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اأعلن رئي�س جمل�س اإدارة �شركة البحرين 

يو�شف  الرحمن  عبد  التجارية  للت�شهيالت 

راجع  قد  ال�شركة  اإدارة  جمل�س  اأن  فخرو 

واعتمد النتائج املالية لالأ�شهر ال�شتة املنتهية 

اأرباحاً  ال�شركة  حققت  اإذ   .2013 عام  من 

�شافية بلغت 6.4 مليون دينار بحريني يف 

الن�شف الأول من عام 2013 بزيادة طفيفة 

للفرتة  بحريني  دينار  مليون   6.4 مقابل 

�شايف  بلغ  فيما  املا�شي.  العام  من  نف�شها 

املنتهية يف يونيو من  الثالثة  لالأ�شهر  الربح 

مقابل  بحريني  دينار  مليون   3.1 العام  هذا 

3.6 مليون دينار بحريني عن العام 2012.

نتائج  "اإن  فخرو:  قال  املنا�شبة  وبهذه 

الفرتة احلالية متميزة خا�شة اإذا اأخذنا بعني 

املا�شي �شملت 1.3  العام  اأن نتائج  العتبار 

قطع  بيع  من  كدخل  بحريني  دينار  مليون 

يف  متوفرة  تكن  مل  التي  ال�شكنية  الأرا�شي 

هذه الفرتة. ورغم التحديات القت�شادية على 

ال�شركة  تزال  ل  واملحلي،  العاملي  امل�شتويني 

انعك�س  وناجح  متني  اأعمال  بنموذج  تتمتع 

على النتائج املالية املتحققة". 

َ الرئي�س التنفيذي الدكتور  من جهته َبنينَّ

الأعمال  يف  امل�شتمر  التو�شع  اأن  حبيل  عادل 

جمال  يف  البحرين  لت�شهيالت  التجارية 

على  اإيجابا  اأثنَّر  قد  لالأفراد  املالية  اخلدمات 

بلغت  جديدة  قرو�شاً  قدمت  حيث  الدخل، 

الأول  الن�شف  51 مليون دينار بحريني يف 

من العام ما اأدى اإىل زيادة حمفظة القرو�س 

انخف�شت  الذي  الوقت  يف  هذا   .%8 بن�شبة 

فيه الديون املتعرثة عند ن�شبة 3.50 % من 

املحفظة مقارنة بن�شبة 3.64% للفرتة نف�شها 

من العام املا�شي. 

فقد  ال�شيارات  بيع  لأن�شطة  بالن�شبة  اأما 

خالل  لل�شيارات  الوطنية  ال�شركة  �شجلت 

 1.6 بلغت  �شافية  اأرباحاً  الأول  الن�شف 

مليون   1.9 مقابل  بحريني  دينار  مليون 

دينار بحريني للفرتة ذاتها من عام 2012. 

الهادفة  ال�شرتاتيجية  خلطتها  وا�شتنادا 

اأن  لنا  يطيب  اإقليمياً،  التجاري  التو�شع  اإىل 

نعلن ثانية اأن ال�شركة قد انتهت من اإجراءات 

ت�شجيل �شركة لبيع وت�شويق �شيارات هوندا 

البيع  بعد  ما  خدمات  وتقدمي  غيارها  وقطع 

يف اأربيل عا�شمة اإقليم كرد�شتان بجمهورية 

وجتدر  قريبا.  افتتاحها  و�شيتم  العراق 

على  ا�شتملت  الفرتة  نتائج  اأن  اإىل  الإ�شارة 

التاأ�شي�س  قبل  مبا  اخلا�شة  التكاليف  بع�س 

ال�شركة  اأرباح  على  بدورها  انعك�شت  والتي 

امل�شروع  هذا  يتيح  اأن  املوؤمل  ومن  املعلنة. 

للت�شهيالت  البحرين  ل�شركة  التجاري 

دخلها  م�شادر  لتنويع  الفر�شة  التجارية 

وتعزيز وجودها يف اأ�شواق ال�شرق الأو�شط.

من جانب اآخر، اأحرزت �شركة الت�شهيالت 

اأرباح بلغت 228  للخدمات العقارية �شايف 

دينار  مليون   1.34 مع  مقارنة  دينار  األف 

حقق  وقد  املا�شي،  العام  من  نف�شها  للفرتة 

م�شروع بيع اأرا�شي �شار جناحاً باهراً، حيث 

لبنَّى طموحات الكثري من املواطنني يف توفري 

ال�شركة  اأن  كما  منا�شبة.  بتكلفة  لئق  �شكن 

للدخل  مدرة  اأ�شول  يف  ال�شتثمار  توا�شل 

تعتمد على الدخل الإيجاري املتكرر للبنايات 

ال�شكنية يف مناطق ت�شهد طلبا مرتفعاً ون�شبة 

ي�شمن  مما  املفرو�شة  لل�شقق  عالية  اإ�شغال 

حتقيق عوائد ثابتة ومعقولة على هذا النوع 

من ال�شتثمار. 

خلدمات  الت�شهيالت  �شركة  وا�شلت  كما 

يف  ح�شتها  زيادة  يف  م�شاعيها  التاأمني 

�شوق التاأمني حيث حققت زيادة يف اأرباحها 

ال�شافية بن�شبة 14% مقارنة بالفرتة نف�شها 

من العام 2012. 

يف  ال�شركة  فاإن  ال�شيولة،  حيث  من  اأما 

و�شع مايل قوي ومطمئن، وا�شتطاعت موؤخراً 

ا�شتبدال قر�شني م�شرتكني بلغت قيمتهما 75 

دولر  مليون  و45  اأمريكي  دولر  مليون 

اأمريكي ا�شتحقا خالل الن�شف الأول بقر�شني 

دولر  مليون   100 قيمتهما  بلغت  اآخرين 

اأمريكي ملدة ثالث �شنوات و55 مليون دولر 

اأمريكي ملدة اأربع �شنوات. وختاماً، فاإن معدل 

وموقعها  للمجموعة  املنخف�س  املديونية 

متني  مايل  مركز  من  به  تتمتع  مبا  الريادي 

املقام  يف  تهدف  مبادرات  طرح  يف  ي�شاعدها 

التجارية  الأن�شطة  يف  التو�شع  اإىل  الأول 

وتنمية اأموال 

يف الن�شف الأول من 2013

�لت�صهيالت حتقق 6.4 مليون دينار �أرباحًا �صافية

البنك الأعلى  حقق بنك الكويت الوطني، 

�شافية  اأرباحاً  الأو�شط،  ال�شرق  يف  ت�شنيفاً 

بلغت 450،3 مليون دولر اأمريكي )128،5 

من  الأول  الن�شف  يف  كويتي(  دينار  مليون 

قدرها  اأرباح  مع  مقارنة   ،2013 العام 

 120،8( اأمريكي  دولر  مليون   423،2

من  نف�شها  الفرتة  يف  كويتي(  دينار  مليون 

العام 2012، بنمو بلغ %6،4. 

الإجمالية  البنك  موجودات  وارتفعت 

من  نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   %25،3 بواقع 

العام 2012 لتبلغ 62،8 مليار دولر اأمريكي 

)17،9 مليار دينار كويتي(، وارتفعت حقوق 

م�شاهميه بواقع 3،9% لت�شل اإىل 8،4 مليار 

دولر اأمريكي )2،4 مليار دينار كويتي(. 

بنك  ملجموعة  التنفيذي  الرئي�س  وقال 

اإن  دبدوب  �شكري  اإبراهيم  الوطني  الكويت 

بنك الكويت الوطني يوا�شل حتقيق النتائج 

ا�شتمرار  من  الرغم  على  والنمو  القوية 

ما  وهو  وعامليا،  واإقليمياً  حمليا  التحديات 

ميزانيته  وقوة  املايل  و�شعه  متانة  يعك�س 

بف�شل ال�شيا�شة املتحفظة الذي ينتهجها منذ 

والتي مكنته من  العام 1952،  تاأ�شي�شه يف 

بني  الئتمانية  الت�شنيفات  باأعلى  الحتفاظ 

كربى  باإجماع  الأو�شط  ال�شرق  بنوك  كافة 

وكالت الت�شنيف العاملية.

الوطني  الكويت  بنك  اإن  دبدوب  واأكد 

القوي،  الت�شغيلي  ن�شاطه  على  حافظ  قد 

خالل  للبنك  الت�شغيلية  الأرباح  ارتفعت  اإذ 

بواقع   2013 العام  من  الأول  الن�شف 

العام  من  نف�شها  الفرتة  مع  مقارنة   %18،3

اأمريكي  دولر  مليون  لتبلغ 1095  املا�شي، 

مع  مقارنة  كويتي(،  دينار  مليون   312،4(

اأمريكي )264،1 مليون  925 مليون دولر 

العام  من  نف�شها  الفرتة  يف  كويتي(  دينار 

املا�شي.

الت�شغيلية  البيئة  اأن  اإىل  دبدوب  واأ�شار 

خالل  التح�شن  بع�س  �شهدت  قد  املحلية 

الرغم  على  احلايل  العام  من  الأول  الن�شف 

من ا�شتمرار بع�س التحديات املرتبطة بتاأخر 

التنمية.  خطة  يف  الواردة  امل�شاريع  تنفيذ 

وبالفعل، برزت موؤ�شرات اإيجابية على تفعيل 

ال�شيا�شة املالية يف الكويت مع اإطالق بع�س 

من  الأول  الن�شف  خالل  التنموية  امل�شاريع 

العام احلايل، وهو ما ناأمل اأن ي�شتمر واأن تبداأ 

واأ�شاف  املقبلة.  الفرتة  بالظهور خالل  اآثاره 

الربع  خالل  قاد  قد  الوطني  الكويت  بنك  اأن 

مل�شاريع  التمويل  عمليات  من  العديد  الثاين 

تنموية وتطويرية للقطاعني العام واخلا�س. 

اأن  على  دبدوب  �شدد  ثانية،  جهة  من 

البنك الوطني ما�س بنجاح يف ا�شرتاتيجيته 

الدخل وموازنتها  م�شادر  تنويع  اإىل  الرامية 

حمليا واإقليميا. فعلى امل�شتوى املحلي، ي�شهد 

بنك  ملجموعة  التابع  الإ�شالمي،  بوبيان  بنك 

الكويت الوطني، منوا قويا وم�شتقرا يف اأدائه. 

اأما على امل�شتوى الإقليمي والدويل، فيوا�شل 

ا�شرتاتيجيته  ثمار  جني  الوطني  البنك 

م�شاهمة  منو  مع  الكويت  خارج  التو�شعية 

يف  التابعة  و�شركاته  اخلارجية  الفروع 

من  الرغم  على  املجموعة  اأرباح  اإجمايل 

ا�شتمرار ال�شطرابات ال�شيا�شية والجتماعية 

الأعمال  بيئة  على  وانعكا�شها  املنطقة  يف 

اإقليميا، وا�شتمرار الأزمة املالية عامليا. 

ت�شنيفاته  على  الوطني  البنك  وحافظ 

امل�شارف  جميع  بني  الأعلى  الئتمانية 

على  افريقيا  و�شمال  الأو�شط  ال�شرق  يف 

طالت  التي  الئتمانية  التخفي�شات  عك�س 

متانة  بف�شل  وذلك  العاملية،  البنوك  كربى 

املرتفعة  اأ�شوله  وجودة  املالية  موؤ�شراته 

متويل  قاعدة  وتوفر  القوية  ور�شملته 

وو�شوح  الإداري  جهازه  وخربة  م�شتقرة، 

ال�شمعة  عن  ف�شالً  ال�شرتاتيجية،  روؤيته 

املمتازة التي يتميز بها على الرغم من البيئة 

كما  فيها.  يعمل  التي  ال�شعبة  القت�شادية 

اأكرث  بني  موقعه  على  الوطني  البنك  حافظ 

50 بنكا اأمانا يف العامل للمرة ال�شابعة على 

التوايل. ولدى جمموعة بنك الكويت الوطني 

اليوم اأكرب �شبكة فروع حملية ودولية ت�شل 

اإىل 170 فرعاً حول العامل منت�شرة يف اأمريكا 

واأوروبا واخلليج وال�شرق الأو�شط وال�شني 

و�شنغافورة.

اأرباحاً �شافية يف الن�شف الأول من العام 2013

بنك �لكويت �لوطني يحقق 450.3 مليون دوالر �أمريكي

و�شناعة  جتارة  غرفة  رئي�س  قال 

الغرفة عقدت  "ان  البحرين د. ع�شام فخرو: 

لرئي�س  الأول  النائب  مع  اجتماعات  عدة 

اآل  عبداهلل  بن  خالد  ال�شيخ  الوزراء  جمل�س 

خليفة للنظر يف جميع الأمور املتعلقة بقانون 

الإيجارات وقانون الو�شاطة العقارية".

الأيام  لـ"  ت�شريح  يف  فخرو  واأ�شار- 

ا�شت�شاري  فريق  تعيني  ان   - القت�شادي" 

بالقانون  املتعلقة  الأمور  جميع  يف  للنظر 

لإعداد م�شودة مقرتحة من اأجل اإ�شدار قانون 

متكامل يوؤدي الغر�س منه ليكون قيد التنفيذ 

يف الف�شل الت�شريعي القادم.

تتعلق  التي  القوانني  معظم  "ان  وقال: 

اإىل  اأر�شلت  والتجاري  القت�شادي  بال�شاأن 

يتم  اأن  اآمال  عليها  مالحظاتها  واأبدت  الغرفة 

تاأخذ  واحلكومة   )..( املالحظات  بتلك  الخذ 

انها  التي نعتقد  املقرتحات واملالحظات  بتلك 

يف �شالح القت�شاد".

البحرين  يف  العقارية  املكاتب  وتطالب 

العقارية  الو�شاطة  قانون  اإ�شدار  ب�شرورة 

والذي بذلت فيه جهود كبرية من قبل جمعية 

و�شناعة  جتارة  وغرفة  العقارية  البحرين 

البحرين منذ العام 2004 حتى الآن وبهدف 

تغيري قانون �شنة 76 رقم )21( ليتواكب مع 

امل�شتحدثات يف ال�شوق العقارية.

تنظم  التي  القوانني  اأن  عقاريون  ويوؤكد 

اأكرث من 70  العمل العقاري والتي مر عليها 

عاماً من دون تطوير اأو مراجعة، ت�شببت بفراغ 

ت�شريعي يف ظل الطفرة العمرانية والعقارية 

التي ت�شهدها البالد، و�شاهم يف زيادة الق�شايا 

الإيجار  زيادة  ب�شبب  املحاكم  يف  العقارية 

وق�شايا الإخالء من امل�شتاأجرين.

رئي�س الغرفة:

فريق ��صت�صاري مع �حلكومة الإ�صد�ر �لقو�نني �لعقارية

محرر الشؤون االقتصادية:

الإر�شاد  مركز  نظم 

بكلية  الوظيفي  والتطوير 

)بوليتكنك  التقنية  البحرين 

»معر�س  موؤخًرا  البحرين( 

مهارات اخلريجني« الذي ا�شتمر 

�شنحت  �شاعات،  خم�س  قرابة 

على  يربو  ملا  خاللها  الفر�شة 

مقبلني  وطالبة  طالًبا  �شتني 

خمتلف  ومن  التخرج،  على 

جتاربهم  لعر�س  التخ�ش�شات، 

على  ومهاراتهم  واإجنازاتهم 

املن�شة، وذلك اأمام اأرباب العمل 

التوظيف،  ومديري  املحتملني، 

يف  القطاعات  خمتلف  وممثلي 

مملكة البحرين.

املعر�س  فكرة  وا�شتوحيت 

الأفراد  )امل�شتثمرين  مفهوم  من 

الذي   )Angel Investors  -

مع  املبتكرين  جمع  على  يقوم 

الطلبة  اتبع  حيث  امل�شتثمرين، 

 - امل�شعد  )حديث  اأ�شلوب 

للتعريف   )Elevator Pitch
ومهاراتهم  ملنتجاتهم  والرتويج 

ثالث  يف  خمت�شرة  ب�شورة 

اإجراء  ذلك  واأعقب  فقط.  دقائق 

مع  فردية  مقابالت  ال�شركات 

الطلبة. 

ويف هذا ال�شياق، علق عميد 

اإدارة الأعمال بالبوليتكنك  كلية 

»ل  قائاًل:  ماكماهون  كورماك 

تقت�شر البوليتكنك يف تدري�شها 

املهارات  تنمية  على  للطلبة 

تتخطى  واإمنا  فح�شب،  الفنية 

التوظيف.  مهارات  اإىل  ذلك 

تعد  ال�شخ�شية  املهارات  هذه 

النجاح  لتحقيق  �شرورية 

وهي  املهني،  امل�شتوى  على 

وحل  الت�شال  مهارات  ت�شمل 

من  ذلك  وغري  امل�شكالت.. 

املهارات«.

يقول:  املثل  »اإن  واأ�شاف: 

كلمة،  األف  عن  تغني  ال�شورة 

وبالتايل ارتاأينا اأن يقوم الطلبة 

�شخ�شًيا بتقدمي اأنف�شهم لأرباب 

�شركات  ميثلون  الذين  العمل 

لها مكانتها يف القت�شاد املحلي 

يغاير  الأ�شلوب  هذا  والعاملي. 

يف  املتمثل  التقليدي  الأ�شلوب 

اأرباب  اإىل  الذاتية  ال�شري  تقدمي 

يطلعون  ل  قد  الذين  العمل 

عليها. كذلك يتيح هذا الأ�شلوب 

الب�شرية  املوارد  ملديري  املميز 

الكفاءات  وا�شتك�شاف  درا�شة 

التي ميتلكها الطلبة، الأمر الذي 

يعد و�شيلة اأكرث فاعلية لتوفري 

فر�س العمل للطلبة«.

على  املعر�س  ح�شل  وقد 

ممثلي  من  اإيجابية  فعل  ردود 

والطلبة  التوظيف  جهات 

اأحد  واأعرب  �شواء،  حد  على 

امتنانه  عن  امل�شاركني  الطلبة 

»عندما  قائاًل:  للبوليتكنك 

اأربع  قبل  ما  اإىل  بذاكرتي  اأعود 

ال�شخ�س  ذلك  اأجد  �شنوات، 

اخلجول الذي مل يقم باأي عر�س 

فبحوزتي  الآن،  اأما  تقدميي. 

وهي  التوظيف  مهارات  جميع 

يف تطور م�شتمر«.

بح�شور ممثلي عدد من ال�شركات الكربى

طلبة �لبوليتكنك يروجون ملنتجاتهم باأ�صلوب »�مل�صتثمرين �الأفر�د«

للدرا�شات  البحرين  معهد  من  كل  قام 

بتجديد  العاملية  ومورغان  واملالية  امل�شرفية 

ال�شراكة القائمة بينهما منذ 10 �شنوات وذلك 

م�شرتكة  تعاون  اتفاقية  توقيع  طريق  عن 

و  CPA برامج  بتقدمي  لال�شتمرار  بينهما 

.CMA
�شولفي  من:  كل  التوقيع  جل�شة  ح�شر 

نيكول�س مديرة املعهد، وغاين فادي موؤ�ش�س 

ف�شال  العاملية  موغان  اإدارة  جمل�س  ورئي�س 

عن الدكتور اأحمد ال�شيخ نائب املدير باملعهد 

املحا�شبة  مركز  رئي�س  لياندو،  ونام�شيكو 

البحرين  ملعهد  التابع  املعلومات  وتقنية 

للدرا�شات امل�شرفية واملالية.

قائال:  غاين  فادي  علق  املنا�شبة  بهذه 

»جتديد هذه التفاقية بني مورغان العاملية و

توفري  نحو  والتزامنا  اأمياننا  يعك�س   BIBF
املحا�شبة  جمال  يف  اجلودة  عالية  برامج 

مناهج  ا�شتخدام  مع  املالية،  والدرا�شات 

من  كال  خدمة  بهدف  وذلك  متميزة  تدري�س 

ال�شنوات  مدى  على  واملقيمني.  البحرينيني 

وبني  بيننا  ال�شراكة  امتازت  املا�شية،  الع�شر 

املعهد بخلق اأف�شل الفر�س، كما اأننا �شنوا�شل 

مواكبة  نحو  قدما  ومن�شي  بذلك،  القيام 

القت�شاد العاملي املتغري«.

نيكول�س  �شولفي  علقت  جانبها  ومن 

من  ال�شروري  »من  قائلة:  املعهد  مديرة 

موؤ�ش�شات  مع  عالقاته  على  املعهد  يحافظ 

جتديد  يعك�س  العاملية.  مورغان  مثل  رائدة 

يف  املتمثلة  اإ�شرتاتيجيتنا  من  التفاقية  هذه 

برامج  تعترب  معرتفة.  دولية  موؤهالت  تقدمي 

البارزة  املحا�شبة  برامج  من   CMAو  CPA
مما �شيمكننا من املوا�شلة يف اأعداد املر�شحني 

الربامج،  لهذه  املهنية  المتحانات  للتقدمي 

لتقدمي  لالإعداد  النظم  اأف�شل  با�شتخدام  وذلك 

المتحانات«. 

على  ال�شيخ  اأحمد  الدكتور  ونوه  هذا 

اأهمية هذه  اأهمية هذه التفاقية قائال: »تكمن 

البحرينيني  املواطنني  جعل  من  التفاقية 

مواطنني عامليني، خ�شو�شا مع برنامج متكني 

الذي يقوم حاليا بدعم  لل�شهادات الحرتافية 

 CPA الدورة التح�شريية للخ�شوع لمتحان

وCMA املقدم من قبل كل من معهد البحرين 

ومورغان  واملالية  امل�شرفية  للدرا�شات 

العاملية«.

CMAو CPA بهدف ال�شتمرار بتقدمي برامج

BIBF ومورغان �لعاملية يجدد�ن �صر�كتهما

خالل توقيع اتفاقية التعاون

د. ع�صام فخرو

الطلبة خالل تقدمي عرو�ض منتجاتهم 

د. عادل حبيل عبدالرحمن فخرو


