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مجموعة األهلي المتحد تربح 311.3 مليون دوالر في النصف األول 
الحميضي: مؤشر واضح لقدرتنا على مواصلة الوتيرة الصحية لألرباح واإليرادات التشغيلية

أعــلــن البنك األهــلــي المتحد تحقيق أربــاح 
صافية قياسية عائدة لمساهميه بلغت 311.3 
مليون دوالر لفترة األشــهــر الستة المنتهية 
في 30 يونيو 2017، بنمو قدره 3.4 في المئة، 
مقارنة بالفترة النصفية نفسها من عام 2016، 

التي بلغت أرباحها 301.2 مليون دوالر.
وقال إن الربع الثاني من العام الحالي سجل 
ربحا صافيا بلغ 151.9 مليون دوالر، مرتفعا 
بنسبة 3.6 في المئة عن الفترة الربعية المماثلة 
من عام 2016، التي بلغ صافي ربحها 146.6 
مليونا، ليبلغ بذلك نصيب السهم األساسي من 
األرباح 3.9 سنتات أميركية عن النصف األول 
من عام 2017، مقابل 3.8 سنتات للفترة ذاتها 

من العام السابق. 
ــع أيــــضــــا صــــافــــي الـــدخـــل  ــ ــفــ ــ وأضـــــــــــاف: »ارتــ
مــــن الـــفـــوائـــد بــنــســبــة 2.1 فــــي الـــمـــئـــة، نــتــيــجــة 
الستراتيجية البنك الناجحة في تعزيز نمو 
محفظته الــتــمــويــلــيــة، وتــحــســيــن الــهــامــش من 

صافي الفوائد، حيث سجلت أنشطة اإلقراض 
عــلــى مــســتــوى الــمــجــمــوعــة زيـــــادة مــعــتــدلــة تم 
تمويلها مــن خــال نمو مستهدف فــي ودائــع 
الــعــمــاء، رغــم التحديات التشغيلية السائدة 

إقليميا«. 
ولفت إلى أن البنك استمر في إدارة فائض 
ة، بتوظيفه في أصول  السيولة المتاحة بكفاء
وسندات استثمارية عالية الجودة، فيما »كان 
لجهود الضبط الرشيد والممنهج للمصروفات 
ــا فـــي االحـــتـــفـــاظ بــنــســبــة الــتــكــالــيــف إلــى  ــرهـ أثـ
إجمالي الــدخــل مستقرة عند 27.5 فــي المئة، 
وهــو نفس معدلها للفترة النصفية المقارنة 

من عام 2016«. 
وأكــد أنــه يتمتع بمؤشرات ممتازة لجودة 
األصــــــول، مــحــتــويــا الـــقـــروض غــيــر المنتظمة 
دون نسبة 2.4 في المئة من إجمالي المحفظة 
االئــتــمــانــيــة، مــقــابــل 2.3 فــي الــمــئــة كــمــا فــي 31 
ديسمبر 2016، مواصا سياسته المتحفظة 

في تأمين المخصصات الكافية، لتظل نسبة 
تغطية المخصصات المرصودة تجاه أصول 

محددة دون تغيير عند نسبة 85.0 في المئة.
ولــفــت إلــــى أن نــســبــة الــتــغــطــيــة الــمــرصــودة 
إلجمالي المحفظة االئتمانية من المخصصات 
المحددة واالحترازية العامة بلغت 153.3 في 
المئة، مقابل 155.6 في المئة في 31 ديسمبر 

 .2016
وأضــاف أنه نتيجة لذلك ارتفع العائد على 
متوسط حقوق المساهمين عن فترة النصف 
األول من العام إلى 16.7 في المئة، مقابل 16.6 
في المئة لنفس الفترة من العام السابق، فيما 
ــول بـــدوره  ــ ارتـــفـــع الــعــائــد عــلــى مــتــوســط األصـ
إلى 2.1 في المئة، مقابل 1.9 في المئة للفترة 

المقارنة من عام 2016. 
وتعليقا عــلــى هـــذه الــنــتــائــج، صـــرح رئيس 
مجلس إدارة مجموعة »األهلي المتحد«، حمد 
الــحــمــيــضــي، قـــائـــا: »تــشــكــل الــربــحــيــة الــجــيــدة 

المحققة للنصف األول من هــذا العام مؤشرا 
واضحا على قدرة مجموعتنا المصرفية على 
مواصلة الوتيرة الصحية ألرباحها وإيراداتها 
التشغيلية، حتى في ظل الــظــروف واألوضــاع 

االقتصادية الراهنة«.
ــيـــا عــلــى  ــذه الـــربـــحـــيـــة تـــعـــد دلـ ــ ــد أن »هــ ــ وأكــ
النجاحات التي تحققها المجموعة في تنويع 
مصادر هذه اإليرادات، وتقليل مستوى كلفتها 
ومــخــاطــرهــا، وتنميتها عــلــى الــمــدى البعيد؛ 

قطاعيا وجغرافيا«.
وتابع: »استفدنا من مزايا التواجد النشط 
واالمتداد الواسع لشبكتنا المصرفية في عدد 
من أهم أسواق المنطقة، معتمدين على سجلنا 
في تقديم الخدمة الجيدة والمتطورة لعمائنا، 
سواء على النطاق المحلي في هذه األسواق، أو 
في تلبية متطلبات تعاماتهم وأنشطتهم على 

حمد الحميضيالمستويين اإلقليمي والدولي«.

أسعار صرف العمالت العربية

أسعار صرف العمالت العالمية

أسعار المعادن الثمينة والنفط

ذكر »المتحد«، أن العائد على 
متوسط حقوق المساهمين عن 

فترة النصف األول من العام 
ارتفع إلى 16.7 في المئة، 

مقابل 16.6 في المئة لنفس 
الفترة من العام السابق.

»الوطني«: عدم اليقين يدفع الدوالر إلى التراجع
الناتج المحلي في الصين توسع بشكل غير متوقع في النصف الثاني 

قــــال بــنــك الـــكـــويـــت الـــوطـــنـــي إن 
الدوالر األميركي واصل انخفاضه 
األسبوع الماضي مقابل العمات 
األخـــرى نتيجة حــالــة عــدم اليقين 
حيال مستقبل السياسات النقدية 

األميركية.
وأضـــاف »الــوطــنــي«، فــي تقريره 
االقــــتــــصــــادي، أن ســـــوق االســـكـــان 
األميركي سجل أسرع وتيرة سنوية 
فـــي أربـــعـــة أشـــهـــر، حــيــث ارتــفــعــت 
نسبة المساكن التي بدأ العمل بها 
بنسبة 8.3 فــي الــمــئــة لــتــرتــفــع من 
1.12 مليون في مايو الماضي على 

أساس سنوي.
وأوضح أنه برغم من رفع أسعار 
الــفــائــدة ثــاث مـــرات منذ ديسمبر 
2016 وارتفاع التضخم، فإن سوق 
اإلسكان بقي في توسع، وهو األمر 
الذي يدعو إلى القلق من مستقبل 

هذا القطاع في المستقبل القريب.
وبالنسبة إلى أسعار السلع، ذكر 
أن أســعــار الــنــفــط ارتــفــعــت بنسبة 
3.89 في المئة مع بلوغ خام برنت 

أعــلــى مــســتــوى لـــه فـــي 6 أســابــيــع، 
مسجا 50.19 دوالرا للبرميل، في 
حين تراجع مخزون الخام األميركي 

بمقدار 4.7 مايين برميل.
ــنــــي« أن الــبــنــك  وأضـــــــاف »الــــوطــ
الــــمــــركــــزي األوروبــــــــــــي أبــــقــــى يـــوم 
ــادة  ــ الــخــمــيــس الـــمـــاضـــي ســـعـــر إعـ
ــــدة  ــائـ ــ ــفـ ــ ــل اإلســـــــنـــــــادي )الـ ــويــ ــمــ ــتــ الــ
الـــمـــرجـــعـــيـــة( لـــديـــه عـــنـــد صـــفـــر فــي 
المئة، مع استعداده لاستمرار في 
مشترياته الشهرية لألصول عند 
الــمــعــدل الــحــالــي بــنــحــو 60 مليار 
يورو شهريا حتى ديسمبر 2017 

أو ما بعده إذا دعت الحاجة.
وذكر أن مؤشر سعر المستهلك 
ــيــــورو سجل  الـــســـنـــوي لــمــنــطــقــة الــ
1.3 فــي المئة، منسجما بــذلــك مع 
تـــوقـــعـــات الــــســــوق، حــيــث ســاعــدت 
السياسة النقدية التسهيلية للبنك 
المركزي األوروبــي وبرنامج شراء 
ــع الــتــضــخــم إلــى  ــول عــلــى رفــ ــ األصــ

هذه النسبة.
وفي بريطانيا ذكر »الوطني« أن 

نسبة التضخم تباطأت بشكل غير 
متوقع من سنة ألخرى في يونيو، 
مسجلة 2.6 في المئة، وهي أقل من 
التوقعات، حيث يشكل هــذا الرقم 
التراجع األول في معدل مؤشر سعر 
المستهلك السنوي منذ أكتوبر من 

السنة الماضية.

ــنــــك إن  ــبــ ــيــــن قـــــــال الــ وعـــــــن الــــصــ
ــاتــــج الـــمـــحـــلـــي اإلجــــمــــالــــي فــي  ــنــ الــ
الصين تــوســع بشكل غير متوقع 
فــي الــنــصــف الــثــانــي مــن 2017 مع 
استمرار قطاعات النمو التقليدية 
فـــي دعــــم االقـــتـــصـــاد، مــوضــحــا أن 
نسبة التوسع بلغت 6.9 في المئة 

في الربع الثاني. وأوضح »الوطني«، 
في تقريره، أن اجتماع بنك اليابان 
األســبــوع الماضي لم يشكل حدثا 
يذكر كما كــان يتوقع المتداولون 
في السوق، حيث أبقى البنك سعر 
الفائدة وبرنامج التسهيل الكمي 

على حاليهما دون تغيير. 

الخالد: »المساكن المتحدة« تسعى 
إلى االرتقاء بأدائها وتعزيز قدراتها

● سند الشمري

قــالــت رئــيــســة مــجــلــس إدارة 
شـــــركـــــة الــــمــــســــاكــــن الـــمـــتـــحـــدة 
ــالــــد،  الــــعــــقــــاريــــة، غــــصــــون الــــخــ
إن مـــجـــلـــس اإلدارة والـــجـــهـــاز 
التنفيذي حــرص على االرتقاء 
بـــــــــأداء الــــشــــركــــة والــــعــــمــــل عــلــى 
ــــاح لــعــام 2016 من  تــحــقــيــق أربـ
خـــال إنــجــاز خــطــط تسويقية، 
ــات  ــعــ ــيــ ــبــ ــمــ بـــــــهـــــــدف زيــــــــــــــــادة الــ
 
ً
التشغيلية التي تنعكس ايجابا

على أداء الشركة باألرباح.
جـــــاء حــــديــــث الـــخـــالـــد خـــال 
اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة 
الـــعـــاديـــة الـــتـــي عـــقـــدت أمــــس أن 
مجلس اإلدارة يهدف من خال 
جــهــود فــريــق الــعــمــل عــلــى دعــم 
ــر أنــشــطــة  ــة تـــطـــويـ ــيـــجـ ــراتـ ــتـ اسـ
ــا يــســهــم  ــمـ وأعـــــمـــــال الــــشــــركــــة بـ
ــة الــمــشــاريــع  ــافـ فــــي تــحــســيــن كـ

التي تنفذها، وصــوال إلى تعزيز 
ــا فــــي الـــــســـــوق، وتــنــمــيــة  ــهــ ــدراتــ قــ
إيــراداتــهــا التشغيلية، بما يعزز 

العائدات واألرباح المستقبلية.
وأضافت أن إجمالي موجودات 
الــشــركــة بلغ 23.7 مليون ديــنــار، 
وذلــــــــــك خــــــــال الــــســــنــــة الـــمـــالـــيـــة 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016، 

»زين« السعودية تربح 8 ماليين ريال بالربع الثاني
 بـ 8 

ً
حققت شركة االتصاالت المتنقلة »زين« السعودية، أرباحا

مايين ريال في الربع الثاني مقارنة بخسائر بنحو 328 مليون 
ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

 بـ 53 
ً
وعلى مدار النصف األول، سجلت »زين« السعودية أرباحا

مليون ريال مقارنة بخسائر قدرها 578 مليون ريال في النصف 
األول من العام الماضي.

وأرجعت الشركة، تحقيق األرباح خال الفترة الحالية مقارنة 
مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع إجمالي الربح 

بمبلغ 352 مليون ريال نتيجة زيادة الطلب على منتجات وخدمات 
الشركة، وانخفاض في اإلطفاء نتيجة تمديد الرخصة 15 سنة 
إضافية، وانخفاض فــي تكلفة التوزيع والتسويق بمبلغ 148 
مليون ريال، »مما يعكس المبادرات المستمرة لتحسين التكاليف 
والمصروفات، التي تم اعتمادها لمرة واحدة في مشروع توثيق 
البصمة، والتي تم تكبدها في الفترة المماثلة من العام السابق«.

»العربية.نت«

استقرار الدوالر 
واليورو 

واإلسترليني

 استقر سعر صرف الدوالر 
األمـــــيـــــركـــــي مــــقــــابــــل الــــديــــنــــار 
الــكــويــتــي أمــــس عــنــد مــســتــوى 
0.301 دينار، كما استقر اليورو 
عـــنـــد مـــســـتـــوى 0.354 ديـــنـــار 
مقارنة بأسعار صرف الخميس 

الماضي.
   وقـــــــــــــــال بــــــنــــــك الـــــكـــــويـــــت 
الــمــركــزي، فــي نشرته اليومية 
ــه اإللــــكــــتــــرونــــي،  ــعــ ــوقــ ــى مــ ــلــ عــ
ــه  ــيــ ــنــ إن ســــــعــــــر صـــــــــــرف الــــجــ
ــــر عـــنـــد  ــقـ ــ ــتـ ــ ــــي اسـ ــنـ ــ ــيـ ــ ــرلـ ــ ــتـ ــ اإلسـ
مستوى 0.396 دينار، في حين 
انخفض الفرنك السويسري الى 
مــســتــوى 0.311 ديـــنـــار، وبقي 
الـــيـــن الــيــابــانــي عــنــد مــســتــوى 

0.002 دينار دون تغيير.
 وفـــــي الـــــواليـــــات الــمــتــحــدة 
اســتــمــر ســعــر صــــرف الـــــدوالر 
بــالــتــراجــع عــلــى نـــطـــاق واســـع 
ــمــــات الــرئــيــســيــة  ــعــ مـــقـــابـــل الــ
األخــــــــــرى فـــــي تــــعــــامــــات يــــوم 
ــقـــرب  ــالـ الـــجـــمـــعـــة الــــمــــاضــــي بـ
مـــن أدنـــــى مــســتــويــاتــه فـــي 13 
شهرا، وذلك بعد ظهور تقارير 
اقتصادية سلبية حــول النمو 
ومعتقدات المستهلكين التي 
طغت عليها ماحظات مجلس 
االحتياطي الفدرالي االميركي 

األخيرة.

ــودات بــلــغــت  ــ ــوجــ ــ ــمــ ــ ــة بــ ــ ــارنـ ــ ــقـ ــ مـ
قيمتها 23.8 مليون دينار عن 
الــســنــة الــمــالــيــة الــمــنــتــهــيــة في 

.2015
وأوضـــحـــت الــخــالــد أن قيمة 
إجمالي حقوق مساهمي الشركة 
بلغت 22.3 مليون دينار عن عام 
2016، مــقــارنــة بــــ 22.1 مليون 
ديـــنـــار فـــي 2015، مــوضــحــة أن 
 
ً
»مساكن العقارية« حققت أرباحا
بقيمة 31.2 ألف دينار، وبلغت 
ربحية السهم 0.16 فلس، مقارنة 
بخسائر بلغت 1.8 مليون دينار 

في 2015.
ــقــــت »الـــعـــمـــومـــيـــة« على  ووافــ
كافة البنود الـــواردة في جدول 
األعمال، وأبرزها المصادقة على 
تقريري مجلس اإلدارة ومراقبي 
الحسابات، واعتماد البيانات 
المالية والحسابات الختامية 
للشركة، وذلك عن السنة المالية 
المنتهية في 31 ديسمبر 2016.
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