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املؤرشات املالية الرئيس ية 2018
املؤسسات املالية

الناتج املحلي اإلجمالي

السلطة الرقابية

32.2

395

مليار دوالر أمريكي

التصنيف السيادي
()2017
BB-

2

مساهمة القطاع املالي في
الناتج املحلي اإلجمالي

%16.1

B+

عدد السكان

القوى العاملة في
القطاع املالي

1,453,700

14,199

املؤسسات املصرفية

بنوك التجزئة

بنوك الجملة

102

29

73

البحرينيون
9311

%66

االجانب
4888

%34

مكتب تمثيلي
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أوال :امللخص التنفيذي
على صعيد تطورات أداء االقتصاد الوطني ،أكد صندوق النقد الدولي لدى مراجعته الدورية القتصاد البحرين
إن اقتصاد اململكة يشهد تطورات إيجابية ،وحقق نموا هو األسرع خالل العام  2017مدعوما بحزمة
اإلصالحات االقتصادية واملالية التي تنفذها اململكة.
وقد أكد مجلس التنمية االقتصادية في تقريره الفصلي أن الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي للمملكة حقق نموا
جيدا خالل العام  2017وبلغ  %3.9وذلك بفضل جهود تنويع القطاعات غير النفطية التي أدت إلى نمو القطاع
غير النفطي بنسبة  %5خالل نفس العام .وكان املحرك الرئيس ي وراء هذا األداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو
اإلقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير النفطي املتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة
والصناعة املالية ،إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى ،وباإلضافة إلى النجاح القياس ي في استقطاب
االستثمارات املباشرة في .2017
على صعيد التطورات املصرفية واملالية ،ارتفع مجموع ميزانية الجهاز املصرفي في نهاية الفصل األول 2018
بنسبة  %1ليبلغ  189.1مليار دوالر باملقارنة مع  187.4مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام . 2017
وبلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع التجزئة  84.6مليار دوالر في نهاية الفصل األول من العام 2018
وذلك باملقارنة مع  83.5مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام  ،2017بزيادة قدرها  ،%1.3وهي تمثل
 %44.7من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي .بينما بلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع الجملة 104.5
مليار دوالر في نهاية الفصل األول من العام  2018وذلك باملقارنة مع  104مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من
العام  ،2017بزيادة طفيفة قدرها  ،%0.4وهي تمثل  %55.3من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي .
كما بلغ مجموع موجودات البنوك اإلسالمية  27.2مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  2018وذلك
باملقارنة مع  26.7مليار دوالر في نهاية الربع الرابع من العام  ،2017بزيادة قدرها %.1.9
وتمثل امليزانية املوحدة للجهاز املصرفي  %535.5كنسبة من الناتج املحلي االجمالي في نهاية األول من العام
 2018وذلك باملقارنة مع  %530.9في نهاية الفصل الرابع من العام .2017
وأظهر املسح السنوي ملصرف البحرين املركزي إن عدد العاملين في القطاع املالي بلغ  14093موظفا في نهاية
عام  2017مقابل  14015موظفا في نهاية عام  2016أي بزيادة تعادل  78منهم  %65.6بحرينيين.
كما أظهرت النتائج املالية للبنوك التجارية املحلية السبع املدرجة في بورصة البحرين أن مجموع أرباح الربع
األول من العام  2018لهذه البنوك بلغ  298.2مليون دوالر وذلك باملقارنة مع  264.8مليون دوالر أمريكي خالل
نفس الفترة من العام  ،2017وبتحسن ملحوظ بلغت نسبته .%13
3

اثنيا :تطورات أداء اقتصاد البحرين
وفقا للتقرير االقتصادي الفصلي الصادر عن مجلس التنمية االقتصادية ،فقد حقق الناتج املحلي اإلجمالي
الحقيقي للمملكة نموا جيدا خالل العام  2017وبلغ  ،%3.9وذلك مع الزيادة في القطاع غير النفطي بنسبة
 %5وهو ما يجعل اقتصاد اململكة األسرع نموا من بين دول مجلس التعاون الخليجية .وتسارعت وتيرة النمو
في معدل الناتج اإلجمالي الحقيقي النسبة التي تحققت في عام  2016والبالغة آنذاك  ،%3.2حيث كان املحرك
وراء هذا األداء القوي في مواجهة تباطؤ النمو اإلقليمي هو تحقيق نجاح واسع النطاق عبر القطاع الخاص غير
النفطي املتنوع وذلك بقيادة قطاع السياحة ،إلى جانب حزمة مشاريع البنية التحتية الكبرى ،وباإلضافة إلى
النجاح القياس ي في استقطاب االستثمارات املباشرة في .2017
وتوقع صندوق النقد الدولي عبر تقريره “آفاق االقتصاد العالمي” بأن يحافظ اقتصاد اململكة على مكانته
باعتبارها االقتصاد األسرع نموا في منطقة الخليج العربي في عام  2018مع استمرارية الزخم االقتصادي ،حيث
تتواكب املرونة االقتصادية في البحرين مع االتجاهات اإلقليمية والعاملية األوسع نطاقا والتي يلعب فيها التنوع
االقتصادي دورا أكبر لتحقيق نمو أسرع ،ومن املرتقب أن تتعزز ثقة قطاع األعمال وزخم النمو االقتصادي
على مستوى املنطقة وذلك بسبب التوقعات االيجابية في قطاع النفط ،وتوقع أن يكون عام  2018عالمة بارزة
مهمة حيث أن دول مجلس التعاون الخليجي تعمل على تحويل النموذج االقتصادي نحو اقتصاديات النمو
املتنوعة يقودها القطاع الخاص.
وتتم قيادة النمو في البحرين من خالل مجموعة متنوعة من القطاعات ذات األداء القوي ،بقيادة قطاع
السياحة وذلك مع توسع قطاع الفنادق واملطاعم بنسبة  ٪ 9.5في عام  ،2017وارتفاع إجمالي نفقات الزوار
إلى اململكة بنسبة  ٪ 8.9وزيادة متوسط مدة اإلقامة بنسبة  ٪ 2.5إلى  2.82يوم وذلك تماشيا مع استراتيجية
الحكومة نحو تعزيز قطاع السياحة وتشجيع الزوار لقضاء فترات أطول في البحرين.
وشملت القطاعات األخرى األفضل أداء في عام  2017قطاعات الخدمات االجتماعية والشخصية التي نمت
بنسبة  %9.4بقيادة التعليم الخاص والرعاية الصحية والتجارة التي حققت نموا بمعدل  ،٪8.5وقطاع
العقارات والخدمات املهنية الذي نما بمعدل  ،٪5.5وقطاع الخدمات املالية الذي نما بنسبة  .٪5كما
واستقطب مجلس التنمية االقتصادية  276مليون دينار بحريني من االستثمارات املباشرة إلى البحرين في عام
 2017وهو ما يعد رقما قياسيا من استقطاب االستثمارات في عام ،ويمثل زيادة قدرها  ٪161عن عام ،2016
ومن املتوقع أن تخلق هذه االستثمارات  2800وظيفة خالل السنوات الثالث املقبلة.
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تطورات أداء اقتصاد البحرين
كما إن نجاح القطاع الخاص عبر مختلف القطاعات ضمن البيئة الداعمة في اململكة يدعم االعتراف الواسع
بأن اململكة تتمتع بكونها رائدا إقليميا في التنويع االقتصادي بفضل الجهود املستمرة لتطوير بيئة األعمال
والبيئة التنظيمية .واستمرت هذه العملية بسرعة في عام  ،2017حيث تشير البيانات إلى أن قطاع النفط
والغاز يمثل اآلن  ٪18.4فقط من الناتج املحلي اإلجمالي الحقيقي في البحرين وذلك باملقارنة بـ  ٪43.6في عام
.2000
وعلى الرغم من النجاح البارز للتنوع االقتصادي ،ال يزال قطاع النفط والغاز يشكل عنصرا مهما في اقتصاد
البحرين ،حيث من املتوقع أن ينتقل قطاع النفط في اململكة إلى فترة من النمو املتجدد .لذلك فإن إعالن
البحرين مؤخرا عن اكتشاف أكبر مكمن للنفط والغاز الطبيعي منذ بدء إنتاجهما في عام  1932يعتبر بمثابة
دفعة قوية ملستقبلها االقتصادي .ويتكون حقل خليج البحرين الذي تبلغ مساحته  2000كيلومتر مربع ،والذي
من املتوقع أن يبدأ فيه اإلنتاج خالل السنوات الخمس القادمة ،من النفط الصخري والغاز الطبيعي بكميات
تفوق بكثير احتياطيات البحرين الحالية ،ومع تقييم حديث للموارد يشير إلى مستويات قادرة على دعم
استخراج النفط والغاز على املدى الطويل.
وقد أكد صندوق النقد الدولي أن مملكة البحرين لم تتأثر كنظيراتها من دول الخليج العربي بانخفاض أسعار
النفط ،نظرا لنمو القطاع غير النفطي في اململكة بسبب قوة القطاع املالي إضافة إلى وجود مشاريع البنية
التحتية وتطور قطاع السياحة والضيافة .وبحسب التقرير الصادر عن الصندوق حول مستجدات آفاق
اإلقتصاد اإلقليمي ،رفع الصندوق توقعاته فيما يتعلق بنمو الناتج املحلي غير النفطي في البحرين خالل عامي
 2018و  .2019أما فيما يتعلق بتعزيز تنويع اإلقتصاد وتطوير القطاع الخاص ،أشار التقرير إلى أن البحرين
اتخذت خطوات في ذلك املجال لتعزيز النمو االقتصادي من خالل تطبيق نظام حماية األجور إضافة إلى
اتخاذها تدابير هامه لزيادة مرونة توظيف الوافدين .وبحسب بيانات التقرير ،فإنه من املتوقع أن تتحسن
أسعار النفط لتتجاوز  60دوالرا بنسبة زيادة  %20عن أسعار  2017وذلك خالل العامين  2018و  ،2019في
حين من املتوقع أن يرتفع الناتج املحلي النفطي بوتيرة أسرع خالل العام الجاري.
يشار أن القطاع غير النفطي حقق ما نسبته  %82من إجمالي الناتج املحلي في حين شكل القطاع النفطي %18
مما ساهم في تنوع االقتصاد الوطني الذي استطاع مقاومة الظروف االقتصادية اإلقليمية والعاملية.
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اثلثا :تطورأداء القطاع املرصيف
 .1الجهاز املصرفي
يتكون الجهاز املصرفي في البحرين من بنوك الجملة وبنوك التجزئة .وبلغ مجموع ميزانية الجهاز في نهاية الفصل
األول  2018ما قيمته 189.1مليار دوالر باملقارنة مع  187.4مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام ،2017
بزيادة قدرها %.1
وبلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع التجزئة  84.6مليار دوالر في نهاية الفصل األول من العام 2018
وذلك باملقارنة مع  83.5مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام  ،2017بزيادة قدرها  ،%1.3وهي تمثل
 %44.7من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي.
بينما بلغ مجموع امليزانية املوحدة ملصارف قطاع الجملة  104.5مليار دوالر في نهاية الفصل األول من العام
 2018وذلك باملقارنة مع  104مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام  ،2017بزيادة طفيفة قدرها ،%0.4
وهي تمثل  %55.3من مجموع ميزانية الجهاز املصرفي.
وبلغ مجموع حقوق امللكية للجهاز املصرفي  28.3مليار دوالر في نهاية الفصل األول من العام  2018وذلك
باملقارنة مع  28.7مليار دوالر في نهاية الفصل الرابع من العام  ،2017بانخفاض قدره  ،%1.4وهي تمثل %15
من املطلوبات.
وتمثل امليزانية املوحدة للجهاز املصرفي  %535.5كنسبة من الناتج املحلي االجمالي في نهاية األول من العام
 2018وذلك باملقارنة مع  %530.9في نهاية الفصل الرابع من العام .2017

مؤشرات الجهاز املصرفي في البحرين
البند
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2\2017

3\2017

4\2017

2018/1

امليزانية املوحدة – مليار دوالر

186.5

189.1

187.4

189.1

كنسبة من الناتج املحلي االجمالي ()%

579.7

587.9

530.9

535.5

امليزانية املوحدة لبنوك التجزئة

81.9

84.4

83.5

84.6

امليزانية املوحدة لبنوك الجملة

104.6

104.7

104.0

104.5

مجموع حقوق امللكية للجهاز

27.9

28.6

28.7

28.3

تطورات أداء القطاع املرصيف
 .2بنوك الجملة
ارتفاع إجمالي موجودات بنوك الجملة بشكل طفيف ليبلغ  104.5مليار دوالر نهاية الربع األول من العام 2018
باملقارنة مع  104مليار دوالر نهاية الربع الرابع من العام  ،2017أي بزيادة طفيفة قدرها .%0.4
وفي جانب املوجودات ،وبحكم طبيعة أنشطة هذه املصارف ،فأن املوجودات األجنبية تمثل غالبية املوجودات،
وبلغت قيمتها  94.2مليار دوالر نهاية الربع األول من العام  2018باملقارنة مع  94.1مليار دوالر نهاية الربع الرابع
من العام  ،2017أي بارتفاع نسبته  ،%0.1وهي تمثل  %90من مجموع املوجودات .وفي نهاية الربع األول من
العام  ،2018تتكون هذه املوجودات بشكل رئيس ي من موجودات لدى غير املصارف بقيمة  36.5مليار دوالر
وموجودات لدى املكاتب الرئيسية والشركات الزميلة بقيمة  21.8مليار دوالر والسندات بقيمة  17.7مليار دوالر
موجودات لدى املصارف بقيمة  10.3مليار دوالر .كذلك الحال في جانب املطلوبات ،حيث تمثل املطلوبات
األجنبية غالبية املطلوبات بقيمة  94مليار دوالر.
وجغرافيا ،تتوزع موجودات بنوك الجملة في نهاية الربع األول من العام  2018على دول مجلس التعاون الخليجي
بقيمة  38.2مليار دوالر وأوروبا بقيمة  28.6مليار دوالر والدول األمريكية  4.7مليار دوالر والبحرين  10.5مليار
دوالر وآسيا  7.5مليار دوالر والدول العربية األخرى  13.6مليار دوالر وأخرى  1.4مليار دوالر.
التوزيع الجغرافي ملوجودات بنوك الجملة (مليار دوالر)

28.6

13.6

7.5
آسيا

الدول العربية األخرى
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10.5
البحرين

38.2

4.7
الدول األمريكية

أوروبا

دول مجلس التعاون الخليجي

تطورات أداء القطاع املرصيف
 .3بنوك التجزئة
بلغ مجموع موجودات بنوك التجزئة  31.8مليار دينار في نهاية الربع األول من العام  2018وذلك باملقارنة مع
 31.4مليار دينار في نهاية الربع الرابع من العام  ،2017أي بزيادة قدرها .%1.3
وبحكم طبيعة نشاطها في تقديم خدمات الصيرفة بالتجزئة لألفراد واملؤسسات في السوق املحلي ،فأن
املوجودات املحلية ملصارف التجزئة تمثل غالبية املوجودات وقد بلغت  18.4مليار دينار في نهاية الربع األول
من العام  ،2018أي ما نسبته  %58من مجموع املوجودات.
وفي نهاية الربع األول من العام  ،2018تكونت املوجودات املحلية من تسهيالت مقدمة للحكومة (قروض
وسندات) بقيمة  5.2مليار دينار باملقارنة مع  5.1مليار دينار في نهاية الربع الرابع من العام  2017بزيادة قدرها
 %2وتسهيالت للقطاع الخاص بقيمة  9.3مليار دينار باملقارنة  8.9مليار دينار بزيادة قدرها  %4.5وودائع ما
بين املصارف بقيمة  1.9دينار باملقارنة مع  1.8مليار دينار بزيادة قدرها  %5وودائع لدى مصرف البحرين املركزي
بقيمة  972مليون دينار باملقارنة مع  1.1مليار دينار بانخفاض قدره .%12
كذلك الحال بالنسبة لجانب املطلوبات ،حيث تمثل املطلوبات املحلية غالبية املطلوبات وقد بلغت قيمتها
 17.5مليار دينار في نهاية الربع األول من العام  2018باملقارنة مع  17.1مليار دينار في نهاية الربع الرابع من العام
 ،2017أي بزيادة قدرها  %2.3وهي تمثل  %55من مجموع املطلوبات .وتمثل ودائع القطاع الخاص الثقل
الرئيس ي في جانب املطلوبات بقيمة  10.1مليار دينار ثم ودائع الحكومة بقيمة  2.3مليار دينار ورأس املال
واالحتياطيات بقيمة  2.9مليار دينار وودائع ما بين البنوك بقيمة  1.3مليار دينار في نهاية الربع األول من العام
.2018
وفيما يخص توزيع إجمالي التسهيالت املقدمة للقطاع الخاص حسب النشاط االقتصادي ،يتبين أنها تنقسم
إلى ثالثة أقسام رئيسية :التسهيالت إلى قطاع األعمال وقد بلغت  4.7مليار دينار في نهاية األول من العام 2018
( %52من مجموع التسهيالت) والتسهيالت إلى األفراد وقد بلغت قيمتها  3.9مليار دينار ( )%44والتسهيالت
للحكومة بقيمة  337مليون دينار (.)%4
وقد توزعت التسهيالت املقدمة لقطاع األعمال على الصناعة ( 779مليون دينار) واملناجم واملحاجر ( 74مليون
دينار) والزراعة ( 7ماليين دينار) واإلنشاء والتعمير(  1,712مليون دينار) والتجارة ( 1,147مليون دينار)
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والقطاع املالي غير املصارف ( 209مليون دينار) والنقل واملواصالت ( 100مليون دينار) والفنادق واملطاعم
(168مليون دينار) والقطاعات األخرى ( 820مليون دينار) في نهاية الربع األول من العام . .2018
وفيما يخص التسهيالت املقدمة لألفراد ،فقد توزعت من حيث الضمان إلى تسهيالت بضمان العقار بقيمة
 1,769مليون دينار وتسهيالت بضمان املركبة بقيمة  108مليون دينار وتسهيالت بضمان الودائع بقيمة 54
مليون دينار وتسهيالت بضمان الراتب بقيمة  1,296مليون دينار وبطاقات االئتمان بقيمة  83مليون دينار
وأخرى بقيمة  593مليون دينار.

التسهيالت الى االفراد  3.7مليار دوالر
%44

التسهيالت الى قطاع االعمال 4.7
مليار دوالر
%52

التسهيالت للحكومة  337مليار
دوالر %4
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التسهيالت املقدمة لقطاع االعمال
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التوزيع الجغرافي ملوجودات البنوك اإلسالمية
(مليار دوالر)
18.9

18
16
14
12

3

10

1.8

البحرين

8

دول مجلس التعاون

936
أوروبا

6

1.8

الدول األمريكية

4
2

الدول العربية
0
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 .4البنوك االسالمية
تتكون البنوك اإلسالمية من كل من البنوك اإلسالمية بالتجزئة والبنوك اإلسالمية بالجملة .وقد بلغ مجموع
موجودات هذه البنوك  27.2مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  2018وذلك باملقارنة مع  26.7مليار
دوالر في نهاية الربع الرابع من العام  ،2017بزيادة قدرها .%1.9
وتبلغ املوجودات األجنبية للبنوك اإلسالمية  8.3مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  ،2018وهي تتكون
بصورة رئيسية من املوجودات لدى املكاتب الرئيسية بقيمة  2.4مليار دوالر والسندات بقيمة  2.1مليار دوالر
واستثمار مع املصارف  1.5مليار دوالر واستثمار مع غير املصارف بقيمة  1.4مليار دوالر.
بينما بلغت املوجودات املحلية  18.9مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  ،2018وهي تتكون بشلك رئيس ي
من استثمار مع غير املصارف بقيمة  9.9مليار دوالر واستثمار مع املصارف بقيمة  4.5مليار 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.
بينما بلغت املطلوبات املحلية  18.9مليار دوالر في نهاية الربع األول من العام  ، 2018وهي تتكون بشلك رئيس ي
من مطلوبات من غير املصارف (القطاع الخاص) بقيمة  10.4مليار دوالر ورأس املال واالحتياطيات بقيمة 3.3
مليار دوالر ومطلوبات من املصارف بقيمة  3.1مليار دوالر ومطلوبات من الحكومة بقيمة  1.3مليار دوالر.
وجغرافيا ،تتوزع موجودات البنوك اإلسالمية على البحرين ( 18.9مليار دوالر) ودول مجلس التعاون ( 3مليار
دوالر) وأوروبا ( 1.8مليار دوالر) والدول األمريكية ( 936مليون دوالر) والدول العربية األخرى ( 1.8مليار دوالر)
وآسيا ( 662مليون دوالر) وأخرى ( 146مليون دوالر) وذلك في نهاية الربع األول من العام .2018
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صافي األصول األجنبية لمصرف البحرين المركزي يرتفع في أبريل بشكل كبير
أظهرت بيانات ملصرف البحرين املركزي أن صافي األصول األجنبية للمصرف ،وهو مؤشر على قدرة البالد للدفاع عن عملتها في
مواجهة أي ضغوط بالسوق ،ارتفع شهر أبريل املاض ي بشكل كبير مما يشير إلى تحسن الوضع املالي للمملكة.
وارتفعت األصول إلى  776.9مليون دينار ( 2.06مليار دوالر) في نيسان/أبريل من  530.7مليون دينار في آذار/مارس .ويعادل
صافي األصول األجنبية ملصرف البحرين املركزي حاليا قيمة الواردات في نحو  63يوما حسب إحصائيات الواردات غير النفطية
لعام  .2017ولدى البحرين أيضا استثمارات في الخارج قد تقوم بتسييلها إذا احتاجت إلى العملة الصعبة.

مسح العاملين في القطاع المصرفي والمالي 2017
بلغ العدد االجمالي للعاملين في القطاع املالي  14093موظفا في نهاية عام  2017مقابل  14015موظفا في نهاية عام  2016أي
بزيادة تعادل  78وظيفة وذلك حسب املسح السنوي الذي يقوم به مصرف البحرين املركزي.
وقد شهد قطاع املصارف ارتفاعا في عدد الوظائف بلغ  45وظيفة حيث بلغ عدد الوظائف في القطاع  7447في نهاية عام
 2017مقابل  7402في نهاية عام  .2016كما شهد قطاع الخدمات املالية غير املصرفية (ويضم شركات التأمين وشركات
الصرافة وشركات التمويل وسماسرة أسواق رأس املال وغيرها من الشركات غير املصرفية) ارتفاعا بنسبة نمو  %0.6حيث
وصل عدد العاملين في هذا القطاع  6194موظفا في نهاية عام  2017مقابل  6156موظفا في نهاية عام  .2016في حين انخفض
عدد العاملين في املؤسسات املساندة من  457موظفا في نهاية عام  2016إلى  452موظفا في نهاية عام .2017
وحسب املسح السنوي الذي أجراه املصرف املركزي فقد بلغ عدد العمالة البحرينية في قطاع الخدمات املالية %65.6( 9248
من إجمالي العاملين في القطاع) في العام  2017أي بزيادة قدرها  93وظيفة مقارنة بالعام السابق .وقد بلغت نسبة املرأة
البحرينية من إجمالي القوى العاملة البحرينية في القطاع املالي  %38.3محافظة على نفس النسبة في عام  .2016كما بلغت
نسبة املرأة البحرينية التي تشغل مناصب إدارية  %32.2من إجمالي املناصب اإلدارية التي يشغلها البحرينيين العاملين في
القطاع املالي في نهاية عام  ،2017وهي نسبة أعلى مما كانت عليه في العام السابق حيث سجلت  %31.0في نهاية عام .2016
كما شمل املسح عدد أعضاء مجلس اإلدارة في املصارف واملؤسسات املالية حيث بلغت نسبة املرأة البحرينية  %8.7من إجمالي
أعضاء مجلس اإلدارة البحرينيين في نهاية عام  ،2017ارتفاعا من  ٪6.4في نهاية عام .2016
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مجلس محافظي البنوك المركزية العربية يدعو لتمكين وصول الشباب ورواد األعمال
إلى الخدمات المالية
يمثل تعزيز مستويات الشمول املالي في الدول العربية ،محورا هاما من محاور اهتمامات مجلس محافظي املصارف املركزية
ومؤسسات النقد العربية ،ملا لذلك من دور ّ
فعال في تعزيز االستقرار املالي ودعم فرص تحقيق التنمية املستدامة والرفاه
االجتماعي .بادر املجلس في هذا السياق في عام  2016على ضوء الحاجة املتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول املالي ومحاوره
لدى كافة األطراف في الدول العربية ،إلى اعتماد يوم عربي للشمول املالي يصادف  27ابريل من كل عام ،الذي يحتفل به هذا
العام تحت شعار "تمكين وصول الشباب ورواد األعمال إلى الخدمات املالية" .في هذا اإلطار ،يثمن املجلس الخطوات واإلجراءات
املتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالشمول املالي ،كما يؤكد مجددا على ضرورة إدماج كافة فئات املجتمع
وشرائحه بالنظام املالي الرسمي خاصة الشباب ،واملرأة ،ورواد األعمال ،وذلك من خالل تعزيز وصولهم واستخدامهم للخدمات
واملنتجات املالية التي تتناسب مع احتياجاتهم بالتكاليف والشروط املعقولة ،وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم ووعيهم باألمور
املالية بما يمكنهم من اتخاذ القرار االستثماري السليم.
كذلك يؤكد املجلس على دور املصارف املركزية ومؤسسات النقد العربية والهيئات الرقابية على القطاع املالي في الدول العربية
في تعزيز الشمول املالي من خالل وضع القوانين والتشريعات التي تهدف إلى تعزيز نشر الخدمات املالية واملصرفية ،وتطوير نظم
الدفع واالستعالم االئتماني ،وتحديد الفجوات واملعوقات في جانبي العرض والطلب واتخاذ اإلجراءات والسياسات الكفيلة
بمعالجتها وتحفيز القطاع الخاص واملؤسسات املالية واملصرفية واألطراف ذات العالقة ملمارسة دورها في نشر الوعي والثقافة
املالية لتمكين وتعزيز قدرات املجتمعات املحلية.

ويحرص املجلس على إيالء قضايا الشمول املالي في الدول العربية األهمية التي تستحقها ،حيث ّ
وجه املجلس إلى إطالق العديد
من األنشطة واملبادرات املختلفة بالتعاون مع املؤسسات اإلقليمية والدولية ذات العالقة .تعززت هذه الجهود مؤخرا بإطالق
صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من املؤسسات اإلقليمية والدولية ،تحت مظلة املجلس ،املبادرة اإلقليمية لتعزيز
الشمول املالي في الدول العربية ) (FIARIبهدف تمكين وتعزيز القدرات واإلمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض االرتقاء
بمؤشرات الشمول املالي في الدول العربية .تشمل املبادرة على العديد من األنشطة التي تركز على دعم الشباب وتمكين املرأة
ماليا وتشجيع تطور الشركات الناشئة ورواد األعمال ،من خالل توفير املشورة الفنية الالزمة لتطوير االستراتيجيات
والسياسيات في هذا الشأن.
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تطوير خدمات الدفع اإللكتروني وتكنولوجيا الخدمات المالية
قام وفد من مصرف البحرين املركزي بزيارة إلى مركز شركة فيزا اإلقليمي لالبتكار بتاريخ  15مايو  .2018جاءت هذه الزيارة في
إطار جهود ومساعي املصرف نحو تطوير منظومة الخدمات املالية اإللكترونية املقدمة في مملكة البحرين والتطلع نحو تفعيل
مسيرة التحول الرقمي ووضع اململكة في طليعة الدول الداعمة لالبتكار .قام الوفد باالطالع على مبادرات فيزا االبتكارية باإلضافة
للقيام بجولة في معرض فيزا للنماذج االختبارية املطورة من قبلها.
لطاملا ت ميز املصرف باعتماده منهجية داعمة لالبتكار والتطوير لخلق قطاع خدمات مالية أكثر كفاءة ،وذلك من خالل تهيئة
بيئة متكاملة الستيعاب وتحفيز األنشطة االبتكارية .وفي هذا السياق ،شكل إطالق تطبيق املحفظة اإللكترونية للهواتف الذكية
ٍ
(”)“BenefitPayالذي تم تطويره من قبل شركة البحرين اإللكترونية الوطنية للمعامالت املالية ("شركة بنفت") كونها البدالة
الوطنية للمدفوعات ومركز املعلومات اإلئتمانية ،إحدى العالمات البارزة في جهود املصرف نحو تطوير تقنية املدفوعات
اإللكترونية .ويوفر هذا التطبيق مجموعة من الخدمات التي تشمل دفع واستالم املبالغ املالية عن طريق الهواتف الذكية لكل
من األفراد والشركات التجارية عبر تقنية مسح رمز االستجابة السريعة(QR Code).
ومن الجدير بالذكر بأنه في العام  ،2015قام املصرف بالتعاون مع شركة بنفت بتدشين نظام تحويل األموال إلكترونيا )(EFTS
مما أحدث نقلة نوعية في مجال املدفوعات والتحويالت االلكترونية املحلية ،حيث تقوم الشبكة الخاصة بالنظام بعملية ربط
جميع البنوك املحلية والجهات املصدرة للفواتير والسماح بتحويل مبالغ حتى  1,000د.ب بصورة شبه مباشرة عبر خدمة
Fawri+.كما يتيح النظام ملستخدميه خدمات أخرى كتحويل أي مبلغ في غضون ساعات خالل أيام العمل الرسمية عبر
خدمة ، Fawriأو خدمة عرض وسداد الفواتير بصورة مجمعة عبر خدمةFawateer.
تزامنا مع العديد من املشاريع واملبادرات التي يخطط املصرف لتنفيذها ،يقوم املصرف بالتعاون والتنسيق مع عدة جهات
معنية منها هيئة املعلومات والحكومة اإللكترونية وشركة بنفت ،في صدد إطالق مشروع يوفر قاعدة بيانات مركزية تهدف إلى
توفير متطلبات معرفة العميل إلكترونيا والتي يستوجب على جميع املؤسسات املالية املرخص لها طلبها من العمالء قبل
الشروع في أي معاملة مالية .وسيتيح هذا املشروع فرصة توظيف أحدث التقنيات التي من شأنها االرتقاء بمعايير ومتطلبات
التعرف على العميل بما يتماش ى مع أفضل املمارسات العاملية.
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ارتفاع أرباح البنوك التجارية بنسبة  %13خالل الفصل األول من العام 2018
ذكرت جمعية مصارف البحرين إن أداء البنوك التجارية املحلية السبع (التجزئة) املدرجة على بورصة البحرين شهد تحسنا
ملحوظا خالل الربع األول من العام  ،2018وذلك باملقارنة مع أدائها خالل نفس الفترة من العام املاض ي ،ما يؤكد مواصلة
تحسن أداء القطاع املصرفي في البحرين وتمتعه بأوضاع مالية متينة مع تعزز دوره الرئيس ي في دعم وتنمية اقتصاد البحرين.
وقال الرئيس التنفيذي للجمعية الدكتور وحيد القاسم إن األداء املمتاز ملصارف التجزئة البحرينية خالل الربع األول من العام
 2018يظهر ما تتمتع به هذه املصارف من أساسيات مالية متينة تمكنها من تحقيق األرباح املستدامة للمساهمين ،وبنفس
الوقت مواصلة تمويل مختلف برامج التنمية االقتصادية وفقا ملا يظهره نمو التسهيالت االئتمانية املقدمة من قبلها لألنشطة
االقتصادية خالل الفصل األول من العام  ،2018مدعومة ببيئة اقتصادية ومالية متحسنة مع مواصلة النمو االقتصادي
الجيد القتصاد اململكة.
هذا 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) ،أن مجموع أرباح الربع األول من العام 2018
لهذه البنوك بلغ  298.2مليون دوالر وذلك باملقارنة مع  264.8مليون دوالر أمريكي خالل نفس الفترة من العام  ،2017وبتحسن
ملحوظ بلغت نسبته %.13
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أعضاء جملس االدارة ()2019 – 2017
عدنان أحمد يوسف
رئيس مجلس اإلدارة
مجموعة البركة املصرفية

حسان أمين جرار
عضو مجلس االدارة
بنك البحرين اإلسالمي

جين كريستوفر دوراند
عضو مجلس االدارة
بنك البحرين الوطني

جيكس ميشيل
عضو مجلس االدارة
بي إن بي باريبا

د .بطرس كلينك
عضو مجلس االدارة
بنك ستاندرد تشاترد

ماثيو جون داركن
عضو مستقل
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عبداللطيف محمد جناحي
عضو مجلس االدارة
بنك فينشر كابيتل

خليل ابراهيم نورالدين
األمين املالي
كابيتل نوليج الشريك اإلداري

عبدالعزيز الحليس ي
عضو مجلس االدارة
بنك الخليج الدولي

نجالء محمد الشيراوي
عضو مجلس االدارة
سيكو

أحمد عبد الرحيم محمد
نائب رئيس مجلس اإلدارة
إثمار بنك

د .خالد سيد كعوان
عضو مجلس االدارة

بنك ABC

مليكا بتلي
عضو مجلس االدارة
بنك أتش بي س ي

