
توقع محافظ مصرف البحرين المركزي، رشيد المعراج، أن يحافظ 
االقتصاد البحريني خالل 2020 على ذات معدل النمو الذي تحقق 

عام 2019.
للبحرين  اإلجمالي  المحلي  الناتج  الرسمية حقق  التوقعات  وبحسب 
نمّوا بنسبة %2.3 خالل عام 2019، بدعم من نمو القطاع غير 
النفطي، الذي من المتوقع أن يحقق نموًا قدره %2.8 العام الجاري 

و%3.2 العام المقبل.
"المشاريع  أّن  إلى  "العربية.نت"،  لـ  في تصريحات  المعراج،  ولفت 
االستراتيجية سيكون لها انعكاس إيجابي على اقتصاد البالد خالل 
العام الجاري"، مؤكدا أّن "معدالت اإلقراض خالل الربع الرابع من 

العام الماضي حافظت على ذات المستوى خالل الربع الثالث".
وتشير بيانات مصرف البحرين المركزي إلى أن إجمالي القروض 
الماضي  العام  من  الثالث  الربع  بنهاية  البنوك  قبل  من  الممنوحة 
بنهاية  دينار  مليار   9.887 بـ  مقارنة  دينار،  مليار   9.78 بلغت 
الربع الثاني. ووصل إجمالي القروض بنهاية نوفمبر 9.782 مليار 

دينار.
حاليًا  اإلقراض  "مستويات  أّن  إلى  المعراج  أشار  السياق  هذا  وفي 
مرضية"، مؤكدًا أّن "هناك فرصًا كبيرة لنموها في ظل تراجع أسعار 

الفائدة".
المصدر )موقع العربية. نت، بتصّرف(

 2019 عام  أصوله خالل  تعزيز  اإلماراتي  المصرفي  القطاع  واصل 
مليار   115 استقطب  حيث  المئة،  في   7.57 نموا  محققًا  المنصرم 
درهم ودائع من المقيمين وغير المقيمين، فيما قدم تسهيالت ائتمانية 
االقتصادية  القطاعات  لمختلف  درهم  مليارات   103 بمقدار  إضافية 
الفائدة  لسعر  المركزي  المصرف  خفض  وسط  المقيمة  وغير  المقيمة 

على شهادات اإليداع. 
البنوك  أصول  قيمة  زادت  فقد  »المركزي«،  المصرف  لبيانات  ووفقًا 
العاملة في اإلمارات 217.3 مليار درهم، ليصل إجمالي هذه األصول 
الماضي،  األول(  )كانون  ديسمبر  بنهاية  درهم  مليار   3085.8 إلى 
مع  مقارنة   2019 عام   7.57% بنسبة  البنوك  أصول  زادت  وبذلك 

 .2018
وكشف المصرف المركزي عن نمو أصول البنوك خالل شهر ديسمبر 
الماضي مقارنة مع نوفمبر الماضي بنسبة %1.4 بزيادة 42.7 مليار 
لمختلف  االئتمانية  التسهيالت  تقديم  البنوك  واصلت  حين  في  درهم. 

القطاعات االقتصادية المقيمة وغير المقيمة، وارتفعت خالل ديسمبر 
الماضي %2.2، وبذلك تكون البنوك قد قدمت تمويالت إضافية خالل 
العام الماضي بمقدار 103 مليارات درهم محققة نموًا %6.2 ليصل 

إجمالي التسهيالت إلى 1759.2 مليار درهم بنهاية العام الماضي.
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(
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البحرين تتوّقع ارتفاع النمو في 2020 

ارتفاع أصول القطاع المصرفي اإلماراتي 7.57 في المئة



كشف تقرير صادر عن منظمة األمم المتحدة عن وجود أكثر من 
470 مليون شخص )نحو نصف مليار( حول العالم عاطلون عن 
العمل، أو في حالة بطالة مقّنعة، محذرة من أن غياب القدرة على 

الوصول إلى وظائف الئقة يساهم في االضطرابات االجتماعية.
التوظيف  "مستقبل  بشأن  السنوي  تقريرها  في  المنظمة  وتوقعت 
في العالم والمجتمع" أن يرتفع عدد األشخاص الذين تم تسجيلهم 
كعاطلين عن العمل إلى 190,5 مليون مقارنة بـ188 مليون في 
2019. مبّينة أن نحو 285 مليون شخص حول العالم يعتبرون 
في حالة بطالة مقّنعة، ما يعني أنهم إما يعملون أقل مما يرغبون، 

وإما فقدوا األمل في العثور على وظيفة، وإما ال يمكنهم الوصول 
إلى سوق العمل. ويرقى ذلك إلى نحو نصف مليار شخص، ويمّثل 

%13 من القوة العاملة على الصعيد العالمي.
أّنه  رايدر،  جاي  المنظمة  عام  مدير  أوضح  اإلطار  هذا  وفي 
"بالنسبة لماليين الموظفين، أعتقد أن بناء حياة أفضل من خالل 
العمل أصبح أمرًا تزداد صعوبته"، محّذرا من أّن "غياب المساواة 
المتواصل والملموس المرتبط بالتوظيف وحرمان البعض من ذلك 
يمنع الكثيرين من العثور على وظيفة الئقة، وبالتالي خلق مستقبل 

أفضل".
المصدر )صحيفة الخليج اإلماراتية، بتصّرف(

نصف مليار شخص عاطلين من العمل حول العالم 


