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

 6مليارات دوالر قيمة امل�شاريع املقرة يف �إطار برنامج التنمية اخلليجي
ال م�سا�س مبكت�سبات املواطنني ودعم ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة توجه حكومي ثابت
�أكد وزير املالية ال�شيخ احمد بن حممد �آل خليفة ان اداء البحرين االقت�صادي ايجابي وواعد ولديه قدرة تناف�سية عالية ،قدرة �أتاحت للناجت
الإجمايل املحلي �أن يقفز من  3.4مليار دينار بحريني عام � 2000إىل  12.8مليار دينار عام  ،2014و�أن ينوع من تركيبته القطاعية بحيث
يتقل�ص �إ�سهام قطاع النفط والغاز من  %44عام � 2000إىل  %21عام .2014
وقال وزير املالية يف حوار �شامل مع وكالة انباء البحرين حول ال�صورة العامة لالقت�صاد الوطني يف الوقت الراهن ان البحرين
انتبهت مبكرا �إىل �أهمية امل�ضي يف �سيا�سات التنويع االقت�صادي ومنوذجنا لي�س نتاج ال�صدفة ،م�شددا على ان �سيا�ساتنا
االقت�صادية قادرة على التعامل مع التحدي املرتبط بالدين العام والعجز املايل ،وان اقت�صادنا الوطني يحافظ على
معدالت منو �إيجابية منذ عام .2000
وك�شف ان اجمايل قيمة امل�شاريع املقرة يف �إطار برنامج التنمية اخلليجي بلغ  6مليارات دوالر ،وان هناك
ت�صورا اقت�صاديا متكامال للم�ستقبل وقدرة كاملة على التعامل مع التحديات ،كما اكد انه ال م�سا�س مبكت�سبات
املواطنني ،وان هناك التزام مطلق بالبعد االجتماعي لل�سيا�سات املالية املعتمدة.

] ما هو تقييمكم لل�صورة العامة لالقت�صاد
الوطني يف الوقت احلايل؟

الناجت االجمايل قفز من
 3.4مليار دينار عام
� 2000إىل  12.8مليار
دينار عام 2014

البحرين انتبهت مبكرا
�إىل �أهمية امل�ضي
يف �سيا�سات التنويع
االقت�صادي ومنوذجنا
لي�س نتاج ال�صدفة

اقت�صادنا الوطني يحافظ
على معدالت منو �إيجابية
منذ عام 2000

لدينا التزام مطلق
بالبعد االجتماعي
لل�سيا�سات املالية املعتمدة

ت�صور اقت�صادي متكامل
للم�ستقبل وقدرة كاملة
على التعامل مع التحديات

�ضبط الزيادة يف �أوجه
االنفاق احلكومي انعك�س
يف تراجع متو�سط الزيادة
ال�سنوية يف امل�صروفات

ب�صفة عامة �أ�ستطيع �أن �أ�ؤكد �أن الأداء
االقت�صادي ململكة البحرين على امتداد
ال�سنوات الأخرية كان وما يزال �أداء �إيجابيا ً
واعدا ً ويتمتع بقدرة تناف�سية عالية ،قدرة
�أتاحت للناجت الإجمايل املحلي �أن يقفز من
 3.4مليار دينار بحريني عام � 2000إىل
 12.8مليار دينار عام  ،2014و�أن ينوع من
تركيبته القطاعية بحيث يتقل�ص �إ�سهام قطاع
النفط والغاز من  %44عام � 2000إىل %21
عام  ،2014و�أن يحافظ على حتقيق معدالت
منو �إيجابية بلغت  %4.9يف املتو�سط على
امتداد ال�سنوات منذ عام  2000وحتى اليوم،
هذا �إىل جانب حتقيق معدل قيا�سي لن�سبة
تدفقات اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة
مقارنة بالناجت الإجمايل املحلي �إىل � ،%54أي
�أكرث من �ضعف متو�سط املعدالت ال�سائدة يف
املنطقة.
�أما الإجناز الآخر الذي يعد مبعث اعتزاز
لالقت�صاد البحريني ولنا جميعا ً فهو الإبقاء
على ن�سب متدنية للبطالة بلغت  %4.8عام
 2013و %3.8عام  ،2014وذلك من خالل
عملية �إ�صالح و�إعادة هيكلة �شاملة ل�سوق
العمل قوامها حت�سني تناف�سية املوظف
والعامل البحريني وت�شجيع توطني الوظائف
وزيادة جودتها وعوائدها.
ً
وقد مت التعبري عن هذا التوجه عمليا عرب
�سن ت�شريعات مت مبوجبها �إن�شاء «هيئة تنظيم
�سوق العمل» و�صندوق العمل «متكني» ،وتال
ذلك �إلغاء نظام الكفيل عام  2008وامل�ضي
يف تدريب وت�أهيل البحرينيني ل�شغل وظائف
ذات قيمة م�ضافة عالية و�أجور جمزية.
كما �أ�صدرت البحرين يف ذات العام قانون
الت�أمني �ضد التعطل الذي يق�ضي ب�صرف
رواتب للعاطلني عن العمل قبل ح�صولهم
على �أي وظيفة عرب �آلية يتم متويلها بن�سبة
 %1من �أجر كل عامل وموظف ،هذا �إىل
جانب تد�شني برامج ت�ستهدف ت�أهيل خريجي
اجلامعات العاطلني عن العمل.
] ما هي القطاعات التي متثل �أعمدة
�أ�سا�سية القت�صاد البحرين؟
النموذج االقت�صادي البحريني احلايل
لي�س وليد اليوم وال نتاج ال�صدفة ،انه
حم�صلة لعمل م�ستمر وجهد د�ؤوب يرجع
�إىل ال�ستينات من القرن املا�ضي عندما تنبهت
اململكة يف مرحلة مبكرة �إىل �أهمية امل�ضي يف
�سيا�سات التنويع االقت�صادي وعدم االعتماد
على قطاع النفط والغاز كرافد واحد للنمو
بالنظر �إىل حمدودية هذا املورد احليوي
وقابليته للن�ضوب.
من هنا مت �أر�ساء دعائم املكانة املتفردة
للمملكة كمركز متقدم للخدمات املالية
وامل�صرفية وخدمات الأعمال يف املنطقة ،ومت
�إطالق م�شاريع رائدة تغطي نطاقا ً وا�سعا ً من
الأن�شطة االقت�صادية� ،أذكر منها على �سبيل
املثال ال احل�صر �شركة املنيوم البحرين «�ألبا»
التي متثل �أحد �أهم امل�شاريع ال�صناعية يف
املنطقة و�أحد �أبرز م�صاهر االملنيوم على
م�ستوى العامل ،و�شركة اخلليج ل�صناعة
البرتوكيماويات «جيبك» ك�صرح يف جمال
ت�صدير منتجات الأ�سمدة والبرتوكيماويات
عالية اجلودة �إىل خمتلف انحاء العامل،
وال�شركة العربية لبناء و�إ�صالح ال�سفن
«�أ�سري» ،و�شركة البحرين لالت�صاالت
ال�سلكية والال�سلكية والعديد من ال�صروح
التي �أ�صبحت ا�سما�ؤها رموزا ً ل�سيا�سات
اقت�صادية يقظة وواعية.
واجلدير بالت�سجيل هنا �أن هذه ال�صروح

وزير املالية خالل حديثه للزميل مهند �سليمان

مل تكتف يوما ً مبا مت حتقيقه ،بل د�أبت على
الدخول يف عمليات حتديث وتطوير م�ستمرة
لرفع الكفاءة وتو�سيع نطاق �أن�شطتها ب�أق�صى
درجة ممكنة ،ومن �أمثلة ذلك التحديث امل�ستمر
ل�شركة املنيوم البحرين «�ألبا» والرتتيبات
اخلا�صة بخط ال�صهر ال�ساد�س ،وم�شروع
حتديث م�صفاة البحرين التي تديرها �شركة
نفط البحرين «بابكو» والذي يهدف �إىل
زيادة الطاقة التكريرية للم�صفاة ورفع كفاءة
ا�ستخدام الطاقة يف اململكة بوجه عام.
] وكيف ترون دور ال�صناعات ال�صغرية
واملتو�سطة يف هذا ال�سياق؟
ا�ستمرار االهتمام بدعم وم�ساندة
ال�صناعات ال�صغرية واملتو�سطة ميثل توجها ً
حكوميا ً ثابتا ً ويعك�س فل�سفة �أ�سا�سية مفادها
�أن هذه النوعية من امل�شاريع تعد حمركا ً
ا�سا�سيا ً لعجلة الن�شاط االقت�صادي وقاطرة
حلفز القدرات الإبداعية والأفكار اخلالقة
للأجيال اجلديدة من رواد الأعمال.
من هنا كان تد�شني العديد من املبادرات
والربامج التي ت�صب يف هذا االجتاه �سواء
على م�ستوى امل�شاريع الأكرب حجما ً عرب بنك
البحرين للتنمية و�صندوق العمل «متكني»،
�أو امل�شاريع متناهية ال�صغر عرب بنك الأ�سرة
وبنك الإبداع ،بحيث يتم تزويد رواد الأعمال
مبنظومة متكاملة من و�سائل الدعم وامل�ساندة،
مبا يف ذلك التمويل ب�أ�سعار فائدة تناف�سية
وفرتات �سداد طويلة املدى ،والتدريب
والت�أهيل ،وامل�شورة الفنية ،ومتابعة التنفيذ،
وخدمات حا�ضنات الأعمال ،كما ال يفوتني
التنويه بربامج ت�شجيع رائدات الأعمال التي
يعدها املجل�س الأعلى للمر�أة.
] �صاحب �إعداد امليزانية جدل كبري  ..هل
حتدثوننا عن حم�صلة هذا املاراثون الطويل
وال�شاق؟
عملية �إعداد امليزانية العامة للدولة
لل�سنتني املاليتني  2015و 2016كانت
بالفعل �أقرب �إىل هذا التعبري الريا�ضي الذي
ت�ضمنه ال�س�ؤال ،ولكنني ال اعتربها عملية
�شاقة ،بل جهدا ً بناء يهدف �إىل التج�سيد
والتنفيذ العملي للربامج والأولويات
الأ�سا�سية لربنامج عمل احلكومة مبحاوره
املختلفة �سواء على م�ستوى الأبعاد ال�سيادية
واال�سرتاتيجية �أو املجتمعية �أو االقت�صادية،
وهي عملية ال ميكن �أن ت�ستكمل مقوماتها
بغري ت�شاور وتعاون وتن�سيق م�ستمر بني
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية و�صوالً �إىل
كل ما يحقق امل�صلحة العليا للوطن واملواطن.
�أما التحدي احلقيقي فتمثل يف العمل
على حتقيق معادلة مفادها حتقيق التوازن
بني تكري�س االن�ضباط املايل ك�سمة مميزة
لكافة اجلوانب املتعلقة بالإنفاق احلكومي
وال�سيا�سات املالية املعتمدة من ناحية،
وتهيئة البيئة املواتية لزيادة معدالت النمو

االقت�صادي من ناحية �أخرى.
ومن هنا كان امل�ضي يف �ضبط الزيادة
يف م�ستويات و�أوجه االنفاق احلكومي ،الأمر
الذي انعك�س يف تراجع متو�سط الزيادة
ال�سنوية يف امل�صروفات العامة من %11
خالل ال�سنوات املالية � 2014 – 2009إىل
 %2يف ميزانية ال�سنتني املاليتني 2015
و.2016
وي�صاحب ذلك ب�صورة موازية دعم
القطاعات املحفزة للنمو االقت�صادي �سواء
على م�ستوى القطاعات االقت�صادية القائمة �أو
با�ستحداث فر�ص اقت�صادية اخرى من �ش�أنها
حتقيق قيمة م�ضافة عالية و�إيجاد فر�ص
عمل جديدة وجمزية.
] �إىل �أي مدى و�صلت عملية تنفيذ برنامج
التنمية اخلليجي؟
بداية ا�سمح يل �أن �أكرر التنويه بهذه
املبادرة الكرمية من قبل �أ�صحاب اجلاللة
وال�سمو قادة دول جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية بتخ�صي�ص  10مليارات
دوالر لتمويل م�شاريع التنمية يف مملكة
البحرين على مدى � 10سنوات ودورها كقوة
دافعة مل�سرية التنمية يف اململكة ومكملة
للم�شاريع املدرجة يف امليزانية العامة للدولة،
وكتعبري عملي عن الروابط الأخوية الوثيقة
التي جتمع بني الأ�سرة اخلليجية ،كما �أود �أن
�أنوه بالدور املحوري للجنة الوزارية للإعمار
والبنية التحتية برئا�سة معايل ال�شيخ خالد
بن عبداهلل �آل خليفة نائب رئي�س الوزراء يف
�إدارة برنامج التنمية اخلليجي والإ�شراف
على تنفيذه.
وب�صفة عامة فقد بلغت قيمة امل�شاريع
التي مت االلتزام بتنفيذها حتى الآن بني اململكة
والدول ال�شقيقة املانحة يف �إطار الربنامج ما
يقرب من  6مليارات دوالر �أمريكي ،موزعة
على  8قطاعات �أ�سا�سية هي الإ�سكان (2.5
مليار دوالر) ،والكهرباء واملاء ( 1.3مليار
دوالر) ،والأ�شغال ( 948مليون دوالر)،
وال�صناعة ( 32مليون دوالر) ،واملوا�صالت
( 831مليون دوالر) ،والتعليم ( 85مليون
دوالر) ،وال�صحة ( 211مليون دوالر)،
والتنمية االجتماعية ( 62مليون دوالر).
ومن �أهم هذه امل�شاريع عدد من امل�شاريع
الإ�سكانية ت�شمل م�شروع املدينة ال�شمالية
وم�شروع �شرق احلد وم�شروع املحافظة
اجلنوبية ،وم�شروع ال�شيخ جابر الأحمد
ال�صباح «تقاطعي �ألبا والنويدرات» ومتويل
جانب من املرحلة الرابعة من تو�سعة حمطة
توبلي ،ومتويل جانب من م�شروع تطوير
�شبكات نقل الكهرباء جهد  400كيلو فولت،
وجممع الإعاقة ال�شامل ،ومركز غ�سيل الكلى
بالرفاع ،ومركز العناية للإقامة الطويلة
باملحرق ،ومركز القلب ،و 6مدار�س جديدة
للبنني والبنات يف خمتلف املراحل التعليمية،
و�أعمال دفان �شرق �سرتة ،وم�شروع تو�سعة

مطار البحرين الدويل ،وكلها كما ترى
م�شاريع من �ش�أنها �إحداث نقلة نوعية يف
جودة احلياة اليومية للمواطنني وتطوير
جممل مرافق اململكة.
�أما �أحدث اخلطوات التي مت اتخاذها يف
هذا املجال فكانت التوقيع يف منت�صف �شهر
يونيو املا�ضي على  4اتفاقيات منح مع
ال�صندوق ال�سعودي للتنمية بقيمة �إجمالية
 670مليون دوالر �أمريكي يف �إطار بدء
تنفيذ املرحلة الثانية من املنحة املقدمة من
اململكة العربية ال�سعودية ال�شقيقة �ضمن
الربنامج ،و�شملت هذه االتفاقيات متويل
بناء عدد  1247وحدة �سكنية يف م�شروع
الرملي بقيمة �إجمالية  150مليون دوالر،
ومتويل م�شروع �شارع البحرين ال�شمايل
«ج�سر الب�سيتني» بقيمة �إجمالية  250مليون
دوالر ،ومتويل م�شروع تطوير �شبكات نقل
الكهرباء جلهد  66و 220كيلو فولت بقيمة
�إجمالية  200مليون دوالر ،ومتويل م�شروع
تطوير �شبكات نقل املياه مل�شاريع الإ�سكان
يف املحافظة اجلنوبية و�شرق احلد بقيمة
�إجمالية  70مليون دوالر.
] و�أخريا ً و�سط تعليقات و�آراء كثرية حول
التحدي الذي ميثله عجز املوازنة والدين العام،
كيف ترون قدرة االقت�صاد الوطني على التعامل
مع التحديات احلالية �أو امل�ستقبلية؟
اقت�صاد اململكة مزود بكافة العوامل
التي متكنه من البقاء واملناف�سة والتعامل
مع كافة �صور التحديات ،فهو اقت�صاد حر
وديناميكي ومتنوع يجمع بني موقع جغرايف
متميز ،وعمالة وطنية م�ؤهلة ،وبنية �أ�سا�سية
متطورة ،وت�شريعات ونظم �إ�شرافية ورقابية
تكفل ا�ستقرار القطاع املايل و�سالمته.
كل هذه العوامل مكنت هذا االقت�صاد
من التعامل مع حتديات �صعبة فيما �سبق
كالأحداث امل�ؤ�سفة التي مرت بها البالد
عام  2011وقبلها الأزمة املالية العاملية
عام  2008وتداعياتها ،و�أك�سبته اخلربة
واحلرفية الالزمة التي تبقيه يقظا ً ومتنبها ً
لأية تطورات �أو م�ستجدات على الطريق.
يف هذا الإطار ف�إنني �أ�ؤكد �أن ال�سيا�سات
االقت�صادية حلكومة اململكة قادرة متاما ً على
التعامل مع التحدي املرتبط بالدين العام
والعجز املايل من خالل ت�صور متكامل ي�شمل
حزمة من الإجراءات والتدابري ،ومنها �إعطاء
الأولوية لعدد من القطاعات التي �ستمثل
روافد �إ�ضافية لالقت�صاد الوطني خالل
املرحلة القادمة وهي ال�سياحة ،والقطاع
اللوج�ستي ،والقطاع امل�صريف ،وقطاع
خدمات الأعمال ،وت�سهيل و�صول اخلدمات
�إىل امل�ستثمرين ،والتحوط لتداعيات الرتاجع
امللحوظ يف �أ�سعار النفط يف الأ�سواق العاملية
من خالل �ضبط االنفاق احلكومي وحتقيق
�أف�ضل ا�ستغالل للموارد املالية املتاحة.
هذا مع �إعطاء �أولوية ق�صوى لعدم
امل�سا�س ب�أي حال من الأحوال باملكت�سبات
االجتماعية التي ح�صل عليها املواطنون خالل
ال�سنوات املا�ضية ،والت�أكيد على االلتزام
املطلق بالبعد االجتماعي لل�سيا�سات املالية
املعتمدة من خالل العديد من الت�شريعات
والربامج والإجراءات التي ت�صب يف مد مظلة
احلماية االجتماعية وتهيئة �سبل العي�ش
الكرمي لكافة املواطنني خا�صة فيما يتعلق
بال�شرائح ذات الدخل املحدود.
ويبقى �أخريا ً �أن �أ�ؤكد �أن ال�سيا�سات
املالية واالقت�صادية املعتمدة تكفل امل�ضي قدما ً
يف م�سرية البناء والتنمية الذي تقطع فيها
اململكة خطوات جديدة يوما ً بعد يوم بف�ضل
قيادة حكيمة واعية ال تدخر و�سعا ً يف دعم
االقت�صاد الوطني بكافة ال�صور املمكنة.

