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بزيادة بلغت 16% عن العام 2015

2016 يف  الإ�سالمي   ABC �أرباح  �صايف  دوالر  مليون   22.9
اأن  ام�س  الإ�سالمي   ABC بنك  اأعلن 

املنتهية يف  املالية  لل�سنة  ال�سافية  الأرباح 

مليون   22.9 بلغت   2016 دي�سمرب   31

قيا�ًسا   %16 بن�سبة  بزيادة  اأمريكي،  دولر 

التي  ال�سابق  للعام  ال�سافية  الأرباح  على 

وبلغ  اأمريكي.  دولر  مليون   19.7 بلغت 

اأمريكي  دولر  مليون   6.1 ال�سايف  الربح 

خالل الربع الأخري من العام 2016، بزيادة 

ال�سافية  الأرباح  على  قيا�ًسا   %70 بن�سبة 

لنف�س الفرتة من العام ال�سابق والتي بلغت 

3.6 مليون دولر اأمريكي.

وارتفع اإجمايل دخل الت�سغيل اإىل 30.5 

 ،2016 العام  خالل  اأمريكي  دولر  مليون 

اأي بزيادة بن�سبة 11.7% عن العام ال�سابق 

)27.3 مليون دولر اأمريكي(. وظل اجمايل 

ال�سابق  م�ستواه  عند  الت�سغيل  م�سروفات 

تكن  ومل  اأمريكي.  دولر  مليون   7.3 وهو 

للخ�سائر  خم�س�سات  لو�سع  حاجة  هناك 

خالل العام 2016، الأمر الذي يوؤكد جودة 

التحديات  من  بالرغم  البنك  لدى  الئتمان 

التي ت�سهدها الأ�سواق. 

يف  امل�ساهمني  حقوق  جمموع  وبلغ 

مليون   306.7 نحو   2016 دي�سمرب   31

مليون   283.2 مع  مقارنة  اأمريكي  دولر 

دولر اأمريكي يف نهاية عام 2015. وظلت 

للبنك قوية جًدا، حيث  الراأ�سمالية  القاعدة 

بلغ معدل كفاية راأ�س املال 28%، اأي اأعلى 

بهام�س مريح من احلد الأدنى الذي تفر�سه 

اجلهة الرقابية وهو %12.5. 

 ABC وبلغ اإجمايل قيمة موجودات بنك

اأمريكي يف  دولر  مليار  الإ�سالمي 1.634 

 1.344 مع  مقارنة   2016 العام  نهاية 

مليار دولر اأمريكي يف نهاية عام 2015. 

ويف تعليق له حول هذه النتائج املالية 

 ABC قال نافيد خان، الع�سو املنتدب لبنك

النتائج  بهذه  جًدا  م�سرور  »اأنا  الإ�سالمي: 

يف  حتقيقها  مت  ــه  واأن ا  خ�سو�سً املالية 

الأ�سواق حتديات عديدة.  فيه  �سهدت  وقت 

املنطقة،  يف  القت�سادي  للتباطوؤ  ونتيجة 

املخاطر  تقليل  اإىل  تهدف  خطوات  اتخذنا 

يف  الأعمال  وتقلي�س  العامة  امليزانية  يف 

بهذا  اأكرب  ب�سكل  تاأثرت  التي  القطاعات 

التباطوؤ. وكان الهدف من تقليل املخاطر يف 

الئتمان  بكلفة  التحكم  العامة هو  امليزانية 

املتوقعة،  الأعلى  الهوام�س  من  وال�ستفادة 

اإىل  اإ�سافة  الهدفني.  هذين  حتقيق  مت  وقد 

مع  امل�سرتك  الت�سويق  مبادرات  اأدت  ذلك، 

فريق اأ�سواق الدين وفريق مبيعات اخلزانة 

 ،ABC بنك  جمموعة  الأم،  ال�سركة  يف 

الت�سغيل  دخل  اإجمايل  ن�سبة  حت�ّسن  اإىل 

مت  حيث  باملخاطر،  املوزونة  الأ�سول  اىل 

تتطلب  ل  مالية  وحلول  منتجات  ت�سويق 

 ABC بنك  فــاإن  وبذلك  كبري.  مال  راأ�ــس 

مواجهة  من  ميكنه  و�سع  يف  الإ�سالمي 

التحديات القت�سادية التي قد يحملها العام 

اجلاري«.

�أرباح �لبحرين لت�صليح 

�ل�صفن �لف�صلية ترتفع 54 %

اأظهرت النتائج املالية ل�سركة البحرين لت�سليح ال�سفن 

اأرباحها  ارتفاع  البحرين،  ببور�سة  املدرجة   ،BASREC
بنف�س  بن�سبة 53.9%، مقارنة  لعام 2016  الرابع  للربع 

الفرتة من عام 2015.

الفرتة  خالل  ال�سركة  اأرباح  بلغت  النتائج،  وبح�سب 

600 األف دينار )1.53 مليون دولر(، مقابل اأرباح بلغت 

390 األف دينار )997.26 األف دولر( بالربع الرابع من 

عام 2015.

الأحد،  ام�س  للبور�سة،  بيان  فى  ال�سركة  واأو�سحت 

ارتفاع �سايف اأرباح عام 2016 لتبلغ 1.91 مليون دينار، 

 ،2015 عام  يف  دينار  مليون   1.57 بلغت  اأرباح  مقابل 

بنمو ن�سبته %21.7.

 %11.02 ن�سبته  بالأرباح  منًوا  ال�سركة  و�سجلت 

بالت�سعة اأ�سهر الأوىل من 2016، لت�سل اإىل 1.31 مليون 

بالفرتة  دينار  مليون   1.18 قيمته  بربح  مقارنة  دينار، 

نف�سها املماثلة من عام 2015.

نقدية  اأرباح  بتوزيع  ال�سركة  اإدارة  جمل�س  واأو�سى 

لعام 2016 بن�سبة 50% من راأ�س املال املدفوع، مبا يعادل 

50 فل�ًسا لل�سهم الواحد، وهي نف�س توزيعات الأرباح عن 

عام 2015.

�صمري نا�س

جمل�س الإدارة يو�سي بتوزيع اأرباح نقدية بن�سبة 5 %

3 ماليني دينار �أرباح �صركة نا�س �ملوؤ�ص�صة يف 2016
نا�س  �سركة  اإدارة  جمل�س  اجتمع 

املوؤ�س�سة »�سركة م�ساهمة عامة بحرينية« 

ملراجعة   2017 فرباير   26 بتاريخ 

املالية  ال�سنة  عن  لل�سركة  املالية  النتائج 

وقد   ،2016 دي�سمرب   31 يف  املنتهية 

اإدارة  جمل�س  رئي�س  نا�س  �سمري  �سرح 

ال�سركة اأن اإجمايل اإيرادات ال�سركة قد بلغ 

عام  بحريني يف  دينار  مليون   135.818

 99.284 قدرها  اإيرادات  )مقابل   2016

 )2015 عام  يف  بحريني  دينار  مليون 

م�سجلة زيادة �سنوية بن�سبة 37%، وبذلك 

نقدية  اأرباًحا  حققت  قد  ال�سركة  تكون 

عن  بحريني  دينار  مليون   3.044 بلغت 

دينار  مليون   2.668 )مقابل   2016 عام 

زيادة  م�سجلة   )2015 عام  عن  بحريني 

اإيرادات  اإجمايل  واأن  بن�سبة %14،  �سنوية 

عام 2016  من  الأخري  الربع  عن  ال�سركة 

بلغ 44.376 مليون دينار بحريني )مقابل 

مليون   26.702 قدرها  اإيرادات  اإجمايل 

عام  من  الأخري  الربع  عن  بحريني  دينار 

بن�سبة  �سنوية  زيادة  م�سجلة   ،)2015

بلغ  اخل�سارة  اجمايل  فاإن  كذلك   ،%66

بلغ  )حيث  بحريني  دينار  مليون   1.141

�سايف الربح 1.086 مليون دينار بحريني 

عن الربع الأخري من عام 2015(، م�سجلة 

ا �سنوًيا بن�سبة %205. انخفا�سً

عام 2016  »اأن  نا�س  �سمري  ذكر  وقد 

نظًرا  القت�سادية  بالتحديات  مليًئا  كان 

مما  وال�سعبة،  املعاك�سة  ال�سوق  لظروف 

ادى اإىل انخفا�س كبري لأرباح ال�سركة لهذا 

العام مقارنة بالعام املا�سي. 

اإدارة  جمل�س  »اإن  نا�س:  اأ�ساف  كما 

ال�سركة اإدراًكا منه بالتزامه جتاه امل�ساهمني 

وتقديًرا لهم، وعلى الرغم من تلك التحديات 

جمل�س  ي�سر  فاإنه  ال�سركة،  تواجهها  التي 

اإدارة ال�سركة اأن يعلن اأنه قد رفع تو�سيته 

لل�سركة  العادية  العامة  اجلمعية  اإىل 

لعتماد توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني 

بقيمة 5 فلو�س لكل �سهم، ما يعادل 5% من 

راأ�س املال امل�سدر، وذلك بعد احل�سول على 

موافقة امل�ساهمني واجلهات املخت�سة«.

»�لبور�صة« تقفل بارتفاع 0.83 نقطة

عند  الأحد  اأم�س  يوم  العام«  البحرين  »موؤ�سر  اأقفل 

مقارنة  نقطة   0.83 قدره  بارتفاع   1،350.14 م�ستوى 

باإقفاله يوم اخلمي�س املا�سي.

وقد بلغ اإجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة يوم اأم�س 

يف »بور�سة البحرين« 2.54 مليون �سهم ووحدة، بقيمة 

األف دينار بحريني، مت تنفيذها  اإجمالية قدرها 605.74 

من خالل 75 �سفقة على النحو التايل:

 2.38 البحريـن«  »بور�سة  يف  امل�ستثمرون  تداول 

مليون �سهم، بقيمة قدرها 589.74 األف دينار بحريني مت 

تنفيذها من خالل 73 �سفقة، وركز امل�ستثمرون تعامالتهم 

اأ�سهمه  قيمة  بلغت  والذي  ال�سناعة  قطاع  اأ�سهم  على 

املتداولة 226.79 األف دينار، اأي ما ن�سبته 37.44% من 

قدرها  وبكمية  املتداولة  املالية  لالأوراق  الإجمالية  القيمة 

801.50 األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 35 �سفقة.

اإذ  الأول  املركز  يف  )األبا(  البحريـن  األـمنيوم  جاءت 

اأي  دينار،  األف   226.79 املتداولة  اأ�سهمها  قيمة  بلغت 

املالية  لالأوراق  الإجمالية  القيمة  من   %37.44 ن�سبته  ما 

املتداولة وبكمية قدرها 801.50 األف �سهم، مت تنفيدها من 

خالل 35 �سفقة.

اأما املركز الثاين فكان البنك الأهلي املتحد بقيمة قدرها 

القيمة  من   %15.80 ن�سبته  ما  اأي  دينار،  األف   95.72

 319 قدرها  وبكمية  املتداولة  املالية  لالأوراق  الإجمالية 

األف �سهم، مت تنفيذها من خالل 6 �سفقات.


