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املوجودات ترتاجع  %4.8لـ 3مليارات دينار

 14.2مليون دينار �أرباح «امل�صرف املركزي» يف  2020برتاجع %71
عبا�س ر�ضي:
�أظهرت البيانات املالية مل�صرف البحرين املركزي
اجلهة التنظيمية للقطاع املايل -تراجع �أرباح امل�صرفبن�سبة  %77يف العام  2020لت�صل �إىل  14.2مليون
دينار ،مقارنة بـ 48.6مليون دينار يف العام املا�ضي
.2019
وت�شري البيانات -التي ح�صلت «الأيام االقت�صادي»
على ن�سخة منها� -إىل �أن �إجمايل موجودات م�صرف
البحرين املركزي �سجلت تراجعً ا بن�سبة  %4.8لت�صل �إىل
 3.021مليار دينار حتى نهاية العام  ،2020مقارن ًة
بـ 3.176مليار دينار بالفرتة ذاتها من العام .2019

تراجع االحتياطيات الأجنبية بن�سبة %47
وت�ش ّكل املبالغ امل�ستحقة من وزارة املالية للمدفوعات
واملقبو�ضات املتعلقة بالوزارة نحو  %63من �إجمايل
موجودات امل�صرف املركزي والبالغة  1.9مليار دينار،
بينما تراجع �إجمايل االحتياطيات الأجنبية بن�سبة %47
على �أ�سا�س �سنوي �إىل نحو  752.5مليون دينار يف
 2020مقارنة بـ 1.6مليار دينار يف  ،2019لت�شكل
االحتياطات الأجنبية نحو  %25من املوجودات يف .2020
ووف ًقا للبيانات ،ي�ش ّكل النقد وم�ستحقات البنوك
املحلية من �سندات اخلزينة ال�صادرة عن حكومة البحرين
 351.4مليون دينار� ،أي ما ن�سبته  %11.6من �إجمايل
املوجودات ،ومتثل املوجودات الأخرى نحو � ،%0.46أي ما
يعادل  13.9مليون دينار ،فيما تبلغ قيمة املوجودات من
الذهب نحو  2.5مليون دينار ،والتي ت�ش ّكل نحو .%0.08

 31مليون دينار الإيرادات ال�سنوية
على �صعيد �آخر ،تظهر البيانات املالية تراجع �إيرادات
امل�صرف لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب  2020بن�سبة
 %48.2لت�صل �إىل  31مليون دينار ،مقارنة بـ64.3
مليون دينار يف .2019
وترتكز �أن�شطة م�صرف البحرين املركزي على تطبيق
ال�سيا�سات النقدية و�سيا�سات �سعر ال�صرف الأجنبي،
و�إدارة االحتياطيات احلكومية و�إ�صدار �سندات الدين

العام ،و�إ�صدار العملة الوطنية والإ�شراف على نظم الدولة
للمدفوعات وال�سداد� ،إذ ُيعد «امل�صرف» اجلهة التنظيمية
ّ
ويغطي جميع الأن�شطة
الوحيدة للقطاع املايل يف البحرين
امل�صرفية و�أن�شطة الت�أمني و�أعمال اال�ستثمار ،و�أن�شطة
�أ�سواق ر�أ�س املال.
الفوائد ت�ش ّكل  %37من الإيرادات
وتظهر البيانات �أن �إيرادات الفوائد ال�صافية للعام
� 2020ش ّكلت نحو  %37من �إيرادات م�صرف البحرين
املركزي البالغة نحو  11مليون دينار ،والتي تراجعت
بن�سبة  %75على �أ�سا�س �سنوي مقارنة بـ 45.7مليون
دينار يف .2019
ويرجع الرتاجع يف �إيرادات الفوائد �إىل الرتاجع
التاريخي ملعدالت الفائدة الأ�سا�سية ال�سارية على الدوالر
الأمريكي وغريه من العمالت الدولية �إىل م�ستويات غري
م�سبوقة؛ بفعل تدابري التي�سري النقدي التي جل�أ �إليها
االحتياطي الفيدرايل الأمريكي واخلطوات املماثلة التي
تبنتها البنوك املركزية يف املنطقة.

وبلغت �أرباح حتويل العملة من بيع الدوالرت
الأمريكية  9.4مليون دينار ،و�سجلت �أرباح اال�ستثمار
املحققة 1.2مليون دينار م�ش ّكلة نحو  %4.9من الإيرادات
للعام .2020

 5.2مليون دينار �إيرادات ر�سوم الرتاخي�ص
كما �سجلت ر�سوم الت�سجيل لرتاخي�ص البنوك
وامل�ؤ�س�سات املالية تراجعً ا بن�سبة � %2.6إىل نحو 5.4
مليون دينار ،م�ش ّكلة ن�سبة  %17من �إجمايل الإيرادات
ال�سنوية ،فيما �ش ّكلت الإيرادات الأخرى ،البالغة 3.5
مليون دينار ،نحو  %11.4من �إجمايل الإيرادات البالغة
 31مليون دينار يف العام .2020

 370م�ؤ�س�سة مالية يف 2019
ويبلغ عدد الرتاخي�ص املمنوحة للقطاع املايل يف
البحرين حتى مطلع العام  2020نحو  370م�ؤ�س�سة
مالية ،تتو ّزع بني البنوك و�شركات الت�أمني و�شركات
املتخ�ص�صة،
الأعمال اال�ست�شارية والأن�شطة املالية
ّ

بعد زيارة منت�سبي املجموعة ملركز بيانات بتلكو بالهملة

بتلكو ّ
توقع مذكرة تفاهم مع جمموعة بنك البحرين الوطني
ا�ستقبلت �شركة بتلكو وفدًا
من جمموعة بنك البحرين الوطني
( )NBBيف مركز بيانات بتلكو
الذي افتتح حدي ًثا يف الهملة.
ورحب �أع�ضاء فريق الإدارة العليا
ّ
ل�شركة بتلكو؛ الرئي�س التنفيذي
ميكيل فينرت ومدير عام القطاع
التجاري عبدالرحمن منري ،بعدد
من كبار امل�س�ؤولني من جمموعة
بنك البحرين الوطني ،من �ضمنهم
�إيان بالكلو رئي�س تنفيذي
للمجموعة  -العمليات ورازي
�أمني رئي�س تقنية املعلومات يف
بنك البحرين الوطني ،و�أ�سامة
ن�صر رئي�س دائرة تكنولوجيا
املعلومات لدى بنك البحرين
الإ�سالمي .وخالل اللقاء ،متت
مناق�شة العالقات الوثيقة املمتدة
بني اجلانبني وخطط التعاون
امل�ستقبلية ،وذلك قبل ا�صطحاب
الوفد يف جولة باملركز.
وا�ستعر�ض فريق بتلكو خالل
اجلولة املزايا الرئي�سة ملركز
البيانات ،ومن �ضمنها توفري
البيئة املُالئمة للبنية التحتية
الأ�سا�سية لتقنية املعلومات
اخلا�صة بالبنك .وناق�ش الفريقان
جمموعة من املوا�ضيع امل�شرتكة،

توقيع االتفاقية بني بتلكو وبنك البحرين الوطني

مثل �أهمية ح�صول القطاع
امل�صريف واملايل على بيئة �آمنة
حلفظ بياناتهم ،وذلك مبا ي�ضمن
ا�ستمرارية الأعمال يف ظل �أي
حتديات بيئية �أو تقنية.
كذلك مت توقيع مذكرة تفاهم
بني بتلكو وجمموعة بنك البحرين
الوطني لنقل البنية التحتية
لتقنية املعلومات الأ�سا�سية
للمجموعة ،وليتم ا�ست�ضافتها يف
مركز بيانات بتلكو بالهملة.
ويف حديثه حول املنا�سبة،
قال �إيان بالكلو الرئي�س التنفيذي

للعمليات يف جمموعة بنك
البحرين الوطني« :نحن �سعداء
بالنتائج التي �شهدناها بعد قيامنا
بنقل �إدارة العمليات الت�شغيلية
لإدارة املخاطر والكوارث �إىل
مركز بيانات « »RJRالتابع
ل�شركة بتلكو خالل العام املا�ضي،
وتو�ضح اتفاقيتنا اجلديدة مدى
ثقتنا مبعايري التميز التي تقدمها
بتلكو� .إن التوجه احلايل لهو
خطوة ا�سرتاتيجية نحو حتقيق
التحول الرقمي الكامل مبجموعة
بنك البحرين الوطني ،وتزام ًنا مع

التحديثات الأخرية التي طر�أت
على خدمات البنك ،قمنا بتبني
منوذج ت�شغيلي م�ستقل قائم على
التقنية ،لتعزيز �أدائنا وتو�سيع
نطاق عرو�ض خدماتنا .ويتمتع
املركز اجلديد بتجهيزه بجميع
الو�سائل ال�ضرورية للتعامل
مع عمليات البنية التحتية
لتقنية املعلومات ،ما �سيتيح
لنا اال�ستعانة مب�صادر خارجية
ملتابعة عملياتنا اليومية ب�شكل
�أف�ضل واالطمئنان ب�إدارة و�صيانة
بنيتنا التحتية ب�أمان من قبل
�إحدى �أبرز ال�شركات الوطنية
املرموقة يف مملكة البحرين».
من جهته ،قال عبدالرحمن
منري مدير عام القطاع التجاري
لدى �شركة بتلكو قائالً�« :إنه
ملن دواعي �سرورنا �أن نو ّقع
هذه االتفاقية مع جمموعة بنك
البحرين الوطني ،ونتطلع �إىل
�أن نكون جز ًءا من ا�سرتاتيجية
التحول الرقمي للبنك .ون�ؤمن
ب�أن املرافق واحللول التي تقدمها
بتلكو مالئمة ملتطلبات م�ؤ�س�سات
القطاع امل�صريف واملايل بالإ�ضافة
�إىل القطاعات الأخرى».

مقارنة بـ 385م�ؤ�س�سة مالية خالل العام .2019
ويعمل يف البحرين ،والتي ُتعد املركز املايل وامل�صريف
الرئي�س يف املنطقة� ،أكرث من  100م�صرف وم�ؤ�س�سة
مالية ،من �ضمنها نحو  20م�صر ًفا جتار ًيا .كما �أن اململكة
ت�ست�ضيف �أكرب جت ّمع للم�صارف وامل�ؤ�س�سات املالية يف
منطقة اخلليج ،غري �أن اال�ضطرابات االقت�صادية التي
�شهدتها الأ�سواق املالية العاملية ،والت�شريعات واملتطلبات
اجلديدة لتنظيم العمل امل�صريف ،ومن �أبرزها معدل
كفاية ر�أ�س املال «بازل � ،»3أعطت دفعة قوية للم�صارف
للتفكري يف االندماج لتقوية قدرتها التناف�سية ،والتخلّ�ص
من �أعباء الديون والتكاليف الت�شغيلية.
و�شهدت �أوىل بوادر اندماج البنوك البحرينية يف
منت�صف العام  2009بعد املوافقة على دمج البنك
البحريني ال�سعودي وم�صرف ال�سالم ،واندماج
م�صرف ال�شامل مع بنك الإثمار يف نهاية العام نف�سه،
و�إمتام عملية اندماج  3بنوك �إ�سالمية يف البحرين؛
«كابيف�ست» و«بنك �إيالف» و«بيت �إدارة املال» ،حتت
كيان بنك «�إبدار» ،واندماج بنك الإجارة مع بنك الإثمار
مطلع فرباير  ،2013واندماج «بي �إم �آي بنك» مع
م�صرف ال�سالم بنهاية العام  ،2014و�أرجئت جائحة
«كوفيد »19-الرتتيبات الندماج �أكرب كيان م�صريف يف
البحرين ،البنك الأهلي املتحد وبيت التمويل الكويتي،
فيما جترى الرتتيبات ال�ستحواذ بنك البحرين والكويت
على بنك الإثمار وبع�ض الأ�صول التابعة ملجموعة الإثمار
القاب�ضة.

منو امل�صروفات الت�شغيلية %7
وعلى �صعيد امل�صروفات ،تظهر الأرقام منو امل�صروفات
الت�شغيلية مل�صرف البحرين املركزي بن�سبة � %7إىل 16.8
مليون دينار يف العام  ،2020مقارن ًة بـ15.7مليون
دينار للعام .2019
وبلغت م�صروفات املوظفني البالغة  12.6مليون
دينار ،و�سجلت امل�صروفات العمومية نحو  2.7مليون
دينار ،فيما بلغت م�صروفات طباعة الأوراق النقدية
ريا ر�سوم ال�صناديق املدارة
نحو  1.3مليون دينار ،و�أخ ً
والر�سوم اال�ست�شارية والتي بلغت � 91ألف دينار.

�إنف�ستكورب تعلن بيع «كي �سايفتي غروب ليمتد»
�أعلنت �إنف�ستكورب� ،أم�س� ،أنها وافقت
على بيع «كي �سايفتي غروب ليمتد» Kee
 Safety Group Ltdلفريق �إدارتها،
بدعم من «�إنرتميديات كابيتال غروب»
.Intermediate Capital Group
ا�ستحوذت �إنف�ستكورب على �شركة
«كي �سايفتي» يف نوفمرب  2017وعملت
عن كثب مع فريق �إدارتها لتعزيز منوها
الع�ضوي وغري الع�ضوي على امل�ستوى
العاملي ،يف موازاة تو�سيع جمموعة
منتجات «كي �سايفتي» الرائدة يف الأ�سواق.
ويف ظل ملكية �إنف�ستكورب� ،أجرت «كي
�سايفتي» خم�س ع�شرة عملية ا�ستحواذ
وو�سعت نطاق وجودها اجلغرايف يف
�أوروبا و�أمريكا ال�شمالية و�آ�سيا وال�شرق
الأو�سط .وقد ظهر الوجه «الدفاعي»
لل�شركة خالل اجلائحة العاملية ،فتلقت
طلبيات قيا�سية على الرغم من البيئة
االقت�صادية امل�ضطربة ،ومت �إجناز ثماين
عمليات ا�ستحواذ منذ يناير  .2020ويف
ظل فرتة �إنف�ستكورب ،جتاوزت املبيعات
عتبة  100مليون جنيه �إ�سرتليني ومنت
الأرباح قبل الفوائد وال�ضرائب والإهالك
واال�ستهالك مبعدل مزدوج الرقم.
وعلّق حممد ال�سادة رئي�س �سوق
الكويت يف �إنف�ستكورب للرثوات اخلا�صة
قائالً« :عندما ا�ستحوذت �إنف�ستكورب على
كي �سايفتي عام  ،2017ر�أينا الإمكانات
التي متتلكها ال�شركة يف القطاع الذي تعمل
فيه .وقد عملنا منذ البداية عن كثب مع

حممد ال�سادة

فريق الإدارة لتحقيق ما بات اليوم ق�صة
جناح لكل من �إنف�ستكورب وكي �سايفتي.
وي�سعدنا �أننا كنا جز ًءا من رحلة منو
ال�شركة ،ونتمنى للفريق كل التوفيق يف
ال�سنوات املقبلة».
�أما كري�س ميلبورن رئي�س «كي
�سايفتي» فقال« :كانت �إنف�ستكورب �شري ًكا
حقيق ًيا لنا على مدى فرتة الثالث �سنوات
ون�صف ال�سنة املا�ضية .كفريق �إداري،
كان من املهم للغاية ال�سري يف رحلة النمو
مع ال�شريك املنا�سب القادر على دعمنا يف
فرتة التطور الكبري يف �أمريكا ال�شمالية
وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .ونحن نث ّمن نهج
�إنف�ستكورب الب ّناء وا�ستفدنا من مقاربتها
العاملية طوال رحلتنا امل�شرتكة».
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حتتفل بذكرى ثالث �سنوات بالبحرين« ..فالت الب�س :»6

ا�ستثمار �أكرث من  1.4مليون دوالر يف ال�شركات النا�شئة املبتكرة
حتتفل  Flat6Labsبالذكرى
ال�سنوية الثالثة لت�أ�سي�سها برنامج
التمويل الأويل لديها مبملكة البحرين.
�أطلقت  Flat6Labsبرنامج التمويل
الأويل بالبحرين بالتعاون مع �صندوق
العمل «متكني»� ،إذ قام الربنامج بدعم
� 44شركة نا�شئة منذ �أن مت الإعالن عن
�شراكتها مع �صندوق العمل «متكني»
يف �شهر مار�س من العام .2018
من خالل برنامج التمويل
الأويل بالبحرين ،قامت Flat6Labs
با�ستثمارات تفوق املليون و� 400ألف
دوالر �أمريكي يف ال�شركات النا�شئة
املبتكرة يف مملكة البحرين وغريها من
ال�شركات من جميع �أنحاء العامل التي

مت دجمها يف اململكة بعد اال�ستثمار.
كما قام الربنامج بخلق �أكرث من 200
وظيفة يف مملكة البحرين وتدريب
�أكرث من  200رائد �أعمال من خالل
براجمه ومع�سكراته التدريبية� .إ�ضافة
�إىل ذلك ،ا�ستمرت  Flat6Labsيف
زيادة حمفظتها من التمويل الالحق
من م�ستثمرين �آخرين لتفوق املليونني
ون�صف املليون دوالر �أمريكي.
�إىل ذلك ،قام برنامج Flat6Labs
بالبحرين بتنظيم والتعاون يف �أكرث
من  90فعالية و مبادرة للم�شاركة
املجتمعية كجزء من هدفه لزيادة
الوعي بريادة الأعمال يف مملكة
البحرين ،وقد جنح يوم العر�ض

�صالح عبا�س

التجريبي الذي يقام مرتني يف العام
مع انتهاء كل برنامج تدريبي لـ
 Flat6Labsلعر�ض جتارب ال�شركات

امل�شاركة يف اجتذاب �أكرث من � 44ألف
متابع عرب �شبكة الإنرتنت.
ّ
ويف هذا ال�صدد ،علق �صالح
عبا�س املدير التنفيذي للبحرين يف
 Flat6Labsقائالً« :لقد منحنا كوننا
جز ًءا من النظام البيئي لل�شركات
النا�شئة يف مملكة البحرين الفر�صة
للم�ساهمة بطريقة م�ؤثرة يف بناء
اقت�صاد قائم على املعرفة من خالل
خلق فر�ص العمل ودفع االبتكار،
خا�صة بني فئة ال�شباب ،والرتويج
للمملكة كمركز �إقليمي لل�شركات
النا�شئة .نحن فخورون ب�إجنازات
حمفظتنا ونتطلع �إىل حتقيق املزيد
من التطور واالزدهار».

«مطار البحرين» يوقع مذكرة تفاهم مع اجلامعة الأمريكية بالبحرين
تف�ضل كل من الرئي�س التنفيذي
ل�شركة مطار البحرين حممد يو�سف
البنفالح والرئي�س امل�ؤ�س�س للجامعة
الأمريكية بالبحرين الدكتورة
�سوزان �ساك�ستون بتوقيع مذكرة
تفاهم لفتح مزيد من �آفاق التعاون
بني امل�ؤ�س�ستني الرائدتني� ،ست�سهم
كلتا امل�ؤ�س�ستني مبوجب االتفاقية
يف تعزيز م�سرية جناح الأخرى
من خالل برامج التدريب الداخلي
ودورات التعليم العايل والأن�شطة

الأكادميية وغري الأكادميية التي
ت�ساعد على �إثراء املجتمع املحلي.
وتعلي ًقا على هذه املنا�سبة

�صرح البنفالح ب�أن قطاع الطريان
يف اململكة ي�شهد نقلة نوعية
وتاريخية غري م�سبوقة بف�ضل

برنامج حتديث املطار ،وهو ما يثمر
عن خلق العديد من فر�ص العمل
اجلديدة� ،آمالً �أن توفر هذه ال�شراكة
اجلديدة لطلبة اجلامعة الأمريكية
بالبحرين فه ًما �أو�سع ل�صناعة
الطريان والفر�ص الوظيفية املتاحة
يف هذا القطاع الن�شط ،م�ؤكدًا �أن
اجلمع بني املعرفة الأكادميية
واخلربات العملية �أمر مهم للغاية
لبناء قاعدة قوية من الكوادر
الوطنية عالية الكفاءة.
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معهد  BIBFيطلق �أول
مركز �أبحاث لالقت�صاد احلالل يف �أوروبا
�أعلن معهد البحرين للدرا�سات
امل�صرفية واملالية ( )BIBFعن
تعاونه مع كلية �سان تيلمو للأعمال
يف �إ�شبيلية � -إ�سبانيا ،وجمموعة برج
اال�ست�شارية ،لإطالق �أول مركز �أبحاث
يعنى باالقت�صاد الإ�سالمي لل�سلع
احلالل يف �أوروبا ،وذلك لت�سهيل منو
املنتجات احلالل يف �أوروبا.
وتعد كلية �سان تيلمو للأعمال
(� ،)STBSإحدى كليات �إدارة الأعمال
الأكرث �شهرة يف �إ�سبانيا ،حتت رعاية
امللك الإ�سباين فيليب ال�ساد�س  -وهي
كلية �إدارة الأعمال الوحيدة يف العامل
التي تتخ�ص�ص يف التعليم التنفيذي
ل�صناعة الأغذية العاملية ،ولديها
قاعدة من اخلريجني تتعدى الـ5000
خريج.
برج
جمموعة
و�ستقوم
اال�ست�شارية  -وهي �شركة عاملية
لتن�سيق العمليات التجارية  -بتد�شني
مركز الأبحاث لالقت�صاد احلالل،
والذي �سيكون مقره �إ�شبيلية وملقة -
�إ�سبانيا.
وعلى �ضوء هذه االتفاقية،
�سين�ضم مدير عام معهد ،BIBF
الدكتور �أحمد عبداحلميد ال�شيخ �إىل
املجل�س اال�ست�شاري لكلية �سان تيلمو
للأعمال املرموقة ،ك�أول مواطن من
دول جمل�س التعاون اخلليجي ي�شغل
هذا املن�صب الرفيع امل�ستوى يف جمل�س

�أحمد ال�شيخ

الإدارة .وقال يف بيانه�« :شهدت
�أوروبا زيادة كبرية يف عدد �سكانها
امل�سلمني وبحلول عام 2050م،
من املتوقع �أن يكون ما يقرب %15
من �سكان منطقة االحتاد الأوروبي
من امل�سلمني� ،أكرث من  %50زيادة
مقارنة بالتعداد ال�سكاين احلايل .وهذا
ميثل فر�صة عظيمة غري م�ستغلة يف
�أوروبا لإطالق هذه املبادرة الأوىل من
نوعها».
كما �سيدير رئي�س مركز التمويل
الإ�سالمي يف معهد  ،BIBFجمتبى
خالد ولوي�س رومريو  -من جمموعة
برج اال�ست�شارية ،ب�إدارة مركز
الأبحاث لالقت�صاد احلالل كمديرين
تنفيذيني.
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خالل افتتاحه م�ؤمتر جلان الغرفة ال�سنوي الثاين حتت عنوان «واقع االقت�صاد والفر�ص املتاحة» ..رئي�س الغرفة:

توافق وتناغم الر�ؤى بني جمتمع الأعمال ير�سم خريطة طريق مل�ستقبل �أكرث � ً
إ�شراقا
جمل�س ال�غ��رف��ة يخطو بخطى واث �ق��ة ن�ح��و ال��ر�ؤي��ة االق�ت���ص��ادي��ة ال �ت��ي ت��رت�ك��ز ع�ل��ى اال� �س �ت��دام��ة وال �ع��دال��ة والتناف�سية
ج ��ائ� �ح ��ة ك� ��ورون� ��ا مل ت �ن �ج��ح يف �أن ت �ث �ن �ي �ن��ا ع� ��ن �إك�� �م� ��ال م� ��� �س�ي�رة ق� �ي ��ادت� �ن ��ا احل �ك �ي �م��ة وع ��زم� �ه ��ا ع� �ل ��ى ال �ن �ج��اح
كاظم عبداهلل  -غرفة البحرين:
�أكد �سمري عبداهلل نا�س رئي�س غرفة جتارة
و�صناعة البحرين �أن �أعمال امل�ؤمتر ال�سنوي
الثاين للجان يف ن�سخته الثانية عك�ست
توافق وتناغم الر�ؤى بني خمتلف امل�شاركني
من �أجل تعزيز م�شاركة القطاع اخلا�ص يف
دعم االقت�صاد الوطني ،معربًا عن �آماله يف �أن
ي�صبح م�ؤمتر اللجان من�صة لو�ضع خريطة
طريق للقطاع اخلا�ص ميكن من خاللها
التعرف على التحديات وامل�ستجدات التي
طر�أت على �أ�صحاب الأعمال؛ بهدف امل�شاركة يف
�صياغة الأفكار التي ت�سهم يف التغلب على هذه
التحديات وحتويلها من حمن �إىل منح.
وقال «نا�س» خالل افتتاح امل�ؤمتر
«ال�سنوي للجان  »2021الذي يعقد هذا العام
بعنوان «واقع االقت�صاد والفر�ص املتاحة ما
بعد اجلائحة» �إن م�ؤمتر اللجان يف ن�سخته
احلالية يربهن �أن جائحة كورونا مل تنجح يف
�أن تثنينا عن �إكمال م�سرية قيادتنا احلكيمة،
وعزمها على النجاح ،عازمني من هذا املنطلق
على ا�ستكمال خطط التنمية وموا�صلة ا�ستكمال
ما بد�أناه من جناحات خالل فعاليات امل�ؤمتر
ال�سنوي يف ن�سخته الأوىل من العام املا�ضي،
مثم ًنا حر�ص جميع امل�شاركني على امل�شاركة يف
�أعمال هذا امل�ؤمتر.
و�أ�ضاف رئي�س الغرفة �أن امل�ؤمتر هذا
العام ي�أتي من منطلق ت�ضافر جهود كل اللجان
ملعاجلة موا�ضيع ال�ساعة والوقوف على
احتياجات �أ�صحاب الأعمال ،م�شيدًا بعطاء
ر�ؤ�ساء اللجان و�أع�ضاء اللجان القطاعية
واملجموعة التن�سيقية برئا�سة �سونيا جناحي
املمتد منذ بداية هذه الدورة وحتى اليوم،
ً
كا�شفا �أن مبادرة الغرفة لعقد هذا امل�ؤمتر جاءت
متوائمة من حيث الوقت والأهداف مع الأو�ضاع
الراهنة التي مير بها العامل؛ وذلك للإ�سهام يف
طرح املزيد من الر�ؤى مل�ساعدة �أ�صحاب الأعمال

رئي�س الغرفة يلقي كلمة االفتتاح للم�ؤمتر

على جتاوز �أ�ضرار جائحة كورونا التي �أ�ضرت
باالقت�صاد العاملي ب�شكل عام ،واملحلي ب�شكل
خا�ص.
و�أو�ضح نا�س �أن جمل�س �إدارة الغرفة
يخطو بخطى واثقة وثابتة وفق برنامج منظم
�ضامن لر�ؤية اقت�صادية مدرو�سة ترتكز على
اال�ستدامة والعدالة والتناف�سية ،ولديه طموح
و�آمال ال حدود لها فهو حري�ص كل احلر�ص
على دعم �صاحب العمل البحريني ال�ستدامة
�أعماله خا�صة يف هذا الوقت الع�صيب والظرف
ً
م�ضيفا �أن الغرفة
االقت�صادي اال�ستثنائي،
مليئة بالأمل �أن يكون العام احلايل ،2021
هو بداية للبناء والتعايف االقت�صادي من
�أثار وتداعيات جائحة كورونا على خمتلف
القطاعات االقت�صادية.
و�شدد رئي�س غرفة جتارة و�صناعة
البحرين على �أن جميع ما �سيتم طرحه خالل
امل�ؤمتر �سيكون حمل اهتمام ومتابعة من قبل
جمل�س �إدارة الغرفة ،والأمل كبري والطموحات
وا�سعة وعري�ضة ال�ستمرار امل�سرية املتميزة
لغرفة البحرين يف تقدمي اخلدمات والدعم
ملجتمع الأعمال ،م�ؤكدًا �أن الغرفة تعمل يدًا
بيد مع احلكومة لتعزيز دور رواد الأعمال يف
االقت�صاد الوطني ورفع م�ستوياته بال�شكل
املن�شود؛ من �أجل الإ�سهام يف موا�صلة م�سرية

رئي�س الغرفة والرئي�س التنفيذي خالل فعاليات امل�ؤمتر

النماء والتطور الذي ت�شهده اململكة على
خمتلف امل�ستويات.
و�شهدت جل�سات اليوم الأول من امل�ؤمتر
م�شاركة خبري التحفيز العاملي «جون �سيناي»
رئي�سا يف فعاليات اليوم الأول من
متحد ًثا
ً
امل�ؤمتر ال�سنوي للجان� ،إذ �أكد �أن واقع الأزمة
االقت�صادية العاملية احلالية جراء تداعيات
فريو�س كورونا يتطلب من اجلميع التحلي
ب�أفكار جديدة قادرة على مواجهة ما ن�شهده
غي
من ت�أثريات على واقع االقت�صادي ب�شكل رّ
خريطة االقت�صاد العاملي ،م�ضي ًفا �أن �أزمة
كرونا �أحدثت حتوالت ومتغريات اقت�صادية
دفعت نحو حتول االقت�صادات النامية
وال�صاعدة �إىل االنكما�ش.
و�أو�ضح «�سيناي» �أن الو�ضع احلايل
لواقع االقت�صاد العاملي يفر�ض على املجتمعات
الدولية كافة التعاون والتن�سيق فيما بينهم،
لو�ضع خطة ا�سرتاتيجية �سريعة ت�سهم يف
معاجلة حالة االنكما�ش ال�شديدة التي ي�شهدها
االقت�صاد العاملي ،مبي ًنا �أن جائحة كورونا
�أ�سهمت يف النهو�ض ببع�ض القطاعات دون
غريها ،كما �أثرت على البع�ض الآخر بنتيجة
عك�سية �أدت �إىل �إ�ضعافها جزئيًا ويف بع�ضها
�أثرت عليها كليًا ،كما �أن اجلائحة ر�سّ خت
للعديد من املفاهيم امل�ستقبلية ،لعل �أبرزها

�إتاحة فر�صة للعمل عن ُبعد� ،إىل جانب تر�سيخ
مفهوم التعليم عن بعد.
فيما ناق�شت اجلل�سة احلوارية الثانية
لليوم الأول التي جاءت بعنوان االقت�صاد
الرقمي والتجارة «التوجه للم�ستقبل»
ا�سرتاتيجيات التو�سع مل�صنعي املواد الغذائية،
و�آليات �إيجاد ر�ؤية وا�ضحة و�أهداف لدميومة
ومنو اال�ستثمارات ،ف�ضالً عن بحث م�ؤ�شر الأمن
الغذائي للمملكة و�آليات حتفيز جمتمع الأعمال
للدخول يف مثل تلك امل�شروعات ،وتتطرق
اجلل�سة �إىل بع�ض احللول يف هذا ال�ش�أن
والذي جاء من �ضمنها االعتماد على االبتكار
وا�ستغالل التكنولوجيا يف �أ�سلوب وطريقة
التعامل من قبل اجلهات املخت�صة.
كما تطرقت اجلل�سة �إىل بحث التحول
الرقمي وحتفيز الت�صدير يف مواجهة
حتديات القوة ال�شرائية ،وحتديات متويل
م�شاريع التحول الرقمي لل�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة ،وحتديات الو�صول ايل الأ�سواق
الإقليمية والعاملية ،كما ناق�شت �إعادة هيكلة
الأعمال ومناذج التوظيف اجلديدة ،ف�ضالً عن
�آليات دمج �شركات التطوير العقاري عرب خلق
موحدة جلميع امل�شاريع
من�صة الكرتونية
ّ
العقارية يف البحرين للرتويج.
واختتمت �أعمال اليوم الأول من امل�ؤمتر

باعتماد جمموعة من التو�صيات التي خرجت
عن امل�ؤمتر بنا ًء على ما دار من نقا�شات بني
املتحدثني وامل�شاركني يف فعاليات اجلل�ستني
الأوىل والثانية ،وجرى التوافق عليها مبا
ي�سهم يف �إعادة �صياغة �شاملة لقواعد االقت�صاد
لتحقيق اال�ستدامة ،وذلك و�سط م�شاركة نخبة
من رواد الأعمال والأكادمييني واملخت�صني
والباحثني من خمتلف دول العامل� ،إذ �أثريت
�أعمال امل�ؤمتر بنقا�شاتهم ومدخالتهم املهمة
ل�صياغة خطة م�ستقبلية لواقع االقت�صاد
والفر�ص املتاحة بعد جائحة كورونا.
ومن املقرر �أن يوا�صل امل�ؤمتر �أعماله
لليوم الثاين على التوايل اليوم اخلمي�س من
خالل جل�ستني ،تتناول الأوىل منهما االبتكار
والطاقة «�شريان امل�ستقبل» ال�ستعرا�ض �أبرز
التحديات التي تواجه القطاعات العاملة يف هذا
ال�ش�أن� ،أما اجلل�سة الثانية والأخرية لفعاليات
امل�ؤمتر تتناول م�ستقبل اخلدمات اللوج�ستية
واالت�صاالت «عامل مت�صل» واملوجهة لعدد
من قطاعات الأعمال ،وهي قطاع ال�ضيافة
وال�سياحة� ،إذ �سيتم مناق�شة مو�ضوع هوية
�سياحية لربوز عاملي �أف�ضل ،والأ�سواق
التجارية ،فيما �ستعر�ض اجلل�سة الأخرية
مناورة مع ر�ؤ�ساء اللجان حول التفكري
الإبداعي لإيجاد حلول ابتكارية.

 5خمرجات رئي�سة للجل�سة الرئي�سة للم�ؤمتر بعنوان «التحديات املالية و�إعادة تنظيم امل�ؤ�س�سات»

القطاع امل�صريف مطالب بتب ّني ا�سرتاتيجيات جديدة ومبتكرة يف التمويل
منوها
فخرو :البنوك بحاجة ملوظفني
ّ
متخ�ص�صني يف �إعادة الهيكلة وال�شركات البحرينية بحاجة لالندماجات لت�سريع وترية ّ
� �س��اجن �ي��ف ب� ��ول :ب �ن��ك ال �ب �ح��ري��ن ل�ل�ت�ن�م�ي��ة ��س�ي�ط�ل��ق ن �ظ��ام��ه اجل��دي��د يف ��س�ب�ت�م�بر امل �ق �ب��ل ل �ت �ع��زي��ز ال �ت �ح� ّ�ول ال��رق�م��ي
تناولت اجلل�سة الرئي�سة واالفتتاحية
للم�ؤمتر مو�ضوع التحديات املالية و�إعادة تنظيم
امل�ؤ�س�سات خالل مرحلة كورونا وما بعد اجلائحة.
وحتدث الرئي�س التنفيذي للمراقبة والتخطيط
يف متكني الدكتور يارمو كوتالني عن ا�سرتاتيجية
متكني اجلديدة ،و�أكد �أن اال�سرتاتيجية اجلديدة
ترتكز على � 3أولويات مهمة� ،إذ تركز على كيفية
خلق الوظائف ودخول النا�س �إىل �سوق العمل،
�سواء من خالل ريادة الأعمال �أو من خالل �إيجاد
فر�ص عمل جديدة ،كما �أن اال�سرتاتيجية اجلديدة
ت�شجع على االبتكار والإنتاجية ،م�شريا �إىل �أن
برامج متكني يف خطتها اجلديدة �ستكون موجهة
�إىل دعم امل�شاريع املبتكرة واالبداعية� ،أما الأولوية
الثالثة فهي خلق مزيد من الديناميكية للأعمال
وت�شجيع الأعمال من �أجل خلق الفر�ص الوظيفية.
ولفت �إىل �أن اال�سرتاتيجية اجلديدة تتمحور
حول املتغريات اجلديدة ومتطلبات ال�سوق يف
هذه املرحلة ،ومرحلة ما بعد جائحة كورونا،
م�ضيفا �أنه كان يجب دعم القطاع اخلا�ص بطريقة
خمتلفة من �أجل تعزيز العائد على االقت�صاد
الوطني.
نظام جديد
من جانبه ،ك�شف الرئي�س التنفيذي لبنك
البحرين للتنمية �ساجنيف بول �أن ا�سرتاتيجية
البنك ملا بعد اجلائحة ت�شمل تغيري يف النظام
امل�صريف املعتمد حاليا� ،إذ يجري العمل حاليا على
نظام جديد �سيتم االنتهاء منه يف �سبتمرب املقبل،
ويهدف �إىل ت�سهيل وت�سريع عمليات التمويل
خ�صو�صا ،ويتما�شى مع عملية التحول الرقمي
خلدمات البنك.
و�أ�شار �إىل �أن البنك قدم الكثري من الت�سهيالت
واخلدمات �إىل عمالئه من امل�ؤ�س�سات ال�صغرية
واملتو�سطة منذ بدء جائحة كورونا� ،إذ مت �إعادة
هيكلة الكثري من القرو�ض ،و�إعادة متويل عدد من
امل�ؤ�س�سات ب�أ�سعار فائدة منخف�ضة مل�ساعدتها على
مواجهة هذا التحدي الكبري ،بالإ�ضافة �إىل تقدمي
العديد من الربامج غري املالية بالتعاون مع متكني
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من �أجل الهدف ذاته.
�إعادة الهيكلة
�أما ال�شريك الإداري ل�شركة كيه بي �إم جي
جمال فخرو فقد �أ�شار �إىل �أن مفهوم �إعادة الهيكلة
ي�شمل جوانب عديدة يف امل�ؤ�س�سة ،ولي�س اجلانب
املايل فقط ،مو�ضحا �أن عدم وجود موظفني
متخ�ص�صني يف الهيكلة لدى البنوك ،وال�شركات
�أوجد حالة من عدم التفاهم بني ال�شركات والبنوك
ب�سبب عدم وجود هذا العن�صر املتخ�ص�ص،
م�ضيفا �أن �إعادة الهيكلة املالية لل�شركة ،مع
اال�ستمرار على الهيكل الإداري والإنتاجي ال�سابق
لن يغري �شيئا يف واقع تعرث امل�ؤ�س�سة ،الفتا �إىل
�أن �إعادة الهيكلة يجب �أن ت�شمل كل اجلوانب
املالية والإدارية لرفع م�ستوى �إنتاجية ال�شركات
لتتجاوز تعرثها ال�سابق.
وبينّ �أن �إعادة الهيكلة هي نظرة �شمولية
لإدارة ال�شركة من النواحي كافة ،ولي�س هيكلة
القرو�ض فقط.
و�أ�ضاف �أننا يف البحرين حمظوظون بقانون
�إعادة الهيكلة ،لكننا ما زلنا بحاجة �إىل فهم �أو�سع
لهذا القانون من �أجل م�صلحة القطاع االقت�صادي
ب�شكل عام.
وعن �أ�سباب تباط ؤ� منو ال�شركات البحرينية،
قال فخرو �إن ال�شركات البحرينية �صغرية
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احلجم ،ولن ت�ستطيع النمو والتو�سع ومواجهة
ال�شركات العمالقة �إال من خالل االندماجات
واال�ستحواذات لت�أ�سي�س كيانات كبرية بر�أ�سمال
كبري ت�ستطيع من خالله التو�سع.
خطوات لتمويل ال�شركات عرب امل�ساهمة
من جهته ،قال الرئي�س التنفيذي لبور�صة
البحرين ال�شيخ خليفة بن �إبراهيم �آل خليفة �إن
بور�صة البحرين قامت منذ  2012بالبدء يف
�إعادة هيكلة ت�شريعاتها من �أجل ت�سهيل عمليات
�إدراج ال�شركات يف البور�صة ،وفتح قنوات متويل
جديدة من خالل طرح الأ�سهم.
و�أ�ضاف �أن البور�صة قامت �أي�ضا بفتح قناة
للم�ؤ�س�سات ال�صغرية واملتو�سطة لتمويل نف�سها،
من خالل بيع �أ�سهم لل�شركة عرب طرح �سوق
البحرين اال�ستثماري لل�شركات ال�صغرية ،كما
قامت البور�صة بتخفي�ض كلفة الإدراج لتحفيز
امل�ؤ�س�سات على طرح �أ�سهمها يف هذا ال�سوق.
ولفت �إىل �أن من �أهم امل�شاريع اجلديدة
للبور�صة هو م�شروع ال�سوق اخلا�ص الذي تنوي
البور�صة �إطالقه هذا العام بعد احل�صول على
موافقة الربملان وجميع اجلهات اخلا�صة املعنية
بهذا امل�شروع� ،إذ يهدف �أي�ضا �إىل �إيجاد قناة
جديدة ميكن للم�ؤ�س�سات احل�صول على متويل من
خاللها ،من خالل �إيجاد امل�ستثمرين لزيادة حجم

ر�أ�سمالها.
 5خمرجات رئي�سة للجل�سة
ويف ختام اجلل�سة ،عر�ضت رئي�سة اللجنة
التن�سيقية للجان بغرفة جتارة و�صناعة البحرين
�سونيا جناحي تو�صيات اجلل�سة احلوارية الأوىل
التي جاءت حتت عنوان «التحديات املالية و�إعادة
تنظيم امل�ؤ�س�سات» للم�ؤمتر ال�سنوي للجان يف
ن�سخته الثانية ،على رئي�س الغرفة �سمري عبداهلل
نا�س وامل�شاركني باجلل�سة.
وقالت جناحي �إنه بناء على ما دار من
نقا�شات بني املتحدثني وامل�شاركني يف فعاليات
اجلل�سة ،فقد جرى التوافق على دعم برامج متكني
لرفد امل�ؤ�س�سات ال�صغرية ومتناهية ال�صغر،
مبا ي�سهم يف نقلها من و�ضع البقاء �إيل و�ضع
اال�ستقرار ،ولفتت �إىل �أنه جرى اقرتاح قيام متكني
بتوفري برامج دعم التحول الرقمي للم�ؤ�س�سات
وال�شركات التجارية ،و�أردفت �أنه مت التوافق على
�ضرورة التن�سيق بني م�صرف البحرين املركزي
والبنوك وامل�صارف على متديد فرتة االقرتا�ض
والتمويل للم�ؤ�س�سات وال�شركات التجارية
و�إعادة جدولة قرو�ضها.
م�ضيفة على قولها ب�أنه متت مناق�شة تبني
م�صرف البحرين املركزي والقطاع امل�صريف
ال�سرتاتيجيات جديدة ومبتكرة يف التمويل� ،إىل

جانب تطوير قدرة البنوك يف حتليل البيانات
املالية لل�شركات وجدوى امل�شاريع ،والعمل على
تعزيز دور «�صندوق الراحة» لدى بنك البحرين
للتنمية للم�ساهمة يف دعم ال�صناديق النا�شئة
املتخ�ص�صة يف ا�ستثمارات ر�أ�س املال واملخاطر،
وبيّنت �أنه مت التن�سيق حول �إن�شاء �صناديق
مالية للدعم اال�ستثماري يف ال�شركات ال�صغرية
واملتو�سطة بالتعاون مع متكني وممتلكات
والبنوك التجارية.
و�أردفت �أن اجلل�سة �أو�صت بقيام البنوك
التجارية بتقدمي ت�سهيالت ب�ضمان ال�شركة ولي�س
ب�ضمانات �شخ�صية� ،إىل جانب تقييم �آليات تنفيذ
قانون �إعادة التنظيم والإفال�س ،كذلك حث امل�صرف
املركزي على و�ضع �آليات �سريعة لتوفري ال�سيولة
الالزمة ،كذلك تخ�صي�ص �سوق ا�ستثماري لتداول
الأ�سهم لل�شركات ال�صغرية واملتو�سطة.
وتعقب اجلل�سة احلوارية الرئي�سة ،اجلل�سة
احلوارية الثانية التي ت�أتي بعنوان «االقت�صاد
الرقمي والتجارة (التوجه للم�ستقبل)» ،وت�شمل
املو�ضوعات اخلا�صة با�سرتاتيجيات التو�سع
مل�صنعي املواد الغذائية ،بخالف مناق�شة التحول
الرقمي وحتفيز الت�صدير وانعكا�سها على
االقت�صاد ،كذلك التطرق لكيفية �إعادة هيكلة �أعمال
تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت.

