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 التوقعات و اآلفاق

  طي ل تباطؤ نمو القطاع غير النفقابحيث  3102خالل العام  البحريني نمو االقتصادتسارع

على  ٪3.2بواقع نموا الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي ، فسجل في االنتاج النفطي قوي نمو

ولكن من المتوقع  ليسجل بذلك أسرع وتيرة له منذ أربع سنوات. ،3102أساس سنوي خالل 

نتيجة اعتدال نمو القطاع  3102على أساس سنوي خالل العام  ٪3.2أن يتراجع النمو الى 

   .المنخفضة نسبياعند وتيرته نمو القطاع غير النفطي واستقرار النفطي 

 وذلك  ،وتيرته المنخفضة منذ بداية العام الحاليعند أسعار المستهلك في تضخم المعدل  استقر

األمر الذي  ،شهدته األسعار في شريحتي المواد الغذائية واإلسكاننتيجة التراجع الكبير الذي 

نوي في على أساس س ٪2.3 منمن المتوقع أن يؤدي الى تراجع معدل التضخم األساس 

 .3102على أساس سنوي في العام  ٪3.3الى  3102العام 

  مشكال ما نسبته 3102مليار دوالر في العام  0.0ليبلغ عجز الميزانية تقريباً تضاعف ،

. ومن 3112وتيرة له منذ العام  بأبطأ اإلنفاقنمو رغم  ،من الناتج المحلي اإلجمالي 2.2٪

وذلك تماشياً مع استمرار  ،خالل العامين القادمين ٪3المتوقع أن يرتفع العجز الى ما يقارب 

    المصروفات الجارية في االرتفاع وانخفاض العائدات النفطية نتيجة تراجع أسعار النفط. 

  الذي ال يزال نمو االئتمان المصرفي منخفضاً نسبياً نتيجة تباطؤ نمو قروض قطاع األعمال

المتوقع ان يظل نشاط قطاع األعمال بطيئاً على ومن  القروض الشخصية. قوي في نمو هقابل

 المدى المتوسط نتيجة تراجع مستويات الثقة.

  منذ  ٪01ارتفاعاً بواقع  حيث سجلت ،3102شهدت األسهم البحرينية تعافياً منذ بداية العام

  الى عودة التفاؤل الى السوق. بما يشير ،يونيو الماضي

  الفعلي الناتج المحلي اإلجمالي

على أساس سنوي خالل العام  ٪3.3 ليسجل نموا بواقعقوية بوتيرة النشاط االقتصادي تسارع 

على  ٪15.3 نموا قويا بلغالقطاع النفطي  سجلحيث ، تعافي االنتاج النفطي بفضل 3102

حقل أبو صفا  تواجهبعض الصعوبات الفنية التي  تجاوزوذلك بعد  ،2013أساس سنوي خالل 

 قابله قد في االنتاج القوي هذا االرتفاع ورغم أنالنفطي الذي يعتبر مصدراً أساسياً النتاج النفط. 

 .2013للعام  مرتفعةته الوتيرقد حافظ على معدل النمو العام  إال أن ،النمو غير النفطي تباطؤ في

على أساس  ٪2هذا العام لتصل الى  ملحوظااعتداالً  يتوقع أن تشهد وتيرة النمو النفطي لكن

 نحوتباعاً معدل النمو العام. ومن المتوقع أن يستقر النمو غير النفطي عند  معها ليتراجعو ،سنوي

 تعزيزفي من المفترض أن يساهم تنفيذ مشاريع البنية التحتية  ورغم أن .على أساس سنوي 3٪

الناتج  معدل نمو يأتينشاط القطاع الخاص. ونتوقع أن  باستقرار لكنه سيبقى متأثرا ،قوة القطاع

د الكلي: آخر التوقعات بشأن االقتصا0الجدول   

 
 الوحدة السنة 

 مليار دينار 3103 3102 3102 3103
 

      
 اإلسمي اإلجمالي المحلي الناتج مليار دينار 31 33 33 35

 اإلسمي

 أساس على 3.4 5.3 2.8 2.6
 سنوي

 الفعلي اإلجمالي المحلي الناتج
 الفعلي

1.0 2.0 15.3 -8.5  أساس على 
 سنوي

 النفطي

 أساس على 6.6 3.0 3.0 3.0
 سنوي

النفطي غير  

 أساس على 2.8 3.2 2.5 3.0
 سنوي

المستهلك أسعار تضخم  

-5.0  -5.0  -3.3  -2.0 من الناتج  نسبة 
 المحلي

 الميزانية

 

بنك الكويت الوطنيالمصدر:   

 الناتج المحلي اإلجمالي الفعلي : 0الرسم البياني 
 ) ٪النمو السنوي ) 

 

 
 الجهاز المركزي للمعلومات / بنك الكويت الوطني المصدر:

 

 تضخم أسعار المستهلك حسب القطاع : 3الرسم البياني 
 ) ٪النمو السنوي ) 

 

 الجهاز المركزي للمعلومات / بنك الكويت الوطني المصدر: 

 
  الميزانية : 2الرسم البياني 

  (من الناتج المحلي اإلجمالي ٪)  

 
 وزارة المالية البحرينية / بنك الكويت الوطني المصدر:

 مطالب البنوك على القطاع الخاص : 2الرسم البياني 
 ) ٪النمو السنوي ) 

 

 البحرين المركزي / بنك الكويت الوطني بنك المصدر: 
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 على أساس سنوي. ٪3 حدودبالمحلي اإلجمالي الفعلي غير النفطي خالل فترة التوقعات 

 

 التضخم

 شهد معدل التضخم األساس تباطؤاً منذ بداية العام الحالي على خلفية تراجع أسعار اإليجارات

على  ٪2.0يقف معدل التضخم العام اعتباراً من شهر أبريل عند والسكنية والمواد الغذائية. 

 ،2013اإليجارات السكنية ارتفاعات جديدة خالل العام  معدل نمو سجلأساس سنوي. وبعد أن 

مقارنة  ،في أبريلعلى أساس سنوي  ٪2.0 ليتراجع مجددا إلى مستويات معتدلة بحدود عاد

معظم التباطؤ الكبير في  ويعزىعلى أساس سنوي.  ٪8.8الذي بلغ  2012بمتوسط العام 

التضخم معدل ومن المتوقع أن يرتفع . السكنية الى زيادة المشاريع السكنية الحكوميةاإليجارات 

األسعار ارتفاع تماشياً مع  ، وذلكفي شريحة المواد الغذائية على المدى القصير الى المتوسط

عتدال في نمو اإليجارات السكنية والتراجع في نمو الشرائ  اال لكن هذا االرتفاع سيقابله. اعالمي

عند مستويات متوقع أن يظل معدل التضخم العام من ال ،تدال النمو االقتصادياع ومع. ألخرىا

    .2013 في ٪3.2 من متراجعاً  ،هذا العام على أساس سنوي ٪2.5ليصل الى ، منخفضة نسبيا

 الميزانية العامة

 بقي لكنه ،مليار دوالر 0.0صل يإلى الضعف تقريبا ل 3102العام في  عجز الميزانية  ارتفع

عجز  تواصلوقد . 3112نمو له منذ العام  أبطأ وتيرةاإلنفاق سجل وقعات بعد أن أقل من الت

 ،2013في  من الناتج المحلي اإلجمالي ٪3.3 ليرتفع إلى للسنة الخامسة على التواليالميزانية 

خالل العام  ٪5ان يرتفع عجز الميزانية الى ما يقارب  من المتوقعو. 2012 في ٪2.0من 

   الحالي والعام القادم وذلك تماشياً مع ارتفاع المصروفات. 

 

 الحساب الجاري

من الناتج المحلي اإلجمالي خالل العام  ٪7.3ارتفع فائض الحساب الجاري بشكل طفيف من 

، وذلك نتيجة ارتفاع الصادرات بشكل طفيف 3102خالل العام  ٪7.2ليصل الى  3103

على أساس  ٪23بواقع  تحسن الصادرات النفطية وارتفاع الصادرات غير النفطية مدفوعا ب

 ٪3.1الى  2012على أساس سنوي خالل العام  ٪9.4سنوي. كما تراجع نمو الواردات من 

االنتاج في  عودةنتيجة تراجع الواردات النفطية بعد ، وذلك 2013في العام على أساس سنوي 

من المتوقع ان  ،وعلى الرغم من تعافي الصادرات غير النفطية .طاقتهالى كامل  حقل أبو صفا

من  ٪6عند  سيبقى مرتفعالكنه  ،أسعار النفط الى تراجع الفائض بشكل طفيف انخفاض ؤديي

      الناتج المحلي اإلجمالي خالل العامين الحالي والقادم.

 القطاع المصرفي

العام الماضي، بعد تراجعه إلى مستويات  تعافيا تدريجيا منذ نهايةاالئتمان المصرفي  يشهد

 ،الماضي مارس في شهر على أساس سنوي ٪5.9االئتمان المصرفي  معدل نمو بلغو دنيا.

نتيجة تنفيذ بعض المشاريع الجديدة باإلضافة الى تحسن  هذه ومن المتوقع ان يحافظ على وتيرته

الثقة في قطاع األعمال. وال يزال نمو القروض الشخصية قوياً منذ منتصف العام الماضي. ولكن 

قد استمر في  ،الذي يشكل جزءاً كبيراً من إجمالي القروض ،نمو القروض في قطاع األعمال

وال  له منذ ثالث سنوات. وتيرة أبطأمسجالً  ،ارسفي م على أساس سنوي ٪1.8 ليبلغالتراجع 

 ٪5.3متراجعاَ الى  ،( منخفضاً نسبياً 2النمو السنوي لعرض النقد بمفهومه الواسع )نمعدل يزال 

على أساس سنوي خالل أول  ٪8ما يقارب  بعد أن بلغ متوسطه ،نوي خالل مارسعلى أساس س

فقد استمر في االرتفاع  (1بمفهومه الضيق )نأما نمو عرض النقد  من العام الحالي. شهرين

٪ على أساس سنوي. ومن المتوقع أن يتحسن عرض النقد على 6.3خالل مارس ليصل الى 

لقطاع المصرفي ل تراجعت الموجودات اإلجماليةكما  المدى المتوسط تماشياً مع زيادة الطلب.

بعض  بنوك التجزئة أصولشهدت وبينما  .على أساس سنوي ٪1.4بواقع و مجددا في مارس

على أساس سنوي خالل  ٪5.1بواقع منخفضة  ،التراجع بنوك الجملةأصول واصلت  ،النمو

أسبوع واحد عند ألجل  األساسيةالمركزي على أسعار الفائدة  البحرين مصرف ويحافظ مارس. 

   . ٪0.25الفيدرالية عند  للفائدة المستهدف سعرالمن أي أعلى قليالً  ،0.5٪

 الماليةاألسواق 

 

  ميزان الحساب الجاري : 3الرسم البياني 
 ( من الناتج المحلي اإلجمالي ٪ ،مليار دوالر ) 

 رويترز / بنك الكويت الوطني المصدر: 

 
 ائتمان القطاع الخاص : 6الرسم البياني 

 ) ٪النمو السنوي ) 

 

 
 السندات: بنك البحرين المركزي / بنك الكويت الوطنيباستثناء  المصدر:

 
 عرض النقد : 7الرسم البياني 

 ) ٪النمو السنوي ) 

 

 رويترز / بنك الكويت الوطني المصدر: 
 
  

 موجودات البنوك التجارية : 2الرسم البياني 

  

 
 بحرين المركزي / بنك الكويت الوطنيبنك ال المصدر:
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حيث ارتفع متوسط مؤشر داو جونز ، شهدت بورصة البحرين انتعاشاً منذ بداية العام الحالي

مسجال  ،على أساس سنوي في الفترة ما بين يناير ومايو من العام الحالي ٪24للبحرين بواقع 

يل أعلى مستوى له منذ أربع تسج إلىالمؤشر  ويتجهالعام الماضي.  تحسنا قويا مقارنة مع

  الى تحّسن الثقة. يشير وهو ما ،سنوات

 

 

 
 أسعار الفائدة الرئيسية  :2الرسم البياني 

 (٪ ( 

 

 رويترز / بنك الكويت الوطني  المصدر: 
 
  

 مؤشر أسواق األسهم  :01الرسم البياني 

 ) مؤشر) 

 

 رويترز / بنك الكويت الوطني  المصدر: 
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