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 %1.9زيادة �أ�سعار النقل و %3.2والطعام وامل�شروبات..

 %0.7ن�سبة ارتفاع الت�ضخم يف البحرين ل�شهر فرباير 2018
ارتفع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
(معدل الت�ضخم) يف مملكة البحرين
خ��ل��ال ���ش��ه��ر ف��ب�راي����ر  2018ب��ن�����س��ب��ة
 %0.7مقارنة مع �شهر يناير من العام
ن��ف�����س��ه .ك��م��ا ارت���ف���ع ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي
لأ�سعار امل�ستهلك خ�لال �شهر فرباير
م����ن ع�����ام  2018م���ق���ارن���ة م����ع ال�����ش��ه��ر
نف�سه م��ن ع��ام  2017بن�سبة  .%3.1اذ
بلغ الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
 131.4نقطة خالل �شهر فرباير 2018
م��ق��ارن��ة ب�������ـ 130.5ن��ق��ط��ة خ��ل�ال �شهر
يناير  .2018وبلغ متو�سط االرتفاع يف
الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك خالل
�شهري يناير وفرباير من عام  2018ما
ن�سبته  %2.9مقارنة بالفرتة نف�سها من
عام .2017
وارت���ف���ع���ت �أ����س���ع���ار ك���ل م���ن جم��م��وع��ة
النقل بن�سبة  ،%3.2وجمموعة الطعام
وامل�������ش���روب���ات غ�ي�ر ال��ك��ح��ول��ي��ة بن�سبة
.%1.9
و ُي���ذ َك���ر �أن ال���رق���م ال��ق��ي��ا���س��ي لأ���س��ع��ار

امل�ستهلك ومعدل الت�ضخم ال�صادر من
هيئة املعلومات واحلكومة الإلكرتونية
يتبع منهجية دقيقة ،كما يعتمد على
���س��ل��ة م���ن ال�����س��ل��ع واخل����دم����ات م���ق���دَّرة
ب��ط��ري��ق��ة �أك��ث�ر ���ش��م��و ًال وت��ت��ي��ح �إم��ك��ان
احت�ساب هذه امل�ؤ�شرات بالدقة الالزمة،
وهو بهذه املوا�صفات الفنية واملنهجية

الدقيقة ي�شكل امل�صدر الوحيد املعت َمد
مل��راق��ب��ة ت���ط���ورات الأ����س���ع���ار وم��ع��دالت
الت�ضخم يف البحرين.
وق��د اخ��ت�يرت عينة البنود الداخلة يف
�سلة الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
م��ن واق���ع ب��ي��ان��ات م�سح دخ���ل ونفقات
الأ����س���رة � .2006 /2005أم����ا بالن�سبة

لعينة امل�صادر التي جُتمع منها الأ�سعار،
ف��ق��د روع����ي ع��ن��د اخ��ت��ي��اره��ا �أن ت��ك��ون
م�صادر متثيلية� ،أي �إنها متثل نقطة
�شراء ل�شريحة كبرية من امل�ستهلكني
يف اململكة ،مع الأخذ باالعتبار التوزيع
اجلغرايف للم�صادر داخل البالد ،حيث
مرجحة.
يتم تغطية � 476سلعة ِّ

خرباء :ت�أثري ر�سوم ترامب حمدود على �صادرات االقت�صادات العربية

ق������ال خ����ب���راء اق����ت���������ص����ادي����ون �إن ت����أث�ي�ر
الإج��راءات الأمريكية الأخرية بخ�صو�ص
ال�صادرات العربية لأمريكا حمدود عليها
لأن حجم جتارتها م��ع ال��والي��ات املتحدة
الأمريكية اليتجاوز  5باملائة.
وذكر اخل�براء يف ت�صريحات لوكالة �أنباء
(الأنا�ضول) الرتكية �أن الآثار ال�سلبية قد
تظهر على املدى الطويل يف حال ت�صاعد
وت�يرة ال��ق��رارات املماثلة ،وهو ما �سي�ؤدي
�إل���ى خ�� ْف�����ض �أ���س��ع��ار ال��ن��ف��ط ج���راء تباط�ؤ
النمو العاملي.
وق���د ب���دت ب����وادر ح���رب جت��اري��ة ع��امل��ي��ة يف
الأف������ق ،خ��ا���ص��ة ب��ع��دم��ا �أ����ص���در ال��رئ��ي�����س
الأم�يرك��ي دون��ال��د ت��رام��ب ق����راراً بفر�ض
ر����س���وم ج��م��رك��ي��ة ع��ل��ى واردات ال���والي���ات
املتحدة من ال�صلب والأملنيوم بن�سبة بلغت
 %25و %10على التوايل.
وقال فخري الفقي� ،أ�ستاذ التمويل الدويل
ب��ج��ام��ع��ة ال���ق���اه���رة� ،إن ال���ت����أث�ي�ر حم���دود
على اقت�صادات الدول العربية ،لأن حجم
جت��ارت��ه��ا م��اي��زال حت��ت م�ستوى  %10من
التجارة الأمريكية �أغلبها يف النفط.
وذكر �أن ت�صاعد وترية القرارات احلمائية
�سيلقي ب�آثار �سلبية على االقت�صاد العاملي،
م�ضيفاً ال��ق��ول “ الكل خا�سر ج��راء مثل
هذه ال�سيا�سات”.
و�أو���ض��ح �أن النمو �سيت�أثر ج���راء ق���رارات
الواليات املتحدة باعتبار اقت�صادها �أكرب
اق��ت�����ص��اد ح����ول ال���ع���امل ،وه���ن���اك خم���اوف
حمتملة من تزايد حدة القرارات امل�ضادة.

وق��ال الفقي �إن��ه على امل��دى ال��ط��وي��ل� ،إذا
ق���ام االحت����اد الأوروب������ي وال�����ص�ين ب��ات��خ��اذ
�إج��راءات مماثلة �سي�ؤدي ذلك �إل��ى ن�شوب
حرب جتارية تقود خل ْف�ض حجم التجارة
ال��ع��امل��ي��ة ،وب��ال��ت��ايل ت���راج���ع ال��ط��ل��ب على
الطاقة وانخفا�ض �أ�سعار النفط الذي هو
امل�صدر الرئي�سي لإيرادات دول اخلليج.
وق��ال جا�سم عجاقة ،اخلبري االقت�صادي
والأ���س��ت��اذ باجلامعة اللبنانية� ،إن حجم
جت�����ارة ال������دول ال��ع��رب��ي��ة ���ض��ئ��ي��ل ،ل��ذل��ك
فالت�أثري لن يكون بالكبري.
وت���اب���ع“ :ال�ضرر ع��ل��ى ال�����دول ال��ع��رب��ي��ة
�سيظهر يف ق��ط��اع ال��ن��ف��ط ،ح��ي��ث ي��ه��دف
ترامب �إل��ى لعب ال��والي��ات املتحدة ال��دور
الأول يف �سوق النفط من خالل ا�ستخراج
النفط ال�صخري”.
و�أ����ش���ار �إل���ى �أن ذل���ك��� ،س��ي��دف��ع �إل���ى زي���ادة
ال��ع��ج��ز امل���ايل يف امل���وازن���ات اخلليجية مع
انخفا�ض الأ�سعار ،ويف املقابل �سيكون له
ت���أث�ير �إيجابي على م��وازن��ات ال���دول غري

النفطية التى ت�ستورد النفط.
وح�����س��ب اخل���ب�ي�ر االق���ت�������ص���ادي ال��ل��ب��ن��اين
ف�����إن “ال�ضرر ع��ل��ى ك��ل ال����دول �سيتمثل
ب��رف��ع الت�ضخم ال��ن��اجت ع��ن رف��ع الر�سوم
اجلمركية من قبل الطرفني”.
هذا وقد تباينت ردود الأفعال ال�صادرة من
جانب ال�شركات اخلليجية الكربى املنتجة
للأملنيوم واحلديد جراء ر�سوم ترامب.
ف��ق��د ق��ل��ل��ت ���ش��رك��ات �إم���ارات���ي���ة ع��ام��ل��ة يف
�صناعات الأمل��ن��ي��وم واحل��دي��د ،م��ن ت�أثري
ق��رار ال��والي��ات املتحدة فر�ض ر�سوم على
واردات����ه����ا م���ن ال����ف����والذ والأمل���ن���ي���وم ح��ال
اتخاذه.
و�أو�ضحت �أن ت�أثري ال��ق��رارات الأمريكية
على املنتجات الإم��ارات��ي��ة ح��ال تطبيقها
�سيكون حمدوداً ،ال�سيما و�أن هناك �أ�سواقاً
�أخ���رى يتم الت�صدير �إل��ي��ه��ا مثل ال�سوق
الأوروبية.
وق���ال ع��ب��داهلل جا�سم ب��ن ك��ل��ب��ان ،الع�ضو

امل���ن���ت���دب وال���رئ���ي�������س ال��ت��ن��ف��ي��ذي ل�����ش��رك��ة
(الإم���ارات العاملية للأملنيوم احلكومية)،
�إن �شركته جاهزة للتعامل مع الت�أثريات
امل��ح��ت��م��ل��ة ل��ف��ر���ض ر����س���وم ع��ل��ى ����ص���ادرات
الأملنيوم.
و�أ�ضاف :نحن ملتزمون با�ستمرار توريد
منتجات الأملنيوم عالية اجلودة �إلى �أ�سواق
الواليات املتحدة لتلبية احتياجات �شركات
الت�صنيع الأمريكية.
ُ�صدِّر للأملنيوم
هذا والإمارات ثالث �أكرب م َ
�إل��ى ال��والي��ات املتحدة بعد كندا ورو�سيا،
كما �أن �شركة الإمارات للأملنيوم هي ثالث
�أكرب منتج للأملنيوم الأ َّويل خارج ال�صني.
و�أو���ض��ح ب��ن كلبان �أن ال�����س��وق الأم�يرك��ي��ة
ت�����س��ت��ح��وذ ع��ل��ى  %18م���ن �إج���م���ايل �إن��ت��اج
الإم����ارات للأملنيوم ب��واق��ع � 450أل���ف طن
�سنوياً.
وبينَّ �أن ت�أثري قرار ترامب على م�ستويات
العر�ض والطلب لن تتبلور بو�ضوح �إال مع
مرور الوقت.
وم�����ن ج��ان��ب��ه��ا �أع���ل���ن���ت ����ش���رك���ة (���ص��ح��ار
�أملنيوم) العمانية� ،إنها قد تت�ضرر ب�شكل
غ�ير مبا�شر م��ن ال��ر���س��وم ال��ت��ي فر�ضتها
احلكومة الأمريكية على واردات الأملنيوم.
وقالت ال�شركة �إنها لن تت�أثر مبا�شرة لأنها
حالياً ال ُت َ�صدِّر خام الأملنيوم �إلى الواليات
املتحدة ،ولكن الت�أثري �سيكون بالأ�سواق
الإقليمية التي تن�شط بها ال�شركة.

أخبار الشركات
حققت ���ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج ل�صناعة
البرتوكيماويات (جييك) �أرقاماً
قيا�سية ج��دي��دة �أح��رزت��ه��ا للمرة
الأولى يف تاريخها مع نهاية عام
 ،2017حيث بلغ �أعلى �إنتاج يومي
ل�سماد اليوريا  2,055طناً مرتياً،
كما بلغ �أع��ل��ى �إن��ت��اج �شهري مل��ادة
امل��ي��ث��ان��ول  62,300ط���ن م�ت�ري.
وب��ذل��ك ي�صبح جم��م��وع الإن��ت��اج
ال��ك��ل��ي  1,604,725ط��ن��اً م�تري��اً
م�سج ً
ال زي��ادة بن�سبة  %1.4عما
مت اعتماده للعام .2017
بلغت �أرب���اح ال�شركة البحرينية
الكويتية ل��ل��ت���أم�ين ال�صافية يف
نهاية العام  ،2017مبلغاً مقداره
 2.6م���ل���ي���ون دي�����ن�����ار ب��ح��ري��ن��ي
ب���امل���ق���ارن���ة ب�������ـ 2.9م���ل���ي���ون دي���ن���ار
ب��ح��ري��ن��ي يف ع�����ام  .2016وب��ل��غ
ال��ع��ائ��د ع��ل��ى ح��ق��وق امل�ساهمني
 %7.5يف ع�����ام  2017ب��امل��ق��ارن��ة
ب��ـ %8.5يف العام ال�سابق له .وبلغ
العائد على ال�سهم  36فل�ساً عن
عام  2017باملقارنة بـ 40فل�سا عن
عام .2016
وافقت اجلمعية العامة العادية
وغ�ي�ر ال��ع��ادي��ة ل�����ش��رك��ة التكافل
ال��دول��ي��ة على جميع البنود مبا
ف��ي��ه��ا زي������ادة ر�أ����س���م���ال ال�����ش��رك��ة
ال�������ص���ادر وامل�����دف�����وع وذل������ك ع��ن
طريق �إ�صدار  22.5مليون �سهم
ع���ادي وف��ق ط��رح خ��ا���ص بحقوق
الأف�����ض��ل��ي��ة م���ن  6.25م�لاي�ين
دينار ليبلغ ر�أ�سمال ال�شركة بعد
الزيادة  8.5ماليني دينار �أي ما
ن�سبته .%26
�أقرت اجلمعية العمومية ل�شركة
(ا���س��ت�يراد) اال���س��ت��ث��م��اري��ة ت��وزي��ع
�أرباح نقدية بقيمة � 837.025ألف
دينار لل�سنة املالية املنتهية يف 31
دي�سمرب  2017مبا يعادل  %6من
ر�أ�س املال ال�صادر واملدفوع (�أي ما
يعادل  6فلو�س لل�سهم الواحد).
و���س��ج��ل��ت (ا���س��ت�يراد) ارت��ف��اع��اً يف
�إج����م����ايل الإي�����������رادات م����ن 1.90
مليون دي��ن��ار يف ال��ع��ام � 2016إل��ى
 2.55م��ل��ي��ون دي��ن��ار ل��ل��ع��ام ،2017
وبلغ �صايف الأرب��اح من � 806آالف
دي��ن��ار يف � 2016إل���ى  1.33مليون
دي���ن���ار يف  ،2017مم���ا �أدى �إل���ى
ارت��ف��اع يف ربحية ال�سهم الواحد
من  5.65فلو�س يف العام � 2016إلى
 9.47فلو�س عن العام .2017

