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 28مليون دينار تداوالت البحرينيات فـي 2018

«بور�صة البحرين» :قــواعـد جـديـدة لـلإدراج فــي �أبريـل املقبل
عبا�س ر�ضي:
ك�شف الرئي�س التنفيذي لبور�صة
البحرين ،ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم
�آل خليفة «�أن البور�صة تعتزم �إ�صدار
قواعد جديدة للإدارج يف بور�صة
البحرين يف �أبريل املقبل» ،م�شريًا �إىل
«�أن القواعد اجلديدة تت�ضمن تغيريات
جذرية تخ�ص التزام ال�شركات مبعايري
الإف�صاح واحلوكمة و�سيولة و�صناعة
ال�سوق».

و�أ�شار ال�شيخ خليفة  -يف ت�صريحات لل�صحافيني
على هام�ش فعالية قرع جر�س افتتاح ال�سوق للم�ساواة
بني اجلن�سني � -إىل «�أن قواعد الإدراج ت�أتي �ضمن جهود
البور�صة املبذولة لتطبيق منوذج التنظيم الذاتي للأ�سواق
املالية ،وقد �أ�صدرت البور�صة �أ�صدرت م�سودة قواعد
الإدراج بعد �صدور قرار م�صرف البحرين املركزي رقم
( )11ل�سنة  2018والذي يتوجب على اجلهات امل�صدرة
الراغبة يف �إدراج �أوراقها املالية �أو �أي جهة معنية تنوب
عنها تقدمي طلبات الإدراج �إىل ال�سوق املعني».
ولفت �إىل «�أن البور�صة تعترب نقطة االت�صال الرئي�سية
لكافة طلبات الإدراج خالل فرتة تقدمي ومراجعة الطلب،
و�أن تطبيق هذه القواعد �سي�ساهم يف تعزيز دور البور�صة
النظامي والرقابي لتمكني البور�صة من اتخاذ منوذج
التنظيم الذاتي مبا ي�صب يف م�صلحة جميع الأطراف
ذات العالقة وخ�صو�صا امل�ستثمرين وم�صدري الأوراق
والأدوات املالية».

% 8.6ح�صة البحريينات من التداوالت

وعن ن�سبة تداوالت املر�أة البحرينية يف بور�صة
البحرين ،قال الرئي�س التنفيذي لبور�صة البحرين «بلغت
قيمة تداوالت البحرينيات يف البور�صة نحو  28مليون
دينار بحريني وت�شكل نحو  %8.6من �إجمايل التداوالت

ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم �آل خليفة

البالغة  323مليون دينار يف العام .»2018
و�أ�شار �إىل «�أن متكني املر�أة اقت�صاد ًيا نابع من املجتمع
البحريني نف�سه من دون اللجوء �إىل تخ�صي�ص كوتا
ريا �إىل «�أن املر�أة بحكم جدارتها و�صلت
ن�سائية» ،م�ش ً
للمنا�صب العليا وحال ًيا ن�سبة الإدارة التنفيذية للمر�أة
يف ال�شركات املدرجة ت�صل �إىل  %7مقارن ًة بن�سبة  %3يف
الأ�سواق العاملية».

و�أكد �أن البحرين متقدمة على دول العامل يف جمال
متكني املر�أة و�أن ال�شركات املدرجة تتطلع �أن يكون متثيل
يف جمال�س �إدارة ال�شركات.
 3بنوك جتارية �ضمن من�صة (بحرين تريد)
وعن م�ستجدات فتح التداول الإلكرتوين مع البنوك،
قال �إنه مت تد�شني من�صة امل�صرف اخلليجي التجاري
للتداول الإلكرتوين م�ؤخ ًرا والتي تقدم العديد من املزايا
لعمالء امل�صرف ،حيث متكنهم من فتح احل�سابات لتداول
الأ�سهم املدرجة يف بور�صة البحرين ،و�إجراء عمليات البيع
وال�شراء.
و�أ�شار �إىل �أنه �ستن�ضم قري ًبا  3بنوك �إىل من�صة بحرين
تريد ( )Bahrain Tradeامل�صرف اخلليجي التجاري،
منها بنك البحرين الوطني وبنك البحرين والكويت ،الف ًتا
يف ذات الوقت �إىل �أن البور�صة ركزت جهودها م�ؤخ ًرا على
العديد من املبادرات التي من �ش�أنها ت�سهيل عملية و�صول
امل�ستثمرين �إىل بور�صة البحرين.
وقال �إن البور�صة تعمل حال ًيا على توفري خدمة
التداول االلكرتوين للأ�سهم كمرحلة �أولية ،على �أن تعقبها
توفري خمتلف منتجات البور�صة عن طريق التداول
الإلكرتوين للم�ستثمرين خالل العام اجلاري ،بالتعاون
والتن�سيق مع البنوك التي مت التوقيع معها لتقدمي هذه
اخلدمة.

ندعم متثيل املر�أة مبجال�س �إدارات ال�شركات

املعراج % 45 :من موظفي «املركزي» بحرينيات

جزء من التزامها مببادرة الأمم املتحدة للأ�سواق املالية امل�ستدامة

«بور�صة البحرين» تنظم فعالية قرع اجلر�س للم�ساواة بني اجلن�سني
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
نظمت بور�صة البحرين فعالية قرع
اجلر�س تزام ًنا مع احتفاالت اليوم العاملي
للمر�أة يوم �أم�س اخلمي�س املوافق  14مار�س
 .2019وقد قامت كل من الرئي�س التنفيذي
للعمليات ببور�صة البحرين نرج�س ف ّروخ
جمال ومدير �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية
مب�صرف البحرين املركزي عبري ال�سعد
بقرع جر�س بداية التداول وبح�ضور حمافظ
البحرين املركزي ر�شيد حممد املعراج والرئي�س
التنفيذي لبور�صة البحرين �إىل جانب عدد من
امل�س�ؤولني والقيادات الن�سائية من ال�شركات
املدرجة.
وقالت مدير �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية
مب�صرف البحرين املركزي عبري ال�سعد« :ت�سهم
هذه الفعالية يف بناء ثقافة �شاملة وتوازن بني
اجلن�سني يف بيئة العمل .لقد اتخذنا خطوات
رائدة يف جمال متكني املر�أة ،وتطوير قدرات
املر�أة ومتكني م�شاركتها يف املجتمع عرب خمتلف
القطاعات .ول�ضمان امل�ساواة بني اجلن�سني،
�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي التوجيهات
الالزمة جلميع امل�ؤ�س�سات املالية لتوفري فر�ص
عمل ومزايا مت�ساوية بني اجلن�سني� .إن عزمنا
على �إن�شاء جمتمع يوفر تكاف�ؤ الفر�ص لكل من
الرجال والن�ساء ينعك�س على زيادة م�شاركة

املر�أة يف العمل.
كما اتخذ م�صرف البحرين املركزي تدابري
لإتاحة الفر�ص للن�ساء عرب جميع م�ستويات
الإدارة حيث ت�شكل الن�ساء  ٪45من جميع
املوظفني يف م�صرف البحرين املركزي و%75
من موظفي �إدارة مراقبة الأ�سواق املالية .ويف
امل�ستقبل ،نتطلع �إىل ر�ؤية املزيد من الن�ساء يف
الإدارة العليا ومنا�صب �صنع القرار ،خ�صو�صا
يف القطاع املايل وامل�صريف».
كما �أ�ضافت «علينا �أن ال نغفل عن حقيقة �أن
القطاع املايل ي�ساهم بن�سبة  ٪16.7يف الناجت
املحلي الإجمايل ،وهو ثاين �أكرب قطاع م�ساهم يف
الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي للبحرين و�أن
و� مراكز رائدة يف الأ�سواق املالية
البحرين تتب أ
يف املنطقة لأكرث من  40عامًا .تعك�س ق�صة
منو القطاع املايل يف البحرين قدرة وكفاءة
وت�صميم  %35من الن�ساء البحرينيات العاملني
يف القطاع وال ميكن تقوي�ض م�ساهمتهن».
من جهتها ،قالت الرئي�س التنفيذي
للعمليات ببور�صة البحرين ،نرج�س فروخ
جمال�« :إن متكني املر�أة اقت�صاديًا يعد الدافع
الرئي�سي لعجلة تطوير اال�ستدامة �إىل جانب
عجلة امل�س�ؤولية االجتماعية» .و�أ�ضافت فروخ
جمال�« :إننا ملتزمون على ال�صعيد املحلي
بدعم مبادرة جلنة تكاف�ؤ الفر�ص التي يقودها
املجل�س الأعلى للمر�أة ،كما �إننا ملتزمون

على ال�صعيد العاملي مببادرة الأمم املتحدة
للأ�سواق املالية امل�ستدامة والتي تعد امل�ساواة
بني اجلن�سني فيها عن�ص ًرا حموريًا� .إننا ن ّود �أن
و� املنا�صب ما بني اجلن�سني
نرى التنوع يف تب ؤ
على م�ستوى الإدارة التنفيذية العليا وعلى
م�ستوى جمال�س الإدارة يف �أ�سواق ر�أ�س املال».
وقد �شاركت بور�صة البحرين لأول مرة
منذ ت�أ�سي�سها �إىل جانب نحو  83من الأ�سواق
املالية عامليًا يف االحتفال بهذه املنا�سبة التي
تقام على مدار �أ�سبوع من �أن�شطة قرع اجلر�س
بالتعاون مع مبادرة الأمم املتحدة للأ�سواق
املالية امل�ستدامة واحتاد البور�صات العاملية
ومنظمة التمويل الدولية وميثاق للأمم املتحدة
وهيئة الأمم املتحدة للمر�أة ،حيث تعقد الفعالية
لل�سنة اخلام�سة على التوايل يف خمتلف دول
العامل.
وتهدف فعاليات قرع اجلر�س التي تعقد
خالل �شهر مار�س لتعزيز الوعي يف جماالت
متكني املر�أة اقت�صاديًا وفر�ص دعم امل�ساواة
بني اجلن�سني يف القطاع اخلا�ص بهدف
حت�سني ممار�سات اال�ستدامة .وت�شجع الفعالية
امل�شاركني فيها على االلتزام بتعزيز امل�ساواة
بني اجلن�سني يف الأ�سواق ،وتعزيز التنوع يف
املنا�صب الإدارية العليا ويف جمال�س الإدارة
�أو عرب تطوير �شفافية ال�سيا�سات واملمار�سات
املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني.

حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
قال حمافظ م�صرف البحرين املركزي،
ر�شيد املعراج �إن امل�صرف اتخذ تدابري �إتاحة
الفر�ص للمر�أة حيث ت�شكل البحرينيات
نحو  %45من �إجمايل املوظفني مب�صرف
البحرين املركزي.
و�أ�شار املعراج  -يف ت�صريحات
لل�صحافيني على هام�ش فعالية قرع
اجلر�س للم�ساواة بني اجلن�سني � -إىل �أن
الفعالية التي حتتفل بها  80بور�صة عاملية
تهدف لتعزيز الوعي يف جماالت متكني
املر�أة اقت�صاد ًيا وفر�ص دعم امل�ساواة بني
اجلن�سني يف القطاع اخلا�ص بهدف حت�سني
ممار�سات اال�ستدامة.
وقال «�إن هذه الفعاليات ت�شجع على
االلتزام بتعزيز امل�ساواة بني اجلن�سني
يف الأ�سواق ،وتعزيز التنوع يف املنا�صب
الإدارية العليا ويف جمال�س الإدارة �أو عرب
تطوير �شفافية ال�سيا�سات واملمار�سات
املتعلقة بامل�ساواة بني اجلن�سني».
واعترب املعراج «�أن احلدث بحد ذاته

يعترب حد ًثا رمز ًيا و�أن ما نود الت�أكيد
عليه يف البحرين �أن املجتمع البحريني
متطور يف متكني املر�أة اجتماع ًيا اقت�صاد ًيا
و�سيا�س ًيا معز ًزا بتوجهات القيادة
ال�سيا�سية بدعم متكني املر�أة ال�سيا�سي
واالجتماعي واالقت�صادي».
و�أ�شار �إىل «�أن البحرين ت�شهد قفزة يف
متكني املر�أة مع الدور الفاعل الذي يقوم
به املجل�س الأعلى للمر�أة يف تعميق ودعم
اجلهود يف التمكني ال�سيا�سي للمر�أة».
وعن وجود مباردات لتمكني متثيل
املر�أة مبجال�س �إدارات ال�شركات والبنوك،
قال�« :إن امل�صرف املركزي ال زال يحث
القطاع املايل على دعم متثيل متثيل املر�أة
مبجال�س �إدارات ال�شركات ون�شجع ونحث
امل�ؤ�س�سات املالية ليكون لها دور �أكرب يف
متثيل املر�أة مبجال�س �إدارات ال�شركات».
ولفت �إىل «�أن بع�ض ال�شركات لديها
متثيل ن�سوي يف جمال�س الإدارة وتعترب
منوذج �إيجابي لل�شركات» ،م�ؤكدًا «�أن
البحرينيات م�ؤهالت بالقطاع املايل وال
يوجد �أي نق�ص يف الكفاءات».
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مليون دينار لإن�شاء قاعة رجال الأعمال يف املبنى املطار اجلديد

 5بنوك حملية تتناف�س على متويل م�شروع «�سعادة» بـ 4.5مليون
وزير النفط يك ّرم الفائزين
يف م�سابقـة االبتكــار والإبــداع
كرم ال�شيخ حممد بن خليفة �آل خليفة وزير النفط يوم
االربعاء املا�ضي الفائزين يف م�سابفة االبتكار يف ن�سخته الأوىل
الذي جاء �ضمن فعاليات منتدى جيبكا لالبتكار واالبحاث
خالل الفرتة  14-13مار�س  2019بفندق �أرت روتانا �أمواج
والذي يهدف هذا التكرمي �إىل ت�شجيع االبتكار والإبداع بني
�صفوف طلبة اجلامعات يف منطقة اخلليج العربي.
وقد �أ�شاد وزير النفط باجلهود املتميزة الذي �أظهرته
اجلهات املنظمة يف �إدراج عدد من املبادرات ال�صناعية املتميزة
والتي كان يف مقدمتها م�سابقة االبتكار والتي جاءت عالمة
فارقة جعلت من هذا احلدث متواكبًا مع ما ي�شهده ال�سوق
االقت�صادي العاملي من متغريات ومتالزمات فر�ضت �ضرورة
االبتكار والإبداع ل�ضمان التناف�سية واال�ستدامة.
وهن أ� الوزير الفائزين ،م�شيدًا مبا قامو به من ابداع يف
تقدمي االبحاث واالبتكارات الكيميائية ،متمنيًا لهم كل التوفيق
والنجاح وحتقيق املزيد من االجنازات والطموحات من �أجل
الو�صول �إىل ما ت�سعى �إليه الدول العربية من تقدم ومناء
وازدهار هذه ال�صناعات املتخ�ص�صة يف البرتوكيماويات
والكيماويات وال�صناعات الأخرى ذات العالقة.
وقال« :اننا نفتخر بالطلبة املجدين واملتطلعني اىل تطوير
خمتلف القطاعات يف الدول العربية ،منوها �إىل �أهمية دور
االبتكار واالبحاث يف تطوير عملية الإنتاج ظل املناف�سة
ال�شديدة بني خمتلف ال�شركات العاملية ومواكبة العوملة
والرقمنة والتغريات ال�سريعة يف ا�سواق البرتوكيماويات
والكيماويات».
وقد فاز باملركز الأول يف امل�سابقة الآن�سة �أثاري حممد
احل�سني من كلية الهند�سة يف اجلامعة الوطنية للعلوم
والتكنولوجيا يف �سلطنة عمان بجائزة مالية قدرها 10000
درهم عن «�إنتاج البوليمرات من النفايات ال�صلبة الكربيتية»،
و�أما املركز الثاين ذهب �إىل الفائزة هبة اهلل حميد اجلابري من
اجلامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا يف �سلطنة عمان مببلغ
وقدره  6000درهم عن عملها يف «تطبيق تقنية النانو يف
تثبيط ت�آكل �أنابيب النفط» .كما منحت جلنة التحكيم املركز
الثالث جائزة مالية قدرها  4000درهم والذي فاز بها ح�سني
الإبراهيم من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف اململكة
العربية ال�سعودية عن ت�صميمه املتكامل لتقنيات تغويز
و�إ�صالح تكنولوجيا �إنتاج الغاز.

� 27أل����ف دي���ن���ار ل�����س��ي��ارة رئ��ي�����س جم��ل�����س ال���ن���واب مل���دة ��� 4س��ن��وات

هدى عبدالنبي:
فتح جمل�س املناق�صات واملزايدات
يف جل�سته الأ�سبوعية �أم�س «اخلمي�س»
مناق�صة ل�شركة البحرين لال�ستثمار
العقاري «�إدامة» لتمويل تطوير م�شروع
«�سعادة» يف املحرق ،وتناف�س على
املناق�صة  5بنوك حملية.
وبح�سب البيانات ف�إن  4بنوك
حملية تقدمت بذات العطاء والبالغ 4.5
مليون دينار :وهي :البنك الأهلي املتحدة،
وبنك البحرين الإ�سالمي ،وبنك ال�سالم،
وامل�صرف اخلليجي ،يف حني تقدم بنك
بيت التمويل الكويتي  -البحرين بعطاء
بلغ  5ماليني دينار.
ومتتلك �شركة البحرين لال�ستثمار

العقاري (�إدامه) قطعة �أر�ض تقع يف
املحرق مب�ساحة قدرها  18,080م ً
رتا
مربعً ا .و«�إدامة» تقوم بتطوير م�شروع
�سعادة يف املوقع حتت �شركة «�سعادة
للتطوير العقاري» اململوكة لإدامة بن�سبة
 .%100وت�سعى للح�صول على متويل
لتطوير امل�شروع بقيمة  4.5مليون دينار
بحريني.
ومن جانب �آخر ،فتح املجل�س مناق�صة
ل�شركة طريان اخلليج لتعيني مقاول
الن�شاء قاعة رجال االعمال يف املبنى
املطار اجلديد ،وتناف�س على املناق�صة
� 5شركات ،وتقدم ب�أقل العطاءات �شركة
« ،»Almoayyed Interiorsبعطاء
بلغت قيمته � 954,925ألف دينار.
ومن جهة �أخرى ،تقدم جمل�س

املناق�صات مبناق�صة ملجل�س النواب
لت�أجري �سيارة ال�ستخدام رئي�س جمل�س
النواب ،وتناف�س على املناق�صة 4
�شركات ،وتقدم ب�أقل العطاءات �شركة
،Tasheelat Car Leasing Company
بعطاء بلغت قيمته � 26.843ألف دينار.
وتت�ضمن املناق�صة ت�أجري خدمة
�سيارة لرئي�س جمل�س النواب نوع
ال�سيارة� :صالون / � 4أبواب قوة املحرك:
� 8سلندر ميزات ال�سالمة :و�سائد هوائية،
م�ساعدة يف امل�سار ،املنطقة العمياء،
جتنب اال�صطدام ،م�ساعدة القيادة ،ر�ؤية
ليلية املوا�صفات الداخلية :مقاعد جلدية،
حزمة راحة املقاعد اخللفية اللون :ليتم
اختياره مدة العقد � 48شه ًرا.
�إىل ذلك ،فتح جمل�س املناق�صات

بقيمة بلغت  5.95مليون دينار

توقيع اتفاقية �إن�شاء
مدر�سة كانو الدولية يف ديار املحرق
�صرح رئي�س جمل�س �إدارة مدر�سة عبد الرحمن كانو
الدولية �سعود عبدالعزيز كانو ب�أن املجل�س قد �أقر اخلطة
التطويرية مل�شروعاته التعليمية ،والذي متثل ب�إن�شاء مدر�سة
جديدة يف منطقة املحرق (الديار) ،ومت اعتماد امل�سمى لها
مبدر�سة عبدالرحمن كانو ديار والتي متثل نقلة نوعية من
حيث العمارة والنوعية التعليمية ،حيث مت بالأم�س التوقيع
على اتفاقية الإن�شاء بعد �إمتام كافة الإجراءات واملوافقات
الر�سمية من كافة اجلهات ذات العالقة وعلى ر�أ�سها وزارة
الرتبية والتعليم.
وقد �أعرب �سعود عبدالعزيز كانو رئي�س جمل�س الإدارة
عن �سعادته لتحقيق هذه اخلطوة الهامة و�إمتام كافة متطلبات
ت�شييد هذه املدر�سة النموذجية ،لي�س على م�ستوى البحرين
وح�سب ولكن على م�ستوى املنطقة وال�شرق الأو�سط.
حيث ي�ضم امل�شروع وجود العديد من املرافق مثل مكتبة
حديثة متطورة و�صالة للألعاب الريا�ضية ومالعب لكرة ال�سلة
وكرة القدم وحمام لل�سباحة باملقا�سات العاملية واملختربات
العلمية وف�صول لتعليم احلا�سب الآيل ،بالإ�ضافة مل�ساحات
وا�سعة ملواقف ال�سيارات.
وتت�سع املدر�سة ال�ستيعاب ( )1600طالب وطالبة ،على
م�ساحة �أر�ض يف حدود ( )26.608مرت مربع ،وحتتوي
املدر�سة على مرافق مميزة وت�سهيالت متقدمة من الناحية
الفنية والتقنية مع تقدمي كافة الو�سائل العاملية احلديثة.
وقام طارق عبداللطيف كانو نائب رئي�س املجل�س بح�ضور
�أع�ضاء جمل�س الإدارة بالتوقيع على االتفاقية النهائية
للإن�شاءات مع املقاول الرئي�سي للم�شروع وامل�ست�شار الفني
وامل�صمم اال�ست�شاري للم�شروع نياب ًة عن جمل�س الإدارة.

 18.413مليون �سهم تداولتها البور�صة خالل الأ�سبوع املا�ضي
بلغت كمية الأ�سهم ووحدات ال�صناديق
اال�ستثمارية العقارية الـمتداولـة والـمدرجـة
فـي «بـور�صة البحريـن» خالل هذا الأ�سبوع 18
مليون وً � 413
ألفا و� 362سه ًما ووحدة ،وقد بـلغ
�إجـمالـي قيمة الأوراق الـمالية الـمتداولة بقيمة
قدرها  5مليون وً � 95
ألفا و 323دينا ًرا بحرينيًا،
نفذها الو�سطاء ل�صالـح الـم�ستثمريـن من خالل
� 357صفقة.
تداول الـم�ستثمرون خالل هذا الأ�سبوع �أ�سهم
� 25شركـة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 6شركـات،
يف حني انـخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 7شركـات،
واحتفظت باقي ال�شركات ب�أ�سعار �إقفالها ال�سابق.
وا�ستحوذ على الـمركـز الأول يف تعامالت
هذا الأ�سبوع قطاع البنوك التجارية ،حيث بلغت
قيمة �أ�سهمه الـمتداولة  3ماليني وً � 791
ألفا
و 394دينا ًرا بحرينيًا �أو ما ن�سبته  %74.41من
القيمة الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولة يف
البور�صة وبكمية قدرها  12مليون وً � 941
ألفا
و� 365سه ًما ،تـم تنفيذها من خالل � 179صفقة.
�أما الـمرتبة الثانية فقد كانت من ن�صيب قطاع
اخلدمات ،حيث بلغت قيمــــة �أ�سهمه الـمتداولـــة
ً � 777
ألفا و 754دينا ًرا بحرينيًا بن�سبة %15.26
من القيمة الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولـة
يف البور�صة وبكمية قدرها مليون وً � 939
ألفا
و� 225سه ًما ،تـم تنفيذها من خالل � 101صفقة.
�أما على م�ستوى ال�شركات ،فقد جاء البنك
الأهلي املتحد يف الـمركز الأول من حيث القيمة �إذ

بلغت قيمة �أ�سهـمــه  3ماليني وً � 150
ألفا و523
دينا ًرا بحرينيًا وبن�سبة  %61.83من القيمة
الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولة وبكـمية
قـــــدرها  10مليون وً � 197
ألفا و� 97سه ًما ،تـم
تنفيذها من خالل � 100صفقة.
وجاء يف الـمركز الثاين بنك البحرين والكويت
بقيمة قدرها ً � 445
ألفا و 807دنانري بحرينية
وبن�سبة  %8.75من القيمة الإجـمالية للأوراق
الـمالية الـمتداولة وبكمية قدرها ً � 917
ألفا و533
�سه ًما ،تـم تنفيذها من خالل � 31صفقة.
وتداول الـم�ستثمرون خالل هذا الأ�سبوع
على وحدات ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية
يف بور�صة البحرين بقيمة قدرها �ألفان و350
دينا ًرا بحرينيًا �أي ما ن�سبته  %0.05من القيمة
الإجـمالية للأوراق الـمالية الـمتداولة خـالل هذا
الأ�سبوع ،يف حني بلغت الكمية � 25ألف وحدة ،تـم
تنفيذها من خالل �صفقتني.
وبالعودة �إىل معدالت التداول خالل هذا
الأ�سبوع من خالل � 5أيام عمل ،نـجد �أن الـمتو�سط
اليومي لقيمة الأ�سهم ووحدات ال�صناديق
اال�ستثمارية العقارية الـمتداولـة بلغ مليون
وً � 19
ألفا و 65دينا ًرا بحريـنيًا فـي حيـن كــان
الـمتو�سـط الـيـومـي لـكميـة الأ�سهم ووحدات
ال�صناديق اال�ستثمارية العقارية الـمتداولـة
 3مليون وً � 682
ألفا و� 672سه ًما ووحدة� ،أما
متو�سط عدد ال�صفقات خالل هذا الأ�سبوع فبلغ
� 71صفقة.

واملزايدات يف جل�سته اال�سبوعية �أم�س
اخلمي�س  72عطا ًء لـ 15مناق�صة تابعة
لـ 7جهات حكومية ،وبلغ �إجمايل �أقل
العطاءات  14.794مليون دينار.
وت�صدرت اجلل�سة من حيث عدد
املناق�صات� ،شركة نفط البحرين
«بابكو» بـ 5مناق�صات ،ت�ضمنت :تقدمي
خدمات تنفيذ نظام �إداره كفاءات املوارد
الب�شرية ،وتوريد ،ت�سليم ،تركيب
وفح�ص وحدات التكييف ،وخدمات
توريد و حقن ثنائي ميثيل الكربيتيد،
وتوفري خدمة �شد الرباغي وتدوير ال�سن
وخدمات القطع ،وتوفري خدمة طويلة
الأمد لتوفري �صهريج ال�سحب الفراغي
يف مناطق العمليات يف ال�شركة.

م�ؤ�شر البور�صة يرتاجع
 2.15نقطة يف نهاية تعامالت الأم�س
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم �أم�س اخلمي�س عند
م�ستوى  1409.06بانخفا�ض قدره  2.15نقطة مقارنة
ب�إقفاله يوم الأربعاء ،يف حني �أقفل «م�ؤ�شر البحرين
الإ�سالمي» عند م�ستوى  813.35بانخفا�ض قدره 10.89
نقطة مقارنة ب�إقفاله ال�سابق.
وقد بلغ �إجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة يوم �أم�س
يف «بور�صة البحرين»  5.27مليون �سهم ووحدة ،بقيمة
�إجمالية قدرها  1.40مليون دينار بحريني ،مت تنفيذها من
خالل � 85صفقة على النحو الآتي:
تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة البحرين» 5.25
مليون �سهم بقيمة قدرها  1.39مليون دينار بحريني مت
تنفيذها من خالل � 84صفقة ،وركز امل�ستثمرون تعامالتهم
على �أ�سهم قطاع البنوك التجارية التي بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة  1.07مليون دينار بحريني� ،أي مان�سبته
 %76.71من القيمة الإجمالية للأوراق املالية املتداولة،
بكمية قدرها  3.73مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل 47
�صفقة.
وجاء البنك الأهلي املتحد يف املركز الأول �إذ بلغت
قيمة �أ�سهمه املتداولة � 914.62ألف دينار بحريني� ،أي ما
ن�سبته  %65.51من �إجمايل قيمة الأوراق املالية املتداولة،
بكمية قدرها  2.96مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل 33
�صفقة.
�أما املركز الثاين فكان لبنك البحرين والكويت بقيمة
قدرها � 133.83ألف دينار بحريني� ،أي ما ن�سبته %9.59
من �إجمايل قيمة الأوراق املالية املتداولة ،بكمية قدرها
� 275.73ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 8صفقات.
ثم جاءت جمموعة جي اف ات�ش املالية بقيمة قدرها
� 87.39ألف دينار بحريني� ،أي ما ن�سبته  %6.26من
�إجمايل قيمة الأوراق املالية املتداولة ،بكمية قدرها 909
�آالف �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 6صفقات.

