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26 محرم 1437

م�رصيف �أمريكي: رفع �أ�سعار 
�لفائدة “يبدو معقوالً”

�أريزون���ا - روي���رز: ق���ال رئي�س جمل�س 
�ملرك���زي  )�لبن���ك  �الحت���ادي  �الحتياط���ي 
�الأمريكي( يف �سان فر�ن�سي�سكو جون وليامز 
�إن���ه يف �لوقت �ل���ذي �أو�سكت في���ه �لواليات 
�ملتح���دة على حتقيق �حل���د �الأق�سى ملعدل 
�لتوظي���ف و�حتم���ال �رتف���اع �لت�سخ���م �إلى 
�مل�ستويات �مل�ستهدفة، فاإن �خلطوة �لتالية 
يج���ب �أن تك���ون بدء زي���ادة �أ�سع���ار �لفائدة 

تدريجياً.

    �الإيجار�ت �ل�سكنية يف دبي تنخف�س 2 % 
�أبوظبي - م����رصف �أبوظبي �الإ�سالمي: �أفاد �أحدث تقرير عق���اري مل�رصف �أبوظبي �الإ�سالمي 
�أن �أ�سع���ار �إيجار�ت �لعقار�ت �ل�سكنية يف �إمارة دب���ي، �نخف�ست بن�سبة 2 % خالل �لربع �لثالث 

من �لعام 2015.
كم���ا �نخف�ست �لقيمة �لر�أ�سمالية لل�سقق �ملكتملة بن�سب���ة 9 % على �أ�سا�س �سنوي، حيث 
مت ت�سجي���ل �أعلى ن�سب���ة �نخفا�س يف �مل�ساريع �لعقارية �لرئي�سة �لتي �سهدت �رتفاعاً كبري�ً يف 

معدل �ملبيعات منذ �لن�سف �لثاين من �لعام 2013.
وعلى �سعيد �ملعرو�س، فتم طرح نحو 2000 وحدة جديدة خالل �لربع �لثالث، معظمها يف 

مناطق �مل�ساريع �لعقارية �مُلعدة لالإيجار.
و�نخف����س �إجمايل قيمة معام���الت �ل�سقق �ل�سكنية بن�سبة 8.6 % عل���ى �أ�سا�س ربع �سنوي، 
لي�س���ل �إل���ى 4.22 مليار درهم يف �لربع �لثالث من 2015 مقارنة مع 4.62 مليار درهم يف �لربع 

�لثاين من �لعام ذ�ته.

ب�صبب هبوط اأ�صعار النفط واالأو�صاع االقت�صادية العاملية

�نخفـــا�س �أ�سعـــار طن �حلــديــد 20 % منـذ �أغ�سطــ�س

و�أو�سح���و� ل���� “�لب���الد” �أن �أ�سباب 
تر�جع �سع���ر �لطن يعود �إل���ى �نخفا�س 
�أ�سعار �لنفط، و�نخفا�س عدد �مل�ساريع 
�لعاملي���ة �لكبرية، م���ا �أدى �إلى وفرة يف 

�ملعرو�س من �حلديد.
ملوؤ�س�س���ة  �لع���ام  �ملدي���ر  وق���ال 
عبد�لعزي���ز �ل�سم���الن ملق���اوالت �لبناء 
عب���د �لعزيز �ل�سم���الن: �إن �نخفا�س طن 
“�حلدي���د” بن�سبة 10 % م���ن 250 �إلى 
225 ديناًر� يف �الأيام �لقليلة �ملا�سية.

�نخفا����س  �أن  �ل�سم���الن  و�أ�س���اف 
�لعر����س  �إل���ى  �أ�سع���ار �حلدي���د يرج���ع 
و�لطلب، حيث �أن �نخفا�س �لطلب �أدى 
خلف����س �أ�سعاره، حت���ى ال يتكد�س لدى 
�ملوردي���ن؛ ب�سبب �رصعة تلف���ه وتطّلب 
توف���ري مكان مالئم لتخزينه بحكم حجمه 

ووزنه.
و�أ�سار �ل�سم���الن �إلى �أن �سوق �لبناء 
و�لت�سيي���د يف مملك���ة �لبحري���ن يع���اين 
م���ن �لرك���ود، متوقع���اً �أن ي�ستم���ر حتى 
�أو�خر �لعام �جل���اري، �إال �إذ� كانت هناك 
توزيع���ات لبي���وت �الإ�س���كان يف �لعي���د 

�لوطني �لقادم يف دي�سمرب.
�أبني���ة  مق���اول  ق���ال  جانب���ه،  م���ن 
و�إن�س���اء�ت يف �لبحرين �سالح �لقائد: �إن 
�أ�سعار طن �حلديد �نخف�ست بن�سبة 20 
% منذ �أغ�سط����س �ملا�سي، حيث �سجل 
�سع���ر طن �حلدي���د �مل�ست���ورد من قطر 

210 مقابل 260 ديناًر�.
و�أو�سح �لقائد �أن �أ�سباب �النخفا�س 
ترج���ع �إل���ى �نخفا�س �لبور�س���ة عاملًيا، 
�إ�ساف���ة لر�ج���ع �لطلب عل���ى �حلديد؛ 

ب�سب���ب ع���دم وج���ود م�ساري���ع عاملي���ة 
كب���رية، ما �أدى �إلى وف���رة يف �ملعرو�س 

مقابل �نخفا�س يف �لطلب.
�الأ�سع���ار  �أن  �إل���ى  �لقائ���د  و�أ�س���ار 
�ست�ستق���ر عل���ى م���ا ه���ي علي���ه، وتغري 
�الأ�سع���ار �سيب���د�أ م���ع �رتف���اع �لطل���ب، 
الفًتا �إل���ى �أن �لو�سع فر�س���ة الأ�سحاب 
ذل���ك  �أن  حي���ث  �لعقاري���ة،  �مل�ساري���ع 

�سيقلل من تكلفة �لبناء.
وب���دوره، قال �ملدير �الإد�ري ملركز 
�ل����رصق �الأو�س���ط للتج���ارة و�ملق���اوالت 
�أحمد �ملحم���ود: �إن �أ�سع���ار طن �حلديد 
يف �رصكت���ه م�ستقرة منذ فرب�ير �ملا�سي 

دون �أي تغيري يذكر يف �لوقت �جلاري.
و�أ�س���اف �ملحم���ود �أن ط���ن �حلديد 
�لقط���ري 232 دين���اًر�، فيم���ا بل���غ طن 

�حلديد �الإمار�ت���ي 225 ديناًر�، مبيًنا �أن 
غالبي���ة �لطلب يف �لبحري���ن يركز على 

�لقطري ب�سبب جودته.
�لنم���و  ب���طء  �أن  �ملحم���ود  و�أك���د 
�القت�س���ادي عاملي���اً ه���و م���ا �أدى �إل���ى 
يف  و�لب���طء  �لطل���ب  يف  �النخفا����س 
�أن  �إل���ى  �مل�ساري���ع �لعقاري���ة، م�س���رًي� 
غالبي���ة �مل�ستثمرين ماز�ل���و� متخوفني 

من هبوط اأ�صعار النفط.
وتوقع �ملحم���ود �أن ي���زد�د �لطلب 
يف �لف���رة �ملقبلة؛ ب�سبب �نتهاء مو�سم 
�ل�سيف، �إ�سافة �إلى �أن �حلكومة �ستقوم 
بتوزيع بع�س �مل�ساريع �الإ�سكانية خالل 
�ل�سهر �ملقبل تز�مناً مع �لعيد �لوطني، 
م���ا �سيوؤدي �إلى زرع مزي���د من �لثقة يف 

�القت�ساد �ملحلي.

�أكـــد عـــدد من �ملهتمـــن يف قطاع �ملقـــاولت و�لإن�ســـاء�ت يف �لبحرين 
�نخفا�س �أ�سعار طن �حلديد بن�سب ترت�وح بن 10 �إلى 20 % منذ �أغ�سط�س 

�ملا�سي.

زينب �لعكري $

• •عبد�لعزيز �ل�سمالن	 •�أحمد �ملحمود	 �نخفا�س طن “�حلديد”  من 250 �إلى 225 ديناًر�	

�سوي�رص� يف �ملرتبة �الأولى

�لبحرين �لـ 9 يف م�ؤ�رس �ل�رسية �ملالية عاملًيا
�لريا�س - �أرقام: �حتلت �لبحرين 
�ملرتب���ة �لتا�سع���ة عاملًي���ا يف موؤ����رص 
�ل�رصي���ة �ملالي���ة 2015 �ل���ذي تع���ده 
�سبكة �لعد�لة �ل�رصيبية، بينما �حتلت 
لبن���ان �ملرتب���ة �ل�سابع���ة و�الإم���ار�ت 

�لعا�رصة.
وي�سن���ف �ملوؤ����رص �ل���دول وفق���اً 
لقدر �ل�رصية �ل���ذي توفره للتدفقات 
�لنقدية �لو�ف���دة �إليها، بغ�س �لنظر 

عن �لنتائج �لتي ترتب على ذلك.
و�إن �لدول �لت���ي توفر �أكرب قدر 
م���ن �ل�رصي���ة تعترب “م���الذ�ت �رصيبية 
�آمن���ة”، وه���ي وجهات تفر����س �رصية 

كبرية على بيانات �ملودعني.
و�حتلت �سوي����رص� �ملرتبة �الأولى 
على موؤ�رص �ل�رصية �ملالية لعام 2015، 
وهي تع���د �أحد �أك���رب �ملر�كز �ملالية 
يف �لع���امل، فهي ت�ستح���وذ على 5 % 
من �ل�سوق �لدويل للخدمات �ملالية، 
وحت�سن���ت درجتها قليال عل���ى موؤ�رص 
�ل�رصي���ة �ملالي���ة من���ذ �لع���ام 2013؛ 
�ملب���ادر�ت  يف  ��سر�كه���ا  نتيج���ة 
�لعاملي���ة لل�سفافية، لك���ن قو�نينها 
�رصي���ة  ب�س���اأن  �ل�سارم���ة  �مل�رصفي���ة 
�حل�ساب���ات ظل���ت دون تغي���ري، م���ا 

جعلها �أبرز “�مل���الذ�ت �ل�رصيبية” يف 
�لعامل.

�ل�سوي�رصي  �لبن���وك  و�أعلن �حتاد 
يف �سبتمرب �أن م�س���ارف �لدولة تدير 
دوالر،  تريليون���ات   6.5 ب����  �أ�س���وال 
متثل �الأ�سول �الأجنبي���ة �أكرث من 50 
% منه���ا، �أي �أن �سوي�رص� ت�سبق دول 
�لع���امل كافة يف جم���ال �إد�رة �الأ�سول 

�الأجنبية.
ور�سدت �ل�سبك���ة ما يقدر ب� 21 

�إلى 32 تريلي���ون دوالر من �لرثو�ت 
�خلا�سع���ة  غ���ري  �خلا�س���ة  �ملالي���ة 
لل�رصيب���ة، �أو تلك �خلا�سع���ة لر�سوم 
�رصيبي���ة ب�سيطة، وُتق���در �لتدفقات 
�ملالية غ���ري �ل�رصعية ع���رب �حلدود ب� 
1 �إل���ى 1.6 تريلي���ون دوالر، �أي م���ا 
يو�زي ع�رص�ت �أ�سعاف حجم �ملعونات 
�الأمريكي���ة لل���دول �الأك���رث �حتياج���اً 

و�لتي تبلغ 135 مليار دوالر.
�إفريقي���ا وحدها  و�سه���دت دول 

م���ن  باأك���رث  �أم���و�ل  روؤو����س  خ���روج 
تريلي���ون دوالر من���ذ �ل�سبعينات، يف 
�لوق���ت �لذي ال تتع���دى فيه �لديون 
�خلارجية لتلك �ل���دول حاجز �ل� 200 

مليار دوالر.
وال تقت����رص �أ����رص�ر �ل�رصية �ملالية 
عل���ى �ل���دول �لنامية فق���ط، فالدول 
�أي�س���ا تع���اين تد�عي���ات  �ملتقدم���ة 
ذل���ك، بتفويت ر�س���وم �رصيبية تقدر 
مبليار�ت �لدوالر�ت عليها، لكن �الأمر 

يتعدى ق�سية �ل�رص�ئب.
ويعتمد �ملوؤ�رص يف ت�سنيف �لدول 
عل���ى 15 معي���ار�ً، ومنه���ا: م�ست���وى 
�ل�رصي���ة �مل�رصفي���ة، ومتابع���ة �لدولة 
لبيانات ملكيات �ل����رصكات و�لك�سف 
�لدول���ة  ومطالب���ة  عنه���ا،  �لعلن���ي 
بياناته���ا  ع���ن  بالك�س���ف  لل����رصكات 
�حل�سابية، وكف���اءة �لنظام �ل�رصيبي، 
ومدى تعاون �لدولة مع �لدول �الأخرى 
ب�س���اأن بيان���ات �لتدفق���ات �ملالي���ة 
لديه���ا، وم���دى �اللت���ز�م بالقو�ن���ني 
�لدولي���ة لل�سفافي���ة ومكافحة غ�سل 
�الأم���و�ل، وغريها م���ن �ملعايري �لتي 
مبر�قب���ة  �لدول���ة  �لت���ز�م  تقي����س 

�لتمويالت �لدولية. 

�ساحي���ة �ل�سيف - هيئة تنظيم �الت�س���االت: �عتربت هيئة تنظيم �الت�ساالت 
يف بي���ان لها �أن �لرخي�س �ملمتاز خلدمات �لفي�سات VSAT �ملمنوح �إلى خمترب 

�جلي�س �الأمريكي ل�سو�ريخ �لدفاع �لع�سكرية ملغياً.
وج���اء يف �لبي���ان “باالإ�سارة �إل���ى �الإعالن �ل�سادر عن هيئ���ة تنظيم �الت�ساالت 
)�لهيئ���ة( �ملن�س���ور بتاري���خ 24 �سبتم���رب �ملن����رصم يف �جلريدة �لر�سمي���ة �لعدد 
)3228( و�ملوق���ع �الإلكروين للهيئة و�لذي مبوجبه �أخطرت �لهيئة �الأطر�ف ذوي 
�مل�سلحة عن عزمها باإلغاء �لرخي�س �ملمتاز خلدمات �لفي�سات VSAT �ملمنوح 
له���ا من قبل هيئ���ة تنظيم �الت�ساالت مبوجب �ملر�سوم بقان���ون رقم )48( ل�سنة 
2002 �ل�س���ادر بتاري���خ 14 مار�س 2005 ودعت �الأطر�ف �إلى تقدمي مالحظاتهم 

بهذ� �خل�سو�س”.
و�أ�س���اف �لبي���ان “مبا �أن �لهيئ���ة مل تت�سل���م �أي مالحظات م���ن �الأطر�ف ذوي 
�مل�سلح���ة، وعليه يعت���رب �لرخي�س �ملمتاز خلدمات �لفي�س���ات VSAT �ملمنوح 
�إلى خمترب �جلي�س �الأمريكي ل�سو�ري���خ �لدفاع �لع�سكرية ملغًيا �عتباًر� من تاريخ 

�لن�رص يف �جلريدة �لر�سمية”.
كما �أو�سحت �لهيئة يف بيانها �أنه باالإ�سارة �إلى �الإعالن �ل�سادر عن هيئة تنظيم 
�الت�س���االت )“�لهيئة “( �ملن�س���ور بتاريخ 1 �أكتوب���ر 2015 يف �جلريدة �لر�سمية 
�لعدد )3229( و�ملوقع �الإلكروين للهيئة و�لذي مبوجبه �أخطرت �لهيئة �الأطر�ف 
ذوي �مل�سلح���ة ع���ن عزمها باإلغاء ترخي����س بد�لة �الإنرنت �ملمن���وح لها من قبل 
هيئة تنظيم �الت�ساالت مبوجب �ملر�سوم بقانون رقم )48( ل�سنة 2002 �ل�سادر 
بتاريخ 6 �سبتمرب 2009 ودعت �الأطر�ف �إلى تقدمي مالحظاتهم بهذ� �خل�سو�س.
وخت���م �لبي���ان “ومب���ا �أن �لهيئ���ة مل ت�ستلم �أي���ة مالحظات م���ن �الأطر�ف ذوي 
�مل�سلح���ة، وعلي���ه يعت���رب ترخي����س بد�ل���ة �الإنرن���ت �ملمن���وح �إلى �رصك���ة ر�بد 

تليكوميونكي�سنز ملغًيا �عتباًر� من تاريخ �لن�رص يف �جلريدة �لر�سمية”.

�ملمن�ح   ”VSAT“ إلغاء ترخي�س�
�إلى خمترب �جلي�س �لأمريكي 

لقاء مهم ي�سهم يف �إثر�ء �حلو�ر�ت 

مريز� متحدًثا رئي�ًسا باجتماع �لطاولة �مل�ستديرة ل�زر�ء �لطاقة بقطر
�ملنامة: غ���ادر �لبالد وزير �لطاقة 
متوجه���اً  �أم����س  م���ريز�  عبد�حل�س���ني 
�إل���ى دولة قطر �ل�سقيق���ة؛ للم�ساركة 
يف �أعمال �ل���دورة �ل�ساد�س���ة ملنتدى 
�لطاول���ة �مل�ستدي���رة ل���وزر�ء �لطاقة 
بدول �آ�سي���ا، و�ملزم���ع �نعقاده حتت 
رعاية �أمري دولة قط���ر �ل�سقيقة �سمو 
�ل�سي���خ متي���م ب���ن حم���د �آل ث���اين يف 
�لفرة 8 - 10 نوفمرب �ملقبل، وذلك 
بتنظي���م من وز�رة �لطاق���ة و�ل�سناعة 
�لقطرية بالتع���اون مع منتدى �لطاقة 

�لدويل. 
وير�فق وزير �لطاقة �ملدير �لعام 
ل�سوؤون �لنفط و�لغاز جا�سم �ل�سري�وي 

ومدير مكتب �لوزير �أحمد بوجريي.
و�سيك���ون مريز� �أح���د �ملتحدثني 
�لرئي�سني يف �جلل�سة �لوز�رية �خلا�سة 

بالطاقة �ملتجددة و��ستد�مة �لطاقة.
كم���ا �سي�س���ارك يف ه���ذ� �ملنتدى 

�لذي �سيفتتح���ه رئي�س �لوزر�ء ووزير 
�لد�خلي���ة بدولة قط���ر �ل�سيخ عبد�هلل 
ب���ن نا�رص �آل ثاين ع���دد كبري من وزر�ء 
�لطاق���ة م���ن دول �آ�سي���ا، وع���دد م���ن 
�ملنظم���ات �لدولية �ملعني���ة بالطاقة 
كمنظم���ة �ل���دول �مل�س���درة للبرول 

)�أوب���ك(، ومنت���دى �لطاق���ة �لعاملي، 
ومنظم���ة �الأقط���ار �لعربي���ة �مل�سدرة 
للب���رول )�أو�ب���ك(، ومنت���دى �ل���دول 
�مل�س���درة للغ���از، و�سن���دوق منظمة 
�أوبك للتنمية �لبرولي���ة، �إ�سافة �إلى 

وكالة �لطاقة �لعاملية. 

وبدوره، �أكد م���ريز� �أهمية �نعقاد 
�ملنت���دى �ل���ذي يجم���ع ب���ني �ل���دول 
للب���رول،  و�مل�ستهلك���ة  �ملنتج���ة 
خ�سو�ساً يف ظل �لظروف �ال�ستثنائية 
�لتي ت�سهدها �أ�سو�ق �لنفط �لعاملية، 
م���ا ي�ستدع���ي �ملزي���د م���ن �لت�س���اور 
و�لتن�سي���ق بني �الأط���ر�ف �لرئي�سة يف 

�ملعادلة �لنفطية.
منت���دى  �أن  �إل���ى  م���ريز�  و�أ�س���ار 
�أور�ق  بخ�سوب���ة  ميت���از  �لع���ام  ه���ذ� 
�لعم���ل �لت���ي �سيتم طرحه���ا وبحثها، 
و�لت���ي ت�س���ب يف �سال���ح ��ستق���ر�ر 
�أ�س���و�ق �لطاق���ة �لعاملي���ة، وحتفي���ز 
من���و �القت�ساد �لعامل���ي، �إ�سافة �إلى 
كون ه���ذ� �ملنت���دى فر�س���ة منا�سبة 
لاللتق���اء م���ع وزر�ء �لنف���ط و�لطاق���ة 
بدول جمل�س �لتعاون و�لدول �لعربية 
و�لدول �ل�سديقة، و�لتحاور مع �لذين 

�سي�ساركون يف �أعمال هذ� �ملنتدى. 

• �لوزير قبل مغادرته للم�ساركة يف �الجتماع	

جلنة تقنية �ملعل�مات و�لت�سالت 
ت�ست�سيف غرفة �ل�رسقية 

�ل�سناب����س - بيت �لتجار: عقدت جلنة تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت بغرفة جتارة 
و�سناع���ة �لبحرين �جتماعها �ل���دوري، حيث تر�أ�س �الجتماع نائ���ب رئي�س �للجنة مازن 

�ل�سهابي.
 وج���رت خالل �الجتماع مناق�سة �أجندة �الجتم���اع �ملزمع عقده للجنة مع جلنة تقنية 
�ملعلوم���ات و�الت�ساالت بغرف���ة �ل�رصقية باململك���ة �لعربية �ل�سعودي���ة خالل نوفمرب 
�حلايل مبق���ر بيت �لتجار، و�لذي ياأت���ي ملتابعة جدول �أعم���ال �للجنتني، ويهدف �إلى 

تعزيز �لتعاون يف جمال تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت بني �لبلدين �ل�سقيقني.
كم���ا مّت خالل �الجتماع �لذي عقد موؤخر� يف مقر بي���ت �لتجار مناق�سة م�ساركة وفد 
م���ن �أع�ساء جلنة تقني���ة �ملعلومات و�الت�س���االت يف عدد من �لفعالي���ات و�ملعار�س 
�ملحلي���ة و�الإقليمي���ة و�لدولية بهدف �ال�ستفادة من �خل���رب�ت و�ل�سعي لتطوير قطاع 

تقنية �ملعلومات و�الت�ساالت يف مملكة �لبحرين.

• �جتماع �للجنة	


