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إعداد :المحرر االقتصادي

م�ساهم يتداول � 80ألف �سهم من “الأ�سواق احلرة”
�أمت م�ساهم رئي�س ثالث �صفقات على
�أ�سهم �رشكة جممع البحرين للأ�سواق احلرة؛
ل�رشاء � 80ألف �سهم بقيمة �إجمالية مقدارها
 64,400دينار.
وتعود تفا�ص���يل ال�ص���فقة التي متت
يوم �أم����س الثالثاء �إىل �رشاء يو�س���ف عبداهلل
�أم�ي�ن � 80ألف �س���هم ،ب�س���عر  805فلو�س
لل�سهم الواحد.
و�أ�ص���بحت ملكية امل�س���اهم يف �أ�س���هم
ال�رشكة بعد تنفيذ ال�ص���فقات 7,596,845
�س���هما ما يع���ادل  % 5.873م���ن ر�أ�س مال
.DUTYF
وكان امل�س���تثمرون ق���د تداول���وا يف
البور�ص���ة �أم�س  2.49مليون �س���هم ،بقيمة

�إجمالي���ة قدره���ا � 616.05أل���ف دين���ار ،مت
تنفيذه���ا من خ�ل�ال � 63ص���فقة ،حيث ركز
امل�س���تثمرون تعامالتهم على �أ�سهم قطاع
البنوك التجارية ،والتي بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة � 322.83ألف دينار� ،أي ما ن�سبته
 % 52م���ن القيم���ة الإجمالي���ة للت���داول،
وبكمي���ة قدره���ا  1.80ملي���ون �س���هم ،مت
تنفيذها من خالل � 32صفقة.
وبلغ���ت قيم���ة �أ�س���هم �رشك���ة جمم���ع
البحرين للأ�س���واق احلرة املتداولة 64.40
�أل���ف دين���ار� ،أي م���ا ن�س���بته  % 10.45من
�إجم���ايل قيمة الأ�س���هم املتداول���ة ،وبكمية
قدرها � 80ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 3صفقات.

“الأهلي املتحد”� :صفقات لبيع � 116.823سه ًما
�أجرى م�ساهمون رئي�سيون يف البنك الأهلي
املتحد �ص����فقات ع����دة لبيع � 116,823س����همًا
بقيمة �إجمالية  83,641.68دوالرا.
وبح�س����ب البي����ان ال����ذي ن�رشت تفا�ص����يله
على موقوع البور�ص����ة �أم�����س الثالثاء ،فقد متت
�ص����فقات البي����ع ي����وم الإثن��ي�ن� ،إذ مت بي����ع33
�ألف �س����هم ب�س����عر  0.715دوالر لل�سهم الواحد،
وكذلك مت بيع� 83,823س����هما ب�س����عر 0.725
دوالر لل�سهم الواحد.
وبلغ �إجمايل كمية الأوراق املالية املتداولة
ي����وم الإثنني يف البور�ص����ة  2.65مليون �س����هم
و�صك ،بقيمة �إجمالية قدرها � 794.6ألف دينار.
وت����داول امل�س����تثمرون يف البور�ص����ة ي����وم

الإثن��ي�ن  2.27ملي����ون �س����هم ،بقيم����ة قدره����ا
� 419.45ألف دين����ار ،مت تنفيذها من خالل 60
�ص����فقة ،ورك����ز امل�س����تثمرون تعامالته����م على
�أ�س����هم قط����اع البن����وك التجارية ،وال����ذي بلغت
قيم����ة �أ�س����همه املتداولة � 316.67أل����ف دينار،
�أي م����ا ن�س����بته  % 39.85من القيم����ة الإجمالية
للأوراق املالية املتداولة ،وبكمية قدرها 1.94
مليون �سهم ،مت تنفيذها من خالل � 43صفقة.
وبلغت قيمة �أ�س����هم البن����ك الأهلي املتحد
املتداول����ة � 140.22أل����ف دينار� ،أي ما ن�س����بته
 17.65%م����ن القيمة الإجمالية للأوراق املالية
املتداولة ،وبكمية قدرها � 514.54ألف �س����هم،
مت تنفيدها من خالل � 15صفقات.

تعزيز التعاون ال�صناعي وال�سياحي مع �إيطاليا

املنام���ة  -وزارة ال�ص���ناعة والتج���ارة
ال�س���ياحة :ا�س���تقبل وزير ال�ص���ناعة والتجارة
ال�س���ياحة زاي���د الزي���اين مبكتبه �ص���باح �أم�س
الثالثاء �س���فري جمهورية �إيطاليا املعتمد لدى
مملكة البحرين دومينيكو بيالتو.
ومت ا�س���تعر�ض العالق���ات الثنائي���ة
امل�ش�ت�ركة ،وال�س���بل الكفيل���ة بتعزي���ز �آليات
التع���اون ب�ي�ن البلدي���ن ال�ص���ديقني يف كافة
املج���االت وبالأخ����ص املج���االت ال�ص���ناعية
والتجاري���ة وال�س���ياحية واال�س���تثمارية ذات
العالق���ة� ،إ�ض���افة �إىل بحث الق�ض���ايا مو�ض���ع
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االهتمام امل�شرتك.
وخ�ل�ال اللقاء �أع���رب الوزير عن �إ�ش���ادته
بامل�ستوى املتطور الذي و�صلت �إليه العالقات
البحريني���ة الإيطالي���ة وم���ا ي�ش���هده التع���اون
امل�شرتك من منو على خمتلف الأ�صعدة ال�سيما
االقت�ص���ادية منه���ا ،م�ؤك���داً حر����ص احلكومة
املوقرة على دعم كافة اخلطوات وامل�ساهمات
التي من �ش����أنها توثيق العالقات املتميزة مع
اجلمهوري���ة الإيطالي���ة وتعزيز �آف���اق التعاون
الثنائي بينهما مبا ينعك�س على ال�صالح العام
ل�شعبي البلدين ال�صديقني.

تقوية العالقات االقت�صادية مع م�رص

فتح ق�سم التدقيق للمنفذ اجلوي م�سا ًء
ال�س���ناب�س  -بيت التجار� :أعرب ع�ض���و املكتب التنفيذي بغرفة جتارة و�صناعة البحرين رئي�س جانب
الغرفة باللجنة امل�ش�ت�ركة مع �إدارة اجلمارك بوزارة الداخلية عبداحلكيم ال�شمري عن تقديره العميق بقرار
فتح ق�سم التدقيق باملنفذ اجلوي يف الفرتة امل�سائية من ال�ساعة  2:00ظهراً وحتى  9:00م�سا ًء لتخلي�ص
كافة املعامالت.
و�أكد ال�ش���مري �أن هذا التعاون املثمر من قبل اجلهات الر�س���مية يف البالد �س���وف ي�س���هم بال �ش���ك يف
خدمة ورفعة االقت�ص���اد الوطني والقطاع اخلا�ص البحريني ،م�ش�ي�راً �إىل حر�ص الغرفة على تذليل خمتلف
املعوقات وال�صعوبات التي تعرت�ض القطاعات االقت�صادية يف اململكة لدعم االقت�صاد املحلي.
كما ثمّن ال�شمري جهود وتوجيهات احلكومة ممثلة برئي�س الوزراء �صاحب ال�سمو امللكي الأمري خليفة
بن �س���لمان �آل خليفة وويل العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئي�س جمل�س الوزراء �ص���احب ال�سمو
امللكي الأمري �سلمان بن حمد �آل خليفة والتي ت�سهم يف تعزيز االقت�صاد املحلي وت�شجيع كافة املبادرات
واخلطوات الإيجابية التي يقوم بها رجال الأعمال وامل�ستثمرين من داخل البحرين وخارجها.

ارتفاع �أرباح “املطاحن” �إىل � 803آالف دينار بالعام 2016

انخفا�ض الدعم احلكومي للدقيق �إلى  8.2ماليني دينار
الب�ل�اد � -أم���ل احلامد� :أظه���رت النتائج املالية
ل�رشك���ة البحري���ن ملطاحن الدقيق �أن الربح ال�ص���ايف
لل�رشك���ة يف العام  2016بلغ  803,067دينارًا مقابل
�أرب���اح بقيم���ة  603,684دين���ارًا يف الع���ام ،2016
بزيادة ن�سبتها .% 33
وبل���غ العائد عل���ى ال�س���هم  32فل�سً ���ا يف العام
املا�ضي مقابل  24فل�سً ا يف العام .2015
وق���ال رئي����س جمل����س �إدارة �رشك���ة البحري���ن
ملطاحن الدقيق عبداللطيف العوجان �إن “ال�رشكة قد
حافظت على موقعها يف �س���وق البحرين ويف ت�سويق
جميع منتجاتها ،كما و�أنها حققت ربحًا �ص���افيًا لهذا
العام قد بلغ  803,067دينارًا ،وي�أتي هذا التوفيق
م���ن اهلل وم���ن تنفيذ ما جاء يف اخلطط اال�س�ت�راتيجية
لل�رشك���ة ،وذلك ما �أتاح لنا �أن ن�س���تثمر يف �أداء دورنا
الوطني لدعم الأمن الغذائي يف مملكتنا احلبيبة”.
ووفقًا للبيانات املالية لل�رشكة فقد بلغ �إجمايل
اخل�س���ارة قبل الدعم احلكوم���ي  6,726,277دينارًا
يف العام  2016مقاب���ل  9,299,029دينارًا يف العام
 ،2015وبل���غ الدع���م احلكوم���ي يف الع���ام املا�ض���ي
 8,189,551دينارًا؛ بانخفا�ض  2,245,640دينارًا؛
ما ن�س���بته % 21.52؛ مقابل  10,435,191دينار يف
العام .2015
وارتفع���ت �أرباح الربع الراب���ع  ،% 60.8مقارنة
ب�أرباح نف�س الفرتة من عام  ،2015فقد بلغت �أرباح
ال�رشك���ة خ�ل�ال الف�ت�رة � 365.67ألف دين���ار ،مقابل
�أرب���اح بقيم���ة � 227.38ألف دينار بالرب���ع الرابع من
عام .2015

• 2,245,640دينارًا انخفا�ض الدعم احلكومي

كانت �أرباح ال�رشكة خالل الت�س���عة �أ�ش���هر الأوىل
من العام املا�ض���ي بلغ���ت � 437.4ألف دينار ،مقابل
�أرب���اح بقيمة � 376.3ألف دين���ار للفرتة املماثلة من
عام  ،2015بنمو ن�سبته .% 16.2
و�أو�ص���ى جمل�س الإدارة لل�رشك���ة بتوزيع % 20
�أرباحً ا نقدية لعام  ،2016بواقع  20فل�سً ���ا لل�س���هم،
والبالغة �إجماليًّا  496,511دينارًا.
كما �أو�ص���ى املجل�س بتخ�ص���ي�ص � 34.077ألف
دينار مكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ،وتخ�صي�ص مبلغ
� 20ألف دينار للأعمال اخلريية.
يبلغ ر�أ�س���مال ال�رشكة  2.48مليون دينار ،موزعً ا
على  24.83مليون �س���هم ،بقيمة ا�سمية  10فلو�س
لل�سهم.

•عبداللطيف العوجان

بعد تنفيذ � 6صفقات ل�رشاء � 700ألف �سهم

“ممتلكات” ترفع ح�صتها يف “�ألبا” �إلى % 69.429
املحرر االقت�صادي

رفع���ت �رشك���ة ممتلكات القاب�ض���ة ح�ص���تها يف
�رشك���ة �أملني���وم البحرين “�ألب���ا” �إىل  % 69,429من
ر�أ����س مال  ،ALBHوالذي يع���ادل 985,896,000
�سهم.
و�أ�ش���ارت بور�ص���ة البحري���ن �أم�س الثالث���اء �إىل
تفا�ص���يل �ص���فقات ال�رشاء ال�س���ت التي متت نهاية
ال�ش���هر املا�ض���ي ،حيث ا�ش�ت�رت “�رشك���ة ممتلكات
القاب�ض���ة” � 700أل���ف �س���هم بقيم���ة �إجمالية بلغت
� 187.1ألف دينار.
وبينت البور�ص���ة �أن ال�ص���فقة الأوىل متت يوم
اخلمي�س املوافق  26يناير املا�ض���ي ،حيث ا�شرتت
ممتلكات � 50ألف �س���هم ،ب�س���عر  270فل�س لل�سهم
الواحد ،وبقيمة اجمالية تبلغ � 13.5ألف دينار.
وكان امل�س���تثمرون ق���د تداولوا ي���وم اخلمي�س
املا�ضي  6.75ماليني �س���هم ،بقيمة �إجمالية قدرها
 1.75ملي���ون دين���ار ،مت تنفيذه���ا من خ�ل�ال 144
�ص���فقة ،حي���ث رك���ز امل�س���تثمرون تعامالتهم على
�أ�س���هم قطاع البن���وك التجارية ،والت���ي بلغت قيمة
�أ�س���همه املتداولة � 801.92ألف دينار� ،أي ما ن�سبته
 46%من القيم���ة الإجمالية للتداول ،وبكمية قدرها
 5.54مالي�ي�ن �س���هم ،مت تنفيذه���ا من خ�ل�ال 101

�صفقة.
كما متت يوم الأحد املوافق  29يناير املا�ض���ي
� 3ص���فقات ل��ش�راء � 400ألف �س���هم بقيم���ة �إجمالية
مقداره���ا � 106.6آالف دين���ار� ،إذ مت ��ش�راء � 100ألف
�س���هم ب�س���عر  286فل�س ،و� 205آالف �س���هم ب�س���عر
 266فل�س���ا ،و� 95أل���ف �س���هم ب�س���عر  266فل�س ما
يعادل �إجمايل � 400ألف �سهم.
وتداول امل�س���تثمرون يف البور�ص���ة ي���وم الأحد
املواف���ق  29يناي���ر املا�ض���ي  6.32ماليني �س���هم،
بقيمة قدره���ا  1.13مليون دين���ار ،مت تنفيذها من
خ�ل�ال � 117ص���فقة ،وركز امل�س���تثمرون تعامالتهم
عل���ى �أ�س���هم قطاع البن���وك التجاري���ة ،والذي بلغت
قيم���ة �أ�س���همه املتداول���ة � 593.10ألف دين���ار� ،أي
م���ا ن�س���بته  % 52.57من القيم���ة الإجمالية للأوراق
املالي���ة املتداول���ة ،وبكمي���ة قدره���ا  4.46ماليني
�س���هم ،مت تنفيذها من خالل � 74ص���فقة .و�أو�ضحت
البيان���ات �أن ال�ص���فقة الرابعة مت���ت يف يوم الإثنني
املواف���ق  30يناير املا�ض���ي ل�رشاء � 150ألف �س���هم
بقيمة �إجمالية مقدارها � 40.2ألف دينار ،ب�سعر 268
فل�سا لل�سهم الواحد.
وكان امل�ستثمرون قد تداولوا يف البور�صة يوم
الإثن�ي�ن املواف���ق  30يناير املا�ض���ي  9.74ماليني
�س���هم  ،بقيم���ة �إجمالية قدره���ا  1.22مليون دينار،

مت تنفيذه���ا م���ن خ�ل�ال � 109ص���فقات ،حيث ركز
امل�س���تثمرون تعامالته���م على �أ�س���هم قطاع البنوك
التجاري���ة والت���ي بلغ���ت قيم���ة �أ�س���همه املتداول���ة
� 987.25ألف دينار� ،أي ما ن�س���بته  % 81من القيمة
الإجمالي���ة للت���داول ،وبكمي���ة قدره���ا  9.12مليون
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 90صفقة.
وبين���ت البيان���ات �أن ال�ص���فقة اخلام�س���ة متت
ي���وم الثالثاء املوافق  31يناير املا�ض���ي ل�رشاء 100
�ألف �س���هم بقيمة �إجمالية مقدارها � 26.8ألف دينار،
وب�سعر  268فل�سا لل�سهم الواحد.
وتداول امل�س���تثمرون يف البور�ص���ة �أم�س 1.48
مليون �س���هم ،بقيمة قدره���ا � 466.05ألف دينار مت
تنفيذه���ا من خالل � 69ص���فقة ،وركز امل�س���تثمرون
تعامالتهم على �أ�سهم قطاع البنوك التجارية ،والذي
بلغت قيمة �أ�س���همه املتداول���ة � 232.77ألف دينار،
�أي ما ن�سبته  % 45.06من القيمة الإجمالية للأوراق
املالي���ة املتداول���ة ،وبكمي���ة قدره���ا � 857.13ألف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 40صفقة.
وبلغ���ت قيمة �أ�س���هم �أملني���وم البحري���ن (�ألبا)
املتداول���ة � 57.78ألف دينار� ،أي ما ن�س���بته 11.19
 %من القيمة الإجمالية ل�ل��أوراق املالية املتداولة،
وبكمية قدرها � 215ألف �سهم ،مت تنفيذها من خالل
� 7صفقات.

تداول  2.49مليون �سهم

“امل�ؤ�رش” يرتفع  0.68نقطة

املنام���ة  -ق��ص�ر الق�ض���يبية :ا�س���تقبل
م�ست�ش���ار جاللة امللك لل�ش����ؤون االقت�صادية
ح�س���ن فخرو مبكتب���ه بق�رص الق�ض���يبية �أم�س
الثالث���اء �س���فرية جمهوري���ة م��ص�ر العربي���ة
ال�شقيقة لدى مملكة البحرين �سهى رفعت.
ورحَ ب فخرو بال�س���فرية امل�رصية ،م�شيدا
بالعالق���ات الوثيق���ة الأخوي���ة والتاريخي���ة
الوطي���دة واملتمي���زة الت���ي ترب���ط مملك���ة
البحرين و�ش���قيقتها جمهورية م�رص العربية،

وا�ستمرار ما ت�شهده من تطور ومناء يف كافة
املجاالت .كما ا�ستعر�ض مع ال�سفرية امل�رصية
خالل اللقاء كافة ال�سبل لتطوير وتنمية �آفاق
التعاون امل�ش�ت�رك بني البلدين ال�ش���قيقني
خ�صو�صا ً يف املجاالت االقت�صادية والتجارية
واال�س���تثمارية مب���ا يع���ود باخل�ي�ر واملنفعة
على ال�ش���عبني ال�شقيقني .م�ش���يداً باجلهود
التي تبذلها ال�س���فرية امل�رصية لدعم وتعزيز
العالقات البحرينية امل�رصية.

للتوا�صل( :ق�سم االقت�صاد)17111419 :

املنامة  -بور�ص���ة البحري���ن� :أقفل “م�ؤ�رش
البحرين العام” يوم �أم�س الثالثاء عند م�ستوى
 1,308.49نقطة بارتفاع قدره  0.68نقطة ما
ن�سبته  % 0.05مقارنة ب�إقفاله يوم �أم�س الأول
(الإثنني).
وتداول امل�ستثمرون يف “بور�صة البحرين”
 2.49ملي���ون �س���هم ،بقيم���ة �إجمالي���ة قدرها
� 616.05أل���ف دينار ،مت تنفيذها من خالل 63
�صفقة ،حيث ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على
�أ�س���هم قطاع البن���وك التجاري���ة ،والتي بلغت
قيمة �أ�سهمه املتداولة � 322.83ألف دينار� ،أي
ما ن�س���بته  % 52من القيمة الإجمالية للتداول،

وبكمية قدرها  1.80مليون �سهم ،مت تنفيذها
من خالل � 32صفقة.

أداء الشركات

ج���اء البن���ك الأهل���ي املتح���د يف املرك���ز
الأول� ،إذ بلغ���ت قيم���ة �أ�س���همه املتداول���ة
� 213.07ألف دينار� ،أي ما ن�سبته % 34.59
من �إجمايل قيمة الأ�س���هم املتداولة ،وبكمية
قدرها � 780ألف �سهم ،مت تنفيدها من خالل
� 9صفقات.
�أما املركز الث���اين ،فكان لـ “بي � .أم � .أم
� .أي” بقيم���ة قدرها � 133.09ألف دينار� ،أي

ق�سم الإعالنات ( :املكتب ، 17111508 - 17111501 :النقال - 39615645 - 32224492 :فاك�س)17580939 :

ما ن�سبته  % 21.60من �إجمايل قيمة الأ�سهم
املتداول���ة ،وبكمي���ة قدره���ا � 159.14أل���ف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل �صفقتني.
ثم جاءت �رشكة جممع البحرين للأ�س���واق
احلرة بقيمة قدرها � 64.40ألف دينار� ،أي ما
ن�س���بته  % 10.45من �إجمايل قيمة الأ�س���هم
املتداولة ،وبكمية قدرها � 80ألف �سهم ،مت
تنفيذها من خالل � 3صفقات.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم � 19رشكة،
ارتفعت �أ�س���عار �أ�س���هم �� 8ش�ركات ،يف حني
انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم � 5رشكات ،وحافظت
بقية ال�رشكات على �أ�سعار �إقفاالتها ال�سابقة.

(اال�شرتاكات والتوزيع  :املكتب  - 17111432الفاك�س)17111434 :

