن�سبة  .%3كما ارتفع العائد اال�سا�سي لل�سهم لي�صل اىل
 22.38فل�س للعام  2020مقابل  21.81فل�س للفرتة
املماثلة يف العام  .2019وقد بلغ جمموع الدخل ال�شامل
العائد �إىل امل�ساهمني  2.860مليون دينار بحريني خالل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل 2.859
مليون دينار بحريني للفرتة املماثلة ال�سابقة يف العام
 ،2019وهو ما ال ميثل �أي تغيري.
وبلغ �إجمايل �أرباح ال�شركة � 947ألف دينار بحريني
للأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل
�إجمايل �أرباح � 899ألف دينار بحريني عن الفرتة املماثلة
من العام ال�سابق ،ما ميثل ارتفاعًا بن�سبة  .%5وبلغ �إجمايل
�أرباح ال�شركة  3.079مليون دينار بحريني لل�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقارنة ب�إجمايل ربح قدره
 2.903مليون دينار بحريني يف العام ال�سابق ،بن�سبة
زيادة قدرها  %6وذلك ناجت عن حت�سن �أداء االكتتاب.
وبلغت حقوق امل�ساهمني يف  31دي�سمرب ،2020
ً
مبلغا قدره  28.328مليون دينار بحريني مقارنة بـمبلغ
 27.267مليون دينار بحريني يف  31دي�سمرب  ،2019ما

�أعلنت �إنف�ستكورب �أم�س �أن �إحدى ال�شركات التابعة
لها قد ا�ستحوذت على ح�صة الأغلبية يف «كي �إ�س �إم
كون�سلتنغ»  ،KSM Consultingوهي �شركة ا�ست�شارية
رائدة متخ�ص�صة يف حتليل البيانات والتكنولوجيا
والتحول الرقمي ،وذلك با�ستحواذها من Renovus
 Capital Partnersالتي �ست�ستمر يف احلفاظ على ح�صة
الأقلية يف «كي �إ�س �إم» .ومل يتم الإف�صاح عن �شروط
ال�صفقة.
يقود «كي �إ�س �إم» الرئي�س التنفيذي مارك كا�سويل
والرئي�س جون روت�ش ،وهما �سي�ستمران يف هذا املهمة
لقيادة ال�شركة �أثناء منوها .وقد حققت ال�شركة يف �شكل
ثابت منوا ً يفوق  %10من خالل توفري خدمات ا�ستثنائية
ت�ضمن جتاوز حتديات �أ�سا�سية ،مثل ت�سريع عمليات
الدمج واال�ستحواذ من خالل �إعداد تقارير ببيانات �شاملة
ووافية وحتقيق تكامل التكنولوجيا.
قال حممد ال�سادة ،رئي�س �سوق البحرين والكويت يف
�إنف�ستكورب للرثوات اخلا�صة« :متثل �شركة (كي �إ�س �إم)
فر�صة ا�ستثمارية جذابة للغاية بف�ضل ما نعتربه موقعا ً
فريدا ً حتتله يف �صلب اثنني من جماالت تركيزنا الرئي�سية
حيث منلك خربة كبرية :اخلدمات املحرتفة واخلدمات
القائمة على التكنولوجيا .وكان من دواعي �سرورنا �أن
(كي �إ�س �إم) ا�ستوفت كل املعايري الرئي�سية التي نبحث
عنها يف اال�ستثمارات املحتملة يف هذين القطاعني».

توفيق �شهاب

جواد حممد

ميثل زيادة بن�سبة  ،%4كما بلغ �إجمايل الأ�صول 68.139
مليون دينار بحريني يف  31دي�سمرب  2020مقارنة بـ
 69.488مليون دينار بحريني يف  31دي�سمرب ،2019
ً
انخفا�ضا بن�سبة .%2
ما ميثل
�أما على �صعيد �صندوق تكافل امل�شاركني ،فقد حققت
ً
فائ�ضا بلغ � 237ألف دينار بحريني خالل
�سوليدرتي
الأ�شهر الثالثة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل
فائ�ض بلغ � 179ألف دينار بحريني عن الفرتة املماثلة
للعام ال�سابق ما ميثل زيادة بن�سبة  .%32كما حققت
ً
فائ�ضا بلغ � 394ألف دينار بحريني خالل
�سوليدرتي
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل فائ�ض بلغ
� 287ألف دينار بحريني عن الفرتة املماثلة للعام ال�سابق،
ما ميثل زيادة بن�سبة .%37
وفيما يخ�ص ا�شرتاكات التكافل ،فقد حققت �سوليدرتي
ا�شرتاكات اجمالية بلغت  7.917مليون دينار بحريني
لفرتة الثالثة �أ�شهر املنتهية يف  31دي�سمرب  2020مقارنة
مببلغ  8.743مليون دينار بحريني للفرتة املماثلة من
العام ال�سابق� ،أي بانخفا�ض قدره  .%9يف حني بلغ اجمايل
ا�شرتاكات التكافل  30.204مليون دينار بحريني خالل
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقارنة بـمبلغ
 30.852مليون دينار بحريني للفرتة املماثلة من العام
ال�سابق ،اي بانخفا�ض قدره .%2

وقد �أعرب رئي�س جمل�س الإدارة توفيق �شهاب عن
ر�ضاه لهذه النتائج التي حققتها ال�شركة ،وعلق عليها قائالً:
«يعرب جمل�س الإدارة عن تقديره للإجراءات ال�شاملة التي
اتخذتها حكومة البحرين ملكافحة (كوفيد  .)19-وت�شمل
الدعم املايل ومبادرات التحفيز ،التي حدت من �آثار فريو�س
كورونا على االقت�صاد وقطاع الأعمال واملجتمع بالإ�ضافة
اىل حمالت التوعية املوجهة للجمهور والتي اثبتت
فعاليتها» .وقال اي�ضاً« :قرر جمل�س الإدارة رفع تو�صية
بتوزيع الأرباح لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2020م
على امل�ساهمني امل�سجلة �أ�سما�ؤهم يف �سجل ال�شركة بتاريخ
اال�ستحقاق كالآتي� :أرباح نقدية � %17.5أي ما يعادل
 17.5فل�س لل�سهم الواحد ما جمموعه 2,099,000
دينار بحريني (با�ستثناء �أ�سهم اخلزينة) وتخ�ضع هذه
التو�صية ملوافقة م�ساهمي ال�شركة يف اجتماع اجلمعية
العامة القادم».
ومن جانبه ،قال جواد حممد ،الرئي�س التنفيذي
ل�سوليدرتي البحرين�« :إن ا�سرتاتيجية ال�شركة لل�سنوات
الثالث املا�ضية قد ُ
اختتمت ب�شكل �إيجابي على جميع
اال�صعدة يف نهاية العام  .2020خالل هذه الفرتة ،جنح
#فريق�-سوليدرتي يف حتقيق الهدف اال�سرتاتيجي املتمثل
يف متيّز ال�شركة يف قطاع الت�أمني من حيث الرتكيز على
اجلودة ،والتحول الرقمي ،وخدمة العمالء الفريدة».
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«البنك الأهلي املتحد» يحقق  452.2مليون دوالر � ً
أرباحا �صافية يف 2020
�أعلن البنك الأهلي املتحد «�ش.م.ب» عن
نتائجه املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2020واملت�ضمنة لنتائج فرتة الربع الرابع
من عام .2020
�سجل الربع املن�صرم الرابع من عام
فقد ّ
� 2020صايف ربح عائد مل�ساهمي املجموعة
الأ ّم بلغ  42.9مليون دوالر �أمريكي (مقابل
 172.1مليون دوالر �أمريكي للربع املقارن
نف�سه من عام  ،)%75.1 - ،2019يعك�س
ب�شكل �أ�سا�سي �إنخفا�ض الدخل من �صايف
الفوائد و�إرتفاع املخ�ص�صات املر�صودة
�إحرتازيا لت�أثريات �أو�ضاع اجلائحة
الفريو�سية وتبعاتها ،ولي�سجل بذلك العائد
الأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم � 0.2سنت
�أمريكي عن الربع الرابع من العام مقابل
عائد � 1.6سنت �أمريكي للربع نف�سه من
عام  ،2019كما بلغ الدخل ال�شامل العائد
مل�ساهمي املجموعة  47.9مليون دوالر
�أمريكي للربع الرابع من عام ( 2020مقابل
 194.5مليون دوالر �أمريكي للربع نف�سه
من عام  .)%75.4 - ،2019و�إذ بلغ �صايف
دخل الفوائد  199.4مليون دوالر �أمريكي يف
الربع الرابع من العام (مقابل  228.8مليون
دوالر �أمريكي للربع نف�سه من العام ال�سابق،
 )%12.8فقد بلغ �إجمايل الدخل الت�شغيليللبنك  289.0مليون دوالر �أمريكي يف الربع
الرابع من العام (مقابل  316.2مليون دوالر
�أمريكي للربع املقارن من عام � 2019أي
برتاجع .)%8.6
وعليه ،تظهر نتائج البنك ملجمل عام

 2020حتقيق �أرباح �صافية بلغت  -بعد
ا�ستثناء حقوق الأقلية  452.2 -مليون
دوالر �أمريكي مقابل  730.5مليون دوالر
�أمريكي لعام � 2019أي برتاجع ،%38.1
ولي�سجل معها العائد الأ�سا�سي واملخف�ض
لل�سهم � 4.3سنت �أمريكي عن عام 2020
مقابل عائد � 7.2سنت �أمريكي للعام ال�سابق،
يف حني بلغ الدخل ال�شامل العائد مل�ساهمي
املجموعة  334.9مليون دوالر �أمريكي
ملجمل عام ( 2020مقابل  772.3مليون
دوالر �أمريكي لعام  .)%56.6- ،2019وقد
بلغ �صايف دخل البنك من الفوائد 799.4
مليون دوالر �أمريكي يف عام  2020مقابل
 951.5مليون دوالر �أمريكي للعام ال�سابق
( ،)%16.0-ليبلغ تبعً ا لذلك �إجمايل الدخل
الت�شغيلي  1,111.9مليون دوالر �أمريكي
يف عام  2020مقابل  1,235.5مليون
دوالر �أمريكي للعام ال�سابق (.)%10.0-
وقد ارتفعت � ً
أي�ضا ن�سبة تكلفة املخاطر
نظرا لقيام البنك ك�إجراء احرتازي لتدعيم
مركزه املايل بزيادة �صايف املخ�ص�صات
الإ�ضافية املر�صودة للأ�صول امل�صنفة �ضمن
الفئة الأوىل والثانية وذلك حت�سبا لأي
تدن ّيات �أو تع ّر�ضات ائتمانية متوقعة لهذه
الأ�صول �أو غريها يف ظل تداعيات �أزمة
اجلائحة وا�ستمرارها وفقا للمعيار الدويل
التا�سع لإعداد التقارير املالية (IFRS
 ،)9حيث ارتفع �صايف هذه املخ�ص�صات
الإ�ضافية �إىل  254.9مليون دوالر �أمريكي
لعام  2020مقابل  54.4مليون دوالر

م�شعل العثمان

�أمريكي لعام  .2019وبرغم هذه الأو�ضاع
اال�ستثنائية ،فقد جنح البنك يف املحافظة
على معدالته العالية جلودة الأ�صول حيث
مل تتع َّد القرو�ض غري املنتظمة ن�سبة %2.6
من �إجمايل املحفظة االئتمانية ( %1.9كما
يف  31دي�سمرب  )2019مع موا�صلة توفري
ن�سبة تغطية عالية من املخ�ص�صات املحددة
املر�صودة لهذه الأ�صول بلغت %85.9
م�ستقرة عند نف�س معدلها كما يف 31
دي�سمرب  ،2019وهي ن�سبة تغطية حمت�سبة
على �أ�سا�س املخ�ص�صات النقدية ال�صافية
التي مت جتنيبها من �إيرادات و �أرباح البنك
ملواجهة �أي خماطر حمتملة لهذه الأ�صول
ومبعزل عن ال�ضمانات العينية الكبرية من
ملكيات عقارية و�أوراق مالية مرهونة للبنك

بزيادة بلغت  %14مقارنة بالعام 2019

«الربكة الإ�سالمي» يحقق  2.27مليون دينار � ً
أرباحا �صافية يف 2020
�أعلن بنك الربكة الإ�سالمي عن حتقيق
�صايف �أرباح عائدة �إىل امل�ساهمني خالل الربع
الأخري من العام  2020بلغت  1.23مليون
دينار بحريني مقارنة بـ� 196ألف دينار
بحريني مت حتقيقها خالل الربع الأخري من
العام � ،2019أما بالن�سبة لالثني ع�شر �شهرا
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020فقد حقق
البنك �صايف �أرباح عائدة �إىل امل�ساهمني بلغت
 2.27مليون دينار بحريني مقارنة بـ2.00
مليون دينار بحريني مت حتقيقها خالل نف�س
الفرتة من العام املا�ضي� ،أي بزيادة قدرها
 .%14ويرجع ال�سبب يف هذه الزيادة �إىل
جناح ا�سرتاتيجية البنك يف بناء وتقوية
حمفظة �أ�صوله.
وتنفيذا ل�سيا�سته احلذرة واملتحفظة،
قام البنك بح�ساب خم�ص�صات �إ�ضافية مقابل
اخل�سائر املحددة واملتوقعة ومبا يتوافق مع
�سيا�ساته بلغت  8ماليني دينار بحريني خالل
العام  2020مقارنة بـ 6.55مليون دينار
بحريني مت ح�سابها يف العام .2019
وبالرغم من بيئة العمل غري املواتية،
بلغ النمو يف �إجمايل املوجودات � %20شامالً
�إعادة ت�صنيف عقود الوكالة اال�ستثمارية
�ضمن امليزانية ( %11.6بدون ت�أثري �إعادة
ت�صنيف عقود الوكالة اال�ستثمارية �ضمن
امليزانية) لت�صل �إىل  1مليار دينار بحريني
يف العام  2020مقارنة بـ 835مليون دينار
بحريني ،كما يف العام  .2019كما بلغ النمو
يف حمفظة التمويالت  %12لت�صل �إىل 403
ماليني دينار بحريني يف العام  2020مقارنة
بـ 361مليون دينار بحريني .وقد بلغ النمو
يف ودائع العمالء  %28لت�صل �إىل  826مليون
دينار بحريني يف العام  2020مقارنة بـ
 646مليون دينار بحريني يف عام .2019
وحافظ البنك خالل العام على ر�أ�س
مال متوافق مع متطلبات م�صرف البحرين

ب�شكل �إ�ضايف كم�صادر ل�سدادها.
ومن ناحية �أخرى وبرغم الرتاجع يف
الربحية الذي �أملته �أو�ضاع اجلائحة فقد
جنح البنك �أي�ضا يف �إحتواء ن�سبة التكاليف
�إىل �إجمايل الدخل عند معدل  %29.3لعام
 2020مقابل  %28.6لعام  ،2019م�ستمرا
بذلك يف ح�صد ثمار جهود ال�ضبط املمنهج
لهيكل التكاليف وامل�صروفات واملبادرات
امل�ستمرة للحفاظ على �أعلى م�ستويات
الكفاءة الت�شغيلية عن طريق تر�شيد وميكنة
العمليات واال�ستفادة من التقدم املهم الذي
�أحرزه البنك على طريق رقمنة قطاع وا�سع
منها يف �إطار خططه للتح ّول ال�شامل.
�أما على �صعيد امليزانية العمومية ،فقد
انخف�ضت حقوق امللكية العائدة �إىل م�ساهمي
املجموعة الأم بن�سبة  %6.2لتبلغ  4.0مليار
دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب 2020
باملقارنة مع  4.3مليار دوالر �أمريكي كما يف
 31دي�سمرب  2019لي�سجل معها العائد على
متو�سط حقوق امل�ساهمني معدل  %10.4لعام
 2020مقابل  %17.7للعام ال�سابق ،كما
انخف�ضت املوجودات الإجمالية للمجموعة
بن�سبة طفيفة ( )%0.5-لتبلغ  40.1مليار
دوالر �أمريكي كما يف  31دي�سمرب 2020
مقابل  40.3مليار دوالر �أمريكي يف 31
دي�سمرب  2019كح�صيلة لإدارة حتفظية
لل�سيولة يف ظل �أو�ضاع الأ�سواق �شديدة
التقلب التي �شهدتها ال�سنة بحيث بلغ العائد
على متو�سط الأ�صول  %1,2لعام 2020
مقابل  %2,1لعام .2019

� 477ألف دينار لأعمال
ال�صرف ال�صحي حتى 2023
عبا�س ر�ضي:

�صالح �سلمان الكواري

املركزي.
وبلغ منو الأرباح الت�شغيلية � ،%15أي
من  33.5مليون دينار بحريني يف العام
� 2019إىل  38.6مليون دينار بحريني يف
العام  .2020ونظرا لظروف ال�سوق احلالية،
تبنى البنك منهجا حذرا ومتحفظا وا�ستمر يف
زيادة التغطية �ضد اخل�سائر املحددة وخ�سائر
االئتمان املتوقعة ،ويف هذا ال�صدد ،قام البنك
بح�ساب خم�ص�صات �إ�ضافية بقيمة  8ماليني
دينار بحريني خالل العام .2020
وبهذه املنا�سبة� ،صرح �صالح �سلمان
الكواري رئي�س جمل�س �إدارة بنك الربكة
الإ�سالمي قائال« :على الرغم من التحديات
اال�ستثنائية التي �شهدناها خالل العام
� ،2020إال �أننا متكنا وهلل احلمد من املحافظة
على ا�ستقرار �أدائنا املايل .ونحن نتطلع
قدما لو�ضع �أ�س�س وقواعد ا�سرتاتيجية
متينة وثابتة لت�ساعدنا على جتاوز تبعات
جائحة كورونا ب�سالم .ونحن م�ستمرون يف
اتخاذ جميع الإجراءات الالزمة للحفاظ على
ا�ستمرارية العمل ون�ؤكد على م�ضينا قدما يف
تنفيذ خطط النمو لنحقق �أبعادًا جديدة يف
التميز».

حمد عبداهلل ال ُعقاب

من جانبه ،قال حمد عبداهلل العقاب
الرئي�س التنفيذي لبنك الربكة الإ�سالمي:
«�أظهرت نتائجنا املالية لعام  2020م�ستوى
متمي ًزا من الثبات يف املركز املايل يف ال�سوق
املحلي .ظل بنك الربكة الإ�سالمي رائدا يف
جمال امل�صرفية الإ�سالمية يف مملكة البحرين.
�إنه ملن دواعي �سروري البالغ �أن �أعرب عن
خال�ص تقديري وامتناين مل�صرف البحرين
املركزي ووزارة ال�صناعة والتجارة وال�سياحة
ولكل اجلهات الرقابية على تعاونهم ودعمهم.
كما �أود �أن �أتقدم بجزيل ال�شكر والتقدير
مل�ساهمينا وعمالئنا وموظفينا على دعمهم
وم�ساندتهم الأمر الذي �ساهم يف حتقيق هذا
النجاح خالل هذه املرحلة ال�صعبة».
ومنذ ت�أ�سي�سه عام  1984يف مملكة
البحرين ،جنح بنك الربكة الإ�سالمي يف
حتقيق �إجنازات حافلة يف جمال االبتكار
وحتقيق نتائج متميزة يف عملياته ،فهو يحتل
مرك ًزا متقد ًما بني البنوك الرائدة التي تقدم
منتجات وخدمات م�صرفية �إ�سالمية لزبائنه
الكرام ،ويركز بوجه خا�ص على تطوير
وتقدمي احللول الفريدة لال�ستثمار مبا يتوافق
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية.

� 8شركات نا�شئة مبتكرة حت�صل على ا�ستثمارات بقيمة � 250ألف دوالر
�أعلنت �شركة «فالت  6البز» البحرين عن �إكمالها للدورة
ال�ساد�سة من برناجمها لت�سريع الأعمال يف مملكة البحرين ،حيث
�شارك � 8شركات نا�شئة يف برنامج الت�سريع الذي ا�ستمر ملدة
�أربعة �أ�شهر وا�ستفادت كل �شركة على حدة من ا�ستثمار بقيمة 32
�ألف دوالر �أمريكي.
�إىل ذلك ،فقد مت ا�ستالم ما يزيد عن  200طلب تقدمي للدورة
ال�ساد�سة من الربنامج من �أكرث من  50دولة حول العامل ،والتي مت
ح�صرها لتبلغ ثمان طلبات ل�شركات نا�شئة تت�ألف من فرق قدمت
حلول فريدة ومبتكرة لعدد من امل�شكالت التي تواجه عدة قطاعات
منها تكنولوجيا العقارات ،والتكنولوجيا املالية ،والرتفيه،
والتجارة الإلكرتونية وبرجميات امل�ؤ�س�سات.
ي�شار �إىل �أن ال�شركات النا�شئة التي �أنهت م�شاركتها يف
الربنامج �سوف تقوم بعر�ض �أعمالها خالل يوم العر�ض التجريبي
ال�ساد�س الذي �سوف يقام افرتا�ض ًيا بتاريخ  23من �شهر فرباير
اجلاري يف متام ال�ساعة ال�سابعة م�ساء عرب من�صات يوتيوب
وفي�سبوك ،وميكن الت�سجيل حل�ضور الفعالية عرب املوقع
الإلكرتوين .flat6labsbahrain.com

وعلى �ضوء ذلك ،فقد رفع جمل�س الإدارة
تو�صيته للجمعية العامة للبنك باملوافقة على
توزيع �أرباح نقدية على ال�سادة امل�ساهمني
بواقع � 1.25سنت �أمريكي لكل �سهم عن
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 5.0( 2020
�سنت �أمريكي لل�سهم لعام � )2019إىل جانب
توزيع �أ�سهم جمانية بواقع � %10( %5أ�سهم
جمانية عن عام .)2019
وتعلي ًقا على هذه النتائج� ،صرح م�شعل
عبدالعزيز العثمان رئي�س جمل�س �إدارة
اً
قائل« :واجهت
جمموعة البنك الأهلي املتحد
دول واقت�صاديات العامل ب�أ�سره يف عام
� 2020أو�ضاعً ا ا�ستثنائية وحتديات غري
ّ
تف�شي جائحة كورونا وما
م�سبوقة جراء
م�ست
رافقها من تدابري حظر و�إغالق �شاملة ّ
العديد من قطاعات الن�شاط والإنتاج ،كما
جابهت دول اخلليج ب�شكل خا�ص تبعات
�صدمة اقت�صادية مزدوجة على �أثر تهاوي
�أ�سعار ومداخيل النفط والغاز يف وقت مبكر
من العام مما �ألقى ب�أعباء م�ضاعفة على
موازناتها ومالياتها العامة كما على مناخ
الأعمال ووترية الأن�شطة التجارية للأفراد
وال�شركات ب�شكل عام� ،إال �أن البنك الأهلي
املتحد ا�ستطاع اجتياز �أ�صعب مراحل الأزمة
وحتقيق م�ستويات ربحية جيدة تعك�س
نهجه التحوطي و�سيا�ساته االئتمانية
املت�أنية املتحفظة ،كما �أنها تعك�س اجلهود
اال�ستثنائية لإدارته وكوادره املهنية يف
مواجهة الأزمة والتعامل بكفاءة وحرفية
عالية مع تطوراتها على مدار العام».

�أظهرت بيانات جمل�س املناق�صات
واملزايدات� ،أم�س الإثنني ،طرح وزارة
الأ�شغال و�ش�ؤون البلديات مناق�صة تت�ضمن
املقاولة الزمنية لأعمال ال�صرف ال�صحي
املقبلتني(،)2023-2021
لل�سنتني
�إذ تناف�ست على املناق�صة � 25شركة
وتقدمت ب�أقل العطاءات �شركة (EMCE
 )CONSTRUCTIONبعطاء بلغت
قيمته � 477.6ألف دينار.
ووف ًقا للوثائق ،تت�ضمن �أعمال
املناق�صة التي تتولها وحدة املقاوالت
الزمنية يف ق�سم الإن�شاءات ب�إدارة تخطيط
وم�شاريع ال�صرف ال�صحي ،تو�صيالت
املنازل ،م�شاريع ال�صرف ال�صحي الفرعية،
م�شاريع ت�صريف مياه الأمطار الفرعية،
م�شاريع حتويل خطوط ال�صرف ال�صحي،
م�شاريع ت�صريف مياه الأمطار �إ�صالح
و�صيانة خطوط ال�صرف ال�صحي.
كما تت�ضمن �أعمال املناق�صة ا�ستبدال
�أغطية غرف ال�صرف ال�صحي ا�ستبدال
�أغطية فتحات ت�صريف مياه الأمطار
الأعمال الأخرى التي يتم ا�ستقبالها من ق�سم
ال�صيانة ب�إدارة ت�شغيل و�صيانة ال�صرف
ال�صحي لت�صليح الأ�ضرار املتعلقة ب�شبكات
ال�صرف ال�صحي و�شبكات ت�صريف مياه
الأمطار.

من جانب �آخر ،طرح جمل�س التنمية
االقت�صادية ،مناق�صة لتطوير وت�صميم
موقع �إلكرتوين جديد ملجل�س التنمية
االقت�صادية� ،إذ تناف�ست على املناق�صة
�شركتان؛ تقدمت ب�أقل العطاءات �شركة
( )Interstate Creativeبعطاء بلغت
قيمته  14الف دينار بحريني.
وطرحت وزارة املالية واالقت�صاد
الوطني ،مناق�صة لتوفري �أدوات قرطا�سية،
وتناف�ست على املناق�صة �شركة قرطا�سية
االحتاد (UNION (STATIONERY
بعطاء بلغت قيمته  802دينار بحريني
على ما يبدو �أنه عطاء �شهري.
وتقدمت هيئة البحرين للثقافة والآثار
مبناق�صة توريد خدمات مهنية لتكنولوجيا
املعلومات� ،إذ تناف�ست على املناق�صة 9
�شركات وتقدم ب�أقل العطاءات �شركة طالل
�أبوعزالة لال�ست�شارات بعطاء بلغت قيمته
 2625دينا ًرا بحرين ًيا.
ووف ًقا للبيانات املتاحة على املوقع
الإلكرتوين للمجل�س ،بلغ عدد العطاءات
املفتوحة جلل�سة يوم �أم�س  42عطا ًء تقدم
لـ 4مناق�صات حكومية ،تابعة لـ 4جهات
حكومية ،وبلغ �إجمايل �أقل العطاءات
امل�ستلمة للمناق�صات الأربع نحو � 495ألف
دينار بحريني .و�أدرجت يف جل�سة الفتح
املبا�شر  8مناق�صات ،تعذر فتح  4منها،
حتى �آخر حتديث للموقع الإلكرتوين.

رئي�س جمعية البحرين للمعار�ض وامل�ؤمترات

ً
جديدة يف م�سرية العمل الوطني
امليثاق الوطني فتح �أبوا ًبا
�أكدت اجلمعية البحرينية للمعار�ض
وامل�ؤمترات عرب رئي�سها كاظم ال�سعيد �أن
الذكرى الع�شرين للت�صويت على ميثاق العمل
الوطني هي ذكرى النطالقة نهج يف م�سرية
الإ�صالح والتطوير انطلق به �صاحب اجلاللة
امللك ،حفظه اهلل ورعاه ،ليفتح به �آفا ًقا جديد ًة
وا�سعة يف م�سرية العمل الوطني من خالل
منجزات ومكت�سبات على دروب التنمية
واالزدهار والتقدم ،و�إر�ساء ثوابت �شكلت نقطة
حتول كربى يف تاريخ البحرين احلديث.
و�أ�ضاف كاظم ال�سعيد �أن امليثاق الوطني
الذي ج�سد قمة التالحم بني جاللة امللك و�شعبه
يف �صورة �أبهرت العامل ،ا�ستطاع ان ير�سي
دعائم ثابتة يف م�سرية البحرين الوطنية
يف احلا�ضر وامل�ستقبل ،و�إذا كنا نحتفل بهذه
الذكرى العظيمة ون�ستذكر باعتزاز يوم 14
فرباير  ،2001فعلينا ان نت�أمل هذه الذكرى
ون�ستعيد الأ�س�س اىل ارتكز عليها ميثاقنا
الوطني وما حققه لنا من منجزات على خمتلف
ال�صعد طيلة ال�سنوات املا�ضية ،وما وفره من
ركائز يبنى عليها يف تقدم ونه�ضة البحرين،
حيث بات مرجعً ا �أ�سا�سيًا لالنطالقة املن�شودة
يف العمل الوطني وبناء الدولة الع�صرية ،دولة
القانون وامل�ؤ�س�سات تتالقى فيها �إرادة ال�شعب
و�إرادة القيادة ،ما حقق لنا �إجنازات �سيا�سية
واقت�صاديةواجتماعية.

كاظم ال�سعيد
واختتم ال�سعيد ت�صريحه بالت�أكيد على
�أن امليثاق الوطني كان حد ًثا فار ًقا فى م�سرية
مملكة البحرين ،و�أن املطلوب اليوم ت�ضافر كل
قوى املجتمع البحريني ،خا�صة يف ظل الظروف
الراهنة من التي ت�ستوجب ر�سم انطالقة عمل
جديدة من العمل الوطني املرتكز على �أ�س�س
ومبادئ ميثاقنا الوطني ،و�أبدى ال�سعيد امتنانه
ل�صاحب اجلاللة امللك ،ول�صاحب ال�سمو ويل
العهد رئي�س الوزراء على الر�ؤى احلكيمة التي
ت�ستهدف دعم خمتلف القطاعات والنهو�ض بها
ومتكينها من امل�ضي على �أ�س�س را�سخة ومتينة،
وفتح �أبواب التفا�ؤل والأمل لهذه القطاعات،
وللمواطنني كافة ،ويف الوقت ذلك تعزيز مكانة
البحرين �إقليميًا ودوليًا.
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ً
تنفيذا لتوجيهات �سمو ويل العهد رئي�س جمل�س الوزراء

«متكني» ت�ست�أنف برامج تطوير الأفراد مبن�صة م�ستحدثة �شاملة
تنفي ًذا لتوجيهات �صاحب
ال�سمو امللكي الأمري �سلمان بن
حمد �آل خليفة ويل العهد رئي�س
جمل�س الوزراء� ،أعلن �صندوق
العمل «متكني» عن ا�ستئناف
طرح برامج تطوير الأفراد،
وذلك عرب من�صة م�ستحدثة
�شاملة على موقعها الإلكرتوين
ت�ستهدف جميع الأفراد مبا فيهم
الباحثني عن عمل ،واملوظفني
والطالب والأفراد البحرينيني
من �أ�صحاب امل�ؤ�س�سات ،وذلك
ان�سجا ًما مع �أهداف تعزيز
فر�ص دعم القطاع اخلا�ص.

ومن املقرر �أن يتم البدء يف
ا�ستقبال طلبات التقدمي اعتبا ًرا من 25
فرباير اجلاري ،مبا�شرة عرب البوابة
الإلكرتونية لـ«متكني» ،وذلك بعد تفعيل
احل�ساب اخلا�ص ملقدم الطلب �أو ت�سجيل
الدخول للح�ساب �إذا كان مفعالً.
وي�أتي �إطالق من�صة تطوير الأفراد
يف �صيغتها اجلديدة للت�أكيد على �أهمية
تلبية متطلبات املرحلة املقبلة يف �سوق
العمل ،ال �سيما مع م�ستجدات واقع
ال�سوق بعد جائحة كورونا ،والتغري
امل�ستمر لبيئة العمل وحاجتها املتنامية
للتطبيقات التكنولوجية.
و�ص ّرح الرئي�س التنفيذي ل�صندوق
العمل «متكني» الدكتور �إبراهيم حممد
جناحي �أن من�صة تدريب الأفراد �ست�شمل
�إ�ضافة �إىل برامج «متكني» املعهودة يف
ال�شهادات االحرتافية املعتمدة والدورات
التدريبية ملهارات التوظيف� ،ست�شمل
� ً
أي�ضا برامج تدريب ال�شباب والتدريب

د� .إبراهيم جناحي

على ر�أ�س العمل ،والتدريب للح�صول
على الرتاخي�ص املطلوبة� ،إ�ضافة �إىل
دعم مبادرات التدريب املهني مع عدد
من جهات العمل ال�شريكة يف تقدمي
مبادرات التدريب ،بهدف تعزيز قدرات
ال�شباب و�صقل مهاراتهم مبا يتيح
اكت�سابهم للمهارات املهنية املطلوبة
للتوظيف يف خمتلف القطاعات التنموية

واالقت�صادية.
حر�صا على
أنه
�
جناحي
د.
و�أو�ضح
ً
م�ضاعفة الأثر امل�ستدام من دعم التدريب
الذي تقدمه «متكني» ،مت درا�سة متطلبات
ال�سوق احلالية ،وذلك يف ظل املعطيات
اجلديدة ،والعمل على �ضمان اال�ستفادة
من الربامج التي ت�سهم يف تقدمي مهارات
ذات جودة عالية للمتدربني ،حيث �سيتم
الو�ضع يف عني االعتبار �ضمن معايري
القبول مدى تلبية اجلهة التدريبية
ملعايري امل�ؤهالت واجلودة املهنية �ضمن
الإطار الوطني للم�ؤهالت ،ف�ضالً عن
الرتكيز على املهارات اجلديدة املطلوبة
يف خمتلف القطاعات.
و�سي�شمل الدعم املقدم �أمناط
التدريب املختلفة مبا فيها التدريب من
خالل احل�ضور ال�شخ�صي� ،أو التدريب
الإلكرتوين �أو املدمج ،بح�سب حاجات كل
برنامج تدريب يتم الت�سجيل فيه ،وذلك
بعد ا�ستيفاء الربنامج ملعايري املقبول.

تغطية �إ�صدارات �أذونات اخلزانة احلكومية بقيمة  70مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه متت تغطية
الإ�صدار رقم )ISIN BH0008Z06437( 1848
من �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  91يو ًما تبد أ� فـي  24فرباير 2021
وتنتهي يف  26مايو  ، 2021كما بلغ معدل �سعر الفائدة
على هذه الأذونات  %1.80مقارنة ب�سعر الفائدة %1.98
للإ�صدار ال�سابق بتاريخ  10فرباير.2021

وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم  ،%99.547ومت قبول
�أقل �سعر للم�شاركة بواقع  ،%99.540عل ًما ب�أنه قد متت
تغطية الإ�صدار بن�سبة .%287
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا
الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.

يا�سر احلمادي

احلمادي :زيادة ن�سبة مبيعات
«درة البحرين» �أكرث من 100%
ك�شف يا�سر احلمادي الرئي�س التنفيذي ل�شركة «درة
البحرين» � -أكرب منتجع �سكني و�سياحي فاخر يف مملكة
البحرين  -عن زيادة ن�سبة التداول يف بيع الفلل يف درة
البحرين بن�سبة  %120يف  2020مقارنة بالعام الذي
قبله.
ونوه احلمادي ب�أنه على الرغم من ركود ال�سوق
العقارية ب�سبب جائحة كورونا لي�س يف البحرين فح�سب
و�إمنا يف املنطقة ككل �إال �أن ال�سوق العقارية بالن�سبة
ً
ريا ب�سبب ما تتميز به فلل الدرة من
للدرة �شهد
انتعا�شا كب ً
واجهات بحرية تطل على ال�شواطئ واملياه العميقة لتلبي
احتياجات ورغبات اجلميع ممن يرغب يف ال�سباحة �أو يف
ا�ستخدام القوارب واليخوت ،وهو ما ي�شكل اجتاهً ا جديدًا
للحياة الع�صرية ب�أ�سلوب �أهل اجلزر.
وذكر �أن منتجع الدرة يوفر لقاطنيه ت�صمي ًما متكامالً
للفلل مع املناظر الطبيعية والإطاللة الرائعة على البحر،
عالوة على توفري احلدائق واملطاعم واملرافق اخلدمية
املتنوعة ،م�ؤكدًا �أن «درة البحرين» تعمل جلعل منتجعها
من �أهم املنتجعات يف املنطقة ،لتلبية خمتلف الرغبات
و�إثراء احلركة العمرانية يف مملكة البحرين.
ولفت احلمادي �إىل �أنه وبف�ضل تزايد الطلب على فلل
الدرة ف�إن عملية البناء والتطوير م�ستمرة و�ست�شهد الفرتة
املقبلة املزيد من امل�شاريع التي �سيعلن عنها يف حينها.

