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 األوضاع والتحديات الرئيسية  
 

أبرزت أزمة جائحة كورونا وماا الاا اا ماا الاريجاس اا  أ ا اار 
يلنفط مدى قابلاياة الا اار يلا احارياا ماا يمفاطاعاا  يلاعافار  فالا  
يلصا ريت يلنفطية اا  الاحا الام يلاناعاو طالار يلانافاطا  و  اري يت 
يلعالية يل امة. وحط  ما قبل يلجائحة، الساباباس أ ا اار يلانافاط 

اا  ححاديا يالاطاامت كابالار  اا   2112يلعنخفضة منذ فاا  
يلحسابات يلعالية ويلخارجاياة، وناجاعاس فاناةاا زياا   كابالار  اا  
يمحطياجات يلطعويلية والكاليف يمقطريض. والصادت يلسالاطاات 
لذلك باإلفان فاا بارنااماق الاحا الام يلاطاويزن يلاعاالا  اا  فاا  

ملياريت  ومر ماا يلاناءاري   11، مدفومًا بارال ا  قدره 2112
ا  ماجالال يلاطا ااون يلاخالاياجا ، باةادم يلاو او  حلا  ماويزناة 

. وا  حلا أ ت ح ااحاات يلاعاالاياة 2122مطزنة بحلو  فا  
يل امة يلوير   ا  يلابارنااماق حلا  الضالالام فاجاز يلاعاويزناة قابال 
ظاةااور جااائاحااة كااوروناا، اا ااد الساباال فااو  أمااد أ اا اار يلاناافااط 
يلعنخفضة، وزيا   حجم يإلنفاق الارج يلعلزينية، ا  ب ا  نس اة 

. 2119% ما حجعال  يلناالق يلعحل  اا  فاا  9يل جز اوق 
والسبل ي طعرير فجاز يلاعاويزناة اا  الاريعام  ارياس لالاد اون باعاا 

، 2119% ما حجعال  يلناالق يلعاحالا  اا  فاا  111 طجاوز 
وما يلعطوقس أن  رالفس ا  يلسنويت يلع ابالاة اا  ظال  اخااماة 

 حجعال  يمحطياجات يلطعويلية.
و ذي يلو س يلص ل فل    لد يمقطصا  يلكل  ويلعالية يل امة،  
يز ي   و ًي ما جري   دمة أ  ار يلنفط يلعاناخافاضاة ويلاطادي اياات  
يلصحية ويمقطصا ية لجائحة كورونا. وي طجابس يلحكاوماة  اريا اًا  
بط ديم  فم  لولاة لالا اطاافاات ويم ار يلاعاتاياةاياة يلاعاطاضارر  ماا  
حجري يت يإلطاق، وا  يآلونة يماللر ، ما الا  يلطوالر يلحثلث  
لل احات للحد ما ينطةار يلفلروس. ومس ذلك، اإن حزمة يلطاحافالاز  
 يلااعااالاا  ويلااناا اادح يلااطااا   ااباالاا  حااجااعااةاااا يإلجااعااالاا  أعااثاار ماااا  

% ما حجعال  يلناالق يلعحل ( يلط   63 مليار   نار بحرين  )   2.4
،  2121أ الاالااس بةااكاال الااريعااعاا  ااا  مااارس/ ذير ويااولاالااو/الااعااوز  

لطخفيف ال الر يلجائحة، ار س  اواوفاًا ح ااعاياة فالا  أو اا   
مالية فامة مزفزفاة باالافا ال، وماا أا ناةاا أن الازياد ماا  ا او اة  
الح لم أ ديم برنااماق الاحا الام يلاطاويزن يلاعاالا  يلاعاحاد   ماا قابال  

 يلجائحة ا  يلوقس يلعنا ل.  
والااباارز يلصاادمااات أ ااعاايااة يلااطاا ااجاالاال باااإل اااحااات يلاارئاايااساايااة 
يلعطوالا  ا  يلبرنامق، بعا ا  ذلك يلاحاد ماا يلا اجاز يلاعاز وج 
لضعان ي طعريرية يل در  فل  الحعل يلد ا والخافاياف يلضاواو  
فل  يمحطيافيات. وا  يلاوقاس نافاساو،  اطاويجاو يإل ااحاات 
يلريمية حل  م الاجاة أو اا  يلاعاالاياة يلا ااماة يلضاتايافاة وزياا   
يلنعو   و ات، ا   او  ناءاا  يلادفام يلساخا  يلاذح الاطا ا او 
يلحكومة ا   ياق ماا ماحادو ياة يلاعاوير  يلاعاالاياة، و اخااماة 
يلد ا يل ا  و جعال  يمحطياجات يلطعويلاياة. واا  يلاوقاس يلاذح 
الطرح عيو يل حريا يلل ااحاات باوالالار   اريا اة،  اياكاون يلا اطاا  
طلر يلنفط  يل ائم فل  يلخدمات أما  فعالاياة ماويزناة ماا بالاا 
ي طئنام يلسفر ويحطوي  يلفالاروس، والاا اة يمأاكاا  يلاجاد اد  
منو. ويرجس يلفاضال اا    انااماياكاياة يلاطاناوياس يمقاطاصاا ح اا  
يل حريا حل   الولةا ا  مجا  يلاخادماات يمباطاكاارياة يلا االاعاياة 
ويلخدمات يلطجارية كثيفة يل اعاالاة، ولاكاناةاا ماا نااحاياة أالارى، 
الويجو  تيًا حثلثًا ما بلدين أالرى اا  ذلاك يلاعاجاا ، ماعاا قاد 

  ؤ ح حل  الآعل  ريس ا  ملزالةا يلنسبية. 

 
 
 التطورات األخيرة  
 

ما يلعطوقس أن يا اانا  يمقاطاصاا ، يلاذح  اويجاو أزماة ماطا اد   
، الاحاس الا االار 2121% ا  فا  4.2يموجو، ينكعاأًا بنس ة 
% )فل  أ ااس  اناوح ما اارن( اا  2يمنخفاض يلحا  بنس ة 

يمقطصا  طلر يلنفط ، و امالص يلعط لم ب طاف  يلاخادماات 
ويلسااياااحااة أااد اادح يم ااعاايااة. وأااةااد حجااعااالاا  يلااناااالااق يلااعااحاالاا  

% ا   و  ي طاعارير الاحاد اد حناطااج 2.1يلنفط  الريج ًا بنس ة 
يلنفط بعوجل يالفاق الافاا يإلناطااج كأو اك أك. وأ ى  ا ا  

 البحرين

عانس يم طريبات يلكبلر  يلط   احبس جائحة الروس 
(، اضًا فا يلةبو  يلحا  19-عورونا يلعسطجد )عوالد

ا  أ  ار يلنفط، أد د  يلوف   فل  يقطصا  يل حريا 
، حلث زي  يل جز ا  يلعالية يل امة 2121ا  فا  

ويلحساب يلخارج  الفاقعاً، ب د أن كان فل  فريم 
. وما يلععكا أن الطحسا 2119يلطريجس الا  فا  

 ااق يلعسط بل حذي ما الويارت حمكانية يلحصو  فل  
يلل احات فل  نطاق وي س، ويرالف س أ  ار يلنفط، 

وكان  ناك يلطزي  بطنفلذ يلسيا ات يلعحد   ا  برنامق 
الح لم يلطويزن يلعال ، الا ة اللك يلعط ل ة بع الجة 

أوجو يلجعو  ا  يلعويزنة، وال ديم  فم ما يلعالية يل امة 
للفئات يمعثر يحطياجاً ويمول  بالرفاية. والرال ط مخافر 
يلططوريت يلسلبية بزيا   الفة  حامت يإل ابة بفلروس 

عورونا، ويلط لل ا  أ  ار يلةلدروكر ونات، ويلط الر 
 ا  النفلذ ح احات يلعالية يل امة.

 يل عليات يلحكومية يل امة /البحرين  2الشكل  يلنعو يلسنوح إلجعال  يلناالق يلعحل  يلحقي   /البحرين  1الشكل 
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 2121% ا  فاا  2.3فلل يلعسطةلكلا حل  ينكعاش بنس ة 
 )فل  أ اس  نوح م ارن(.

ويلويقس أن الديبلر يلطخفيف يلعال  ويلن دح طلر يلعسبوقة يلاطا  
يالخذت للحد ما يلطدي يات يلناجعة فا جائحة كورونا، اضاًا 
فا يلةبو  يلحا  ا  أ  ار يلنفاط وماا  ااحا او ماا حاد ماا 
قدريت يإلنطاج يلنفط ، أ ت حل  الو يس فاجاز يلاعاالاياة يلا ااماة 

% مااا حجااعاالاا  يلاناااالااق 11يإلجاعااالا  بساارفاة حلا  أعااثار مااا 
. 2119يلعحل ، ب د يلطاحاساا يلاذح كاان قاد حادا اا  فاا  

والةلر يلط د ريت حل  أن نس ة يلد ا يل ا  حل  حجاعاالا  يلانااالاق 
، و او ماا يا اكال 2121% اا  فاا  166يلعحل  قد بالاواس 

و س يلعالية يل امة يلويق ة الحاس  اواو  كابالار ك كاعاا كااناس 
 يحطياجات يلطعويل كبلر  ا  يلع ابل. 

ووا ًا للاطا اد اريت ااإن فاجاز يلاحاسااب يلاجاارح قاد الاد اور ماا 
حلا  أعاثار  2119% ما حجعال  يلناالق يلعحل  ا  فاا  2.1
، ويارجاس 2121% ما حجعال  يلناالق يلعحل  اا  فاا  9ما 

ذلك ا  يلع ا  يمو  حل  ينخفااض حاا  اا   اا ريت يلانافاط، 
(. 2119% ما حجعال  يلصا ريت )44ويلط  العثل أعثر ما 

ععا الةالار يلاطا اد اريت حلا  يناخافااض يمحاطاياافاياات ماا يلانا اد 
أةر ما يلاوير يت طالار يلانافاطاياة اا   1.2يمجنب  حل  نحو 

 .2121نةاية فا  
وال اد بايااناات يلافا ار قالالالاة. والارجاس أحادا يلابايااناات يلاعاطااحاة 

. وواا اًا 2119لل حريا فا يل عالة حل  يلر س يلثان  ماا فاا  
لااةاالاائااة الاانااءااياام  ااوق يلاا ااعاال، اااإن يلاا ااعااا  يمجاااناال يةااكاالااون 

ما حجعال  يل عالة ا  يلبا . وكاان فاد  يلا احاريانالالاا  21%

 2119يل امللا ا   بو  قبل يلجائحة )يلر س يلثان  ما فاا  
(. و ااالااعااثاال، ينااخاافااا مااطااو ااط يمجااور 2112ماا ااارنااة باا ااا  

% عيعاا بالاا يلار اس يلاثاانا  1.1يلةةرية بلا يل حرينللا بنس ة 
 . 2119وفا   2112ما فا  

 
 
 اآلفاق المستقبلية 
 

الااطااوقاا  يآلااااق يلااعااسااطاا ااباالاايااة لاالاا ااحااريااا فاالاا  أوجااو فااد  يلااياا االااا  
يلعارالا اطاة باالاجاائاحاة، واا االاياة يلاطاطاتايام، والاطاور أ اويق يلانافاط  
يلاا ااالااعاايااة وفااعاالاايااة يإل اااح. ومااا يلااعااطااوقااس أن  اانااطاا اا  يلاانااعااو  

، بادفام ماا  2121% اا  فاا   6.6يمقطاصاا ح الادرياجاياًا حلا   
يمنط اش ا  يلنةا  طلر يلنفط ، اعا أ ن فارح يلاطاطاتاياعاات  
 ري ًا أن ي زز يلا اطاافاات يمعاثار الضاررًي ماا يلاجاائاحاة. وماا  

% اا  يلاعاطاو اط فالا   6يلعطوقس أن يءل يلنعو مطوي  ًا بنس ة  
يلعدى يلعطو ط، نءرًي لطديبلر يلط ة  يلاعاالا  يلاطا  الا اد باعاثااباة  

 فويمل م اعسة ال وق جةو  الديرك يممور ب د ينطةا  يلجائحة. 
ومس غياب يإل احات يلةيكلية ُ طوقَّس أن يءل فجز يلعويزنة 

اا  ظال  2121% ما حجعالا  يلانااالاق يلاعاحالا  اا  11فند 
حدوا الا اام ماطاوي اس اا  أ ا اار يلانافاط. واا  أفا ااب  اذه 
يلجائحة، ما يلاعاعاكاا الضالالام يلا اجاز يلاعاالا  الادرياجاياًا، ماا 
الا  ح احات يلعالاياة يلا ااماة يلاعاساطاعار ، والاحاسالاا الاوجاياو 
يلدفم ا  حفار برنامق الح لم يلطويزن يلعاالا ، بااإل ااااة حلا  
الطوير موير  جد د  ما يلنفط ويلاوااز. ولاكاا ماا يلاعاطاوقاس أن 

الرالفس نس ة يلد ا حل  حجعاالا  يلانااالاق يلاعاحالا  حلا  أعاثار ماا 
، وأن الءل مرالف ة ا  اطر  يلطوق اات، 2121% ا  فا  166

معا ي ن   اعاناًا ي اطاعارير يمحاطايااج حلا  الاعاوياات  اخاعاة. 
وما يلعرجح أن يسطعر يل جز يلكبلر ا  يلحساب يلجارح اا  

و ن كااان بااعااسااطااويااات ماا ااطاادلااة باا ااا  2126-2121يلاافااطاار  
 يلة   بفضل يلطحّسا يلعطوي س ا  أ  ار يلنفط. 

والاارالاا ااط يلااعااخااافاار يلاارئاايااساايااة يلااطاا  الااةااد  يآلااااق يلااعااسااطاا ااباالاايااة 
بااحاطاعاامت الاكارير حاامت الافاةا  ااالاروس كاوروناا، ويلاطا  قااد 
اللجئ حل  حفا   ارض الديبلر يمحطوي  ويإل رير باآاااق يلاناعاو 
طاالاار يلااناافااطاا . و االااؤ ح يلااعاازيااد مااا يلااطااريجااس ااا  أ اا ااار 
يلةلدروكر ونات )فل   بلل يلعثا ، حذي كان يل رض يلا االاعا  
أفل  كثلرًي ما يلط اا  ا  يلطلل( حل  يلحد ما يلحلز يلعطاح 

 ا  يلعالية يل امة يلاز  م طي اب يلعزيد ما يلصدمات.
وقد اللفس جائحة كورونا ويإلجري يت يلاعاطاخاذ  لالاطاخافاياف ماا 
ينطةار ا  اارًي  لبية فل  قطافاات ماثال يلسايااحاة ويلاخادماات، 
يلط  ال د مصا ر مةعة للطةولل والنويس يمقطصاا . و الاطاوقا  
ال اا   وق يل عل فلا   ارفاة الاوزياس يلالا ااحاات، لايال فالا  

اا    –ا  حالة يلسيااحاة   –يلص لد يلديالل  ا ط، ولكا كذلك 
يلععلكة يل ر ية يلس و ية وطلر ا ما يم ويق يلكبلر  يلط  الا اد 
ما يلعصا ر يلط للدية لالاسافار حلا  يلا احارياا مطاريض يلا اعال 
ويلطرعيو. و ذه يلبلدين لد ةاا  ا  يمالارى ماحافاءاة مةاروفاات 

  ياللية ل طا  يلخدمات الناال بةا يل حريا فل  نحو مطزي د.

 يلطولر يلسنوح بالنس ة يلعئوية ما لم ُ ذَكر طلر ذلك( ) مؤأريت  ااق يمقطصا  يلكل  ويلف ر /البحرين  2الجدول 


