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أخبار الشركات

 %5ن�سبة زيادة النمو االقت�صادي بالأ�سعار اجلارية يف البحرين
�أ���ش��ارت ت��ق��دي��رات �أول��ي��ة �إل���ى زي���ادة النمو
االق��ت�����ص��ادي ب��الأ���س��ع��ار اجل���اري���ة بن�سبة
 %5.1م��ق��ارن��ة بالف�صل الأول م��ن ال��ع��ام
 ،2017ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال��ت��ن��ب���ؤات ال��ت��ي
�أ����ش���ارت �إل���ى اح��ت��م��ال��ي��ة ان��خ��ف��ا���ض ال��ن��اجت
املحلي الإجمايل ململكة البحرين يف بداية
العام  ،2018ويعزى ذل��ك �إل��ى ا�ستمرارية
النمو الإيجابي للقطاعات غري النفطية
و�إ���س��ه��ام��ه��ا يف حت��ق��ي��ق ت��ط��ل��ع��ات التنمية
امل�ستدامة ،يف حني انخف�ض الناجت املحلي
الإج��م��ايل بالأ�سعار الثابتة بن�سبة %1,7
مقارن ًة بالف�صل املناظر من العام املا�ضي.
و�أو�ضح التقرير ال�صادر م�ؤخراً عن هيئة
املعلومات واحلكومة الإلكرتونية الناجت
املحلي الإجمايل للف�صل الأول من العام
احل��ايل � ،2018أن نتائج معدالت النمو يف
ال��ق��ط��اع النفطي ق��د �سجلت زي���ادة بنحو
 %17,3ب��الأ���س��ع��ار اجل����اري����ة ،وي���ع���ود ه��ذا
الرتفاع �سعر برميل النفط عند مقارنته
بنظريه م��ن ال��ع��ام ال�سابق .بينما �شهدت
م��ع��دالت النمو يف ذات القطاع انخفا�ضاً
ب��ن��ح��و  %14,7ب��الأ���س��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة ق��ي��ا���س��اً
ب��ال��ف�����ص��ل الأول م��ن ع���ام  ،2017وي��ع��زى
ذل���ك الن��خ��ف��ا���ض ك��م��ي��ات ال��ن��ف��ط املن َتجة،
حيث تراجعت بن�سبة  %5,8قيا�ساً بالف�صل
الرابع من العام املا�ضي .ومن املتوقع �أن
ي�سهم �إن�شاء خط �أنابيب النفط البحري
اجلديد الذي يربط بني م�صفاة البحرين
و���ش��رك��ة �أرام���ك���و ال�����س��ع��ودي��ة خ�ل�ال ال��ع��ام
احلايل يف زيادة �إنتاج النفط مرة �أخرى يف
الفرتة املقبلة.
نَّ
وبي التقرير �أن ال�صناعة التحويلية قد
منت بن�سبة  %4,2بالأ�سعار الثابتة وبنحو
 %4,6ب���الأ����س���ع���ار اجل����اري����ة ،وي���ع���ود ذل��ك

�إل���ى زي���ادة الإن��ت��اج ك��م��اً و���س��ع��راً لل�شركات
ال�صناعية ال��ك�برى يف ال��ب��ح��ري��ن قيا�ساً
بالف�صل الأول من عام .2017
و�أ�� �ش ��ار ال �ت �ق��ري��ر �إل� ��ى �أن ن �� �ش��اط ال�ب�ن��اء
والت�شييد حقق منواً ي�ساوي  %6,7بالأ�سعار
الثابتة ،و %7,2ب��الأ���س��ع��ار اجل��اري��ة ،فيما
من��ا ن���ش��اط ال �ع �ق��ارات وخ��دم��ات الأع �م��ال
بن�سبة  %3,7بالأ�سعار الثابتة ،ومبقدار
 %3,8بالأ�سعار اجلارية .بينما �سجل قطاع
النقل واالت�صاالت انخفا�ضاً بواقع %0,8
بالأ�سعار الثابتة ،وارت��ف��اع��اً بن�سبة %8,6
بالأ�سعار اجلارية.
وذك���ر ال��ت��ق��ري��ر �أن اخل���دم���ات احلكومية
الأخرى زادت بن�سبة  %3,8بالأ�سعار الثابتة
وب��ح��وايل  %3,4ب��الأ���س��ع��ار اجل���اري���ة .كما
حققت اخلدمات االجتماعية وال�شخ�صية

ارتفاع معدل الت�ضخم اخلليجي
 4.3باملائة يف مايو املا�ضي
�أظ�����ه�����رت ب���ي���ان���ات ر����س���م���ي���ة م��ع��ل��ن��ة
الأ����س���ب���وع امل���ا����ض���ي ،ارت����ف����اع م��ع��دل
ال��ت�����ض��خ��م اخل��ل��ي��ج��ي ال���ع���ام بن�سبة
 ،%4.3على �أ���س��ا���س �سنوي يف مايو
املا�ضي ،مقارنة مع ال�شهر نف�سه من
العام ال�سابق.
و�أو�ضحت بيانات املركز الإح�صائي
لدول اخلليج ،اطلعت عليها وكالة
�أن���ب���اء (الأن���ا����ض���ول) ال�ترك��ي��ة �أن
م�ساهمة دولة الإم��ارات بلغت 2.2
نقطة مئوية من �إجمايل الت�ضخم
اخلليجي ،تلتها ال�سعودية بن�سبة
 1.8ن��ق��ط��ة م���ئ���وي���ة ،ف��ي��م��ا بلغت
ن�سبة م�ساهمة الكويت والبحرين
وعمان نحو  0.1نقطة مئوية لكل
ُ
منها.

وق���د ب��ا���ش��رت ال�����س��ع��ودي��ة والإم������ارات
اع���ت���ب���اراً م���ن م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل���ايل
 ،2018تطبيق �ضريبة القيمة امل�ضافة
ب��واق��ع  %5على جمموعة م��ن ال�سلع
واخل��دم��ات ،فيما �أجلت باقي ال��دول
تطبيقها �إلى وقت الحق.
وعلى �أ�سا�س �شهري ،ا�ستقر الت�ضخم
دون تغيري يف مايو املا�ضي ،قيا�ساً �إلى
ال�شهر ال�سابق له.
ومي��ث��ل م���ؤ���ش��ر ال��ت�����ض��خ��م اخلليجي
م���ن���ط���ق���ة دول جم���ل�������س ال����ت����ع����اون
اخلليجي ،وي�ستثني جمموعة ال�سكن،
واملياه والكهرباء والغاز و�أنواع الوقود
الأخرى من امل�ؤ�شرات الوطنية لدول
املجل�س.

ارت��ف��اع��اً بن�سبة  %3,4ب��الأ���س��ع��ار الثابتة،
و %3,8ب��الأ� �س �ع��ار اجل ��اري ��ة� .أم� ��ا ن���ش��اط
الكهرباء واملاء فقد حقق منواً بواقع %1,6
بالأ�سعار الثابتة و %7,4بالأ�سعار اجلارية.
و�أ�شار التقرير �إلى �أن اخلدمات التعليمية
اخلا�صة واحلكومية ارتفعت بن�سبة %4,8
بالأ�سعار الثابتة ،و %5,3بالأ�سعار اجلارية،
يف حني ازدادت اخلدمات ال�صحية مبعدل
 %6,5بالأ�سعار الثابتة ،و %7,5بالأ�سعار
اجل� ��اري� ��ة� .أم � ��ا ف �ي �م��ا ي �ت �ع �ل��ق ب��ال�ن���ش��اط
ال����زراع����ي و���ص��ي��د الأ����س���م���اك ،ف��ق��د حقق
منواً بن�سبة  %7,3بالأ�سعار الثابتة و%8,9
بالأ�سعار اجلارية.
وبح�سب التقرير� ،أ���ش��ارت نتائج معدالت
منو الربع الأول من العام اجل��اري 2018
مقارنة بالربع الرابع من عام � 2017إلى

تطور طفيف يف معدل النمو االقت�صادي
بن�سبة  %0,5ب��الأ���س��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة ،وبن�سبة
ق���دره���ا  %3ب��الأ���س��ع��ار اجل����اري����ة .و���س��ج��ل
ال��ق��ط��اع النفطي انخفا�ضاً بن�سبة %6,6
ب��الأ���س��ع��ار ال��ث��اب��ت��ة ،وارت��ف��اع��ا بن�سبة %12
بالأ�سعار اجلارية .كما حقق القطاع غري
النفطي زي���ادة بن�سبة  ،%0,8و %1,6على
التوايل بالأ�سعار الثابتة واجلارية.
و�أو� �ض��ح ال�ت�ق��ري��ر �أن ن���ش��اط امل���ش��روع��ات
املالية قد �شهد تراجعاً طفيفاً بنحو %0,7
بالأ�سعار الثابتة و %0,9بالأ�سعار اجلارية.
فيما �سجل ن�شاط البناء والت�شييد منواً
بواقع  %2بالأ�سعار الثابتة و %3,1بالأ�سعار
اجل��اري��ة .كما �سجلت القيمة امل�ضافة يف
قطاع النقل واملوا�صالت منواً ن�سبته %0,8
ب��الأ���س��ع��ار الثابتة وبنحو  %0,9بالأ�سعار
اجلارية ،فيما حققت ال�صناعة التحويلية
ن�سبة  %2بالأ�سعار الثابتة و % 2,7بالأ�سعار
اجلارية.
وذك����ر ال��ت��ق��ري��ر �أن اخل���دم���ات احلكومية
الأخ�������رى ���ش��ه��دت ارت���ف���اع���اً ب��ن��ح��و %1,1
بالأ�سعار الثابتة وبن�سبة  %1,9بالأ�سعار
اجل������اري������ة .ف���ي���م���ا ت����راج����ع����ت اخل����دم����ات
االجتماعية وال�شخ�صية الأخ��رى مبقدار
 %4,5بالأ�سعار الثابتة ،و %1,8بالأ�سعار
اجل���اري���ة .و���ش��ه��دت اخل���دم���ات التعليمية
احلكومية واخل��ا���ص��ة ارت��ف��اع��اً بن�سبة %1
بالأ�سعار الثابتة ،و %1,5بالأ�سعار اجلارية.
و�إل���ى جانب ذل��ك فقد ارتفعت اخلدمات
ال�صحية احلكومية واخلا�صة بن�سبة %0,5
بالأ�سعار الثابتة ،و %2,3بالأ�سعار اجلارية،
�أم��ا ن�شاط ال��زراع��ة و�صيد الأ�سماك فقد
من��ا ب��واق��ع  %2,8بالأ�سعار الثابتة و%4,2
بالأ�سعار اجلارية.

�أ�صول ال�صناديق ال�سيادية العربية ترتاجع
�إلى  2.95تريليون دوالر يف يونيو
�أظ���ه���رت م��ع��ط��ي��ات ت��ق��ري��ر ر���س��م��ي ���ص��در
الأ�سبوع املا�ضي� ،أن قيمة �أ�صول �صناديق
الرثوة ال�سيادية العربية ،تراجعت بن�سبة
 1.9ب��امل��ائ��ة �إل���ى  2.95ت��ري��ل��ي��ون دوالر يف
يونيو املا�ضي.
وت��راج��ع��ت قيمة �أ���ص��ول �صناديق ال�ثروة
ال�سيادية العربية ،م��ن  3.01تريليونات
دوالر يف �أبريل .2018
ج����اء ذل����ك ،ب��ح�����س��ب م�����س��ح ل��وك��ال��ة �أن��ب��اء
(الأن�����ا������ض�����ول) ال�ت�رك���ي���ة ا����س���ت���ن���اداً ع��ل��ى
�أ�صول �صناديق ال�ثروة ال�سيادية العربية
امل�����درج�����ة يف ت���ق���ري���ر(  (SWF Inst i
 ،)tuteاملتخ�ص�صة يف درا�سة ا�ستثمارات
احلكومات وال�صناديق ال�سيادية العاملية.
والتحُ َ دِّث امل�ؤ�س�سة �أرقامها ب�شكل �شهري،
���غ�ُّي�ات �أرق�����ام ال�����ص��ن��ادي��ق
ب��ل ب��ن��ا ًء ع��ل��ى ت رُّ
ال�سيادية حول العامل.

وت�صدر جهاز �أبوظبي لال�ستثمار� ،صناديق
الرثوة ال�سيادية العربية ،ب�إجمايل �أ�صول
بلغت  683مليار دوالر �أمريكي ،فيما حل
باملرتبة الثالثة عاملياً.
واحتلت هيئة اال�ستثمار الكويتية الرتتيب
ال��ث��اين ع��رب��ي��اً ،وال��راب��ع ع��امل��ي��اً ،ب�إجمايل
�أ�صول �أجنبية بلغت  592مليار دوالر.
وج���������اءت ال�������س���ع���ودي���ة ،ال���ث���ال���ث���ة ع���رب���ي���اً
واخلام�سة عاملياً ،ب�إجمايل �أ�صول �أجنبية
ب��ل��غ��ت  494م��ل��ي��ار دوالر ،وت��ت��ب��ع مل�ؤ�س�سة
النقد العربي ال�سعودية (البنك املركزي).
وبلغت �أ���ص��ول �صناديق ال�ث�روة ال�سيادية
ال��ت��ي ير�صدها التقرير (��� 78ص��ن��دوق��اً)،
 7.88تريليونات دوالر ،ت�صدَّرها �صندوق
التقاعد احلكومي الرنويجي ،يف املرتبة
الأول���ى ع��امل��ي��اً ،ب���إج��م��ايل �أ���ص��ول مقدارها
 1.035تريليون دوالر.

بلغ حجم التبادل التجاري لل�سلع
غري النفطية بني مملكة البحرين
وال���دول اخلليجية الأرب���ع اململكة
العربية ال�سعودية ،ودولة الإمارات
العربية املتحدة ،و�سلطنة عمان،
ودول����ة ال��ك��وي��ت» �أك�ث�ر م��ن 1.021
مليار دينار خالل الأ�شهر اخلم�سة
الأول�����ى م��ن ال��ع��ام اجل�����اري ،منها
 429.029م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ل��واردات
اخل��ل��ي��ج��ي��ة ل��ل��ب��ح��ري��ن و529.888
مليون دينار لل�صادرات ،وذلك وفق
ب��ي��ان��ات ين�شرها اجل��ه��از امل��رك��زي
للمعلومات.
اختتمت �شركة ال�صقر للإ�سمنت
( )FCCاج�����ت�����م�����اع اجل���م���ع���ي���ة
ال����ع����ام����ة ل���ل�������ش���رك���ة ال��������ذي ع��ق��د
مبرف�أ البحرين امل��ايل عن ال�سنة
امل��ن��ت��ه��ي��ة يف  31دي�����س��م�بر ،2017
و�أق���ر املجتمعون تو�صية جمل�س
الإدارة بتوزيع �أ�سهم منحة على
امل�ساهمني بن�سبة  %10م��ن ر�أ���س
امل���ال امل��دف��وع .كما مت��ت مراجعة
واعتماد النتائج املالية لل�شركة،
وال���ت���ي ���ش��ه��دت ت�����س��ج��ي��ل��ه��ا ً
دخ�ل�ا
�إجمالياً يقدر بـ 45.6مليون دوالر
مع �صايف ربح مقداره  8.2ماليني
دوالر.
�أع��ل��ن م�صرف البحرين امل��رك��زي
ع��ن تغطية الإ����ص���دار رق��م ()155
م��ن ���ص��ك��وك ال��ت���أج�ير الإ���س�لام��ي��ة
احل��ك��وم��ي��ة ق�����ص�يرة الأج�����ل ال��ت��ي
ي�������ص���دره���ا امل���������ص����رف ن���ي���اب���ة ع��ن
ح��ك��وم��ة مملكة ال��ب��ح��ري��ن .وتبلغ
ق��ي��م��ة الإ����ص���دار  26م��ل��ي��ون دي��ن��ار
بحريني لفرتة ا�ستحقاق ت�صل �إلى
 182يوماً تبد�أ يف  12يوليو 2018
وت�ستمر �إلى  10يناير  .2019وتبلغ
ن�سبة العائد املتوقع لهذه ال�صكوك
 %4.14م���ق���ارن���ة ب��ن�����س��ب��ة %3.90
للإ�صدار ال�سابق بتاريخ  14يونيو
 ،2018علماً ب���أن��ه ق��د مت��ت تغطية
الإ�صدار بن�سبة .%100
ح��ق��ق��ت ����ش���رك���ة ع����ق����ارات ال�����س��ي��ف
�أرب���اح���اً �صافية مل�ساهمي ال�شركة
مقدارها  2.38مليون دينار خالل
ال���رب���ع ال���ث���اين م���ن ال���ع���ام اجل���اري
 ،2018مقارنة مببلغ  2.66مليون
دي��ن��ار ل��ل��ف�ترة امل��م��اث��ل��ة م��ن ال��ع��ام
املا�ضي� 2017أي بانخفا�ض ن�سبته
 .%10.4و�سجلت ال�شركة �إي���رادات
ت�شغيلية بقيمة  4.31ماليني دينار
م���ق���ارن���ة ب���ح���وايل  4.48م�لاي�ين
دي��ن��ار ،م��ع انخفا�ض طفيف تقدر
ن�سبته ب���ـ %3.9للفرتة نف�سها من
العام املا�ضي.

