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جراء ا�ستمرار التداعيات االقت�صادية للجائحة وتدين معدالت الفائدة

تراجع �أرباح البنوك  %22.5لـ  293.1مليون دينار يف 2020
عبا�س ر�ضي:

�أظهر م�سح �أعدته «الأيام
االقت�صادي» تراجع �أرباح
البنوك التجارية املدرجة
يف بور�صة البحرين بن�سبة
 22.5%لت�صل �إىل 293.1
مليون دي��ن��ار ،خ�لال فرتة
ال�����س��ن��ة امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 31
دي�سمرب  ،2020مقارن ًة
ب��ـ  378.1مليون دينار
خالل الفرتة ذاتها من العام
.2019
ووفقا ً للبيانات املالية
ل�����ش��رك��ات ق��ط��اع البنوك
التجارية ،حققت  5بنوك
أرباحا خالل العام
جتارية � ً
املن�صرم  2020من �أ�صل
 7بنوك جتارية ،فيما ُمني
بنكان جت��اري��ان بخ�سائر
بلغت  28.3مليون دينار
بحريني خالل ال�سنة املالية
املنتهية يف  31دي�سمرب
.2020

وتعك�س ت��راج��ع ربحية البنوك املحلية ا لأو���ض��اع
اال�ستثنائية التي تهيمن على ا لأ�سواق جراء تداعيات تف�شي
وباء كورونا «كوفيد »19 -وتداعياتها غري امل�سبوقة عامليًا،
والتي تركت تداعيات اقت�صادية ب�سبب احلظر اجلزئي
وتدابري ا لإغ�لاق العام ،و �أدت �إىل تراجع وترية الن�شاط
االقت�صادي ،والتي جنم عنها ارتفاع متطلبات املخ�ص�صات
االحتياطية حت�سبا لأي انكا�شافات �إئتمانية متوقعة للأ�صول
يف ظل ا�ستمرار التداعيات االقت�صادية للجائحة.
وتعزو البنوك تراجع ربحيتها ب�شكل �أ�سا�سي �إىل
�إنخفا�ض دخل الفوائد وت�أثري التدين التاريخي ملعدالت
الفائدة ا لأ�سا�سية ال�سارية على الدوالر ا لأمريكي وغريه
من العمالت الدولية واخلليجية الرئي�سية �إىل م�ستويات
غري م�سبوقة بفعل تدابري التي�سري النقدي التي جل�أ �إليها
ا لإحتياطي الفيدرايل ا لأمريكي واخلطوات املماثلة التي
تبنتها البنوك املركزية ،و �أنعك�س ذلك فى تباط�ؤ الدورة
ا لإقت�صادية و�ضعف مناخ ا لأعمال ب�شكل عام وتراجع
ا لإيرادات امل�ستح�صلة من الر�سوم والعموالت امل�صرفية.
وي�ضم قطاع البنوك التجارية يف بور�صة البحرين 7
بنوك ،هي البنك ا لأهلي املتحد ،بنك البحرين الوطني ،بنك
البحرين والكويت ،م�صرف ال�سالم ،امل�صرف اخلليجي
التجاري� ،شركة ا لإثمار القاب�ضة ،وبنك البحرين ا لإ�سالمي.

«ا لأهلي املتحد»  %2 6.7تراجعً ا بالربحية

وت�صدر �أرباح البنوك املدرجة ،البنك ا لأهلي املتحد الذي
أرباحا �صافية �أرباح �صافية بلغت 452.2
�أعلن حتقيقه �
ً
مليون دوالر �أمريكي ( 170.6مليون دينار بحريني)
مقابل  730.5مليون دوالر �أمريكي ( 275.3مليون دينار
بحريني) للعام  2019برتاجع ن�سبته  %38.1على �أ�سا�س
�سنوي.
و�سجل العائد ا لأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم � 4.3سنت
�أمريكي للعام  ،2020مقابل عائد � 7.2سنت �أمريكي للعام
2019و �أع��ل��ن البنك تدعيم مركزه امل��ايل بزيادة �صايف
املخ�ص�صات العامة املر�صودة ب�شكل �إ�ضايف وا�ستباقي ملجمل
املحفظة االئتمانية واال�ستثمارية لتبلغ  35.2مليون دوالر
�أمريكي للربع الثالث من العام ( 4.9مليون دوالر �أمريكي
للربع الثالث من عام  ،)2019ومرتفعة �إىل  117.6مليون
دوالر �أمريكي لت�سعة ا لأ�شهر من العام ( 39.2مليون دوالر
�أمريكي للفرتة نف�سها من عام  ،)2019وهي م�ستويات
تغطية متحوطة من املخ�ص�صات النقدية ال�صافية التي مت
جتنيبها ملواجهة �أي خماطر مرتقبة لهذه ا لأ�صول مبعزل
عن قيمة ال�ضمانات العينية الكبرية من رهونات عقارية
و �أدوات مالية واملتاحة للبنك ب�شكل �إ�ضايف قبالها.

�أرباح «البحرين الوطني» ترتاجع %2 8.2

وحل يف املرتبة الثانية من حيث الربحية بنك البحرين
الوطني ب�أرباح بلغت  53.3مليون دينار بحريني لل�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقابل  74.2مليون دينار
يف العام  ،2019برتاجع  %28.2على �أ�سا�س �سنوي.
وت�أثرت �أرب��اح البنك ب�سبب جائحة «كوفيد،»19-

والتي جنم عنها و�ضع خم�ص�صات احرتازية �أدت النخفا�ض
هوام�ش الربح ،وانخفا�ض الدخل من تقييمات ا لأ�سهم مع
امل�ؤ�س�سات الزميلة وانخفا�ض �أرباح ا لأ�سهم امل�ستلمة� ،إذ
تراجعت ربحية ال�سهم الواحد بن�سبة  %23.8لت�صل �إىل 32
فل�سا بحرينيًا يف العام .2019
فل�سا بحرينيًا ،مقابل 42
ً
ً

«البحرين والكويت» ثالثًا برتاجع %3 1

يف املرتبة الثالثة حل بنك البحرين والكويت بتحقيقه
أرباحا بلغت  52مليون دينار خالل العام  2020برتاجع
�
ً
ً
ن�سبته  ،%31مقارنة بـ  75.4مليون دينار بحريني للفرتة
ذاتها من العام .2019
وبلغ العائد ا لأ�سا�سي واملخف�ض لل�سهم املالية للعام
 39 2020فل�سا ،مقابل  56فل�سا من العام  ،2019ويرجع
االنخفا�ض ب�شكل �أ�سا�سي �إىل انخفا�ض معدالت الفوائد
وانخفا�ض تقييم ا لأوراق املالية اال�ستثمارية وموا�صلة
ا لأثر االقت�صادي ال�سلبي جلائحة «كوفيد »19-على معظم
القطاعات االقت�صادية مبا فيها القطاع امل�صريف ،ف�ضالً عن
�إجراءات دعم قطاع ا لأعمال يف ال�سوق املحلي جراء جائحة
«كوفيد ،»19-با لإ�ضافة للتوجيهات الرقابية اجلديدة
بخ�صو�ص حتديد �أ�سقف للر�سوم والعموالت.

«ال�سالم» رابعًا برتاجع %5 7

وجاء م�صرف ال�سالم  -البحرين يف املرتبة الرابعة
ب�أرباح عائدة للم�ساهمني بلغت  9.1مليون دينار يف ال�سنة
املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقارنة مع  21.1مليون
دينار بحريني يف العام  ،2019برتاجع بلغت ن�سبته .%57
و�سجلت ربحية ال�سهم تراجعً ا بن�سبة  %56لـ  4.3فل�س
يف العام  ،2020مقارنة مع  9.7فل�س يف العام 2019
ب�سبب جلوء امل�صرف لزيادة حجم املخ�ص�صات حت�سبًا

النخفا�ض يف القيمة وهو ما انعك�س على �صايف االرباح
لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب .2020

«اخلليجي التجاري» يتحول للربحية يف 2020

وحل امل�صرف اخلليجي التجاري يف املرتبة اخلام�سة من
حيث ربحية البنوك ب�أرباح  7.9مليون دينار بحريني لل�سنة
املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  ،2020مقارنة مع خ�سائر
بلغت  15مليون دينار بحريني يف العام  ،2019و�سجلت
ربحية ال�سهم  9.94فل�س مقارنة مع خ�سائر بلغت 18.56
فل�س يف العام  .2019وت�أتي الإعالن عن ربحية امل�صرف
بعد توقيعه اتفاقية ل�ضمان تغطية االكتتاب يف �صكوك
ر�أ�س املال من الفئة الأوىل بقيمة  60مليون دينار بحريني،
واتفاقية لتبادل الأ�صول املالية واال�ستثمارية بقيمة 46.4
مليون دينار بحريني� ،إذ مت �إبرامهما مع جمموعة (جي �إف
�إت�ش املالية).

 28.3مليون دينار خ�سائر «الإ�سالمي» و«الإثمار القاب�ضة»

يف املقابل� ،أعلن م�صرفان بحرينيان مدرجان يف بور�صة
البحرين عن تكبدهما خ�سائر بلغت  28.3مليون دينار
بحريني ال�سنة املنتهية يف  31دي�سبمرب 2020؛ �إذ �أعلن بنك
البحرين الإ�سالمي تكبده خ�سائر بلغت  12.5مليون دينار
يف العام  ،2020برتاجع بلغت ن�سبته  %102مقارنة ب�صايف
�أرباح بلغت  6.2مليون دينار يف العام .2019
كما �أعلنت �شركة الإثمار القاب�ضة ت�سجيلها �صايف خ�سارة
خا�صة بامل�ساهمني بلغت  41.72مليون دوالر �أمريكي (15.7
مليون دينار بحريني) يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
 ،2020مقارنة ب�صايف ربح بلغ � 670ألف دوالر �أمريكي
(� 252ألف دينار بحريني) يف العام  ،2019وتعود هذه
اخل�سارة يف الأ�سا�س �إىل الت�أثري االقت�صادي جلائحة فريو�س
كوفيد.19-

امل�صرف املركزي يعتمد ال�سنوية 2021

من�صـ ــة « »FinHub973ت�ستقطـ ــب � 100شركـ ــة تكنولوجي ــة
ّ
عقد م�صرف البحرين املركزي �أول اجتماع لهذا العام
ملناق�شة تطور العمل يف من�صة  FinHub973وو�ضع اخلطة
ال�سنوية لعام  ،2021ومناق�شة �أبرز التطورات املتعلقة
باملن�صة منذ �إطالقها يف �شهر �أكتوبر  .2020وقد تر�أ�س
االجتماع االفرتا�ضي ر�شيد حممد املعراج حمافظ م�صرف
البحرين املركزي ،بح�ضور كبار امل�س�ؤولني من ال�شركاء
اال�سرتاتيجيني ملن�صة  ،FinHub973كل من �صائل الوعري
نائب الرئي�س التنفيذي ملجموعة بنك  ،ABCوح�سان جرار
الرئي�س التنفيذي لبنك البحرين الإ�سالمي ،وعبدالواحد
جناحي الرئي�س التنفيذي ل�شركة بنفت ،ويا�سمني ال�صفار
مدير اخلدمات املالية مبجل�س التنمية االقت�صادية ،ومرينا
�سليمان امل�ؤ�س�س والرئي�س التنفيذي ل�شركة فينتيك جالك�سي.
اجلدير بالذكر �أن من�صة ُ FinHub973تعد �أول من�صة
رقمية �شاملة للتكنولوجيا املالية يف املنطقة ،تتيح الفر�صة
للم�ؤ�س�سات املالية و�شركات التكنولوجيا املالية للتعاون

حتت �إ�شراف م�صرف البحرين املركزي .كما تهدف املن�صة التي
تديرها �شركة فينتيك جالك�سي �إىل ربط �شركات التكنولوجيا
املالية املحلية والدولية بامل�ؤ�س�سات املالية يف مملكة البحرين،
لبحث واختبار وو�ضع مناذج �أولية حللول جديدة ومبتكرة
من خالل بيئة افرتا�ضية مركزية.
وقد مت االطالع خالل االجتماع على �آخر م�ستجدات العمل
يف املن�صة� ،أبرزها «�سوق الفينتيك» الذي ي�ستند �إىل تقنيات
الذكاء اال�صطناعي ،ومت ا�ستقطاب من خالله �أكرث من 100
�شركة تكنولوجيا مالية �إقليمية ودولية منذ بدء عمليات
املن�صة ،كما مت مناق�شة البيئة االفرتا�ضية املفتوحة لربجمة
التطبيقات ( )APIامل�صرفية التي متكن البنوك وامل�ؤ�س�سات
املالية للتعاون مع �شركات التكنولوجيا املالية لتعزيز
التحول الرقمي لدى هذه امل�ؤ�س�سات .وت�ضم البيئة التجريبية
االفرتا�ضية التي مت ت�شغيلها يف الربع الأخري من عام العام
املا�ضي  150تطبي ًقا مت�صالً مع � 570ألف واجهة برجمة

التطبيقات ( .)APIومت مناق�شة خطة حتويل البيئة الرقابية
التجريبية يف م�صرف البحرين املركزي اىل بيئة رقمية بالكامل
من خالل من�صة  ،FinHub973والتي املقرر �إطالقها يف الربع
الثاين من هذا العام .ومت تقدمي �آخر امل�ستجدات حول م�سابقات
االبتكار التابعة لل�شركاء اال�سرتاتيجيني التي يتم تنظيمها
عرب من�صة  ،FinHub973والتي م ّكنتهم من تعزيز الأن�شطة
االبتكارية الداخلية واخلارجية ،كما مت االطالع على امليزات
اجلديدة التي �ستوفرها املن�صة خالل عام  ،2021والتي تهدف
اىل دعم التحول الرقمي للخدمات املالية يف مملكة البحرين.
وختا ًما ،عبرّ ر�شيد حممد املعراج عن �شكره وتقديره
لل�شركاء اال�سرتاتيجيني و�شركة فينتيك جالك�سي ،والفريق
املعني لدى م�صرف البحرين املركزي على جهودهم يف هذه
املبادرة ،م�ؤكدًا التزام امل�صرف لتطوير من�صة FinHub973
وا�ستمرار م�ساعيه نحو تفعيل م�سرية التحول الرقمي يف
القطاع املايل يف مملكة البحرين.

«املركزي»� :إ�صدار �أذونات
بقيمة  100مليون دينار
�أعلن م�صرف البحرين املركزي ب�أنه
متت تغطية الإ�صدار رقم ISIN( 78
 )BH000WW5N212من �أذونات اخلزانة
احلكومية ال�شهرية التي ي�صدرها م�صرف
البحرين املركزي نيابة عن حكومة مملكة
البحرين.
تبلغ قيمة هذا الإ�صدار  100مليون دينار
بحريني لفرتة ا�ستحقاق � 12شه ًرا تبد�أ فـي
 25فرباير  2021وتنتهي يف  24فرباير
 ،2022كما بلغ معدل �سعر الفائدة على هذه
الأذونات %2.08مقارنة ب�سعر الفائدة %2.71
للإ�صدار ال�سابق بتاريخ  21يناير .2120
وقد بلغ معدل �سعر اخل�صم ،%97.936
ومت قبول �أقل �سعر للم�شاركة بواقع ،%97.826
عل ًما ب�أنه قد متت تغطية الإ�صدار بن�سبة .%470
كما بلغ الر�صيد القائم لأذونات اخلزانة مع هذا
الإ�صدار ما قيمته  2.110مليار دينار بحريني.
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ت�شمل املحفظة الإلكرتونية والدفع الالتالم�سي

« »stcو«� »AFSشراكة لتقدمي حلول الدفع الرقمية
عقدت  stcالبحرين ،املتخ�ص�صة
يف عامل التكنولوجيا الرقمية� ،شراكة
ا�سرتاتيجية مع �شركة اخلدمات
املالية العربية ( ،)AFSاملزود حللول
الدفع الرقمية ومتكني التكنولوجيا
املالية ( )FinTechيف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�أفريقيا ،لتقدمي
جمموعة متكاملة من حلول الدفع
الرقمية املتطورة ،التي �ستدعم كال
من ال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
يف قطاع التجزئة وقطاع الأعمال يف
اململكة.
ومبوجب هذه ال�شراكة� ،سوف
تعزز  stcالبحرين خدماتها يف جمال
اخلدمات املالية الرقمية لتقدمي حلول
دفع متكاملة مل�شرتكي خدمة stc
 Tajerمن �شركات قطاع التجزئة
وال�شركات ال�صغرية واملتو�سطة
لال�ستفادة من خدمة نقاط البيع
( )PoSبدعم من �شركة اخلدمات
املالية العربية ،حيث �ستمنح خدمة

الطرفان يتبادالن االتفاقية
 stc Tajerعمالءها القدرة على تدقيق
املدفوعات ،وطباعة الفواتري ،وقبول
الطلبات عرب الإنرتنت ،و�إدارة تطبيق
نقاط البيع ،والتو�صيل ،و�إدارة
املحافظ الإلكرتونية ،مع التقليل من
اال�ستثمار يف البنية التحتية ووقوع

الأخطاء الب�شرية ،والتي جتعل من
التعامل رقميا وب�سال�سة جلميع
العمالء.
كما ت�شمل هذه ال�شراكة املحفظة
االلكرتونية  ،stc payاخلدمة املتاحة
من قبل �شركة اخلدمات املالية

العربية ( )AFSوهي �أول من قام
بتوفري هذه اخلدمات يف جميع �أجهزة
نقاط البيع التابعة لها .وهذا �سيتيح
لآالف املحال من توفري خيارات الدفع
الالتالم�سي عرب م�سح رمز  ،QRوذلك
من بعد ان�ضمامهم لقائمة املحالت
التي تقبل حمفظة  .stc payومن
جهة �أخرى ،ميكن لعمالء stc pay
الدفع بكل �سهولة و�أمان با�ستخدام
�أي جهاز لنقاط البيع التابع ل�شركة
اخلدمات املالية العربية.
ويف تعليقه على هذه ال�شراكة،
قال املهند�س نزار بانبيلة ،الرئي�س
التنفيذي ل�شركة  stcالبحرين:
«نفخر يف  stcالبحرين ب�شراكتنا
مع �شركة اخلدمات املالية العربية
( ،)AFSحيث �ستعزز هذه ال�شراكة
اال�سرتاتيجية من م�سريتنا الرائدة
يف تطوير حلول تقنية املعلومات
واالت�صاالت ودعم قطاع الأعمال يف
البحرين واملجتمع ككل.

«طريان اخلليج» ت�ضيف �سنغافورة لوجهاتها �أبريل املقبل
�أعلنت طريان اخلليج – الناقلة الوطنية ململكة البحرين – عن �إ�ضافة
�سنغافورة �إىل �شبكة وجهاتها املتنامية من خالل رحلة �أ�سبوعية واحدة بدءًا
من �أبريل  ،2021حيث توا�صل ال�شركة ا�ستك�شاف الفر�ص لتو�سيع �شبكتها
والو�صول �إىل مناطق خمتلفة من العامل .متتاز �سنغافورة بجاذبيتها الرتفيهية
والتجارية املتميزة ،و�ست�ضاف كوجهة �أخرى ل�شركة الطريان الوحيدة التي
تنتهج مفهوم (البوتيك) يف ال�شرق الأو�سط .و�ستعمل الوجهة الأحدث لطريان
اخلليج على تعزيز الربط بني وجهات الناقلة يف �أوروبا ودول جمل�س التعاون

اخلليجي ،مع توقيت منا�سب للمغادرة والو�صول من و�إىل �سنغافورة.
و�ستن�ضم �سنغافورة ،التي �ست�سري الرحالت �إليها با�ستخدام الطائرات من
طراز بوينغ  787 – 9درمياليرن� ،إىل قائمة وجهات طريان اخلليج للخطوط
الآ�سيوية يف كل من بانكوك ومانيال .وقد قامت طريان اخلليج بت�سيري رحلتها
الأوىل �إىل �سنغافورة يف الت�سعينيات ،ومن خالل �إعادة �إ�ضافتها �إىل �شبكة
وجهات الناقلة يف �أبريل � ،2021ستكون �سنغافورة من بني �أهم وجهات
الرحالت الطويلة لطريان اخلليج.
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«جي �إف �إت�ش» ت�ستحوذ على مركز
توزيع يف �شيكاغو بـ  135مليون دوالر
�أعلنت جمموعة جي �إف �إت�ش املالية
ا�ستحواذها على مركز توزيع مهم وحيوي
يف �شيكاغو� ،إلينوي ،والذي مت ت�أجريه منذ
�شهر نوفمرب � 2015إىل م�ست�أجر بارز،
مي�شالن نورث �أمريكا «مي�شالن �إن� .إيه»،
�صاحبة اال�سم العاملي الأكرث مبيعا للإطارات،
واملبتكر العاملي يف �صناعة الإطارات.
تعد هذه املعاملة التي قدرت قيمتها
بنحو  135مليون دوالر �أمريكي م�ؤ�شرا
وا�ضحا على التو�سع امل�ستمر ملحفظة جي
�إف �إت�ش العاملية من الأ�صول العقارية املدرة
للدخل والتي ت�شمل مراكز التوزيع املتميزة،
والأ�صول اللوج�ستية الرا�سخة ومن�ش�آت
«ال�ست مايل» للتو�صيل يف الواليات املتحدة
الأمريكية و�أوروبا .مت تنفيذ املعاملة ب�شراكة
مع «�سيلفر كريك كومر�شال دفيلومبنت
�إل �إل �سي» ،وهي مدير �أ�صول بالواليات
املتحدة الأمريكية ويتمتع ب�سجل حافل يف
املعامالت اللوج�ستية التي تتجاوز قيمتها
 2مليار دوالر �أمريكي .ميتاز املركز مبوقعه
اال�سرتاتيجي حيث يقع يف املركز اجلغرايف
للواليات املتحدة الأمريكية ،على طريق
�( 55-1شيكاغو �إىل لويزيانا) و80-1
(نيويورك �إىل �شمال كاليفورنيا) ،ويوفر
مدخال مبا�شرا �إىل الطرق ال�سريعة الرئي�سية.
يعترب املركز واحدا من اثنني من مراكز اجلملة
اللوج�ستية امل�ستخدمة من قبل مي�شالن يف
الواليات املتحدة ،حيث يقوم مبناولة %35
من خمزون ال�شركة امل�ستورد ،ومن ثم فهو
ميثل قلب عمليات مي�شالن يف الواليات
املتحدة� .إنه يقع على مقربة من جممع
اللوج�ستيات  BNSFيف �شيكاغو ،وهو مركز
للنقل يربط امل�صنعني ب�شبكات ال�سكة احلديد

والطرق الربية والبحرية ،ومن�ش�أة «جولييت
�إنرتمودال» .تتوىل مراكز النقل هذه مناولة
حوايل  6ماليني وحدة تعادل  20قدما
�سنويا ،وي�صنف باملركز الثالث يف الواليات
املتحدة من حيث الن�شاط وي�أتي يف املرتبة
بعد موانئ لو�س �أجنلو�س ولوجن بيت�ش من
حيث �إجمايل �أحجام احلاويات.
تعليقا على هذا اال�ستحواذ ،قال رازي
املرباطي ،الرئي�س التنفيذي ل�شركة جي
�إف �إت�ش املالية ال�سعودية« :من خالل هذه
املعاملة ف�إننا نوا�صل جهودنا جتاه التنويع
والتو�سع يف حمفظتنا للأ�صول العقارية
العاملية املتميزة .ي�شمل ذلك ا�ستحواذات
جديدة لعقارات متميزة يف مناطق جغرافية
متنوعة بالن�سبة لنا ،مبا يف ذلك الواليات
املتحدة الأمريكية .ويت�ضح ذلك يف الواقع
ب�شكل خا�ص يف قطاع التوزيع واللوج�ستيات
اليوم ،حيث ترتفع معدالت الطلب بالن�سبة
للمراكز ذات املواقع املتميزة بالقرب من
املراكز احل�ضرية وال�سكان ممن هم بحاجة
�إىل الو�صول �إىل الب�ضائع مبزيد من ال�سهولة
وال�سرعة .من خالل هذه املعاملة ف�إننا
من�ضي قدما جتاه توطيد و�ضعنا كم�ستثمر
عقاري رائد يف الواليات املتحدة ونتطلع �إىل
�إبرام معامالت من الفر�ص الفريدة الأخرى
املتوافرة لدينا».
وقال �سليم باتيل ،رئي�س �إدارة الأ�صول
يف جي �إف �إت�ش« :ن�شعر ب�سعادة بالغة
بالإعالن عن معاملة عاملية ا�سرتاتيجية �أخرى
يف قطاع اللوج�ستيات� .إن املركز الواقع يف
�شيكاغو يحتل موقعا فريدا يف و�سط البالد
كما يوفر �إمكانية و�صول �سهلة ومبا�شرة �إىل
جمموعة متنوعة من �شبكات النقل.

