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هي���وز” ( )BHI.Nللخدم���ات النفطي���ة
انخفا����ض عدد من�ص���ات التنقيب عن النفط
يف الوالي���ات املتح���دة للأ�سب���وع الرابع على
الت���وايل .وك�شفت البيانات ع���ن هبوط عدد
من�ص���ات التنقي���ب ع���ن النف���ط يف �أم�ي�ركا
مبقدار � 3إلى  351خالل الأ�سبوع املنتهي يف
� 15أبريل ،بانخفا�ض مقداره  383من الفرتة
نف�سها يف العام املا�ضي.
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ا�ستمرار انخفا�ض من�صات
التنقيب عن النفط ب�أمريكا

اتفاق لإقرا�ض تون�س  2.8مليار دوالر

العدد 2742
األحد  17أبريل 2016
 10رجب 1437

وا�شنط���ن  -رويرتز :قال �صن���دوق النقد الدويل �إنه تو�صل التف���اق �أويل مل�ساعدة تون�س
بربنامج قر�ض مدته �أربع �سنوات بقيمة نحو  2.8مليار دوالر مرتبط ب�إ�صالحات اقت�صادية.
ويتوقف برنامج القر�ض على موافقة املجل�س التنفيذي لل�صندوق يف ال�شهر املقبل.
وق���ال رئي����س بعثة ال�صن���دوق �أمني ماتي �إلى تون����س يف بيان �إن القر����ض �سيدعم �أهدف
احلكومة التون�سية؛ لتعزيز النمو وخلق الوظائف ومعاجلة مواطن ال�ضعف.
و�أ�ض���اف “لهذه الغاية ...يرك���ز الربنامج الذي يدعمه ال�صندوق عل���ى تعزيز اال�ستثمارات
العام���ة وجعل النظ���ام ال�رضيبي �أكرث �إن�صاف���ا وعدال وحت�سني ح�صول ال��ش�ركات ال�صغرية على
التمويل” .وقال م�س�ؤول حكومي تون�س���ي لرويرتز �إن تون�س �ستلج�أ للأ�سواق العاملية الأ�سبوع
املقبل لإ�صدار �سندات بقيمة مليار يورو؛ �سعيا لتغطية جزء من عجز موازنتها.
وتواجه تون�س �صعوبات مع تراجع �إيراداتها من ال�سياحة بعد ثالثة هجمات نفذها م�سلحون
العام املا�ضي واحتجاجات ب�سبب البطالة والتنمية يف بداية هذا العام.

اقتصاد

وزير الطاقة :مباحثات الدوحة لإعادة التوازن �إلى �سوق النفط
املنامة  -الهيئة الوطنية للنفط
والغ���از :غ���ادر الب�ل�اد م�س���اء �أم����س
(ال�سب���ت) عبداحل�س�ي�ن م�ي�رزا وزير
الطاق���ة متوجها ً ال���ى الدوحة بدولة
قطر للم�شارك���ة يف االجتماع اخلا�ص
ب���دول الأوبك وغري الأوبك (OPEC
.)& Non OPEC
و�سيعق���د االجتم���اع ي���وم غ���د
(الأحد) بفن���دق �شريات���ون الدوحة،

فيما ت�أتي امل�شاركة بناء على الدعوة
الت���ي تلقاه���ا م���ن نظ�ي�ره القطري
وزي���ر الطاقة وال�صناع���ة بدولة قطر
ال�شقيقة حممد ال�سادة.
ويف ت�رصي���ح لوزي���ر الطاقة ،قال
في���ه �إن امل�شاركة يف هذا االجتماع -
جنب���ا ً الى جنب مع ال���وزراء املعنيني
ب�ش����ؤون النف���ط م���ن خمتل���ف دول
الع���امل  -ميث���ل �أهمي���ة بالغ���ة نظرا ً

وزير املالية :تهيئة العوامل
الالزمة الزدهار امل�صارف

مل���ا ت�شه���ده الأ�س���واق العاملية من
حتديات يف هبوط �أ�سعار النفط و�أثر
ذلك على االقت�صاد الدويل.
و�أ�ض���اف �أن احل�ض���ور يف ه���ذا
التجم���ع العامل���ي ي�سه���م يف �إج���راء
اللق���اءات والتباح���ث ب�ش����أن الو�ضع
العاملي لأ�سواق النفط والعمل على
اف�ض���ل ال�سبل التي من �ش�أنها �إعادة
التوازن �إلى �سوق النفط العاملية.

•وزير الطاقة

م�صادر� :إيران لن حت�رض حمادثات جتميد الإنتاج يف الدوحة اليوم ...ال�سعودية:

•خالل اللقاء

�أ�سعار النفط لي�ست معركتنا ...و�سندعم �أي اتفاق لـ “�أوبك”
روي��ت�رز  -بلومب��ي�رغ  -لن����دن� :أك����د ويل ويل
العه����د ال�سع����ودي الأم��ي�ر حممد ب����ن �سلم����ان �أن
اململكة لي�ست قلقة م����ن انخفا�ض �أ�سعار النفط،
م�ش��ي�را ً �إلى �أن �أ�سعار النف����ط لي�ست معركتنا ،بل
معركة دول تع����اين الأ�سعار املنخف�ض����ة ،مو�ضحا ً
�أن اململك����ة �ستدع����م �أي اتف����اق جماع����ي ملنظمة
“�أوبك”.
و�أ�ضاف يف مقابلة له مع وكالة “بلومبريغ” �أن
اململكة �ستحافظ على ح�صة �سوقية قدرها 10.3
�إل����ى  10.4ماليني برميل يومي����ا ً يف حال التو�صل
التفاق تثبيت الإنتاج.
وق����ال الأم��ي�ر حمم����د�“ :أن����ا ال �أق��ت�رح زي����ادة
الإنتاج ،لك����ن ب�إمكاننا زيادته” ،م�شريا �إلى �إمكان
زي����ادة �إنتاج اململك����ة مبليون برمي����ل يوميا على
الفور و�صوال �إلى  11.5مليون برميل ،و�إلى 12.5
مليون برميل على مدى � 6إلى � 9أ�شهر.
وق����ال�“ :إن اململكة �إذا و�سع����ت ا�ستثماراتها
بالنفط ،ف�إن بو�سعها الو�صول �إلى طاقة �إنتاجية
قدرها  20برميل يوميا.
و�أو�ض����ح �أنه يف حال ع����دم التو�صل �إلى اتفاق
لتثبيت الإنتاج ،ف�إن اململكة لن تفوت �أي فر�صة
لبيع نفطه����ا ،ولي�ست قلقة م����ن انخفا�ض �أ�سعار
الب��ت�رول؛ لأن لديها براجمه����ا التي ال حتتاج �سعر
نفط عاليا حتى يتم تنفيذها.
وتابع الأم��ي�ر حممد بن �سلمان �أن الريا�ض لن
تثب����ت �إنتاج النفط حتى يفعل البقي����ة ،م�ؤكدا ً �أن
اململكة �ستدعم �أي اتفاق جماعي لـ “�أوبك”.
ويف تطور �آخر ،قال م�صدران مطلعان لرويرتز
�إن �إيران لن حت�رض اجتماعا لدول من �أوبك وخارجها
ملناق�ش����ة جتمي����د م�ستوي����ات الإنت����اج النفط����ي

املنام���ة  -وزارة املالي���ة :عقد وزي���ر املالية ال�شيخ �أحمد ب���ن حممد �آل خليفة
اجتماع�ي�ن م���ع عدد من كب���ار امل�س�ؤول�ي�ن مبجموعت���ي “�ستان���درد ت�شارترد”
و( )HSBCامل�رصفيتني الدوليتني.

ج���اء االجتماع يف �سياق م�شاركت���ه يف اجتماعات الربيع للبنك ال���دويل و�صندوق النقد
الدويل بالعا�صمة الأمريكية (وا�شنطن).
ومت يف االجتماع�ي�ن بح���ث �سبل دعم وتطوي���ر التعاون مع امل�ؤ�س�ست�ي�ن يف املجاالت
املالي���ة وامل�رصفي���ة واال�ستثمارية .ونوه الوزي���ر بالأن�شطة املتعددة الت���ي تبا�رشها �أفرع
املجموعت�ي�ن يف مملكة البحرين .و�أكد االهتمام الكب�ي�ر الذي توليه احلكومة لدعم القطاع
املايل وامل��ص�ريف باعتباره ركيزة �أ�سا�سية من ركائز االقت�ص���اد الوطني ،وتهيئة العوامل
الالزمة الزدهار �أن�شطة امل�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية الدولية العاملة يف اململكة .كما مت
ا�ستعرا�ض التطورات وامل�ستجدات اجلارية على �صعيد االقت�صاد العاملي.

“�سيدات الأعمال” تتلقى دعوة
للم�ؤمتر االقت�صادي يف الهند

•اتفاق خلف�ض الإنتاج �رشط ل�صعود الأ�سعار

واملقرر يف العا�صمة القطرية الدوحة اليوم الأحد.
ومل يك����ن م����ن املق����رر �أن يح�رض وزي����ر النفط
الإي����راين االجتماع ،لكن �إي����ران كان من املفرت�ض
�أن تر�سل ممثال عنها.
وقال����ت �إي����ران �إنه����ا لن تن�ض����م �إل����ى اتفاق
لتجمي����د الإنت����اج؛ لأنه����ا ت�سع����ى لزي����ادة �إنتاجها
النفط����ي و�إعادة ح�صتها يف ال�س����وق �إلى ما كانت
عليه قبل العقوبات.
من جهة ثانية ،قال نائب وزير النفط الإيراين
�أم�����س ال�سب����ت �إن �إنتاج �إي����ران م����ن النفط جتاوز
بالفع����ل  3.5مالي��ي�ن برميل يومي����ا ،و�إنها ت�سعى
لزي����ادة �ص����ادرات النف����ط والغ����از خ��ل�ال ال�شهر
املقب����ل .ونقل����ت وكال����ة اجلمهوري����ة الإ�سالمي����ة
الإيراني����ة للأنب����اء ع����ن رك����ن الدين ج����وادي قوله
“�ص����ادرات النف����ط اخلام الإي����راين �ستزي����د �إلى
ملي����وين برميل يوميا يف ال�شه����ر املقبل ،و�ستزيد

�أي�ض����ا �صادرات نواجت تكثيف الغ����از بن�سبة ع�رشة
باملئة ال�شهر املقبل”.
�إلى ذلك� ،ستبعد خبري الطاقة والنفط ع�صام
امل����رزوق ،و�ص����ول اجتم����اع املنتج��ي�ن يف الدوحة
الأحد؛ بهدف بحث جتمي����د الإنتاج عند م�ستويات
يناير املا�ض����ي� ،إلى “�آلية ملزم����ة للتحكم ب�إنتاج
كل دولة”.
وتوق����ع امل����رزوق �ضم����ن برنام����ج “م�ستقبل
الطاق����ة” �أال يزيد ت�أثري االجتماع على الأ�سعار مما
علي����ه يف الوقت احلايل؛ لأن االجتم����اع لن ي�ؤثر يف
حال العر�ض املتفوق على الطلب ب�شكل كبري.
وا�ش��ت�رط اخلب��ي�ر النفط����ي ،ح����دوث اتف����اق
خلف�ض �إنت����اج النفط؛ م����ن �أجل �صع����ود للأ�سعار
ب�أعل����ى م����ن امل�ستويات احلالي����ة .و�أغل����ق النفط
ت����داوالت الأ�سب����وع عن����د  43.1دوالرا خلام برنت
القيا�سي العاملي.

ال�سناب�س  -بيت التجار :التقت رئي�سة جلنة �سيدات الأعمال بغرفة جتارة و�صناعة
البحري���ن وع�ضو جمل�س الإدارة �أفنان الزي���اين ،ممثلة املنظمة العاملية ل�سيدات
الأعم���ال هاربني �أرورا ،بح�ضور عدد من �أع�ضاء اللجنة� ،إذ قدمت الدعوة ل�سيدات
الأعمال البحرينيات؛ للم�شاركة يف امل�ؤمتر ال�سنوي الدويل االقت�صادي لل�سيدات
 2016الذي �سيعقد يف الفرتة بني  16و 21مايو  2016يف جمهورية الهند.

و�أ�شادت الزياين ،بجهود املنظمة العاملية ل�سيدات الأعمال ،كما رحبت بتعاون اللجنة
م���ع املنظمة الذي ت�شكل جتمعا �ضخما ل�سيدات الأعم���ال من خمتلف �أنحاء العامل ،وتهدف
ب�شكل �أ�سا�س �إلى تقوية روابط الأخوة بني �سيدات الأعمال يف العامل وتعزيز مكانة املر�أة
الأم واملر�أة العاملة.
كم���ا �أكدت الزياين� ،أهمية م�شاركة اللجنة يف ه���ذه النوعية من الفعاليات والتجمعات
الدولية.
و�أ�ش���ارت �إلى �أن ذل���ك من �ش�أنه �أن يزيد م���ن الت�شبيك بني �سي���دات الأعمال ويدعم
ن�شاطاته���ا ،وي�سه���م يف تبادل التج���ارب الناجحة ،ويعزز من موق���ع البحرين على اخلريطة
االقت�صادي���ة ومزايا جذبها لال�ستثمارات العاملي���ة ،وي�سلط ال�ضوء على ق�صة جناح املر�أة
البحرينية على الأ�صعدة كافة.

�إغالق املحجر ي�ؤخر ت�سليم امل�شاريع وطن احلديد بـ  210دنانري ...مقاولون لـ “:”$

ت�سهيالت القرو�ض ت�ساهم يف زيادة الطلب على مواد البناء
$

زينب العكري

�أك���د مقاول���و بناء �أن مواد البناء متوافرة يف ال�سوق املحلية دون نق�صان ،و�أن �أ�سعار مواد البناء م�ستقرة ،مع توقعاتهم بارتفاعها خالل الفرتة
املقبلة ،عازين ذلك �إلى ارتفاع �أ�سعار البرتول.

و�أو�ضح���وا ل���ـ “الب�ل�اد” ت�رسيع احل�ص���ول على
القرو����ض م���ن قب���ل اجله���ات املعني���ة والبن���وك
التجارية� ،إ�ضافة �إلى ازدي���اد املخططات ال�سكنية
�ساهم���ت يف زيادة الطلب على مواد البناء و�أنع�شت
�سوق العقار يف البحرين.
وق���ال املدي���ر الإداري ملرك���ز ال��ش�رق الأو�سط
للتجارة واملقاوالت� ،أحمد املحمود� ،أن �أ�سعار مواد
البن���اء م�ستق���رة ،متوقع���ا �أن ترتفع �أ�سع���ار املواد
امل�ستوردة خالل الفرتة املقبلة.
و�أ�ضاف �أن جميع مواد البناء متوافرة يف ال�سوق
دون �أي نق�صان ،الفتًا �إلى �أن �سعر “الريدميك�س”
يف تذبذب م�ستمر خالل الف�ت�رة املا�ضية ،وبح�سب
كالم املوردي���ن ،ف����إن �أ�سع���ار جمي���ع م���واد البناء
�ست�صعد ب�سبب ارتفاع �أ�سعار البرتول.
و�أو�ض���ح �أن �سعر طن احلدي���د و�صل �إلى 210
دنان�ي�ر يف الفرتة الأخ�ي�رة ،م�شريًا �إلى ت����أزم �سوق
العق���ار؛ ب�سب���ب نق����ص الأحج���ار بع���د �أن مت غل���ق
املحجر ،م�ؤكدًا �أن �شح احلجر �سبب ركودا يف ال�سوق
مع ت�أخري يف ت�سليم امل�شاريع وارتفاع التكاليف.
و�أ�ش���ار �إل���ى �أن املقاول�ي�ن يدب���رون �أموره���م
بطل���ب الكميات م���ن مقاولني �آخري���ن �أو عند حفر
الأرا�ض���ي يف خمتلف مناطق البحري���ن ،مت�سائال عن
احلل���ول التي من املفرت����ض �أن حتل تل���ك الأزمة،
حيث �إن �أزمة الأحجار �ستكرب �شيئا ف�شيئا.

•عبدالعزيز ال�شمالن

وعن م�ستويات الطلب ،قال املحمود �إن الطلب
موج���ود دون ارتف���اع �أو نق�صان ب�سب���ب امل�شاريع
احلكومي���ة واخلا�ص���ة والفردية ،متوقعً���ا �أن ترتفع
وترية الطلبات بعد االنتهاء من مو�سم ال�صيف.
بدوره ،قال املدير الع���ام مل�ؤ�س�سة عبدالعزيز
ال�شم�ل�ان ملق���اوالت البن���اء ،عبدالعزي���ز ال�شمالن،
�أن �سع���ر طن احلديد و�صل �إل���ى  210دنانري �أم�س
ال�سب���ت بعد �أن كان بـ  190دينارا للطن خالل فرتة
ب�سيطة.
و�أ�ض���اف ال�شم�ل�ان �أن �شحن���ة الرم���ل �أي�ض���ا
ارتفع���ت ،حي���ث و�صل���ت ال�شحنة املتو�سط���ة �إلى

•�أحمد املحمود

 30دين���ارا بعد �أن كانت ب���ـ  25دينارا� ،إال �أن �سعر
اخلر�سانة ذات  35نيوت���ن م�ستقرة على  32دينارا
للمرت املكعب.
و�أو�ض���ح ال�شم�ل�ان �أن احل�صول عل���ى احلجارة
�أ�صبحت �صعبة املنال بعد �إغالق املحجر مع ارتفاع
�سعره���ا ب�سبب �شح الكميات ،مبينً���ا �أن املقاولني
يتبادل���ون الكمي���ات فيم���ا بينه���م عنده���ا احلاجة
وتوافره���ا ،متوقعًا �أن تبقى �أ�سع���ار املواد على ما
هي عليه.
وعن م�ستوى الطل���ب خالل الفرتة املقبلة ومع
ب���دء ال�صيف ،ق���ال �إن العمل �سيك���ون �صعبا خالل

�شه���ري يولي���و و�أغ�سط����س خ�صو�صا بع���د �أن يتم
تطبيق حظر العمل لغاية ال�ساعة  12ظهرًا فقط.
وع���ن الطل���ب احلايل� ،أك���د ال�شم�ل�ان �أن هناك
العدي���د م���ن االت�ص���االت لني���ة املواطن�ي�ن لبن���اء
منازلها ،عازيًا ذلك �إلى بدء البنوك املحلية ب�إعطاء
قرو����ض م���ع ت�سهي�ل�ات و�رسع���ة يف املوافقة على
القر����ض� ،إ�ضافة �إلى �رسع���ة احل�صول على القر�ض
من قبل وزارة الإ�سكان خالل � 6أ�شهر تقريبا.
و�أ�ضاف ال�شمالن �أن زيادة املخططات ال�سكنية
بعد �إلغاء بع����ض املزارع وتعديلها وتقطيعها على
أرا����ض �سكنية� ،ساعد املواطنني على توفري
هيئة � ٍ

م�ساكنه���م و�ساع���د املقاول�ي�ن يف احل�ص���ول على
م�رشوع جديد للبدء فيه.
م���ن جانبه ،قال املدير الع���ام مل�ؤ�س�سة البوابة
ال�شمالي���ة للمقاوالت ،علي ه�ل�ال� ،إن �سعر احلديد
ت���درج يف االنخفا�ض بع���د �أن كان �سعر الطن ي�صل
�إل���ى  250دين���ارا �إل���ى �أن و�ص���ل �إل���ى  200دينار
تقريبا يف الأيام املا�ضية.
وع���ن م�ستوى الطلب� ،أكد �أن احلركة يف ازدياد
العام اجل���اري خ�صو�صا مع وجود امل�شاريع الكبرية
احلكومي���ة ،والت���ي ت�ؤث���ر يف احلرك���ة االقت�صادية
ووتريتها.

