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أوال :تطورات أداء اقتصاد البحرين
رغم جملة التحديات االقتصادية التي تواجه دول العالم أجمع ،وبخاصة دول الخليج العربية املنتجة للنفط،
فقد ظهرت خالل الفترة األخيرة عدة مؤشرات تعكس نجاح مملكة البحرين في مواجهة هذه التحديات وتجنب
تداعياتها ،وأنها بفضل سياساتها املالية وإجراءاتها النقدية املتبعة تمض ي قدما وبخطى ثابتة للحد من اآلثار
السلبية الناتجة عن هذه التحديات ،وبما ال يمس من مكتسبات املواطنين ومستوياتهم املعيشية التي اعتادوا
عليها.
ووفقا ملجلس التنمية االقتصادية ،حقق القطاع غير النفطي في البحرين نموا سنويا بنسبة  %4.8في األشهر
التسعة األولى من  ،2017حيث بدى واضحا أن ما حققه هذا القطاع خالل العام  2017سيتجاوز ما حققه
من نسبة نمو في  2016والتي بلغت  .%4.0ويعكس أداء القطاع غير النفطي ما حققه االقتصاد البحريني من
إجمالي نمو وصل إلى معدل  %3.6في األرباع الثالثة األولى من  ،2017وهي نسبة أعلى من معدل النمو
االقتصادي في  2016والتي بلغت  ،%3.2وهو ما يجعل من البحرين االقتصاد األسرع نموا في منطقة الخليج
العربي .وواصل االقتصاد البحريني أداءه الجيد بفضل مجموعة من العوامل البنيوية واألخرى املرتبطة بالدورة
االقتصادية ،حيث يتوقع أن يواصل االقتصاد حيويته في  2018وذلك مع تهيؤ البيئة االقتصادية في املنطقة
لتكون أكثر دعما لتحقيق النمو مع زيادة التنوع االقتصادي بدعم من حزمة من املشاريع االستثمارية غير
املسبوقة ،إلى جانب تحسن أسعار النفط.
وأبرزت تقارير صدرت مؤخرا عن املؤسسة العربية لضمان االستثمار وائتمان الصادرات وغيرها إمكانية بلوغ
معدل النمو الحقيقي للناتج املحلي اإلجمالي في البحرين نسبته املتوقعة خالل العام الجاري ،ومن ثم ارتفاع
الناتج املحلي اإلجمالي للمملكة بقيمة  35.4مليار دوالر بنسبة  %4.4عن عام  ،2017حيث كانت التوقعات
بتسجيله  33.9مليار دوالر فقط ،فضال بالطبع عن ارتفاع تقديرات االحتياطات املالية إلى  2.8مليار دوالر هذا
العام مقارنة بـ  2.4مليار دوالر عام .2017
يشار إلى أن احتياطي األجيال القادمة ،الذي يقدر بـ  615مليون دوالر نجح في تحقيق عوائد إجمالية قيمتها
 24.1مليون دوالر بنهاية ديسمبر  2016بنسبة  ،%5.3واصل توسيع نطاق محفظته االستثمارية وذلك من خالل
زيادة االستثمار في األصول البديلة في قطاعي التطوير العقاري والبنية التحتية بهدف توفير حماية طويلة املدى
ألصوله واستثماراته ،واالستثمار في محفظة متنوعة لتعظيم العائد ،والحفاظ على املستوى املطلوب من
السيولة االستراتيجية.
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اثنيا :تطور أداء القطاع املرصيف
 .1الجهاز املصرفي
يتكون الجهاز املصرفي في البحرين من بنوك الجملة وبنوك التجزئة .وبلغ مجموع ميزانية الجهاز في نهاية الفصل
الثالث  2017ما قيمته  189.1مليار دوالر باملقارنة مع  186.5مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني من نفس العام،
بزيادة قدرها .%1.4
وبلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع التجزئة  84.4مليار دوالر في نهاية الفصل الثالث من العام 2017
وذلك باملقارنة مع  81.9مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني من العام  ،2017بزيادة قدرها  ،%3وهي تمثل %44.6
من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي.
بينما بلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع الجملة  104.7مليار دوالر في نهاية الفصل الثالث من العام
 2017وذلك باملقارنة مع  104.6مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني من العام  ،2017بزيادة طفيفة قدرها ،%0.1
وهي تمثل  %55.4من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي.
وبلغ مجموع حقوق امللكية للجهاز املصرفي  28.6مليار دوالر في نهاية الفصل الثالث من العام  2017وذلك
باملقارنة مع  27.9مليار دوالر في نهاية الفصل الثاني من العام  ،2017بزيادة قدرها  ،%2.5وهي تمثل %15.1
من املطلوبات.
وتمثل امليزانية املوحدة للجهاز املصرفي  %587.9كنسبة من الناتج املحلي االجمالي في نهاية الفصل الثالث من
العام  2017وذلك باملقارنة مع  %579.7في نهاية الفصل الثاني من العام .2017

مؤشرات الجهاز املصرفي في البحرين ً
البند ً
امليزانية املوحدة – مليار دوالر
كنسبة من الناتج املحلي االجمالي ()%
امليزانية املوحدة لبنوك التجزئة
امليزانية املوحدة لبنوك الجملة
مجموع حقوق امللكية للجهاز
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ً 2017\3
189.1
587.9
84.4
104.7
28.6

ً 2017\2
186.5
579.7
81.9
104.6
27.9

ً 2017\1
188.2
585.1
83.8
104.4
27.6

ً 2016\4
192.7
578.0
83.0
103.0
28.2

تطور أداء القطاع المصرفي
 .2بنوك الجملة
ارتفاع إجمالي موجودات بنوك الجملة بشكل طفيف ليبلغ  104.7مليار دوالر نهاية الربع الثالث من العام 2017
باملقارنة مع  104.6مليار دوالر نهاية الربع الثاني من العام نفسه ،أي بزيادة طفيفة قدرها %.0.1
وفي جانب املوجودات ،وبحكم طبيعة أنشطة هذه املصارف ،فأن املوجودات األجنبية تمثل غالبية املوجودات،
وبلغت قيمتها  94.3مليار دوالر نهاية الربع الثالث من العام  2017باملقارنة مع  94.6مليار دوالر نهاية الربع الثاني
من العام نفسنه ،أي بانخفاض نسبته  ،%0.3وهي تمثل  %90من مجموع املوجودات .وفي نهاية الربع الثالث
من العام  ،2017تتكون هذه املوجودات بشكل رئيس ي من موجودات لدى غير املصارف بقيمة  33.4مليار دوالر
وموجودات لدى املكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة  20.6مليار دوالر والسندات بقيمة  18.9مليار دوالر
موجودات لدى املصارف بقيمة  13.7مليار دوالر .كذلك الحال في جانب املطلوبات ،حيث تمثل املطلوبات
األجنبية غالبية املطلوبات بقيمة  93.4مليار دوالر.
وجغرافيا ،تتوزع موجودات بنوك الجملة على دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة  34.4مليار دوالر وأوروبا
بقيمة  34.2مليار دوالر والدول األمريكية  10.5مليار دوالر البحرين  10.4مليار دوالر وآسيا  9.8مليار دوالر الدول
العربية األخرى  3.9مليار دوالر وأخرى  1.5مليار دوالر.

التوزيع الجغرافي ملوجودات بنوك الجملة (مليار دولر)

9.8

34.2

34.4

10.5

1.5
موجودات بنوك الجملة
الدول العربية
الخرى

5

آسيا

الدول األمريكية

أوروبا

دول مجلس التعاونً
الخليجي

تطور أداء القطاع المصرفي
 .3بنوك التجزئة ً
بلغ مجموع موجودات بنوك التجزئة  31.7مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام  2017وذلك باملقارنة مع
 30.8مليار دينار في نهاية الربع الثاني من العام  ،2017أي بزيادة قدرها .%3
وبحكم طبيعة نشاطها في تقديم خدمات الصيرفة بالتجزئة لألفراد واملؤسسات في السوق املحلي ،فأن
املوجودات املحلية ملصارف التجزئة تمثل غالبية املوجودات وقد بلغت  18مليار دينار في نهاية الربع الثالث من
العام  ،2017أي ما نسبته  %57من مجموع املوجودات.
وفي نهاية الربع الثالث من العام  ،2017تكونت املوجودات املحلية من تسهيالت مقدمة للحكومة (قروض
وسندات) بقيمة  5.1مليار دينار باملقارنة مع  5مليار دينار في نهاية الربع الثاني بزيادة قدرها  %2وتسهيالت
للقطاع الخاص بقيمة  8.7مليار دينار باملقارنة  8.6مليار دينار بزيادة قدرها  %1وودائع ما بين املصارف بقيمة
ملياري دينار باملقارنة مع  1.8مليار دينار بزيادة قدرها  %11وودائع لدى مصرف البحرين املركزي بقيمة 1.2
مليار دينار باملقارنة مع مليار دينار بزيادة قدرها .%20
كذلك الحال بالنسبة لجانب املطلوبات ،حيث تمثل املطلوبات املحلية غالبية املطلوبات وقد بلغت قيمتها
 17.4مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام  2017باملقارنة مع  17.1مليار دينار في نهاية الربع الثاني ،أي
بزيادة قدرها  %2وهي تمثل  %55من مجموع املطلوبات .وتمثل ودائع القطاع الخاص الثقل الرئيس ي في جانب
املطلوبات بقيمة  10مليار دينار ثم ودائع الحكومة بقيمة  2.2مليار دينار ورأس املال واالحتياطيات بقيمة 2.9
مليار دينار وودائع ما بين البنوك بقيمة  1.5مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام .2017
وفيما يخص توزيع إجمالي التسهيالت املقدمة للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي ،يتبين أنها تنقسم
إلى ثالثة أقسام رئيسية:
 .1التسهيالت إلى قطاع األعمال وقد بلغت 4.5مليار دينار في نهاية الربع الثالث من العام  %54( 2017من
مجموع التسهيالت)
 .2التسهيالت إلى األفراد وقد بلغت قيمتها  3.7مليار دينار ()%44
 .3التسهيالت للحكومة بقيمة  278مليون دينار (.)%2
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تطور أداء القطاع المصرفي
ً
توزيع إجمالي التسهيالت املقدمة للقطاع الخاص حسب النشاط القتصادي ً
التسهيالت إلى قطاع األعمال  4.5مليار دينار
%54

التسهيالت إلى األفراد  3.7مليار دينار
%44

التسهيالت للحكومة  278مليون دينار
%2

وقد توزعت التسهيالت املقدمة لقطاع األعمال على الصناعة ( 704مليون دينار) واملناجم واملحاجر ( 38مليون
دينار) والزراعة ( 6ماليين دينار) واإلنشاء والتعمير (  1,487مليون دينار) والتجارة ( 1,157مليون دينار)
والقطاع املالي ( 205مليون دينار) والنقل واملواصالت ( 127مليون دينار) والفنادق واملطاعم ( 180مليون
دينار) والقطاعات األخرى ( 878مليون دينار) في نهاية الربع الثالث من العام .2017
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تطور أداء القطاع المصرفي
التسهيالت املقدمة لقطاع األعمال
(مليون دينار)
1,487
1,157
704
6
الزراعة

38

127
املناجم
واملحاجر

180

النقل
واملواصالت

1,500

878

1,000

205

الفنادق
واملطاعم

500
القطاع املالي

الصناعة

القطاعات
الخرى

التجارة

النشاء
والتعمير

0

فيما يخص التسهيالت املقدمة لألفراد ،فقد توزعت من حيث الضمان إلى تسهيالت بضمان العقار بقيمة
 1,601مليون دينار وتسهيالت بضمان املركبة بقيمة  120مليون دينار وتسهيالت بضمان الودائع بقيمة 54
مليون دينار وتسهيالت بضمان الراتب بقيمة  1,275مليون دينار وبطاقات االئتمان بقيمة  85مليون دينار
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تطور أداء القطاع المصرفي

وأخرى بقيمة  549مليون دينار.

التسهيالت املقدمة لألفراد (مليونً دينار) ً
2,000

1,601

1,500

1,275
1,000

549

6

7

أخرى

ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
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تسهيالت بضمان الودائع

500

54

85

120

5

4

3

بطاقات االئتمان

تسهيالت بضمان المركبة

0
2

تسهيالت بضمان الراتب

1

0

تسهيالت بضمان العقار

-500

تطور أداء القطاع المصرفي

ً
ً

 .4البنوك اإلسالمية ً
تتكون البنوك اإلسالمية من كل من البنوك اإلسالمية بالتجزئة والبنوك اإلسالمية بالجملة .وقد بلغ مجموع
موجودات هذه البنوك  26.8مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من العام  2017وذلك باملقارنة مع  26.3مليار
دوالر في نهاية الربع الثاني من العام  ،2017بزيادة قدرها .%9
وتبلغ املوجودات األجنبية للبنوك اإلسالمية  8.9مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من العام  ،2017وهي تتكون
بصورة رئيسية من املوجودات لدى املكاتب الرئيسية بقيمة  2.3مليار دوالر والسندات بقيمة  2.1مليار دوالر
واستثمار مع املصارف  1.9مليار دوالر واستثمار مع غير املصارف بقيمة  1.7مليار دوالر.
بينما بلغت املوجودات املحلية  17.9مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من العام  ،2017وهي تتكون من استثمار
مع غير املصارف بقيمة  9.3مليار دوالر واستثمار مع املصارف بقيمة  4.2مليار دوالر واستثمار مع الحكومة بقيمة
 2.4مليار دوالر.
وفي جانب املطلوبات ،فقد بلغت قيمة املطلوبات األجنبية للبنوك اإلسالمية  7.9مليار دوالر في نهاية الربع
الثالث من العام  ،2017وهي تتكون بصورة رئيسية من رأس املال واالحتياطيات بقيمة  3.6مليار دوالر
واملطلوبات لدى املصارف  2.1مليار دوالر واملطلوبات لدى غير املصارف بقيمة  1.7مليار دوالر.
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تطور أداء القطاع المصرفي
بينما بلغت املطلوبات املحلية  18.9مليار دوالر في نهاية الربع الثالث من العام  ،2017وهي تتكون من مطلوبات
من غير املصارف بقيمة  10.3مليار دوالر ورأس املال واالحتياطيات بقيمة  3.3مليار دوالر ومطلوبات من املصارف
بقيمة  3.2مليار دوالر ومطلوبات من الحكومة بقيمة  1.4مليار دوالر.
وجغرافيا ،تتوزع موجودات البنوك اإلسالمية على البحرين ( 17.9مليار دوالر) ودول مجلس التعاون ( 3.1مليار
دوالر) وأوروبا ( 2.0مليار دوالر) والدول األمريكية ( 1.6مليار دوالر) والدول العربية األخرى ( 1.5مليار دوالر)
وآسيا ( 473مليون دوالر) وأخرى ( 139مليون دوالر) وذلك في نهاية الربع الثالث من العام .2017
ً

التوزيع الجغرافي ملوجودات البنوك اإلسالمية
(مليار دولر)
17.9

18
16
14
12

3.1
2

البحرين

8

1.6

دول مجلس التعاون

6

1.5

أوروبا
الدول األمريكية
الدول العربية

11

10

4
2
0

اثلث ًا :الترشيعات املرصفية
ً

البحرين تصدر توجيهات خاصة بصناديق البورصة املتداولة ETFs
أصدر مصرف البحرين املركزي توجيهاته الخاصة بصناديق البورصة املتداولة  ETFsاملنشأة داخل وخارج
مملكة البحرين ،وذلك كجزء من جهوده املتواصلة لتعزيز اإلطار الرقابي وذلك في سياق إلتزامه بتعزيز إطار
عمل صناديق االستثمار الجماعي  CIUsفي مملكة البحرين بموجب املجلد السابع من مجلد التوجيهات الصادر
عن مصرف البحرين املركزي ،إن هذه التوجيهات الجديدة من شأنها أن تزيد من فئات الصناديق االستثمارية
املنشأة في مملكة البحرين لتشمل صناديق البورصة املتداولة  ETFsكنوع آخر من صناديق االستثمار الجماعي
التي يمكن إدراجها في البورصات من قبل البنوك واملؤسسات املالية األخرى .كما ستتيح هذه التوجيهات
إمكانية تسجيل صناديق البورصة املتداولة املنشأة خارج مملكة البحرين كما هو مبين في املجلد السابع من
مجلد التوجيهات.
يجدر الذكر إن التوجيهات الجديدة تشمل كال من صناديق البورصة املتداولة التقليدية واإلسالمية ،وذلك
بهدف ضمان توفير ما يتناسب مع اختيارات املستثمرين املختلفة.
هذا ويمكن اإلطالع على تلك التوجيهات من خالل املوقع اإللكتروني ملصرف البحرين املركزي ضمن املجلد
السابع من مجلد التوجيهات الذي يتضمن التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق االستثمار الجماعي .CIUs

البحرين تصدر توجيهات خاصة ُ
بعهد الستثمار العقاري املنشأة في مملكة البحرين
أصدر مصرف البحرين املركزي توجيهاته الخاصة ُ
بعهد االستثمار العقاري املنشأة في مملكة البحرين ،وذلك في
سياق التزامه بتعزيز إطار عمل ُعهد االستثمار العقاري املحلي في مملكة البحرين وذلك بموجب املجلد السابع
من مجلد التوجيهات الصادر عن مصرف البحرين املركزي والذي يحتوي على التعليمات واللوائح الخاصة
بصناديق االستثمار الجماعي .CIUs
وتعتبر ُعهد االستثمار العقاري أحد أنواع الصناديق االستثمارية التي تتملك وتدير عقارات محلية وأجنبية
بشكل مباشر أو غير مباشر ،وتتيح الفرصة ملختلف املستثمرين للمشاركة في االستثمار في
مدرة للدخل ،سواء
ٍ
السوق العقاري.
هذا ويمكن االطالع على تلك التوجيهات من خالل املوقع اإللكتروني ملصرف البحرين املركزي ضمن املجلد
السابع الذي يتضمن التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق االستثمار الجماعي .CIUs
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مصرف البحرين املركزيً يدشن شبكة آمنة خاصة للمؤسسات املالية ً
قام مصرف البحرين املركزي بتدشين شبكة خاصة لربط املصرف بجميع بنوك التجزئة في مملكة البحرين
وذلك في إطار سعي املصرف لتعزيز وتطوير القطاع املصرفي بما يواكب املعايير الدولية ألنظمة الدفع والتحويالت
املالية .وستعمل هذه الشبكة كمركز اتصال رئيس ي لربط جميع بنوك التجزئة في مملكة البحرين مع مصرف
البحرين املركزي إلتمام عمليات الدفع والتسويات اآلنية ( )RTGSبين البنوك .هذا وسوف يتم االحتفاظ
بشبكة نظام سويفت ( )SWIFTالحالية كإجراء احترازي .ويعد تدشين هذه الشبكة الجديدة خطوة نحو تعزيز
مرونة أنظمة الدفع والتحويالت املالية بما يتوافق مع أفضل املمارسات العاملية في هذا املجال .كما تدعم هذه
الخطوة االستراتيجية جاهزية البنية التحتية في اململكة الستقطاب خدمات أخرى مستقبال .هذا وستعمل
الشبكة على تسهيل ربط اململكة بالشبكة الخليجية للمدفوعات والتي ستدخل حيز التنفيذ قريبا.

مصرف البحرين املركزيً يعتمد إجراءات وقواعد تطبيق نموذج التنظيم الذاتي
لألسواق املالية املرخص لها من قبل مصرف البحرين املركزيً في شأن إدراج
األوراق واألدوات املالية بعد طرحها لالكتتاب العام
أصدر مصرف البحرين املركزي قرار رقم ( )11لسنة  ،2018اعتمد بموجبه إجراءات وقواعد تطبيق نموذج
التنظيم الذاتي لألسواق املالية املرخص لها من قبل مصرف البحرين املركزي في شأن إدراج األوراق واألدوات
املالية بعد طرحها لالكتتاب العام ،املنشور في الجريدة الرسمية العدد  ،3355يوم الخميس املوافق  1مارس
 .2018وقد تم إصدار القرار بعد التنسيق ما بين مصرف البحرين املركزي وشركة بورصة البحرين كونها
السوق املعني املرخص من قبل املصرف املركزي والذي يتم من خالله تداول األوراق واألدوات املالية.
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هذا ويمكن االطالع على تلك التوجيهات من خالل املوقع اإللكتروني ملصرف البحرين املركزي ضمن املجلد
السابع الذي يتضمن التعليمات واللوائح الخاصة بصناديق االستثمار الجماعي .CIUs
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رابع ًا :أخبار القطاع املرصيف
ً
أرباح البنوك التجارية بلغت مليار و  34ليون دولر خالل العام ً 2017
قالت جمعية مصارف البحرين إن أداء البنوك التجارية املحلية السبع (التجزئة) املدرجة على بورصة البحرين
شهد تحسنا جيدا خالل العام  2017وذلك باملقارنة مع أداءها خالل العام املاض ي ،مما يؤكد على سالمة
وتطور أداء القطاع املصرفي في البحرين وتمتعه بدورها رئيس ي في دعم وتنمية اقتصاد البحرين ،والبيئة املالية
واالقتصادية الداعمة ألداءه.
وتظهر النتائج املالية للبنوك التجارية املحلية السبع (بنك البحرين الوطني ،بنك البحرين والكويت ،البنك
األهلي ،بنك البحرين اإلسالمي ،بنك اإلثمار ،مصرف السالم ،املصرف الخليجي التجاري) إن مجموع أرباح
العام  2017لهذه البنوك بلغت مليار و 34مليون دوالر أمريكي وذلك باملقارنة مع  955مليون دوالر أمريكي خالل
العام  ،2016وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته .%8.3

تصاريح تطبيق البيئة التجريبية من قبل مصرف البحرين املركزيً
منح مصرف البحرين املركزي ("املصرف") تصاريح للدخول للبيئة التجريبية لثالث طلبات ،وهي .Wahed Inc
و  BitArabiaو  ،Belfricsمما يتيح لهم اختبار حلولهم املالية في مملكة البحرين.
وبما أن البحرين تعد مركز مالي في املنطقة ،اتخذ املصرف قرارا بإطالق إطار البيئة التجريبية في يونيو 2017
والسماح للمبتكرين فيه باختبار حلولهم ،من أجل تعزيز املنافسة الفعالة ،والتكنولوجيا الجديدة ،واتساع
رقعة الشمولية املالية ،وتحسين تجربة األداء للعمالء.
ويوفر هذا اإلطار حيزا افتراضيا للشركات واألفراد الختبار حلولهم املبتكرة القائمة على التكنولوجيا ،وباب
املشاركة مفتوح للمؤسسات املالية املرخصة من املصرف حاليا وغيرهم من الشركات املحلية واألجنبية .مدة
االختبار هي تسعة أشهر ،مع إتاحة الفرصة للتمديد لثالثة أشهر إضافية كحد أقص ى.

مصرف البحرين املركزي يمنح ترخيص لشركة نامورا انترنشونال بي ال س ي ،يو كي
منح مصرف البحرين املركزي ترخيص مكتب تمثيلي لشركة نامورا انترنشونال بي ال س ي ،يو كي للعمل في
مملكة البحرين .وتقدم شركة نامورا انترنشونال بي ال س ي ،يو كي من مكتبها الرئيس ي في اململكة املتحدة  ،وهي
شركة تابعة للمؤسسة األم في اليابان ومن خالل فروعها األخرى في جميع أنحاء العالم نطاقا واسعا من املتاجرة
ف
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ي املنتجات املالية ،بما في ذلك املشتقات ذات الصلة .كما تقدم الخدمات املصرفية االستثمارية واالستشارية
وتمويل الشركات ،باإلضافة إلى األعمال املتعلقة بتمويل األصول ورؤوس األموال.
ومن املتوقع أن يسهم املكتب التمثيلي للشركة في تعزيز العالقات القائمة مع منطقة الشرق األوسط وشمال
أفريقيا وكذلك التعامل مع املستثمرين الحاليين واملحتملين.

مصرف البحرين املركزي يعلن عن شراكته مع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
أعلن مصرف البحرين املركزي وعدد من املؤسسات املالية في مملكة البحرين عن شراكتها الرسمية لدعم
إطالق خليج البحرين للتكنولوجيا املالية ( .)BFBويعتبر هذا اإلعالن األحدث ضمن سلسلة خطوات تؤكد التزام
مصرف البحرين املركزي واملؤسسات املالية في البحرين بتطوير البحرين لتصبح رائدة في مجال االبتكار
واالستثمار في منطقة الخليج العربي.
وستعمل وحدة التكنولوجيا املالية واالبتكار باملصرف عن كثب مع خليج البحرين للتكنولوجيا املالية وذلك
لدعم تطوير بيئة التكنولوجيا املالية في البحرين وضمان مشاركة املؤسسات املالية التي تسعى إلى االبتكار
واالستثمار في هذا املجال ،باإلضافة إلى دعم املبتكرين في خليج البحرين للتكنولوجيا املالية.
ويعتبر خليج البحرين للتكنولوجيا املالية أول مركز متخصص في مجال التكنولوجيا املالية وحاضن للشركات
في منطقة الشرق األوسط وإفريقيا .ويقع مقره في مبنى أركابيتا املطلة على خليج البحرين بمساحة  10آالف
قدم مربع تتضمن مرافق حديثة ،ومساحات للعمل املشترك ،ومساحات أخرى مشتركة ،ومحطات عمل،
والعديد من املرافق األخرى املشتركة .وسيتم تشغيل هذا املركز من قبل تحالف التكنولوجيا املالية وهي شركة
عاملية متخصصة في بناء وتشغيل النظم البيئية .ومن املقرر أن تيهئ منصة خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
فرصة لخلق ظروف مثالية لجذب كل من مؤسسات االبتكار املحلية والدولية وشركات التكنولوجيا املالية
الناشئة من أجل التعاون في أعمال التطوير واالختبار وتوسيع نطاق التكنولوجيات الجديدة ونشرها في البحرين
وفي منطقة دول مجلس التعاون الخليجي على نطاق أوسع .وسوف يشكل خليج البحرين للتكنولوجيا املالية
جزءا من شبكة عاملية متنامية يديرها تحالف التكنولوجيا املالية الذي يضم كل من سنغافورة ونيويورك
واآلن البحرين.
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عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة البركة املصرفية

حسان أمين جرار
عضو مجلس االدارة
بنك البحرين اإلسالمي

جيكس ميشيل
عضو مجلس االدارة
بي إن بي باريبا

ن داركن
ماثي ًو جو ً
عضو مستقل
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كريستوفر دوراند
ً
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بنك البحرين الوطني
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عضو مجلس االدارة
بنك ستاندرد تشاترد

عبداللطيف محمد جناحي
عضو مجلس االدارة
بنك فينشر كابيتل

خليل ابراهيم نورالدين
األمين املالي
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عبدالعزيز الحليس ي
ً
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بنك الخليج الدولي
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نجالء محمد الشيراو ً
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سيكو
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إثمار بنك

د .خالد سيد كعوان
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بنك ABC

مليكا بتلي
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