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خالل الربع الأول من العام اجلاري ..2017
 %2.88ن�سبة منو الناجت املحلي الإجمايل للبحرين
���س��ج��ل ال���ن���اجت امل��ح��ل��ي الإج����م����ايل ململكة
ال��ب��ح��ري��ن خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام
اجلاري  ،2017منواً بن�سبة  %2.88بالأ�سعار
ال��ث��اب��ت��ة ،و %10.39ب���الأ����س���ع���ار اجل���اري���ة
مقارنة بذات الفرتة من العام .2016
وتراجع منو الناجت املحلي للقطاع النفطي
بن�سبة  %3.29بالأ�سعار الثابتة ،وارتفع
بن�سبة  %54.86بالأ�سعار اجلارية ،ح�سب
ما �أ�شارت �إلى ذلك بيانات اجلهاز املركزي
للمعلومات يف تقريرها ال�صادر من قريب.
وي����رى م��راق��ب��ون �أن من���و ال���ن���اجت املحلي
الإج��م��ايل النفطي احلقيقي �سيظل على
م�ستوياته مع ثبات م�ستويات الإنتاج ،ومن
املتوقع يف املقابل �أن ي�ستمر منو القطاع
غ�ير النفطي يف االرت���ف���اع يف ظ��ل ارت��ف��اع
م�ستويات اال�ستثمار وخ�صو�صاً يف قطاع
الت�شييد والبناء.
و ُتظهِر الأرق��ام الر�سمية للجهاز املركزي

للمعلومات �أن القطاع غري النفطي �سجل
من����واً بن�سبة  %4.41و %5.98ب��الأ���س��ع��ار
الثابتة واجلارية على التوايل.
وبح�سب بيانات �سابقة �أ�صدرها جمل�س
التنمية االقت�صادية �سجل الناجت املحلي

الإجمايل غري النفطي احلقيقي منواً من
 %3.6على �أ�سا�س �سنوي يف الربع الثاين
من العام املا�ضي � 2016إلى  %4.7يف الربع
ال��ث��ال��ث م��ن ال��ع��ام نف�سه ،م�سج ً
ال �أع��ل��ى
م�ستوى منو له منذ ما يتجاوز العام.

وقد �أق��ر جمل�س ال��وزراء منت�صف ال�شهر
اجل����اري امل��ي��زان��ي��ة امل��ال��ي��ة للعامني 2017
و 2018وال���ت���ي ت��ت��وق��ع ت��ق��دم��اً ب��ط��ي��ئ��اً يف
خ�� ْف�����ض ال��ع ْ��ج��ز امل���ايل ال���ذي ت��ف��اق��م ج��راء
هبوط �أ�سعار النفط.

الت�ضخم يف البحرين ي�صعد  %1يف يونيو املا�ضي
�أظ���ه���رت ب��ي��ان��ات ر���س��م��ي��ة ����ص���ادرة ح��دي��ث��اً
ارت��ف��اع الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
(الت�ضخم) يف مملكة البحرين على �أ�سا�س
�سنوي ،خ�لال �شهر يونيو املا�ضي بن�سبة
 ،%1م��ق��ارن��ة م��ع ال�شهر نف�سه م��ن العام
املا�ضي .2016
وذك���رت ب��ي��ان��ات هيئة امل��ع��ل��وم��ات واحلكومة
الإل��ك�ترون��ي��ة �أن ال��رق��م ال��ق��ي��ا���س��ي لأ���س��ع��ار
امل�ستهلك بلغ  129.2نقطة يف �شهر يونيو
املا�ضي مقارنة بـ 127.9نقطة يف يونيو .2016
وب��ح�����س��ب ب���ي���ان���ات ال��ه��ي��ئ��ة ،ارت���ف���ع���ت �أ���س��ع��ار
ال�سكن واملرافق والتي ت�شكل  %24من �إنفاق
امل�ستهلكني بن�سبة  ،%3.1فيما زادت �أ�سعار
ال��ط��ع��ام وامل�����ش��روب��ات غ�ير ال��ك��ح��ول��ي��ة وال��ت��ي

وارت���ف���ع م��ع��دل الت�ضخم خ�ل�ال الن�صف
الأول م���ن ال���ع���ام احل����ايل ب��ن�����س��ب��ة ،%0.8
مقارنة بالفرتة ذاتها من العام .2016
ويعك�س معدل الت�ضخم وهو الرقم الذي
ي��ق��ي�����س ت��ك��ل��ف��ة احل�����ص��ول ع��ل��ى اخل��دم��ات
وال�سلع الرئي�سية للم�ستهلكني ،حتركات
الأ�����س����ع����ار وي���ر����ص���د م����ع����دالت ال����غ��ل�اء يف
الأ�سواق املختلفة.
ويغطي الرقم القيا�سي لأ�سعار امل�ستهلك
يف البحرين الإن��ف��اق اال�ستهالكي ال��ذي
حت َّملته الأ�سر املواطِ نة واملقيمة ،والي�شمل
الإنفاق على �أق�ساط القرو�ض �أو �ضريبة
ت�شكل  %16من �إنفاق امل�ستهلكني بن�سبة  .%1.7لأ���س��ع��ار امل�ستهلك يف يونيو  2017بن�سبة ال�� َّدخْ ��ل �أو ���ش��راء امل��ن��ازل والأ���س��ه��م �أو �أي��ة
�أ�صول مالية �أخرى.
وعلى �أ�سا�س �شهري ،زاد الرقم القيا�سي  %0.6مقارنة مع مايو املا�ضي.

 88مليار دوالر حجم مبيعات ال�صكوك العاملية يف العام 2016
�أظ��ه��رت معطيات تقرير اقت�صادي �صدر
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ي� ،أن �إ���ص��دارات ال�سندات
الإ���س�لام��ي��ة (ال�����ص��ك��وك) ال��ع��امل��ي��ة خ�لال
العام املا�ضي  2016بلغت  88مليار دوالر،
بزيادة بن�سبة  %44عن العام .2015
وذكر التقرير ال�سنوي ال�صادر عن ال�سوق
امل��ال��ي��ة الإ���س�لام��ي��ة ال��دول��ي��ة (�آي �آي �إِف
�إم)� ،أن نحو  %86م��ن ال�صكوك القائمة
وقيمتها  76مليار دوالر� ،صدرت من عدد
قليل من الأ�سواق الرئي�سية وهي ماليزيا
واململكة العربية ال�سعودية ودولة الإمارات
العربية املتحدة و�إندوني�سيا.
وج���اء يف ال��ت��ق��ري��ر ال��ب��ح��ث��ي ،ال���ذي يحدد
اجتاهات و�آفاق �سوق ال�صكوك العاملية� ،أن
دو ًال �أخرى مثل تركيا وباك�ستان ومناطق
�أخ���رى يف �أفريقيا على وج��ه اخل�صو�ص،
�ستقوم ب��زي��ادة ح�صتها يف ال�����س��وق ب�شكل
تدريجي خالل ال�سنوات القادمة.

وق����ال خ��ال��د ح��م��د ،رئ��ي�����س جم��ل�����س �إدارة
ال�������س���وق امل���ال���ي���ة الإ����س�ل�ام���ي���ة ال���دول���ي���ة،
�إن «�إ�����ص����دارات ال�����ص��ك��وك ج����اءت ل��ل��وف��اء
باالحتياجات املتنوعة لل ُم ْ�صدِ رين ،مثل

���س��وق ال�����ص��ك��وك �أك�ث�ر ف���أك�ثر ،ف����إن هناك
حاجة متزايدة ملواجهة خمتلف حتديات
ال���ن���م���و ،م����ن خ��ل��ال ت����وف��ي�ر امل����زي����د م��ن
ال�شفافية واالن�سجام وتوحيد امل�ستندات
وه��ي��اك��ل امل��ن��ت��ج��ات م��ن م��ن��ظ��ور ال�شريعة
الإ�سالمية والقانون وال�سوق».
وي�شار �إل��ى �أن ال�سوق املالية الإ�سالمية
ال���دول���ي���ة ( )IIFMق���د ت���أ���س�����س��ت �سنة
 2002من قبل  5بنوك مركزية يف مملكة
البحرين وماليزيا وال�سودان و�إندوني�سيا
و���س��ل��ط��ن��ة ب����رون����اي� ،إ����ض���اف���ة �إل�����ى ال��ب��ن��ك
الإ�سالمي للتنمية ،وتعمل كمنظمة عاملية
حمايدة غري هادفة للربح.
وتعترب ال�سوق املالية نواة مل�ؤ�س�سات البنية
تعزيز القاعدة الر�أ�سمالية للبنوك و�إدارة التحتية للمعامالت امل�صرفية الإ�سالمية
النقد وامليزانية ومتويل امل�شاريع ومتويل وال�����ص��ن��اع��ة امل���ال���ي���ة ،وم����ن ���ص�لاح��ي��ات��ه��ا
الطائرات».
ت�أ�سي�س وتطوير وترويج �إن�شاء الأ�سواق
و�أ����ض���اف ال��ق��ول يف ال��ت��ق��ري��ر« :م���ع تطور املالية الإ�سالمية.

أخبار الشركات
�أع���������ل���������ن م��������رك��������ز ال�����ب�����ح�����ري�����ن
ل��ل��م�����س��ت��ث��م��ري��ن ال���ت���اب���ع ل������وزارة
ال�����ص��ن��اع��ة وال��ت��ج��ارة وال�����س��ي��اح��ة،
وهو املركز امل�س�ؤول عن الرتخي�ص
لل�شركات ال�صناعية والتجارية يف
مملكة البحرين ،عن الرتخي�ص
خالل الأ�سبوع املا�ضي لنحو 113
���ش��رك��ة ج��دي��دة تعمل يف خمتلف
الأن�����ش��ط��ة ال��ت��ج��اري��ة وال�صناعية
يف البالد ،ب�إجمايل ر�ؤو���س �أموال
ت�����ص��ل �إل�����ى � 793.8أل�����ف دي���ن���ار.
و�أو���ض��ح��ت بيانات امل��رك��ز �أن �أك�بر
ر�ؤو���س الأم��وال التي مت ت�سجيلها
ه���و ل�����ش��رك��ة (رام�����ز �إك�����س�بري�����س)
وال����ذي ب��ل��غ ر�أ���س��م��ال��ه��ا � 100أل��ف
دينار.
�أع���ل���ن���ت ب���ور����ص���ة ال���ب���ح���ري���ن ع��ن
�إدراج الإ�صدار رقم ( )14ل�سندات
التنمية احلكومية التي �أ�صدرها
م���������ص����رف ال����ب����ح����ري����ن امل�����رك�����زي
ب���ال���ن���ي���اب���ة ع����ن ح���ك���وم���ة مم��ل��ك��ة
البحرين ،والتي بو�شر بتداولها
حتت الرمز GDEV14.BND
اعتباراً من يوم الأح��د املوافق 23
يوليو  .2017ويبلغ حجم الإ�صدار
 200مليون دينار بحريني بقيمة
�إ�سمية قدرها دينار بحريني واحد
لل�سند ،يف حني تبلغ مدة الإ�صدار
��� 5س��ن��وات اع��ت��ب��اراً م��ن  16يوليو
 2017حتى  16يوليو .2022
ب���ل���غ���ت الإي��������������رادات الإج���م���ال���ي���ة
مل����ج����م����وع����ة (ب�����ت�����ل�����ك�����و) ����ش���رك���ة
االت�����ص��االت البحرينية العاملية،
خ�ل�ال ن��ت��ائ��ج��ه��ا امل��ال��ي��ة للأ�شهر
ال�����س��ت��ة الأول��������ى امل��ن��ت��ه��ي��ة يف 30
ي��ون��ي��و ،2017نحو  181.1مليون
دي���ن���ار ب��ح��ري��ن��ي ( 480.4مليون
دوالر �أم�ي�رك���ي) ،و�أظ��ه��رت ثبا ًتا
م����ق����ارن����ة ب����ال����ع����ام امل����ا�����ض����ي ،م��ع
انخفا�ض طفيف بلغت ن�سبته %1
مقارنة بالفرتة نف�سها من العام
املا�ضي .2016
ح���ق���ق ب���ن���ك ال���ب���ح���ري���ن ال��وط��ن��ي
�أرباحاً �صافية بلغت  31.74مليون
دي���ن���ار ب��ح��ري��ن��ي ل�ل�أ���ش��ه��ر ال�ستة
املنتهية ب��ت��اري��خ  30ي��ون��ي��و 2017
مقابل مبلغ  31.72مليون دينار
بحريني للفرتة نف�سها من العام
امل��ا���ض��ي  .2016وخ��ل�ال الن�صف
الأول من عام  ،2017حقق البنك
�أرب�����اح�����اً ت�����ش��غ��ي��ل��ي��ة ب���ل���غ���ت38.01
م��ل��ي��ون دي���ن���ار ب��ح��ري��ن��ي ،ب���زي���ادة
ن�����س��ب��ت��ه��ا  %6.6وذل�����ك م���ع مبلغ
 35.66م���ل���ي���ون دي����ن����ار ب��ح��ري��ن��ي
وال�����ذي مت حت��ق��ي��ق��ه ع���ن ال��ف�ترة
عينها من عام .2016

