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»بيت التمويل الخليجي« يخضع
 لرقابة هيئة المال الكويتية

§الوسط - المحرر االقتصادي

] أعلن بيت التمويل الخليجي في بيان له 
نشر أمس اإلثنين )5 أبريل/ نيسان 2014( 
المزيد  إلى  إخضاعه  البحرين،  بورصة  عبر 
هيئة  قبل  من  أشهر  ولمدة ستة  الرقابة  من 

أسواق المال بدولة الكويت.
إلى  الكويتية  المال  هيئة  وجاء في خطاب 

علمًا  »نحيطك  الخليجي:  التمويل  بين  شركة 
جلسته  في  التأديب  مجلس  قرار  بصدور 
المنعقدة في يوم الخميس الموافق )17 أبريل 
2014( بشأن المخالفة رقم 50 لسنة 2013 
– مجلس التأديب، والمقيدة ضدكم، لذلك قرر 
حقها  في  المشكو  الشركة  إخضاع  المجلس 
الرقابة لمدة ستة أشهر، وإخطار  لمزيد من 

ذوي الشأن بالقرار«.

البحرين تتجه إلطالق تقرير رصد ريادة األعمال »أكاديمّيًا«

وزير المواصالت: 70 % من البحرينيين يولون اهتمامًا ببدء عملهم التجاري الخاص
§المنامة - نور آل عباس 

أحمد  المواصالت  ــر  وزي ذكــر   [
البحرينيين  من  المئة  في  أن 70  كمال، 
الخاص،  التجاري  عملهم  ببدء  مهتمون 
العمل  ورشــة  افتتاح  في  ذلك  جاء 
رصد  تقرير  مشروع  بإطالق  الخاصة 
ريادة األعمال في البحرين صباح أمس 

اإلثنين )5 مايو/ أيار 2014(.
بأعمال  والقائم  الــوزيــر  ــال  وق
التنمية  لمجلس  التنفيذي  الرئيس 
بانضمام  فخورون  »إننا  االقتصادية: 
العالمي  البحثي  للبرنامج  البحرين 
البحرين  وأن  خاصة  األعمال،  لريادة 
للنمو  كمحرك  الخاص  للقطاع  تنظر 

االقتصادي«.
األعمال  تتطور  أن  »نأمل  وأضاف 
أعمالها  في  والمتوسطة  الصغيرة 
فاالكتفاء  العالمية،  لألسواق  لتصل 
مصدر  يشكل  ال  المحلية  بالسوق 
الصغار  للمستثمرين  المستدام  للنمو 

والمتوسطين«.
يذكر أن هذا المشروع سيكون بقيادة 
جامعة بوليتكنك، بالشراكة مع مجلس 
المركزي  والجهاز  االقتصادية  التنمية 

للمعلومات.

لقياس  المشروع  ــذا  ه ويــهــدف 
تأسيس  فــي  الفردية  المشاركة 
التقرير،  هذا  يتيح  كما  المشروعات، 
للبحرين  سنوياً،  سيصدر  ــذي  ال
العالم،  في  أخرى  بدول  نفسها  مقارنة 
واالستفادة منه في الدراسات األكاديمية 

وفي رسم السياسات االقتصادية.
التربية والتعليم  وذكر وكيل وزارة 
مجلس  ورئيس  والخدمات  للموارد 
أمناء بولتكنيك البحرين الشيخ هشام 
انضمام  أن  خليفة،  آل  عبدالعزيز  بن 
البحرين لمثل هذه المؤسسات العالمية 

المهتمة بالبحث األكاديمي يؤكد أهمية 
تتبعها  كاستراتيجية  العلمي  البحث 
القائم  االقتصاد  نحو  للمضي  البحرين 

على المعرفة.
وقال: »إننا ال نهتم فقط بدعم البحث 
الجانب  على  أيضاً  نركز  بل  األكاديمي 

أن  ممكن  ألننا  للبحوث  التطبيقي 
على  بالنفع  تعود  لسياسات  نحولها 

المستثمرين واقتصاد البحرين«.
عدة  سيعكس  التقرير  أن  وأوضح 
وريــادة  المرأة  ضمنها  من  محاور 
األعمال، وأيضاً سيتطرق لدور األجانب 

في هذا الموضوع.
عالمياً،  التقرير  أهمية  يخص  وفيما 
بّين عميد كلية إدارة األعمال في جامعة 
بوليتكنيك البحرين كورماك ماكماهون، 
هو  العالمي  األعمال  ريادة  تقرير  أن 
عالمياً  تصدر  التي  التقارير  أهم  أحد 
لوجود أكثر من  في هذا الشأن، مشيراً 
تقرير  إلى  تشير  أكاديمية  مجلة   250
مثل  للتحليل،  كمصدر  األعمال  ريادة 
نشرة  األعمال  وريادة  تأسيس  نشرة 
إلى  إضافة  الدولية،  األعمال  دراسات 
تستخدم  عالمية  وقنوات  صحف  عدة 

التقرير كمصدر معلوماتي.
في  المتبعة  البحث  منهجية  وعن 
الوطني  الفريق  عضو  ذكرت  البحث، 
األعمال  ــادة  ري لدراسة  البحريني 
على  سيركز  البحث  أن  عسكر،  إيمان 
األعمال،  ريادة  في  الفردية  المشاركة 
وذلك لفهم أي نوع من الناس يشاركون 

أو ال يشاركون في ريادة األعمال.
مــحــاور   3 الــبــحــث  وسيقيس 
الدافع  الطموح،  وهي  بالفرد،  متعلقه 
وتستهدف  والمواقف.  والسلوكيات 
من  بحريني   2500 نحو  العينة 
المنتمين للقوى العاملة، ومن هم خارج 

القوى العاملة.

وزير المواصالت مفتتحًا ورشة العمل الخاصة بإطالق مشروع تقرير رصد ريادة األعمال في البحرين

»البحرين للتنمية« يقدم 13 مليون دينار
 لقطاعي الثروة السمكية والزراعية

»بابكو« تستكمل الصيانة 
بعض وحدات مصنع التكرير

§الوسط - المحرر االقتصادي

في  للتنمية  البحرين  بنك  قال   [
التراكمي  التمويل  إن حجم  له  بيان 
الذي صرفه البنك لتمويل الصيادين 
 13 بلغ  البحرينيين  والمزارعين 
هذه  عدد  بلغ  فيما  دينار  مليون 
التمويالت 1814 تموياًل وذلك حتى 
نهاية الربع األول من العام الجاري 

.2014
 - العام  المدير  نائب  ــال  وق
المصرفية، عدنان محمود  الخدمات 
البلوشي بأن البنك يعمل على دعم 
والقطاع  السمكي  القطاع  وتنمية 
تمويل  برنامج  خالل  من  الزراعي 
الذي  والزراعية  السمكية  الثروة 
وإجراءاٍت  آلياٍت  وفق  البنك  يقدمه 
تجسيد  يضمن  بما  وذلك  متكاملة، 
إلى  البرنامج  يسعى  التي  األهداف 
تحقيقها والمتمثلة في توفير تمويل 
للصيادين  أربــاح  وبــدون  ميّسر 
وتوفير  البحرينيين  والمزارعين 
إضافة  لهم،  مناسب  دخل  مصدر 
النهوض  عملية  في  المساهمة  إلى 
في  والسمكي  الزراعي  بالقطاع 
مجال  في  المساهمة  وكذا  المملكة، 
للمملكة  الغذائي  األمــن  تعزيز 
وتحسين  تطوير  على  والعمل 

وتوظيف  والعمل  اإلنتاج  أساليب 
التقنية الحديثة في هذا المجال. 

البنك  بأن  البلوشي  وأوضــح 
دعم  على  أكبر  بشكٍل  حالياً  يركز 
باعتباره  المواشي  تربية  وتمويل 
الغذائي  األمن  عناصر  أحد  يشكل 
في المملكة، إضافة إلى وجود كثير 
في  يعملون  الذين  المواطنين  من 
أن  كما  رئيسي،  بشكٍل  المجال  هذا 
تمويل قطاع المواشي يندرج ضمن 
البنك  يقدمه  الذي  الزراعي  التمويل 
تربية   - أيضاً   - يغطي  ــذي  وال
الدواجن والزراعة الحديثة كالبيوت 

المحمية والزراعة بدون تربة.

عدنان البلوشي

»إنوفست« تربح 1.5 مليون دوالر في 3 شهور

»األهلي المتحد« يربح 136.6 مليون دوالر في الربع األول

إدارة  مجلس  رئيس  صــرح  ــد  وق
بهذه  النفيسي  يعقوب  سمير  إنوفست 
للفترة  المالية  النتائج  بأن  المناسبة 
الحاصل  التغير  لتعكس  إيجابية  تأتي 
المنطقة،  في  االستثماري  المناخ  في 
الفترة  في  تعاني  الشركة  كانت  حيث 
االقتصادية  التغيرات  آثار  من  السابقة 
لها  كانت  والتي  بالمنطقة،  والسياسية 
الشركة،  أعمال  على  سلبية  تأثيرات 
األداء  على  سلبي  بشكل  وانعكست 
الجاري  العام  أننا ومنذ بداية  المالي، إال 
على  التغييرات  بعض  بمالحظة  بدأنا 
بشكل  انعكست  االقتصادي،  المناخ 

إيجابي على أعمال الشركة.
تطورات  هناك  بأن  النفيسي  وأضاف 
إيجابية منذ بداية العام 2014، حيث شهد 
السوق العقاري بمختلف قطاعاته نشاطاً 
جيداً، فقد قامت الحكومة بتدشين مجموعة 
من مشاريع البنية التحتية الحيوية، وقد 
كان لمشاريع منازل ذوي الدخل المحدود 
األسد  نصيب  اإلسكان  وزارة  خالل  من 
من هذه المشاريع، وخصوصاً المشاريع 
الدعم  برامج  مشاريع  ضمن  المندرجة 
موازية  حركة  هناك  كانت  كما  الخليجي، 
انعكاس  لها  كان  الخاص  القطاع  قبل  من 
من  زادت  العقاري  السوق  على  إيجابي 

خاللها التداوالت العقارية، وأيضاً تدشين 
مجموعة من المشاريع العقارية الجديدة.
استطاعت  الشركة  أن  النفيسي  وقال 
هيكلة  تعيد  أن  السابقة  الفترة  خالل 
المستوى  إلى  تصل  وأن  استثماراتها، 
المصاريف  خفض  عملية  في  المرجو 
في  كبير  وبشكل  ساهم  ما  التشغيلية، 
وتجاوز  الربحية  إلى  العودة  عملية 
من  بدعم  ذلك  جاء  حيث  المالية،  األزمة 
بها  تحتفظ  كانت  التي  القوية  األصول 

الشركة.
تقوم  الشركة  بأن  النفيسي  ويضيف 
حالياً بالتركيز على تطوير أداء الشركات 
التابعة، وأيضاً التركيز على إيجاد الفرص 
القائمة،  المشاريع  خالل  من  الممكنة 
شركة  في  كبيرة  تطورات  حدثت  فقد 
بتنفيذ  بدأت  حيث  للمقاوالت،  تامكون 
المجموعة،  خارج  من  كبيرة  مشاريع 
كان  حكومية  مشاريع  بعدة  فازت  حيث 
عدد  لبناء  وآخر  مدرسة  مشروع  أهمها 
عملية  فإن  آخر،  جانب  ومن  منزالً،   316
جارية  تخزين  مشروع  في  التأجير 
عمال  سكن  مشروع  وفي  جيد،  بشكل 
المباني  جميع  تأجير  تم  فقد  المرسى 
تشطيب  في  البدء  تم  كما  الجاهزة، 
أعمال  أن  كما  الثانية،  المرحلة  مباني 
والبنية  اليخوت  ومراسي  الفلل،  تشييد 
مشروع  من  األولى  المرحلة  في  التحتية 
درة مارينا قد شارفت على االنتهاء، وأن 
أعمال التشييد في مبنيي الشقق جارية، 
وفي مشروع مباني شارع االستقالل فإن 
أعمال التشييد في المبنيين الجديدين قد 
تم االنتهاء منها على أن يتم التسليم بعد 

عملية توصيل الخدمات.

§الوسط - المحرر االقتصادي

المنتهية في 31  المالية  للفترة  نتائجها  إنوفست  أعلنت شركة   [
مارس/ آذار 2014، حيث بلغ مجموع اإليرادات 4.59 مليون دوالر 
مقارنة بمبلغ 4.66 ماليين دوالر في الفترة نفسها من عام 2013، 
مع  مقارنة  دوالر  مليون   1.5 بلغ  ربح  الشركة صافي  حققت  وقد 
عام 2013،  من  نفسها  الفترة  في  دوالر  ألف   23 بلغ  ربح  صافي 
كما بلغ العائد على السهم مبلغ 0.53 سنتًا لكل سهم، مقارنة بمبلغ 

0.01 سنتًا لكل سهم. 

 سمير النفيسي

§الوسط – المحرر االقتصادي

المتحد  األهلي  البنك  أعلن   [
صافية  أرباح  تحقيق  بيان  في 
دوالر  مليون   136.6 بلغت 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 
تمثل   ،2014 اذار  مارس/   31
في  المئة  في   41.0 قدره  نموا 
صافي ربحية البنك من عملياته 
التشغيلية المستمرة عما كانت 
عام  من  نفسها  الفترة  في  عليه 
بعد  دوالر  مليون   96.9(  2013
استبعاد الربح االستثنائي غير 
حصة  بيع  من  الناتج  المتكرر 
 212.9 البالغ  قطر  في  البنك 
مليون دوالر والمسجل في أرقام 
 ،)2013 عام  من  األول  الربع 
وارتفاعا بنسبة 76.9 في المئة 
الفصلية  الفترة  بأرباح  مقارنة 
الرابع/  )الربع  المنصرمة 

دوالر(،  مليون   77.2  :2013
األساسي  العائد  بذلك  ليبلغ 
للسهم 2.3 سنتا أميركيا للربع 
عائد  مقابل  العام  هذا  من  األول 
1.7 سنت أميركي للفترة نفسها 
من عام 2013 معّدال بعد تحييد 
تأثير الربح االستثنائي الناجم 

عن بيع الحصة المذكورة.
النتائج،  هذه  على  وتعليقا 
صرح رئيس مجلس إدارة البنك 
الرجعان  فهد  المتحد  األهلي 
بالقول: »حقق البنك خالل الربع 
أعمال  نتائج  العام  من  األول 
لوتيرة  استمرارا  تأتي  قوية، 
المتميز وتعكس مواصلة  أدائه 
توسعة  لخطط  الناجح  التنفيذ 
للمجموعة  المختلفة  األنشطة 
وتنويع  إيراداتها  وتنمية 
صافي دخلها من هذه العمليات، 

إستراتيجيتنا  سياق  في  وذلك 
االستهداف  على  القائمة 
الذاتي  النمو  لفرص  المدروس 
الواعدة  اإلقليمي  واالنتشار 
األمثل  التوظيف  لتحقيق 
عبر  الرأسمالية  لمواردنا 

نعمل  التي  األســواق  مختلف 
مصرفية  مجموعة  لنخلق  فيها، 
متميزة محليا ومتكاملة إقليميا 
تحقيق  في  قدما  وماضية 
لعمالئها  مضافة  قيمة  أفضل 
امــتــداد  على  ومساهميها 

المنطقة«.
الفترة  نــتــائــج  ــي  ــأت وت
بزيادة  رئيسي  بشكل  مدفوعة 
البنك من صلب أعماله  إيرادات 
وبدعم  التكرارية،  المصرفية 
هامش  صافي  في  تحسن  من 
لإلدارة  حصيلة  جاء  الفوائد 
التمويل  موارد  لكلفة  الفعالة 
لهذه  المدروس  التوظيف  مع 
جيدة  ــول  أص فــي  ــوارد  ــم ال
نمو  في  انعكس  ما  العوائد، 
في  المئة  في   13.2 بنسبة 
الذي  الفوائد  من  الدخل  صافي 

دوالر  مليون   189.5 إلى  صعد 
مليون   167.4 مقابل  أميركي 
نفسها  للفترة  أميركي  دوالر 
أسهم  فيما   ،2013 عــام  من 
البنك  أنشطة  وتنوع  توسع 
الرسوم  دخل  صافي  رفع  في 
في   21.3 بنسبة  والعموالت 
مليون دوالر   39.2 ليبلغ  المئة 
مليون   32.3 مقابل  أميركي 
من  ذاتها  للفترة  أميركي  دوالر 
العام الماضي، كما كان الرتفاع 
جهود  مع  التشغيل  ربحية 
أثرهما في  المصروفات  ترشيد 
تحسن إضافي واضح في معدل 
الدخل  إجمالي  إلى  التكاليف 
المئة  في   26.5 نسبة  ليسجل 
للفترة  المئة  في   29.9 مقابل 

نفسها من عام 2013.

فهد الرجعان 

] أنجزت شركة نفط البحرين )بابكو( مؤخراً أعمال الصيانة المقررة لعدد 
)10( وحدات تشغيلية بمصنع التكرير، حيث قامت بتخطيط عمليات اإليقاف 
لتلك الوحدات إلجراء الصيانة الدورية الالزمة لها لتعزيز كفاءة العمل وتقليل 
التكلفة؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تحسين األداء العام وتطوير منظومة 
اإلنتاج. وتم خالل البرنامج في الفترة من مارس/ آذار إلى أبريل/ نيسان 2014، 
إجراء الصيانة الالزمة لعدد من الوحدات حسب برنامج أعمال الصيانة الكبرى 
رقم 5 ووحدة  الفراغي  التقطير  رقم 4 ووحدة  الخام  تقطير  فيها وحدة  بما 
الكيروميكس وخط ماء البحر الرئيسي ووحدة التكسير وجميع وحدات مجمع 

زيت الوقود منخفض الكبريت.
وشملت أعمال الصيانة والفحص ما يقارب 300 قطعة من المعدات الكبيرة 
المفاعالت  محفز  استبدال  عن  فضالً  الصغيرة،  المعدات  من  قطعة  و2700 

وفحص وصيانة واستبدال عدد من المعدات الكهربائية واألجهزة الدقيقة.
الخبرة  ذوي  الشركة  مهندسي  من  فني  فريق  الصيانة  عمليات  وترأس 
والمهارات العالية، بمساندة مجموعات من الفرق المتعددة التخصصات من 
الدوائر المختلفة والمقاولين الخارجيين، حيث عمل الفريق على مدار 18 شهراً 

للتخطيط واالستعداد والتحضير لهذه العملية.


