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ؤة في البحرين بإمكانية توظيف القوة العاملة الكفستحظىربط قطاعات األعمال مع صناع القرار المعنيين

وعالية االنتاج

يتمتع المستثمرون في البحرين بفرص أكبر لنمو 

أرباحهم 

Sources: KPMG Cost of Doing Business report 2020, InterNations Expat Insider Survey 2020
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البحرين؟ملاذا االستثمار يف 

الكلفة القوة العاملة الشركاء

+قوة عاملة كفؤة

دعم حكومي لصقل كفاءة القوة العاملة

بة تم تصنيف المملكة في المرت

السادسة عالمياً كأفضل وجهة 

لمعيشة المغتربين 

رسوم أو ضرائب 

حق الملكية لألجانب

%   43كلفة تشغيلية أدنى بنسبة 

بالمقارنة مع الدول المجاورة



اخلليجي واملنطقةبوابة لدول جملس التعاون 
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تريليون دوالر أميركي3.7سوق يبلغ حجمه تريليون دوالر أميركي1.5سوق يبلغ حجمه 

Qatar

Iranالبحرين

الكويت

البحرين

اإلمارات

عمان

المملكة 

العربية 

السعودية

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا منطقة دول مجلس التعاون الخليجي

من الناتج المحلي اإلجمالي العالمي% 4

".مينا"من الناتج المحلي اإلجمالي لدول % 43حوالي 

يربط جسر الملك فهد البحرين مع أكبر سوق في المنطقة



الشرق األوسط ومشال أفريقيا وغريهاإمكانية الوصول احلر لدول منطقة 
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أبرز األسواق العالمية

الواليات المتحدة 

األميركية

سنغافورة ايسلنده ليختنشتاين النرويج سويسرا

22

34

43

الجزائر مصر

العراق

ليبيا

المغرب فلسطين

السودان

سوريا

تونس

الكويت

عمان

اليمن

المملكة العربية السعودية

اإلمارات

لبنان

األردن

البحرين

اتفاقية تجارة حرة

اتفاقيات حماية وترويج االستثمار

اتفاقيات تجنب االزدواج الضريبي



من الناتج اإلجمالي الحقيقي% 80يشكل القطاع غير النفطي أكثر من 

 %5.6المواصالت واالتصاالت

األعمال اإلنشائية 7.7% 

 %5.8الخدمات االجتماعية والفردية

التجارة 4.4% 

أخرى 5.7% 

 %18.9النفط والغاز

 %17.3الخدمات المالية

 %14.6التصنيع

 %13الخدمات الحكومية

المساهمة في االقتصاد 

(2020)لكل قطاع 

Source: Information & e-Government Authority (iGA), MOFNE

بتنوع جيداقتصاد حيظى 

الناتج المحلي اإلجمالي االسمي

مليار دوالر  34.4

أميركي

السكان

مليون 1.5
(المغتربين 52%)

ً تشهدعالميةاقتصادياتعشرمن بين أفضل األعمالممارسةسهولةفيتحسنا

عالميا  43المرتبة 

World Bank: Ease of Doing Business 

80%

30%
42%

Bahrain GCC World



مسار سكة الحديد )جسر الملك حمد 
(لدول مجلس التعاون الخليجي

مليار دوالر  3.5

أميركي

منظومة الترانزيت: مترو البحرين
للركاب

مليار دوالر  1.5

أميركي

كم24جسر ثنائي ومتوازي مع جسر الملك فهد بطول•

الطرق والسكك الحديدية الستيعاب الركاب والبضائع•

يني التكامل مع شبكة السكك الحديدية الخليجية القابلة للتشغيل الب•

:مالمح المشروع

:الوضع

تم االنتهاء من دراسة الجدوى والتصميم المبدئي•

تم تعيين استشاري لوضع هيكل الشراكة بين القطاعين العام والخاص•

2021سيتم طلب عروض التكلفة بحلول الربع الثاني من عام •

:الفرص االستثمارية

سيتم تحديدها بمجرد التقدم في إنجاز وثائق المناقصة✓

كيلومتر29يبلغ طول خط المترو •

محطة تخدم خطين20•

ألف راكب في الساعة43: السعة•

تقليص االزدحام المروري•

:مالمح المشروع

:الوضع

الجدويتم االنتهاء من التصميم المبدئي ودراسة •

2020تم طلب عروض التكلفة من المطورين في الربع األخير من •

يتم تخصيص مناطق العبور•

ام والخاص، سيتم تعيين استشاري لوضع هيكل تمويل الشراكة بين القطاعين الع•

وسيتم اإلعالن عنه قريباً 

:الفرص االستثمارية

سيتم تحديدها بمجرد التقدم في إنجاز وثائق المناقصة✓

مليار دوالر  1.45بالج الجزائر

أميركي

:االستخدامات

تطوير سياحي وترفيهي متعدد االستخدامات على شاطئ البحر •

اة الشاطئ ُصممت لإلضافة للشواطئ العامة في البحرين وتعزيز نمط حي•

العائلي 

²م1,300,000:  مساحة األرض•

:مالمح المشروع

:الفرص االستثمارية

الفنادق✓

المنتجعات✓

الترفيه✓

تجارة التجزئة✓

2035: االتمام

بالفرص االستثماريةحزمة غنية 



بالفرص االستثماريةحزمة غنية 

صناعة األلومنيوم التحويلية
ألبا الخط السادس–القطاع

مليار دوالر أميركي3

س، والذي على موافقة الحكومة على مشروع توسعة الخط الساد( ألبا)حصلت شركة ألمنيوم البحرين •

ع مليار دوالر، وعند اكتماله سيصبح أكبر مصهر في العالم، ومن المتوقع أن يرف3.5سيكلف 

مليون طن سنويًا كما  صرح بذلك 1.45ألف طن إلى 514المشروع إنتاج الشركة السنوي بمقدار 

.الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة رئيس مجلس إدارة شركة البا

:مالمح المشروع

مليار دوالر  4.5بابكوتحديث 

أميركي

: الوضع

تحت اإلنشاء•

ألف برميل 360هدف إلى زيادة طاقة مصفاة النفط الوحيدة في البالد إلى ي•

ومن ،بابكوألف برميل يوميًا وذلك في إطار برنامج تحديث 267يوميًا من 

. مليارات دوالر، وفقًا للمصادر5المتوقع أن تكلف التوسعة حوالي 

:مالمح المشروع

، الهيئة الوطنية للنفط والغازبابكو: المطور/ المالك✓

مليار دوالر أميركي4.5: القيمة✓

المحافظة الجنوبية: المنطقة✓

2022: االتمام

:الوضع

تم االنتهاء من التوسعة•

ألبا: المطور/ المالك ✓

3.0(: مليار دوالر)قيمة ال✓

المحافظة الجنوبية : المنطقة✓



مع فرنساإجناز األعمال 

الشركات الفرنسية التي تتخذ من البحرين مقراً ألعمالها
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التصنيع والخدمات اللوجستية الخدمات الماليةالتعليم والرعاية الصحية تكنولوجيا معلومات االتصال العقارات والسياحة

American 

Mission 

Hospital

Royal College 

of Surgeons in 

Ireland

حة الخدمات المصرفية المفتو➢

والرقمية

ارالتمويل البديل واالستثم➢

التكنولوجيا المالية ➢

األغذية المعالجة والمرطبات➢

األغذية األساسية➢

المنتجات االستهالكية➢

الحوسبة السحابية➢

مراكز البيانات➢

ات الترفيه الرقمي والمنص➢

االلكترونية

ة المراحل الدراسية المختلف➢

بوالتعليم المهني والتدري

ات مراكز للتميز ومستشفي➢

متخصصة

أعمال التطوير في ➢

الواجهات البحرية

منتجعات وفنادق مميزة➢

* Source: Bahrain Tourism & Exhibitions Authority, 2019  

:الفرص:الفرص :الفرص :الفرص :الفرص

الضوء على إمكانيات اقتصادناسجل حافل باإلجناز يف تسليط 
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بدر علي 

الشرق األوسط-المدير اإلقليمي 

استقطاب االستثماراتإدارة 

Bader.ali@bahrainedb.com

الجدوى والتقييم

التسجيل

المتابعة

الخدمات التواصل

البحرين يف خدمتكمجملس التنمية االقتصادية 


