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 أحدث التطورات 

٪ 8.1تشير التقديرات إلى أن النمو اإلجمالي ظل ثابًتا عند 
بسبب إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.  0282في 

%، 0ومن المقدر أن نمو القطاع غير النفطي ظل عند قرابة 
مدعوًما بمكاسب في التمويل والبناء والضيافة، مقابل 
انخفاضات كبيرة في القطاعات األخرى بما في ذلك التصنيع 
والعقارات. وتشير التقديرات إلى أن نمو إجمالي الناتج 

%، بعد 8المحلي النفطي قد عاد إلى االرتفاع اإليجابي إلى 
، مدفوًعا بزيادة 0281% في عام 8.1االنكماش بنسبة 

طفيفة في إنتاج النفط الخام بينما تحدد له سقف وفقا التفاق 
أوبك+ الذي انتهى اآلن لخفض اإلنتاج. وانخفض التضخم 

على الرغم من تطبيق ضريبة  0282% في عام 8إلى 
، مما يعكس 0282القيمة المضافة في يناير كانون الثاني 

 ضعف الطلب المحلي.
وفي حين أن عجز الموازنة يتناقص فإنه مازال ضخما وفقا  

للتقديرات. ويهدف برنامج توازن الموازنة إلى الوصول إلى 
 82مدعومة بتمويل قدره  0200موازنة متوازنة بحلول عام 

مليارات دوالر من دول مجلس التعاون الخليجي األخرى. 
ورغم أن العجز يتناقص في إطار توازن الموازنة، تشير 

% من إجمالي الناتج 2التقديرات إلى أنه ظل أعلى من 
بسبب انخفاض أسعار النفط واإلنفاق  0282المحلي في عام 

من خارج الموازنة، مما يجعل احتمال توازن الموازنة بحلول 
أمًرا غير مرجح. ومن المقدر أن تؤدي ضريبة  0200عام 

القيمة المضافة الجديدة إلى تعزيز اإليرادات غير النفطية 
نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي غير  0.2بمقدار 

. ومع ذلك، ففي 0281بالمقارنة بعام  0282النفطي في 
، وافق مجلس الوزراء على إعفاء 0202يناير/ كانون الثاني 

فواتير الخدمات من ضريبة القيمة المضافة، مما يشير إلى 
أن هذه الضريبة بارزة على الرغم من المستوى المتواضع 

 للضريبة.
وعلى الرغم من انهيار أسعار النفط، تشير التقديرات إلى أن 

% من إجمالي الناتج 1عجز الحساب الجاري قد تراجع إلى 
، مدفوًعا 0281% في نهاية عام 6المحلي، من حوالي 

بديناميكيات التجارة غير النفطية وتدفقات التحويالت 
الخارجية األقل. وتشير التقديرات إلى أن االحتياطيات 

إلى  0282مليار دوالر في عام  8.1األجنبية قد ارتفعت 

من الواردات غير النفطية(،  0.1مليار دوالر )أو  1.3
مليار دوالر من الواردات غير النفطية في  8.1ارتفاًعا من 
، وذلك بمساندة من دعم دول مجلس 0281نهاية عام 

التعاون الخليجي، وتجديد إصدار السندات، وانخفاض عجز 
 الحساب الجاري.

وأدى استمرار العجز الكبير في المالية العامة والحساب  
الجاري إلى ارتفاع سريع في نسبة الدين العام إلى إجمالي 

% في 21الناتج المحلي، والذي من المقدر أن يرتفع من 
. ومع ذلك، استطاع 0282% في 822إلى أكثر من  0281

 82برنامج توازن الموازنة، مشفوعًا بالدعم اإلقليمي بمبلغ 
مليارات دوالر، أن يحد من الضغوط السوقية وأدى إلى 
انخفاض كبير في هوامش عائد السندات. وكما هو الحال في 
دول مجلس التعاون الخليجي األخرى، بلغت نسبة عالية من 
سكان البحرين سن العمل. وتوضح أحدث البيانات المتاحة 

 0282من هيئة تنظيم سوق العمل عن الربع الثاني من 
٪ مقارنة بالربع الثاني 8.6انخفاض إجمالي العمالة بنسبة 

٪ في توظيف 1.6، مدفوًعا بانخفاض نسبته 0281من عام 
البحرينيين، في حين أن انخفاض التوظيف بين الوافدين بلغ 

%. ومن بين البحرينيين، يبدو أن انخفاض التوظيف 8.8
يرتبط بالمرحلة الثانية من نظام التقاعد الطوعي، الذي تم 

. باإلضافة إلى 0282تنفيذه خالل الربع الثاني من عام 
، شكل 0282ذلك، لوحظ أنه خالل الربع الثاني من عام 

  .% من إجمالي العمالة في البالد32.1الوافدون 

 

 اآلفاق المستقبلية 

ستخضع توقعات النمو االقتصاادي عالاى الامادى الاقارياب إلاى 
االنخفاض بسبب انهيار أسعار النفط والظروف العالمية غايار 
المواتية ماع زياادة تاعاطال الاناشااط االقاتاصاادي بساباب جاائاحاة 

دوالًرا فااي عااام  11كااورونااا. إذ تااحااوم أسااعااار الااناافااط حااول 
، ولذلك من الماتاوقاع أن ياناكاماش ناماو إجاماالاي الانااتاج 0202

% فااي 0.3% لاايااعاااود االرتاافاااع إلااى 0.1الاامااحاالااي باانااساابااة 
بادعام مان مشاارياع الاباناياة الاتاحاتاياة. وياحاظاى  0208-0200

االقتصاد غير النفطي بشكل متزايد باماساانادة اساتاثاماارات دول 
مجلس التعاون الخليجي لتعزيز البنية الاتاحاتاياة، والاتاي بادورهاا 
هي عامل تمكين للمركز المالي وقطاع السايااحاة. إن الاتاوساع 

الاذي افاتاتاح أواخار عاام  6في خط ألاوماناياوم الاباحاريان )ألاباا( 

 البحرين 
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من المتوقع أن يتباطأ النمو االقتصادي هذا العام، 
حيث سيؤدي تعطل النشاط االقتصادي بسبب جائحة 

فيروس كورونا إلى إضعاف الطلب على النفط 
والضغط بشدة على النشاط غير النفطي. ومن المتوقع 
أن يعكس عجز الموازنة وحساب المعامالت الخارجية 

. ثم من 0282مسار خفض العجز الذي شهده عام 
المتوقع أن يتقلص عجز الموازنة تدريجياً فقط بالنظر 

إلى انخفاض عائدات النفط، واإلنفاق الكبير خارج 
الموازنة. المصدر الرئيسي للضغوط هو مدفوعات 

الفائدة الضخمة على الديون الخارجية، مما يزيد من 
الضغط على االحتياطي. وتنشأ مخاطر الجانب السلبي 

من األزمة المزدوجة في الخليج بسبب االنخفاض 
  .المستمر في أسعار النفط وانتشار جائحة كورونا

ويجري عرضها اآلن لمساعدة صانعي السياسات على التفكييير   لتوقعات.ه االتوقعات العالمية غير مؤكدة للغاية. تعكس هذه النظرة المعلومات المتاحة وقت نشرها. ومع توفر المزيد من المعلومات، سيتم مراجعة هذ
 من خالل النتائج المحتملة وتصميم استجابات سياسية بديلة.
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ساياعازز إجاماالاي الانااتاج الاماحالاي بشاكال أكابار وياوفار  0282
بعض اإلمكانات الناشئة عن انخافااض أساعاار الاطااقاة. ورغام 
اإلصالحات الجارية للحاد مان الاعاجاز، فاإن االعاتامااد الشادياد 
على النفط والحيز المحدود لخفض اإلنفاق سجعالن الاباحاريان 
أكثر عرضة لتاقالاباات أساعاار الانافاط. وعالاى ذلاك فاإن اناهاياار 

% 86أسعار النفط سيزيد مان عاجاز الاماوازناة إلاى أكاثار مان 
، وعاجاز الاحاسااب 0202من إجمالي الناتج المحلي فاي عاام 

% من إجمالي الناتج الاماحالاي، باعاد أن مضات 2الجاري إلى 
الاابااالد عاالااى مسااار خاافااض الااعااجااز خاافااضااا طاافااياافااا فااي الااعااام 

 .السابق

ومن شأن مواصلة إصالحات المالياة الاعااماة، والاتاركاياز عالاى 
تحسين تاوجاياه الادعام، فاي إطاار بارنااماج تاوازن الاماوازناة، أن 

، 0200-0208يساعد في خفض عاجاز الاماوازناة فاي عاام  
على افتراض تمويل تاكاالاياف بارنااماج الاتاقااعاد االخاتايااري مان 
مصادر خارج الموازنة. ومن المتوقع أن يبقى الدين الاعاام فاي 

% من إجمالي الناتاج الاماحالاي فاي 801مستواه المرتفع البالغ 
نااااظاااارا إلجاااامااااالااااي  0200-0208وزيااااادتااااه فااااي  0202

االحتياجات التمويلية الضخم. ومن المرجح أن يستمر الاعاجاز 
في الحساب الجاري، ولكن باماساتاوياات ماعاتادلاة. وقاد ياخافاض 
هذا بدوره من االحتيااطاياات الادولاياة وياؤجال بانااء الاقادرة عالاى 

 . الصمود في المراكز الخارجية

ورغام اإلصاالحااات الااجااريااة وفااي ساايااق تاناافايااذ باارناامااج تااوازن 
الموازنة، تواجه البحرين  خاياارات صاعاباة تاتاعالاق باالسايااساات 
العامة نتاياجاة خافاض اإلنافااق االجاتامااعاي، وهاو ماا قاد ياؤثار 
عالاى الاخادمااات الااعااماة وباراماج شابااكاات األمااان. وفاي ساياااق 
تعطال األنشاطاة بساباب جاائاحاة كاوروناا، مان الاماتاوقاع ظاهاور 
تاأثااياارات ساالاباايااة فااي دخال الااعاااماالاياان، وبااخاااصااة فااي السااياااحااة 
والااخاادمااات والااتااشااياايااد. وماان أجاال حاامااايااة األفااراد والشااركااات 
المعرضين لاتالاك الاتاأثايارات السالاباياة، طاباقات الاحاكاوماة حازماة 

 . مليار دوالر في شهر مارس/ آذار 88تحفيزية بقيمة 

 المخاطر والتحديات 

تشمل المخاطر المباشرة الرئيسية للتوقعات انهيار أسعار 
النفط بسبب تفشي فيروس كورونا وانهيار أوبك + الذي 
يرادات الموازنة  سيكون له تأثير سلبي كبير على النمو وا 
وحصيلة العمالت األجنبية. ومع فرض قيود على السفر، 
سيعاني نشاط قطاع الخدمات بسبب ضعف الطلب المحلي، 
وكذلك القطاعات األخرى، مثل المطاعم والترفيه. وستؤدي 
التقلبات الحادة في أسعار الطاقة، وتضييق األوضاع المالية 
عالميا، وضعف الطلب العالمي إلى زيادة المطالب في مجال 
سياسة المالية العامة. كما أن اإلفراط في اللجوء إلى التمويل 
المحلي سيزيد الضغوط على االحتياطيات ويزاحم القطاع 
الخاص. ويتطلب االقتراب من وضع توازن الموازنة بحلول 

اتخاذ تدابير أقوى على صعيد المالية العامة بما  0200عام 
في ذلك المزيد إصالح إعانات الدعم والمدخرات المرتبط 
بنظام التقاعد االختياري، إلى جانب تحسين كفاءة اإلنفاق 
للحد من هذه المخاطر. ومع ذلك، فإن برنامج التحفيز 

، 6المالي، باإلضافة إلى زيادة إنتاج النفط من خط ألبا 
ستعزز النمو. ومما خفف المخاطر أيضا آلية قائمة بالفعل 
للمساندة من باقي دول مجلس التعاون الخليجي عبر صندوق 
التنمية. ويخفف سجل الدعم القوي من دول مجلس التعاون 
للبحرين من مخاطر السيولة التي تواجهها بسبب زيادة 

   .االحتياجات التمويلية
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