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�أريزون���ا  -روي�ت�رز :ق���ال رئي�س جمل�س
االحتياط���ي االحت���ادي (البن���ك املرك���زي
الأمريكي) يف �سان فران�سي�سكو جون وليامز
�إن���ه يف الوقت ال���ذي �أو�شكت في���ه الواليات
املتح���دة على حتقيق احل���د الأق�صى ملعدل
التوظي���ف واحتم���ال ارتف���اع الت�ضخ���م �إلى
امل�ستويات امل�ستهدفة ،ف�إن اخلطوة التالية
يج���ب �أن تك���ون بدء زي���ادة �أ�سع���ار الفائدة
تدريجيا ً.

www.albiladpress.com e-mail: business@albiladpress.com

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

الإيجارات ال�سكنية يف دبي تنخف�ض % 2
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�أبوظبي  -م��ص�رف �أبوظبي الإ�سالمي� :أفاد �أحدث تقرير عق���اري مل�رصف �أبوظبي الإ�سالمي
�أن �أ�سع���ار �إيجارات العقارات ال�سكنية يف �إمارة دب���ي ،انخف�ضت بن�سبة  % 2خالل الربع الثالث
من العام .2015
كم���ا انخف�ضت القيمة الر�أ�سمالية لل�شقق املكتملة بن�سب���ة  % 9على �أ�سا�س �سنوي ،حيث
مت ت�سجي���ل �أعلى ن�سب���ة انخفا�ض يف امل�شاريع العقارية الرئي�سة التي �شهدت ارتفاعا ً كبرياً يف
معدل املبيعات منذ الن�صف الثاين من العام .2013
وعلى �صعيد املعرو�ض ،فتم طرح نحو  2000وحدة جديدة خالل الربع الثالث ،معظمها يف
مناطق امل�شاريع العقارية املُعدة للإيجار.
وانخف����ض �إجمايل قيمة معام�ل�ات ال�شقق ال�سكنية بن�سبة  % 8.6عل���ى �أ�سا�س ربع �سنوي،
لي�ص���ل �إل���ى  4.22مليار درهم يف الربع الثالث من  2015مقارنة مع  4.62مليار درهم يف الربع
الثاين من العام ذاته.

اقتصاد

ب�سبب هبوط �أ�سعار النفط والأو�ضاع االقت�صادية العاملية

انخفـــا�ض �أ�سعـــار طن احلــديــد  % 20منـذ �أغ�سطــ�س
$

زينب العكري

�أك���د ع���دد من املهتم�ي�ن يف قطاع املق���اوالت والإن�ش���اءات يف البحرين
انخفا�ض �أ�سعار طن احلديد بن�سب ترتاوح بني � 10إلى  % 20منذ �أغ�سط�س
املا�ضي.

و�أو�ضح���وا ل���ـ “الب�ل�اد” �أن �أ�سباب
تراجع �سع���ر الطن يعود �إل���ى انخفا�ض
�أ�سعار النفط ،وانخفا�ض عدد امل�شاريع
العاملي���ة الكبرية ،م���ا �أدى �إلى وفرة يف
املعرو�ض من احلديد.
وق���ال املدي���ر الع���ام مل�ؤ�س�س���ة
عبدالعزي���ز ال�شم�ل�ان ملق���اوالت البناء
عب���د العزيز ال�شم�ل�ان� :إن انخفا�ض طن
“احلدي���د” بن�سبة  % 10م���ن � 250إلى
 225دينارًا يف الأيام القليلة املا�ضية.
و�أ�ض���اف ال�شم�ل�ان �أن انخفا����ض
�أ�سع���ار احلدي���د يرج���ع �إل���ى العر����ض
والطلب ،حيث �أن انخفا�ض الطلب �أدى
خلف����ض �أ�سعاره ،حت���ى ال يتكد�س لدى
املوردي���ن؛ ب�سبب �رسعة تلف���ه وتطلّب
توف�ي�ر مكان مالئم لتخزينه بحكم حجمه

ووزنه.
و�أ�شار ال�شم�ل�ان �إلى �أن �سوق البناء
والت�شيي���د يف مملك���ة البحري���ن يع���اين
م���ن الرك���ود ،متوقع���ا ً �أن ي�ستم���ر حتى
�أواخر العام اجل���اري� ،إال �إذا كانت هناك
توزيع���ات لبي���وت الإ�س���كان يف العي���د
الوطني القادم يف دي�سمرب.
م���ن جانب���ه ،ق���ال مق���اول �أبني���ة
و�إن�ش���اءات يف البحرين �صالح القائد� :إن
�أ�سعار طن احلديد انخف�ضت بن�سبة 20
 %منذ �أغ�سط����س املا�ضي ،حيث �سجل
�سع���ر طن احلدي���د امل�ست���ورد من قطر
 210مقابل  260دينارًا.
و�أو�ضح القائد �أن �أ�سباب االنخفا�ض
ترج���ع �إل���ى انخفا�ض البور�ص���ة عامليًا،
�إ�ضاف���ة لرتاج���ع الطلب عل���ى احلديد؛

�إلغاء ترخي�ص “ ”VSATاملمنوح
�إلى خمترب اجلي�ش الأمريكي
�ضاحي���ة ال�سيف  -هيئة تنظيم االت�ص���االت :اعتربت هيئة تنظيم االت�صاالت
يف بي���ان لها �أن الرتخي�ص املمتاز خلدمات الفي�سات  VSATاملمنوح �إلى خمترب
اجلي�ش الأمريكي ل�صواريخ الدفاع الع�سكرية ملغيا ً.
وج���اء يف البي���ان “بالإ�شارة �إل���ى الإعالن ال�صادر عن هيئ���ة تنظيم االت�صاالت
(الهيئ���ة) املن�ش���ور بتاري���خ � 24سبتم�ب�ر املن��ص�رم يف اجلريدة الر�سمي���ة العدد
( )3228واملوق���ع الإلكرتوين للهيئة والذي مبوجبه �أخطرت الهيئة الأطراف ذوي
امل�صلحة عن عزمها ب�إلغاء الرتخي�ص املمتاز خلدمات الفي�سات  VSATاملمنوح
له���ا من قبل هيئ���ة تنظيم االت�صاالت مبوجب املر�سوم بقان���ون رقم ( )48ل�سنة
 2002ال�ص���ادر بتاري���خ  14مار�س  2005ودعت الأطراف �إلى تقدمي مالحظاتهم
بهذا اخل�صو�ص”.
و�أ�ض���اف البي���ان “مبا �أن الهيئ���ة مل تت�سل���م �أي مالحظات م���ن الأطراف ذوي
امل�صلح���ة ،وعليه يعت�ب�ر الرتخي�ص املمتاز خلدمات الفي�س���ات  VSATاملمنوح
�إلى خمترب اجلي�ش الأمريكي ل�صواري���خ الدفاع الع�سكرية ملغيًا اعتبارًا من تاريخ
الن�رش يف اجلريدة الر�سمية”.
كما �أو�ضحت الهيئة يف بيانها �أنه بالإ�شارة �إلى الإعالن ال�صادر عن هيئة تنظيم
االت�ص���االت (“الهيئة “) املن�ش���ور بتاريخ � 1أكتوب���ر  2015يف اجلريدة الر�سمية
العدد ( )3229واملوقع الإلكرتوين للهيئة والذي مبوجبه �أخطرت الهيئة الأطراف
ذوي امل�صلح���ة ع���ن عزمها ب�إلغاء ترخي����ص بدالة الإنرتنت املمن���وح لها من قبل
هيئة تنظيم االت�صاالت مبوجب املر�سوم بقانون رقم ( )48ل�سنة  2002ال�صادر
بتاريخ � 6سبتمرب  2009ودعت الأطراف �إلى تقدمي مالحظاتهم بهذا اخل�صو�ص.
وخت���م البي���ان “ومب���ا �أن الهيئ���ة مل ت�ستلم �أي���ة مالحظات م���ن الأطراف ذوي
امل�صلح���ة ،وعلي���ه يعت�ب�ر ترخي����ص بدال���ة الإنرتن���ت املمن���وح �إلى �رشك���ة رابد
تليكوميونكي�شنز ملغيًا اعتبارًا من تاريخ الن�رش يف اجلريدة الر�سمية”.

•عبدالعزيز ال�شمالن

•�أحمد املحمود

ب�سب���ب ع���دم وج���ود م�شاري���ع عاملي���ة
كب�ي�رة ،ما �أدى �إلى وف���رة يف املعرو�ض
مقابل انخفا�ض يف الطلب.
و�أ�ش���ار القائ���د �إل���ى �أن الأ�سع���ار
�ست�ستق���ر عل���ى م���ا ه���ي علي���ه ،وتغري
الأ�سع���ار �سيب���د�أ م���ع ارتف���اع الطل���ب،
الفتًا �إل���ى �أن الو�ضع فر�ص���ة لأ�صحاب
امل�شاري���ع العقاري���ة ،حي���ث �أن ذل���ك

�سيقلل من تكلفة البناء.
وب���دوره ،قال املدير الإداري ملركز
ال��ش�رق الأو�س���ط للتج���ارة واملق���اوالت
�أحمد املحم���ود� :إن �أ�سع���ار طن احلديد
يف �رشكت���ه م�ستقرة منذ فرباير املا�ضي
دون �أي تغيري يذكر يف الوقت اجلاري.
و�أ�ض���اف املحم���ود �أن ط���ن احلديد
القط���ري  232دين���ارًا ،فيم���ا بل���غ طن

البحرين الـ  9يف م�ؤ�رش ال�رسية املالية عامليًا
الريا�ض � -أرقام :احتلت البحرين
املرتب���ة التا�سع���ة عامليً���ا يف م�ؤ��ش�ر
ال�رسي���ة املالي���ة  2015ال���ذي تع���ده
�شبكة العدالة ال�رضيبية ،بينما احتلت
لبن���ان املرتب���ة ال�سابع���ة والإم���ارات
العا�رشة.
وي�صن���ف امل�ؤ��ش�ر ال���دول وفق���ا ً
لقدر ال�رسية ال���ذي توفره للتدفقات
النقدية الواف���دة �إليها ،بغ�ض النظر
عن النتائج التي ترتتب على ذلك.
و�إن الدول الت���ي توفر �أكرب قدر
م���ن ال�رسي���ة تعترب “م�ل�اذات �رضيبية
�آمن���ة” ،وه���ي وجهات تفر����ض �رسية
كبرية على بيانات املودعني.
واحتلت �سوي��س�را املرتبة الأولى
على م�ؤ�رش ال�رسية املالية لعام ،2015
وهي تع���د �أحد �أك�ب�ر املراكز املالية
يف الع���امل ،فهي ت�ستح���وذ على % 5
من ال�سوق الدويل للخدمات املالية،
وحت�سن���ت درجتها قليال عل���ى م�ؤ�رش
ال�رسي���ة املالي���ة من���ذ الع���ام 2013؛
نتيج���ة ا�شرتاكه���ا يف املب���ادرات
العاملي���ة لل�شفافية ،لك���ن قوانينها
امل�رصفي���ة ال�صارم���ة ب�ش����أن �رسي���ة
احل�ساب���ات ظل���ت دون تغي�ي�ر ،م���ا

جعلها �أبرز “امل�ل�اذات ال�رضيبية” يف
العامل.
و�أعلن احتاد البن���وك ال�سوي�رسي
يف �سبتمرب �أن م�ص���ارف الدولة تدير
�أ�ص���وال ب���ـ  6.5تريليون���ات دوالر،
متثل الأ�صول الأجنبي���ة �أكرث من 50
 %منه���ا� ،أي �أن �سوي�رسا ت�سبق دول
الع���امل كافة يف جم���ال �إدارة الأ�صول
الأجنبية.
ور�صدت ال�شبك���ة ما يقدر بـ 21

مريزا متحدثً ا رئي�سً ا باجتماع الطاولة امل�ستديرة لوزراء الطاقة بقطر

•الوزير قبل مغادرته للم�شاركة يف االجتماع

الذي �سيفتتح���ه رئي�س الوزراء ووزير
الداخلي���ة بدولة قط���ر ال�شيخ عبداهلل
ب���ن نا�رص �آل ثاين ع���دد كبري من وزراء
الطاق���ة م���ن دول �آ�سي���ا ،وع���دد م���ن
املنظم���ات الدولية املعني���ة بالطاقة
كمنظم���ة ال���دول امل�ص���درة للبرتول

احلديد الإمارات���ي  225دينارًا ،مبينًا �أن
غالبي���ة الطلب يف البحري���ن يرتكز على
القطري ب�سبب جودته.
و�أك���د املحم���ود �أن ب���طء النم���و
االقت�ص���ادي عاملي���ا ً ه���و م���ا �أدى �إل���ى
االنخفا����ض يف الطل���ب والب���طء يف
امل�شاري���ع العقاري���ة ،م�ش�ي�رً ا �إل���ى �أن
غالبي���ة امل�ستثمرين مازال���وا متخوفني

من هبوط �أ�سعار النفط.
وتوقع املحم���ود �أن ي���زداد الطلب
يف الف�ت�رة املقبلة؛ ب�سبب انتهاء مو�سم
ال�صيف� ،إ�ضافة �إلى �أن احلكومة �ستقوم
بتوزيع بع�ض امل�شاريع الإ�سكانية خالل
ال�شهر املقبل تزامنا ً مع العيد الوطني،
م���ا �سي�ؤدي �إلى زرع مزي���د من الثقة يف
االقت�صاد املحلي.

�سوي�رسا يف املرتبة الأولى

لقاء مهم ي�سهم يف �إثراء احلوارات

املنامة :غ���ادر البالد وزير الطاقة
عبداحل�س�ي�ن م�ي�رزا �أم����س متوجه���ا ً
�إل���ى دولة قطر ال�شقيق���ة؛ للم�شاركة
يف �أعمال ال���دورة ال�ساد�س���ة ملنتدى
الطاول���ة امل�ستدي���رة ل���وزراء الطاقة
بدول �آ�سي���ا ،واملزم���ع انعقاده حتت
رعاية �أمري دولة قط���ر ال�شقيقة �سمو
ال�شي���خ متي���م ب���ن حم���د �آل ث���اين يف
الفرتة  10 - 8نوفمرب املقبل ،وذلك
بتنظي���م من وزارة الطاق���ة وال�صناعة
القطرية بالتع���اون مع منتدى الطاقة
الدويل.
ويرافق وزير الطاقة املدير العام
ل�ش�ؤون النفط والغاز جا�سم ال�شرياوي
ومدير مكتب الوزير �أحمد بوجريي.
و�سيك���ون مريزا �أح���د املتحدثني
الرئي�سني يف اجلل�سة الوزارية اخلا�صة
بالطاقة املتجددة وا�ستدامة الطاقة.
كم���ا �سي�ش���ارك يف ه���ذا املنتدى

•انخفا�ض طن “احلديد” من � 250إلى  225دينارًا

(�أوب���ك) ،ومنت���دى الطاق���ة العاملي،
ومنظم���ة الأقط���ار العربي���ة امل�صدرة
للب�ت�رول (�أواب���ك) ،ومنت���دى ال���دول
امل�ص���درة للغ���از ،و�صن���دوق منظمة
�أوبك للتنمية البرتولي���ة� ،إ�ضافة �إلى
وكالة الطاقة العاملية.

وبدوره� ،أكد م�ي�رزا �أهمية انعقاد
املنت���دى ال���ذي يجم���ع ب�ي�ن ال���دول
املنتج���ة وامل�ستهلك���ة للب�ت�رول،
خ�صو�صا ً يف ظل الظروف اال�ستثنائية
التي ت�شهدها �أ�سواق النفط العاملية،
م���ا ي�ستدع���ي املزي���د م���ن الت�ش���اور
والتن�سي���ق بني الأط���راف الرئي�سة يف
املعادلة النفطية.
و�أ�ش���ار م�ي�رزا �إل���ى �أن منت���دى
ه���ذا الع���ام ميت���از بخ�صوب���ة �أوراق
العم���ل الت���ي �سيتم طرحه���ا وبحثها،
والت���ي ت�ص���ب يف �صال���ح ا�ستق���رار
�أ�س���واق الطاق���ة العاملي���ة ،وحتفي���ز
من���و االقت�صاد العامل���ي� ،إ�ضافة �إلى
كون ه���ذا املنت���دى فر�ص���ة منا�سبة
لاللتق���اء م���ع وزراء النف���ط والطاق���ة
بدول جمل�س التعاون والدول العربية
والدول ال�صديقة ،والتحاور مع الذين
�سي�شاركون يف �أعمال هذا املنتدى.

�إلى  32تريلي���ون دوالر من الرثوات
املالي���ة اخلا�ص���ة غ�ي�ر اخلا�ضع���ة
لل�رضيب���ة� ،أو تلك اخلا�ضع���ة لر�سوم
�رضيبي���ة ب�سيطة ،وتُق���در التدفقات
املالية غ�ي�ر ال�رشعية ع�ب�ر احلدود بـ
� 1إل���ى  1.6تريلي���ون دوالر� ،أي م���ا
يوازي ع�رشات �أ�ضعاف حجم املعونات
الأمريكي���ة لل���دول الأك�ث�ر احتياج���ا ً
والتي تبلغ  135مليار دوالر.
و�شه���دت دول �إفريقي���ا وحدها

خ���روج ر�ؤو����س �أم���وال ب�أك�ث�ر م���ن
تريلي���ون دوالر من���ذ ال�سبعينات ،يف
الوق���ت الذي ال تتع���دى فيه الديون
اخلارجية لتلك ال���دول حاجز الـ 200
مليار دوالر.
وال تقت��ص�ر �أ��ض�رار ال�رسية املالية
عل���ى ال���دول النامية فق���ط ،فالدول
املتقدم���ة �أي�ض���ا تع���اين تداعي���ات
ذل���ك ،بتفويت ر�س���وم �رضيبية تقدر
مبليارات الدوالرات عليها ،لكن الأمر
يتعدى ق�ضية ال�رضائب.
ويعتمد امل�ؤ�رش يف ت�صنيف الدول
عل���ى  15معي���اراً ،ومنه���ا :م�ست���وى
ال�رسي���ة امل�رصفي���ة ،ومتابع���ة الدولة
لبيانات ملكيات ال��ش�ركات والك�شف
العلن���ي عنه���ا ،ومطالب���ة الدول���ة
لل��ش�ركات بالك�ش���ف ع���ن بياناته���ا
احل�سابية ،وكف���اءة النظام ال�رضيبي،
ومدى تعاون الدولة مع الدول الأخرى
ب�ش����أن بيان���ات التدفق���ات املالي���ة
لديه���ا ،وم���دى االلت���زام بالقوان�ي�ن
الدولي���ة لل�شفافي���ة ومكافحة غ�سل
الأم���وال ،وغريها م���ن املعايري التي
تقي����س الت���زام الدول���ة مبراقب���ة
التمويالت الدولية.

جلنة تقنية املعلومات واالت�صاالت
ت�ست�ضيف غرفة ال�رشقية

•اجتماع اللجنة

ال�سناب����س  -بيت التجار :عقدت جلنة تقنية املعلومات واالت�صاالت بغرفة جتارة
و�صناع���ة البحرين اجتماعها ال���دوري ،حيث تر�أ�س االجتماع نائ���ب رئي�س اللجنة مازن
ال�شهابي.
وج���رت خالل االجتماع مناق�شة �أجندة االجتم���اع املزمع عقده للجنة مع جلنة تقنية
املعلوم���ات واالت�صاالت بغرف���ة ال�رشقية باململك���ة العربية ال�سعودي���ة خالل نوفمرب
احلايل مبق���ر بيت التجار ،والذي ي�أت���ي ملتابعة جدول �أعم���ال اللجنتني ،ويهدف �إلى
تعزيز التعاون يف جمال تقنية املعلومات واالت�صاالت بني البلدين ال�شقيقني.
مت خالل االجتماع الذي عقد م�ؤخرا يف مقر بي���ت التجار مناق�شة م�شاركة وفد
كم���ا ّ
م���ن �أع�ضاء جلنة تقني���ة املعلومات واالت�ص���االت يف عدد من الفعالي���ات واملعار�ض
املحلي���ة والإقليمي���ة والدولية بهدف اال�ستفادة من اخل�ب�رات وال�سعي لتطوير قطاع
تقنية املعلومات واالت�صاالت يف مملكة البحرين.

