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 يذتىٌبث انعرض

 أًْٛت يؼهٕيبث ضٕق انؼًم ببنُطبت نٓٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم•

 تؤثٛر ْٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم ػهٗ بٛبَبث ضٕق انؼًم•

 يظبدر يؼهٕيبث ضٕق انؼًم•

 ديح بٛبَبث ضٕق انؼًم يٍ يظبدرِ يختهفت•

 أنٛت َشر انبٛبَبث بٓٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم•

 ؟ LMIيب ْٕ َظبو •

 نٕزت يؤشراث انمٛبش•

 انبٛبَبث ٔ اندذأل االزظبئٛت•

 انٕثبئك ٔانًطتُذاث•

 انُطخت انؼربٛت  -انُطخّ االَدهٛسٚت  – (PDF)انُشرة انفظهٛت نًؤشراث ضٕق انؼًم •

 خٕنت فٙ انًٕلغ االنكترَٔٙ•
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 أهًٍت يعهىيبث سىق انعًم ببننسبت نهٍئت تنظٍى سىق انعًم 

 :انٓذف يُٓب ْٕ

يرالبت أضبع ضٕق انؼًم نتٕخّٛ يدهص ادارة انٓٛئت التخبر ضٛبضبث خذٚذة أٔ تغٛٛر انطٛبضبث •

 انسبنٛت بُبء ػهٗ يؼهٕيبث يذرٔضت

 

 تسمٛك يبذأ انشفبفٛت ٔ رنك ػٍ طرٚك اػالو اندًٕٓر بسمبئك ػٍ ضٕق انؼًم فٙ يًهكت انبسرٍٚ•

 

 تسٔٚذ انٓٛئبث األخرٖ راث انؼاللت انًببشرة ٔ غٛر انًببشرة بطٕق انؼًم بًؼهٕيبث ضٕق انؼًم•

 

 يرالبت ضٛر انؼًهٛبث بٓٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم•



 تأثٍر هٍئت تنظٍى سىق انعًم عهى بٍبنبث سىق انعًم

 لبم لٛبو ْٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم بؼذ لٛبو ْٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم

َظبو يركس٘ ٚدًغ بٛبَبث ضٕق انؼًم يٍ 

 يظبدرْب انًختهفت
 (MIَظبو يؼهٕيبث ضٕق انؼًم )

 بٛبَبث ضٕق انؼًم يتفرلت يٍ يظبدر يختهفت

 
 ...(ٔزارة انؼًم، انتؤيٍٛ االختًبػٙ، طُذٔق انتمبػذ، ٔ غٛرْب)

 تغطٛت شبّ شبيهت نطٕق انؼًم
تدًغ بٛبَبث انؼًبنت انًطدهت ٔ تذػًٓب بتمذٚراث يبُٛت ػهٗ يطٕذ 

 (زطبببث انتٕظٛف)شبيهت نطٕق انؼًم ببنبسرٍٚ 

 تغطٛت خسئٛت نطٕق انؼًم
 

 بٛبَبث انؼًبنت انًطدهت فمط

اطذار ازظبءاث دٔرٚت ربغ ضُٕٚت نًؤشراث 

 (LMI)ٔ يؼهٕيبث ضٕق انؼًم 

ال ٕٚخذ اطذار إلزظبءاث دٔرٚت تخض 

 ضٕق انؼًم



 يصبدر يعهىيبث سىق انعًم

 هٍئت تنظٍى سىق انعًم

 انتأيٍنبث االجتًبعٍت
 بٛبَبث ػٍ انتٕظٛف، ٔاألخٕر، 

 ٔخهك انٕظبئف فٙ انمطبع انخبص

 صنذوق انتمبعذ
 بٛبَبث ػٍ انتٕظٛف، 

 ٔاألخٕر فٙ انمطبع انؼبو

 انخذيت انًذنٍت
 بٛبَبث ػٍ انتٕظٛف، 

 ٔاألخٕر فٙ انمطبع انسكٕيٙ

 وزارة انعًم
 بٛبَبث ػٍ انبطبنت، ٔفرص انؼًم، 

 ٔخذو انًُبزل ٔيٍ فٙ زكًٓى

 وزارة انصنبعت وانتجبرة
 بٛبَبث ػٍ تطٕر انًؤضطبث

 انجهبز انًركسي نهًعهىيبث
 بٛبَبث ػٍ انطكبٌ 

 ٔانًؤشر انمٛبضٙ نطؼر انًطتٓهك

 يصرف انبذرٌن انًركسي
 بٛبَبث ػٍ انسطبببث انمٕيٛت، 

 ٔانتٕظٛف فٙ انمطبع انًبنٙ 

 ٔانًظرفٙ

 

 انًسىح
 انمٕٖ انؼبيهت،

 تكهفت انؼًم،

 األضؼبر

 نظبو إصذار تصبرٌخ انعًم
 تظبرٚر انؼًم ٔانتدذٚذ



 ديج بٍبنبث سىق انعًم ين يصبدره يختهفت

 بٛبَبث يذيدت

 بٛبَبث انًطٕذ

 بٛبَبث إدارٚت
 زٚبدة االضتفبدة، ٔتمهٛم األخطبء نكم

 يظذر

انسذ يٍ انتكهفت 

زٚبدة انفرص إلَتبج يؼهٕيبث دٔرٚت 

تٕضٛغ انتغطٛت 

ضبط انًؼبٚٛر 

زٛبزة إزظبءاث أكثر تفظٛهٛت 

 :األْذاف



 آنٍت نشر انبٍبنبث بهٍئت تنظٍى سىق انعًم

ٚتى َشر انبٛبَبث بشكم •

دٔر٘ ػهٗ انًٕلغ 

األنكترَٔٗ نهٓٛئت ػهٗ 

انرابط انخبص بُظبو 

LMI ٙبشكم فظه 

 

كًب ٚتى اطذار َشرة •

اخببرٚت فظهٛت ٔ 

تٕزٚؼٓب ػهٗ لبئًت  

يراضالث يؼرفت ببنٓٛئت 
انُطخت    -انُطخّ االَدهٛسٚت 

 انؼربٛت
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 ؟ LMIيب هى نظبو 

يدًٕػت يٍ اندذأل االزظبئٛت انًرفمت برضٕو بٛبَٛت ٔ تسهٛم َظٙ •

 (شٕٓر 3كم )نًستٕٚبث اندذأل ٚتى تسذٚثٓب بشكم دٔر٘ 

 

 انًكَٕبث االضبضٛت•

 نٕزت يؤشراث انمٛبش•

 انبٛبَبث ٔ اندذأل االزظبئٛت•

 انٕثبئك ٔ انًطتُذاث •

 لبيٕش انًفبْٛى ٔ انتؼرٚفبث•



 نىدت يؤشراث انمٍبش

يؤشر ٔ تغطٙ  15تتكٌٕ زبنًٛب يٍ •

 :يٕاضٛغ يختهفت أًْٓب

 انتٕظٛف•

 زركت تظبرٚر انؼًم•

 األخٕر•

 تطٕر انًؤضطبث•

 األضؼبر•

 

تسهٛم يختظر ٔ شرذ نهُتبئح يرفك •

 برضٕو بٛبَٛت تٕضٛسٛت



 انبٍبنبث و انجذاول االدصبئٍت

 (Core data)بٛبَبث يركسٚت •

ػذد انطكبٌ، ػذد انؼبيهٍٛ، األخٕر، تظبرٚر انؼًم : تغطٙ يٕضٕػبث يثم•

 :اندذٚذة، تدذٚذ تظبرٚر انؼًم، االضؼبر ٔ تُمطى انٗ

 بٛبَبث ادارٚت يٍ خٓبث ٔ ْٛئبث يختهفت•

ْٔٙ بٛبَبث تى تمذٚرْب ازظبئٛبً  فٙ لطى : ٔ بٛبَبث ْٛئت تُظٛى ضٕق انؼًم•

 انطٛبضبث بؼذ خًغ انًؼهٕيبث األٔنٛت يٍ يظبدرْب انًختهفت

 

 (Survey data)بٛبَبث انًطٕزبث •

 2006َتبئح يطر انًُشآث نشٓر يبرش •

 2004َتبئح يطر انؼًبنت األخُبٛت •



 انىثبئك وانًستنذاث

تستٕ٘ ػهٗ ٔثبئك ٔ تمبرٚر ٔ أراق ػًم تى اطذارْب يٍ لبم دائرة  •

 انطٛبضبث ببنٓٛئت

 

رٔابط نظفسبث انكترَٔٛت ٔ تمبرٚر ٔ أراق ػًم ٔ ازظبءاث تى اطذارْب •

 يٍ لبم دٔائر اخرٖ ببنٓٛئت أٔ يُظًبث يؼترف بٓب ػبنًًٛب

 

شرذ تفظٛهٙ نألضبنٛب االزظبئٛت انًطتخذيت نهسظٕل ػهٗ انتمذٚراث  •

 (زطبببث انتٕظٛف،طرٚمت تمذٚر انؼًبنت انًُسنٛت،ٔغٛرْب)انخبطت بًؼهٕيبث ضٕق انؼًم 

     

 



 جىنت فً انًىلع االنكترونً

 ًٚكٍ االطالع ػهٗ نٕزت يؤشراث ضٕق انؼًم ػهٗ يٕلغ انٓٛئت

 

lwww.lmra.bh/blmi 

 

 

blmi2011Q2/index.htm


 اضتفطبراث؟

 

 

 شكرًا


