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أعلن بيت االستثمار العاملي 
»جلوبل« أمس عن نتائجه املالية 
للنص���ف األول املنتهي في 30 
يونيو م���ن العام اجلارى حيث 
امل���دارة لصالح  بلغت األصول 
العمالء كما في نهاية يونيو 1.5 

مليار دينار.
وفي مع���رض تعليقها على 
نتائ���ج الش���ركة، قالت رئيس 
مجلس اإلدارة والعضو املنتدب 
للشركة مها الغنيم انه على الرغم من أن ظروف السوق مازالت تؤثر 
على اس���تثماراتنا الرئيسية، فإننا س���عداء بالنجاح الذي أحرزناه 
في تركيز جهودنا على تطوير األعمال الرئيس���ية للش���ركة املدرة 
للرس���وم، واملتمثلة في إدارة األصول، واالس���تثمارات املصرفية، 

والوساطة املالية.

صناديق »جلوبل«

وقالت الغنيم حققت العديد من الصناديق التي تديرها أداء فاق 
أداء مؤش���رات القياس والصناديق املماثلة لها، ومنح قسم خدمات 
الصناديق مبؤسسة ستاندرد آند بورز تصنيفا مبرتبة »A« الثنني 
من الصناديق التي تديرها جلوبل وهما صندوق جلوبل للشركات 
اخلليجية الرائدة وصندوق جلوبل اخلليجي اإلس���المي. من جهة 
أخرى، وقعت جلوبل مع بنك اخلليج اتفاقية يتيح مبوجبها لعمالئها 
فرصة االس���تثمار في صندوق جلوبل للشركات اخلليجية الرائدة 
وصندوق جلوبل اخلليجي اإلسالمي. وترى جلوبل أن إقدام البنوك 
التجارية الكبرى على تسويق صناديق االستثمار التي تديرها الشركة 
سيساهم في الوصول إلى شريحة اكبر من العمالء كما أنه سيحسن 

التدفقات النقدية اجلديدة إلى منتجات إدارة األصول.
وفيما يتعلق بإدارة األصول، قالت إن إجمالي قيمة صندوق جلوبل 
لألسهم الس���عودية وصندوق جلوبل لألسهم السعودية اإلسالمية 
)النور( 103 ماليني دوالر كما في نهاية شهر يونيو من العام احلالي، 
مما جعل من مديري صناديق جلوبل في السعودية من أهم مديري 

الصناديق في اململكة.
ولفتت الغنيم الى أن هذا النجاح يؤكد أهمية إستراتيجية التوسع 
اجلغرافي التي تنتهجها جلوبل في الدول اخلليجية، حيث متلك جلوبل 

اخلبرة في اآلليات التي حتكم السوق وسجل إجنازات ممتازة. 
كما فازت جلوبل بجائزة »أفضل شركة في الشرق األوسط وشمال 
أفريقيا لع���ام 2009« في حفل توزيع جوائ���ز امللكيات اخلاصة في 
القطاع العقاري الذي نظمته مؤسسة »برايفت اكوتي انترناشيونال« 
)Private Equity International(، وهي إحدى الشركات الرائدة في مجال 
املعلومات املالية املخصصة لفئات االستثمارات البديلة مثل صناديق 

امللكية اخلاصة، والعقارات، والبنية التحتية في العالم. 
 وفيما يخص االستثمارات املصرفية، أشارت إلى أن الشركة أبرمت 
اتفاقيات مع العديد من الشركات في املنطقة لتقدمي خدمات استشارية 
ف���ي قطاعات العقارات، والنقل واملواصالت، واالتصاالت وغيرها من 
القطاعات. إضافة إلى ذلك، قامت جلوبل بدور املستشار املالي اإلقليمي 
لشركة »بهارتي ايرتل«، إحدى شركات االتصاالت الهندية الرائدة في 

مقارنة بالنصف األول من العام 2009، كما انخفضت تكاليف الفوائد 
بنس���بة 37% خالل النصف األول من الع���ام لتصل إلى 12.9 مليون 
دين���ار مقارنة بالنصف األول من الع���ام 2009 البالغة 20.5 مليون 
دينار نتيجة النخفاض أس���عار الفوائد بع���د توقيع اتفاقية إعادة 
اجلدولة وانخفاض مس���توى الدين من 662.4 مليون دينار في 30 
يونيو 2009 إلى 578.9 مليون دينار في 30 يونيو 2010 بانخفاض 

بلغت نسبته %13.

سداد الديون

وفي احلادي والعش���رين من يوليو من العام احلالي، س���ددت 
»جلوب���ل« 50 مليون دوالر من الديون املس���تحقة عليها للبنوك. 
وبلغ إجمالي املبالغ املسددة للبنوك الدائنة حتى اليوم 78.9 مليون 
دوالر، أي ما ميثل 46% من إجمالي املبالغ املس���تحق س���دادها في 
10 ديس���مبر 2010. وبالرغم من التقلبات املس���تمرة التي تشهدها 
أسواق اخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا والتي تتركز فيها 
غالبية االستثمارات الرئيسية ل� »جلوبل«، استطاعت الشركة سداد 
املستحقات الرئيس���ية من خالل التخارج من بعض استثماراتها 
بأسعار جذابة، في حني مولت الشركة خدمة الدين بصفة أساسية 
من التدفقات النقدية لألعمال األساسية. ويعكس ذلك التزام الشركة 
وقدرتها على الوفاء بالشروط املنصوص عليها في اتفاقية إعادة 
جدولة الديون. وقد جنحت الش���ركة حتى اآلن في الوفاء بجميع 

التزاماتها وفقا التفاقية إعادة جدولة الديون.

جائزة يورومني

وقد حازت »جلوبل« جائزة الصفقة األكثر ابتكارا من مؤسسة 
يورومني وذلك عن التس���هيالت اإلس���المية املتضمنة في اتفاقية 
إعادة جدولة الديون، وقد منح���ت »جلوبل« هذه اجلائزة تقديرا 
لروح املهنية والش���فافية اللذين أبدتهما ف���ي تعاملها مع البنوك 
خالل عملية إعادة اجلدولة، وللهيكل املبتكر للصفقة الذي س���اعد 

على استقرار الشركة من الناحية املالية.

حكم مؤيد من المحكمة

وكما متت اإلشارة سابقا، ففي التاسع عشر من يوليو من العام 
احلالي، أصدرت احملكمة االبتدائية في إمارة دبي حكما يلزم بنك أم 
القيوين الوطني بإعادة وديعة مببلغ 250 مليون دوالر الذي أودعته 
الشركة لدى البنك في أغس���طس 2008 مضافا إليه فائدة سنوية 
نسبتها 9% اعتبارا من 8 فبراير من العام 2009 حتى تاريخ السداد 
وجميع املصاري���ف اخلاصة بالدعوى كما رفضت جميع الدعاوى 

التي أقامها بنك أم القيوين الوطني.
وقالت الغنيم ان اإليرادات املتولدة من هذه الوديعة ستس���هم 
في تقوية املركز املالي للشركة كما أنه سيستخدم في سداد الديون 
املستحقة على الشركة مما سيعزز امليزانية العمومية للشركة من 
خالل خفض االقتراض وحتسني صافي اإليرادات وذلك بتخفيض 

مصروفات الفائدة.
ولكن لألس���ف م���ازال بنك أم القيوين الوطن���ي ينكر احلقوق 
التعاقدية والقانونية ل� »جلوبل« كما أعلن أنه سيطعن في احلكم 

املذكور.

صفقة شراء أصول شركة زين في أفريقيا. وشهدت هذه الصفقة والتي 
تعد من كبرى الصفقات في العالم، استحواذ بهارتي ايرتل على أصول 
زين في أفريقيا فيما عدا املغرب والسودان مببلغ 10.7 مليارات دوالر 
أميركي طرح صافي االلتزامات. ومن ضمن املهام التي قامت بها جلوبل 
بوصفها املستشار املالي اإلقليمي لشركة بهارتي إيرتل، تقدمي املشورة 

للشركة في املفاوضات التي أجرتها بشأن هذه الصفقة.
وتؤكد ثقة بهارتي في جلوبل مجددا على دورها املهم في أس���واق 
رأس املال في املنطقة. ومن جهة أخرى، فازت جلوبل بجائزة »أفضل 
مصرف استثماري« خالل »قمة االس���تثمار في العالم العربي« التي 

عقدت في أبوظبي. 
وعلى صعيد أنشطة الوس���اطة املالية، احتلت أنشطة الوساطة 
املالية للشركة في األردن املرتبة اخلامسة من بني 46 شركة وساطة 
مالية عاملة في األردن كما احتلت الشركة في السعودية املرتبة الثامنة 

عشرة من 37 شركة وساطة مالية عاملة في اململكة.
ومن ناحية أخرى، عينت الشركة فؤاد فهمي درويش، وهو مصرفي 
ذو خبرة، ومتخصص في األسواق املالية، رئيسا إلدارة الوساطة املالية 
بهدف تعزيز أداء هذه اإلدارة، إضافة إلى ذلك، عينت جلوبل رؤساء 
جددا لعملياتها في مصر، واألردن من أجل تعزيز تواجدها في األسواق 

الرئيسية مبنطقتي اخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا.

محفظة استثمارات الشركة

وانخفض معدل اخلسائر السنوية في محفظة االستثمارات الرئيسية 
جللوب���ل إلى 12.4 % مقارنة بنس���بة 17.4 % خالل النصف األول من 
العام 2009. وظل أداء محفظة االستثمارات الرئيسية للشركة متأثرا 

س���لبا باالضطرابات التي شهدتها أسواق دول اخلليج وبقية أسواق 
الش���رق األوسط وشمال أفريقيا حيث تتركز االستثمارات الرئيسية 
جللوبل. وبالرغم من ذلك، فإننا نشعر بالثقة إزاء اآلفاق املستقبلية 
ألسواق األسهم في منطقتي اخلليج والشرق األوسط وشمال أفريقيا. 
ويتم تداول األس���هم حاليا في أسواق اخلليج مبضاعفات ربحية أقل 
من 10.8 ضعف األرباح املقدرة لها وبأس���عار أقل من مؤشر مجموعة 
البريك )روسيا برازيل الهند الصني( ومؤشر مورغان ستانلي لألسواق 

الناشئة.
وبالنظر إلى ظروف االقتصاد الكلي، نرى إمكانية ارتفاع أس���عار 
األس���هم مدفوعا بزيادة معدل منو األرباح، وف���ي الوقت ذاته إعادة 

تصنيف االستثمارات إلى استثمارات طويلة األجل.
وقال���ت أعتقد ان املخاوف املالية في أوروب���ا والتي تعتبر حاليا 
الدافع الرئيسي املباشر إلجراء تصحيح لألسهم على املستوى العاملي 

ليست مدعاة قلق كبير لدول اخلليج.
وقد واصلت »جلوبل« التخارج بصفة منتظمة من االس���تثمارات 
الرئيسية خالل تلك الفترة محققة بذلك سيولة نقدية بلغت قيمتها 

75 مليون دوالر خالل النصف األول من العام 2010.
وس���تواصل »جلوبل« التخارج من استثماراتها على نحو منظم 
كلما س���نحت الفرص في الس���وق ولكن بأس���عار حتقق أعلى عائد 

ملساهميها.

مصاريف تشغيلية

كما تواصل »جلوبل« خفض مصاريف التشغيل، فقد انخفضت 
املصاريف العامة بنس���بة 15% خالل النص���ف األول من العام 2010 

جنيڤ أ.ف.پ: ح���ذر مكتب العمل الدولي أمس من ان البطالة التي 
تطول الشباب والتي بلغت السنة املاضية مستوى قياسيا قارب ال� 81 
مليون عاطل عن العمل تتراوح أعمارهم بني 15 و24 سنة، قد تولد »جيال 
ضائعا«. وفي تقرير حول عمل الشباب أوضح املكتب ان »البطالة التي 
تطول الشباب في العالم ارتفعت الى حد لم تبلغه أبدا من قبل ويتوقع 
أن تزداد سنة 2010«. وارتفعت نسبة العاطلني عن العمل من 11.9% سنة 
2007 الى 13% السنة املاضية ويتوقع ان ترتفع قليال الى 13.1% سنة 2010 
قبل ان تنخفض الى 12.7% في الس���نة املقبلة حسب تقديرات املنظمة. 
وقال املدير العام ملكتب العمل الدولي خوان س���ومافيا ان »الشباب هو 
محرك التنمية االقتصادية« مؤكدا ان »التخلي عن هذه الطاقات خسارة 
اقتصادية قد تخل باستقرار املجتمع«. وحذر من ان بطالة الشباب التي 
ازدادت بنحو 7.8 ماليني شخص منذ 2007 قد تخلق »جيال ضائعا من 
الشباب الذين خرجوا من سوق العمل وفقدوا أي آمل في احلصول على 
وظيفة تضمن لهم حياة كرمية«. وفي الدول الناش���ئة التي تضم %90 
من الشباب، يتأثر هؤالء خصوصا من هذا الوضع الذي غالبا ما يؤدي 
الى خفض س���اعات العمل والرواتب ملن الت���زال لديهم وظيفة. وأكدت 
املنظمة انه خالل 2008 لم يتمكن نحو 152 مليون ش���اب، أي ما يعادل 
28% م���ن القوة العاملة في هذه الفئة من االعمار، من اخلروج من الفقر 
رغم عملهم، حيث كانوا يكسبون اقل من 1.25 دوالر في اليوم )اقل من 
يورو(. ويطول ارتفاع نس���بة البطالة هذا نحو 45% من سكان الدول 
الصناعية وخصوصا في وس���ط أوروبا وش���رقها وجنوبها )استونيا 
والتفيا وليتوانيا واسبانيا(. وفي الواليات املتحدة ارتفعت بطالة الشباب 
بثماني نقاط لتبلغ 18%. وملكافحة هذا الوضع دعا مكتب العمل الدولي 
احلكومات الى مواصلة برامجها لدعم توظيف الشباب رغم خطط خفض 

امليزانيات التي أعلنت في االشهر االخيرة.

أعلن مص���رف الطاقة األول 
أمس ع���ن حتقيق أرباح صافية 
بقيمة 6 ماليني دوالر في النصف 
ارتفاعا  األول من 2010، مسجال 
عن األرباح التي حققها املصرف 
مقارنة بالفترة نفسها من العام 
املاضي والتي بلغت 5.6 ماليني 
دوالر. كما كش���ف املصرف عن 
حتقيق عائ���دات إجمالية بقيمة 
18.1 مليون دوالر مسجال ارتفاعا 
عن الفترة نفسها من العام املاضي 
حيث حق���ق 16.6 مليون دوالر، 
ومع ارتفاع قيمة األصول إلى 1.21 
مليار دوالر بلغت نسبة األصول 

الس���ائلة منها 51%. وتعليقا على ه���ذه النتائج، قال رئيس مجلس 
إدارة مصرف الطاق���ة األول عصام جناحي: »نحن س���عداء للغاية 
بنتائ���ج املصرف في النصف األول خاصة في ظل الظروف الصعبة 
التي التزال تش���هدها األسواق في املنطقة والعالم. وهذه النتائج ما 
هي إال ش���هادة على تفاني وخبرة عائلة مصرف الطاقة األول والتي 
تسهم بشكل كبير في تعزيز ثقة املساهمني والشركاء واملستثمرين 

املستمرة في املصرف«.
وأضاف انه في نهاية شهر يونيو 2010، بقيت نسبة كفاية رأس املال 
في مصرف الطاقة األول عند مستوى مرتفع حيث بلغت 73%، وبقيت 
اإليداعات لدى مؤسسات مالية املصدر الرئيسي لتوليد الدخل حيث 
بلغت اإليرادات 5.6 ماليني دوالر من البنوك واملؤسسات املالية، و3.1 
ماليني دوالر من الصكوك و5.1 ماليني دوالر من األسهم في الشركات 
الزميلة، و3.5 ماليني دوالر من التمويالت اإلسالمية. وغالبية أصول 
املص���رف أي 86% منها موجودة في دول مجلس التعاون اخلليجي، 

باالضافة الى ان 57% من القطاع املالي و34% من قطاع الطاقة.

مها الغنيم

عصام جناحي

6 ماليين دوالر صافي أرباح
مصرف الطاقة األول للنصف األول

تحذير من »جيل ضائع«  نتيجة البطالة

»أجيليتي« تربح 35.6 مليون دينار
للنصف األول بواقع 35.4 فلساً 

 »اجوان« تخسر 224 ألف دينار

حققت شركة اجيليتي للمخازن 
العمومي����ة ارباح����ا قدرها 35.6 
النصف االول  مليون دينار عن 
بواقع 35.4 فلس����ا للسهم وذلك 
وفق ما اعلنه السوق على موقعه 
االلكتروني امس. وحققت الشركة 
ارباحا قدرها 35.6 مليون دينار 
عن النصف االول بواقع 35.4 فلسا 
للسهم مقارنة بأرباح قدرها 74.9 
مليون دينار بواقع 74.9 فلس����ا 

املماثلة من  الفترة  للس����هم عن 
العام املاضي.

وبل����غ اجمال����ي املوجودات 
املتداولة 642.5 مليون دينار كما 
في 30 يونيو من العام احلالي، 
كما بل����غ اجمالي املوجودات 1.5 
مليار دينار، فيم����ا بلغ اجمالي 
املطلوب����ات 515.8 مليون دينار 
واجمالي حقوق املساهمني 951.2 

مليون دينار.

أعلن سوق الكويت لألوراق املالية أن مجلس ادارة شركة اجوان 
اخلليج العقارية   )اجوان( اعتمد البيانات املالية املرحلية للشركة 
للفترات املنتهية في 2010/6/30، حيث حققت الشركة خسائر تقدر 

ب� 224.7 ألف دينار مبا يعادل 2.3 فلس للسهم.

النقاط الرئيسية في نتائج »جلوبل«
حققت األعمال القائمة على الرس����وم واألتعاب )إدارة 
األصول، واالستثمارات املصرفية، والوساطة املالية( إيرادات 
تش����غيلية بلغت قيمتها 12 مليون دينار وأرباحا بلغت 6.8 

ماليني دينار خالل النصف األول من العام 2010.
بلغت اخلسائر التي تكبدتها الشركة في أنشطة االستثمارات 
الرئيس��ية واخلزينة41.1 مليون دين��ار خالل النصف األول من 
العام 2010، مسجلة انخفاضا بنسبة 49% عن اخلسائر املسجلة 

في النصف األول من العام 2009
انخفضت مصروفات الفوائد بنس����بة 37 % لتصل إلى 

12.9 مليون دينار خالل النصف األول من العام 2010.
س��ددت جلوبل 50 مليون دوالر كدفع��ة ثانية من ديونها 
لتصل نسبة ما مت سداده إلى 46% من املبلغ املستحق سداده في 

10 ديسمبر املقبل.
بلغ صافي خس����ائر الشركة 4.34 مليون دينار )بواقع 
28 فلسا للسهم الواحد(، بانخفاض مقداره 65% عن اخلسائر 
املس����جلة في النصف األول من الع����ام 2009 والبالغة 98.6 

مليون دينار )بواقع 80 فلسا للسهم الواحد(.

الغنيم: سعداء بالنجاح الذي أحرزته »جلوبل« رغم ظروف السوق  
ومستمرون في تركيز جهودنا على تطوير األعمال الرئيسية للشركة

1.5 مليار دينار إجمالي أصولها المدارة وسددت 46% من ديونها المستحقة في 10 ديسمبر المقبل

يوسف العمر

مسعود حيات 

764 ألف دينار أرباح »أعيان العقارية« للنصف األول 

.. و»الخليج المتحد« يربح 31.8 مليون دوالر 

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة 
أعيان العقارية يوسف العمر عن 
حتقيق أرباح تق����در ب� 764 ألف 
دينار عن النص����ف األول للعام 
احلال����ي بربحية تعادل فلس����ني 
للسهم وإجمالي اإليرادات بلغت 
3 ماليني دينار، وهذا مؤشر جيد في 
ظل الظروف االقتصادية الراهنة، 
كما بلغت حقوق املساهمني 3069 
مليون دينار. وبذلك تكون القيمة 
الدفترية للسهم 184 فلسا، مبينا 
أن الشركة تسير بخطى ثابتة رغم 
الوضع االقتصادي املتعثر وبني أن 

وضع الشركة إيجابي.
وأوضح العمر أن أغلب مشاريع 
الشركة قد نضجت وبدأنا بجني 
ثمارها، فعلى سبيل املثال سيتم 
قريبا جدا افتتاح نادي ستريتج 
الصحي، واجلدير بالذكر أن هذا 
املشروع يقع على مساحة تصل إلى 
3000 متر مربع تقريبا ويتكون من 
مبنيني منفصلني أحدهما للرجال 
وآخر للنس����اء، كما يضم النادي 

أكد رئيس مجلس إدارة بنك 
اخلليج املتحد مسعود حيات ان 
الفترة املاضية شهدت تتويجا 
إلستراتيجيتنا الرامية إلى التركيز 
على م���ا يتمتع به بنك اخلليج 
املتحد من اخلبرات األساس���ية 
وهي إدارة األصول واالستثمارات 
املصرفي���ة. لقد أنهينا اآلن نقل 
أربعة أصول مصرفية جتارية 
لشركتنا الشقيقة بنك برقان، في 
أعقاب بيع حصتنا في بنك تونس 
العاملي في يونيو. وعلى الرغم 
من أن أوضاع األسواق العاملية 
واإلقليمية مازالت متقلبة، حيث 
من األرجح أن تتم األوضاع على 
ما هي عليه للمدى املتوسط، فإن 
لدينا الثقة أن إدارة منوذج أعمالنا 
بشكل متحفظ باإلضافة إلى كوننا 
الذراع املصرفية إلدارة األصول 
واخلدمات املصرفية االستثمارية 
لش���ركة كيبكو، س���تمكننا من 
االستفادة من الفرص القيمة التي 

توفرها أسواق املنطقة«.
وق���دم بنك اخللي���ج املتحد 
أداء مالي���ا قوي���ا ف���ي النصف 

أحدث األجهزة املستخدمة للياقة 
البدنية وبناء اجلس����م ويحتوي 
 ،VIP �أيضا على قس����م خاص لل
وينفرد نادي س����تريتج بنوعية 
األجهزة املستخدمة في هذا القسم، 
وأضاف العمر أن النادي ينقسم 
إلى عدة أقسام: مالعب اسكواش 
وقسم خاص لالسبا مجهز بالكامل 
ومسبح نصف أوملبي.. وغيرها 

األول م���ن العام على الرغم من 
التقلب املستمر لألسواق العاملية 
واإلقليمية، حي���ث زادت قيمة 
الدخ���ل قبل احتس���اب الفوائد 
واملصاريف األخرى بنسبة %10 
لتصل إل���ى 72.5 مليون دوالر 
م���ن 65.9 ملي���ون دوالر ف���ي 
الفترة نفس���ها من العام 2009، 
وزاد صافي الربح لفترة الستة 
أشهر إلى 30 يونيو 2010 بنسبة 
114% ليصل إلى 31.8 مليون دوالر 

الكثي����ر، وأوضح العمر أيضا أن 
نادي ستريتج يهدف خلدمة رجال 
األعمال ولكل من ينشد حياة صحية 
وس����ليمة. وأضاف إلى سلسلة 
املشاريع، مش����روعا حيويا يقع 
في مدينة جدة في اململكة العربية 
السعودية، فمشروع »ديار جدة« 
عبارة عن ڤل����ل منفصلة مثالية 
للس����كن واالس����تقرار ويتكون 
املشروع من 108 وحدات سكنية 
ذات طابع يتميز باخلصوصية، 
كما تتمتع املنطقة بكل اخلدمات 
األساسية من صرف صحي وكهرباء 
وماء وغيرها من اخلدمات، ومبا 
أن احلديث ع����ن اململكة العربية 
السعودية فقد أفاد العمر بتشغيل 
برج هاجر بالكامل أي كامل ال� 31 
دورا، وبذل����ك يكون فندق هاجر 
األول بني فنادق مكة املكرمة من 
حيث عدد الغرف، واجلدير بالذكر 
أن مشروع برج هاجر يقع في مكة 
املكرمة ويعتبر من أفخم الفنادق 
اخلمس جنوم ويدار من قبل شركة 

مقارنة مع األشهر الستة املنتهية 
ف���ي 30 يونيو 2009، مع زيادة 
نصيب السهم من األرباح إلى 3.88 
س���نتات من 1.82 سنت في عام 
2009. وسجل بنك اخلليج املتحد 
أرباحا صافية بقيمة 24.3 مليون 
العام  الثان���ي من  دوالر للربع 
احلالي، لكن باستثناء مكاسب 
نقل بنك تونس العاملي، فقد تكبد 
خسائر تقارب 20 مليون دوالر، 
وكانت هذه اخلسارة تتعلق إلى 
حد كبير مبحفظة التداول للبنك 
في أعقاب التراجع في األسواق 
العاملية واإلقليمية خالل الربع 

الثاني من عام 2010.
وانخف���ض مجموع األصول 
إلى 1.8 مليار دوالر من 2.5 مليار 
دوالر في النصف األول من عام 
2009، وهو ما ميثل بيع حصة 
البنك في بن���ك تونس العاملي. 
ويتمت���ع بنك اخللي���ج املتحد 
مبيزانية عمومية قوية مع نسبة 
كفاية رأس املال التي تبلغ %18 
وهي أعلى بكثير من احلد األدنى 
املطلوب م���ن مصرف البحرين 

موڤنبيك، وأضاف العمر أنه سيكون 
مصدرا رئيسيا للسيولة، ولربحية 
للشركة، كما أفاد بأن الشركة قامت 
بإيصال التيار الكهربائي مؤخرا إلى 
مشروع »ديار الفنطاس« ويعتبر 
أعلى برج في املنطقة ويتم تسويقة 
حاليا، وأشار العمر إلى تصميمه 
املتميز ومرافق����ه العديدة، حيث 
قال ان »دي����ار الفنطاس« يتمتع 
بتصميم فريد م����ن نوعه يتميز 
بالرقي ويقع مباشرة على طريق 
الفحيحيل السريع، واجلدير بالذكر 
أن املش����روع يتكون من 43 شقة 
بنظام دوبلكس وبأحجام متنوعة 
غرفة وغرفتني باإلضافة إلى سرداب 
ومبنى خاص ملواقف السيارات وناد 
صحي خاص بالسكان باإلضافة إلى 
مسبح وساحات متعددة االستخدام. 
وطمأن مس����اهمي الشركة الى أن 
الوضع املالي متني ونحن متفائلون 
باملرحلة املقبلة وأن تعود احلركة 
إلى الس����وق وبناء عليها ستنمو 

األرباح التشغيلية.

املركزي والذي يبلغ %12.5.
وكانت قيمة األصول اخلاضعة 
لإلدارة تقدر بحوالي 7.1 مليارات 
دوالر في 30 يونيو 2010، مقارنة 
مبا بلغه في األشهر الستة األولى 
من عام 2009 والبالغ 8.5 مليارات 
دوالر، مم���ا يعكس اس���تمرار 
البيئة الصعبة لألسواق املالية 
العاملية واإلقليمية، واس���تنادا 
الربع س���نوي فإن  للحس���اب 
األصول اخلاضعة لإلدارة بقيت 
على نفس املستوى مبقدار 7.2 
مليارات دوالر كما هو مس���جل 

في 31 مارس 2010.
وعل���ق الرئي���س التنفيذي 
لبنك اخلليج املتحد ديڤيد رودز 
قائ���ال »لقد حق���ق البنك تقدما 
ملحوظا على الصعيدين املالي 
النصف  واالس���تراتيجي خالل 
األول من الع���ام احلالي. وعلى 
الرغم من عدم تعافي السوق إال 
أننا ن���رى عالمات إيجابية تدل 
على التحسن والتطور في أعمال 
البنك وسنستمر في اتباع اسلوب 

حكيم في إدارة أعمال البنك.

بواقع فلسين للسهم وإجمالي إيرادات 3 ماليين دينار 


