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�ضمن الإجراءات املتخذة مل�شاريع البيع على اخلريطة

إ�لــزام الـمـط ّـورين ب�ش ـهــادة مــ�ســح هـنــد�ســي لإن ـجــاز الـم�شـروع �شهر ًيا
عبا�س ر�ضي:
�ألزمت م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري املطورين العقاريني بت�سليم
�شهادة م�سح هند�سي بحالة �إجناز امل�شروع العقاري ب�شكل �شهري،
�ضمن الإجراءات اجلديدة املتبعة مل�شاريع البيع على اخلريطة.
ويف تعميم ح�صلت «الأيام االقت�صادي» على ن�سخة منه،
«يلتزم املهند�س اال�ست�شاري املعني مل�شروع التطوير العقاري
بالتحقق من مراحل �إجناز امل�شروع التي مت حتقيقها ،للت�أكيد على
ا�ستحقاق الدفعات املرحلية ،من خالل �شهادة الإجناز التي يقدمها
للم�ؤ�س�سة و�أمني ح�ساب ال�ضمان بعد اعتمادها منه».
وتو�ضح �شهادة امل�سح ال�شهرية ن�سبة الإجناز لكامل �أعمال
تنفيذ امل�شروع العقاري ،بالتوازي مع الدفعات املرحلية النقدية
التي يدفعها امل�شرتي يف ح�ساب ال�ضمان مل�شروع التطوير العقاري
وف ًقا للعقد املربم مع املطور.
ودعا التعميم ال�صادر عن م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري جميع
املكاتب الهند�سية املرخ�ص لها واملتعاقدة مع مطوري م�شاريع
البيع على اخلريطة �إىل �ضرورة ت�سليم التقارير الهند�سية ب�شكل

النفط يرتفع �إىل  38دوال ًرا
بفعل متديد تخفي�ض الإنتاج

�سنغافورة/ملبورن  -رويرتز:
ارتفعت �أ�سعار النفط يوم �أم�س الثالثاء ،مع ترقب
املتعاملني لريوا ما �إذا كان منتجون كبار �سيتفقون على
متديد تخفي�ضاتهم ال�ضخمة للإنتاج لدعم الأ�سعار يف
اجتماع افرتا�ضي ُيعقد يف وقت الحق من الأ�سبوع اجلاري.
و�صعدت العقود الآجلة خلام برنت  0.94باملائة،
�أو ما يعادل � 36سنتا �إىل  38.68دوالر للربميل بحلول
ال�ساعة  06:30بتوقيت جرينت�ش.
وزادت العقود الآجلة خلام غرب تك�سا�س الو�سيط
الأمريكي  0.73باملائة� ،أو ما يعادل � 26سنتا �إىل 35.70
دوالر للربميل.
وارتفع برنت �إىل مثليه على مدى الأ�سابيع ال�ستة
الفائتة بف�ضل خف�ض منظمة البلدان امل�صدرة للبرتول
(�أوبك) وحلفاء من بينهم رو�سيا ،املجموعة املعروفة با�سم
�أوبك ،+للإمدادات.
لكن برنت وخام غرب تك�سا�س الو�سيط ما زاال
منخف�ضني بنحو  40باملائة منذ بداية العام اجلاري.
وقال فيفيك دهار حملل ال�سلع الأولية لدى بنك
الكومنولث« :الق�صة ب�أكملها تتمحور ب�شكل كبري حول
خف�ض الإمدادات وتعايف الطلب».
ويدر�س منتجو �أوبك +متديد خف�ض �إنتاجهم بواقع
 9.7مليون برميل يوميا� ،أي نحو ع�شرة باملائة من الإنتاج
العاملي� ،إىل يوليو �أو �أغ�سط�س ،يف اجتماع ُيعقد عرب
الإنرتنت يف الرابع من يونيو.
وقال �إدوارد مويا رئي�س �أبحاث ال�سلع الأولية لدى
املرجح ب�شدة ،احتمال �أن متدّد �أوبك +تخفي�ضات
�سيتي« :من
ّ
الإنتاج حتى �أول �سبتمرب ،مع الإعداد لعقد اجتماع قبل ذلك
احلني التخاذ قرار ب�ش�أن اخلطوات التالية».
ومبوجب خطة �أوبك +التي جرى االتفاق عليها يف
�أبريل ،ف�إن اخلف�ض القيا�سي من املق ّرر �أن ي�ستمر يف مايو
ويونيو ،على �أن يجري تقلي�صه �إىل خف�ض بواقع 7.7
مليون برميل يوميا ابتداء من يوليو حتى دي�سمرب .وقالت
م�صادر لرويرتز ،الأ�سبوع املا�ضي� ،إن ال�سعودية تقود
حمادثات للدفع �صوب متديد التخفي�ضات الأكرب.
وقال حمللون لدى البنك الهولندي �آي�.إن.جي« :رو�سيا
�ستكون العقبة الرئي�سة يف �أي متديد ،ومن امل�ستبعد �أن
توافق على �أي متديد يتجاوز �شهرين».

�شهري مل�ؤ�س�سة التنظيم العقاري؛ للتحقق من مراحل الإجناز التي
مت حتقيقها لكل م�شروع.
و�ألزمت م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري ،منذ مطلع مار�س ،2018
املطورين العقاريني بامتالك ح�ساب ال�ضمان مل�شاريع البيع على
اخلريطة ،بتخ�صي�ص ح�سابات م�صرفية لهذه امل�شاريع التي �س ُتدار
من قبل �أمناء ح�ساب ال�ضمان املرخ�صني من قبل م�صرف البحرين
املركزي ،و ُمعتمدين من قبل م�ؤ�س�سة التنظيم العقاري.
وت�ستهدف الإجراءات اجلديدة حماية امل�شرتين واملطورين
مب�شاريع البيع على اخلريطة ،بعد تعرث عدد من امل�شاريع العقارية
التي تنظر فيها جلنة ت�سوية امل�شاريع العقارية املتعرثة منذ
�سنوات حللحلة الأمور العالقة بني املطورين واملالك ،والتي ت�س ّببت
يف تراجع الثقة يف مثل تلك امل�شاريع.
وحدّدت الإجراءات اجلديدة مل�شاريع البيع على اخلريطة
ا�ستيفاء املطورين للم�شاريع املتطلبات التنظيمية اجلديدة ،من
خالل �إيداع الأموال يف ح�ساب ال�ضمان اخلا�ص بامل�شروع� ،أوتقدمي
�ضمان بنكي� ،أو عن طريق بولي�صة ت�أمني ح�ساب ال�ضمان التي مت
تد�شينها يف نهاية يونيو املا�ضي .2019

«بتلكو» ت�ستحوذ على  33%من التداوالت

تداول  3.6مليون �سهم بقيمة � 493ألف دينار
�أقفل «م�ؤ�شر البحرين العام» يوم
�أم�س الثالثاء عند م�ستوى 1,269.71
بانخفا�ض وقدره  0.15نقطة مقارنة
ب�إقفاله يوم �أم�س االثنني ،يف حني �أقفل
«م�ؤ�شر البحرين الإ�سالمي» عند م�ستوى
 579.39بارتفاع وقـدره  0.55نقطة
مـقارنـة ب�إقفالـه ال�سابق.
وقد تداول امل�ستثمرون يف «بور�صة
البحرين»  3.69مليون �سهم ،بقيمة
�إجمالية قدرها � 492.99ألف دينار
بحريني ،مت تنفيذها من خالل � 79صفقة،
�إذ ركز امل�ستثمرون تعامالتهم على �أ�سهم
قطاع اخلدمات والتي بلغت قيمة �أ�سهمه
املتداولة � 286.66ألف دينار� ،أي ما
ن�سبته  %58.15من القيـمة الإجمالية
للتداول ،وبكمية قدرها � 672.82ألف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 37صفقة.
جاءت �شركة البحرين لالت�صاالت
(بتلكو) يف املركز الأول� ،إذ بلغت قيمة
�أ�سهمها املتداولة � 164.46ألف دينار
�أي ما ن�سبته  %33.36من �إجمايل قيمة
الأ�سهم املتداولة ،وبكمية قدرها � 437ألف
�سهم ،مت تنفيذها من خالل � 25صفقة.
�أما املركز الثاين فكان ملجموعة جي
اف ات�ش املالية بقيمة قدرها 146.50
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %29.72من
�إجمايل قيمة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية
قدرها  2.76مليون �سهم ،مت تنفيذها من

�أعلى خم�س �شركات «القيمة املتداولة»

خـالل � 31صفقة.
ثم جاءت �شركة جممع البحرين
للأ�سواق احلرة بقيمة قدرها 64.56
�ألف دينار� ،أي ما ن�سبته  %13.10من
�إجمايل قيـمة الأ�سهم املتداولة ،وبكمية
قدرها � 120ألف �سهم ،مت تنفيذها من
خالل �صفقتني.
وقد مت يوم �أم�س تداول �أ�سهم 13
�شركة ،ارتفعت �أ�سعار �أ�سهم � 3شركات،
يف حني انخف�ضت �أ�سعار �أ�سهم �شركتني،
وحافـظت بقـيـة ال�شركـات على �أ�سعار
�إقـفاالتـها ال�سابـقة.
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«�ستاندرد �آند بورز» تتوقع تدهور ربحية البنوك يف الدول النا�شئة
حمرر ال�ش�ؤون االقت�صادية:
توقعت وكالة �ستاندرد �آند بورز للت�صنيف االئتماين
�أن ت�شهد بنو ًكا يف ال�سعودية و�أكرث من  12دولة نا�شئة
�أخرى تدهو ًرا يف �أرباحها وت�صاعدًا يف قرو�ضها املتعرثة
خالل العام احلايل ،م�شرية �إىل �أن اقت�صادات الأ�سواق
النا�شئة تتجه نحو �أ�سو�أ �أداء منذ عقود.
وقالت الوكالة �إن اخلرب ال�سار بالن�سبة �إىل بنوك
ال�سعودية يتمثل يف الدعم احلكومي ال�شديد للخدمات
املالية والتي من املتوقع �أن تخفف من املخاطر النا�شئة
عن فريو�س كورونا.
و�أو�ضحت �أن نحو ثلث بنوك الدول النا�شئة التي
تتابعها الوكالة لديها الآن نظرة �سلبية نتيجة تف�شي
فريو�س كورونا ،متوقعة �أن ترتفع القرو�ض الرديئة
�إىل  50يف املئة يف جميع الدول النا�شئة ،وقد تت�ضاعف
يف بع�ض البلدان النا�شئة ،و�أكرث امل�صارف التي �ستت�أثر

ب�شدة هي التي لديها انك�شاف كبري على ال�شركات
ال�صغرية �أو الكبرية التي لديها قنوات مفتوحة للعمالت
الأجنبية والعقارات والتجزئة.
وتوقعت «�ستاندرد �آند بورز» تدهور جودة �أ�صول
امل�صارف يف الدول النا�شئة ،ورجحت تقل�ص الناجت
املحلي الإجمايل لدول نا�شئة يف العام احلايل والذي
�سيكون العام الأ�سو�أ منذ عقود لبع�ضها.
وقالت« :يف حال كان هناك انتعا�ش لب�ضع
االقت�صادات النا�شئة فلن يكون متكاف ًئا و�سيعتمد
ب�شكل حا�سم على ا�ستجابات الدول للم�ساعدة يف احلد
من اال�ضطرابات االقت�صادية وو�ضع خطط حتفيزية
للخروج من الأزمة الناجتة عن كورونا» .و�أ�ضافت �أن
هناك  3قنوات ميكن من خاللها �أن ي�ؤثر كورونا على
بنوك الأ�سواق النائ�شة وتتمثل يف تدهور االعتماد
ال�شديد على الأ�صول والتمويل اخلارجيني ،ونق�ص

بقدرة احلكومة على تقدمي الدعم االقت�صادي ،وزيادة
احتمال حدوث توترات �سيا�سية �أو اجتماعية.
ور�أت �أن انخفا�ض ربحية البنوك يف الأ�سواق
النا�شئة �سيكون ب�سبب ارتفاع تكلفة املخاطر وبالن�سبة
�إىل بع�ض امل�صارف هوام�ش فائدة منخف�ضة .ومع ذلك،
�أ�شارت «�ستاندرد �آند بورز» �إىل �أن �أغلب بنوك الدول
أرباحا يف  2020با�ستثناء البنوك يف
النا�شئة �ستحقق � ً
الهند التي تت�صارع مع تراكم كبري من القرو�ض الرديئة
التي �ستتفاقم ب�سبب ال�صدمة احلالية الناجتة عن تف�شي
كورونا.
ي�شار �إىل �أن وكالة �ستاندرد �آند بورز للت�صنيف
االئتماين تتابع الأ�سواق النا�شئة التالية :ال�سعودية،
ال�صني ،الهند ،اندوني�سيا ،ماليزيا ،الفلبني ،الربازيل،
ت�شيلي ،كولومبيا ،املك�سيك ،رو�سيا ،الأرجنتني ،بولندا،
جنوب �أفريقيا ،تركيا.
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«اخلليج للت�أمني» و«»BIBF
ي�صدران كتابًا يف الت�أمني الإ�سالمي

�أعلنت جمموعة اخلليج للت�أمني
()GIG؛ املتمثلة ب�شركاتها الثالث الرائدة:
اخلليج للت�أمني (الكويت) ،وال�شركة
البحرينية الكويتية للت�أمني  -اخلليج
للت�أمني (البحرين) ،و�شركة التكافل
الدولية  -اخلليج للت�أمني (البحرين
تكافل) ،عن �شراكتها اال�سرتاتيجية مع
معهد البحرين للدرا�سات امل�صرفية واملالية
( )BIBFلدعم �إ�صدار كتاب يف الت�أمني
الإ�سالمي (التكافل).
وبهدف تعزيز منو قطاع التكافل يف
البحرين� ،سيكون الكتاب مبثابة مرجع
�شامل للتكافل وعملياته حتت عنوان
«التكافل :اجلوانب الفنية والت�شغيلية»،
و�سي�شكل م�صد ًرا ملواد تعليمية ق ّيمة
ومعلومات ال غنى عنها حول خمتلف
التقنيات واجلوانب الت�شغيلية ملعامالت
التكافل يف املنطقة والعامل.
وقد مت توقيع االتفاقية يف مقر املعهد
باجلفري من قبل املدير العام ،الدكتور �أحمد
ال�شيخ ،والرئي�س التنفيذي للخليج للت�أمني
(البحرين)  -ال�شركة البحرينية الكويتية

للت�أمني الدكتور عبداهلل �سلطان ،والرئي�س
التنفيذي للخليج للت�أمني (البحرين
التكافل) ل�شركة التكافل الدولية ع�صام
الأن�صاري.
وقال املدير العام ملعهد «»BIBF
الدكتور �أحمد ال�شيخ« :يف ال�سنوات القليلة
املا�ضية �شهد قطاع الت�أمني الإ�سالمي
(التكافلي) من ًوا مت�سارعً ا يف البحرين،
ال�سيما كونها من �أوائل الدول التي قامت
بتطبيق �أف�ضل املعايري الرقابية و�س َّنت
القوانني ولوائح التكافل الالزمة .وبذلك،
�سي�ساهم هذا الكتاب يف تعزيز مكانة
اململكة كمركز عاملي للتم ّيز يف الت�أمني
والتمويل الإ�سالمي».
كما �ص ّرح الرئي�س التنفيذي للخليج
للت�أمني (البحرين) لل�شركة البحرينية
الكويتية للت�أمني الدكتور عبداهلل �سلطان
«يعد هذا الدعم �شهادة على ريادة جمموعة
اخلليج للت�أمني يف �سوق الت�أمني مبنطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،لي�س فقط
من حيث احلجم و�إمنا من حيث امل�ساهمة
يف التطوير الفكري للقطاع ككل».
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جمموعة بنك  ABCتعقد �شراكة مع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
�أعلن بنك  ،ABCامل�صرف الدويل يف منطقة
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا ،و�شركتاه
التابعتان؛ بنك «�إىل» ،امل�صرف الرقمي الذي
يقدم خدماته عرب الهاتف النقال فقط ،و�شركة
اخلدمات املالية العربية ،وهي ال�شركة
املتخ�ص�صة يف توفري حلول املدفوعات وتطوير
التقنية املالية يف املنطقة� ،أنه دخل يف �شراكة
مع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية ك�شريك
م�ؤ�س�س .وي�ؤكد هذا التحالف اال�سرتاتيجي
االلتزام املتوا�صل لبنك  ABCوخليج البحرين
للتكنولوجيا املالية للقيام بدور حيوي ورئي�س
يف عملية تطوير قطاع خدمات التقنية املالية
يف مملكة البحرين ودفع جهود التحول نحو
اقت�صاد رقمي خا ٍل من املال النقدي.
ويف �سياق اتفاقية ال�شراكة� ،سوف ين�ضم
ممثلون عن بنك  ،ABCوهم الدكتور يو�سف
املا�س ،رئي�س االبتكار ملجموعة بنك ،ABC
وحممد املعراج ،الرئي�س التنفيذي لبنك «�إىل»،
و�أمرية �إ�سماعيل ،رئي�سة تطوير الأعمال
لعمليات اكت�ساب التاجر يف �شركة اخلدمات
املالية العربية� ،إىل املجل�س اال�ست�شاري خلليج
البحرين للتكنولوجيا املالية؛ بهدف تعزيز
التعاون بني الطرفني وم�ساندة م�ساعي خليج
البحرين للتكنولوجيا املالية الهادفة �إىل دعم
الإبداع واالبتكار وتوفري بيئة منا�سبة ل�شركات
التقنية املالية النا�شئة وامل�ساهمة يف تطوير
هذا القطاع يف البحرين.
�إن هذه ال�شراكة اجلديدة �ست�ضيف زخ ًما �إىل
جهود بنك  ABCيف ريادة ثورة التقنية املالية
يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا،
وبالتايل دعم اجلهود املحلية ال�ستقطاب

�شركات التقنية املالية ورجال الأعمال لت�أ�سي�س
�أعمال يف البحرين واال�ستفادة من الإمكانيات
الهائلة املتاحة �أمام خدمات التقنية املالية
املبتكرة يف ال�شرق الأو�سط .فهذه املنطقة لديها
فئة كبرية ومتزايدة من ال�شباب ،حيث يفوق
عدد من هم دون اخلام�سة والع�شرين عا ًما
ن�صف حجم ال�سكان� ،إ�ضافة �إىل وجود فئات
كبرية من العمال الذين ما زالوا يحتاجون
املزيد من اخلدمات املالية ،مما يجعل املنطقة
�سو ًقا مثالية لطرح املنتجات واحللول التقنية
املالية اجلديدة.
وقال يو�سف املا�س ،رئي�س االبتكار
ملجموعة بنك « ،ABCنحن ملتزمون باتباع
�أ�ساليب التفكري غري التقليدية والإبداعية يف
قطاع اخلدمات املالية .كما �أن تف�شي الوباء

احلايل غري امل�سبوق قد �أكد �أهمية متكني
العمالء من ا�ستخدام احللول الرقمية املتاحة
التي تلبي احتياجاتهم ،الأمر الذي دفع � ً
أي�ضا
امل�ؤ�س�سات املالية لإعادة التفكري يف طرق
توفري خدماتها ومنتجاتها .ونحن م�سرورين
لقيامنا بت�سهيل ودعم عملية التحول الرقمي
بالتعاون مع خليج البحرين للتكنولوجيا
املالية» .من جانبه قال حممد املعراج،
الرئي�س التنفيذي لبنك «�إىل»�« ،إن النجاح
الكبري الذي حققه بنك �إىل الذي يقدم خدمات
مالية رقمية عرب الهاتف النقال والذي ي�شهد
من ًوا �سريعً ا يف �أعماله ،ي�ؤكد الرغبة والإقبال
ال�شديدين يف مملكة البحرين على احللول
امل�صرفية الذكية وال�سهلة التي متكن العمالء
من التحكم ب�شكل �أف�ضل يف حياتهم املالية».

