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 والتوقعات  اآلفاق

  2016في العام  ٪2توقعات بتراجع نمو الناتج المحلي اإلجمالي إلى أقل من 

على  2017إثر استمرار تدني أسعار النفط. ونتوقع أن يتسارع النمو في العام 

 خلفية تعافي أسعار النفط واستعادة القطاع غير النفطي قوته.

  نتيجة  ٪2.5ليبلغ متوسطه  2016توقعات بارتفاع معدل التضخم في العام

 خفض الدعوم.

 من  ٪17ليصل إلى  2016ل العام توقعات باتساع العجز في الميزانية خال

 الناتج المحلي اإلجمالي تماشياً مع استمرار تدني اإليرادات النفطية. 

 على أقل  2016السيولة المصرفية حتى نهاية العام  نسبي في بضيق توقعات

 تقدير إثر تباطؤ وفتور نمو الودائع.

 2016 توقعات باستمرار تباطؤ نمو الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي في

ن المتوقع أن يستمر النمو االقتصادي في البحرين بتسجيل تراجع خالل العام م

 اتعلى المصروفات الحكومية ونمو االستثمارط تماشياً مع استمرار الضغ 2016

الناجمة عن تدّني أسعار النفط. ونتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي اإلجمالي 

في العام  ٪1.6ليصل إلى ما يقارب  2015في العام  ٪2.3الحقيقي مما يقدر عند 

. ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الناتج المحلي 2017ليتعافى الحقاً في العام  2016

على خلفية وذلك  2016في العام  ٪2.0النفطي إلى ما يقارب  غير اإلجمالي

لحقيقي إلى استمرار تدّني ثقة المستثمر. ونتوقع أن يرتفع نمو القطاع غير النفطي ا

نتيجة ارتفاع اإلنفاق الحكومي وتدفقات المنح  2017في العام  ٪3.8ما يقارب 

خدمات الرسمية من دول مجلس التعاون الخليجي المخصصة لتطوير قطاع 

 والبنية التحتية.   المسكن

من المتوقع أن ينتعش القطاع غير النفطي في البحرين بدعم من االستثمار على 

 10فقد تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بتقديم   إلى المتوسط.المدى القريب 

مليارات دوالر لغرض االستثمار على مدى عشر سنوات. وقد تم البدء بالفعل  

 مليار  0.93بمشروع توسعة المطار من خالل منحة قدمتها اإلمارات بقيمة 

 20مبلغ يتجاوز .  كما ينوي مجلس التنمية االقتصادية في البحرين استثمار دوالر 

  مليار دوالر في المشاريع الصناعية ومشاريع البنية التحتية خالل األعوام القادمة.   

 التوقعات اإلقتصادية

  2014 2015 2016* 2017* 
      

 34.9 31.8 32.2 33.8 دوالر مليار اإلسمي الناتج المحلي اإلجمالي

 3.1 1.6 2.3 4.5 سنوي نموال الحقيقي الناتج المحلي اإلجمالي

 0.0 0.0 0.9- 3.0 سنوي نموال طيالنف قطاعال -

 3.8 2.0 3.2 4.9 سنوي نموال نفطيال غير قطاعال -

 2.5 2.5 2.3 2.7 سنوي نموال التضخم 

 13.2- 17.2- 16.1- 5.6- كنسبة من الناتج المحلي الميزانية

      

 مصادر رسمية وتقديرات بنك الكويت الوطني  المصدر:
 *تقديرات وتوقعات

يخضع لبعض التطورات ولكن ال يزال نمو الناتج المحلي اإلجمالي غير النفطي 

 الناتج المحلي اإلجمالي الحقيقي: 1الرسم البياني  

 (، *توقعاتالنمو السنوي ٪)

 
 الجهاز المركزي للمعلومات وتقديرات بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 التضخم في أسعار المستهلك حسب القطاع: 2الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 
 الجهاز المركزي للمعلومات   المصدر:

 
 

 الميزان المالي : 3الرسم البياني 

 )*توقعات(

 
 وزارة المالية وتقديرات بنك الكويت الوطني : المصدر
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في تراجع ثقة األعمال خالل السنوات األخيرة. ساهمت التي و الداخلية في البالد

ثقة في  تؤثرال تزال أن هذه التطورات إال  من عودة االستقرار،الرغم على و

الخدمات المالية ك مختلفة اتفي قطاعارتفاعات تحد من تحقيق أي و ،المستثمرين

 والتشييد والبناء والسياحة.

 توقعات بارتفاع معدل التضخم إثر خفض الدعوم

ارتفع معدل التضخم في مؤشر أسعار المستهلك خالل معظم النصف األول من 

وذلك بعد ارتفاعه نتيجة خفض الدعوم في مكون المواد الغذائية  2016العام 

. إال أن البيانات األخيرة قد أشارت إلى استقرار معدل خدمات المسكنومكون 

هر مايو إثر على أساس سنوي خالل ش ٪3.7التضخم العام عند ما يقارب 

التضخم في أسعار مكون  ؤاستقرار التضخم في أسعار المواد الغذائية وتباط

 في أبريل. ٪5.9على أساس سنوي من  ٪4.1إلى  خدمات المسكن

وذلك  2016في العام  ٪2.5ونتوقع أن يرتفع التضخم قليالً ليصل إلى متوسط 

واستناداً على  2016على خلفية الزيادات التي سجلها في النصف األول من العام 

احتمالية القيام بالمزيد من الخفض في الدعوم من أجل دعم استقرار اقتصاد 

 المملكة وأوضاعها المالية. 

وارتفاع  المالي متأثراً بتراجع أسعار النفطستمرار اتساع العجز با توقعات

 مستويات اإلنفاق

من المتوقع أن تسجل البحرين أكبر عجز مالي على مستوى دول مجلس التعاون 

دوالراً للبرميل واستمرار  120الخليجي. ومع بلوغ سعر التعادل عند ما يقارب 

تراجع أسعار النفط ، نتوقع أن يتسع العجز المالي للناتج المحلي اإلجمالي ليصل 

من الناتج المحلي في العام  ٪13إلى يتراجع أن قبل  ،2016في العام  ٪17إلى 

2017.  

وتعّهدت البحرين بااللتزام بسياسة التقشف استجابًة لتوصيات صندوق النقد الدولي 

لتستطيع مواجهة العجز الحكومي. وقد بدأت بالموافقة على خطة خفض اإلنفاق 

وال سيما خفض الدعوم مع الحفاظ على اإلنفاق على مشاريع  ٪30الحكومي بواقع 

تها في شتقاألغت الحكومة الدعوم على اللحوم وموقد نمية والبنية التحتية. الت

. ووافق مجلس الوزراء في ديسمبر من العام ذاته على 2015أغسطس من العام 

الذي من شأنه أن  ، االمرنظام تسعير جديد للديزل والكيروسين ووقود الطائرات

دول مجلس التعاون باقي زيادة  األسعار في لفة الدعوم ويعكس يخفض من تك

السلطات  أقرت 2016النصف األول من من العام . وفي بشكل أفضل الخليجي

  إلغاء الدعوم على الخدمات. 

األجور والدعم مكوني ثلثيه  يشغلخفض اإلنفاق الحكومي الذي خطوة  وال تزال

خضعان لتأثيرات يتشكل تحدياً أمام السلطات ال سيما وأن المكونين  ،الحكومي

 .سياسية

وبما أن العجز سيستمر في الميزانية على الرغم من تحركات الحكومة لخفض 

 2016أسواق السندات العالمية خالل العام بباالستعانة ستستمر البحرين  ،الدعوم

 2015مليار دوالر في العام  1.5لتمّول العجز. فقد جمعت البحرين سندات بقيمة  

كما يبدو أنها مليون دوالر  600ر سندات بالدوالر األميركي بقيمة اصددت إاعأو

مليون دوالر لفترة ثالث  435بقيمة  لجهات خاصة أصدرت أيضاً صكوك

 سنوات. 

ولكن من المحتمل أن تواجه البحرين تحديات أكبر في أسواق السندات مستقبالً بعد 

. وقد قامت متتاليتين نخفض تصنيفها االئتماني على المدى الطويل مؤخراً مرتي

بخفض تصنيف البحرين إلى أقل من مرتبة ضي في يونيو الماوكالة "فيتش" أيضاً 

 االستثمار بسبب مخاوفها بشأن ضيق السيولة.

 ميزان الحساب التجاري: 4الرسم البياني 

 )*توقعات(

 
 وزارة المالية وتقديرات بنك الكويت الوطني   المصدر:

 

 من القطاع الخاص مطالب البنوك: 5الرسم البياني 

 النمو السنوي( ٪)

 داتاستريمتومسون رويترز   المصدر:
 

 الودائع : 6الرسم البياني 

 (النمو السنوي لمتوسط متحرك لثالثة أشهر ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:

 

 عرض النقد: 7الرسم البياني 

 (النمو السنوي لمتوسط متحرك لثالثة أشهر ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم  المصدر:
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 استمرار ضيق السيولة في القطاع المصرفي 

تشير البيانات المصرفية األخيرة إلى تسجيل تباطؤ في مطالب البنوك من القطاع 

على أساس  ٪3.3لتصل إلى  2015أن شهدت استقراراً لمعظم العام الخاص بعد 

على أساس سنوي في فبراير. ونتوقع أن يستمر النمو  ٪5.4سنوي في مارس من 

 بالتراجع على المدى القريب إلى المتوسط في ظل استمرار ضيق السيولة.

تي استمرت واستمرت وتيرة نمو الودائع بالفتور نتيجة تراجع الودائع الحكومية ال

بالتراجع على خلفية تراجع اإليرادات النفطية وارتفاع مستويات اإلنفاق الحكومي. 

على أساس  ٪6.3حيث تشير البيانات األخيرة إلى تراجع الودائع الحكومية بواقع 

سنوي في مارس. كما ظل نمو ودائع القطاع الخاص ضعيفاً خالل مارس بعد أن 

على أساس سنوي. )ويعزى  ٪1.9لماضي عند مقارنة بالشهر ا شهد استقراراً 

حتى أكتوبر  2015التراجع الحاد في نمو الودائع الحكومية في الفترة من أغسطس 

  إلى تراجع عرضي(.  2015

( بالتراجع نتيجة تراجع أسعار 2نمو عرض النقد بمفهومه الواسع )ن واستمر

( 2عرض النقد )نالنفط، األمر الذي ساهم في ارتفاع أسعار الصرف. فقد بلغ 

وشهدت أسعار الصرف في  . 2016من العام  مارسفي  على أساس سنوي 2.0٪

النصف األول من العام البحرين لفترة شهر واحد وثالثة أشهر ارتفاعاً حاّداً في 

 استمرار على خلفية هذا العامومن المتوقع أن يستمر كليهما في االرتفاع . 2016

 نمو الودائع. فتور

  تظل محدودة البحرينية للبورصةمكاسب 

خالل الخليجية، ضغوطات األسواق ، كسائر شهد المؤشر العام لبورصة البحرين

ثقة  في عامالً مؤثراً النفط أسعار تراجع  واليزال. 2016النصف االول من العام 

  وأداء البورصة. المستثمرين

 

 أسعار الصرف : 8الرسم البياني 

(٪) 

 
 تومسون رويترز داتاستريم   المصدر:

 

 

 بورصة البحرينمؤشر  : 9الرسم البياني 

 (المؤشر الرئيسي ٪)

 
 تومسون رويترز داتاستريم المصدر:
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