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 والتوقعات  اآلفاق

  في ظل  5102العام  فينمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي  باعتدالتوقعات

 تراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي النفطي.

  0.1عند  5102في أسعار المستهلك خالل العام معدل التضخم استقرار٪ 

مدعوما باستقرار معدل  ،على الرغم من زيادة التضخم في مكون اإلسكان

  .خم في أسعار المواد الغذائيةالتض

 من الناتج  ٪01إلى  ٪00بين ما تراوح توقعات باتساع عجز الميزانية لي

  .5101و 5102المحلي اإلجمالي خالل العامين 

 تمان يشهد استقراراً.نمو االئ 

  في قطاع  مستوياتها المرتفعة تماشياً مع تحسن الثقةعند البورصة ال تزال

  .األعمال

 اعتدال نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي

على  ٪2إلى ما يقارب  2015خالل العام  االقتصاد البحريني نمو تابطؤنتوقع 

نتيجة تراجع الناتج  2014على اساس سنوي في العام  ٪4.5أساس سنوي من 

   نفطي. الغير  نمو القطاع ووتباطالمحلي اإلجمالي النفطي 

القطاع النفطي متأثراً بتراجع انتاج النفط وأسعاره. وال  ينكمشومن المفترض أن 

رهن التطورات السياسية وضعيفاً  نفطيال غير يزال نمو الناتج المحلي اإلجمالي

قطاع  تطور وربحيةكما أنها تعيق  ،التي تأثر سلبا على ثقة المستثمر ،خليةالدا

إضافة إلى  ،نفطيال غير الخدمات المالية الذي يعّد المساهم األكبر لالقتصاد

    قطاعي البناء والتشييد والسياحة.

 التوقعات اإلقتصادية

  5100 5102 5102* 5101* 
      

 32.7 30.4 33.3 32.7 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 2.6 1.3 4.5 5.6 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.0 2.3- 3.0 15.3 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 3.2 3.0 4.9 3.3 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 3.0 3.0 2.7 3.2 سنوي نموال التضخم 

 12.5- 15.5- 4.7- 3.1- المحليكنسبة من الناتج  الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

العجز المالي المستمر على سد وقد كثرت المخاوف بشأن مدى قدرة البحرين 

 ت وكالةتعافي اقتصادها وتراجع أسعار النفط. فقد خفضضعف  لميزانيتها في ظل

الطويل  السيادي للدين ستاندرد ان بورز في بداية شهر فبراير تصنيف البحرين

 ارتفاعاً  الحكوميالعام الدين شهد . "BBB-درجة " إلى  "BBBدرجة " من األمد

من الناتج المحلي  ٪50من المتوقع أن يستقر عند ما يقارب و 2009منذ العام 

 . 2015اإلجمالي خالل العام 

 2015خالل العام  ٪3متوسط معدل التضخم في أسعار المستهلك توقعات ببلوغ 

نتيجة تراجع التضخم في  ٪2.2 عند مارس خالل العام التضخم معدل استقر

على أساس سنوي واستمرار ارتفاع التضخم في  ٪0.5أسعار المواد الغذائية إلى 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 0الرسم البياني  

 النمو السنوي( ٪)

 
 وتقديرات بنك الكويت الوطني الجهاز المركزي للمعلومات المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
 

 التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 الجهاز المركزي للمعلومات   المصدر:

 

 
 

  الميزان المالي: 0الرسم البياني 

 

 
 المالية وتقديرات بنك الكويت الوطنيوزارة  : المصدر

 تقديرات وتوقعات*
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. وستساهم هانفس الفترة خالل على أساس سنوي ٪7.7مكون اإلسكان ليستقر عند 

وتيرة النشاط االقتصادي وتراجع التضخم في المواد الغذائية  كتباطؤبعض العوامل 

 التضخم معدل استقرار دعم فيتدريجي في تضخم اإليجارات السكنية العتدال االو

 يقارب ما العام التضخم. ونتوقع أن يبلغ متوسط معدل القادمة الفترة خالل العام

 2014 للعام السنوي متوسطه عن طفيف ارتفاعبأي  ،2015خالل العام  3.0٪

     .٪2.7 البالغ

  توقعات بارتفاع العجز المالي نتيجة تراجع اإليرادات النفطية

كبر في المنطقة مع بلوغ سعر األ بين لبحرينل يكون العجز المالي من المتوقع أن

مستويات عالية من متزامنا مع للبرميل  ادوالر 120ما يقارب  النفطي التعادل

 اإلنفاق الحكومي. 

اذ تشكل  ،ومن غير المحتمل أن تقوم الحكومة بخفض اإلنفاق على المدى القريب

نتوقع  ونتيجة لذلكثلثي إجمالي اإلنفاق الحكومي.  الرواتب والمعونات الحكومية

أن يرتفع العجز المالي وسط استمرار ارتفاع اإلنفاق وتراجع اإليرادات النفطية 

في  من الناتج المحلي اإلجمالي ٪4من  2015خالل العام  ٪15ى ما يقارب إل

2014 . 

  2015توقعات بتسجيل الحساب الجاري عجزاً مالياً مؤقتاً خالل العام 

من الناتج المحلي  ٪2من المتوقع أن يسجل الحساب الجاري عجزاً مالياً بنحو 

ولكن من . نتيجة تراجع إيرادات الصادرات النفطية 2015اإلجمالي خالل العام 

 2016تحسن الميزان المالي في العام  مع المتوقع ان يكون العجز المالي مؤقتاً 

   الصادرات غير النفطية. نتيجة ارتفاع أسعار النفط وقوة نمو

 نمو االئتمان المصرفي

أن  ه. ومن الجدير ذكر2014ئتمان تعافياً تدريجياً خالل معظم العام شهد نمو اال

تعرض لبعض التغييرات منذ أن قام مصرف البحرين المركزي نمو االئتمان قد 

بإعادة تصنيف بعض المؤسسات المالية خالل شهر مايو. ومع القيام ببعض 

 ٪3تمان ما يقارب فقد بلغ نمو االئ ،سلسة البيانات في نتيجة االنقطاعالتعديالت 

  على أساس سنوي خالل شهر فبراير. 

القروض الشخصية قد تأثر بشكل  مع رنةابالمقويبدو أن نمو قروض الشركات 

 ةأكبر من قيام مصرف البحرين المركزي بإعادة التصنيف. ومع أخذ إعاد

أن قروض الشركات قد شهدت تعافياً تدريجياً.  يتبّين ،التصنيف بعين االعتبار

  ونتوقع أن يستمر هذا التعافي ال سيما مع البدء بتنفيذ المشاريع المتوقفة والجديدة.

إذ  ،2014( بالتعافي خالل العام 2واستمر نمو عرض النقد بمفهومه الواسع )ن

أي أعلى من المتوسط  ،2014في العام في المتوسط على أساس سنوي  ٪7.2بلغ 

. كما شهد أيضاً عرض النقد بمفهومه الضيق ٪6.3البالغ  2013السنوي للعام 

 ،في المتوسط على اساس سنوي ٪6.4ليبلغ  ،2014( تعافياً جيداً خالل العام 1)ن

ويشير االرتفاع المستمر . ٪4.3البالغ  2013أي أعلى من المتوسط السنوي للعام 

سياسة مالية ميسرة نوعاً ما. وحافظ مصرف البحرين ع اتبافي عرض النقد إلى 

ف من هدبقليل على أي أ ،٪0.5المركزي على سعر الفائدة لفترة األسبوع عند 

 .  ٪0.25مجلس االحتياط الفدرالي البالغ 

ببعض  2014ويبدو أن القطاع المصرفي قد تأثر خالل الربع األخير من العام 

على  ٪1.6. فقد تقلّص إجمالي أصول البنوك التجارية بواقع التوترات الداخلية

التجزئة، التي تشّكل ما  أساس سنوي خالل شهر فبراير بينما استمرت أصول بنوك

في ، 2014من إجمالي األصول البنوك التجارية اعتباراً من العام  ٪60يقارب 

لفردية ذات ا على أساس سنوي في شهر فبراير. إال أن بنوك 6٪بواقع  التراجع

 ميزان الحساب التجاري: 2الرسم البياني 

 

 
 وزارة المالية وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 تقديرات وتوقعات*
 

 من القطاع الخاص مطالب البنوك : 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 البحرين المركزيمصرف   المصدر:
 

  االئتمان الممنوح للقطاع الخاص: 1الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 بايتثناء االئتمان الممنوح لشراء األوراق المالية

 مصرف البحرين المركزي المصدر:

 عرض النقد: 7الرسم البياني 

 (لمتوسط متحرك لثالثة أشهر النمو السنوي ٪)
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 ٪5.2المحلي قد سجلّت أداءاً أفضل. إذ شهدت ارتقاعاً في األصول بواقع  الطابع

  على أساس سنوي في شهر فبراير.  

 2015بورصة البحرين تستمر في االنتعاش دخوالً بالعام 

ات عالية نسبياً ياستمر المؤشر العام لبورصة البحرين باالرتفاع ليصل إلى مستوو

. كما المستثمرين ثقةل الثابت والبطيء تحسنالتماشياً مع  2015خالل بداية العام 

    دأت بالتراجع.بيبدو أن المخاوف بشأن أسعار النفط واألوضاع السياسية قد 

 

 

 

 

 

 

           

  

 

 

 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

  أصول البنوك التجارية: 8الرسم البياني 

 

 
 مصرف البحرين المركزي  المصدر:

 

 أصول التجزئة للبنوك التجارية المصرفية: 9الرسم البياني 

 (مؤشر)

 
 مصرف البحرين المركزي المصدر:

 

 مؤشر بورصة البحرين: 9الرسم البياني 

 (المؤشر العام)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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