
business@alwasatnews.com11

العدد 5383 السبت 3 يونيو 2017 الموافق 8 رمضان 1438هـ

Saturday 3 June 2017,  Issue No.  5383

مزاد لبيع 6 شركات بحرينية في البورصة لعقيد سابق
§الوسط - علي الفردان

 6 المالية  لألوراق  البحرين  بورصة  في  عرض   [
شركات بحرينية للبيع في المزاد العام، إال أن المزاد لم 
يلَق أي اهتمام يذكر. ولم يقدم أي طلب لشراء الشركات 
يوم  البورصة  في  العلني  المزاد  في  للبيع  المعروضة 
التنفيذ  محكمة  من  بأمٍر  للبيع  طرحت  والتي  األربعاء، 

الخامسة.
سابق  عقيد  بقضية  مرتبطة  الشركات  هذه  وملكية 
كما يبدو من السجالت، ومن المتوقع أن يتم إعادة طرح 
المزاد بأسعار أدنى في محاولة الستقطاب المشترين، إال 

للبيع هي:  المعروضة  يتأكد بعد. والشركات  لم  أن ذلك 
الممتلكات،  وتطوير  إلدارة  الكريستال  هضيبة  شركة 
شركة  والمقاهي،  المطاعم  إلدارة  الصنوبر  غابة  شركة 
ديمكو،  شركة  ميركو،  شركة  القابضة،  ميجا  بحرين 
مسئولية  ذات  شركات  وهي  سي،  تي  أف  وشركة 

محدودة.
بعدد  وذلك  بالكامل،  للبيع  الشركات  هذه  وعرضت 
شركة،  لكل  سهماً   4980 إلى   400 بين  ما  يتراوح  أسهم 
بقيمة تتراوح ما بين 45 و164 ديناراً للسهم الواحد. وقد 
التنفيذ  محكمة  قبل  من  االبتدائية  األسعار  جدول  حّدد 

على  كاًل  للبيع  الست  الشركات  عرض  تم  إذ  الخامسة، 
الشركات  هذه  أنشطة  إلى  البيانات  تشير  وال  حدة. 
التي  أو األصول  أموالها  أو حتى حجم رؤوس  التجارية 
بحوزتها، إال أنها جميعها شركات غير مدرجة في بورصة 

البحرين لألوراق المالية.
وتأتي خدمة عرض الشركات في مزادات مع مساعي 
والذي  االستثماري،  البحرين  سوق  إلطالق  البورصة 
الصغيرة  األمــوال  رؤوس  ذات  الشركات  يستهدف 
يساعد  الذي  األمر  أقل،  إدراج  وتكاليف  بمتطلبات 
من  سيولة  على  الحصول  على  الصغيرة  الشركات 

المستثمرين بطرق قانونية ومسهلة، عوضاً عن اللجوء 
إلى القروض المصرفية المكلفة.

ووسعت بورصة البحرين قائمة الخدمات التي تقّدمها 
الدين  أوراق  لتشمل  تقّدمها  التي  المنتجات  جانب  إلى 
االستثمار  صناديق  ووحــدات  والصكوك  الحكومية 
نشاط  سنوات  عدة  قبل  أدخلت  كما  المدرجة،  العقاري 
تسجيل األسهم كاالحتفاظ بسجل إلكتروني للمساهمين 
إلى  باإلضافة  الشركة،  مساهمي  سجل  في  المسجلين 
التداوالت  الناتجة عن  المساهمين  بيانات سجل  تحديث 

على أسهم الشركة.

»بورصة البحرين«: تداول 11 مليونًا من األسهم ووحدات
الصناديق االستثمارية العقارية األسبوع الماضي

§الوسط - المحرر االقتصادي
] بلغت كمية األسهم ووحدات الصناديق 
االستثمارية العقارية المتداولة في »بورصة 
11 مليوناً  الماضي  األسبوع  البحرين« خالل 
و925 ألفاً و740 سهماً ووحدة، وقد بلغ إجمالي 
األوراق المالية المتداولة 3 مليون و524 ألفاً 
و560 ديناراً بحرينياً، نفذها الوسطاء لصالح 

المستثمرين من خالل 260 صفقة.

حركة تداول األسهم
األسبوع  خالل  المستثمرون  ــداول  وت  
أسعار  ارتفعت  شركة،   27 أسهم  الماضي 
أسعار  انخفضت  حين  في  شركات،   4 أسهم 
10 شركات، واحتفظت باقي الشركات  أسهم 

بأسعار إقفالها السابق. 

 مساهمة القطاعات
في القيمة اإلجمالية لألسهم

تعامالت  في  األول  المركز  على  استحوذ 

حيث  الصناعة،  قطاع  الماضي  األسبوع 
و393  مليوناً  المتداولة  أسهمه  قيمة  بلغت 
ألفاً و490 ديناراً بحرينياً أو ما نسبته 39.54 
المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  المئة من  في 
وبكمية قدرها 3 ماليين و298 ألفاً و42 سهماً، 

تم تنفيذها من خالل 58 صفقة.
نصيب  من  كانت  فقد  الثانية  المرتبة  أما 
قيمة  بلغت  حيث  التجارية،  البنوك  قطاع 
و28  ألفاً  و76  مليوناً  المتداولة  أسهمه 
المئة  في   30.53 بنسبة  بحرينياً  ديناراً 
في  المتداولة  األسهم  قيمة  إجمالي  من 
و986  ماليين   5 قدرها  وبكمية  البورصة 

 102 ألفاً و434 سهماً، تم تنفيذها من خالل 
صفقة.

البورصة في  المسجلة  الشركات  أداء 
جاءت  فقد  الشركات،  مستوى  على  أما 
المركز  في  »ألبا«  البحرين  ألمنيوم  شركة 
األول من حيث القيمة إذ بلغت قيمة أسهمها 
بحرينياً  ديناراً  و38  ألفاً  و392  مليوناً 
األسهم  قيمة  من  المئة  في   39.50 وبنسبة 
و294  ماليين   3 قدرها  وبكمية  المتداولة 
 54 خالل  من  تنفيذها  تم  سهماً،  و260  ألفاً 

صفقة.
األهلي  البنك  الثاني  المركز  في  وجاء 
ديناراً  ألفاً و342   464 قدرها  بقيمة  المتحد 
قيمة  من  المئة  في   13.17 وبنسبة  بحرينياً 
مليوناً  قدرها  وبكمية  المتداولة  األسهم 
و813 ألفاً و276 سهماً، تم تنفيذها من خالل 

27 صفقة.

والصكوك  السندات  تداول  حركة 
العقارية والصناديق 

األسبوع  خالل  المستثمرون  وتــداول 

الصناديق  ــدات  وحـ على  الــمــاضــي 
المدرجة في بورصة  العقارية  االستثمارية 
ديناراً  و632  ألفاً   31 قدرها  بقيمة  البحرين 
القيمة  من  المئة  في   0.90 نسبته  ما  أي 
خالل  المتداولة  المالية  لألوراق  اإلجمالية 
الكمية  بلغت  حين  في  الماضي،  األسبوع 
ألفاً و899 وحدة، تم تنفيذها من خالل   315

7 صفقات.

األسبوع خالل  اليومي  المتوسط 
خالل  التداول  معدالت  إلى  وبالعودة 
عمل،  أيام   5 خالل  من  الماضي  األسبوع 
األسهم  لقيمة  اليومي  المتوسط  أن  نجد 
و912  أالف   704 بلغ  المتداولة  والسندات 
المتوسط  كان  حين  في  بحرينياً  ديناراً 
الصناديق  ووحدة  األسهم  لكمية  اليومي 
مليونين  المتداولة  العقارية  االستثمارية 
و385 ألفاً و148 سهماً ووحدة، أما متوسط 
عدد الصفقات خالل األسبوع الماضي فبلغ 

52 صفقة.

أداء مؤشرات البورصة

اإلقفال الحاليالمؤشرات
01  يونيو 2017  

اإلقفال الحالي
التغير )%(التغير )نقطة(25  مايو 2017  

1,325.201,314.2210.980.84مؤشر البحرين العام

0.35-3.73-1,066.961,070.69مؤشر البحرين اإلسالمي

الشركات األكثر تداوال من حيث القيمة

النسبة إلى اإلجمالي القيمة )بالدينار البحريني(الشركة

39.50 %1,392,037.560ألمنيوم البحرين )ألبا(

13.17 %464,342.180البنك األهلي المتحد

8.20 %288,921.870بنك البحرين الوطني

8.04 %283,297.500شركة البحرين للسينما

6.54 %230,503.410شركة مجمع البحرين لألسواق الحرة

24.56 %865,457.950بقية الشركات

أداء المؤشرات القطاعية
 نسبة التغير التغيرالمؤشرالقطاع  
SectorsIndexChange% Change

2,744.2463.942.39مؤشر قطاع البنوك التجارية
3,057.650.000.00مؤشر قطاع الفنادق والسياحة

0.46-3.14-684.56مؤشر قطاع الصناعة
1,645.930.000.00مؤشر قطاع التأمين

1.22-9.06-731.40مؤشر قطاع االستثمار
1,228.853.250.27مؤشر قطاع الخدمات

وزير الطاقة السعودي 
يستبعد وصول الطلب على 
النفط إلى ذروته قبل 2050

سان بطرسبرغ )روسيا( - رويترز
] قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، إن من 
إلى  النفط  العالمي على  الطلب  المستبعد أن يصل 

ذروته قبل 2050.
واتفق وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك مع 
الفالح في الرأي، قائاًل إن من غير المرجح أن يصل 

الطلب إلى ذورته قبل منتصف القرن الحالي.
وقال بن فان بوردن رئيس رويال داتش شل إن 
العقد  أواخر  في  ذروته  يبلغ  قد  النفط  الطلب على 
الرابع،  العقد  مطلع  أو  الحالي  القرن  من  الثالث 
الرئيسان  بويان  وباتريك  دادلي  بوب  توقع  بينما 
التنفيذيان لشركتي بي.بي وتوتال أن يبلغ الطلب 

على النفط الذروة قرب 2040.
التنفيذيين  الوزراء والرؤساء  جاءت تصريحات 
سان  في  الدولي  االقتصادي  المنتدى  خــالل 

بطرسبرغ بروسيا.

خالد الفالح 

إنتاج روسيا من النفط ينخفض دون 11 مليون برميل في مايو

»روسنفت الروسية« تتوسع في كردستان العراق بصفقات تنقيب وتطوير نفطية

موسكو - رويترز
الطاقة  وزارة  بيانات  أظهرت   [
الروسية، أمس )الجمعة(، أن إنتاج النفط 
إلى  أيــار  مايو/  في  انخفض  الروسي 
10.947 مليون برميل يوميا من 11 مليون 
برميل يوميا في أبريل/ نيسان، في الوقت 
الذي تلتزم فيه موسكو باتفاق أبرمته 22 

دولة منتجة للنفط لتقليص اإلنتاج.
مليون   11 دون مستوى  اإلنتاج  وهبط 
برميل يوميا للمرة األولى منذ أغسطس/ 
برميل  مليون   10.71 بلغ  حين   2016 آب 

يوميا.
 300 اإلنتاج  بخفض  موسكو  وتعهدت 
القياس  مستوى  من  يوميا  برميل  ألف 
بناء  يوميا  برميل  مليون   11.247 البالغ 
األول  تشرين  أكتوبر/  في  إنتاجها  على 

الماضي.
وبالطن، ارتفع إنتاج النفط إلى 46.298 
أبريل  في  مليون   45.002 مقابل  مليون 
كون شهر مايو يزيد يوما واحدا عن شهر 

أبريل.
واتفق أحد عشر عضوا بمنظمة البلدان 
المصدرة للبترول )أوبك( وعدد مماثل من 
على  روسيا  بقيادة  المستقلين  المنتجين 
خفض اإلنتاج 1.8 مليون برميل يوميا في 
النصف األول من 2017 لدعم أسعار النفط 

وتقليص فائض المعروض.
وفي 25 مايو اتفق الجانبان على تمديد 

االتفاق حتى مارس/ آذار 2018.
الروسية  الشركات  جميع  وخفضت 

الكبيرة المنتجة للنفط إنتاجها في مايو.
 0.2 مايو  في  روسنفت  إنتاج  وهبط 

نيسان  أبريل  في  مستواه  من  المئة  في 
المئة  في   0.8 أويل  لوك  إنتاج  وتراجع 
 0.7 نفتجاز  سورجوت  إنتاج  وانخفض 

في المئة.
وبلغت الصادرات عبر خطوط األنابيب 
من  انخفاضا  يوميا  برميل  مليون   4.518

4.736 مليون برميل يوميا. 
ألكسندر  الروسي  الطاقة  وزير  وقال 
أن  المتوقع  إن من  )الجمعة(،  نوفاك أمس 
مليون   257 الخام  النفط  صادرات  تبلغ 
 260.7 إلى  ترتفع  أن  على  العام  هذا  طن 

مليون طن في 2018.
ستخفض  الــوزارة  إن  أيضا  قال  كما 
توقعاتها إلنتاج النفط إلى 547 مليون طن 
 551 بلغت  سابقة  توقعات  من  العام  هذا 
اإلنتاج  خفض  اتفاق  بسبب  طن  مليون 

العالمي.
 54.63 إلى  مايو  في  الغاز  إنتاج  وزاد 
مليار متر مكعب، أو 1.76 مليار متر مكعب 
في  مكعب  متر  مليار   54.17 من  يوميا، 

أبريل.

حقل للنفط في روسيا  

§موسكو - رويترز

روسنفت  العمالقة  الروسية  النفط  شركة  اتفقت   [
حقول  خمسة  وتطوير  استكشاف  على  )الجمعة(،  أمس 
العبا  تصبح  ألن  سعيها  مع  العراق  كردستان  إقليم  في 
النفطية وأسرعها  رئيسيا في واحدة من أحدث المناطق 
إقليم  حكومة  مع  روسنفت  ووقعت  العالم.  في  نموا 

مناطق  لخمس  إنتاج  تقاسم  اتفاقات  العراق  كردستان 
امتياز، وقالت الشركة الروسية إنها ستستهدف التنقيب 

عن الغاز أيضا في المستقبل.
لروسنفت  التنفيذي  الرئيس  سيتشن  إيجور  وقال 
بوتين  فالديمير  للروسي  للرئيس  الحلفاء  أقرب  وأحد 
وقعت  بعدما  كردستان  مع  التعاون  توسع  الشركة  إن 
بضمان  مسبق  تمويل  اتفاق  العام  هذا  سابق  وقت  في 

مبيعات النفط الكردية لمصافي روسنفت في ألمانيا.
االتفاق »يضرب مثاال على  وقال سيتشن في بيان إن 
الرئيسية  المناطق  من  واحدة  في  ثقل  ذات  استثمارات 
نطاق  توسعة  للشركة  سيتيح  بما  األوسط  بالشرق 
لشبكة  اللقيم  وتوفير  واستكشافها  إنتاجها  )أنشطة( 
أصولنا  ربحية  وزيادة  لروسنفت  المتنامية  التكرير 

العالمية«.


