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 أبرز النقاط

 .تعهد الحكومات الخليجية بتقديم عشرة مليارات دوالر لمساعدة البحرين في برنامج االستقرار المالي واستعادة ثقة األسواق 
  تكشف برنامج التوازن المالي والذي يتضمن حزمة طموحة لخفض التكاليف وغيرها من تدابير اإلصالح التي تستهدف التخلص البحرين

 .2022% من الناتج المحلي االجمالي بحلول 82من عجز الميزانية وخفض الدين العام إلى 
 القيمة المضافة وقانون التقاعد، قبل انتخابات نوفمبر. مجلس النواب يوافق على برنامج االستقرار المالي ويقر مسودة قانون ضريبة 
 مبادلة مخاطر عدم اتسعت هوامش أسعار بيع السندات الحكومية و إجراءات اإلصالح تأتي في أعقاب عدة أشهر من التوترات، تزايد خاللها

 وتعرض الدينار البحريني للضغوط.السداد 
  يساهم تعافي أسعار النفط واالستثمار في المشروعات التنموية في تعزيز النمو.من المقرر أن تتحسن االفاق المستقبلية وأن 

 الفقيردانا  >
 اقتصادي
+965 2259 5373, 

danafakir@nbk.com 

 عمر النقيب >
 إقتصادي أول

 +965 2259 5360, 
omarnakib@nbk.com 

 االقتصاد تحت المجهر
االقتصاديةإدارة البحوث    I   5 2018 نوفمبر  

 البحرين

تحسن االفاق المستقبلية للبحرين على خلفية دعم الدول الخليجية واإلصالحات 

 المالية

بعد أشهر من المباحثات، وافقت كل من السعودية واإلمارات والكويت على 

مليارات دوالر على مدى خمس سنوات،  10تقديم دعٍم ماليٍ للبحرين بقيمة 

لتعزيز الوضع المالي للمملكة واستعادة ثقة المستثمرين. ويبدو أن برنامج 

المساعدة يتوقف على اتخاذ المملكة إلجراءات تستهدف خفض النفقات العامة 

وزيادة اإليرادات غير النفطية. حيث أنه فور اإلعالن عن حزمة المساعدات، 

رينية بكشف النقاب عن برنامج التوازن المالي وما يتضمنه قامت الحكومة البح

من مجموعة من اإلصالحات التي تستهدف التخلص نهائياً من عجز الموازنة 

% من الناتج المحلي اإلجمالي 8من مستواه الحالي البالغ  2022بحلول العام 

ي % من الناتج المحلي اإلجمالي. وف82% إلى 90وخفض نسبة الدين العام من 

حين يستهدف برنامج التوازن المالي تحقيق أهداٍف طموحة ومليئة بالتحديات 

تتمثل في كبح اإلنفاق العام وخفض الدين العام للمملكة، شهدت االفاق المستقبلية 

للبحرين تحسناً على خلفية االطمئنان لموافقة مجلس النواب مؤخراً على مشروع 

ون التقاعد، بما يسلط االضواء على قانون ضريبة القيمة المضافة وتعديل قان

 مدى الجدية والعزم الذي تتعامل به السلطات مع تلك األمور.

 

تشكك األسواق في االستقرار المالي للبحرين وسط ارتفاع مستويات الدين 

 وتراجع االحتياطات الخارجية

تصاعدت المخاوف في شهر يونيو الماضي بشأن مدى استدامة ارتفاع مستويات 

وقدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها المالية وسط تزايد عمليات بيع الدين 

السندات الحكومية وارتفاع عالوة المخاطرة وزيادة الضغوط على الدينار 

البحريني في أسواق العمالت األجنبية. حيث ارتفعت عائدات السندات الحكومية 

لنقدية لالحتياطي لخمسة أعوام منذ شهر أبريل، مع برنامج تشديد السياسات ا

% في أواخر يونيو، بالتزامن مع 9الفيدرالي األمريكي، لترتفع إلى أكثر من 

% من الناتج المحلي 90تزايد قلق المستثمرين حيال الدين العام البالغ نحو 

سبق  وقداالجمالي بعد عدة سنوات من ارتفاع مستوى العجز في الموازنة. 

فقط على أذونات الخزينة  ، معتمدةشهورلمصر أن امتنعت عن طرح سندات ل

 19.2بيانات البنك المركزي أن الحكومة جمعت حيث أظهرت . األجل القصيرة

جنيه مصري األحد الماضي في مزاد ألذونات خزينة مدتها ثالثة وتسعة مليار 

أشهر. وبالرغم من انطواء هذه االستراتيجية على مخاطرة، فإنها تعطي 

مزادات السندات على أمل أن تتمكن من طرح السندات الحكومة مجاال إللغاء 

 بأسعار أقل مع استقرار الوضع في األسواق الناشئة.

 سنوات 5العائد على سندات الحكومة المستحقة خالل : 1الرسم البياني 

(٪) 

 

 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
 

وتفاقمت مخاوف المستثمرين بشأن قدرة البحرين على الدفاع عن ربط سعر 

الصرف الثابت لعملتها في ظل استمرار تراجع احتياطيات العملة األجنبية 

شهراً مقابل الدوالر  12للمملكة. حيث كان سعر صرف الدينار البحريني لمدة 

مقارنة بسعر ) 0.382عاماً عند  17األمريكي قد سجل أدنى مستوى له منذ 

 دينار بحريني مقابل الدوالر(.   0.376الدينار الرسمي 
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 شهر 12سعر الصرف األجنبي اآلجلة على مدى : 2الرسم البياني 

 (البحريني مقابل الدوالرالدينار )

 

 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
 

احتياطي المملكة من النقد األجنبي، الذي تراجع بشكل مطرد منذ العام  وانخفض

مليار دوالر في يوليو، قريباً من  1.32بعد انهيار أسعار النفط، إلى  2014

مليار دوالر، إلى ما يكفي بالكاد  1.27عاًما عند مستوى  16أدنى مستوياته منذ 

من مدة التسعين يوماً التي لتغطية أربعين يوما من الواردات، وهو أقل بكثير 

 يعتبرها صندوق النقد الدولي على سبيل المثال الحد األدنى.

 احتياطيات النقد األجنبي: 3الرسم البياني 

 

 

 مصرف البحرين المركزي: المصدر
 

ومن جهة أخرى، فان أسعار مبادلة مخاطر عدم السداد الرئيسية للدين الحكومي 

لمدة خمس سنوات، والتي تميل إلى أن تكون من اهم مقاييس المخاطر السيادية، 

نقطة أساس منذ بداية العام حتى شهر أكتوبر، وصوالً إلى  290قفزت بواقع 

 . 2009مستويات لم تشهدها منذ األزمة المالية في العام 

شهر مارس الماضي، كانت هناك إشارات مبكرة تلمح ببدء األسواق في  ومنذ

الشعور بعدم االرتياح بشأن األوضاع المالية للمملكة وشروعها في اخذ تلك 

المخاطر اإلضافية في االعتبار. ولم يكن هناك وقتها اقباالً كبيراً على انجاز 

باعتبارها جزءاً من اإلصالحات كما لم يتم طرح ضريبة القيمة المضافة بعد، 

 اتفاقية موحدة لدول مجلس التعاون الخليجي.

كما كان هناك تقدماً بسيطاً فيما يتعلق بطلب السلطات لتمويل إضافي من دول 

مجلس التعاون الخليجي بخالف تلك األموال المخصصة بالفعل لمشاريع البنية 

كون من حزمة التحتية واإلسكان تحت مظلة برنامج التنمية الخليجي الذي يت

 2011مليارات دوالر قدمت إلى البحرين وعمان في العام  10مساعدات بقيمة 

والتي كانت المحرك الرئيسي  -لمساعدة البلدين على الوفاء بالوعود الحكومية 

 للنمو غير النفطي في البحرين.

 سنوات 5مبادلة مخاطر االئتمان السيادية المستحقة في : 4الرسم البياني 

 أساس( )نقاط

 

 تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
 

ظل تلك الظروف، اضطرت البحرين لتعليق خططها إلصدار سندات  وفي

تقليدية وصكوك طويلة األجل، نتيجة سعي المستثمرين إلى طلب عوائد أعلى. 

عوضاً عن ذلك، قامت المملكة بإصدار صكوك ألجل استحقاق سبع سنوات 

% على 5.25%، أعلى من العائد البالغ 6.875بقيمة مليار دوالر بعائد 

مليون  850بقيمة  2017التي تمكنت المملكة من طرحها في ديسمبر  الصكوك

سنوات. كما ألغيت خطة الهيئة الوطنية للنفط والغاز  8دوالر ألجل استحقاق 

إلصدار أدوات دين بقيمة مليار دوالر بسبب عزوف المستثمرين. ولم تتمكن 

االت الحكومة البحرينية من التفاوض على أسعار أفضل نظراً لتصنيف وك

 Bالتصنيف الرئيسية الثالث لسنداتها دون درجة االستثمار، ستاندرد اند بورز  )

 ( .-BB( وفيتش )B2+( وموديز )

 دول الخليج تساهم في تهدئة األسواق من خالل تقديم الدعم المالي للبحرين

في الوقت الذي تواجه فيه البحرين إمكانية فقدان قدرتها على الحصول على 

رتفاع تكاليف االقتراض إلى مستويات غير مسبوقة، أعلنت السعودية التمويل، ال

والكويت واإلمارات تقديم حزمة دعم مالي متكاملة للمملكة. ولم يتم آنذاك 

الكشف عن التفاصيل، إال أن تدخل دول مجلس التعاون الخليجي كان جوهرياً، 

 لتقاط أنفاسها.مما ساعد على تهدئة األسواق المتوترة ومنح المملكة مجاال ال

أكتوبر  4ومنذ ذلك الحين، تمت بلورة بعض التفاصيل، حيث تم اإلعالن في 

مليارات دوالر، ومن المرجح أن يكون  10عن إجمالي المبلغ الذي يصل إلى 

مزيجا من القروض والودائع والمنح التي يتم تقسيمها إلى دفعات تمتد على مدى 

يار دوالر متوقعة قبل نهاية العام. ومن مل 2خمس سنوات. وتبلغ قيمة أول دفعة 

المرجح أن يتوقف حصول البحرين على دفعات إضافية وفقاً لتطبيقها لبعض 

 اإلصالحات.

مليارات دوالر تكفي لتغطية معظم الديون  10إن قيمة الحزمة المالية البالغة 

ى وحت 2018الخارجية للمملكة والتي تستحق السداد من الربع الرابع من العام 

مليار دوالر. ويأتي في صدارة تلك  12بقيمة إجمالية تقدر بحوالي  2022العام 

مليون دوالر مستحقة السداد في نوفمبر.  750االلتزامات تسديد صكوك بقيمة 

وكانت الشكوك حول قدرة البحرين على تغطية التزاماتها في األجل القريب من 

 لتي شهدها شهر يونيو.  أهم العوامل المحفزة لعمليات البيع المكثفة ا

0.375

0.376

0.377

0.378

0.379

0.380

0.381

0.382

0.383

0.384

0.385

0.386

0.375

0.376

0.377

0.378

0.379

0.380

0.381

0.382

0.383

0.384

0.385

0.386

    أكتوبر     يوليو     أبريل     يناير 

سعر الصرف المرتبط 

الرسمي

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

    أغسطس     أغسطس     أغسطس     أغسطس 

مليار دوالر عدد أشهر الواردات

0

100

200

300

400

500

600

0

100

200

300

400

500

600

    أكتوبر     يوليو     أبريل     يناير 



 
  
 
 
 
 
 

 

 T: (965) 2259 5500, F: (965) 2224 6973, econ@nbk.com, © 2018 NBK                                           www.nbk.com 
 

إال أن تدخل الدول الخليجية في الوقت المناسب، قد أتى بثماره المرجوة، أي 

تهدئة مخاوف المستثمرين واستعادة قدرة البحرين للوصول إلى األسواق. ومنذ 

أن بلغت هوامش أسعار مبادلة مخاطر االئتمان ذروتها في يونيو، عادت مرة 

نقطة أساس، وارتفعت السندات الحكومية مع  280أخرى للتراجع بواقع  

انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية ألجل خمس سنوات بما يزيد قليالً 

نقاط مئوية، كما تراجع أيضاً الضغط على ربط العملة المحلية بالدوالر  3عن 

 األمريكي.

اع إال أن اإلنجاز الحقيقي لحزمة الدعم يكمن في تشجيع البحرين على اإلسر

ببعض اإلصالحات المالية واالقتصادية المتأخرة التي كانت قد اقترحت سابقا 

 .2030كجزء من الرؤية االقتصادية 

 خدمة الدين الخارجي: 5الرسم البياني 

 )مليار دوالر(

 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيو  تومسون رويترز داتاستريم: المصدر
 

طموحة لتحقيق التوازن المالي وخفض البحرين تكشف عن مجموعة إجراءات 

 الدين العام

صفحة بعنوان برنامج التوازن المالي  33أصدرت المملكة تقريراً مكون من 

فور صدور إعالن دول مجلس التعاون الخليجي، مما دفع بالكثيرين إلى 

افتراض أن عرض المساعدات المالية مرتبط بالفعل بتنفيذ هذه اإلصالحات، 

الحكومة البحرينية من خاللها التخلص من عجز الموازنة وخفض والذي تعتزم 

 .2022% من الناتج المحلي اإلجمالي بحلول العام 82الدين العام إلى 

 ميزان المالية: 6الرسم البياني 

 )نسبة من الناتج المحلي(

 

 تقديرات بنك الكويت الوطنيو  وزارة المالية البحرينية: المصدر
 

وقد تم تحديد ستة مبادرات رئيسية تعتزم البحرين من خاللها توفير ما يعادل 

مليار دوالر( على مدى السنوات الخمس  2.1مليون دينار بحريني ) 800

( طرح 2( تقليص المصروفات التشغيلية الحكومية، )1المقبلة تتمثل فيما يلي: )

كفاءة هيئة الكهرباء  ( زيادة3برنامج التقاعد االختياري لموظفي الحكومة، )

عن  2022والماء لتحقيق التوازن بين إيراداتها ومصروفاتها بحلول العام 

( تعزيز كفاءة وعدالة الدعم الحكومي المباشر 4طريق تعديل التعريفات، )

( تحسين كفاءة اإلنفاق 5للمواطنين ذوي الدخل المنخفض إلى المتوسط، )

وتعزيز المساءلة داخل الدوائر   ( تسهيل اإلجراءات الحكومية6الحكومي )

الحكومية وزيادة اإليرادات غير النفطية. كما يتضمن البرنامج تأسيس هيئات 

 جديدة لإلشراف على المشتريات وإدارة الدين الحكومي ضمن وزارة المالية.

ووفقا لبرنامج التوازن المالي، يرجع السبب األساسي لهذا العجز إلى أن 

ة لم تتمكن من مواكبة التنويع االقتصادي. فخالل الفترة ما اإليرادات غير النفطي

، وبينما ارتفعت حصة القطاع غير النفطي كنسبة 2007و 2002بين األعوام 

% 82مليار دينار بحريني( إلى  3.5% )58من الناتج المحلي اإلجمالي من 

فعل مليار دينار بحريني( مع مواصلة المملكة لجهود التنويع، تقلصت بال 10.2)

% 33مساهمة اإليرادات غير النفطية إلى إجمالي اإليرادات الحكومية من 

 مليار دينار بحريني(. 0.55% )25مليار دينار بحريني( إلى  0.33)

 الدين العام: 7الرسم البياني 

 )مليار دوالر(

 

 وزارة المالية البحرينية: المصدر
 

وأشارت السلطات إلى أن االعتماد المتزايد على العائدات النفطية وانخفاض 

معدل نمو اإليرادات غير النفطية أدى إلى تسجيل عجز مالي بصفة سنوية منذ 

األزمة المالية. وكان مستوى العجز الذي سجلته موازنة البحرين خالل العامين 

توى منطقة دول مجلس الماضيين من أكثر مستويات العجز ارتفاعاً على مس

 التعاون الخليجي.

 تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي سيمثل تحدياً...

وسيكون من أهم األهداف الجوهرية للبرنامج قيام البحرين بتقليص المصروفات 

، أو ما يعادل 2022مليون دينار بحريني حتى العام  800الحكومية بواقع 

إلى أن يصل إلى  2018الناتج المحلي اإلجمالي في العام  % من26.6

 .2022% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 19.5

وفي حين اتخذ اإلنفاق الحكومي مساراً تراجعياً منذ أن بلغ ذروته عند نسبة 

على خلفية بعض  2015% من الناتج المحلي اإلجمالي في العام 30.4

عم وتقليص النفقات الرأسمالية، إال انه سيتعين التخفيضات المحدودة في الد

توفير المزيد من المدخرات حتى تصل الحكومة إلى هدفها. كما تم اقتراح 

% من القيمة اإلسمية للنفقات الجارية، بما في ذلك بعض البنود 11تخفيض 
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الحساسة سياسيا مثل األجور والدعم. فقد يكون من الصعب خفض األجور، 

 %( من إجمالي اإلنفاق المتكرر.40زء األكبر )حوالي والتي تشكل الج

 المصروفات الحكومية: 8الرسم البياني 

 )نسبة من الناتج المحلي(

 

 وزارة المالية البحرينية: المصدر
 

عالوة على ذلك، هناك مخاطر على الطلب المحلي وثقة المستهلك نتيجة لتسريع 

إن خفض اإلنفاق كنسبة من الناتج المحلي اإلجمالي بنسبة  وتيرة التقشف. حيث

نقاط مئوية على مدى أربع سنوات فقط ال يستهان به. كما يمكن أن تكون  7

التخفيضات المقترحة ضمن برنامج التوازن المالي بالنسبة للمصروفات 

% شديدة الحدة، ومن الممكن أن ينتج عنها تأثير سلبي قد 38الرأسمالية بنسبة 

ينعكس على معدالت نمو اإلنتاجية على المدى المتوسط إلى الطويل. إال أنه 

على الرغم من ذلك، فإن تطبيق مثل هذه التدابير، سينعكس إيجاباً على توقعات 

المستثمرين األجانب وأن يقوم القطاع الخاص بدور أكثر من كافي لتعويض 

انون يسمح للشركات تراجع القطاع العام. كما وافقت البحرين أيضاً على ق

األجنبية بإنشاء شركات تابعة مستقلة في المملكة سعياً لدعم تدفقات االستثمار 

 األجنبي في نهاية المطاف، وخلق المزيد من فرص العمل وترسيخ النمو.

ولكن تبقى بعض التساؤالت حول إمكانية البحرين زيادة اإليرادات غير النفطية 

% من الناتج 2.5-2المالي بنسبة تتراوح ما بين  التي يستهدفها برنامج التوازن

% 5المحلي اإلجمالي، وال سيما من خالل طرح ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

اعتباًرا من بداية العام المقبل. فمن غير المتوقع أن تحقق ضريبة القيمة المضافة 

% من 1مليون دوالر( أو حوالي  500مليون دينار بحريني ) 188.5أكثر من 

الناتج المحلي اإلجمالي، لذا ستحتاج الحكومة إلى تأمين مصادر بديلة للدخل 

 غير النفطي في المستقبل القريب لتحقيق هذا الهدف.

 ... إال أن تحقيق هذه األهداف ليس مستعصياً 

وبينما توجد تحديات كبيرة، إال أنه هناك أيضاً إمكانية لعكس المسار. كبداية، 

لت على تأييد مجلس النواب على مبدأ برنامج التوازن يبدو أن الحكومة قد حص

المالي إن لم يكن على كافة تفاصيله في هذه المرحلة. فبعد استدعاء المجلس من 

أكتوبر النعقاد دورة "استثنائية"، وافق المجلس على مشروع قانون  7عطلته في 

قيع على % وتعديل قانون التقاعد. ويمهد التو5ضريبة القيمة المضافة بنسبة 

مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة الطريق لفرض الضريبة ألول مرة في 

، في حين أن تعديل قانون التقاعد يتضمن تقليص معاشات ومكافآت 2019العام 

التقاعد للوزراء وأعضاء مجلس النواب والمستشارين البلديين. لذلك من 

ترتفع اإليرادات المرتقب أن تشهد المصروفات مزيداً من االنخفاض وأن 

 مستقبلياً.

 

ويبدو أيضاً أنه قد تم تسريع الحصول على تلك الموافقة قبل االنتخابات 

نوفمبر، ربما سعياً لتأمين الحصول على  24البرلمانية المقرر إجراؤها في 

حزمة المساعدات الخليجية في أقرب وقت. وبالتأكيد فإن بعض الجماعات 

، إال ان الحصول على بعض الدعم السياسي المعارضة قد قاطعت هذه الجلسة

بتلك السرعة يعد خطوة هامة، مما يؤكد التزام الحكومة باإلصالحات المقترحة 

 ضمن برنامج التوازن المالي.  

إال أن اإلجراءات األخيرة لم تأتي من فراغ، بل تتناسب مع برنامج اإلصالح، 

األمر الذي يخفف من وطأة ، 2018الذي  بدأ تطبيقه بوتيرة متسارعة في العام 

التحديات. فعلى سبيل المثال، في بداية العام الحالي تَم فرض الضريبة االنتقائية 

على التبغ والمشروبات الغازية )كجزء من االتفاقية الموحدة لدول مجلس 

 التعاون الخليجي(، سعياً لزيادة اإليرادات غير النفطية.

الستثمار في الطاقة وتطوير قطاعات ثم أعقبت السلطات ذلك بإطالق صندوق ل

النفط والغاز على نطاق يشمل المراحل االستكشافية والنقل والتصنيع والتكرير. 

وتم جمع رأس مال بقيمة مليار دوالر من المستثمرين المحليين واإلقليميين 

والدوليين. وسوف يستفيد الصندوق أيضاً من اكتشافات النفط والغاز التي أُعلن 

أنه تم اكتشاف ما يصل  2018راً في البحرين. حيث أُعلن في أبريل عنها مؤخ

تريليون قدم مكعب من  20مليار برميل من النفط الصخري وحوالي  80إلى 

الغاز الطبيعي في أحد األحواض البحرية. وتستهدف البحرين االستفادة نقدياً من 

ساعدة شركات تلك االحتياطيات الجديدة في غضون السنوات الخمس القادمة بم

النفط العالمية. وسيكون من شأن موارد الطاقة الجديدة المساهمة في تعزيز ثقة 

 المستثمرين وتخفيف القيود المالية للبالد.

، التي تتضمن أكثر 2030كما سيساهم التنفيذ الجيد لرؤية البحرين االقتصادية 

القطاعات  مليار دوالر من المشاريع التنموية ذات أولوية عالية في 32من 

النفطية وغير النفطية، في تعزيز وتنويع االقتصاد، وخلق المزيد من فرص 

 العمل، وجذب المزيد من االستثمارات األجنبية.

ويعد القطاع المالي ضمن القطاعات الواعدة التي من المقرر أن يكون له 

مساهمة كبيرة في جهود التنويع واإلصالح االقتصادي في البحرين، حيث يعد 

اني أكبر قطاع اقتصادي بعد النفط، ويتوقع له أن يحقق تقدماً السيما في مجال ث

 االبتكار التكنولوجي المالي.

ومقارنة بالمراكز المالية الرئيسية األخرى في المنطقة، تتمتع البحرين بمزايا 

أكبر من حيث التكلفة. ففي واقع األمر، وفًقا لمجلس التنمية االقتصادية في 

عتبر تكلفة ممارسة األعمال التجارية في القطاع المالي في المملكة البحرين، ت

 % مما هي عليه في دبي.40أقل بنسبة 
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