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“اخلليج املتحد” يربح 6.1 مليون دولر بالن�صف الأول 2017

“امللتقى العربي” ب�صاللة يو�صي بدعم رواد الأعمال باخلليج 
4.38 ماليني دينار اأرباح بنك الإثمار الن�صفية

اأول نتائج مالية عقب الهيكلة اجلديدة للمجموعة

املنامة - بنك الإثمار: حق���ق بنك الإثمار �صايف 
رب���ح بلغ 4.38 ماليني دينار للن�صف الأول من العام 
2017، فيم���ا بلغ  �ص���ايف الربح اخلا����ص مب�صاهمي 
البن���ك لف���رة ال�صتة اأ�صه���ر املنتهي���ة يف 30 يونيو 

2017، 1.54 مليون دينار.
����رح بذلك رئي����ص جمل����ص اإدارة بن���ك الإثمار 
�صاح���ب ال�صم���و امللك���ي الأم���ر عم���رو الفي�صل يف 
اأعقاب مراجع���ة وموافقة جمل�ص الإدارة على النتائج 
املالي���ة املوحدة للبنك لفرة ال�صتة اأ�صهر املنتهية  
30 يوني���و 2017، وه���ي اأول نتائ���ج مالية للن�صف 
الأول للبن���ك يت���م الإعالن عنها من���ذ تنفيذ الهيكلة 
اجلدي���دة للمجموعة، وبالت���ايل فاإن���ه ل توجد نتائج 

�صابقة ملقارنتها بهذه النتائج.    
وق���ال �صموه: “اإن بن���ك الثمار حق���ق اأرباحاً يف 
2017، حي���ث �صجل يف فرة الثالثة اأ�صهر املنتهية 
يف 30 يونيو 2017 �صايف ربح بلغ 1.3مليون دينار 
. وكان �ص���ايف الربح اخلا����ص مب�صاهمي البنك لهذه 

الفرة قد بلغ 0.4 مليون دينار”.   
واأ�صاف  “تظهر النتائج املالية الن�صف �صنوية 
لبنك الإثماروجود اأرباح م�صتمرة ودخل م�صتقر لهذا 
الع���ام. ويف الن�ص���ف الأول من الع���ام 2017، �صجل 
البنك �صايف دخل قب���ل خم�ص�صات انخفا�ص القيمة 
وال�رائ���ب اخلارجية ق���دره12.71 مليون دينار، مبا 
يف ذل���ك 6.22 ملي���ون دينار لف���رة الثالث���ة اأ�صهر 

املنتهية يف 30 يونيو 2017.
كم���ا اأظهرت النتائ���ج اأن البنك �صج���ل اإيرادات 
اإجمالية للن�صف الأول من العام بلغت 76.44 مليون 
دينار، مبا يف ذلك 39.23 مليون دينار لفرة الثالثة 

اأ�صهر املنتهية يف 30 يونيو2017”.
من جانبه، قال الرئي����ص التنفيذي لبنك الإثمار 

اأحمد عبد الرحيم اإن البنك يركز جهوده على موا�صلة 
تطوير منتجاته وخدماته وحت�صني العرو�ص املقدمة 
لعمالئه. وا�ص���اف “اأن النتائج املالية للن�صف الأول 
لبن���ك الإثمار تظهر باأننا على امل�ص���ار ال�صحيح واأن 
بنك الإثم���ار ي�صعى لي�صبح بن���ك التجزئة الإ�صالمي 
الرائ���د يف املنطقة. كما ت�صر النتائج اإلى اأن اإجمايل 
الأ�صول قد ارتف���ع بن�صبة 5  % لفرة الثالثة اأ�صهر 
املنتهية يف 30 يونيو 2017 لي�صل اإلى3.26 مليار 
دين���ار، بعد اأن كانت 3.11 ملي���ار دينار كما يف 31 

مار�ص 2017.
ال�صتثماري���ة  احل�صاب���ات  حمفظ���ة  وارتفع���ت 
املطلقة بن�صب���ة 4،8  % خالل نف����ص الفرة لت�صل 
1.05 ملي���ار دين���ار يف 30 يوني���و 2017، مقارنة ب� 

0.99 مليار دينار كما يف 31 مار�ص 2017”.
واأو�ص���ح  عب���د الرحي���م: “يعود ه���ذا النمو اإلى 
الركي���ز امل�صتم���ر على تطوي���ر اأعمالن���ا امل�رفية 
الأ�صا�صي���ة. ميتلك البنك واحدة م���ن كربى �صبكات 

التجزئة امل�رفي���ة يف البحرين، وافتتح بنك في�صل 
املح���دود يف باك�صتان 75 فرعاً خ���الل 2016 وذلك 
ح�ص���ب خطة تو�ص���ع الفروع لع���ام 2016، ولديه 50 
فرع���اً مق���رراً لفتتاحها ه���ذا العام، منه���ا 10 فروع 
مت افتتاحه���ا حتى 30 يونيو 2017، مما يجعل عدد 
اإجم���ايل فروع التجزئة الإ�صالمي���ة الى 156 فرعاً من 

اأ�صل 364 فرعاً”.
ويف ماي���و 2017، اأعل���ن بنك الإثم���ار عن اإطالق 
بطاقة ائتمانية جديدة لل�ركات مع ما�صركارد وهي 

متوافقة مع اأحكام ال�ريعة الإ�صالمية. 
ويف اأبري���ل 2017، ح�ص���ل بن���ك الإثم���ار عل���ى 
�صه���ادة دولية مرموقة يف اأمن بطاقات الدفع والتي 
ت�ص���ع بنك الإثم���ار على ق���دم امل�صاواة م���ع اأف�صل 
املوؤ�ص�ص���ات يف العامل.  ويف ه���ذا ال�صهر، ح�صل بنك 
الإثم���ار على تكرمي م�رّف بف�صل جهوده الدوؤوبة يف 
دعم املجتم���ع خالل فعاليات موؤمت���ر القمة العاملي 

للم�صارف الإ�صالمية الذي عقد موؤخراً يف البحرين.

املنام���ة - بن���ك اخلليج املتح���د: ارتفع 
�ص���ايف الربح العائد اإلى م�صاهمي ال�ركة الأم 
لبنك اخلليج املتحد خ���الل �صتة اأ�صهر للعام 
 6.1 ليبل���غ   %  44 بن�صب���ة   ،2017 اجل���اري 
ملي���ون دولر مقارنًة مببلغ 4.2 مليون دولر 
لنف����ص الفرة م���ن الع���ام 2016، كما �صهد 
ارتف���اع مماث���ل يف العائ���د الأ�صا����ص لل�صهم 
الواح���د، اإذ بلغ 0.75 �صنت���اً مقارنة مع 0.52 

�صنتاً يف الن�صف الأول 2016. 
كما ارتف���ع اإجمايل الدخ���ل للبنك بن�صبة 
10 % اإل���ى 78.9 ملي���ون دولر مقارن���ة مع 
72.0 ملي���ون دولر للن�ص���ف الأول من العام 
املا�ص���ي. وبل���غ �صايف الأرب���اح املوحدة 7.8 
مليون دولر، فيما بلغ اإجمايل الأ�صول 3.12 

مليار دولر.
وارتفع �صايف الربح العائد اإلى م�صاهمي 
ال�رك���ة الأم لبنك اخلليج املتح���د بن�صبة 18 
% اإل���ى 1.4 مليون دولر يف الربع الثاين من 
2017 مقارنًة مببلغ 1.2 مليون دولر لنف�ص 
الفرة من العام املا�صي، فيما ارتفع العائد 
الأ�صا�صي لل�صهم الواحد بن�صبة 13 % اإذ بلغ 
0.17 �صنًت���ا من 0.15 �صنًتا للربع الثاين من 

العام 2016.
وبلغ اإجمايل الأ�ص���ول ليبلغ 3.12 مليار 
دولر كما يف 30 يوني���و 2017 مقارنًة مببلغ 
3.01 مليار دولر كما يف 31 دي�صمرب 2016. 
ول ت���زال امليزاني���ة العمومية قوية حيث بلغ 
اإجم���ايل حق���وق امل�صاهم���ني 550.2 مليون 
دولر )31 دي�صم���رب 2016: 529.5 ملي���ون 

دولر( والذي يعك����ص ب�صكل اأ�صا�ص الزيادة 
يف الأرباح املبقاة واحتياطي القيمة العادلة.

وق���ال الرئي�ص التنفي���ذي بالإنابة لبنك 
اخللي���ج املتح���د ح�ص���ني للين “�صج���ل بنك 
اخللي���ج املتح���د نتائ���ج مربحة اأخ���رى تثبت 
م���دى فاعلي���ة اإ�صراتيجيتنا. يذك���ر اأن بنك 
اخلليج املتحد ب�ص���دد اإعادة تنظيم عملياته 
الت�صغيلية، وذلك متا�صياً مع اتباع منهج ذي 
نظرة م�صتقبلي���ة وا�صتيعاب تغيرات البيئة 
الرقابي���ة للبنك. وم���ن �صاأن اإع���ادة التنظيم 
الإ�صراتيجي للعمليات و�صع اأهداف وا�صحة 
تنظيمه���ا  �سيت���م  الت���ي  الأعم���ال  خلط���وط 
وامل�صاع���دة يف تعزي���ز اأداء البن���ك وحتقي���ق 
الكف���اءة املطلوب���ة لراأ����ص امل���ال والرتقاء 
مب�صت���وى العوائد جلميع اأ�صح���اب امل�صلحة 

للبنك”.

اأو�ص���ى   : الغ���رف  احت���اد   - اخل���رب 
امللتق���ى  فعالي���ات  خت���ام  يف  امل�صارك���ون 
العربي الث���اين لرائدات الأعم���ال الذي اأقيم 
يف منتج���ع روتانا ب�صاللة ظف���ار خالل الفرة 
10-8 اغ�صط����ص اجلري، حت���ت وزير الدولة 
وحمافظ ظفارحممد بن �صلطان البو�صعيدي، 
بالعمل عل���ى غر�ص مفه���وم ري���ادة الأعمال 
املجتمعية واإذكاء روح الإبداع والبتكار لدى 
ال�صباب والتاأكيد على اأهمية تدريب ال�صباب 

على ريادة الأعمال ودعمهم فنًيا ومادًيا. 
كم���ا وج���ه امللتق���ى �صم���ن تو�صيات���ه 
ب����رورة تعظي���م ال�صتف���ادة م���ن امل���وارد 
املتاح���ة وت�صجي���ع ال�صباب عل���ى العمل احلر 
وري���ادة الأعم���ال، وتفعي���ل روح املب���ادرة، 
والتكات���ف ب���ني خمتل���ف القطاع���ات العامة 
واخلا�ص���ة املهتم���ة بريادة الأعم���ال وتوفر 
قاع���دة معلوماتي���ة ح���ول ري���ادة الأعمال يف 
الوطن العربي للرويج للفر�ص ال�صتثمارية 

املتاحة يف كافة القطاعات.
وحظ���ي امللتق���ى مب�صارك���ة وا�صعة من 
خالل ح�صور 280 م�صارًكا من ال�صلطنة ودول 
عربي���ة واأجنبية م���ن بينها قط���ر وال�صعودية 
والكويت والبحرين والإمارات والعراق وليبيا 
ولبن���ان وم����ر واملغ���رب وتون����ص والأردن 
وال�ص���ودان  واجلزائ���ر  وفل�صط���ني  وتركي���ا 
وال�ص���ني وماليزي���ا وج���زر القم���ر واململكة 

املتحدة.
واألق���ت امل�رف���ة العام���ة رئي�ص���ة جلنة 

�صاحب���ات الأعمال، اآمنة بن���ت خادم العوادية  
كلم���ة يف  ختام امللتقى جاء فيها  “اإّن هدفنا 
من تنظي���م امللتقى تاأكي���د اأهمية التوا�صل 
ب���ني رائ���دات ورواد الأعم���ال يف ال�صلطن���ة 
وباقي دول العامل، وتعري���ف جمتمع الأعمال 
العرب���ي باأهمي���ة ري���ادة الأعم���ال والبت���كار 
املوؤ�ص�ص���ات  م�صارك���ة  وتر�صي���خ  وتعزي���ز 
العربي���ة والدولي���ة املعني���ة بدع���م وتنمي���ة 
رائ���دات الأعم���ال، واإبراز اأهمي���ة امل�روعات 
الريادي���ة والبتكارية الت���ي ينتج عنها قيمة 
م�صاف���ة وم�صتدام���ة وتتطلب مه���ارات عدة 
اأبرزها اجلراأة والقدرة على التعلم والنطالق 
اإل���ى عامل الإنت���اج وال�صتفادة م���ن القدرات 

الت�صويقية العاملية”.
وتخلل���ت فعالي���ات امللتق���ى يف ايام���ه 
الثالث توقيع عدد من التفاقيات وال�راكات 
بني عدد من ال�ركات، منها املوهبة الع�رية 
لتنظيم املوؤمترات ون���ادي ال�صباب العاملي 
وجمعية التنمية القت�صادية وريادة الأعمال 
بجمهورية م����ر العربية وموؤ�ص�ص���ة النور�ص 
للت�صوي���ق الإعالم���ي وال�صياح���ي و�صن���دوق 
دمي املناه���ل لدع���م املوؤ�ص�ص���ات ال�صغرة 
واملتو�صطة لالأمرة م�ص���اوي اآل �صعود واآي 
مات�ص و�صي ام �صي �صي و�صيما فوز، كما مت 
توقيع اتفاق اإقامة اأعمال امللتقى العربي يف 
ن�صخت���ه الرابعة يف جمهوري���ة ال�صودان، على 
اأن تعقد الن�صخة الثالث���ة يف اململكة العربية 

ال�صعودية.

تقرير

ارتفعت موجودات �ركة نا�ص 140.4 مليون 
دين���ار بالن�ص���ف الأول م���ن العام اجل���اري مقارنة 
ب����128.7 مليون دينار بالن�ص���ف الثاين من العام 

املا�صي اأي بزيادة و�صلت اإلى %9.09.
واأو�صحت بيان���ات ال�ركة املن�صورة يف موقع 
البور�ص���ة اأنها حققت �صايف ربح بلغ 2.04 مليون 
دين���ار بالن�ص���ف الأول مقاب���ل 3.5 ملي���ون دينار 
بنف����ص الفرة من العام املا�صي، فيما بلغ العائد 
عل���ى ال�صه���م 9.52 فل�ص بالن�ص���ف الأول مقابل 
15.42 فل����ص خ���الل الف���رة نف�صه���ا م���ن العام 

املا�صي.
فيم���ا ارتفعت اأرباح ال�رك���ة بن�صبة 26.4 % 
خ���الل الربع الثاين م���ن الع���ام 2017 حيث بلغت 
2.01 مليون دينار مقابل 1.59 مليون دينار خالل 
الربع الثاين من الع���ام املا�صي، وبلغ العائد على 
ال�صهم 9.37 فل����ص بالربع الثاين فيما كان 7.39 

فل�ص خالل نف�ص الفرة من العام 2016.

وبين���ت الأرقام اأن جمم���وع اإي���رادات ال�ركة 
ارتف���ع اإلى 80.9 مليون دينار خالل الن�صف الأول 
م���ن الع���ام 2017 مقارنة ب����59.3 ملي���ون دينار 
بالف���رة نف�صها من الع���ام 2016، فيما بلغ النقد 
وما يف حكمه يف 30 يونيو 2017، 8.9 مليون دينار 
مقابل 15 مليون دينار يف الفرة نف�صها من العام 

املا�ص���ي. ويبلغ راأ�صمال ال�ركة 22 مليون دينار، 
موزعاً على 220 ملي���ون �صهم، بقيمة ا�صمية 0.1 

دينار لل�صهم لواحد.
و�رك���ة نا����ص الت���ي يراأ����ص جمل����ص اإدارتها 
�صمر نا�ص، ه���ي م�صاهمة عامة تاأ�ص�صت و�صجلت 
يف البحري���ن يف �صبتمرب 2005 واأدرجت يف بور�صة 

البحرين يف نوفمرب 2005.
وتعم���ل ال�رك���ة كمجموعة اأق�ص���ام وال�ركات 
التابعة وامل�صاري���ع امل�صركة، وب�ص���كل اأ�صا�صي 
يف الهند�صة املدني���ة وامليكانيكية والكهربائية، 
و�صناع���ة وا�صتق���دم الق���وى العامل���ة لالأن�صط���ة 

املتعلقة باملقاولت.
كما تعمل يف بيع اخلر�صان���ة اجلاهزة، قوالب 
الثل���ج، قطع الغي���ار، امل���واد الغذائي���ة والتجارة 
العامة اإ�صافة اإلى اإبرام عق���ود تتعلق باخلر�صانة 

امل�صبوكة وتزويد املياه.
وحقق���ت ال�ركة اأرباحاً نقدي���ة بلغت 3.044 
ملي���ون دين���ار عن الع���ام 2016 )مقاب���ل 2.668 

مليون دينار عن العام 2015(.

زينب العكري

2.04 مليون دينار اأرباح “نا�س” بالن�صف الأول
ارتفاع املوجودات اإلى 140.4 مليون دينار

• �صمر نا�ص	

• •الأمر عمرو الفي�صل	 اأحمد عبدالرحيم	

املنامة - جي اإف اإت�ص املالية: حققت جمموعة 
ج���ي اإف اإت����ص املالية ربح���ا �صافي���ا للم�صاهمني 
بقيم���ة 62.1 ملي���ون دولر بالن�ص���ف الأول العام 
اجل���اري، للفرة املنتهية يف 30 يونيو 2017، مبا 
ميث���ل زيادة بن�صبة 440 % مقارنة بالربح ال�صايف 
ال���ذي حققت���ه املجموعة خ���الل نف����ص الفرة من 

2016 اإذ بلغ 11.5 مليون دولر. 
كم���ا �صجل���ت املجموع���ة ربحا �صافي���ا موحدا 
بقيمة 65.5 مليون دولر خالل ال�صتة اأ�صهر الأولى 
م���ن الع���ام 2017، بزي���ادة 264 % مقارنة بالربح 
ال�ص���ايف املوحد الذي حتقق خالل نف�ص الفرة من 

العام ال�صابق والذي بلغ 18.0 مليون دولر.
وارتفع���ت قيم���ة الربح ال�ص���ايف للم�صاهمني 
خالل الربع الثاين من العام 2017 اإلى 30.2 مليون 
دولر مقارنة مبا مقداره 5.5 مليون دولر يف العام 
ال�صاب���ق، مبا ميثل زيادة 449 %، وبالن�صبة للربح 
ال�ص���ايف املوح���د الذي حتق���ق خالل الرب���ع الثاين 
2017 فقد بلغ 32 مليون دولر مقارنة مبا مقداره 
7.9 ملي���ون دولر يف العام ال�صابق، بزيادة بن�صبة 

.% 305
وارتفع اإجمايل الإي���رادات املوحدة للمجموعة 

خ���الل الن�ص���ف الأول 2017 بن�صب���ة 36 % لي�صل 
اإل���ى 113.4 مليون دولر مقارنة مبا مقداره 83.4 
مليون دولر خالل الن�صف الأول من 2016، ويعزا 
ه���ذا ب�ص���كل اأ�صا�ص اإل���ى الإي���رادات املحققة من 

اأن�صطة ال�صرفة ال�صتثمارية.
وبلغ الرب���ح الت�صغيل���ي 62.02 مليون دولر 
خالل الن�ص���ف الأول من الع���ام مقارنة مبا مقداره 
36.2 ملي���ون دولر خ���الل نف�ص الف���رة من العام 

ال�صابق.
كما بلغ اإجمايل امل�روف���ات الت�صغيلية خالل 
ال�صتة اأ�صهر الأولى من 2017، 51.4 مليون دولر 
مقارن���ة مع 47.1 مليون دولر خ���الل نف�ص الفرة 

من العام املا�صي. 
وق���ال ال�صي���خ اأحم���د ب���ن خليف���ة اآل خليف���ة 
“�صجل���ت املجموع���ة نتائج مالية متمي���زة وربحية 
عالية خ���الل الن�صف الأول 2017. لقد اأثبت البنك 
قدرته على حت�ص���ني الأداء وتنويع م�صادر الدخل. 
اإن ه���ذه النتائ���ج املتمي���زة اإمن���ا تعك����ص التوجه 
الناج���ح للم�ص���ار الذي من�ص���ي فيه وم���ا تتميز به 
املحفظة ال�صتثمارية للمجموعة من جودة عالية”.

من جانبه، قال الرئي����ص التنفيذي للمجموعة 

ه�ص���ام الري�ص “ا�صتطعنا خ���الل ربع ال�صنة حتقيق 
عملي���ات تخارج ممتازة من حمافظن���ا ال�صتثمارية 
يف املجالني التعليمي والعق���اري، والتي �صاهمت 
ب�ص���كل كب���ر يف تعزيز م�صادر الدخ���ل للمجموعة. 
واإ�صاف���ة اإل���ى ذل���ك ا�صتطعن���ا حتقيق ع���دد من 
اخلا�ص���ة  الدي���ون  حمفظ���ة  م���ن  ال�ص���ردادات 
باملجموع���ة والت���ي �صاهم���ت اأي�ص���ا يف مع���دلت 
الدخل ب�صكل عام. كم���ا متكنا من حتقيق عمليات 
ا�صتح���واذ رئي�ص���ة ل�صالح حمفظتن���ا ال�صتثمارية 
للبنية التحتية، كما قمنا بزيادة راأ�ص مال البنك”.

62 مليـــون دولر اأربــــاح ن�صفيـــة لـ“جـــي اإف اإتــــ�س” 
بزيادة 440 % عن الفرة نف�صها يف 2016

الكوي���ت - مبا�ر: قالت ال�رك���ة اخلليجية 
املغاربي���ة القاب�ص���ة، اإنها تلقت عر�ص���اً نهائياً 
للتخارج من كام���ل ا�صتثمارها يف اأحد م�روعات 
البني���ة التحتية، وهو م�روع بواب���ة املغرب، من 

قبل جمموعة جي اإف اإت�ص املالية.
للبور�ص���ة  بي���ان  يف  ال�رك���ة  واأو�صح���ت 

الكويتية، اأم�ص الأحد، اأن العر�ص بقيمة التكلفة 
م�صاف���اً اإليها هام�ص رب���ح 10 % )اأي مبلغ 2.2 
ملي���ون دولر(، وذل���ك مقاب���ل م���ا يعادلها من 
اأ�صه���م يف جمموعة “جي اإف اإت�ص” املالية بقيمة 
0.95 دولر لل�صه���م )م���ا يع���ادل 0.290 دينار 
كويتي( امُلزمع اإ�صدارها م���ن خالل زيادة راأ�ص 

امل���ال. واأفادت ال�ركة اأنه مت���ت املوافقة على 
العر����ص من قبل الطرفني، بحي���ث يتم ا�صتالم 
اأ�صه���م “ج���ي اإف اإت����ص” والتخ���ارج م���ن م�روع 
بوابة املغرب خالل ال�صه���ر اجلاري عند النتهاء 
م���ن اإ�صدار الأ�صهم اجلدي���دة ملجموعة “جي اإف 

اإت�ص” املالية.

... وت�صري ح�صة املغاربية مب�روع “البوابة”
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