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وزارة الصناعة ترفض زيادة أسعار األسمنت
]  اعتبرت وزارة الصناعة والتجارة في بيان رسمي  اتفاق شركات االسمنت على 
رفع األسعار 30 في المئة دفعة واحدة ابتداًء  من 1 يناير/ كانون الثاني 2011 »احتكاراً 

وتواطؤاً بين تجار مواد البناء«. داعية إلى »وقف الزيادة فوراً«.
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افتتاح مجمع »الرملي« في عالي بكلفة 40 مليون دينار 

افتتاح مصنعين للمجسات والمرشحات الحرارية في البحرين

افتتاح سوق البحرين المالي 
برعاية رئيس الوزراء

للمجسات  الخليج  شركة  مصنع  فخرو  حسن  والتجارة  الصناعة  وزير  افتتح   [
الحرارية ومصنع شركة البحرين للمرشحات الصناعية بمدينة سلمان الصناعية.

الوزراء  رئيس  سمو  عن  نيابة  المعراج  رشيد  المركزي  المصرف  محافظ  افتتح   [
من  الشخصيات  كبار  من   400 من  أكثر  بحضور  رسمياً  المالية  البحرين  سوق 

المؤسسات الحكومية، والمؤسسات المالية والبورصات. 

دينار، بحضور وزير  مليون  تكلف 40  والذي  الواقع في عالي  »الرملي«  افتتح مجمع   [
الصناعة والتجارة حسن فخرو ويضم المجمع 110 محالت تجارية.  على مساحة إجمالية 

تتعدى مليون قدم مربع.
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والبيئية  البحرية  الثروة  لحماية  العامة  الهيئة  رئيس  افتتح   [
والحياة الفطرية سمو الشيخ عبداهلل بن حمد آل خليفة »أغاس لوبز« 

مصنع تكرير زيوت التشحيم المستهلكة بكلفة 9 ماليين دوالر.
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افتتاح مصنع تكرير الزيوت بكلفة 9 ماليين دينار

تحالف »سامسونج« يفوز
ببناء محطة المحرق للصرف 

ستاندرد آند بورز تخفض 
التصنيف السيادي للبحرين

بورصة البحرين تدير العمليات من 
مركز للطوارئ ألول مرة في تاريخها

ممتلكات تعلن إطالق
مركز الخليج لمكونات الطائرات

توقف استيراد األسمنت
السعودي بسبب خالف على األسعار

موديز تخفض تصنيف 
البحرين بسبب االضطرابات

 )Invest AD( وّقع تحالف بقيادة »سامسونج« الكورية ويضم شركة أبوظبي لالستثمار [
المتخصصة في الخدمات المالية، و»يونايتد يوتليتز« البريطانية، مع الحكومة البحرينية، 

عقد امتياز لبناء وتشغيل محطة جديدة لمعالجة مياه الصرف الصحي في المحرق.

]  خفضت مؤسسة ستاندرد اند بورز للتصنيفات االئتمانية التصنيف السيادي للبحرين 
درجة واحدة إلى )-A( بسبب مخاوف من استمرار االضطرابات السياسية في البالد.

]  بدأت بورصة البحرين تداوالتها األسبوعية من خالل مركز خاص للطوارئ أعد قبل 
أعوام بهدف ضمان عمل البورصة في األزمات وذلك ألول مرة وسط تداوالت محدودة.

للتقنيات  الخليج  مركز  إطالق  عن  القابضة  البحرين  ممتلكات  شركة  أعلنت    [
لمكونات وقطع غيار الطائرات، الذي يوفر خدمات دعم الصيانة لشركات الطيران بما 

في ذلك خدمات تخزين الطائرات والتزويد لمكونات وقطع غيار الطائرات.

وبيع  استيراد  عن  للبحرين،  الرئيسي  المزود  لألسمنت  المتحدة  الشركة  توقفت   [
أن  شأنه  من  الذي  األمر  األسعار،  على  خالف  بسبب  البحرين  في  السعودي  األسمنت 

يؤدي إلى شح األسمنت بشدة في السوق وقد يؤدي إلى غليان األسعار.

)Baa1( مع  إلى  للبحرين درجة واحدة  اإلئتماني  التصنيف  ] خفضت وكالة موديز 
نظرة مستقبلية سلبية مستندة إلى استمرار التوتر السياسي.
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