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صادر عن دار               للصحافة والنشر والتوزيع



شكر وتقدير

والتجارة  الصناعة  وزير  إىل سعادة  والتقدير  الشكر  بجزيل  نتقدم 

تدشين  حفل  بوضع  تفضله  عىل  الزياني  راشد  بن  زايد  السيد 

المشروع وإطالق القائمة تحت رعايته، وإىل سعادة السيد سمير 

بن عبدهللا ناس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة البحرين، 

للمشروع.  ودعمهم  احتضانهم  عىل  المجلس  أعضاء  وجميع 

ونسجل شكرنا لصاحب السمو السيد الدكتور أدهم بن تركي آل 

بجامعة  السياسية  والعلوم  االقتصاد  بكلية  أستاذ مساعد  سعيد، 

اإلداريــة  لالستشارات  فيرم«  »ذا  ومؤسس  قابوس  السلطان 

والشكر  بالحفل،  رئيسي  كمتحدث  مشاركته  عىل  واالقتصادية، 

موصول للجنة المستقلة الُمشكَّلة برئاسة الدكتور عمر العبيدلي 

رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية والمكلفة بفحص ومراجعة 

وتدقيق مسودة التقرير قبل إقراره وإنجاز القائمة بكل دقة ومهنية 

ونزاهة وحيادية.







تقريــــر          السنوي

ألقوى 50 شركة بحرينية

نبـذة

يأتي مشروع »قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022« من منطلق حرص الصحيفة 

استثنائي  اقتصادي  محتوى  بطرح  ومتابعين  قراء  من  شركائها  مع  تواصلها  تفعيل  عىل 

المملكة، مع  االقتصادي عىل مستوى  اإلعالم  بمستوى  االرتقاء  األثر في  أكبر  له  سيكون 

توطيد أواصر التعاون بين الصحيفة والمؤسسات المالية والشركات بمختلف اختصاصاتها 

بما يهيئ األرضية لمساهمة الفتة في تسريع خطى التنمية المستدامة في المملكة. 

الرؤية

وضع صحيفة »البالد« في مصاف كبرى المؤسسات اإلعالمية االقتصادية إقليمياً وعالمياً 

في مجال إعداد المؤشرات االقتصادية المتخصصة.

األهداف

- إبراز دور المؤسسات الوطنية الرائد في دعم النمو االقتصادي وترسيخ خطوات ازدهاره 

بصورة مستدامة.

- تسليط الضوء عىل أبرز القطاعات االقتصادية المساهمة في الناتج المحلي اإلجمالي.

الممارسات  أفضل  وفق  المالية  البيانات  برصد  والتنافسية  الشفافية  معايير  تعزيز   -

المحاسبية والمعايير االقتصادية. 

الرئيِسين في  الالعبين  بيانات اقتصادية متكاملة عىل أساس سنوي ألبرز  - إنشاء قاعدة 

التنمية االقتصادية. 
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المعايير

تستند قائمة »البالد« في اختيار أقوى 50 شركة بحرينية إىل 4 معايير رئيسة:

وتم االستناد في رصد اإلحصاءات المالية لتقرير 2022 عىل بيانات

 السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 لكل شركة.

فريق العمل

تم إعداد القائمة من قبل فريق عمل من القسم االقتصادي في الصحيفة. فإضافة إىل رئيس 

إعداد  الجيوسي، تم تعيين لجنة مختصة لإلشراف عىل  الصحيفة محمد  قسم االقتصاد في 

التقرير؛ لضمان أقصى درجات الدقة والمهنية والشفافية في اختيار أقوى 50 شركة بحرينية.

صافي األرباحالقيمة السوقية

إجمالي األصول المبيعات/

الدخل التشغيلي
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عبدالنبي الشعلة
رئيس مجلس اإلدارة

يسعدني ويشّرفني، أصالًة عن نفسي، ونيابًة عن أعضاء مجلس إدارة دار البالد للصحافة والنشر 

بحرينية  »أقوى 50 شركة  قائمة  أيديكم  بين  أن نضع  البالد،  العاملين بصحيفة  والتوزيع وجميع 

للعام 2022«، وهي النسخة األوىل من مشروع يُطلق سنويًا بانتظام وألول مرة في مملكة البحرين 

تحت عنوان: »أقوى 50 شركة بحرينية«، ضمن برنامج موسع تبنَّاه مجلس اإلدارة، ويهدف إىل 

االقتصادية،  التنمية  وتحقيق  المجتمع  قضايا  خدمة  في  تساهم  كأداة  »البالد«  بدور  االرتقاء 

وكمؤسسة إعالمية تسعى إىل دعم مبادرات الدولة وجهود رجال األعمال وشركات ومؤسسات 

القطاع الخاص، وتحفيزها وتشجيع قيم اإلفصاح والشفافية والتنافس فيما بينها، وتسليط الضوء 

عىل منجزاتها وعىل مساهماتها في تحقيق التنمية المستدامة. 

لقد كان مبعث فخر واعتزاز وتشجيع لنا ما لقيناه وما حظي به هذا المشروع من مباركة ودعم 

من قبل الجهات الرسمية المختصة، وعىل رأسها وزارة الصناعة والتجارة، إىل جانب غرفة تجارة 

وصناعة البحرين؛ وهي البيت الجامع لكل رجال األعمال ومؤسسات القطاع الخاص في المملكة، 

أكبر مما توقعناه، وهو ما  القائمة  المرشحة لإلدراج في هذه  الشركات  كما كان تعاون وتجاوب 

يعكس مدى الوعي واإلدراك لقيمة وألهمية مثل هذه المبادرات؛ وعىل هذا األساس فإننا نتوقع 

ونتطلع في المرات المقبلة إىل المزيد من التفاعل والتعاون من الشركات والمؤسسات التي لم 

نتمكن هذه المرة من الحصول منها عىل البيانات والمعلومات التي تؤهلها وتمكننا من إخضاعها 

للتقييم، ومن إدراجها ضمن الشركات المرشحة؛ ولذلك فقد حرصنا عىل إضافة ملحق بالتقرير 

لها إسهامات  والتي  والرائدة،  الكبرى  الشركات  نعتبرها من  التي  الشركات  يتضمن أسماء هذه 

قيادة حضرة صاحب  الغالية تحت  التي تشهدها مملكتنا  االقتصادية  التنمية  تحقيق  بارزة في 

الجاللة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، وولي العهد رئيس 

مجلس الوزراء الموقر صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا ورعاه. 

نتمنى من هللا العلي القدير أن يمنَّ علينا جميًعا بالتوفيق والنجاح والسداد.

تحفيز قيم اإلفصاح والشفافية والتنافس
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سميــــــــــر نــــــــاس
رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين

الشركات التجارية تعد بمثابة القوة الحقيقية القتصادات الدول، والمحرك الرئيس 

أهم  إحدى  وهي  دولة،  أي  اقتصاد  عليه  يقوم  الذي  اإليجابي،  االقتصادي  للنمو 

العمل  فرص  لخلق  األول  الرافد  كونها  البحرين،  مملكة  في  االقتصادية  الظواهر 

قوة  فتقاس  للبالد،  واالستثماري  االقتصادي  التنويع  مصادر  من  مهًما  ومصدًرا 

ضروريًا  شرًطا  كونها  بها،  وسلًبا  إيجابًا  سياساتها  وتنعكس  شركاتها،  بقوة  الدول 

لتحقيق التنمية االقتصادية المستدامة واالستقرار الكلي في الدولة. 

وبالتالي أصبحت هناك حاجة ماسة نحو تحقيق مستويات نمو متواصلة للشركات 

الذى  األمر  وهو  لها،  التنموية  المحفزات  وضع  خالل  من  البحرين،  في  التجارية 

حرصنا عىل وضعه وتأكيده فى برنامجنا االنتخابي 2022، عبر الدعوة لدعم وحماية 

استمرار الشركات كأسماء وعالمات تجارية وطنية، واعتماد برامج استشارية راعية 

لنموها وتطويرها، كرأس مال وطني غير ملموس، إيمانًا منا بالدور الوطني الكبير 

الذي تلعبه تلك الشركات في زيادة وتيرة النمو االقتصادي، إضافة إىل قدرتها عىل 

تحقيق التوجه الحكومي لمملكة البحرين الساعي إىل تقليل االعتماد عىل النفط 

كمصدر رئيس لإليرادات، والتحول إىل دعم المقومات االقتصادية األخرى.

ومن تلك المنطلقات، نجد أن إطالق »قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 

كونه  األهمية؛  بالغ  أمر  والتوزيع،  والنشر  للصحافة  البالد  دار  الصادرة عن   »2022

ودورها  تجاربها  ويوثق  البحرين،  في  االقتصادية  العملية  أهم مفاصل  يؤرخ ألحد 

في الحراك االقتصادي الوطني. ومن هنا نؤكد دعمنا واحتضاننا لمثل هذه األعمال 

الوطنية وتبنيها لتكون مصدر إلهام لمستقبل أكثر ازدهاًرا ونماًء للوطن.

توثيق بالغ األهمية للحراك االقتصادي
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مؤنس املردي
رئيس التحرير

يغمرني فخر كبير، ويسرني كثيًرا أن نقدم اليوم بين يدي قراء ومشتركي »البالد« 

»قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022«. تستهدف هذه القائمة إذكاء 

الشريفة، والنهوض بمقومات االستدامة االقتصادية ممثلة في  المنافسة  روح 

معايير الحوكمة والشفافية، وسط مجتمع األعمال البحريني وعىل رأسه الشركات 

التجارية الوطنية. وبالتالي تساهم »البالد« بشكل أو بآخر في تعزيز ودعم مسيرة 

االقتصاد البحريني ككل، وفًقا لرؤية حضرة صاحب الجاللة الملك حمد بن عيسى 

آل خليفة ملك البالد المعظم حفظه هللا ورعاه، ومتابعة ولي العهد رئيس مجلس 

الوزراء صاحب السمو الملكي األمير سلمان بن حمد آل خليفة حفظه هللا. 

عنه  فأعلنت  النور،  المشروع  هذا  ليرى  واجتهاد  جد  بكل  »البالد«  عملت  ولقد 

مبكًرا، إذ دعت جميع الشركات في مملكتنا الحبيبة، التي ترغب في االنضمام 

إىل هذه القائمة وكل من تجد في نفسها الكفاءة بالوفاء بالمعايير المعلنة، إىل 

أن تسارع للتسجيل لدى الصحيفة وتقدم ما لديها من تقارير مالية واقتصادية، 

وال نخفي سًرا بقولنا إنه حدث تهافٌت محمود لالنضمام إىل القائمة، األمر الذي 

شجع فريق العمل للتعجيل بإنجازه، ليصبح بين أيديكم اليوم.

لفريق  والتقدير  الشكر  بجزيل  أتقدم  أن  إال  يسعني  ال  العجالة،  هذه  وفي  أخيًرا 

كما  الوطني،  االقتصادي  المشروع  لتنفيذ هذا  بذل قصارى جهده  الذي  العمل 

أعرب عن عميق امتناني للجهات الداعمة والمشجعة لقائمة »البالد« ألقوى 50 

شركة بحرينية، وإىل جميع الشركات والمؤسسات المشاركة.

شركات وطنية نفخر بها
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د. عمر العبيدلي
رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية - رئيس اللجنة

الشعلة،  عبدالنبي  األستاذ  سعادة  من  لكل  الشكر  بجزيل  اللجنة  تتقدم  بداية 

»البالد«، وفريق عمل المشروع؛ لتطوير هذه الفكرة، ولتنظيم العمل،  وصحيفة 

ولجمع البيانات بشكل شفاف وفعال؛ لتمكين اللجنة من تقديم مساهمتها.

ترحب اللجنة بفكرة المشروع؛ ألنها تشكل فرصة إلبراز جهود القطاع الخاص بلغة 

الفنية  المعايير  بعيًدا عن  التقليدي،  الترتيب  العادي، وهي  الشخص  يستوعبها 

أعضاء  ويتمنى  رسمية.  وغيرها من مستندات  المالية  النتائج  عليها  تقوم  التي 

اللجنة أن يعزز المشروع التنافس البناء بين شركات القطاع الخاص لدى مملكة 

البحرين؛ سعًيا لالستفادة من الترويج اإليجابي الذي يقدمه هذا المشروع. 

ومن أهم خصائص المشروع بحرنة سلسلة اإلنتاج، من أنشطة الشركات المشاركة 

التي تعد جميعها بحرينية، إىل الصحيفة التي تدير الترتيب، واللجنة التي تدعم 

النتائج بفخر؛ ألنها تعكس  العملية. لذا يمكن ألي مواطن بحريني أن ينظر إىل 

جهوًدا وطنية بشكل شبه مطلق. وتأمل اللجنة أن تولد قائمة 2022 نقاًشا بّناًء 

بشأن طبيعة المعايير التي تم استخدامها، وأسباب اختيارها، والفرص المتاحة 

لكل شركة ألن تصعد السلم في السنوات المقبلة. فمثل هذه النقاشات ستساهم 

في تعزيز رصانة الترتيبات المستقبلية، وستحفز الشركات عىل مشاركة مزيد من 

البيانات بشكل شفاف، ومن ثم سيوفر المشروع قاعدة بيانات فاعلة للباحثين 

الذين يودون دراسة القطاع الخاص البحريني.

وتتمنى  النهائية،  القائمة  في  إدراجها  تم  التي  الشركات  لجميع  اللجنة  وتبارك 

التوفيق لها وللشركات التي تسعى لإلدراج في السنوات المقبلة.

 قاعدة بيانات فاعلة للقطاع الخاص
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جاسم عبدالعال
الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون - المدقق الخارجي

من  نخبة  مع  للمشاركة  البالد  صحيفة  من  دعوة  استالم  شرف  لي  كان  لقد 

االقتصاديين لتقييم »قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية للعام 2022«، والتي 

تعتبر مبادرة فريدة واستثنائية تعبِّر عن حرص الصحيفة عىل االهتمام بالجانب 

اإلحصائيات  ورصد  والمالية،  االقتصادية  الثقافة  وتشجيع  الوطني،  االقتصادي 

المالية للشركات الوطنية.

وتعتبر هذه المبادرة األوىل عىل مستوى المملكة، والتي ستنعكس إيجابًيا عىل 

تعزيز التنافسية والشفافية. 

لقد سعت اللجنة إىل أن تكون دقيقة وشفافة في عملية التقييم وفًقا العتمادها 

صحيحة  نتائج  إلعطاء  متساوية  وبنسب  المعروفة،  األربعة  الدولية  المعايير 

أحد  يعتبر  والذي  البحرنة؛  نسبة  معيار  التقييم  معايير  يتضمن  كأن  وسليمة، 

هناك  كان  ولكن  االقتصادية،  المؤشرات  ضمن  المهمة  الوطنية  المقاييس 

اختالف في وجهات النظر بين أعضاء لجنة التقييم حول ثقل ونسبة هذا المعيار، 

بعيًدا  الوطنية وحجمها  العمالة  العمالة وعدد  إجمالي  احتساب  المطلوب  وكان 

عن النسب التي قد ال تعكس حجم العمالة والتوظيف؛ وعليه فقد تم االستقرار 

عىل استثناء بند نسبة البحرنة من معايير التقييم واالكتفاء بالمعايير المالية.

لقد كانت عملية توافر المعلومات والبيانات المالية للشركات من ضمن التحديات 

الكبيرة خصوًصا للشركات العائلية والخاصة؛ بسبب عدم اإلفصاح عن البيانات 

المالية. وتتطلع اللجنة لتشجيع تلك الشركات الوطنية األخرى العائلية والخاصة 

عىل المشاركة؛ من أجل إعطاء هذه الشركات الوطنية حقها ضمن عملية التقييم.

 دقة وشفافية في تقييم الشركات
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محمد اجليوسي
رئيس قسم االقتصاد

مدير مشروع قائمة البالد ألقوى 50 شركة بحرينية

التقرير   ،»2022 للعام  بحرينية  شركة   50 ألقوى  البالد  »قائمة  بإطالق  نتشرف 

األول من نوعه عىل مستوى المملكة لتقييم الشركات من حيث أدائها المالي 

لمعايير  وفًقا  الوطني،  لالقتصاد  الفتة  مساهمات  من  تقدمه  وما  والتشغيلي 

دولية معتمدة لدى عدد من دور الخبرة االقتصادية العالمية المرموقة. 

السيد  والتوزيع  للنشر  »البالد«  دار  إدارة  مجلس  رئيس  لدى  تبلورت  فكرة  هي 

الفكرة  عرَّاب  راود  بحلم  أشبه  الماضي،  القرن  ثمانينات  منذ  الشعلة  عبدالنبي 

لسنوات طويلة؛ لتصبح اليوم وبعد طول انتظار واقًعا ملموًسا.

ال يمكن أن نخفي ما بذل من مجهودات ووقت مضٍن حتى أصبح هذا المشروع 

قاباًل للحياة، قرابة عام كامل قضيناه في جمع ورصد بيانات ما يقارب 200 شركة 

الخدمات  بين  أعمالها  نماذج  تنوعت  القائمة،  للمشاركة في  ومؤسسة مرشحة 

العقاري والصناعة والتجارة وتصنيع األغذية والسلع  المالية والصيرفة والتطوير 

الخاص  واالستثمار  التحويلية  والصناعات  والكمالية  األساسية  االستهالكية 

والخدمات اللوجستية والتجزئة والترفيه والضيافة وغيرها الكثير. 

في الختام، نود أن نشكر صاحب الفكرة عبدالنبي الشعلة وجميع الشركات التي 

تعاونت معنا ووافقت عىل المشاركة.

وعتبنا الوحيد عىل الشركات العائلية البحرينية التي رفضت المشاركة واإلفصاح 

عن بياناتها المالية المدققة بداعي السرية، عىل الرغم مما تقدمه من إسهامات 

ملموسة لالقتصاد البحريني.

حلم الثمانينات يتحقق





د. عبدالقادر ورسمه
بروفيسور قانون

المستشار القانوني

د. عمر العبيدلي
رئيس جمعية االقتصاديين البحرينية 

رئيس اللجنة

د. فيصل عبدالقادر
الخبير االستشاري في األمم المتحدة

الخبير االستشاري

السيد جاسم عبدالعال
الشريك التنفيذي لشركة جرانت ثورنتون 

المدقق الخارجي

أعضاء لجنة تقييم 

أقوى 50 شركة بحرينية
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ال  ا،  استثنائيًّ  2021 العام  كان  لقد 
سيما بتزامنه مع احتفال شركة »البا« 

التشغيلية،  لعملياتها  الذهبي  باليوبيل 

وتحقيقها أفضل أداء طوال تاريخها الممتد 

لخمسة عقود، سواء على الصعيد المالي أو 

التشغيلي أو الجوانب البيئية واالجتماعية 

لتضافر  يعود  والحوكمة، والفضل في ذلك 

الجهود من قبل الجميع في الشركة.

 2022 الــعــام  فــي  للمضي  نتطلع  ونــحــن   

من  مزيد  تحقيق  على  والعمل  الزخم  بنفس 

اإلنجازات والتطلعات على جميع األصعدة.

الشيخ دعيج بن سلمان
 رئيس مجلس اإلدارة

علــي البقالــي
الرئيس التنفيذي

1.1 مليــار دينـــار

2.6 مليار دينار

452 مليون دينار

1.6 مليار دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الصنــــاعــــة

القطاع:

شركـــة ألمنيـــوم 
البحريـــن )البــــا(
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تعد مجموعة البركة المصرفية من 
اإلســالمــي  الــمــصــرفــي  الــعــمــل  رواد 
على مستوى العالم ولها انتشار جغرافي 
تابعة  مصرفية  ــدات  وحــ خـــالل  مــن  واســـع 

ومكاتب تمثيل في 17 دولة.
وخدماتها  منتجاتها  البركة  بنوك  وتقدم   
ومبادئ  ألحكام  وفًقا  والمالية  المصرفية 
السمحاء في مجاالت  الشريعة اإلسالمية 
واالستثمار  والــتــجــارة،  الــتــجــزئــة،  مصرفية 
حوالي  إلى  الخزينة  خدمات  إلى  باإلضافة 

مليار شخص عبر أكثر من 650 فرًعا.

عبدالله صالح كامل
 رئيس مجلس اإلدارة

حسام بن الحاج عمر
الرئيس التنفيذي باإلنابة

140.6 مليون دينار

10.6 مليار دينار

71.5 مليون دينار

671.5 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

مجموعـــة
البركة المصرفية
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ُيعــد بنـــك »ABC« مــن البنــوك الرائـــدة 
في المجـــال المصــرفي في المنطقــة، 
ويقدم لعمالئه مجموعة مبتكرة من المنتجات 

والخدمات المالية التي تشمل:
الخدمات المصرفية بالجملة للشركات، وتمويل 
والتمـويــــل  المشروعــــات،  وتمـويــــل  التجـــــارة، 
المهيكل، وترتيب القروض المجمعة، ومنتجات 

الخزانــــة، والمنتجــــات المصرفيــــة اإلسالمية. 
 كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة 
التابعة له في األردن  البنوك  من خالل شبكة 
»إلى«  بنك  خالل  ومن  والجزائر،  وتونس  ومصر 

في البحرين.

الصديق عمر الكبير
 رئيس مجلس اإلدارة

د. خالــد كعــوان
الرئيس التنفيذي

164.8 مليون دينار 

13.1 مليار دينار

37.6 مليون دينار

330.4 مليون دينار 

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

»ABC« بنـــك
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االتصاالت  شركة  هي  »بتلكو« 
ــزود الـــرائـــد لــحــلــول  ــمــ ــ الــوطــنــيــة وال
مملكة  مستوى  على  الرقمية  االتــصــاالت 

البحرين والمنطقة.
تابعت   ،1981 العام  في  تأسيسها  ومنذ   
وعـــززت  والــنــمــو  الــتــقــدم  مــســيــرة  »بتلكو« 
وهــي  بــالــقــطــاع،  الــمــتــمــيــزة  مكانتها  ــن  م
المنتجات  من  متنوعة  مجموعة  ا  حاليًّ توفر 
األعمال،  ولقطاع  األفراد  للزبائن  والخدمات 
وتشمل خدمات شبكات الموبايل واإلنترنت 
وخدمات  السحابة  على  القائمة  والحلول 

مراكز البيانات ومنصات تبادل اإلنترنت.

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة 
 رئيس مجلس اإلدارة

ميكيـــل فينتـــر
الرئيس التنفيذي

969.6 مليون دينار

مليار دينار 

65.9 مليون دينار

399.6 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

االتصــاالت والمعلومــات

القطاع:

شركة البحرين 
لالتصاالت السلكية 
والالسلكية )بتلكو(
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)ش.م.ب(  المتحد  األهلي  البنك 
ــو مــجــمــوعــة مــصــرفــيــة إقــلــيــمــيــة  هـ
المصرفية  الخدمات  مختلف  تقدم  شاملة 
وأعمال  والمؤسسات  والشركات  لألفراد 
والخدمات  الثروات  إدارة  وخدمات  الخزانة 
منها  الــتــقــلــيــديــة  ــة،  ــاصـ ــخـ الـ الــمــصــرفــيــة 

والمتوافقة مع الشريعة اإلسالمية. 
 وقد نجح البنك الذي تأسس بالبحرين في 
مايو 2000 في إرساء شبكة إقليمية تخدم 
امتداد  على  العمالء  مــن  متنامية  قــاعــدة 

منطقة الشرق األوسط وبريطانيا.

مشعــل العثمــان
 رئيس مجلس اإلدارة

عــادل اللبــان
الرئيس التنفيذي للمجموعة

دينـار مليـار   3.5

15.7 مليار دينار

228.3 مليون دينار

413 ألف دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

البنـــك
األهلــي المتحــد
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واحـــدة  إتش«  إف  »جي  تعد 
األكثر  المالية  المجموعات  مــن 
والــتــي  الــخــلــيــج،  منطقة  فــي  أهــمــيــة 
الثروات،  وإدارة  األصــول،  إدارة  تتضمن 
والخدمات المصرفية التجارية والتطوير 

العقاري.
دول  فــي  المجموعة  عمليات  وتتركز   
ــاون الــخــلــيــجــي وشــمــال  ــع ــت مــجــلــس ال
إف  »جي  مجموعة  والــهــنــد.  إفــريــقــيــا 
ــورصــة  ب ــن  مـ ــل  كـ ــي  فـ ــة  ــدرجـ مـ إتش« 
دبي  وسوق  الكويت  وبورصة  البحرين، 
المالية وسوق ابوظبي لالوراق المالية.

غـــازي الهاجـــري
 رئيس مجلس اإلدارة

هشـــام الريـــس
الرئيس التنفيذي

462.6 مليون دينار

5.7 مليار دينار

34.8 مليون دينار

150.4 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

مجموعـــة
 »جي إف إتش« 

الماليــــــة
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تأسس بنك البحرين الوطني 
في العام 1957، وهو أول مصرف 
محليين.  لمساهمين  مملوك  وطــنــي 
البنك  يــواصــل  بحرينية،  عــالمــة  وكــونــه 
بخبراته  واالســتــعــانــة  إمــكــانــاتــه  تــطــويــر 
لعمالئه  مصرفية  تجربة  أفضل  لتقديم 

الذين وضعوا ثقتهم بالبنك. 
 ويمتد حضور البنك على نطاق إقليمي، 
ويـــولـــي اهـــتـــمـــاًمـــا كـــبـــيـــًرا بــالــمــجــتــمــع 
الــبــحــريــنــي. وتــاريــخــه مــتــجــذر فــي تــاريــخ 

مملكة البحرين.

فــاروق المؤيــد
رئيس مجلس اإلدارة

جان كريستوف دوراند
الرئيس التنفيذي

1.2 مليــــار دينــــــــار

4.5 مليار دينار

55 مليون دينار

150.9 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنـــك
البحريـن الوطنـي
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البحرين والكويت  تأسس بنك 
بــمــوجــب   1971 مـــــارس   16 فـــي 
مرسوم أميري، وبدأت عملياته في العام 

التالي لذلك.
 بدأ البنك عملياته في العام 1972، برأس 
مال قدره مليون دينار بحريني )2.7 مليون 
واحًدا  ليصبح  نما  واليوم  أميركي(،  دوالر 
مــن أكــبــر الــبــنــوك الــتــجــاريــة فــي مملكة 
تبلغ  أصــول  قاعدة  امتالكه  مع  البحرين، 
دوالر  مليار   9.7( بحريني  دينار  مليار   3.7

أميركي(.

مراد علي مراد
 رئيس مجلس اإلدارة

د. عبدالرحمن سيف
الرئيس التنفيذي للمجموعة

791.9 مليون دينار

3.7 مليار دينار

53.1 مليون دينار

115.6 مليون  دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي: 

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنــــك
البحريـن والكويت
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ــأســيــســه فــــي مــمــلــكــة  مــنــذ ت
بنك  رســخ   ،2006 الــعــام  البحرين 
ا  السالم مكانته كأحد أسرع البنوك نموًّ
في  مؤثرة  قوة  وأصبح  المملكة،  في 
قطاع الصيرفة اإلسالمية على الصعيد 

اإلقليمي. 
مكانته  مـــن  االســـتـــفـــادة  خـــالل  ومـــن   
المصرفي،  القطاع  في  القوية  المالية 
في  حــافــل  بسجل  يتمتع  الــبــنــك  فـــإن 
الــتــقــلــيــل مـــن الــمــخــاطــر واالســتــجــابــة 
بفعالية لتوجهات السوق؛ كونه يتبنى 

إستراتيجية نمو مرنة وقوية. 

سعادة الشيخ خالد بن مستهيل المعشني
 رئيس مجلس اإلدارة

رفيــق النايــض 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

239.5 مليون  دينار

2.7 مليار دينار

21.2 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنـــك الســـالم 

64.2 مليون دينار مجموع اإليرادات التشغيلية:
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شركة  هي  القابضة«  »اإلثمار 
اســتــثــمــاريــة مــرخــصــة مـــن قــبــل مــصــرف 
وأسهمها  إلشرافه  وتخضع  المركزي  البحرين 
ــي  ــن وســـــوق دب ــري ــح ــب مـــدرجـــة فـــي بـــورصـــة ال
المالية. وتمتلك »اإلثمار القابضة« كيانين تابعين 
لها بالكامل، أحدهما بنك اإلثمار وهو بنك تجزئة 
المصرفية  التجزئة  أعمال  يتولى  تابع  إسالمي 
وهي  كابيتال«،  بــي  »آي  واآلخـــر  األســاســيــة، 
االستثمارات  ــإدارة  ــ ب تــقــوم  استثمارية  شــركــة 
وغيرها من األصول غير األساسية، علًما أن كال 
قبل  من  لهما  الترخيص  تم  التابعين  الكيانين 

مصرف البحرين المركزي ويخضعان إلشرافه.

صاحب السمو الملكي األمير عمرو الفيصل
 رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحيم 
الرئيس التنفيذي

172.9 مليون دينار اإليرادات:

14.5 مليون دينار األرباح:

3.3 مليار دينار األصول:

75.4 مليون دينار القيمة السوقية:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

شركـــة
اإلثمـــار القابضـــة
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تأسست شركة البحرين للتسهيالت 
التجارية في 29 أغسطس 1983 كشركة 
التجارية  الشركات  قانون  لنصوص  وفًقا  مقفلة 
 10 بــه  مــصــرح  مـــال  بـــرأس   ،1975 لسنة   28 رقـــم 
ماليين دينار ورأس مال صادر 5 ماليين دينار؛ لغرض 
البحرين.  فــي  متخصصة  تمويل  كشركة  العمل 
أبريل 1993، سجلت الشركة كشركة  وفي شهر 
الجمعية  قــرار  صــدور  وبمناسبة  عامة.  مساهمة 
العامة غير العادية في 10 مارس 2003، تم تعديل 
بما  للشركة  األساسي  والنظام  التأسيس  عقد 
يتوافق وأحكام قانون الشركات التجارية الصادر 

بالمرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2001.

عبدالرحمن فخرو
 رئيس مجلس اإلدارة

عبــدالله بوخــوة 
الرئيس التنفيذي

101 مليون دينـار

311 مليون دينار

6.2 مليون دينار

72.3 مليون دينار 

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

شركــة البحريــن 
للتسهيــالت 

التجاريــة
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تعتبر »بي إم إم آي« إحدى شركات 
ــدة فــي مملكة  ــرائ الــقــطــاع الــخــاص ال
الخليجي،  الــتــعــاون  مجلس  ودول  البحرين 
من   1883 الــعــام  مــنــذ  يمتد  بــتــاريــخ  وتتمتع 
ــي الــخــلــيــج الــعــربــي.  الــعــمــلــيــات الــتــجــاريــة ف
يــقــع الــمــقــر الــرئــيــس لــلــشــركــة فـــي مملكة 
ليغطي  العالمي  نشاطها  ويمتد  البحرين، 
األوسط  الشرق  منطقة  في  مختلفة  بلداًنا 

وإفريقيا.
 وتتنوع نشاطات المجموعة لتشمل مبيعات 
التجزئة والتوزيع والضيافة وخدمات الشحن 

والتعاقد والتموين والخدمات اللوجستية.

عبدالله بوهندي
 رئيس مجلس اإلدارة

مــارك شريــدان
الرئيس التنفيذي

109 ماليين دينـار

111.3 مليون دينار 

5.6 مليون دينار

105.1 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات اللوجستيــة

القطاع:

مجموعـــة
»بي إم إم آي«
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الوطني فرًعا  الكويت  بنك  أسس 
كبنك   1987 الــعــام  الــبــحــريــن  فــي  لــه 
لعمالئه  الخدمات  خالله  من  ليقدم  خارجي 
ال سيما خدمات الخزينة والخدمات المصرفية 
البنك  حصل   ،2003 الــعــام  وفــي  للشركات. 
نطاق  لتوسيع  مصرفية  تجارية  رخصة  على 

خدماته وقاعدة عمالئه.
 ويوفر البنك اليوم باقة شاملة من الخدمات 
من  واسعة  مجموعة  عبر  التجارية  المصرفية 
القطاعات تتضمن خدمات التمويل التجاري، 
إلى  بــاإلضــافــة  والــشــركــات،  الــعــقــود  تمويل 
خدمات الخزينة والخدمات المصرفية لألفراد.  

عصــام الصقــر  
نائب رئيس مجلس اإلدارة الرئيس التنفيذي 

لمجموعة بنك الكويت الوطني

علـــي فـــردان  
المدير العام لبنك الكويت الوطني - البحرين 

7.4 مليار دينار

117.6 مليون دينار

972.9 مليون دينار

األصول:

األرباح:

حقوق المساهمين:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنــك الكويــت 
الوطني - البحرين
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تيرمينالز  إم  بــي  »أي  تعتبر 
البحرين« المشغل الرئيس لميناء 

خليفة بن سلمان، وهي جزء من شركة 

ميرسك«،  مــجــمــوعــة   - مــولــر  ــي  ب »أي 

وإدارة  تشغيل  فــي  الــرائــدة  الــشــركــة 

تملك  والتي  الموانئ،  في  العمليات 

64 % من الشركة. 

 كما تمتلك شركة يوسف بن أحمد كانو 

القابضة ما نسبته 16 % أما الباقي )20 

%( فهو مملوك لمساهمين مختلفين 

من الشركات واألفراد.

ديفيــد سكــوف
 رئيس مجلس اإلدارة

موريــن بانرمــان
الرئيس التنفيذي

112.5 مليون دينار

57 مليون دينار

8 ماليين دينار

39 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات اللوجستيــة

القطاع:

شركـــة »أي بي 
إم تيرمينالـــز« 

البحريـــن
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يعد المصرف الخليجي التجاري 
الرائدة  اإلسالمية  المصارف  أحــد 
لتحقيق  ويسعى  البحرين،  مملكة  في 
ــمــوذج  ــن خــــالل ن تــطــلــعــات الـــعـــمـــالء مـ
االبتكار  على  يرتكز  إســالمــي  مصرفي 
ــات ومــنــتــجــات عالية  ــدم تــقــديــم خ ــي  ف
إثراء  بهدف  والشركات؛  لألفراد  الجودة 
تجربتهم المصرفية، تماشًيا مع ما تصبو 
تنتهج  التي  الجديدة  إستراتيجيته  إليه 
حلول  من  يقدمه  ما  في  اإلبـــداع  ثقافة 

مصرفية استثنائية.

هشـــام الريـــس
 رئيس مجلس اإلدارة

سطام القصيبي
الرئيس التنفيذي

56.2 مليون دينار

1.2 مليار دينار

10.8 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

المصـــرف
الخليجي التجــاري

52.5 مليون دينار الدخل التشغيلي:
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بنك  هـــو  ــدولـــي  الـ الــخــلــيــج  بنك 
الــعــام 1975 ومــرخــص من  تــأســس 

مصرف البحرين المركزي. 
في  خدماته  الدولي  الخليج  بنك  ويقدم   
الخليجي  الــتــعــاون  مجلس  دول  أســـواق 
التي  التابعة  شركاته  خــالل  من  والعالم 
السعودية  الــدولــي  الخليج  بنك  تشمل: 
المتحدة(  )المملكة  الدولي  الخليج  وبنك 

المحدود. 
ــارات  اإلمـ فــي  فــروًعــا  البنك  يمتلك  كما   
العربية المتحدة ولندن والواليات المتحدة 

األميركية.

عبدالعزيز الحليسي 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

جمــال الكشــي 
الرئيس التنفيذي للبنك

11.9 مليار دينار

14.2 مليون دينار

24.3 مليون دينار

األصول:

األرباح:

الدخل الشامل:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنـــك
الخليـــج الدولـــي 
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الــبــنــوك  أبــــرز  أحـــد  »سيكو«  تمثل 
اإلقليمية الرائدة المتخصصة في إدارة 
األصول والوساطة وصناعة السوق والخدمات 
األصول  قيمة  وتصل  االستثمارية،  المصرفية 

تحت اإلدارة لديها إلى 4.5 مليار دوالر.
من  ترخيص  بموجب  اليوم  »سيكو«  وتعمل   
مصرف البحرين المركزي كبنك جملة تقليدي، 
كما ُتشرف على شركتين تابعتين ومملوكتين 
ــلــوســاطــة الــمــالــيــة  ــهــا بــالــكــامــل: ســيــكــو ل ل
الصناديق  لــخــدمــات  وســيــكــو  أبــوظــبــي،  فــي 
االســتــثــمــاريــة، إضــافــة إلـــى امــتــالكــهــا حصة 

الغالبية في »سيكو كابيتال« بالسعودية.

الشيخ عبدالله بن خليفة آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة

نجـالء الشيــراوي 
الرئيس التنفيذي

66.2 مليون دينار

263.5 مليون دينار

6.4 مليون دينار

17.7 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

اإليرادات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

سيكـــــو
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البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  يعتبر 
توفير  فــي  الــرائــدة  المؤسسات  أهــم  أحــد 
الخدمات المصرفية التجارية واالستثمارية. تأسس 
تابعة  كشركة   2002 الــعــام  البحرين  فــي  البنك 
 - الكويتي  التمويل  بيت  إلــى  بالكامل  ومملوكة 
المصرفية  الصناعة  رواد  من  يعتبر  الــذي  الكويت، 
 30 من  ألكثر  العالمي  المستوى  على  اإلسالمية 
البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  ويتخصص  عاًما. 
واستثمارية  مصرفية  منتجات  وتقديم  تطوير  في 
اإلسالمية.  الشريعة  أحكام  مع  ومتوافقة  مبتكرة 
رؤيــة  البحرين   - الكويتي  التمويل  بيت  ويمتلك 
ومنتجات  خدمات  تقديم  على  ترتكز  إستراتيجية 
فريق  قبل  من  وشاملة  متعددة  إسالمية  مصرفية 
من ذوي الخبرة والمهنية قادر على التطوير الدائم 

بشكل مبتكر وإستراتيجي.

حمــد المــرزوق
 رئيس مجلس اإلدارة

عبدالحكيم الخياط 
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

1.8 مليار دينار

23 مليون دينار

76.3 مليون دينار

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بيت التمويل 
الكويتي )البحرين(
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)ش.م.ب(  الخليج  فنادق  مجموعة 
مــحــدودة  مسؤولية  ذات  عــامــة  شــركــة 
العام  وتأسست  البحرين،  بــورصــة  فــي  مــدرجــة 

1967 تحت اسم شركة فنادق البحرين. 
تأسيسها  منذ  لنفسها  المجموعة  ونصبت   
له  مثيل  ال  مستوى  توفير  وهي  واضحة  رؤيــة 
ا  من الضيافة في البحرين، وتم تحقيقها رسميًّ
مع افتتاح أول فندق خمس نجوم في البحرين، 
وهو فندق الخليج. وبعد مرور ما يقارب 55 عاًما 
في  المجموعة،  عين  نصب  الرؤية  هذه  ماتزال 
التطورات  الفندق مستمر في مواكبة  أن  حين 
الــتــي تــطــرأ عــلــى قــطــاع الــضــيــافــة والــفــنــدقــة 

واستمراره في عمليات التوسع والتطوير.

فــاروق المؤيــد
 رئيس مجلس اإلدارة

جارفيلــد جونــز 
الرئيس التنفيذي

79 مليـون دينــار 

113.4 مليون دينار

3.3 مليون دينار

22.9 مليون دينار 

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الفندقــة والضيافــة

القطاع:

مجموعــة
فنــادق الخليـــج 
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عــقــارات  شــركــة  تأسست 
 1999 الــــعــــام  فــــي  ــف  ــيـ ــسـ الـ
في  مــدرجــة  عامة  مساهمة  كشركة 
ــورصــة الــبــحــريــن، وتــتــخــذ مــن مملكة  ب
ا رئيًسا لعملياتها، لتصبح  البحرين مقرًّ
والضيافة  التجزئة  قــطــاع  فــي  ــدة  رائـ
والــتــرفــيــه والــتــطــويــر الــعــقــاري على 

مستوى المملكة.
 وتدير شركة عقارات السيف محفظة 
كبيرة من األصول، ما يعزز من مكانتها 

كعالمة تجارية متميزة. 

عيسى محمد نجيبي
 رئيس مجلس اإلدارة

أحمــد يوســف
الرئيس التنفيذي

81.4 مليون دينار

179.9 مليون دينار 

5 ماليين دينار 

12.5 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

اإليرادات:

التطويــر العقـــاري

القطاع:

شركـــة
 عقــارات السيـــف
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بروموسفن  شــركــة  انطلقت 
وتتمتع   ،1968 العام  في  القابضة 
منطقة  فــي  واســعــيــن  وحــضــور  بانتشار 
حيث  إفريقيا،  وشــمــال  األوســـط  الــشــرق 
تــمــتــلــك الــشــركــة مــكــاتــب فـــي كـــل من 
ولبنان  وأبوظبي  ودبــي  البحرين  مملكة 
والكويت ومصر إضافة إلى مناطق أخرى 

من العالم.
 وتتنوع أعمال الشركة لتشمل العقارات 
والــبــنــاء والــتــســويــق وكــذلــك اإلعــالنــات 

والضيافة.
أكـــرم مكنـــاس
 رئيس مجلس اإلدارة

كريـــم مكنـــاس
الرئيس التنفيذي

103.5 مليون دينار

193.5 مليون دينار

1.091 مليون دينار

24.6 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

االستثــمـــــار

القطاع:

بروموسفـــن 
القابضـــة
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بدأت شركة األلبان األوروبية »آرال 
البحرين  مملكة  في  عملها  فــودز« 
على  ــحـــوذت  ــتـ واسـ  ،2019 ــام  ــعـ الـ فـــي 
أعمال شركة موندليز للجبن المطبوخ في 
تحت  والمرخصة  األوسط،  الشرق  منطقة 

عالمة كرافت التجارية.
في  ونموها  ريــادتــهــا  الشركة  وتــواصــل   
األلــبــان في  ــواع منتجات  أنـ أفــضــل  إنــتــاج 
الوظائف  من  للعديد  خلقها  مع  السوق، 
للمواطنين  الــمــبــاشــرة  وغــيــر  الــمــبــاشــرة 
حــول  الــجــنــســيــات  ومختلف  البحرينيين 

العالم.

بيديــر توبــورغ    
الرئيس التنفيذي  

يورجيـن جريـف     
مدير آرال فودز البحرين

آرال فــــودز
)البحريـــن(

104.7 مليون دينار

6.7 مليون دينار

103.8 مليون دينار

األصول:

األرباح:

المبيعات:

السلع االستهالكية األساسية

القطاع:
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تــأســســت الــشــركــة الــبــحــريــنــيــة 
في  )ش.م.ب(  للتأمين  الــكــويــتــيــة 
العام 1975، وهي شركة عامة مدرجة في 

بورصة البحرين منذ ديسمبر 1989.
الــتــأمــيــن مع  الــشــركــة ضــمــن قــطــاع   تعمل 
الــتــركــيــز عــلــى الــتــأمــيــن مــتــعــدد الــخــطــوط 
ــتــأمــيــنــات الــعــامــة في  ــة جــمــيــع ال ــ ــزاول ومــ
وتــواصــل  الــكــويــت.  ــة  ودولـ البحرين  مملكة 
تحسين  على  التركيز  في  ريادتها  الشركة 
عملية االكتتاب وتنويع قنوات البيع وزيادة 
في  الــجــودة  ومــراعــاة  والــكــفــاءة  اإلنتاجية 

تقديم الخدمات التأمينية النوعية للعمالء. 

مراد علي مراد
 رئيس مجلس اإلدارة

د. عبدالله سلطان
الرئيس التنفيذي

64.5 مليون دينار 

232.4 مليون دينار

4.2 مليون دينار

92.7 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األقساط التأمينية:

التأمـيــــن

القطاع:

الشركــة
البحرينية الكويتية 

للتأميــن )ش.م.ب( 
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تعتبر مجموعة البحرين الوطنية 
في  للتأمين  مــزود  أول  القابضة 
إلى  تراثها  يعود  حيث  البحرين،  مملكة 

العام 1969.
 واكتسبت المجموعة خالل ما يفوق 50 
المملكة؛  في  طيًبا  وصيًتا  سمعًة  عاًما 
لــمــا تــوفــره مــن خــدمــات مــمــيــزة وعالية 

الجودة.
عبر   1999 بالعام  المجموعة  وتأسست   
دمج شركتي البحرين للتأمين والتأمين 
نخبة  اليوم  المجموعة  وتوفر  الوطنية. 

من الحلول التأمينية وإدارة المخاطر. 

فــاروق المؤيــد
 رئيس مجلس اإلدارة

سميــر الــوزان 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

50 مليـون دينــار

119.3 مليون دينار

6.6 ماليين دينار

39.8 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األقساط التأمينية:

التأمـيــــن

القطاع:

شركــة البحريــن 
الوطنيـة القابضـة
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بــنــك لـــلـــخـــدمـــات الــمــصــرفــيــة 
مــســجــل فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن، 
اعــتــبــاًرا  المنطقة  فــي  نشاطه  وأعــيــد 
البنك  يــوفــر   .2007 ديسمبر  شهر  مــن 
المنتجات  لجميع  فعالة  مصرفية  حلواًل 
خدماته،  خــالل  من  الدولية  المصرفية 
وتمويل  الخزينة  خدمات  تشمل  التي 

التجارة واإلقراض.
الليبي  للمصرف  البنك مملوًكا   ويعتبر 

الخارجي كمساهم رئيس بنسبة 
.% 99.5

 إمراجع غيث سليمان 
 رئيس مجلس اإلدارة

حسن أبو الحسن 
الرئيس التنفيذي

488.8 مليون دينار

8.5 مليون دينار

127.8 مليون دينار

األصول:

األرباح:

حقوق الملكية:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

بنــك اليوبــاف 
العربـي الدولـي
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رائـــدة  الــبــحــريــن  زيـــن  ُتعد شــركــة 
اإلبــداع في عالم االتــصــاالت، حيث 
العمالء وتقديم  تجربة  تركز على تحسين 
حصلت  وقد  والمنتجات،  الخدمات  أفضل 
االتصاالت  خدمات  لتقديم  ترخيص  على 
وأطــلــقــت   ،2003 أبـــريـــل  فـــي  الــمــتــنــقــلــة 
العام  من  ديسمبر  في  التجارية  خدماتها 

نفسه. 
البحرين على  الشركة في وضع   ونجحت 
عبر  العالمية  االتــصــاالت  صناعة  خريطة 
 4G توفير أحدث التقنيات الجديدة وشبكة

 .5G وخدمات الجيل الخامس LTE

محمد زين العابدين
 المدير المنتدب

دنكــان هــوارد
الرئيس التنفيذي

51.5 مليون دينار

131 مليون دينار

5.5 مليون دينار

6.4 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األرباح التشغيلية:

االتصــاالت والمعلومــات

القطاع:

زيـــــن 
البحـــريــــن 
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خــلــيــج  درة  ــة  ــركـ شـ تــأســســت 
مدينة  لتطوير   2003 العام  البحرين 
مملكة  جــنــوب  تــجــاريــة  سكنية  متكاملة 

البحرين تحت مسمى »درة البحرين«.
من  والثانية  األولــى  المرحلتان  واكتملت   
المشروع في 2009، في حين تم االنتهاء 
من المرحلة الثالثة من المشروع في العام 
2016 ليكتمل بذلك تطوير 9 جزر من جزر درة 
البحرين البالغ عددها 12 جزيرة يربطها مًعا 
13 جسًرا، على شكل عقد جميل من الآللئ 
الفريدة، وهو ما يعكس اسم المشروع »درة 

البحرين«.

عبدالحكيم الخياط    
 رئيس مجلس اإلدارة

ياســر الحمــادي   
الرئيس التنفيذي

دينـار مليـارا 

70 مليون دينار

األصول:

عائدات المرحلة األخيرة: 

350 مليون دينار المبيعات:

العـــقـــارات

القطاع:

 شركـــة 
درة البحريـــن
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عـــقـــاريـــة  مـــجـــمـــوعـــة  »غرناطة« 
وتقدم  قــرن،  ربــع  من  أكثر  منذ  تأسست 
السوق  مرتادي  لجميع  متكاملة  عقارية  حلواًل 
العقارية من أفراد ومؤسسات وبنوك وشركات 
بداية  منذ  »غرناطة«  وسعت  حكومية.  وجهات 
تفوقت  حتى  والتفرد  التميز  إلــى  انطالقتها 
في  ونجحت  العقارية  المجاالت  مختلف  فــي 
الدؤوبة  جهودها  نتيجة  نجاحاتها  ثمار  قطف 
في مواجهة ما يعترضها من تحديات، ونتيجة 
على  العقارية  غرناطة  مجموعة  تأسست  لذلك 
بنية تحتية قوية قادرة على مواجهة التحديات 

وأخذت موقعها في السوق العقارية.

حســـن مشيمـــع    
رئيس مجلس اإلدارة

حسيـــن يوســـف   
الرئيس التنفيذي

74.2 مليون دينار

5.3 مليون دينار

28.7 مليون دينار

األصول:

األرباح:

المبيعات:

العـــقـــارات

القطاع:

مجموعـــة 
غرناطـــة
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الخدمــات الماليــة

اإلسالمي  البحرين  بنك  تأسس 
بنك  أول  باعتباره   1979 العام  في 
إســـالمـــي فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن والـــرابـــع 
محوري  بــدور  البنك  ساهم  وقــد  ا.  إقليميًّ
المصرفية  الــخــدمــات  صــنــاعــة  تــطــويــر  فــي 
على  الوطني  االقتصاد  ودعــم  اإلسالمية 

مدى السنين. 
رائد  كبنك  مكانته  تعزيز  من  البنك  وتمكن   
المتوافقة  المصرفية  الخدمات  في تقديم 
نجح  حيث  اإلسالمية،  الشريعة  أحكام  مع 
حول  تتمحور  عمل  إستراتيجية  اتباع  في 

خدمة الزبائن وتلبية احتياجاتهم. 

د. عصــام فخــرو
 رئيس مجلس اإلدارة

حســـان جـــرار
الرئيس التنفيذي

87.2 مليون دينار 

1.3 مليار دينار

6.1 مليون دينار

25.3 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األرباح التشغيلية:

القطاع:

بنـــك
البحرين اإلسالمي 
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الــعــام  إلـــى  الــشــركــة  تعود جـــذور 
1976، إذ تم تأسيس واحدة من أقدم 
في  المحلية  التأمين  شــركــات  مجموعات 
تعد  الحاضر  الــوقــت  وفــي  البحرين.  مملكة 
»سوليدرتي البحرين« إحدى كبريات شركات 
مزود  وأكبر  المملكة،  في  الــرائــدة  التأمين 
الشريعة  مــع  المتوافقة  التأمين  لخدمات 
وطنية  تأمين  شركة  وبصفتها  اإلسالمية. 
سوليدرتي  شــركــة  فــإن  ومــســؤولــة،  رائـــدة 
البحرين ملتزمة على الدوام بالمساهمة في 
والرفاهية  المستدامة  االقتصادية  التنمية 

االجتماعية لمملكة البحرين.

توفيــق شهــاب
 رئيس مجلس اإلدارة

جـــواد محمـــد 
الرئيس التنفيذي

40.2 مليون دينار

72.6 مليون دينار

3.3 مليون دينار

31.6 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األقساط التأمينية:

التأمـيــــن

القطاع:

سوليدرتــي 
البحريــن  
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في  ترافكو  مجموعة  تأسست 
في  متخصصة  كشركة   1977 العام 
ــمــواد الــغــذائــيــة وتــوزيــعــهــا؛  قــطــاع تــجــارة ال
في  البحرينية  الــشــركــات  أعــرق  مــن  لتكون 
مــجــالــهــا، وهـــي شــركــة عــامــة مــدرجــة في 

بورصة البحرين منذ العام 2006.
 واستطاعت المجموعة بعد أكثر من 4 عقود 
من قصص النجاح المتتالية أن تصبح من رواد 
االستهالكية  السلع  ومستوردي  منتجي 
في السوق البحرينية وعالمة تجارية بحرينية 

عمالقة في مجالها.  

إبراهيــم زينــل
 رئيس مجلس اإلدارة

عــزام مطرجــي
الرئيس التنفيذي

22.1 مليون دينار

47.6 مليون دينار

1.3 مليون دينار

35.7 مليون دينار 

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

السلع االستهالكية األساسية

القطاع:

مجموعـــة 
ترافكـــو 
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استثمارية  شركة  ساياكورب  تعتبر 
الشريعة  لــمــبــادئ  وفــًقــا  تعمل  قابضة 
للشركة:  التجارية  األنشطة  وتشمل  اإلسالمية 
األســهــم الــخــاصــة والــعــامــة، والــدخــل الــثــابــت، 
الشركات.  وتمويل  والعقارات،  األصــول،  وإدارة 
المركزي  البحرين  مصرف  لدى  مرخصة  الشركة 
ومركز دبي المالي العالمي وتدير أصواًل تفوق 
عقارية  محفظة  وتمتلك  دوالر،  مــلــيــون   250

تتجاوز 145 مليون دوالر.
دول  مستوى  على  الــشــركــة  أنشطة  وتمتد   
مجلس التعاون الخليجي لتشمل أيًضا كالًّ من: 
مصر وليبيا وتركيا واألردن والمكسيك وماليزيا.

زايــد األميــن
 رئيس مجلس اإلدارة

محمد شكري غانم 
الرئيس التنفيذي

206.8 مليون دينار

1.1 مليون دينار

6 ماليين دينار

األصول:

األرباح:

المبيعات:

االستثــمـــــار

القطاع:

ساياكـــورب
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تعتبر شركة نسيج إحدى شركات 
التطوير العقاري الرائدة في مملكة 
منطقة  فــي  نوعها  مــن  ــى  واألولـ البحرين 
الــشــرق األوســـط وشــمــال إفــريــقــيــا، وتضم 
سلسلة  مــراحــل  مختلف  أعمالها  أنشطة 
المفاهيم  مــن  ابـــتـــداء  الــعــقــاريــة  الــقــيــمــة 

الرئيسة للمشروعات وانتهاًء بتسليمها.
 5 نسيج  شــركــة  أنــجــزت  تأسيسها،  ومــنــذ   
بقيمة  الــبــحــريــن،  مملكة  فــي  مــشــروعــات 
إجمالية قدرها 205.4 مليون دينار بحريني، 

متضمنة أكثر من 2981 وحدة سكنية.

الشيخ حمد بن محمد آل خليفة
 رئيس مجلس اإلدارة

محمد خليل السيد
العضو المنتدب

99 مليون دينار

1.350 مليون دينار

8 ماليين دينار

األصول:

األرباح:

المبيعات:

التطويــر العقــاري

القطاع:

شركـــــــة
نـســيــــــج
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»استيراد«  ــة  ــركــ شــ تــأســســت 
االستثمارية بالعام 1973 تحت مسمى 
والتصدير«  لــالســتــيــراد  الــوطــنــيــة  »الشركة 
حكومة  مــن  بترخيص  مــدرجــة  شــركــة  وهـــي 
مثل  األساسية  السلع  في  للمتاجرة  البحرين 

األسمنت،السكر، واألرز.
أعضاء مجلس  العام 2003، وافق  أواخر   في 
إلى  الشركة  اســم  تغيير  على  الشركة  إدارة 
مع  لتتماشى  االستثمارية؛  استيراد  شركة 
تحولها إلى شركة استثمارية متكاملة تعمل 
في مجموعة متنوعة من األصول االستثمارية 
كــاألســهــم الــخــاصــة والـــعـــقـــارات واألســــواق 

العامة، على الصعيدين اإلقليمي والدولي.

هشــام الريــس
 رئيس مجلس اإلدارة

أحمد عبدالرحمن 
الرئيس التنفيذي

20.3 مليون دينار 

50.3 مليون دينار

1.7 مليون دينار

3.4 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

اإليرادات:

االستثــمـــــار

القطاع:

شركة استيراد 
االستثمارية 
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ــة الــبــحــريــن  ــركـ ــــشــــاء شـ تــم إن
لــمــطــاحــن الــدقــيــق فـــي الــعــام 

1970؛ من أجل تلبية متطلبات السوق 

المحلية، ومنذ ذلك الحين نمت إلى 5 

أضعاف حجمها األصلي.

 50 من  أكثر  طــوال  الشركة  وتواصل   

عـــاًمـــا الـــهـــدف نــفــســه الــمــتــمــثــل في 

البحرين  فــي  المستهلكين  خــدمــة 

ذي  الــدقــيــق  مــن  متنوعة  بمجموعة 

أفضل  باستخدام  االستثنائية  الجودة 

المواد الخام من مصادر عالمية. 

مــروان طبــارة
 رئيس مجلس اإلدارة

واين هنري كريغ
الرئيس التنفيذي

8.4 مليـون دينـار

32.3 مليون دينار

3.9 مليون دينار

6.8 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

السلع االستهالكية األساسية

القطاع:

شركة البحرين 
لمطاحن الدقيق
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التـرفـيــــه

تأسست شركة البحرين للسينما 
في نوفمبر 1967، وهي شركة عامة 
مدرجة في بورصة البحرين منذ فبراير 2006. 
اإلعــالم مع  الشركة في قطاع  يختص عمل 
الــتــركــيــز عــلــى األفــــالم والــتــرفــيــه وأنشطة 

العقارات والمطاعم.
من  كــل  فــي  تعمل  تابعة  شــركــات  ولديها   
مملكة البحرين ودولة قطر في مجال األفالم 

والترفيه. 
سينما  افتتاح  في  الفضل  للشركة  وكــان   
البحرين  في  مكيفة  سينما  كــأول  الحمراء 

في العام 1968. 

د. عصــام فخــرو
 رئيس مجلس اإلدارة

أحمـد البستكـي
العضو المنتدب والرئيس التنفيذي

42.5 مليون دينار 

72.3 مليون دينار

مليون دينار

2.3 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

القطاع:

شركــة
البحريـن للسينمـا 
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في  إنــوفــســت  شــركــة  تأسست 
استثمارية  كمؤسسة   2002 الــعــام 
تــعــمــل وفـــق أحـــكـــام الــشــريــعــة اإلســالمــيــة، 
ــة مــصــرف الــبــحــريــن  ــرقــاب وتــخــضــع أعــمــالــهــا ل
المركزي، وهي شركة مساهمة عامة مدرجة 

في بورصتي البحرين والكويت.
 تمتد أعمال »إنوفست« إلى 3 مجاالت رئيسة 
وهـــي: االســتــثــمــار الــمــبــاشــر والــمــســاهــمــات 
والتطوير  واالستثمار  األصول،  إدارة  الخاصة، 
العقاري. يقع مقر شركة إنوفست في مملكة 
الخليج  لشركة  األم  الشركة  وهــي  البحرين، 
للتعمير »تعمير« وشركة تامكون للمقاوالت. 

محمــد الشلفــان
 رئيس مجلس اإلدارة

ياســر الجــار
الرئيس التنفيذي

45.2 مليون دينار

91.5 مليون دينار

280 ألف دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

إنوفســـــت

2.1 مليون دينار الدخل التشغيلي: 
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تأسست شركة البحرين لتصليح 
في  »باسرك«  والــهــنــدســة  الــســفــن 
العام 1962 لتصبح واحدة من أبرز الشركات 
التصليح  خــدمــات  تقديم  فــي  المتخصصة 
الهندسية  والــمــقــاوالت  للسفن  والصيانة 

والتجارية على مستوى المنطقة.
النمو  فــي  عريًقا  تــاريــًخــا  الشركة  وتمتلك   
واالزدهار في منطقة الخليج العربي؛ بفضل 
المستدامة  ورؤيــتــهــا  الــمــتــجــدد  الــتــزامــهــا 
لتطبيق أفضل الممارسات في عملها بجودة 
لعمالئها  مــمــيــزة  خــدمــات  وتــقــديــم  عــالــيــة 

وشركائها في النجاح.

فــوزي كانـــو 
 رئيس مجلس اإلدارة

نور الدين سعدي 
الرئيس التنفيذي

18.3 مليون دينار

35.9 مليون دينار

1.4 مليون دينار

6.4 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الصنــــاعــــة

القطاع:

شركــة البحريــن 
لتصليــح السفــن 

والهندسة )باسرك(
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ــادق  ــن ــف تــأســســت شـــركـــة ال
الوطنية في العام 1974 كشركة 

البحرين  بــورصــة  فــي  مــدرجــة  مساهمة 

ورائدة في قطاع الضيافة على مستوى 

المملكة وتستثمر في مجموعة واسعة 

من الخدمات السياحية.

 تمتلك الشركة وتشغل فندق دبلومات 

ــس آنـــد ســبــا في  ــدن ــزي راديـــســـون بــلــو ري

وشقق  بالمنامة  الدبلوماسية  المنطقة 

الدبلومات الفندقية ومكاتب الدبلومات 

التجارية. 

د. فيصــل الزيانــي 
الرئيس التنفيذي للمجموعة

زاهــر العجــاوي 
الرئيس التنفيذي

16 مليـون دينــار 

78.9 مليون دينار

537 ألف دينار

4.9 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الفندقــة والضيافــة

القطاع:

شركـــة
 الفنـادق الوطنية 
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تأسست شركة التكافل الدولية 
شركة  أول  لتكون   1989 الــعــام  فــي 
ــة لــلــتــأمــيــن فـــي مــمــلــكــة الــبــحــريــن  ــي ــالم إس
الرائدة  اإلسالمية  التأمين  شركات  وإحــدى 
في الشرق األوسط. وتوفر الشركة تغطية 
احتياجات  تلبي  التي  والــخــدمــات  التأمين 
في  المتزايدة  والطلبات  والشركات  األفــراد 
عاًما،   25 من  أكثر  وخــالل  الجديدة.  األلفية 
مكانة  تحقيق  من  الدولية  التكافل  تمكنت 
مرموقة وبناء سمعة جديرة بالثقة في سوق 
المحلي والدولي. والشركة حاصلة  التأمين 

على تصنيف ائتماني A - ممتاز.

إبراهيــم الريــس
 رئيس مجلس اإلدارة

عصــام األنصــاري 
الرئيس التنفيذي

11 مليـون دينــار

45.6 مليون دينار 

1.6 مليون دينار

24.9 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

األقساط التأمينية:

التأمـيــــن

القطاع:

شركـة
التكافـل الدوليــة
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التمويــل  بيــت  مجموعة  تأسست 
كمؤسســة   2005 العام  في  الوطنــي 
ماليــة متخصصــة فــي توفيــر تمويــل الســيارات 
المركبات  ــراء  شـ بــهــدف  ــشــركــات؛  وال لــألفــراد 
مال  رأس  يبلغ  والثقيلة.  والــتــجــاريــة  الــخــاصــة 
قاعدة  إلــى  وتستند  دينار  مليون   7.5 الشركة 
دول  مــســتــوى  عــلــى  المستثمرين  مــن  متينة 
انطالقتها  ومــنــذ  الخليجي.  الــتــعــاون  مجلس 
ــى كــشــركــة مــالــيــة مــرخــصــة مـــن مــصــرف  ــ األولـ
التمويل الوطني«  »بيت  البحرين المركزي، نجح 
واالستحواذ  بالسوق  مرموقة  سمعة  بناء  في 
على حصة مسيطرة في سوق تمويل المركبات 

التنافسية على مستوى المملكة.  

طــالل كانــو 
 رئيس مجلس اإلدارة

مي عبداللطيف آل محمود  
الرئيس التنفيذي

51.7 مليون دينار

1.3 مليون دينار

3.7 مليون دينار

16.1 مليون دينار

األصول:

األرباح:

إجمالي الدخل:

إجمالي التمويل:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

مجموعــة بيــت 
التمويل الوطني 
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ــد  تــأســســت شـــركـــة عــلــي راشـ
األمين في العام 1962 من قبل علي 

راشد األمين في المنامة.
العائلية  الشركات  ُنَخب   وتعتبر واحدة من 
الــتــي شــاركــت فــي الــعــديــد مــن األنشطة 
نمو  في  ساعدت  التي  التجارية  واألعمال 
البحرين. وتعتبر  بمملكة  االقتصاد  وتطوير 
الشركة اليوم شركة قابضة تدير العديد من 
الشركات المرموقة ذات األنشطة المتنوعة 

راشـــد األميـــنفي جميع أنحاء المملكة.
 رئيس مجلس اإلدارة

ماجـــد األميـــن 
نائب رئيس مجلس اإلدارة

19.2 مليون دينار

32.4 مليون دينار

األصول:

الدخل التشغيلي:

3.5 مليون دينار األرباح:

السلع االستهالكية األساسية

القطاع:

شركـــة
علي راشد األمين

8.1 مليون دينار األرباح المستبقاة:
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دلمون  بــوابــة  شــركــة  تأسست 
بالمجال  وتعمل   ،2012 مايو   27 في 
ــاري. اهـــتـــمـــت الـــشـــركـــة بـــالـــجـــودة  ــقــ ــعــ ــ ال
يتالءم  الذي  العمل  في  والتميز  والنوعية 
وشركات  أفــراد  من  المجتمع  متطلبات  مع 
ومــســتــثــمــريــن، رافــعــة شــعــار الــمــصــداقــيــة 

والموضوعية في عملها
 وتتبنى العديد من األهداف اإلستراتيجية 
وتنمية  العقاري  التطوير  بمجال  المرتبطة 
تحقيق  إلى  متطلعة  االستثمارية،  الفرص 
رفــد  فــي  والــمــســاهــمــة  المجتمع  ــداف  أهــ
االقتصاد الوطني لبلد أكثر ازدهاًرا وتطوًرا.

عبـدالله علــي  
الرئيس التنفيذي  

زهــراء أمــان    
المدير العام

22.5 مليون دينار

2.9 مليون دينار

29.1 مليون دينار

األصول:

األرباح:

اإليرادات:

العـــقـــارات

القطاع:

بوابــــة
 دلمــــون
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الشركة  تيليكوم«  »كالم  تعتبر 
ــــدة فـــي مــجــال تــوفــيــر الــحــلــول  ــرائ ــ ال
الــدول  أنــحــاء  فــي  الرقمي  للتحول  الــُمــدارة 
الخبرة  من  عقود   3 على  يزيد  ما  مع  العربية 

اإلقليمية المتراكمة. 
الحلول  لتقديم  المفضلة  الوجهة  وهــي   
والمصممة  والمتطورة،  السريعة  الرقمية 
والمتوسطة  الصغيرة  للمؤسسات  خصيًصا 
الجملة  تجارة  وقطاعات  الكبيرة  والشركات 
والهيئات الحكومية مع خبراء ومستشارين 
متخصصين في هذه القطاعات، إضافة إلى 

تقديم حلول للمؤسسات العالمية.

نـــزار الساعـــي    
 رئيس مجلس اإلدارة

فيـــر باســـي   
الرئيس التنفيذي

33.8 مليون دينار

31.9 مليون دينار

األصول:

المبيعات:

%0.07

االتصــاالت والمعلومــات

القطاع:

كـــالم تيليكـــوم

نسبة الدين لحقوق الملكية:
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ــت شــــركــــة بــنــفــت  ــس ــأس ت
في  الــمــالــي  الــقــطــاع  لمساعدة 

عـــالقـــات وثيقة  عــلــى خــلــق  الــبــحــريــن 

ودائمة مع عمالئه عبر قاعدة جغرافية 

ــة الـــنـــطـــاق، فـــضـــاًل عـــن تــوجــيــه  ــعـ واسـ

في  القيمة  تعزيز  نحو  العالقات  تلك 

األعضاء  البنوك  مع  المعامالت  جميع 

سواء،  حد  على  اآلخرين  والمساهمين 

إنــجــاز  رئــيــســة فــي  ــوم أداة  ــيـ الـ لتصبح 

اإللكترونية  المالية  المعامالت  جميع 

في جميع أنحاء المملكة. 

محمد إبراهيم البستكي
 رئيس مجلس اإلدارة

عبدالواحد الجناحي
الرئيس التنفيذي

25.4 مليون دينار

715.4 ألف دينار

11.2 مليون دينار

األصول:

األرباح:

المبيعات:

الخدمــات الماليــة

القطاع:

شركـــــــة 
بـنـفـــــت
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ــن لـــمـــواقـــف الـــســـيـــارات  ــحــري ــب شــركــة ال
بحرينية  عامة  مساهمة  شركة  هي  )أماكن( 
في  الشركة  وتتخصص   .1981 العام  في  تأسست 
إدارة مواقف السيارات والخدمات المصاحبة وتأجير 
العقارات. كما أن أسهم الشركة مدرجة في بورصة 
ويبلغ   ،CPARK الرمز  تحت  تداولها  ويتم  البحرين 
دينار،  مليون   12.5 للشركة  به  المصرح  المال  رأس 

وتمتلك مواقف سيارات يبلغ عددها 3490 موقًفا.
وحلول  خــدمــات  لتقديم  الشركة  رســالــة  وتــهــدف   
بتراثها  االلتزام  مع  األشخاص  تنقل  عملية  لتطوير 
توفير  على  المتركز  السيارات  مواقف  مجال  في 

الراحة واألمان للعمالء.

أميــن العريــض
 رئيس مجلس اإلدارة

طــارق الجــودر 
الرئيس التنفيذي

13.9 مليـون دينـار

20.4 مليون دينار

776 ألف دينار

2 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي:

العـــقـــارات

القطاع:

شركــة البحريــن 
لمواقـــف 

السيارات )أماكن(
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هي  )م(  ش.م.ب  كابيتال  ــدار  إب
العام  فــي  تأسست  محلية  شــركــة 
البحرين  مــصــرف  قبل  مــن  ومــرخــصــة   2013
 1 الفئة  من  استثمارية  كشركة  المركزي 
اإلسالمية.  الشريعة  لمبادئ  وفًقا  وتعمل 
للشركة  بـــه  ــمــصــرح  ال الـــمـــال  رأس  ويــبــلــغ 
الــمــال  رأس  ويــبــلــغ  دوالر،  مــلــيــون   500
الشركة  وتقدم  دوالر.  ماليين   106 الصادر 
والخدمات  المنتجات  من  متنوعة  مجموعة 
السندات  إصــدار  تشمل  التي  االستثمارية 
واالستثمارات  الثروات،  وإدارة  اإلسالمية، 

في القطاعات االقتصادية المختلفة. 

محمــد الهاجــري   
رئيس مجلس اإلدارة   

أحمــد مصطفــى   
الرئيس التنفيذي  

49.5 مليون دينار

5.7 مليون دينار

8.6 مليون دينار

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي:

االستثــمـــــار

القطاع:

إبـــدار كابيتـــال 
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ــمــــون  ــ تــأســســت شــــركــــة دل
بموجب   1980 العام  في  للدواجن 

 ،1980 لسنة   2 رقـــم  ــري  ــي األم الــمــرســوم 

ــان لــحــكــومــة مــمــلــكــة الــبــحــريــن الـــدور  وكــ

األساس في بلورة فكرة تأسيسها، كجزء 

األمــن  توفير  فــي  الحكومة  سياسة  مــن 

الغذائي للمواطنين.

 وأصــبــحــت الــشــركــة الــيــوم رائـــدة صناعة 

ــن فــي الــمــمــلــكــة بــفــضــل أقــســام  ــدواجـ الـ

ومصنع  المفرخة  الثالثة:  الرئيسة  عملها 

العلف والمذبح. 

عبدالرحمن جمشير
 رئيس مجلس اإلدارة

عبدالهادي ميرزا
الرئيس التنفيذي

6.8 مليـون دينـار

16.2 مليون دينار 

254 ألف دينار

15.5 مليون دينار

القيمة السوقية:

األصول:

األرباح:

المبيعات:

السلع االستهالكية األساسية

القطاع:

شركـــة
دلمــون للدواجــن 
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شركة  هــو  الــســيــولــة  إدارة  مركز 
مــســاهــمــة بــحــريــنــيــة تــأســســت في 
تــرخــيــص  عـــلـــى  وحـــصـــلـــت   ،2002 ــام  ــعــ ــ ال
إلى  وتهدف  إسالمي.  استثمار  كمصرف 
من  اإلسالمية  المالية  المؤسسات  تمكين 
إدارة سيولتها من خالل استثمارات قصيرة 
الشريعة  لمبادئ  وفًقا  األجــل  ومتوسطة 

اإلسالمية. 
 ويـــهـــدف الـــمـــركـــز كـــذلـــك إلــــى مــعــالــجــة 
تلك  لدى  السيولة  نقص  أو  زيــادة  مشكلة 
االستثمار  صكوك  باستخدام  المؤسسات 

وتشجيع التعامل مع مركز إدارة السيولة.  

حســان جــرار  
رئيس مجلس اإلدارة  

بــدر العباسـي   
الرئيس التنفيذي باإلنابة  

17.1 مليون دينار

601.6 ألف دينار

1.3 مليون دينار

األصول:

األرباح:

الدخل التشغيلي: 

االستثــمـــــار

القطاع:

مركــز إدارة 
السيولة المالية
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المنصة  مانجمنت«،  »رين  تفخر 
الرائدة لتداول األصول المشفرة في 
خدمة  مــزود  أول  بكونها  األوســـط،  الــشــرق 
ــول مــشــفــرة مــرخــصــة مـــن قــبــل مــصــرف  ــ أص
البحرين المركزي منذ العام 2019. كما تفخر 
األصول  قطاع  بتاريخ  الشركة  اسم  بارتباط 
والمنطقة،  البحرين  مملكة  في  المشفرة 
الصناعة  بتلك  الوعي  زيــادة  في  وريادتها 

والتحول السريع بها.
 وتعتز الشركة بكفاءاتها الوطنية المؤمنة 
باألهداف التي تسعى لتحقيقها والقادرة 
التحديات وتحويلها  على مواجهة مختلف 

إلى إنجازات غير مسبوقة. 

جوزيــف داالغو     
الشريك المؤسس الرئيس التنفيذي

محمــد عتيــق     
المدير العام

ريـــن مانجمنـــت

+377 مليون دينار

42 مليون دينار

إجمالي التداوالت:

حجم التمويل: 

األصول المشفرة

القطاع:
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نسـب البحرنــة في              الشركات المشاركة

% 84% 85 % 51 % 74.5

% 83.33% 75.89% 95% 95 % 88

% 98% 40% 100  % 97.6% 64.1

% 96% 73 % 91 % 30% 81

 % 25% 35% 82.92 % 77% 58
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نسـب البحرنــة في              الشركات المشاركة

% 93 % 75 % 80% 94

 % 57% 86 % 80% 33.7 % 90

% 81% 29.82% 85% 23% 23

 % 76 % 96% 100  % 43 % 60

 % 62% 82.35 % 95% 98% 71
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بعد عام كامل من العمل الدؤوب ورصد البيانات المالية وتحليلها وفق أفضل الممارسات المحاسبية والمعايير 

االقتصادية، تمكنت صحيفة »البالد« من استكمال النسخة السنوية األوىل من »قائمة أقوى 50 شركة بحرينية 

للعام 2022«، إذ حرصت »البالد« من خالل مبادرتها الوطنية األوىل من نوعها عىل مستوى مملكة البحرين 

عىل جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات لمئات الشركات المدرجة وغير المدرجة. وتعبر الصحيفة عن تقديرها للعدد 

الكبير من الشركات الوطنية التي قد تكون جديرة بأخذ مكانها في هذه القائمة، ولكن لم يتمكن الفريق من الحصول 

عىل معلومات عن هذه الشركات، حيث رصد فريق العمل نحو 250 شركة من الممكن أن تتأهل لتكون ضمن القائمة. 

ندعو الشركات للتقدم؛ لتأهيلها للمشاركة في القائمة بنسختها الثانية للعام 2023، ونتطلع إىل الحصول عىل المعلومات 

الكافية عن هذه الشركات لتحليل البيانات وترشيح هذه الشركات المذكورة أدناه وفق الترتيب األبجدي لتكون ضمن 

القائمة مستقباًل. 

الشركة الخليجية المتحدة لالستثمار )يوجيك(
رئيس مجلس اإلدارة راشد عبدالله السويكت 

الهاجري

الشركة العربية لبناء وإصالح السفن )أسري(
رئيس مجلس اإلدارة يوسف عيسى بوبشيت

المجموعة العربية للتأمين )اريج(
رئيس مجلس اإلدارة سعيد البحار الشحي

إنفستكورب القابضة
رئيس مجلس اإلدارة يوسف حمد حسن حمد 

اإلبراهيم

بنك سيتي اإلسالمي االستثماري
رئيس مجلس اإلدارة عتيق الرحمن

بهبهاني وإخوانه المحدودة
المديرون: عبدالمجيد عباس أبو القاسم شيرازي، 

أبو القاسم عباس أبو القاسم شيرازي، محمد 
عبدالرزاق أبو القاسم شيرازي

ترست العالمية للتأمين وإعادة التأمين )ترست 
ري(

رئيس مجلس اإلدارة فيليبوس مناريس

حديد البحرين
رئيس مجلس اإلدارة مشاري مصطفى 

عبدالرحمن محمد الجديمي

خوشلداس فلبداس وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة فاسديف خوشلداس بهاتيا

سعيد عبدالله الحداد وأخويه
رئيس مجلس اإلدارة رسول عبدالله طه الحداد

سيد جنيد عالم
المديرون: علي جاويد محمد أختر محمد سجاد، 

فؤاد أختر محمد سجاد، حمد فؤاد محمد أختر 
محمد سجاد، جاويد محمد أختر محمد سجاد، جنيد 

فؤاد أختر محمد سجاد، محمد جاويد محمد أختر 
سجاد

شركة أبعاد العقارية
رئيس مجلس اإلدارة أمير عبدالغني شعبان غلوم 

حسين ديري

شركة أحمد محمد جمعان وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة محمد أحمد محمد جمعان

شركة أسس
رئيس مجلس اإلدارة سعود عبدالعزيز قاسم كانو

شركة أكبر قمبر ومحمود شنبه
أعضاء مجلس اإلدارة: أحمد أكبر قنبر أكبر/ أحمد 

محمود شنبه حسين/ خليل غلوم رضا حسين

شركة أوال الخليج للصناعات
رئيس مجلس اإلدارة طالل علي عبدالله الزين

شركة إبراهيم العوضي وأوالده
خالد إبراهيم محمد العوضي )ال يوجد منصب(

شركة إبراهيم خليل كانو
رئيس مجلس اإلدارة محمد إبراهيم خليل كانو

شركة اتحاد المقاولين )البحرين(
سامر سعيد الخوري، نزيه محمد عبدالقادر

شركة إس تي سي الخليج لنظم الكابالت
رئيس مجلس المديرين نزار بن حسين بن عبدالله 

بانبيله

شركة اإلثمار القابضة
رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير 

عمرو محمد الفيصل

شركة البحرين المالية
رئيس مجلس اإلدارة زياد نعيم الشعار

شركة البحرين بي للتطوير
رئيس مجلس المديرين عبدالرحمن عبدالله 

الراعي

شركة البحرين لتبريد المناطق
رئيس مجلس اإلدارة كولين ستوارت سانجستر

شركة البحرين لألسواق الحرة
رئيس مجلس اإلدارة فاروق يوسف المؤيد

شركة البحرين لالستثمار العقاري )إدامة(
رئيس مجلس اإلدارة خالد عمرو الرميحي

شركة التأمين العربية السعودية
رئيس مجلس اإلدارة سمو األمير أحمد بن خالد بن 

عبدالله بن عبدالرحمن آل سعود

شركة التمدين البحرينية العقارية
رئيس مجلس اإلدارة محمد جاسم خالد المرزوق

شركة الخليج لدرفلة األلمنيوم
رئيس مجلس اإلدارة عارف رحيمي

شركة الخليج للبتروكيماويات )جيبك(
رئيس مجلس اإلدارة أحمد علي الشريان

شركة الخليج للتعمير
رئيس مجلس المديرين حامد عبدالعزيز الشلفان

شركة الدور للطاقة والمياه
رئيس مجلس اإلدارة مشاري مصطفى 

عبدالرحمن محمد الجديمي

شركة الصقر لألسمنت
رئيس مجلس اإلدارة صالح عبدالله محمد شريف

شركة العزل للطاقة
رئيس مجلس اإلدارة مشاري مصطفى 

عبدالرحمن محمد الجديمي

شركة العوجان للتجارة
عضو مجلس اإلدارة - عبدالله بن عادل بن 

عبدالرحمن العوجان

شركة الكوهجي العقارية
رئيس مجلس اإلدارة عبدالغفار الكوهجي

شركات مرشحة للقائمة
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شركة اللؤلؤ السياحية
رئيس مجلس اإلدارة روبار فايز داود معوض

شركة المراعي لالستثمار القابضة
مدير عبدالله بن ناصر بن بدر البدر

شركة المنارتين ومجموعة علي الشعب
المديرون: ميسان علي يوسف الخميري، رنا علي 

يوسف الخميري

شركة الوكاالت العالمية المحدودة
المديرون: عبدالرحمن علي عبدالرحمن الوزان

شركة أوال للمقاوالت والتجارة )اوالكو(
عادل محمد علي مطر، فاطمة محمد علي مطر، 

خالد محمد علي مطر، خولة محمد علي مطر، 
وائل محمد علي مطر

شركة ايه دي بي انتربرايسيز
المديرون: البرتو السينا جونزالوس، جيد دليرو، 
الرس زيميرمان، روزماري ان فليتشر، سوفيان 

الهمار، ايفز اهلرت

شركة بن فقيه لالستثمار العقاري
رئيس مجلس اإلدارة فيصل عبدالواحد محمد 

فقيه
 

شركة تآزر
رئيس مجلس اإلدارة أحمد بن صالح بن سلمان 

الدحيالن

شركة جلف بايوتك
رئيس مجلس اإلدارة صاحب السمو الملكي األمير 

سلطان بن فهد بن عبدالعزيز آل سعود

شركة حسن وحبيب ابني محمود
رئيس مجلس اإلدارة علي حسن محمود حسين

شركة ديار المحرق
رئيس مجلس اإلدارة عبدالحكيم يعقوب الخياط

شركة طيران الخليج
رئيس مجلس إدارة شركة طيران الخليج زايد بن 

راشد الزياني

شركة عبدالكريم درويش التتان
رئيس مجلس اإلدارة سمير عبدالكريم درويش 

التتان

شركة عبدالله أحمد ناس وأوالده
رئيس مجلس المديرين سمير عبدالله أحمد ناس

شركة عبدالله بن أحمد بن هندي
عبدالعزيز عبدالله أحمد المناعي، عبدالله أحمد 
عيسى المناعي، أحمد عبدالله أحمد المناعي، 

خالد عبدالله أحمد المناعي، نواف عبدالله أحمد 
المناعي

شركة عبدالله يوسف فخرو وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة عصام عبدالله يوسف فخرو

شركة عبدعلي عيسى آل نوح وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة حسن عبدعلي عيسى آل 

نوح

شركة علي ومحمد يتيم إخوان
رئيس مجلس اإلدارة علي حسين علي يتيم

شركة كيمز القابضة
 SAHADULLA رئيس مجلس اإلدارة

MOHAMMED ILLIAS

شركة محمد بن عبدالله جمعه وأوالده
الشركاء: عبدالله محمد عبدالله جمعة، عبدالرحمن 

محمد عبدالله جمعة، بهية محمد عبدالله جمعة، 
فائقة محمد عبدالله جمعة، فريدة محمد عبدالله 
جمعة، فاطمة محمد عبدالله جمعة، خلود محمد 

عبدالله جمعة، لطيفة محمد عبدالله جمعة، 
مريم محمد عبدالله جمعة، نفيسة محمد عبدالله 

جمعة، شريفة محمد عبدالله جمعة

شركة محمد جالل وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة محمد جالل

شركة محمد حسن المحروس
رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب محمد 

حسن المحروس

شركة محمد علي زينل عبدالله
رئيس مجلس اإلدارة إبراهيم محمد علي زينل

شركة محمد فخرو واخوانه
رئيس مجلس اإلدارة شوقي علي يوسف فخرو

شركة مصانع أحمدي
رئيس مجلس اإلدارة علي أحمدي

شركة نفط البحرين )بابكو(
رئيس مجلس اإلدارة عبدالله جهاد عبدالله الزين

شركة وكاالت البحرين التجارية
رئيس مجلس اإلدارة جالل محمد يوسف جالل

شركة يوسف الزياني للتجارة والمقاوالت
رئيس مجلس اإلدارة يوسف أحمد راشد الزياني

شركة يوسف بن يوسف فخرو
رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن يوسف بن 

يوسف فخرو

شركة يوسف خليل المؤيد وأوالده
رئيس مجلس اإلدارة فاروق المؤيد

شركة يوسف عبدالرحمن انجنير
رئيس مجلس اإلدارة علي يوسف عبدالرحمن 

عبدالرحيم

شركة يوسف علي عبيدلي
علي يوسف علي عبيدلي )مدير(/ عبيدلي 

يوسف علي عبيدلي )مدير(

شركة STC البحرين
رئيس مجلس اإلدارة محمد بن عبدالعزيز 

الحقباني

شركه صالح الصالح
رئيس مجلس اإلدارة يوسف صالح عبدالله الصالح

شركه ميدال للكابالت المحدودة
رئيس مجلس اإلدارة خالد راشد الشيخ 

عبدالرحمن الزياني

عبدالرحمن وإبراهيم محمد أجور وشركاؤهم
أحمد عبدالرحمن محمد أجور، نبيل عبدالرحمن 

محمد أجور، طارق عبدالرحمن محمد أجور

غاز البحرين
رئيس مجلس اإلدارة بشار محمد بن علي الحسن

غاز اوال
المديرون: عبدالله سلمان محمد الجاسم، أحمد 

سلمان محمد الجاسم

فوالذ القابضة
رئيس مجلس اإلدارة مشاري مصطفى 

عبدالرحمن محمد الجديمي

فيرست العقارية
رئيس مجلس اإلدارة محمد إبراهيم عبدالله 

الفرحان

فينشر كابيتال بنك
رئيس مجلس اإلدارة عبدالفتاح محمد رفيع 

حسين معرفي

مؤسسة الخليج لالستثمار والتجارة
)لم يتم إيجاد المعلومات عن الشركة ورئيس 

مجلس اإلدارة(

مؤسسة تقي محمد البحارنة التجارية
تقي محمد مكي البحارنة - مالك الشركة

مجموعة أركابيتا
الرئيس التنفيذي عاطف عبدالملك

مجموعة استثمارات الزياني
رئيس مجلس اإلدارة نواف خالد راشد الشيخ 

عبدالرحمن الزياني

مجموعة الجزيرة
رئيس مجلس اإلدارة عبدالحسين خليل مرتضى 

ديواني

مجموعة الحواج
رئيس مجلس اإلدارة جواد يوسف عبدالوهاب 

الحواج

مجموعة حجي حسن العالي
رئيس مجلس اإلدارة عادل حسن العالي

مجموعة داداباي
رئيس مجلس اإلدارة محمد داداباي

مجموعة رامز العالمية
رئيس مجلس اإلدارة رامز محمد العواضي

مجموعة شركات خالد عبدالرحيم
رئيس مجلس اإلدارة خالد عبدالرحيم

مجموعة عبدالجبار الكوهجي
عبدالله عبدالجبار محمود الكوهجي، عيسى 
عبدالجبار محمود الكوهجي، جمال عبدالجبار 
محمود الكوهجي، محمود عبدالجبار محمود 

الكوهجي، محمد عبدالجبار محمود الكوهجي، 
سليم عبدالجبار محمود الكوهجي

مجموعة مجوهرات آسيا
رئيس مجلس اإلدارة محمد جعفر

مجموعة مجوهرات الزين
رئيس مجلس اإلدارة نبيل الزين

مجموعة محمد بن إسحاق
رئيس مجلس اإلدارة محمد العباسي

مجموعة يوسف بن أحمد كانو
رئيس مجلس اإلدارة خالد محمد كانو

مصانع بالستيك الخليج
رئيس مجلس اإلدارة أحمد عبدالرحمن عبدالوهاب 

الزياني
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