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أخبار الشركات

النقد الدويل 35.4 :مليار دوالر ارتفاع الناجت املحلي الإجمايل للبحرين

ت��وق��ع ���ص��ن��دوق ال��ن��ق��د ال����دويل ارت��ف��اع
ال�����ن�����اجت امل����ح����ل����ي الإج�������م�������ايل مل��م��ل��ك��ة
البحرين� ،إلى  35.4مليار دوالر خالل
ال��ع��ام احل����ايل  ،2018ب��ارت��ف��اع بن�سبة
 %4.4ع��ن ال��ع��ام املن�صرم  ،2017حيث
كانت التوقعات بت�سجيله  33.9مليار
دوالر.
و�أو������ض�����ح ت���ق���ري���ر ف�����ص��ل��ي �����ص����ادر ع��ن
امل�ؤ�س�سة العربية ل�ضمان اال�ستثمار
وائتمان ال�صادرات (�ضمان) حول �آفاق
االقت�صادات العربية للعام � ،2018إلى
�أن معدل النمو احلقيقي للناجت املحلي
الإج��م��ايل يف البحرين �ستبلغ ن�سبته
املتوقعة  %1.7خالل العام  ،2018بينما
ك��ان��ت ال��ت��وق��ع��ات ل��ل��ع��ام امل��ا���ض��ي 2017
بن�سبة .%2.5
وم��ن امل��ت��وق��ع �أن ت�سجل جميع ال��دول

العربية خالل العام  2018معدالت منو
�إيجابية تبلغ �أق�صاها  %7يف جيبوتي،
و�أدن��اه��ا  %0.8يف اجلزائر ،مع الإ�شارة
�إل�����ى حت����ول ان��ك��م��ا���ش ال���ن���اجت يف دول���ة
الكويت مبعدل  %2.1العام � 2017إلى
منو مبعدل  %4.1للعام .2018
و�أظ��ه��رت بيانات التقرير �أن متو�سط
معدل الت�ضخم ال�سنوي يف البحرين
���س��ت��ب��ل��غ  %3.5خ��ل�ال ال���ع���ام اجل���دي���د،
وك���ان���ت ال��ت��وق��ع��ات ت��ف��ي��د ب������أن ي�سجل
ال��ت�����ض��خ��م  %0.9خ�ل�ال ال���ع���ام امل��ا���ض��ي
.2017
املرجح
وت�شري التوقعات �إلى �أن املتو�سط َّ
مل���ع���دل ال��ت�����ض��خ��م يف ال�������دول ال��ع��رب��ي��ة
�سريتفع �إل���ى  7.8و %6.4خ�لال عامي
 2017و 2018على التوايل نتيجة موجة
الإ���ص�لاح��ات ورف���ع ال��دع��م ع��ن العديد

م��ن ال�سلع واخل��دم��ات يف ع��دد م��ن دول
املنطقة وكمح�صلة الرت��ف��اع��ه ال�صايف
املرجح يف  12دولة عربية خالل العامني.
َّ
و�أو�ضح التقرير �أن ن�سبة عجز املوازنة
ال��ع��ام��ة للبحرين كن�سبة م��ن ال��ن��اجت
�سترتاجع خالل العام � 2018إلى %11.9
مقارنة ب���ـ %13.2املتوقعة للعام ،2017
بينما �ستبلغ ن�سبة ال�� َّدي��ن الإج��م��ايل
احلكومي  %90.6من الناجت املحلي.
وق���د �سجل م��ي��زان ال��ت��ع��ام�لات اجل��اري��ة
ل��ل��ب��ح��ري��ن م��ع ال��ع��امل اخل���ارج���ي ع��ج��زاً
خ�ل�ال ال���ع���ام  ،2016ب��ل��غ��ت ن�سبتها من
الناجت  ،%4.7وت�شري توقعات التقرير �إلى
�أن العجز فيها �ستبلغ ن�سبته  %4.6و%4.2
خالل عامي  2017و 2018على التوايل.
�أما الدَّين اخلارجي فقد توقع �صندوق

النقد ال��دويل �أن تبلغ ن�سبته %193.2
من الناجت يف البحرين يف العام 2017
و %203.5خالل العام .2018
وتوقع ال�صندوق �أن تبلغ احتياطيات
البحرين  2.4مليار دوالر خالل العام
 ،2017بينما �أ�شارت تقديرات ال�صندوق
�أن االحتياطيات البحرينية �ستبلغ 2.8
مليار دوالر خالل العام .2018
�أم��������ا ع����ل����ى ����ص���ع���ي���د م�����ؤ�����ش����ر ت��غ��ط��ي��ة
االح��ت��ي��اط��ي��ات ال���دول���ي���ة ل���ع���دد �أ���ش��ه��ر
الواردات من ال�سلع واخلدمات ،فت�شري
البيانات �إل��ى �أن البحرين تغطي فيها
االحتياطيات واردات الدولة من ال�سلع
واخلدمات ملدة � 1.2شهر يف العام ،2016
م��ع ت��وق��ع��ات بو�صولها �إل���ى � 1.1شهر
خالل العام  ،2017بينما �ستبلغ خالل
العام  2018نحو � 1.3شهر.

م�صرف البحرين الركزي 10.5 :مليار دينار �إجمايل الدَّ ين العام يف نوفمرب 2017
بلغ �إجمايل الدَّين العام للبحرين ما
ي��ع��ادل  10.5م��ل��ي��ارات دي��ن��ار م��ا يعادل
ن�سبة  %86م��ن �إج��م��ايل ال��ن��اجت املحلي
يف نوفمرب  ،2017وذل���ك بح�سب �آخ��ر
بيانات ���ص��ادرة ع��ن م�صرف البحرين
املركزي ،وجاء الدَّين مرتاجعاً بن�سبة
� %2أو ما يعادل  130مليون دينار عن
�أكتوبر  2017والذي �سجل  10.6مليارات

دينار ،وبلغ الدَّين ب��الأدوات التقليدية
ومنها �سندات التنمية احلكومية بنحو
 6,4م��ل��ي��ارات دي��ن��ار ،فيما بلغ �إجمايل
�أذونات اخلزانة ما يقارب ملياري دينار،
ال�س ْلم الإ�سالمية
بينما بلغت �صكوك َّ
ما يعادل  129مليون دينار ،فيما بلغت
�صكوك الت�أجري الإ�سالمية ما يقارب
مليوين دينار.

ووف��ق��اً للبيانات ،ف����إن �أ���س��ع��ار الفائدة
على القرو�ض ال�شخ�صية بلغت %5.04
بينما �سجلت ق��رو���ض قطاع الأع��م��ال
ما ن�سبته  ،%4.4يف حني ارتفعت ن�سبة
الفائدة على الودائع مبا يعادل %1.56
م��ق��ارن�� ًة ب������ـ %1.54يف �سبتمرب ،2017
يف ح�ين �سجلت ال��ق��رو���ض ال�شخ�صية
م��ا ن�سبته  %14ك���أع��ل��ى ن�سبة ف��ائ��دة

ب�����ض��م��ان ال����رات����ب و %5.67ب�����ض��م��ان
الودائع و %7.21ب�ضمان املركبة ،فيما
ب��ل��غ��ت ال���ق���رو����ض ب�����ض��م��ان ال��ع��ق��ار ما
ن�سبته  ،%11.5كما بلغت ن�سبة �أدن��ى
فائدة على القرو�ض ال�شخ�صية %4.5
ب�ضمان الراتب و %2.5ب�ضمان الودائع
و 4.86ب�ضمان املركبة و 2.5ب�ضمان
العقار.

الإح�صاء اخلليجي يتوقع منو اقت�صادات جمل�س التعاون لن�سبة  %3.2يف 2018
ت���وق���ع ت��ق��ري��ر �إح�����ص��ائ��ي خ��ل��ي��ج��ي ���ص��ادر
ح��دي��ث��اً حت��� ُّ��س��ن ال��ن��م��و يف ال���ن���اجت املحلي
الإجمايل لدول جمل�س التعاون اخلليجي
بالأ�سعار الثابتة يف ال��ع��ام احل��ايل ،2018
وارتفاعه �إلى .%3.2
وب��ح�����س��ب ال��ت��ق��ري��ر ال�������ص���ادر ع���ن م��رك��ز
الإح�صاء اخلليجي م�ؤخرا ،ي�أتي ذلك بعد
تنفيذ دول املجل�س خلطط �إ�صالح للمالية
العامة لتح�سني الإن��ف��اق ال��ع��ام ،وتطبيق
�ضريبة القيمة امل�ضافة ،وب��رام��ج حتفيز
النمو يف القطاعات غري النفطية.

وي�شار �إل��ى �أن اقت�صادات اخلليج واجهت
�ضغوطاً متزايدة يف الآونة الأخرية ،بفعل
تناق�ص الإيرادات النفطية ،وهو ما �أ�سفر
عن زي��ادة كبرية يف عجز املوازنات العامة
وتباط�ؤ يف معدالت النمو.
وق�����د ط��ب��ق��ت ك����ل م����ن امل��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة
ال�سعودية ودولة الإمارات العربية املتحدة
م���ع م��ط��ل��ع ال���ع���ام احل����ايل � 2018ضريبة
القيمة امل�ضافة بواقع  ،%5يف الوقت الذي
�أعلنت فيه �سلطنة عُ��م��ان ودول���ة الكويت
ت�أجيل تطبيقها ،بينما مل تعلن دولة قطر
عن موقفها حتى الآن.

وكان املركز اخلليجي قد توقع تباط�ؤ منو
االق��ت�����ص��اد اخلليجي بن�سبة  %2.1خالل
ال��ع��ام املنق�ضي  ،2017م��ق��ارن��ة ب����ـ %2.4يف
ال��ع��ام قبله  ،2016وذل���ك نتيجة لرتاجع
الإنفاق العام وتخفي�ضات �إنتاج النفط.
وكانت �أ�سعار النفط قد هبطت على نحو
حاد على مدى ال�سنوات الثالث املا�ضية،
الأم������ر ال�����ذي دع����ا الأع�������ض���اء يف منظمة
ال��دول امل�صدرة للنفط (�أوب��ك) ومنتجني
م�ستقلني بقيادة رو�سيا مطلع عام ،2017
خلف�ض الإن��ت��اج بنحو  1.8مليون برميل
يومياً وحتى نهاية دي�سمرب .2018

وت�����وق�����ع امل�����رك�����ز ك����ذل����ك ارت�����ف�����اع م���ع���دل
الت�ضخم يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
(با�ستثناء جمموعة ال�سكن)� ،إل��ى %5.2
يف العام  ،2018مقابل  %2.2كانت متوقعة
لعام  ،2017و %1.6لعام .2016
و�أرج������ع امل���رك���ز ارت���ف���اع م��ع��دل الت�ضخم
خليجياً �إل���ى �إج�����راءات تخفي�ض ال��دع��م
احلكومي عن امل�شتقات النفطية ،وتطبيق
�ضريبة القيمة امل�ضافة ،وارت��ف��اع �أ�سعار
ال���ف���ائ���دة ل����دى ال��ب��ن��وك امل��ح��ل��ي��ة يف دول
جمل�س التعاون.

�أع��ل��ن��ت ���ش��رك��ة اخل��ل��ي��ج ل�صناعة
ال��ب�تروك��ي��م��اوي��ات (ج��ي��ب��ك) عن
ارت�����ف�����اع ح���ج���م �����ص����ادرات����ه����ا م��ن
الأ�سمدة لت�صل �إل��ى  1.20مليون
ط�����ن م�����ن الأم�����ون�����ي�����ا وال����ي����وري����ا
وامليثانول بزيادة ن�سبتها � %1أعلى
مم���ا ك����ان خم��ط��ط��اً ل���ه يف ال��ع��ام
 ،2017وب��زي��ادة ن�سبتها  %1.6عما
مت ت�����ص��دي��ره خ�ل�ال ال���ع���ام 2016
والبالغة  1.18مليون طن.
�أظ���ه���رت ال��ب��ي��ان��ات امل��ن�����ش��ورة على
م��وق��ع (���س��ج�لات) ال��ت��اب��ع لمركز
ال��ب��ح��ري��ن للم�ستثمرين ال��ت��اب��ع
ل�����������وزارة ال�������ص���ن���اع���ة وال����ت����ج����ارة
وال�����س��ي��اح��ة ع���ن ت�����س��ج��ي��ل ���ش��رك��ة
(البنك الأهلي املتحد /البحرين)
ك�شركة بحرينية م�ساهمة مقفلة،
ت������زاول �أن�����ش��ط��ة ب���ن���وك ال��ت��ج��زئ��ة
التقليدية حملياً ،مقدار ر�أ�سمال
م���دف���وع ي��ب��ل��غ  54م��ل��ي��ون دوالر؛
�أي م���ا ي���ع���ادل  20م��ل��ي��ون دي��ن��ار.
وب��ح�����س��ب ال��ب��ي��ان��ات ف�����إن ال�شركة
مملوكة بالكامل م��ن قبل البنك
الأه���ل���ي امل��ت��ح��د ،ب��ا���س��ت��ث��ن��اء �سهم
واح���د متتلكه �شركة (اي���ه ي��و بي
ن��وم��ي��ن��ي��ز ل��ي��م��ي��ت��د) ذات غ��ر���ض
حمدد وهي مملوكة للبنك �أي�ضاً.
�أع���ل���ن ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن وال�����ش��رق
الأو����س���ط �أن����ه مت�����ش�� ًي��ا م���ع ال��ت��زام
م�����س��اه��م��ي��ه ال��رئ��ي�����س��ي�ين اجل����دد
ب���رف���ع م�����س��ت��وى ع��م��ل��ي��ات ال��ب��ن��ك
وال��ت��زام��ه جت��اه مملكة البحرين،
فقد اختتم بنجاح �إ���ص��دار �أ�سهم
حقوق الأف�ضلية ،التي وافق عليها
امل�ساهمون يف اجتماعهم املنعقد
يف � 22أك��ت��وب��ر  2017وذل���ك وف��ق��اً
لبيان ر�سمي .وتب ًعا ل��ذل��ك ،فقد
ارتفع ر�أ���س امل��ال ال�صادر واملدفوع
�إل���ى  100م��ل��ي��ون دوالر �أم�يرك��ي،
مما يوفر الدافع املطلوب لتحقيق
�أه����داف����ه ك��ب��ن��ك ج��م��ل��ة ع���ام���ل يف
ال���ب���ح���ري���ن ،ول��ت��و���س��ي��ع �آف����اق����ه يف
خمتلف املجاالت.
ت��راج��ع ال��دع��م احلكومي ملنتجات
ال��دق��ي��ق امل��دع��وم��ة داخ����ل ال�����س��وق
املحلية بن�سبة  %6.8خالل الأ�شهر
الت�سعة الأول��ى من العام املن�صرم
( 2017م���ن ي��ن��اي��ر ح��ت��ى �سبتمرب
� ،)2017إذ انخف�ض حجم الدعم
احلكومي من  6.103ماليني دينار
خالل الأ�شهر الت�سعة الأول��ى من
العام قبل املا�ضي � ،2016إلى 5.695
ماليني دينار للفرتة نف�سها من
العام .2017

