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410 اإجمايل امل�ؤ�ص�صات املالية املرخ�صة حتى 2011

املعراج: 17% م�ساهمة القطاع املايل بالناجت املحلي

كتب- حمرر ال�ص�ؤون االقت�صادية:

املركزي،  البحرين  م�صرف  حمافظ  قال 

اأكرب  املايل يعد من  القطاع  املعراج »ان  ر�صيد 

ال�طني  االقت�صاد  يف  امل�صاهمة  القطاعات 

 %17 يعادل  ما  م�صاهمته  ن�صبة  بلغت  حتى 

 ،2011 عام  يف  املحلي  الناجت  اإجمايل  من 

 410 لها  املرخ�ص  امل�ؤ�ص�صات  عدد  وبلغ 

واال�صتثمار  التاأمني  و�صركات  البن�ك  ت�صمل 

و�صناديق اال�صتثمارية.

البحرين  الحت�صان  نظراً  »اأنه  اإىل  ولفت 

للم�صارف االأ�صالمية وت�فري البيئة الت�صريعية 

والفنية املحفزة لنجاحها، وت�اجد امل�ؤ�ص�صات 

واملراجعة  املحا�صبة  هيئة  مثل  لها  الداعمة 

املايل  وال�ص�ق  اال�صالمية  املالية  للم�ؤ�ص�صات 

اال�صالمي العاملي التي تتخذ جميعها من مملكة 

البحرين مركزاً ملزاولة اأعمالها، باتت البحرين 

حتت�صن  االأ�صالمية،  للم�صارف  اأقليميا  مركزاً 

�صركات   7 على  عالوة  اأ�صالمياً  م�صرفاً   26

اإىل  باالأ�صافة  اأ�صالمية  تكافل  واإعادة  تكافل 

بلغ  كما  اأ�صالمي،  اأ�صتثماري  �صندوق   100

عدد العاملني بالقطاع املايل يف البحرين اأكرث 

من 14 األف عامل تبلغ ن�صبة البحرينيني منهم 

نح� %66«.

اخلدمات  قطاع  »اإن  املعراج  وقال 

الن�صاط  تعزيز  يف  فعال  ب�صكل  �صاهم  املالية 

االقت�صادي منذ ال�صبيعنات من القرن املا�صي. 

القطاع  لعمل  املنظمة  الرتتيبات  ومتيزت 

املمار�صات  اف�صل  انتهاج  باالعتماد على  املايل 

وكافة  الدولية  امل�صرفية  باملعايري  وااللتزام 

التنظيمات املتعلقة بخدمات التاأمني.

واأ�صار اإىل اأن م�صرف البحرين املركزي عمل 

منظ�مة  اإن�صاء  على  املا�صية  ال�صن�ات  خالل 

من الت�صريعات واملمار�صات التي �صاعدت على 

تط�ير القطاع املايل مل�اكبة التط�رات العاملية 

يف  �صاهمت  التي  بالتناف�صية  واالحتفاظ 

تط�ير اخلدمات امل�صرفية والتاأمينية، وياأتي 

يف مقدمة تلك املرتكزات االألتزام بتطبيق النظم 

واملعايري الدولية يف جمال الت�صريع والرقابة 

املحافظة  مع  املالية  اخلدمات  على  واالأ�صراف 

على بيئة ت�صريعية ورقابية �صديقة لالأعمال 

هذا  يف  العاملية  املمار�صات  باأف�صل  وملتزمة 

املجال«.  

يعمل  املركزي  البحرين  م�صرف  اإن  وقال 

املحلية  امل�ؤ�ص�صات  مع  ال�ثيق  التعاون  على 

املنا�صب  املناخ  ت�فري  اأجل  من  واالجنبية 

على �صعيد  �صيما  ال  املالية  املنتجات  لتط�ير 

فقد  وعليه  االأ�صالمية،  امل�صرفية  ال�صناعة 

املك�ن  الت�جيهات  دليل  ب��صع  امل�صرف  قام 

التقليدية  امل�صارف  ت�صمل  �صبعة جملدات  من 

االأ�ص�ل،  واأدارة  والتاأمني،  واالأ�صالمية، 

املال  راأ�ص  و�ص�ق  االأخرى،  املالية  واخلدمات 

االإطار  االأ�صتثمارية وذلك لت�فري  وال�صناديق 

التى  اخلدمات  ملزودي  املنا�صب  التنظيمي 

تقدمها امل�ؤ�ص�صات املالية على اختالف اأن�اعها. 

الت�صريعى  االأطار  مهد  املعراج  وقال 

جملد  يف  متمثالً  االأ�ص�ل  ادارة  ل�صركات 

من  العديد  لرتخي�ص  الرابع  الت�جيهات 

االأ�ص�ل واال�صتثمار والتي بلغ  ادارة  �صركات 

اأن�صطتها بني تقدمي  عددها 49 �صركة ترتاوح 

ادارة �صاملة لالأ�ص�ل اإىل خدمات اال�صت�صارات 

الت�صريعى  االطار  �صاهم  كما  اال�صتثمارية، 

مت  والذي  اال�صتثمارية  لل�صناديق  اجلديد 

بيئة  اليجاد  ال�صابع  املجلد  با�صدار  طرحة 

االأ�ص�ل  اال�صتثمار يف  اأن�اع  ملختلف  منا�صبة 

حيث بلغ عدد ال�صناديق اال�صتثمارية املن�صاأة 

 2700 من  اأكرث  البحرين  يف  وامل�صجلة 

�صندوق حتى نهاية �صبتمرب 2012، وبقيمة 

اجمالية ت�صل اإىل 9 بلي�نات دوالر«.

ر�شيد املعراج

البرتوكيماويات متثل 78% من اال�صتثمارات الرتاكمية

»جويك« 1.1 مليون فر�سة عمل �سناعية باخلليج

اخلليج  منظمة  اأكدت 

ال�شناعية  لال�شت�شارات 

عر�شها  خالل  »جويك« 

ا�شتثمر  مبنتدى  لدرا�شة 

حول   البحرين   يف 

لدول  ال�شناعية  اخلارطة 

جمل�س التعاون، واأظهرت 

النتائج العامة للت�شخي�س 

 1.1 هناك  اأن  القطاعي 

من  عمل  فر�شة  مليون 

دول  ملواطني   %10 بينها 

املجل�س. 

كما ظهر من نتائج درا�صة اخلارطة 

واملت��صطة  ال�صغرية  ال�صناعات  اأن 

�صكلت اأكرث من 86% من جملة املن�صاآت 

اأن  غري  املجل�ص.  بدول  ال�صناعية 

ترتكز  ال�صناعية  اال�صتثمارات  معظم 

بقطاع  ممثلة  الكبرية  ال�صناعات  يف 

االأ�صا�صية  البرتوكيماويات  �صناعات 

جملة  من   %78 من  اأكرث  متثل  حيث 

القطاع  يف  الرتاكمية  اال�صتثمارات 

ال�صناعي اخلليجي.

فر�ص  وج�د  الدرا�صة  وك�صفت 

االأ�صا�صية  املعادن  قطاع  يف  ا�صتثمارية 

االأل�مني�م  مثل  امل�صاهر  جمال  يف 

تتطلب  والتي  والنحا�ص،  واملاغن�صي�م 

القطاع  وم�صاركة  �صخمة  ا�صتثمارات 

تنفيذها، مما  اخلا�ص يف  للقطاع  العام 

العديد  يف  اال�صتثمار  اأمام  الباب  يفتح 

كما  املكملة.  املعرفية  ال�صناعات  من 

يف  فر�ص  الكيماويات  قطاع  يف  تت�فر 

م�اد  وكيماويات  املحفزة  امل�اد  اإنتاج 

املتخ�ص�صة.  البال�صتكية  وامل�اد  البناء 

يف  ا�صتثمارية  فر�ص  ت�فر  جانب  اإىل 

يف  الغذائية وحتديداً  ال�صناعات  جمال 

الطعام  زي�ت  ا�صتخال�ص  �صناعات 

واإنتاج وجتهيز اللح�م. وهذه الفر�ص 

ما  غالباً  القطاع  هذا  يف  اال�صتثمارية 

وميكن  مت��صطة  ا�صتثمارات  تك�ن 

للقطاع اخلا�ص القيام بتنفيذها. 

ور�صة  خالل  »ج�يك«  قدمت  كما 

درا�صتني  املنتدى،  هام�ص  على  عمل 

املنظمة  اأعدتهما  �صاملتني  قطاعيتني 

 ،2011 العام  خالل  البحرين  ململكة 

املعدنية،  املنتجات  لقطاع  االأوىل 

والثانية لقطاع ال�صناعات البال�صتيكية 

والفايرب غال�ص، هذا اإىل جانب الفر�ص 

�صمن  املنظمة  تعدها  التي  اال�صتثمارية 

ال�صن�ية، وقدمت »ج�يك«  خطة عملها 

تعريفياً  عر�صاً  املنتدى  هام�ص  على 

ملعل�مات  املتط�رة  التفاعلية  بالب�ابة 

 Industrial( ال�صناعية  االأ�ص�اق 

 ،)Market Intelligence- IMI Plus
تقدمي  �صبيل  يف  م�ؤخراً،  اأطلقتها  التي 

املعل�مات االإح�صائية الدقيقة واملعتمدة 

قاعدة  وهي  واملهتمني،  للم�صتثمرين 

قّيماً  م�صدراً  تعترب  مهمة  معل�مات 

الإجراء البح�ث القائمة على املعل�مات، 

االقت�صادية،  اجلدوى  درا�صات  واإجراء 

التجارية  القرارات  اإىل  وال��ص�ل 

ال�صليمة.

وحتدث االأمني العام ملنظمة اخلليج 

العزيز  عبد  ال�صناعية   لال�صت�صارات 

افتتاح  حفل  خالل  العقيل  حمد  بن 

املنتدى، اأن »ج�يك �صعت خالل �صن�ات 

عملها الط�يلة، اإىل الرتويج لال�صتثمار 

جمل�ص  دول  يف  ال�صناعية  والتنمية 

ب�ج�د  منها  اإمياناً  اخلليجي،  التعاون 

العديد من الفر�ص اال�صتثمارية ال�اعدة 

التي ميكن اأن تك�ن عن�صراً مهماً يف دفع 

وال�صناعة  عامة،  اخلليجي  االقت�صاد 

االأمام«.  نح�  اخل�ص��ص  وجه  على 

اخلارطة  درا�صة  اإطالق  اأن  اإىل  الفتاً 

التعاون  جمل�ص  لدول  ال�صناعية 

اخلليجي، جاء �صمن هذا االإطار »بهدف 

يف  لل�صناعة  الراهن  ال��صع  ت�صخي�ص 

هذه الدول، ومن بينها مملكة البحرين، 

وحتديد ال�صناعات الغائبة وامل�صتهدفة، 

واقرتاح الفر�ص اال�صتثمارية ال�اعدة«. 

واعترب العقيل »الف�صاء اال�صتثماري 

الرحب يف مملكة البحرين، والت�صهيالت 

املمن�حة للم�صتثمرين، وانفتاح اقت�صاد 

اأم�را  املجل�ص،  دول  باقي  على  اململكة 

من �صاأنها اأن تفتح الباب على م�صراعيه 

واالقت�صادية  ال�صناعية  التنمية  اأمام 

البحريني  االقت�صاد  ورفد  املرج�ة، 

ال�صخمة«.  باال�صتثمارات  واخلليجي 

ال�صناعية  »اخلارطة  اأن  م��صحاً 

اال�صتثمار  ت�جيه  اأهمية  اإىل  ت��صلت 

يف  وخ�ص��صاً  ال�اعدة  الفر�ص  اإىل 

�صي�صهم  حيث  الغائبة،  ال�صناعات 

االقت�صادية  امل�ارد  تنمية  يف  ذلك 

فر�ص  تاأمني  ت�صمل  التي  املختلفة، 

وتعزيز  املتزايدة  الب�صرية  للق�ى  عمل 

واالجتماعية.  االقت�صادية  االأن�صطة 

ويعزز من هذه االإمكانية وج�د الكثري 

ميكن  التي  ال�صناعية  القطاعات  من 

اال�صتثمار فيها يف مملكة البحرين«. 

واأو�صح االأمني العام ملنظمة اخلليج 

»طرح  اأن  ال�صناعية  لال�صت�صارات 

البحرين،  يف  اال�صتثمارية  الفر�ص 

للرتويج  املنظمة  عمل  �صمن  يندرج 

النه�صة  ظل  يف  اململكة،  يف  لال�صتثمار 

والتي  ت�صهدها،  التي  االقت�صادية 

تنعك�ص اإيجاباً على التنمية االقت�صادية 

وهذا  عامة،  اخلليج  منطقة  ويف  فيها 

اإليها  ن�صعى  التي  االأهداف  اأهم  اأحد 

الدرا�صات  اأن  اإىل  م�صرياً  املنظمة«.  يف 

والفر�ص التي اأعدتها ململكة البحرين من 

�صاأنها اأن ت�صاهم يف ت�جيه امل�صتثمرين 

تفتقدها  التي  ال�اعدة  ال�صناعات  نح� 

منطقة اخلليج.

عبدالعزيز العقيل

اآل ثاين: االقت�ساد البحريني حقق منواً كبرياً بالعديد من القطاعات

م�ؤكداً اأن املنتدى يعك�ص مدى اال�صتقطاب لال�صتثمارات يف اململكة.. ح�صني:

»اليونيدو« ت�ستقطب �سركات اأجنبية لال�ستثمار يف البحرين

تكرمي »             « كراٍع اإعالمي ملنتدى »ا�ستثمر يف البحرين«

كانت  وبذلك  املاهرة  العاملة  والق�ى 

الرائدة  العربية  الدول  من  البحرين  مملكة 

اال�صتثمار اخلارجي،  امام  اقت�صادها  فتح  يف 

جم�صدة يف ذلك نظرة حكيمة وثاقبة الأهمية 

كفاءة  رفع  يف  واملناف�صة  والتحرر  االنفتاح 

االقت�صادي  النم�  معدالت  وحتفيز  االنتاج 

وت�فري فر�ص العمل املالئمة للم�اطنني.

اإىل خلق  اأدت  اأن هذه اجله�د  اإىل  واأ�صار 

جمل�ص  يف  تن�يعاً  االكرث  يعترب  اقت�صاد 

ا�صتيعاب  على  وقدرة  اخلليجي،  التعاون 

امل�ؤقتة،  االقت�صادية  التقلبات  تاأثريات 

وفر�ص  امكانيات  ممتلكاً  التط�ر،  وم�ا�صلة 

كبرية جذابة ومثمرة يف العديد من القطاعات 

واالن�صطة مثل ال�صناعة واخلدمات والتجارة 

واملال  وال�صحة  والتعليم  وال�صياحة 

هذا  ي�صتعر�ص  و�ص�ف  احلديثة،  والتقنيات 

املنتدى جمم�عة من الفر�ص اال�صتثمارية يف 

تلك القطاعات والت�صهيالت املت�فرة لتنفيذها.

ودعا اآل ثاين اإىل ان ي�صهم هذا املنتدى يف 

للتالقي  �صاحة  ي�صكل  اقليمي  جتمع  تك�ين 

ورواد  االأعمال  و�صيدات  االأعمال  جمتمع  بني 

ال�صركات  وممثلي  وامل�صتثمرين  االأعمال 

املحلية  التم�يل  وبن�ك  وم�ؤ�ص�صات  الكربى 

مبثابة  يك�ن  وان  الراأي،  لتبادل  واالقليمية 

مع  اخلا�ص  القطاع  م�صاركة  لتفعيل  مظلة 

ال�طنية  بال�صناعات  واالرتقاء  العام  القطاع 

الدويل  امل�صت�ى  على  تناف�صيتها  ورفع 

لهذه  جديدة  ت�ص�يقية  منافذة  فتح  وباجتاه 

اإىل  يحر�ص  املنتدى  وان  خا�صة  املنتجات، 

تعزيز الت�ا�صل بني ا�صحاب القرار من جانب 

احلك�مة من جهة والقطاع اخلا�ص يف مملكة 

البحرين من جهة اأخرى«.

منتدى  ان  ح�صني،  د.ها�صم  باململكة  الي�نيدو  مكتب  مدير  قال 

االأجنبية  اال�صتثمارات  ا�صتقطاب  مدى  يعك�ص  البحرين  يف  ا�صتثمر 

للبحرين، وعملت وزارة ال�صناعة والتجارة طيلة هذه ال�صنني املا�صية 

على تنظيم هذا املنتدى الذي اأ�صبحت له مكانة مميزة يف املنطقة.

الي�نيدو  اأن م�صاركة   - لل�صحفيني  واأ�صار ح�صني يف ت�صريحات 

يف املنتدى تاأتي عرب ا�صتقطاب عدد من ال�صركات اليابانية وااليطالية 

قطاعات  يف  اململكة  يف  اال�صتثمار  ت�د  التي  وال�صع�دية  واالإماراتية 

ال�صيدلة عرب فتح م�صانع اأدوية وكذلك يف قطاع االأغذية والتكن�ل�جيا 

اخل�صراء ت�صل اإجمايل الفر�ص نح� 1.6 ملي�ن ي�رو، واأو�صح اأن ما 

فتح  دور  يلعب  الذي  املنتدى  اأهداف  من  ه�  الي�م  الي�ينيدو  تعمله 

وقمنا  اململكة،  يف  متاحة  فر�ص  عن  والرتويج  اال�صتثمارية  الفر�ص 

بالرتويج لهذا املنتدى عرب �صبكة الي�نيدو يف العامل.

ب�خما�ص،  �صهري  البحرينية  االأعمال  �صيدة  قالت  جهتها  من 

والفر�ص  العام  هذا  ال�ص�ق  دخلت  التي  امل�صاريع  اأن  املالحظ  من 

اال�صتثمارية كذلك مميزة وكذلك امل�صتثمرين خالل هذا العام، خ�ص��صاً 

اجلادين منهم.

بل  اال�صتثمارات،  ا�صتقطاب  جمال  يف  تتقدم  البحرين  اأن  وراأت 

انها جذبت �صف�ة امل�صاريع التي ت�صيف ن�عية القت�صاد اململكة، منها 

االقت�صادي  النم�  م�ؤ�صرات  ترتفع  اأن  مت�قعة  ال�صناعية،  امل�صاريع 

م�صتثمرين  دخ�ل  مع  خ�ص��صاً  املقبل،  العام  من  االأول  الربع  خالل 

تدخل  اأن  اآملة  العام احلايل،  االأخري من  الربع  ال�ص�ق خالل  جدد يف 

ا�صتثمارات ن�صائية اأي�صاً من خالل منتدى ا�صتثمر يف البحرين.

كرمت وزارة ال�صناعة والتجارة �صحيفة 

يف  »ا�صتثمر  ملنتدى  اعالمي  كراع  »االأيام« 

االقت�صادي  املنتدى  ويعد   »2012 البحرين 

املنتديات  �صل�صلة  يف  ال�صابع  ال�صن�ي، 

ال�صناعة  وزارة  نظمتها  التي  اال�صتثمارية 

العام  منذ  البحرين  مملكة  يف  والتجارة 

الرتويجية  االآليات  من  يعد  وه�   ،2003

اإىل  خاللها  من  ال�زارة  تهدف  التي  املهمة 

جذب اال�صتثمارات اإىل اململكة وتاأكيد قدراتها 

ي�صتعر�ص  حيث  واالإنتاجية  التناف�صية 

املنتدى فر�صا ا�صتثمارية يف جماالت �صناعية 

وجتارية خمتلفة.

ال�شيخ خليفة اآل ثاين

الزميل خليل يو�شف يت�شلم الهدية التذكارية


