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مقارنة بـ  8.956مليار دينار للفرتة نف�سها من العام ..2017
 11.5مليار دينار �إجمايل الدَّ ين العام للبحرين حتى مايو املا�ضي
�أ�صدر م�صرف البحرين املركزي نيابة
عن حكومة مملكة البحرين �إ�صدارات
من �أدوات الدَّين العام تبلغ  11.5مليار
دينار خالل مايو  ،2018مقارنة بنحو
 8.956مليارات دينار للفرتة نف�سها من
العام � ،2017أي ب��زي��ادة بن�سبة ،%28.4
وفقاً لآخر �إح�صائية �أ�صدرها امل�صرف.
وب��ل��غ��ت �إ������ص�����دارات �أذون��������ات اخل���زان���ة
احل��ك��وم��ي��ة خ�ل�ال م��اي��و امل��ا���ض��ي نحو
 2.110م��ل��ي��ار دي��ن��ار ،م��ق��ارن��ة ب����ـ1.810
مليار دي��ن��ار للفرتة نف�سها م��ن العام
 ،2017ومت �إ�صدار �أذونات جديدة بقيمة
 415مليون دينار بينما بلغت الأذون��ات
امل�ستحقة  540مليون دينار.
�أم��������ا �إ���������ص��������دارات ����ص���ك���وك ال���ت����أج�ي�ر
الإ����س�ل�ام���ي���ة خ��ل��ال م���اي���و م����ن ال���ع���ام
امل���ا����ض���ي ف��ب��ل��غ��ت  2.348م��ل��ي��ار دي��ن��ار
م��ق��ارن��ة ب�����ـ 1.687م��ل��ي��ار دي��ن��ار للفرتة
نف�سها من العام  ،2017بينما ا�ستقرت
�إ����ص���دارات �صكوك ال��� َّ��س�� ْل��م الإ�سالمية
عند  129مليون دينار منذ مايو 2017
وحتى مايو .2018
ف��ي��م��ا �أ����ص���در امل�����ص��رف امل���رك���زي نيابة
ع��ن احلكومة �سندات تنمية حكومية

قيمتها  6.913مليارات دينار يف مايو،
بينما �أ���ص��در �سندات تنمية يف الفرتة
نف�سها م��ن ع���ام  2017بقيمة 5.329
مليارات دي��ن��ار ،ب��زي��ادة بن�سبة .%29.7
وارتفعت الفوائد على �أذون��ات اخلزانة
�ستحق يف � 3أ�شهر �إلى
احلكومية التي ُت َ
 %3.15خ�ل�ال ال��رب��ع الأول م��ن ال��ع��ام
�ستحق خالل � 6أ�شهر
 ،2018و�أما التي ُت َ

فقد زادت الن�سبة �إل��ى  %3.33مقارنة
بـ %2.35خالل الفرتة نف�سها من العام
�ستحق خالل
املا�ضي ،و�أم��ا تلك التي ُت َ
� 12شهراً فقد ارتفعت �إلى  %3.79خالل
الربع الأول من العام اجل��اري مقابل
 %3.04خ�ل�ال ن��ف�����س ال��ف�ترة م��ن ع��ام
.2017
وي���������ش����ار �إل�������ى �أن �أذون�����������ات اخل����زان����ة

احل��ك��وم��ي��ة ،ه��ي �إح����دى �أدوات ال�� َّدي��ن
ال����ع����ام ال����ت����ي م����ن خ�ل�ال���ه���ا ت��ق�تر���ض
احلكومة الأموال بالطريقة التقليدية،
بينما ت�ستخدم احلكومة �أدوات �أخرى
ل�لاق�ترا���ض ب��ال��ط��ري��ق��ة الإ���س�لام��ي��ة،
ال�س ْلم الإ�سالمية و�صكوك
مثل �صكوك َّ
ال��ت���أج�ير الإ���س�لام��ي��ة .و���س��ج��ل ال�سعر
ال�س ْلم الإ�سالمية
العائد على �صكوك َّ
ق�����ص�يرة الأج�����ل ن�����س��ب��ة  %3.13خ�لال
الف�صل الأول من العام اجل��اري ،فيما
ارت���ف���ع م��ت��و���س��ط ال�����س��ع��ر ال��ع��ائ��د على
�صكوك ال��ت���أج�ير الإ���س�لام��ي��ة ق�صرية
الأج������ل �إل�����ى  ،%3.27م��ق��اب��ل %2.35
خالل العام � .2017أما متو�سط ال�سعر
العائد على �صكوك الت�أجري الإ�سالمية
طويلة الأج��ل واملحلية والدولية فقد
زاد بن�سبة  %2.56خ�لال ال��رب��ع الأول
من العام اجلاري  ،2018مقابل %2.34
يف نف�س الفرتة من العام املا�ضي .2017
ومن جانب �سندات التنمية احلكومية
طويلة الأج���ل فقد زاد متو�سط �سعر
ال���ف���ائ���دة ع��ل��ى ال�������س���ن���دات احل��ك��وم��ي��ة
طويلة الأج���ل واملحلية وال��دول��ي��ة �إل��ى
 %2.83خالل الربع الأول مقابل %2.71
يف الربع الرابع من العام .2017

بالرغم من النمو البطيء خالل الربع الأول من العام احلايل ..2018

انتعا�ش مرتقب للنمو االقت�صادي يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
ي��رى معهد املحا�سبني القانونيني يف
�إجن��ل�ترا ووي��ل��ز  ،ICAEيف �أح��دث
تقرير ل��ه ب��ع��ن��وان (ر�ؤى اقت�صادية:
ال�شرق الأو�سط للربع الثاين ،)2018
�أن اقت�صادات ال�شرق الأو���س��ط ت�سري
نحو التعايف من �صعوبات العام .2017
وب���وج���ه ع�����ام ،م���ن امل���ت���وق���ع �أن ينمو
�إجمايل الناجت املحلي لل�شرق الأو�سط
بن�سبة  %2.4يف ال��ع��ام احل���ايل ،2018
ع��ل��ى ال���رغ���م م���ن ال���ب���داي���ة ال��ب��ط��ي��ئ��ة
ن�سبياً يف ال��رب��ع الأول م��ن��ه ،والبيئة
اجل��ي��و���س��ي��ا���س��ي��ة امل��ت��وت��رة .وم���ع ذل��ك،
تقول امل�ؤ�س�سة املتخ�ص�صة يف املحا�سبة
والتمويل �إن التوقعات و�سمات املخاطر
تبدو متفاوتة على م�ستوى اقت�صادات
ال�شرق الأو�سط.
ويو�ضح التقرير ال��ذي مت �إع���داده من
قبل م�ؤ�س�سة (�أك�سفورد �إيكونوميك�س)
 �شريك معهد املحا�سبني القانونينيواملتخ�ص�ص يف التوقعات
ICAEW
ِّ
االقت�صادية � -أن الآف���اق االقت�صادية

لدول جمل�س التعاون اخلليجي تت�سم
ب��الإي��ج��اب��ي��ة ه��ذا ال��ع��ام ،وذل���ك بف�ضل
ارت��ف��اع �أ���س��ع��ار النفط ،وزي���ادة الإن��ف��اق
احلكومي ،والتقدم املطرد لال�صالحات
االقت�صادية.
وم��ن املتوقع �أن ينمو �إج��م��ايل الناجت
املحلي لدول املجل�س بن�سبة  %2.3هذه
ال�سنة ،مرتفعاً من  %0.1العام املا�ضي.
وبينما ت��زي��د منظمة ال���دول امل�صدرة
للنفط (�أوب���ك) من �إن��ت��اج النفط ،من

املتوقع �أن يت�سارع منو �إجمايل الناجت
املحلي مبعدالت �أك�بر للدول امل�صدِّرة
للنفط خ�لال ه��ذه ال�سنة ،وك��ذل��ك يف
�سنة .2019
وي���ق���ول حم��م��د ب��رد���س��ت��اين ،امل�ست�شار
االقت�صادي ملعهد املحا�سبني القانونيني
 ،ICAEWواخل����ب��ي�ر االق���ت�������ص���ادي
الأول ل��ل�����ش��رق الأو�����س����ط يف م���ؤ���س�����س��ة
(�أك�����س��ف��ورد �إيكونوميك�س)�« :ست�شهد
اق��ت�����ص��ادات ال�شرق الأو���س��ط تعافياً يف

منو �إجمايل الناجت املحلي هذه ال�سنة
ويف ال�سنة  ،2019ول��ك��ن الي��ع��ن��ي ذل��ك
�أن ن�شعر ب��ال��ر���ض��ا ال��ت��ام ع��ن ال��و���ض��ع
ال��راه��ن .فمع ت�صاعد ح��دة التوترات
على �صعيد التجارة العاملية واملخاطر
اجليو�سيا�سية ،وارتفاع �أ�سعار الفائدة،
ت�صبح الإ���ص�لاح��ات االقت�صادية على
درج��ة بالغة من الأهمية من �أي وقت
م�ضى ،وذلك ل�ضمان حتقيق منو �أقوى
وم�ستدام و�شامل».

أخبار الشركات
ارتفعت القيمة ال�سوقية لبور�صة
ال���ب���ح���ري���ن ف����ى �أول �أ����س���ب���وع م��ن
ي��ول��ي��و اجل����اري �إل���ى  8.2م��ل��ي��ارات
دي��ن��ار ،مقابل نحو  8.03مليارات
دينار بنهاية الأ�سبوع الأخ�ير من
ي��ون��ي��و امل��ا���ض��ى ،مبك�سب ب��ل��غ 170
م��ل��ي��ون دي��ن��ار ف��ى � 5أي�����ام .و�صعد
م����ؤ����ش���ر ال�������س���وق ب��خ��ت��ام الأ����س���ب���وع
بن�سبة و�صلت �إلى  ،%1.51ببلوغه
م�����س��ت��واه احل���ال���ى ع��ن��د 1330.82
نقطة مقابل م�ستوى  1310.99يف
الأ���س��ب��وع امل��ا���ض��ى ،مبك�سب 19.83
نقطة .وزادت �سيولة ال�سوق �إل��ى
 5.23ماليني دي��ن��ار ،مقابل 4.38
ماليني دينار ،عرب تداوالت قفزت
�إلى  28.41مليون �سهم.
قالت �شركة (ممتلكات القاب�ضة)،
ال��������ذراع اال����س���ت���ث���م���اري���ة حل��ك��وم��ة
مملكة البحرين �إنها رفعت ح�صتها
�إل���ى نحو  %97م��ن �أ�سهم ال�شركة
ال��ع��رب��ي��ة ل��ب��ن��اء و�إ����ص�ل�اح ال�سفن
(�أ�سري) بعد �أن �ضخت (ممتلكات)
�أم����������وا ًال مل�������س���اع���دة ال�������ش���رك���ة ب��ع��د
ال��ظ��روف ال�صعبة ال��ت��ي م��رت بها
�صناعة ال�سفن يف العامل .و�أعلنت
(�أ���س��ري) يف منت�صف مايو املا�ضي
عن قيام �شركة ممتلكات البحرين
القاب�ضة ب�ضخ ر�أ�سمال جديد فيها
من طرفها ،حيث �أ�صبحت امل�ساهم
الرئي�سي يف (�أ�سري).
�أع��ل��ن��ت جمموعة (ج��ي �إف �إت�����ش)
�أن م���ؤ���س�����س��ة ف��ي��ت�����ش ل��ل��ت�����ص��ن��ي��ف
االئ��ت��م��اين �أك���دت ت�صنيفها طويل
الأج���ل ملخاطر االئ��ت��م��ان ()IDR
اخلا�صة مبجموعة ج��ي �إف ات�ش
مبعدل ( ،)Bمع نظرة م�ستقبلية
م�������س���ت���ق���رة .ك���م���ا �أك���������دت ف��ي��ت�����ش
ت�صنيفها ق�����ص�ير الأج����ل ملخاطر
االئ��ت��م��ان مب��ع��دل ( .)Bويعك�س
ق�����رار ف��ي��ت�����ش اجل���ه���ود امل��ت��وا���ص��ل��ة
لإدارة امل��ج��م��وع��ة لإع�����ادة �صياغة
منوذج �أن�شطة �أعمالها مع الرتكيز
ع��ل��ى اال���س��ت��ث��م��ارات امل�����د َّّرة للدخل
واحلد من املخاطر.
وق���ع ب��ن��ك ال��ب��ح��ري��ن الإ���س�لام��ي،
مذكرة تفاهم م�شرتك مع �شركة
(ب��ن فقيه لال�ستثمار ال��ع��ق��اري).
وت���ه���دف االت���ف���اق���ي���ة �إل�����ى ت��ق��دمي
متويل للزبائن الراغبني يف �شراء
فيال يف م�شروع ال��� ِّ��س��درة ال�سكني
ال��ف��اخ��ر ال��ت��اب��ع ل�����ش��رك��ة ب��ن فقيه
لال�ستثمار العقاري وال��ذي يتميز
بتقدمي تخفي�ض بن�سبة  %5على
الدفعة الأولى ،وفرتة متويل ت�صل
�إلى  25عاماً.

