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�أكد وزير �ملالية �ل�سيخ �حمد بن حممد �آل خليفة �ن �د�ء �لبحرين �القت�سادي �يجابي وو�عد ولديه قدرة تناف�سية عالية، قدرة �أتاحت للناجت 

�الإجمايل �ملحلي �أن يقفز من 3.4 مليار دينار بحريني عام 2000 �إىل 12.8 مليار دينار عام 2014، و�أن ينوع من تركيبته �لقطاعية بحيث 

يتقل�ص �إ�سهام قطاع �لنفط و�لغاز من 44% عام 2000 �إىل 21% عام 2014.

وقال وزير �ملالية يف حو�ر �سامل مع وكالة �نباء �لبحرين حول �ل�سورة �لعامة لالقت�ساد �لوطني يف �لوقت �لر�هن �ن �لبحرين 

�سيا�ساتنا  �ن  على  م�سدد�  �ل�سدفة،  نتاج  لي�ص  ومنوذجنا   �القت�سادي  �لتنويع  �سيا�سات  يف  �مل�سي  �أهمية  �إىل  مبكر�  �نتبهت 

على  يحافظ  �لوطني  �قت�سادنا  و�ن  �ملايل،  و�لعجز  �لعام  بالدين  �ملرتبط  �لتحدي  مع  �لتعامل  على  قادرة  �القت�سادية 

معدالت منو �إيجابية منذ عام 2000.

وك�سف �ن �جمايل قيمة �مل�ساريع �ملقرة يف �إطار برنامج �لتنمية �خلليجي بلغ 6 مليار�ت دوالر، و�ن هناك 

ت�سور� �قت�ساديا متكامال للم�ستقبل وقدرة كاملة على �لتعامل مع �لتحديات، كما �كد �نه ال م�سا�ص مبكت�سبات 

�ملو�طنني، و�ن هناك �لتز�م مطلق بالبعد �الجتماعي لل�سيا�سات �ملالية �ملعتمدة.

الناجت االجمايل قفز من 

دينار عام  مليار   3.4
مليار   12.8 �إىل   2000

دينار عام 2014

�لبحرين �نتبهت مبكر� 

�إىل �أهمية �مل�ضي 

يف �ضيا�ضات �لتنويع 

�القت�ضادي ومنوذجنا  

لي�س نتاج �ل�ضدفة

�قت�ضادنا �لوطني يحافظ 

على معدالت منو �إيجابية 

منذ عام 2000

لدينا �لتز�م مطلق 

بالبعد �الجتماعي 

لل�ضيا�ضات �ملالية �ملعتمدة

ت�ضور �قت�ضادي متكامل 

للم�ضتقبل وقدرة كاملة 

على �لتعامل مع �لتحديات

�ضبط �لزيادة يف �أوجه 

�النفاق �حلكومي �نعك�س 

يف تر�جع متو�ضط �لزيادة 

�ل�ضنوية يف �مل�ضروفات

قادرون على التعامل مع التحدي املرتبط بالدين العام والعجز املايل.. وزير املالية:

برنامج �لتنمية �خلليجي �إطار  يف  �ملقرة  �مل�ضاريع  قيمة  دوالر  مليار�ت   6
ال م�سا�س مبكت�سبات املواطنني ودعم ال�سناعات ال�سغرية واملتو�سطة توجه حكومي ثابت

[ ما هو تقييمكم لل�سورة �لعامة لالقت�ساد 

�لوطني يف �لوقت �حلايل؟

االأداء  اأن  اأ�ؤكد  اأن  اأ�ضتطيع  عامة  ب�ضفة 

امتداد  على  البحرين  ململكة  االقت�ضادي 

اإيجابياً  اأداء  ال�ضنوات االأخرية كان �ما يزال 

قدرة  عالية،  تناف�ضية  بقدرة  �يتمتع  �اعداً 

من  يقفز  اأن  املحلي  االإجمايل  للناجت  اأتاحت 

اإىل   2000 عام  بحريني  دينار  مليار   3.4

12.8 مليار دينار عام 2014، �اأن ينوع من 

تركيبته القطاعية بحيث يتقل�ص اإ�ضهام قطاع 

النفط �الغاز من 44% عام 2000 اإىل %21 

عام 2014، �اأن يحافظ على حتقيق معدالت 

على  املتو�ضط  يف   %4.9 بلغت  اإيجابية  منو 

امتداد ال�ضنوات منذ عام 2000 �حتى اليوم، 

لن�ضبة  قيا�ضي  معدل  حتقيق  جانب  اإىل  هذا 

املبا�ضرة  االأجنبية  اال�ضتثمارات  تدفقات 

مقارنة بالناجت االإجمايل املحلي اإىل 54%، اأي 

اأكرث من �ضعف متو�ضط املعدالت ال�ضائدة يف 

املنطقة.

اأما االإجناز االآخر الذي يعد مبعث اعتزاز 

االإبقاء  فهو  البحريني �لنا جميعاً  لالقت�ضاد 

بلغت 4.8% عام  للبطالة  متدنية  ن�ضب  على 

2013 �3.8% عام 2014، �ذلك من خالل 

ل�ضوق  �ضاملة  هيكلة  �اإعادة  اإ�ضالح  عملية 

املوظف  تناف�ضية  حت�ضني  قوامها  العمل 

�العامل البحريني �ت�ضجيع توطني الوظائف 

�زيادة جودتها �عوائدها. 

�قد مت التعبري عن هذا التوجه عملياً عرب 

�ضن ت�ضريعات مت مبوجبها اإن�ضاء »هيئة تنظيم 

�ضوق العمل« ��ضند�ق العمل »متكني«، �تال 

�امل�ضي  عام 2008  الكفيل  نظام  اإلغاء  ذلك 

يف تدريب �تاأهيل البحرينيني ل�ضغل �ظائف 

ذات قيمة م�ضافة عالية �اأجور جمزية. 

كما اأ�ضدرت البحرين يف ذات العام قانون 

ب�ضرف  يق�ضي  الذي  التعطل  �ضد  التاأمني 

ح�ضولهم  قبل  العمل  عن  للعاطلني  ر�اتب 

على اأي �ظيفة عرب اآلية يتم متويلها بن�ضبة 

اإىل  هذا  �موظف،  عامل  كل  اأجر  من   %1

جانب تد�ضني برامج ت�ضتهدف تاأهيل خريجي 

اجلامعات العاطلني عن العمل.

�أعمدة  متثل  �لتي  �لقطاعات  هي  ما   ]

�أ�سا�سية القت�ساد �لبحرين؟

احلايل  البحريني  االقت�ضادي  النموذج 

انه  ال�ضدفة،  نتاج  �ال  اليوم  �ليد  لي�ص 

يرجع  د�ؤ�ب  �جهد  م�ضتمر  لعمل  حم�ضلة 

اإىل ال�ضتينات من القرن املا�ضي عندما تنبهت 

اململكة يف مرحلة مبكرة اإىل اأهمية امل�ضي يف 

التنويع االقت�ضادي �عدم االعتماد  �ضيا�ضات 

للنمو  �احد  كرافد  �الغاز  النفط  قطاع  على 

احليوي  املورد  هذا  حمد�دية  اإىل  بالنظر 

�قابليته للن�ضوب. 

املتفردة  املكانة  دعائم  اأر�ضاء  مت  هنا  من 

املالية  للخدمات  متقدم  كمركز  للمملكة 

�امل�ضرفية �خدمات االأعمال يف املنطقة، �مت 

اإطالق م�ضاريع رائدة تغطي نطاقاً �ا�ضعاً من 

�ضبيل  على  منها  اأذكر  االقت�ضادية،  االأن�ضطة 

املثال ال احل�ضر �ضركة املنيوم البحرين »األبا« 

يف  ال�ضناعية  امل�ضاريع  اأهم  اأحد  متثل  التي 

على  االملنيوم  م�ضاهر  اأبرز  �اأحد  املنطقة 

ل�ضناعة  اخلليج  ��ضركة  العامل،  م�ضتوى 

جمال  يف  ك�ضرح  »جيبك«  البرت�كيما�يات 

�البرت�كيما�يات  االأ�ضمدة  منتجات  ت�ضدير 

العامل،  انحاء  خمتلف  اإىل  اجلودة  عالية 

ال�ضفن  �اإ�ضالح  لبناء  العربية  �ال�ضركة 

لالت�ضاالت  البحرين  ��ضركة  »اأ�ضري«، 

ال�ضر�ح  من  �العديد  �الال�ضلكية  ال�ضلكية 

ل�ضيا�ضات  رموزاً  ا�ضما�ؤها  اأ�ضبحت  التي 

اقت�ضادية يقظة ��اعية.

�اجلدير بالت�ضجيل هنا اأن هذه ال�ضر�ح 

مل تكتف يوماً مبا مت حتقيقه، بل داأبت على 

الدخول يف عمليات حتديث �تطوير م�ضتمرة 

لرفع الكفاءة �تو�ضيع نطاق اأن�ضطتها باأق�ضى 

درجة ممكنة، �من اأمثلة ذلك التحديث امل�ضتمر 

�الرتتيبات  »األبا«  البحرين  املنيوم  ل�ضركة 

�م�ضر�ع  ال�ضاد�ص،  ال�ضهر  بخط  اخلا�ضة 

تديرها �ضركة  التي  البحرين  حتديث م�ضفاة 

اإىل  يهدف  �الذي  »بابكو«  البحرين  نفط 

زيادة الطاقة التكريرية للم�ضفاة �رفع كفاءة 

ا�ضتخدام الطاقة يف اململكة بوجه عام. 

�ل�سغرية  �ل�سناعات  دور  ترون  وكيف   ]

و�ملتو�سطة يف هذ� �ل�سياق؟

�م�ضاندة  بدعم  االهتمام  ا�ضتمرار 

ال�ضناعات ال�ضغرية �املتو�ضطة ميثل توجهاً 

حكومياً ثابتاً �يعك�ص فل�ضفة اأ�ضا�ضية مفادها 

حمركاً  تعد  امل�ضاريع  من  النوعية  هذه  اأن 

�قاطرة  االقت�ضادي  الن�ضاط  لعجلة  ا�ضا�ضياً 

اخلالقة  �االأفكار  االإبداعية  القدرات  حلفز 

لالأجيال اجلديدة من ر�اد االأعمال. 

املبادرات  العديد من  تد�ضني  من هنا كان 

�ضواء  االجتاه  هذا  يف  ت�ضب  التي  �الربامج 

على م�ضتوى امل�ضاريع االأكرب حجماً عرب بنك 

»متكني«،  العمل  ��ضند�ق  للتنمية  البحرين 

اأ� امل�ضاريع متناهية ال�ضغر عرب بنك االأ�ضرة 

�بنك االإبداع، بحيث يتم تز�يد ر�اد االأعمال 

مبنظومة متكاملة من ��ضائل الدعم �امل�ضاندة، 

تناف�ضية  فائدة  باأ�ضعار  التمويل  ذلك  يف  مبا 

�التدريب  املدى،  طويلة  �ضداد  �فرتات 

�التاأهيل، �امل�ضورة الفنية، �متابعة التنفيذ، 

يفوتني  ال  كما  االأعمال،  حا�ضنات  �خدمات 

التنويه بربامج ت�ضجيع رائدات االأعمال التي 

يعدها املجل�ص االأعلى للمراأة.

�إعد�د �مليز�نية جدل كبري .. هل  [ �ساحب 

�لطويل  �ملار�ثون  هذ�  حم�سلة  عن  حتدثوننا 

و�ل�ساق؟

للد�لة  العامة  امليزانية  اإعداد  عملية 

كانت   2016�  2015 املاليتني  لل�ضنتني 

اأقرب اإىل هذا التعبري الريا�ضي الذي  بالفعل 

عملية  اعتربها  ال  �لكنني  ال�ضوؤال،  ت�ضمنه 

التج�ضيد  اإىل  يهدف  بناء  جهداً  بل  �ضاقة، 

�االأ�لويات  للربامج  العملي  �التنفيذ 

مبحا�ره  احلكومة  عمل  لربنامج  االأ�ضا�ضية 

املختلفة �ضواء على م�ضتوى االأبعاد ال�ضيادية 

�اال�ضرتاتيجية اأ� املجتمعية اأ� االقت�ضادية، 

مقوماتها  ت�ضتكمل  اأن  ميكن  ال  عملية  �هي 

بني  م�ضتمر  �تن�ضيق  �تعا�ن  ت�ضا�ر  بغري 

اإىل  ال�ضلطتني التنفيذية �الت�ضريعية ��ضوالً 

كل ما يحقق امل�ضلحة العليا للوطن �املواطن.

العمل  يف  فتمثل  احلقيقي  التحدي  اأما 

التوازن  حتقيق  مفادها  معادلة  حتقيق  على 

مميزة  ك�ضمة  املايل  االن�ضباط  تكري�ص  بني 

احلكومي  باالإنفاق  املتعلقة  اجلوانب  لكافة 

ناحية،  من  املعتمدة  املالية  �ال�ضيا�ضات 

النمو  معدالت  لزيادة  املواتية  البيئة  �تهيئة 

االقت�ضادي من ناحية اأخرى.

الزيادة  �ضبط  يف  امل�ضي  كان  هنا  �من 

يف م�ضتويات �اأ�جه االنفاق احلكومي، االأمر 

الزيادة  متو�ضط  تراجع  يف  انعك�ص  الذي 

 %11 من  العامة  امل�ضر�فات  يف  ال�ضنوية 

اإىل   2014  – املالية 2009  ال�ضنوات  خالل 

 2015 املاليتني  ال�ضنتني  ميزانية  يف   %2

.2016�

دعم  موازية  ب�ضورة  ذلك  �ي�ضاحب 

�ضواء  االقت�ضادي  للنمو  املحفزة  القطاعات 

على م�ضتوى القطاعات االقت�ضادية القائمة اأ� 

با�ضتحداث فر�ص اقت�ضادية اخرى من �ضاأنها 

فر�ص  �اإيجاد  عالية  م�ضافة  قيمة  حتقيق 

عمل جديدة �جمزية.

[ �إىل �أي مدى و�سلت عملية تنفيذ برنامج 

�لتنمية �خلليجي؟

بهذه  التنويه  اأكرر  اأن  يل  ا�ضمح  بداية 

اجلاللة  اأ�ضحاب  قبل  من  الكرمية  املبادرة 

لد�ل  التعا�ن  جمل�ص  د�ل  قادة  �ال�ضمو 

مليارات   10 بتخ�ضي�ص  العربية  اخلليج 

مملكة  يف  التنمية  م�ضاريع  لتمويل  د�الر 

البحرين على مدى 10 �ضنوات �د�رها كقوة 

�مكملة  اململكة  يف  التنمية  مل�ضرية  دافعة 

للم�ضاريع املدرجة يف امليزانية العامة للد�لة، 

�كتعبري عملي عن الر�ابط االأخوية الوثيقة 

التي جتمع بني االأ�ضرة اخلليجية، كما اأ�د اأن 

اأنوه بالد�ر املحوري للجنة الوزارية لالإعمار 

ال�ضيخ خالد  التحتية برئا�ضة معايل  �البنية 

بن عبداهلل اآل خليفة نائب رئي�ص الوزراء يف 

�االإ�ضراف  اخلليجي  التنمية  برنامج  اإدارة 

على تنفيذه.

امل�ضاريع  قيمة  بلغت  فقد  عامة  �ب�ضفة 

التي مت االلتزام بتنفيذها حتى االآن بني اململكة 

�الد�ل ال�ضقيقة املانحة يف اإطار الربنامج ما 

اأمريكي، موزعة  د�الر  مليارات  يقرب من 6 

 2.5( االإ�ضكان  اأ�ضا�ضية هي  قطاعات  على 8 

مليار   1.3( �املاء  �الكهرباء  د�الر(،  مليار 

د�الر(،  مليون   948( �االأ�ضغال  د�الر(، 

مليون د�الر(، �املوا�ضالت  �ال�ضناعة )32 

)831 مليون د�الر(، �التعليم )85 مليون 

د�الر(،  مليون   211( �ال�ضحة  د�الر(، 

�التنمية االجتماعية )62 مليون د�الر(.  

�من اأهم هذه امل�ضاريع عدد من امل�ضاريع 

ال�ضمالية  املدينة  م�ضر�ع  ت�ضمل  االإ�ضكانية 

املحافظة  �م�ضر�ع  احلد  �ضرق  �م�ضر�ع 

االأحمد  جابر  ال�ضيخ  �م�ضر�ع  اجلنوبية، 

ال�ضباح »تقاطعي األبا �النويدرات« �متويل 

جانب من املرحلة الرابعة من تو�ضعة حمطة 

تطوير  م�ضر�ع  من  جانب  �متويل  توبلي، 

�ضبكات نقل الكهرباء جهد 400 كيلو فولت، 

�جممع االإعاقة ال�ضامل، �مركز غ�ضيل الكلى 

الطويلة  لالإقامة  العناية  �مركز  بالرفاع، 

جديدة  مدار�ص   6� القلب،  �مركز  باملحرق، 

للبنني �البنات يف خمتلف املراحل التعليمية، 

�اأعمال دفان �ضرق �ضرتة، �م�ضر�ع تو�ضعة 

ترى  كما  �كلها  الد�يل،  البحرين  مطار 

يف  نوعية  نقلة  اإحداث  �ضاأنها  من  م�ضاريع 

�تطوير  للمواطنني  اليومية  احلياة  جودة 

جممل مرافق اململكة.   

اتخاذها يف  التي مت  اأحدث اخلطوات  اأما 

�ضهر  التوقيع يف منت�ضف  فكانت  املجال  هذا 

مع  منح  اتفاقيات   4 على  املا�ضي  يونيو 

اإجمالية  بقيمة  للتنمية  ال�ضعودي  ال�ضند�ق 

بدء  اإطار  يف  اأمريكي  د�الر  مليون   670

من  املقدمة  املنحة  من  الثانية  املرحلة  تنفيذ 

�ضمن  ال�ضقيقة  ال�ضعودية  العربية  اململكة 

متويل  االتفاقيات  هذه  ��ضملت  الربنامج، 

م�ضر�ع  يف  �ضكنية  �حدة   1247 عدد  بناء 

د�الر،  مليون   150 اإجمالية  بقيمة  الرملي 

ال�ضمايل  البحرين  �ضارع  م�ضر�ع  �متويل 

»ج�ضر الب�ضيتني« بقيمة اإجمالية 250 مليون 

نقل  �ضبكات  تطوير  م�ضر�ع  �متويل  د�الر، 

الكهرباء جلهد 66 �220 كيلو فولت بقيمة 

اإجمالية 200 مليون د�الر، �متويل م�ضر�ع 

االإ�ضكان  مل�ضاريع  املياه  نقل  �ضبكات  تطوير 

بقيمة  احلد  ��ضرق  اجلنوبية  املحافظة  يف 

اإجمالية 70 مليون د�الر.

[ و�أخري�ً و�سط تعليقات و�آر�ء كثرية حول 

�لعام،  �ملو�زنة و�لدين  �لذي ميثله عجز  �لتحدي 

كيف ترون قدرة �القت�ساد �لوطني على �لتعامل 

مع �لتحديات �حلالية �أو �مل�ستقبلية؟

العوامل  بكافة  مز�د  اململكة  اقت�ضاد 

�التعامل  �املناف�ضة  البقاء  من  متكنه  التي 

حر  اقت�ضاد  فهو  التحديات،  �ضور  كافة  مع 

�ديناميكي �متنوع يجمع بني موقع جغرايف 

متميز، �عمالة �طنية موؤهلة، �بنية اأ�ضا�ضية 

متطورة، �ت�ضريعات �نظم اإ�ضرافية �رقابية 

تكفل ا�ضتقرار القطاع املايل ��ضالمته. 

االقت�ضاد  هذا  مكنت  العوامل  هذه  كل 

�ضبق  فيما  �ضعبة  حتديات  مع  التعامل  من 

البالد  بها  مرت  التي  املوؤ�ضفة  كاالأحداث 

العاملية  املالية  االأزمة  �قبلها   2011 عام 

اخلربة  �اأك�ضبته  �تداعياتها،   2008 عام 

�متنبهاً  يقظاً  تبقيه  التي  الالزمة  �احلرفية 

الأية تطورات اأ� م�ضتجدات على الطريق.

ال�ضيا�ضات  اأن  اأ�ؤكد  يف هذا االإطار فاإنني 

االقت�ضادية حلكومة اململكة قادرة متاماً على 

العام  بالدين  املرتبط  التحدي  مع  التعامل 

�العجز املايل من خالل ت�ضور متكامل ي�ضمل 

حزمة من االإجراءات �التدابري، �منها اإعطاء 

�ضتمثل  التي  القطاعات  من  لعدد  االأ�لوية 

خالل  الوطني  لالقت�ضاد  اإ�ضافية  ر�افد 

�القطاع  ال�ضياحة،  �هي  القادمة  املرحلة 

�قطاع  امل�ضريف،  �القطاع  اللوج�ضتي، 

اخلدمات  ��ضول  �ت�ضهيل  االأعمال،  خدمات 

اإىل امل�ضتثمرين، �التحوط لتداعيات الرتاجع 

امللحوظ يف اأ�ضعار النفط يف االأ�ضواق العاملية 

�حتقيق  احلكومي  االنفاق  �ضبط  خالل  من 

اأف�ضل ا�ضتغالل للموارد املالية املتاحة. 

لعدم  ق�ضوى  اأ�لوية  اإعطاء  مع  هذا 

باملكت�ضبات  االأحوال  من  حال  باأي  امل�ضا�ص 

االجتماعية التي ح�ضل عليها املواطنون خالل 

االلتزام  على  �التاأكيد  املا�ضية،  ال�ضنوات 

املالية  لل�ضيا�ضات  االجتماعي  بالبعد  املطلق 

الت�ضريعات  من  العديد  خالل  من  املعتمدة 

�الربامج �االإجراءات التي ت�ضب يف مد مظلة 

العي�ص  �ضبل  �تهيئة  االجتماعية  احلماية 

يتعلق  فيما  خا�ضة  املواطنني  لكافة  الكرمي 

بال�ضرائح ذات الدخل املحد�د.  

ال�ضيا�ضات  اأن  اأ�ؤكد  اأن  اأخرياً  �يبقى 

املالية �االقت�ضادية املعتمدة تكفل امل�ضي قدماً 

فيها  تقطع  الذي  �التنمية  البناء  م�ضرية  يف 

بعد يوم بف�ضل  اململكة خطوات جديدة يوماً 

دعم  ��ضعاً يف  تدخر  ال  �اعية  قيادة حكيمة 

االقت�ضاد الوطني بكافة ال�ضور املمكنة.

وزير �ملالية خالل حديثه للزميل مهند �سليمان


