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مؤتمر املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في البلدان العربية
"الواقع والتطلعات"  -دولة الكويت
الحضور الكرام ،،
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،
يطيب لي أن أتقدم بجزيل الشكر والتقدير إلى القائمين على هذا املؤتمر نظير دعوتهم لنا
مخرجات حقيقية
للمشاركة في فعالياته  ،والذي نأمل أن تتجسد موضوعاته املطروحة ضمن
ٍ
بشكل حيوي .
تطبق على أرض الواقع
ٍ
ومن هنا فقد حرصت في كلمتي اليوم أن أقدمها موجزة شاملة  ،حيث أنني  -ال أخفي عليكم -
ال أحب اإلطالة والتفصيل  ،على الرغم من أن تجربة مجموعة بنك البحرين للتنمية هي
تجربة ثرية زاخرة إال أنني حاولت االختصار قدر اإلمكان وإلقاء الضوء على أهم اإلنجازات
الرئيسية التي حققتها تجربتنا خالل ما يقارب الربع قرن في مجال دعم وتنمية املشروعات
الصغيرة واملتوسطة  ،خاصة وأن أهدافنا في هذا املؤتمر  -في املقام األول  -ليس طرح
النقاشات واستعراض التجارب فحسب  ،بل العمل على تعزيز تنفيذ تلك التجارب وتبادل
الخبرات بما يعود بالنفع والفائدة على جميع املشاركين  ،والسعي إلى ابتكار الحلول والبدائل
املمكنة في مجال تنمية املشاريع الصغيرة ومتناهية الصغر في عاملنا العربي ٌ
كل بحسب
اإلمكانات واملعطيات املتاحة لديه .
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 .1تأسس بنك البحرين للتنمية في ديسمبر . 1991
 .2تتركز أهدافه على دعم التنمية االقتصادية املبنية على تشجيع إقامة مشروعات
صغيرة ومتوسطة من أجل خلق املزيد من فرص العمل للشباب البحريني ومحاولة
ً
إيجاد الروح اإلبداعية لديهم بما يتوافق تماما مع رؤية البحرين االقتصادية . 2030
 .3ينفرد البنك بمزايا خاصة أسهمت في جذب التعامل معه مثل :
 توفير سعر فائدة تنافس ي .
 تمويل مشروعات جديدة وقائمة .
 منح فترة إعادة سداد طويلة املدى .
 توفير فترة سماح مريحة .
 تقديم استشارات األعمال والبرامج التدريبية .
 دعم ومتابعة نمو املشروعات .
ً
ً
 .4تمكن البنك  -عبر تقديمه دعما متكامال  -من إبراز وتعزيز تجربته ليتردد صداها على
املستوى املحلي واإلقليمي والعالمي  ،حتى باتت تعرف بمسمى "النموذج البحريني
العربي" الذي يتكون من عدة مراحل شكلت أساس نجاحه وإمكانية تطبيقه وهي
كالتالي :
 تدريب وتنمية القدرات .
 توفير خدمات املشورة والربط التكنولوجي .
 عملية الربط املالي .
 االحتضان والرعاية .
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" إنجازات متواصلة خالل ما يقارب الخمسة وعشرين عاما "
.1
.2
.3
.4
.5

بلغ حجم التمويل التراكمي الذي قدمه البنك للمؤسسات الصغيرة واملتوسطة 329.3
مليون دينار بحريني ،وذلك حتى نهاية الربع األول من العام .2015
تمكن البنك من توفير أكثر من  30ألف فرصة عمل .
التوسع في عدد فروع ومراكز الخدمات التي وصلت في مجموعها حتى اآلن إلى ()10
فروع ومراكز خدمات منتشرة في مختلف أنحاء اململكة .
طرح العديد من البرامج والخدمات التمويلية والتدريبية والتأهيلية واالستشارية.
خدمات أخرى متميزة خاصة بأصحاب املشروعات مثل :
طرح
ٍ
 فتح حسابات جارية .
 التمويل غير املباشر من خالل إصدار خطابات مستندية وخطابات الضمان .
 الحواالت وشراء العمالت األجنبية .

 برنامج ضمان ائتمان الصادرات .
 .6تأسيس مركز البحرين لتنمية الصناعات الناشئة وإجراء توسعة شاملة لتصل إلى
 130وحدة  ،إضافة إلى بناء "مركز األعمال" .
 .7تأسيس مركز "ريادات" لتنمية قدرات املرأة البحرينية بمبادرة مشتركة بين مجموعة
بنك البحرين للتنمية واملجلس األعلى للمرأة وهو األول من نوعه في املنطقة .
 .8توسعة نطاق تجربة حاضنات األعمال من خالل تأسيس حاضنة "ركن" املتخصصة
في تنمية مشاريع تقنية املعلومات واالتصاالت ( ،)ICTسوق املزارعين في هورة عالي ،
والعديد غيرها .
 .9وصول حجم محفظة التمويل بين بنك البحرين للتنمية و"تمكين  -صندوق العمل" إلى
 170مليون دينار بحريني .
 .10توسعة نطاق االستثمار من خالل برنامج تمويل رأس املال املخاطر.
 .11إطالق مبادرات وبرامج دعم رواد األعمال في العديد من املجاالت والقطاعات.
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 .12مساهمات البنك في العديد من املؤسسات :
 املساهمة في الشركة العربية لسيارات األجرة بنسبة . %20
 املساهمة في مركز الخليج التخصص ي للسكر بنسبة  %19,57املساهمة في
صندوق فينشر كابيتال  -البحرين بنسبة . %20
 .13برامج وخدمات متكاملة لدعم وتمكين املرأة البحرينية .
 .14حصول البنك على ثالث جوائز عاملية في أقل من عام :
 الجائزة اآلسيوية للقيادة في املوارد البشرية.
 جائزة "أفضل بنك تنموي" في الشرق األوسط.
 جائزة التميز وااللتزام بالجودة  -الفئة املاسية.
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