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خالل  جيداً  ايجابياً  اأداًء  البحرين  بور�صة  �صهدت   

الن�صف الأول من العام اجلاري حقق خالل املوؤ�صر العام 

القيمة  زاد حجم  تقريباً يف  بلغت ن�صبته %11.5  ارتفاعاً 

مليار   6.6 اإىل  لت�صل  دينار  مليون  بنحو 700  ال�صوقية 

دينار تقريباً.

القت�صادي«  »الأيام  ر�صدتها  التي  البيانات  وت�صري   

اأ�صهم 18 �صركة بحرينية اأ�صل 40 �صركة يف  اإىل ارتفاع 

�صجلت  فقد  قطاعياً  اأما  �صركة،   12 اأ�صهم  تراجعت  حني 

البنوك  ب�صدارة  متفاوتة  ارتفاعاً  قطاعية  موؤ�صرات   3

التجارية الذي قفز بنحو 27%، فيما انخف�صت 3 موؤ�صرات 

اأخرى بتزعمها قطاع ال�صتثمار بنحو %8.

خالل  امل�صتثمرين  تداول  البيانات  اأظهرت  ذلك،  اإىل 

 1.3 يقارب  ما  املا�صي  يونيو  وحتى  يناير  من  الفرتة 

مليار �صهم بقيمة اإجمالية بلغت 152.2 مليون دينار، مت 

تنفيذها من خالل 8091 �صفقة.

الن�صف  يف  البور�صة  �صجلته  الذي  الرتفاع  ويعزا   

الأول اإىل جمموعة من العوامل منها، حتقيق معظم املدرجة 

)ل�صيما البنوك التجارية( ارتفاعاً يف معدل ربحيتها بنحو 

الأول،  الربع  خالل  دينار  مليون   272 اإىل  لت�صل   %51

هذه  جتاوز  عك�س  مما  املخ�ص�صات  حلجم  تقلي�صها  مع 

املوؤ�ص�صات لتاأثريات الأزمة املالية العاملية.

مع  للمملكة  القت�صادي  الن�صاط  عودة  �صاهم  كما   

تراجع حدة الأحداث املحلية يف خلق حالة من الطماأنينة 

املركزي  اجلهاز  ك�صف  حيث  الوطني،  القت�صاد  ب�صاأن 

للمعلومات ت�صارع وترية النمو يف الناجت املحلي احلقيقي 

خالل الربع الأول اإىل %4.2.

 ومن بني العوامل اليجابية كذلك، العالن عن عمليات 

اندماج وا�صتحواذ بني عدد من املوؤ�ص�صات املالية.

اتراجع  الرغم من  اأنه على  البور�صة  بيانات   وت�صري 

الطفيف الذي �صجلته البور�صة خالل �صهر يونيو املا�صي 

والذي بلغ 0.7% قيا�صاً مع ال�صهر الذي قبله اإل اأن حم�صلة 

بلغت  العام 2013  الأوىل من  ال�صتة  ال�صهر  النمو خالل 

عند  الأ�صهم  لقيا�س  العام  املوؤ�صر  ليغلق   %11.5 نحو 

م�صتوى 1،187.79 نقطة.

انخفا�صاً  ف�صجلت  ال�صوقية  القيمة  �صعيد  على  اأما   

اأ�صا�س �صهري قدره 25.3 مليون دينار، فيما بلغت  على 

حم�صلة الزيادة منذ مطلع العام اجلاري نحو 697 مليون 

دينار.

 وتو�صح البيانات ارتفاع 3 موؤ�صرات قطاعية بقيادة 

البنوك التجارية الذي قفز بنحو 27% بف�صل ارتفاع اأ�صهم 

اأعلى  �صجل  الذي  ال�صالم  م�صرف  بقيادة  �صركاته  جميع 

ن�صبة ارتفاع يف البور�صة خالل الن�صف الأول قاربت %74 

ليغلق عند 92 فل�صاً، وهو الذي اأعلن مباحثات اندماج مع 

»بي اإم اآي« بنك لي�صكال ثالث اأكرب م�صرف يف البحرين.

 كما �صجلت اأ�صهم بنك البحرين ال�صالمي ارتفاعا حاداً 

 %71 قاربت  البور�صة  يف  ارتفاع  ن�صبة  اأكرب  ثاين  يعد 

ا�صتحواذ  عملية  ا�صتكملت  بعدما  فل�صاً،  عند 140  ليغلق 

كل من بنك البحرين الوطني وهيئة التاأمينات الجتماعية 

على 52% من راأ�س ماله )البحرين ال�صالمي(.

اأ�صهم  ارتفعت  كذلك  التجارية  البنوك  قطاع  و�صهد   

اأعلن  ما  بعد   %16.7 بن�صبة  التجاري  اخلليجي  امل�صرف 

عن مباحثات لالندماج مع بنك اخلري لتكوين كيان م�صرف 

تبلغ اأ�صوله ن�صف مليار دولر ويفتح له الباب للعمل يف 

اأ�صواق جيدة منها ال�صعودية وتركيا ماليزيا.

اإىل 24  الثمار %41.2  بنك  اأ�صهم  ارتفعت  ذلك،  اإىل   

�صنتاً، وبنك البحرين الوطني بنحو 17.9%، البنك الأهلي 

املتحد 16.2%، فيما �صجلت اأ�صهم بنك البحرين والكويت 

ارتفاعاً طفيفاً بلغت ن�صبته %2.54.

قطاع  موؤ�صر  ارتفاع  كذلك  البور�صة  ارقام  وتظهر   

اأملنيوم  اأ�صهم �صركة  ال�صناعة بنحو 21%% بف�صل ارتفاع 

عند  �صهمها  �صعر  ليغلق   %21.5 بن�صبة  »األبا«  البحرين 

525 فل�صاً مقارنة مع 432 فل�صاً يف نهاية دي�صمرب املا�صي 

وهي التي اأعلنت اأخرياً عن ت�صجيلها اأرباحاً �صافية قدرها 

40.5 مليون دينار بزيادة ن�صبها 90% خالل الربع الأول.

بلغت   و�صجل موؤ�صر قطاع اخلدمات ارتفاعاً حمدوداً 

ففيما  �صركاته،  اأ�صهم  تباين حركة  اإىل  نتيجة  ن�صبته %3 

تراجعت اأ�صهم �صركة البحرين لالت�صالت »بتلكو« %9.4، 

ارتفعت اأ�صهم جمموعة من ال�صركات الأخرى  بقيادة �صركة 

»بي اإم اإم اآي« التي قفز �صهمها بنحو %20.

اأخرى، وهي  موؤ�صرات قطاعية  تراجعت 3  املقابل  يف 

قطاع ال�صتثمار بن�صبة 7.8% بعدما �صجل القطاع تراجع 

اأ�صهم 4 �صركات من بينها �صركات قيادية بزعامة املوؤ�ص�صة 

األأكرث  ال�صركات  قائمة  ت�صدرت  التي  امل�صرفية  العربية 

تراجعا بن�صبة 24%، فيما انخف�صت اأ�صهم جمموعة الربكة 

امل�صرفية %9.

اخم�س  فيما   ،%6 التاأمني  قطاع  موؤ�صر  انخف�س  كما 

موؤ�صر قطاع الفنادق وال�صياحة بن�صبة %3.

فا�صتمر  الكبار  اخلم�س  ال�صركات  لقائمة  وبالن�صبة 

اأكرث من  على  م�صتحوذاً  ال�صادرة  املتحد يف  الأهلي  البنك 

مليار   1.38 بواقع  للبور�صة  ال�صوقية  القيمة  من   %21

دينار،  مليون   745.5 بنحو  »األبا«  �صركة  تتلوه  دينار، 

وتقدم بنك البحرين الوطني اإىل املرتبة الثالثة بقية �صوقية 

قدرها 588 مليون دينار فيما حلت بتلكو رابعاً بـ579.7 

العربية امل�صرفية خام�صا بقيمة  مليون دينار، واملوؤ�ص�صة 

410.4 مليون دينار.

فيما ارتفع املوؤ�صر العام 11.5%.. بدعم البنوك التجارية

بور�صة البحرين تك�صب 700 مليون دينار يف الن�صف الأول

حسين خميس:

مب�صاركة 400 من املوظفني والأكادميني والطلبة

»موؤمتر البتكار التقني« يناق�ض تغيري احلم�ض النووي للموؤ�ص�صات

التقني«  البتكار  »موؤمتر  اأعمال  اأم�س  انطلقت 

وم�صابقة »اإي �صباب 2013«. و�صوف يناق�س املوؤمتر 

اآخر  القادمني  اليومني  مدى  على  جل�صاته  متتد  الذي 

والت�صالت،  املعلومات  تقنية  جمال  يف  البتكارات 

م�صلطا الأ�صواء على احتياجات هذه ال�صوق املزدهرة 

من خمرجات موؤ�ص�صات البحث والتطوير. 

وينظم الفعالية جمعية البحرين ل�صركات التقنية 

العام 2012، انطالقا  تاأ�ص�صت يف  التي   )BTECH(

املعلومات  تقنيات  �صركات  لدى  متنام  �صعور  من 

املعلومات  تقنية  قطاع  باأهمية  البحرين  يف  العاملة 

ي�صارك  والتي  البحريني،  القت�صاد  يف  والت�صالت 

والطلبة  والأكادميني  املوظفني  من   400 قرابة  فيها 

من املهتمني ب�صوؤون البتكار والتقنية يف املوؤمتر الذي 

�صي�صلط ال�صوء على حال البتكار يف الو�صط التقني، 

وتاأثرياته على قطاع تقنية املعلومات والت�صال.

مع  الوثيق  التعاون  خالل  من  اجلمعية  وت�صعى 

وموؤ�ص�صات  والت�صالت،  املعلومات  تقنية  �صركات 

الدولة ذات العالقة، وعن طريق بناء عالقات حميمة مع 

املنظمات العربية والدولية املماثلة لتحقيق جمموعة 

من الأهداف، يت�صدرها: م�صاعدة �صركات تقنيات على 

اخلا�صة  واملنتجات  توفرها  التي  اخلدمات  تطوير 

التقنية  ل�صركات  ال�صت�صارات  توفري  خالل  من  بها، 

العاملة يف البحرين. وامل�صاهمة يف اعداد الت�صريعات، 

و�صياغة القوانني والأنظمة التي تطور �صوق التقنيات 

وبني  بينها  العالقة  وتنظم  والت�صالت،  واملعلومات 

الدولة، وامل�صاركة يف اعداد �صيا�صات وانظمة متعلقة 

وبناء  املعنية،  واجلهات  البحرين  يف  التقنية  مبجال 

والعربية  اخلليجية  اجلمعيات  مع  مثمرة  عالقات 

الأعمال  ت�صجيع  العالقة،  وذات  املماثلة  والعاملية 

التي يطرحها  التقنيات واملعلومات  املبادرة يف قطاع 

الرواد، وعلى وجه اخل�صو�س ال�صباب منهم.

الفعالية اخلبري  اليوم الأول من هذه  وحتدث يف 

كتاب  موؤلف  اأوملر،  ديفيد  البتكار  جمال  يف  العاملي 

»انقرا�س املبتكرين«، الذي يعالج فيه طرق واأ�صاليب 

احلم�س  »تغيري  خاللها  من  ميكن  التي  التحولت 

النووي لل�صركات«، اإن هي اأرادت النتقال من واقعها 

التقليدي الذي هي عليه، اإىل م�صتقبلها البتكاري الذي 

تتطلع نحوه. 

الفتتاحية اجلوائز على  كما �صتوزع يف اجلل�صة 

بقيمة  نقدي  مبلغ  عن  عبارة  وهي  الثالثة،  الفائزين 

اأكالف  تغطية  والثانية  بحريني،  دينار  اآلف  خم�صة 

وكلتا  »احلد«.  يف  احلا�صنات  مركز  يف  واحدة  �صنة 

اأما  للتنمية.  البحرين  بنك  من  مقدمتان  اجلائزتني 

اجلائزة الثالثة وقيمتها خم�صمائة دينار بحريني فهي 

مقدمة من اجلهة املنظمة.

عمل حول  ور�صة  اأي�صا  املهمة  الفعاليات  بني  من 

واإمكانات  التعاون،  جمل�س  دول  يف  البتكار  »واقع 

الواقع  من  النتقال  اإمكانات  �صتتناول  التي  التطور«، 

هو  ما  اإىل  املنطقة  يف  البتكار  يعي�صه  الذي  احلايل 

اأف�صل.

ملوؤمتر  املنظمة  �صمارت  وورك  �صركة  كرمت  وقد 

افتتاحه  حفل  خالل  »اأنوفتك«  التكنولوجي  البتكار 

الذين  ال�صرتاتيجيني  ال�صركاء  و  الرعاة  اأم�س  يوم 

لل�صيخ فواز بن  الكرمية  الرعاية  اأ�صهموا حتت مظلة 

الت�صالت يف  ل�صوؤون  الدولة  وزير  خليفة  اآل  حممد 

اجناح املوؤمتر واخراجه على النحو الحرتايف امل�صرف 

ململكة البحرين.

اأحمد احلجريي، املدير التنفيذي  وا�صتهل التكرمي 

لل�صركة بكلمة مقت�صبة اأو�صح فيها اأن »موؤمتر اأنوفتك 

هو ح�صيلة لتوليفة تعاونات بني خمتلف املوؤ�ص�صات 

هذه  مثل  عقد  وراء  ال�صعي  ان  وقال  اململكة«،  يف 

ال�صراكات ناجت عن »الإميان باأن البتكار هو م�صوؤولية 

يجب اأن تقف عندها كل من موؤ�ص�صات الدولة والقطاع 

الأكادميية وموؤ�ص�صات  املوؤ�ص�صات  اإىل جانب  اخلا�س 

املجتمع املدين«.

�صركة  من  ما�صية  برعاية  ينظم  املوؤمتر  اأن  يذكر 

ممتلكات البحرين القاب�صة، الذراع ال�صتثماري ململكة 

منطلق  من  املوؤمتر  ممتلكات  تدعم  حيث  البحرين، 

ومبداأ  تتبناها،  التي  الجتماعية  ال�صراكة  �صيا�صة 

خلدمة  التجاري  والقطاع  املدين  املجتمع  بني  التكامل 

املجتمع و تطوير القت�صاد.

من  برعاية  الفعالية  بنك«  اآي  اإم  »بي  يدعم  كما 

الدرجة الف�صية، وذلك اإثر ما يوليه من اأهمية بالبتكار 

اأن  الذي يجد فيه �صرورة لنمو القطاع امل�صريف بعد 

بات يعتمد اعتمادا رئي�صيا على ما تقدمه التقنية من 

تطبيقات واآليات ت�صمن الدقة و الكفاءة يف العمل بهذا 

املجال.

ال�صركاء  من  املوؤمترعددا  ح�صد  ذلك  جانب  اإىل 

للتنمية  املتحدة  الأمم  منظمة  ال�صرتاتيجيني: 

وبنك  و«مايكرو�صوفت«  »اليونيدو«  ال�صناعية 

الأعمال  لريادة  البحرين  ومعهد  للتنمية  البحرين 

التقنية  ل�صركات  البحرين  وجمعية  والتكنولوجيا 

»بيتك« وجمعية البحرين لالنرتنت وجمعية ابتكار. 

وقام كل �صريك بح�صب تخ�ص�صه وما ورد يف اتفاقيات 

التعاون بلعب دور فعال يف التح�صري وتنفيذ املوؤمتر. 

وبح�صب احلجريي فاإن كل �صريك من هوؤلء ال�صركاء 

قيمة م�صافة جعلت الفعالية غنية مبختلف اخلربات 

ووجهات النظر.

البحرين،  الأكادمييني: جامعة  لل�صركاء  فيما كان 

املفتوحة،  العربية  اجلامعة  الأهلية،  اجلامعة 

اليد  للبنات  امللكية  واجلامعة  البحرين،  بوليتيكنيك 

»اإي  التكنولوجي  البتكار  م�صابقة  اإجناح  الطوىل يف 

�صباب« ف�صال عن الرتويج للموؤمتر والدعوة للم�صاركة 

فيه. حيث ت�صع هذه اجلامعات ر�صيدها من البتكار 

والبحث العلمي رهن الفعالية اأمالً يف اأن يف�صي العمل 

امل�صرتك اإىل تعزيزه على ال�صعيد الأكادميي كما على 

يولد  التي  اجلامعات  هذه  فت�صكل  التجاري،  ال�صعيد 

البتكار من رحمها حا�صنة طبيعية له كان ول بد اأن 

يكون لها دورها امللمو�س يف املوؤمتر.

على  الأيام«  »جريدة  احلجريي  �صكر  ذلك  اإىل 

رعايتها العالمية.

 Change« البتكار وموؤ�ص�س منظمة وقال خبري 

هو  التغيري  من  اأن اخلوف  اأملر  ديف   »Your DNA
اأن  ال�صركات. وبني  اأروقة  البتكار يف  انقرا�س  �صبب 

فيه  وتربع  جتيده  ما  ممار�صة  على  تعتاد  ال�صركات 

لتاأمني الربح امل�صمون، ولكن يف احلقيقة اأن ال�صركات 

التاأقلم  على  القادرة  ال�صركات  هي  طويال  تعمر  التي 

مع التغيري. 

املتحدة  الوليات  من  قدم  الذي  اخلبري  واأ�صاف 

»اأنوفتك«  التكنولوجي  البتكار  موؤمتر  يف  للم�صاركة 

اأنه من امل�صتحيل اأن تبداأ حيث تنتهي، ولكن من املهم 

التغيري،  يف  ال�صروع  بخطورة  ال�صركات  تقبل  اأن 

والذي اأكد اأنها عملية لي�صت �صهلة. 

املايل  املخ�ص�س  البتكار هو  ما يحتاجه  اأن  وبني 

واإن كان متوا�صعا، بالإ�صافة اإىل �صلطة اتخاذ القرارات 

و�صدد على اأن تقييم العمل يف جمال البتكار ل يقا�س 

مب�صتوى الربح، واإمنا بالكيفية وال�صرعة التي متت بها 

معاجلة امل�صكلة. وبح�صب اأملر اأن الطريق اإىل البتكار 

هو الف�صل باأكرب �صرعة ممكنة وباأقل التكاليف اإىل اأن 

ت�صل املحاولت اإىل ال�صيغة ال�صحيحة واملبتكرة.

واإل  نف�صها  تناف�س  اأن  يجب  ال�صركات  اأن  وقال 

اأن  على  واأكد  اأخرى،  �صركات  من  املناف�صة  جاءتها 

النهاية  الروتيني �صوف يوؤدي يف  العمل  الإبقاء على 

�صوف  اأخرى  �صركات  ثمة  لأن  ال�صركة  اأنقرا�س  اإىل 

تقوم بالتغيري وت�صتحوذ بالنتيجة لذلك على ال�صوق. 

ووجه كلمته اإىل املبتكرين الذي وعدهم ب�صعوبات 

اأ�صحاب  انهم  وقال  للتغري،  حماولتهم  خالل  �صاقة 

الف�صل للطفرات يف جمال تقنية املعلومات والت�صال. 

البتكار  من  حتد  التي  ال�صركات  �صيا�صات  ان  وقال 

بقدر  البتكار  ت�صتهدف  ل  اأمامه هي  العراقيل  وت�صع 

املبتكرين  ودعا  اخل�صارة،  من  ال�صركة  عملها حلماية 

ال�صيا�صات  وجتاوز  العراقيل  هذه  مع  التاأقلم  لتعلم 

التي حتد من منطية تفكريهم التي تخرج عن املاألوف. 

تصوير: علي سلمانمحرر الشؤون االقتصادية:

بابكو ت�صتبدل ق�صائم الوقود

 الورقية ببطاقة �صدمي الإلكرتونية

قررت �صركة بابكو وقف عملية بيع ق�صائم الوقود 

يوليو  �صهر  نهاية  مع  بابكو  حمطات  يف  الورقية 

2013 وا�صتبدالها ببطاقة �صدمي الإلكرتونية. 

وقالت ان ذلك ياأتى انطالقا من مبداأ املحافظة على 

وتطوير  لتح�صني  املتوا�صل  ال�صعي  اإطار  ويف  البيئة 

املختلفة  تطلعاتهم  وتلبية  للزبائن  املقدمة  اخلدمات 

التوجهات  بتعزيز  بابكو  التزام  اخلطوة  تعك�س 

البيئة  م�صتويات  على  احلفاظ  اإىل  الرامية  البيئية 

ا�صتبدال  خالل  من  املرجوة  العاملية  امل�صتويات  وفق 

اللكرتونية،  �صدمي  ببطاقة  الورقية  الوقود  ق�صائم 

مبا ي�صهم ب�صكل فعال يف احلفاظ على البيئة. واكدت 

ام�س �صركة بابكو على ان هذا القرار نابع من دورها 

كم�صاهم جوهري يف دعم م�صرية التنمية ال�صاملة يف 

اأكرث  ا�صدار  مت  اأنه  الإ�صارة  جتدر  البحرين.  مملكة 

العدد  يزال  ول  الأن،  �صدمي حتى  بطاقة  األف   25 من 

يف تزايد كل يوم. ومنذ تد�صينها خالل مايو 2012، 

حققت تلك البطاقة اللكرتونية جناحا طيبا يف تلبية 

وال�صركات  الأفراد  فئتي  من  الزبائن  تطلعات خمتلف 

على م�صتوى اململكة. 

عن  عبارة  �صدمي  بطاقة  اأن  الإ�صارة  جتدر  كما 

التي  بطاقة ذكية ت�صتخدم لدفع قيمة �صراء املنتجات 

البطاقة  تقوم بابكو ببيعها يف حمطات الوقود. توفر 

�صريع  دفع  واأ�صلوب  احلماية  من  عالية  م�صتويات 

واكرث مالءمة واأمانا لدفع قيمة الوقود. 

بعنوان  ندوة  البحرينية  املهند�صني  جمعية  تعقد 

ملتقى  عرب  وذلك  املركزي«  الطرد  م�صخات  »ت�صغيل 

الثالثاء الذي تعقده اجلمعية، وتاأتي الندوة بهدف حت�صني 

كفاءة الطاقة.

اليوم  املهند�صني  جمعية  مقر  يف  الندوة  و�صتكون 

الثالثاء املوافق 2 يوليو اجلاري ال�صاعة ال�صابعة م�صاء، 

�صركة  الهند�صة يف  اخ�صائي  الندوة  يحا�صر يف  و�صوف 

 .Atil Gurhan بابكو

حول  الوعي  م�صتوى  لرفع  الندوة  من  الهدف  وياأتي 

املتطلبات الأ�صا�صية ملرافق ت�صغيل م�صخات الطرد املركزي 

ون�صر املعرفة والدراية الالزمتني لذلك ب�صكل �صحيح من 

الف�صل  احتمالت  من  واحلد  الت�صغيل  كفاءة  حتقيق  اأجل 

وبالتايل  بها،  املرتبطة  ال�صيانة  تكاليف  من  والتخفيف 

احلد من اخل�صائر يف الإنتاج. وعليه فان جمعية املهند�صني 

والأع�صاء  املهتمني  كافة  اإىل  بالدعوة  تتوجه  البحرينية 

حل�صور هذه الندوة القيمة.

ندوة »ت�صغيل م�صخات

 الطرد املركزي« اليوم

تكرمي الفائزين يف م�شابقة �شباب على هام�ش امل�ؤمتر


