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االثنني ١٤ أغسطس ٢٠١٧

التضخم في أميركا مازال دون النسبة المستهدفة عند %2

»الوطني«: التخطيط لرفع الفائدة مرة ثالثة 
بنهاية العام.. »أمر مناسب«

ذكر تقرير البنك الوطني 
انــه بعــد أرقــام التوظيف 
األميركية القوية األســبوع 
املاضــي، ســيعطي تقريــر 
التضخم إشــارة أفضل إلى 
التحرك القادم في سياســة 
مجلس االحتياطي الفيدرالي. 
وفي حني كان التوظيف قويا 
بشــكل ثابت، كان التضخم 
على حاله نسبيا هذه السنة، 
يدعمــه فــي ذلــك انخفاض 
أســعار النفــط. ومــع ذلك، 
اعتبر املجلس أن رفع أسعار 
الفائدة الذي حصل مرتني هذه 
السنة مع التخطيط لرفعه 
مرة ثالثة في نهاية السنة، 
هــو أمر مناســب. ولكن مع 
وجود التوظيف عند مستوى 
االســتيعاب الكامل ملا يزيد 
على ســنة حتى اآلن، يبقى 
التضخــم والنمو مؤشــري 
أساس. وقد تطرق املجلس 
بالفعــل للتراجع األخير في 
التضخــم، واعتبره مرحلة 
»مؤقتة« سيرتفع بعدها في 
املــدى املتوســط. وبالفعل، 
عزز رئيس مجلس احتياط 
نيويــورك هــذه اآلراء فــي 
اخلميــس.  يــوم  خطابــه 
النــاجت  وســيصدر تقريــر 
احمللي اإلجمالــي القادم في 

3٠ أغسطس وسيشير بشكل 
أفضل إلى مــا إذا كانت قوة 
ســوق العمل ستنعكس في 

التضخم.
مجلــس  أجــرى  وقــد 
االحتياطي الفيدرالي آخر رفع 
ألســعار الفائدة في اجتماعه 
الذي انعقد في يونيو بالرغم 
مــن أن التضخــم بقــي دون 
النسبة املستهدفة البالغة ٢%، 
واألسواق اآلن غير مقتنعة بأن 
املجلس ميكن أن يقوم بذلك 
مجددا بعد أشهر من البيانات 
املخيبــة لآلمــال. وارتفعــت 
أسعار املستهلك بنسبة ٠.١% 

فقــط فــي يوليــو، أي دون 
التوقعات للشهر الرابع على 
التوالي. وتبلغ نسبة التضخم 
مقارنة بســنة مضــت ١.٧%. 
وبالرغم من أن عائد سندات 
اخلزينــة األميركية ذات مدة 
١٠ سنوات قفز من ١.35% إلى  
٢.٢١85% بعد صدور مؤشــر 

سعر املستهلك.

»المالية السعودية«: النتائج المتحققة تؤكد أننا في المسار السليم

164 مليار ريال إيرادات 
امليزانية السعودية في الربع الثاني بنمو %6

املاليــة  وزارة  أعلنــت 
السعودية أداء امليزانية خالل 
الربع الثاني من العام احلالي 
بإيرادات إجمالية بلغت قيمتها 
١63.9 مليار ريال. وقالت وزارة 
املالية الســعودية إن النتائج 
املتحققة حتى اآلن تؤكد أننا 
في املسار السليم والذي يتسم 

بالتوازن.
وأكدت الــوزارة على منو 
اإليرادات وحتسن كفاءة اإلنفاق 

بالربع الثاني.
الشــهراني  وقال د.ســعد 
مديــر عــام وحدة السياســة 
الكلية إن اإليرادات اإلجمالية 
الســعودية بلغت  للميزانية 
خالل الربــع الثاني ١63.9٠6 

مليار ريال بارتفاع 6%، مقارنة 
مع اإليرادات في الربع الثاني 

من ٢٠١6.
وبلغت قيمة املصروفات في 
الربع الثاني ٢١٠.٤٢ مليارات 
ريال، مسجلة انخفاضا بنسبة 
١.3%، عن الفتــرة املقابلة من 

العام املاضي.
وخالل الربــع الثاني بلغ 
إجمالــي العجز ٤6.5١٧ مليار 
ريال، بانخفاض بنسبة ٢٠% 
عــن الربــع الثاني مــن العام 
املاضي، فيمــا بلغ العجز في 
النصف األول ٧٢ مليار ريال.

وأكــد الشــهراني أن أرقام 
امليزانية خالل النصف األول 
تشــير إلــى أننــا في املســار 

الصحيح الذي يتسم بالتوازن 
واالستدامة.

العجــز خالل  وانخفــض 
النصــف األول بنســبة %5١، 
مقارنة بالفترة املقابلة من العام 
املاضي، فيما ارتفع الدين إلى 
3٤١ مليار ريال ســعودي في 

النصف األول.
وبلغت قيمــة اإليرادات 
غير النفطية في الربع الثاني 
6٢.9 مليار ريال، فيما بلغت 
قيمة اإليرادات النفطية في 
الربــع الثانــي ١٠٠.9 مليار 
ريال. وشــكلت مصروفات 
امليزانية السعودية بالنصف 
األول ٤3% مــن اعتمــادات 

السنة بأكملها.

تراجع عجز املوازنة 51% بالنصف االول 

لتوزيع المواد الغذائية في السوق الكويتي

»جلف فود الكويتية« توقع 
اتفاقية تعاون مع »اململكة للصناعات«

كشف املدير العام لشركة 
جلــف فــود لتعبئــة املــواد 
الغذائيــة فــواز املطيري عن 
اتفاقيــة للتعــاون  توقيــع 
املشــترك مع شــركة اململكة 
للصناعات الغذائية السعودية 
لتوزيع منتجات الشركة في 
السوق السعودي، مشيرا الى 
ان اتفاقية التعــاون تعكس 
رغبة الشركة في نقل التجارب 
واخلبرات الكويتية في مجال 
التعبئة والتغليف من السوق 
احمللي الي السوق السعودي، 
الســيما ان جلــف فــود تعد 

املبــادرة  الشــركات  احــدى 
في املشــروعات املتوســطة 

والصغيرة.
واضاف املطيري ان )جلف 
فود( املالكة للعالمة التجارية 
الهنــد(  )بوابــة  ملنتجاتــه 
الكويتية تركز على رفع معدل 
حصتها السوقية من ٢٠ الى 
٤٠% في السوق احمللي وذلك 
مبزيد من التوسع في االسواق 
املوازية للجمعيات التعاونية، 
مشيرا الى ان منتجات الشركة 
تتوفر في نحو 8٠ نقطة بيع 
من بينها 35 جمعية تعاونية.

ومن جانبة اوضح رئيس 
مجلس االدارة لشركة اململكة 
للصناعات الغذائية السعودية 
الدكتــور يوســف بــن عامر 
الغامدي ان اتفاقية التعاون 
املشترك متثل دعما لتسويق 
املنتــج الكويتي في الســوق 
السعودي كونه اكبر أسواق 
دول اخلليج، مبينا ان الدافع 
وراء ذلك التعاون يأتي انطالقا 
من جودة منتجات جلف فود 
التي نأمل ان تســتحوذ علي 
شــريحة كبيــرة مــن قطاع 

املستهلكني في اململكة.

فواز املطيري

باقي تفاصيل 
التقرير على 
موقع»األنباء«

باقي تفاصيل 
التقرير على 
موقع»األنباء«

الدوالر إلى 
أعلى.. وهدوء 

لليورو.. وانخفاض 
لإلسترليني

منتجو النفط 
األميركيون يعلنون 

عن خططهم 
لتقليص معدالت 

اإلنفاق في 
املستقبل

الفيصل: نتائج 
البنك دليل 

على وجود أرباح 
مستمرة ودخل 

مستقر لهذا 
العام

 
عبدالرحيم: البنك 
يركز جهوده على 

مواصلة تطوير 
منتجاته وخدماته 
وحتسني العروض

تصل إلى أعلى مستوياتها بعد انخفاضها 7 أشهر

»كامكو«: تراجع مخزون اخلام األميركي 
وراء تعافي أسعار النفط

ذكر تقرير شــركة كامكو 
عن أداء أسواق النفط العاملية، 
ان أســعار النفط تعافت في 
مستهل أغســطس ٢٠١٧ بعد 
تراجع دام على مدى  األشهر 
الســبعة املاضية حتى شهر 
يونيــو ٢٠١٧، وارتفعــت إلى 
اعلى مســتوياتها املســجلة 
منذ األسبوع األخير من مايو 
٢٠١٧، وذلــك على اثر تراجع 
مخــزون اخلام فــي الواليات 
املتحدة مبا دعم إعادة توازن 
الســوق النفطي.  وقد ساهم 
عدد من التطورات والبيانات 
اإليجابيــة فــي دعم أســعار 
النفط خالل األسابيع القليلة 
املاضية، مبــا في ذلك التعهد 
باحلد من الصادرات النفطية 
وتراجــع ســعر الــدوالر إلى 
أدنــي مســتوياته على مدى 
عــدة أشــهر باإلضافــة إلــى 
حتسن املقومات االقتصادية 
في الواليات املتحدة مبا يدعم 
تزايد الطلب على النفط. هذا 

وتخطت أسعار العقود الفورية 
ملزيج خام برنــت 53 دوالرا 
للبرميل خالل األسبوع األول 
مــن أغســطس ٢٠١٧ في حني 
استعاد خام األوبك سعر 5٠ 
دوالرا للبرميل بعد ثالثة اشهر 
من األداء الضعيف. في الوقت 
ارتفعت املتوســطات  ذاتــه، 
الشهرية ألســعار النفط بعد 
ان عانــت مــن التراجع على 
مدى شهرين متتاليني. حيث 
بلغ متوسط سعر خام األوبك 
٤6.93 دوالرا للبرميل، مرتفعا 
بنسبة 3.8% مقارنة بالشهر 
السابق، في حني سجل كل من 
مزيج خام برنت والنفط اخلام 
الكويتي ارتفاعا أعلى بنسبة 

٤.١% و٤.5% على التوالي. 
وفــي الوقت ذاته، تشــير 
أحــدث تقاريــر مخزونــات 
النفــط الصــادرة عــن إدارة 
الطاقــة األميركية  معلومات 
إلى ارتفاع استخدام مصافي 
التكرير األميركية ملستويات 

تاريخيــة مبا أدى إلى هبوط 
مخــزون اخلــام األميركــي. 
وتراجــع إجمالــي املخــزون 
مبعــدل 6.٤5 ماليــني برميل 
أيضا نتيجة لتراجع واردات 
النفط األميركية. كما أظهرت 
بيانات إدارة معلومات الطاقة 
اإلنتــاج  األميركيــة تراجــع 
النفطي األميركي للمرة الثانية 
خالل ثالثة أسابيع مما يعكس 
االجتاه الذي شهدته منصات 
احلفــر األميركية وفقا لبيكر 
هيــوز، باإلضافــة إلــى ذلك، 
اعلن عــدد من منتجي النفط 
األميركيــني عــن خططهــم 
لتقليص معدالت اإلنفاق في 
املستقبل، األمر الذي قد يؤثر 
على إنتاج الواليات املتحدة.

7٦ مليون دينار بحريني إجمالي اإليرادات

4.3 ماليني دينار بحريني
أرباح بنك اإلثمار في النصف األول

أعلن بنك اإلثمار - بنك 
التابع  التجزئــة اإلســالمي 
بالكامــل لشــركة اإلثمــار 
القابضة ويتخذ من البحرين 
مقرا له عن صافي ربح بلغ 
٤.38 ماليني دينار بحريني 
للنصف األول من العام ٢٠١٧. 
وكان صافــي الربح اخلاص 
مبساهمي البنك لفترة االشهر 
الستة املنتهية في 3٠ يونيو 
٢٠١٧ قد بلغ ١.5٤ مليون دينار 

بحريني.
صرح بذلك رئيس مجلس 
إدارة بنــك اإلثمــار صاحب 
الســمو امللكي األمير عمرو 
الفيصل في أعقاب مراجعة 
وموافقة مجلس اإلدارة على 
النتائج املالية املوحدة للبنك 
لفترة االشهر الستة املنتهية 
3٠ يونيــو ٢٠١٧، وهي أول 
نتائــج مالية للنصف األول 
للبنــك يتــم اإلعــالن عنها 
منذ تنفيذ الهيكلة اجلديدة 
للمجموعة التي متت بنجاح 
في شهر يناير من هذا العام، 
وبالتالي فإنه ال توجد نتائج 
سابقة ملقارنتها بهذه النتائج. 
وقال ســموه: »باألصالة 
عن نفسي ونيابة عن مجلس 
إدارة بنك اإلثمار، يطيب لي 
أن أعلن أن البنك حقق أرباحا 
في عام ٢٠١٧، حيث سجل بنك 
اإلثمار في فترة الثالثة أشهر 
املنتهيــة في3٠ يونيو ٢٠١٧ 
صافي ربح بلــغ ١.3 مليون 
دينار بحريني. وكان صافي 
الربــح اخلاص مبســاهمي 
البنــك لهذه الفتــرة قد بلغ 

٠.٤ مليون دينار بحريني«. 
وأضــاف ســموه: »تظهر 
النتائج املالية نصف السنوية 
لبنــك اإلثمار وجــود أرباح 
مستمرة ودخل مستقر لهذا 
العام. وفي النصف األول من 
العام ٢٠١٧، سجل البنك صافي 
دخل قبل مخصصات انخفاض 
القيمة والضرائب اخلارجية 
قــدره ١٢.٧١ مليــون دينــار 
بحريني، مبا فــي ذلك ٢٢.6 
ماليني دينار بحريني لفترة 
االشــهر الثالثة  املنتهية في 
3٠ يونيو ٢٠١٧. كما أظهرت 
النتائج أن بنك اإلثمار سجل 
إيرادات إجمالية للنصف األول 
من العام بلغت ٧6.٤٤ مليون 
دينــار بحريني، مبا في ذلك 
39.٢3 مليون دينار بحريني 
لفترة االشهر الثالثة  املنتهية 

في 3٠ يونيو«٢٠١٧.
ومن جانبه، قال الرئيس 
التنفيذي لبنك اإلثمار أحمد 
عبد الرحيم بأن البنك يركز 
جهوده على مواصلة تطوير 

منتجاته وخدماته وحتسني 
العــروض املقدمــة لعمالئه 
ويؤكد أن جهود البنك التي 
يبذلهــا ليكــون قريبــا من 

عمالئه تؤتي ثمارها.
واســتطرد عبــد الرحيم 
قائــال:»إن النتائــج املاليــة 
للنصــف األول لبنك اإلثمار 
أننــا علــى املســار  تظهــر 
الصحيــح وأن بنــك اإلثمار 
يسعى ليصبح بنك التجزئة 
اإلسالمي الرائد في املنطقة. 
كما تشــير النتائــج إلى أن 
إجمالــي األصول قــد ارتفع 
بنســبة 5% لفترة االشــهر 
الثالثة املنتهية في 3٠ يونيو 
٢٠١٧ ليصل إلى 3.٢6 مليارات 
دينار بحريني، بعد أن كانت 
3.١١ مليارات دينار بحريني 
كما في 3١ مارس ٢٠١٧. وقد 
ارتفعت محفظة احلسابات 
االستثمارية املطلقة بنسبة 
٤.8% خــالل نفــس الفتــرة 
لتصل الى ١.٠5 مليار دينار 
بحريني في 3٠ يونيو ٢٠١٧، 
مقارنة بـ ٠.99 مليار دينار 
بحرينــي كما فــي 3١ مارس 

.»٢٠١٧
وقال عبد الرحيم: يعود 
التركيــز  إلــى  النمــو  هــذا 
املستمر على تطوير أعمالنا 
املصرفية األساسية. ميتلك 
بنك اإلثمار واحدة من كبرى 
شــبكات التجزئة املصرفية 
في البحرين، والبنك معروف 
علــى نطاق واســع بأنه من 
أحد البنوك اإلسالمية الرائدة 
واألكثر ابتكارا في املنطقة.

 أحمد عبدالرحيم األمير عمرو الفيصل

املصروفات تشكل 
43% من اعتمادات 

السنة بأكملها

100.9 مليار ريال 
اإليرادات النفطية 

في الربع الثاني

بنمو 440%.. وأرباح الربع الثاني قفزت 450% إلى 30 مليون دوالر

62 مليون دوالر أرباح »جي إف إتش« 
في النصف األول من 2017

أعلنت مجموعة »جي إف 
إتــش« املالية عن حتقيق ربح 
صافي للمساهمني بقيمة 62.1 
مليــون دوالر خالل النصف 
األول من العام للفترة املنتهية 
في 30 يونيو 2017، مبا ميثل 
زيادة بنســبة 440% مقارنة 
بالربح الصافــي الذي حققته 
املجموعة خالل الفترة نفسها 
من العــام 2016 والذي بلغت 

قيمته 11.5 مليون دوالر.
وســجلت املجموعة ربحا 
صافيــا موحــدا بقيمة 65.5 
مليون دوالر خالل االشــهر 
العام 2017،  الستة االولى من 
بزيادة بنســبة 264% مقارنة 
بالربح الصافــي املوحد الذي 
حتقق خالل الفترة نفسها من 
العام السابق والذي بلغت قيمته 

18.0 مليون دوالر.
الربح  وارتفعــت قيمــة 
الصافي للمســاهمني خالل 
الربع الثاني من العام 2017 إلى 
30.2 مليون دوالر مقارنة مبا 
مقداره 5.5 ماليني دوالر في 
العام السابق، مبا ميثل زيادة 
بنسبة 449%. وبالنسبة للربح 
الصافي املوحــد الذي حتقق 
خالل الربــع الثاني من العام 
2017 فقد بلغت قيمته 32 مليون 
دوالر مقارنة مبا مقداره 7.9 
ماليني دوالر في العام السابق، 

بزيادة بنسبة %305.
من جهة أخرى، فقد ارتفع 
إجمالــي اإليــرادات املوحدة 
للمجموعة خالل النصف األول 

من عام 2017 بنسبة بلغت %36 
ليصل إلى 113.4 مليون دوالر 
مقارنة مبا مقداره 83.4 مليون 
دوالر خالل النصف األول من 

العام 2016.
وقالت الشركة في بيان لها 
ان منو اإليــرادات يعزى هذا 
إلى اإليرادات  بشكل أساسي 
احملققة من أنشطة الصيرفة 
االستثمارية، مشيرا إلى أن قيمة 
التشغيلي بلغت 62.02  الربح 
مليــون دوالر خالل النصف 
األول من العام مقارنة بـ 36.2 
الفترة  مليون دوالر خــالل 

نفسها من العام السابق.
وبلغ إجمالي املصروفات 
التشغيلية خالل الستة أشهر 
األولى من العام 2017 ما مقداره 
51.4 مليون دوالر مقارنة مبا 
مقداره 47.1 مليون دوالر خالل 
الفترة نفسها من العام السابق.
الشــركة عن  بيان  ونقل 
الشيخ أحمد بن خليفة آل خليفة 

قوله ان البنك أثبت قدرته على 
حتسني األداء وتنويع مصادر 
الدخل، مشير الى أن هذه النتائج 
تعكس التوجه الناجح للمسار 
الذي متضي فيه الشركة وما 
تتميز به احملفظة االستثمارية 
ملجموعة »جي إف إتش« املالية 

من جودة عالية.
من جانبه، أضاف الرئيس 
التنفيــذي ملجموعة جي إف 
إتش املالية هشام الريس بقوله 
»لقد استطعنا خالل ربع السنة 
حتقيق عمليات تخارج ممتازة 
من محافظنا االستثمارية في 
التعليمي والعقاري  املجالــني 
والتي ســاهمت بشكل كبير 
فــي تعزيز مصــادر الدخل 
للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك 
فقــد اســتطعنا حتقيق عدد 
من االستردادات من محفظة 
الديون اخلاصة باملجموعة والتي 
ساهمت أيضا في معدالت الدخل 

بشكل عام«.
واضاف »ان خطة الشركة 
فيما يتعلق بعمليات االستحواذ 
االستراتيجية، وبناء على موافقة 
املساهمني مطلع هذا العام، فقد 
الشــركة من حتقيق  متكنت 
عمليات اســتحواذ رئيسية 
لصالح احملفظة االستثمارية 
للبنية التحتية، كما قمنا بزيادة 
البنك، ونتوقع ختام  رأسمال 
هذا العام االستمرار في توزيع 
األربــاح على املســتثمرين 
واملســاهمني فــي مختلف 

األسواق«.

هشام الريسالشيخ أحمد آل خليفة

113 مليون دوالر 
إيرادات 

النصف األول 
بنمو %3٦


