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المقدمـــة

ــر المســتمر لخدماتهــا بمــا يحقــق تطلعــات مشــتركيها نحــو  ــى التطوي ــاض عل ــة بالري ــة الصناعي ــة التجاري تعمــل الغرف

خدمــات مســتدامة ومتطــورة ، وإلــى جانــب خدمــة قطــاع األعمــال بوجــه عــام ، وقــد ارتــأت الغرفــة إصــدار هــذا التقريــر 

لتلبيــة الحاجــة إلــى إيجــاد مرجــع دوري يوضــح أهــم التطــورات االقتصاديــة ذات التأثير علــى الحركــة االقتصاديــة بالمملكة 

بمــا يعيــن علــى تتبــع مجريــات األحــداث االقتصاديــة والتعــرف علــى مردوداتهــا وآفاقهــا المســتقبلية .

ويســر الغرفــة أن تقــدم التقريــر االقتصــادي ، وهــو يغطــي الفتــرة 2013-2014م مــع توقعــات للعــام 2015م، وذلــك 

ــدول.  ــك بعــض ال ــة ، وكذل ــة اإلقليمي ــات االقتصادي ــم ، وبعــض المجموع بالنســبة ألهــم مؤشــرات أداء االقتصــاد العال

ــة  ــاول بعــض المؤشــرات االقتصادي ــة بالمملكــة ، مــن خــال تن ــر جــزءًا خاصــًا بالتطــورات االقتصادي وكمــا أفــرد التقري

ــي : النفــط؛ النشــاط المصرفــي؛ ســوق المــال؛  ــي غطــت االقتصــاد الكل ــة الت األساســية ، لبعــض المحــددات االقتصادي

إضافــة إلــى الميزانيــة العامــة للدولــة.

ــع  ــر، م ــن التقري ــا بمت ــارة إليه ــم اإلش ــي ت ــة ، والت ــة والوطني ــات العالمي ــادر البيان ــرز مص ــى أب ــر عل ــد التقري ــد اعتم وق

ــا. ــت تغطيته ــي تم ــات الت ــول الموضوع ــاآلراء ح ــاركتكم ب ــة بمش ــات الغرف تطلع

واهلل الموفق .            

                                                              غرفـــــة الريـــاض

5





تقديـــــم                                                                                          5

أواًل: التطورات االقتصادية عالميًا                                                       ٩
1- مامح االقتصادي العالمي                                                                                      11
2- التطورات االقتصادية للمجموعات والدول                                                               12
     1/2 مجموعة الدول المتقدمة                                                                                12
     2/2 دول التحول االقتصادي ) اتحاد الدول المستقلة (                                             14
     3/2 الدول النامية                                                                                                  16

ثانيًا: األداء االقتصادي على مستوى الدول ) دول مختارة (                23
1- الواليات المتحدة األمريكية                                                                                    25
2- االتحاد األوروبي                                                                                                     27
3ـ  أداء االقتصاد الياباني                                                                                            30
4- األداء االقتصادي للصين                                                                                        34
5ـ  األداء االقتصادي للبرازيل                                                                                       38

ثالثًا: التطورات االقتصادية في المملكة العربية السعودية               43
1- أداء االقتصاد الكلي                                                                                                45

2- تطورات سوق النفط                                                                                              50        
3ـ  تكاليف المعيشة                                                                                                    53
4- النشاط المصرفي                                                                                                  56
5- تطورات سوق األسهم                                                                                            63
6- الميزانية العامة للدولة                                                                                          6٩

المحتويات

7





أواًل: 
التطـــــورات
االقتصـاديـة
عــــالمــــــــيًا

01





11

الناتج العاملي اإلج�يل 

حجم الصادرات العاملية 

حجم الواردات العاملية 

العرض العاملي من النفط (مليون برميل /يومياً) 

الطلب العاملي من النفط (مليون برميل / يومياً)

اسعار السلع األولية (غ� الوقود) *  

االدخار (إىل الناتج اإلج�يل) *

االستث�ر (إىل الناتج اإلج�يل) * 

جدول رقم (١)
أهم مؤشرات أداء ا�قتصاد العالمي 

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م  
(٪ نسبة مئوية)       

                    المؤشر                                2013         2014        2015 

2.5
3.1

2.9

91.3

91.8

(1.2)

25

24.5

3.1
4.4

4.7

93.7

93.5

(3.9)

25.6

25.1

2.6
3.5

3.3

92.9

92.4

(3.5)

25.5

24.8

أواًل: 
التطورات االقتصادية عالمًيا

١- مالمح االقتصادي العالمي :

شــّكلت األزمــة االقتصاديــة التــي تعــرّض لهــا االقتصــاد العالمــي منــذ أكثــر مــن ســبع ســنوات بيئــة ســالبة ذات آثــار متقاطعــة 
مــا بيــن المــد والجــزر مــن حــاالت االنتعــاش والتراجــع عــن األداء اإليجابــي. فأصبحــت تلــك اآلثــار تمثــل عامــل خــوف بالنســبة 

لألســواق الماليــة مــع تراجــع أســواق الصــادرات خاصــة فــي الــدول الناشــئة ويبــرز ذلــك مــن خــال المؤشــرات التاليــة:

• رغــم أن أداء االقتصــاد العالمــي قــد اتســم باالعتــدال، إال أن هــذا الوضــع قــد واجهتــه بعــض المشــكات المتمثلــة فــي عــدم 
االســتقرار السياســي والصراعــات فــي بعــض المناطــق، إلــى جانــب أن كثيــر مــن الــدول قــد شــهدت تقلبــات فــي مســتويات أداء 
الناتــج المحلــي القتصاداتهــا فقــد بلــغ معــدل نمــو الناتــج العالمــي نحــو 2.6% فــي عــام 2014م )وفــق تقريــر األمــم المتحــدة 

2014م( مــع التوقعــات أن يحقــق هــذا الناتــج معــدل نمــو إيجابــي يقــدر بحوالــي 3.1% فــي عــام 2015م.

• أن مســتويات النمــو العالمــي مــا تــزال أقــل ممــا كانــت عليــه قبــل نشــوء األزمــة االقتصاديــة العالميــة حيــن بلــغ متوســط 
معــدل نمــو الناتــج العالمــي مــا بيــن 5.2 ـ 5.3% فــي الســنوات 2006م، 2007م علــى التوالــي )حســب تقريــر صنــدوق النقــد 

فــي 2014م(.

• أن النمــو االقتصــادي الــذي حققتــه بعــض الــدول المتقدمــة مــا يــزال هشًــا فــي ظــل األوضــاع النقديــة غيــر المســتقرة خاصــة 
مــا يرتبــط بأســعار الفائــدة، وأســعار الصــرف وأداء االقتصــاد الكلــي لكثيــر مــن هــذه الــدول بصفــة عامــة.

• اســتمرار تراجــع االئتمــان المقــدم للقطــاع الخــاص فــي منطقــة اليــورو نتيجــة للتشــدد فــي معاييــر اإلقــراض وضعــف الطلــب 
علــى االئتمــان، وزيــادة أعبــاء ديــون الشــركات وضعــف ميزانياتهــا العموميــة بحســب صنــدوق النقــد الدولــي.

• أن التقديــرات األوّليــة )تقريــر جنيــف االقتصــادي 2014م( ، تشــير إلــى زيــادة حجــم الديــن العالمــي إلــى الناتــج اإلجمالــي، 
والــذي ارتفــع بنســبة 38% فــي عــام 2014م ) أي مــن 154% فــي عــام 2008م إلــى 212% فــي عــام 2014م (.

• تزايــد أعــداد االتفاقيــات الثنائيــة واإلقليميــة وكذلــك االتفاقيــات الجماعيــة للتجــارة، وذلــك منــذ جولــة الدولــة عــام 2000م 
لمفاوضــات التجــارة العالميــة، األمــر الــذي يثيــر المخــاوف حــول تشــظي النظــام العالمــي للتجــارة، وذلــك رغــم تأكيــد المؤتمــر 

الــوزاري األخيــر الــذي عقــد فــي بالــي )2013م( بتمســكه باتفاقيــات منظمــة التجــارة العالميــة.
ويوضــح الجــدول رقــم )1(، بعــض المؤشــرات العامــة ألداء االقتصــاد العالمــي خــال 2013 ـ 2015م. وذلــك بالنســبة للناتــج 
المحلــي العالمــي وفــي بعــض المجموعــات االقتصاديــة، إلــى جانــب اتجاهــات التضخــم والبطالــة والمؤشــرات األخــرى الــواردة 

فــي هــذا الجــدول.
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٢- التطورات االقتصادية للمجموعات والدول

ــة ومجموعــة دول  ــدول المتقدمــة، والنامي ــي تضــم ال ــة الت ــف المجموعــات االقتصادي ــاول هــذا المحــور األداء االقتصــادي لمختل يتن
التحــول االقتصــادي )اتحــاد الــدول المســتقلة(، وغيرهــا مــن المجموعــات األخــرى وذلــك علــى النحــو التالــي:

١/٢ مجموعة الدول المتقدمة
ــاد  ــف تقســيماتها ســواًء دول االتح ــي بمختل ــاد األوروب ــان ودول االتح ــة، والياب ــات المتحــدة األمريكي ــة الوالي تضــم هــذه المجموع
الرئيســية )15 دولــة( واألعضــاء الجــدد، وكذلــك مجموعــة منطقــة اليــورو، باإلضافــة إلــى الــدول األوروبيــة األخــرى مــن غيــر أعضــاء 

االتحــاد األوروبــي. ويمكــن تنــاول أبــرز مؤشــرات األداء االقتصــادي لهــذه المجموعــة مــن خــال المحــددات التاليــة:

• شــهدت اقتصاديــات الــدول المتقدمــة خــال عــام 2014م اداء مســتقرًا وجيــدًا بالنســبة لبعــض دولهــا، مثــل: الواليــات المتحــدة 
وبعــض دول االتحــاد األوروبــي، بينمــا تراجــع أداء دول أخــرى مثــل اليابــان. وقــد تلخصــت النتائــج النهائيــة ألداء دول مجموعــة الــدول 
المتقدمــة فــي االرتفــاع العــام لمعــدل نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي مــن 1.2% فــي عــام 2013م إلــى معــدل نمــو يقــدر بحوالــي 
1.6% فــي عــام 2014م. مــع التوقعــات أن يرتفــع هــذا المعــدل إلــى 2.1% فــي عــام 2015م وذلــك مــا يوضحــه الجــدول رقــم )2(.

ــش  ــألداء اله ــًا ل ــكل عام ــا يش ــة مم ــة المتقدم ــادت كل دول المجموع ــي س ــة الت ــة للبطال ــدالت العالي ــذا األداء بالمع ــط ه • ويرتب
لهــذه االقتصاديــات، فــي ظــل ســيادة مســتويات التضخــم والتــي تعــد حتــى اآلن معتدلــة رغــم ارتفاعهــا، فوفقــًا للبيانــات الــواردة 
بالجــدول رقــم )2( فــإن المعــدل العــام للبطالــة فــي دول المجموعــة المتقدمــة قــد ظــل مرتفعــًا عنــد مســتوى يقــدر بنحــو 8% وذلــك 
رغــم االنخفــاض الطفيــف الــذي بلغــه عنــد معــدل 7.8% فــي عــام 2014م مقارنــة بحوالــي 8.5% فــي عــام 2013م، مــا يشــير إلــى 
ضعــف قــدرة الســوق علــى تقديــم فــرص للعمــل فــي ظــل ارتفــاع مديونيــة الشــركات فــي كثيــر مــن دول هــذه المجموعــة وذلــك مــع 

التوقعــات أن يصــل هــذا المعــدل نحــو 7.5% فــي عــام 2015م.

ــم  ــتويات التضخ ــت مس ــد ظل ــاض ، فق ــدة لانخف ــعار الفائ ــات أس ــة واتجاه ــواد األولي ــعار الم ــي ألس ــاض العالم ــل االنخف ــي ظ • وف
بصــورة عامــة متدنيــة، رغــم أنهــا قــد ارتفعــت مــن حوالــي 1.3% عــام 2013م إلــى مــا نســبته 1.5% عــام 2014م مــع التوقعــات 
أن تنخفــض بمســتوى طفيــف يصــل إلــى 1.4% فــي عــام 2015م، وذلــك بالرغــم مــن ارتفــاع مســتوى التضخــم بمعــدالت عاليــة 
فــي بعــض دول هــذه المجموعــة، كمــا هــو الحــال فــي اليابــان، بينمــا نجــد أن اتجاهــات انخفــاض معــدالت هــذا التضخــم فــي دول 
منطقــة اليــورو تثيــر المخــاوف مــن أن تزايــد هــذا االتجــاه قــد تقــود إلــى حــدوث انكمــاش اقتصــادي فــي هــذه الــدول وذلــك فــي ظــل 

انخفــاض مســتوى أســعار الفائــدة إلــى الحــدود الصفريــة مــع تشــدد اإلجــراءات التمويليــة.

• ومــن واقــع بيانــات الجــدول رقــم )2( ناحــظ ارتفــاع معــدل كميــة صــادرات الــدول االقتصاديــة المتقدمــة بمعــدل نمــو بلــغ حوالــي 
3.5% فــي عــام 2014م مقارنــة بمعــدل نمــو يقــدر بحوالــي 2.2% فــي عــام 2013م، بينمــا يتوقــع أن تواصــل كميــة صــادرات الســلع 
والخدمــات األوروبيــة نموهــا خــال عــام 2015م.فــي حيــن ارتفــع مســتوى كميــات الطلــب الخارجــي لمجموعــة الــدول المتقدمــة علــى 
الســلع والخدمــات )الــواردات( وبمعــدل نمــو يقــدر بحوالــي 3.3% فــي عــام 2014م مقارنــة بمســتوى متوســط للنمــو بلــغ حوالــي 

1.2% فــي عــام 2013م مــع التوقعــات بارتفــاع هــذا الطلــب بمعــدل 4.6% فــي عــام 2015م.

شكل رقم )١( أهم مؤشرات اداء االقتصاد العالمي
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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تباطــؤ  فــي  انعكاســاتها  التطــورات  لهــذه  كان  وقــد   •
نمــو االدخــار واالســتثمار بصــورة عامــة  فــي دول هــذه 
المجموعــة. فقــد زاد مســتوى االدخــار إلــى الناتــج اإلجمالــي 
ــي  ــن حوال ــع م ــث ارتف ــف حي ــتوى طفي ــدول بمس ــذه ال له
ــك  ــى 20.4% عــام 2014م، وكذل 1٩.٩% عــام 2013م إل
فقــد حدثــت بعــض الزيــادة فــي مســتوى االســتثمار بهــذه 
الــدول وبنفــس الوتيــرة، حيــث ارتفــع معــدل االســتثمار إلــى 
ــًا مــن 7.%1٩  الناتــج اإلجمالــي للــدول المتقدمــة اقتصادي
فــي عــام 2013م نحــو 20% فــي عــام 2014م ويتوقــع 
أن يحافــظ االســتثمار علــى هــذا المســتوى خــال عــام 

ــم )2(. ــدول رق ــه الج ــا يوضح ــك م 2015م، وذل

شكل رقم )2( أهم مؤشرات األداء االقتصادي
 لمجموعة الدول المتقدمة

خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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٢/٢ دول التحول االقتصادي )اتحاد الدول المستقلة(

وتضــم مجموعــة دول االتحــاد الســوفييتي الســابق المكونــة التحــاد أو رابطــة الــدول المســتقلة، والتــي تضــم 12 دولــة. وقــد اتســم 
األداء االقتصــادي لهــذه الــدول بصــورة عامــة بالتراجــع، وذلــك مــا توضحــه أبــرز مؤشــرات ذلــك األداء، واتــي يمكــن تناولهــا علــى 

النحــو التالــي:

• أن الناتــج المحلــي اإلجمالــي لــدول هــذه المجموعــة قــد شــهد انكماشــًا بيــن عامــي 2013ـ  2014م، قــاد إلــى انخفــاض معــدل نمــو 
الناتــج اإلجمالــي لتلــك الــدول، وذلــك مــن 2% فــي عــام 2013م إلــى حوالــي 0.8% عــام 2014م، مــع التوقعــات بــأن يســتعيد اتجاهــه 

نحــو الزيــادة مــرة أخــرى، ليرتفـــــع إلــى حوالــي 4.1% عـــــام 2015م وذلــك ما يوضحــه الجــدول رقم )3(. 

شكل رقم )3( أهم مؤشرات األداء االقتصادي 
لمجموعة اتحاد الدول المستقلة )التحول االقتصادي(
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• وفيمــا يتعّلــق بمســتويات البطالــة فــي دول هــذه المجموعــة، تشــير مؤشــرات معــدل البطالــة إلــى اســتقرار هــذا المعــدل وبقائــه 
عنــد حوالــي 8% خــال الفتــرة 2013 ـ2014م ويتوقــع أن يظــل عنــد المســتوى نفســه عــام 2015م، وذلــك مــا يوضحــه الجــدول 

رقــم )3(.

ــدر متوســط معــدل  ــث يق ــاع، حي ــد اتجهــت نحــو االرتف ــق بمســتويات التضخــم فــي دول االتحــاد المســتقلة، فإنهــا ق • وفيمــا يتعّل
ــي  ــو 6.3% ف ــغ نح ــن بل ــام 2013م، حي ــي ع ــتواه ف ــة بمس ــام 2014م، مقارن ــو 8.1% ع ــدول بنح ــذه ال ــي ه ــنوي ف ــم الس التضخ

ــام 2015م. ــي 7.4% ع ــدّر بحوال ــع، يق ــتوى مرتف ــد مس ــتمراره عن ــع باس ــب التوق ــط بجان المتوس

• وال تنفصــل عــن حالــة تراجــع األداء االقتصــادي فــي دول هــذه المجموعــة، النتائــج التــي حققهــا التدفــق التجــاري فــي هــذه الــدول؛ 
فقــد انخفــض معــدل نمــو الصــادرات إلــى 0.1% عــام 2014م، مقارنــة بمســتواه عــام 2013م، حيــن بلــغ نحــو 2.8%، مــع التوقعــات 

بحــدوث تطــور محــدود فــي كميــة هــذه الصــادرات، لتنمــو بمعــدل 0.٩% عــام 2015م  وممــا يشــير إلــى تأثيــر التطــورات السياســية 

لهــذه الــدول فــي محيطهــا العالمــي.

• وتنعكــس العاقــات التجاريــة بيــن دول االتحــاد المســتقلة والعالــم الخارجــي فــي التراجــع الواضــح فــي حجــم الــواردات، فقد انكمشــت 
كميــة الــواردات مــن الســلع والخدمــات الخاضعــة للتعامــل التجــاري لهــذه الــدول، حيــث بلغــت معــداًل ســالبًا يقــدر بحوالــي )2.8( % 

عــام 2014م مقارنــة بمســتوى أداء موجــب بلــغ حوالــي 2.2% فــي عــام 2013م، وكمــا يتوقــع أن تحقــق هــذه الــواردات معــداًل للنمــو 

بنســبة طفيفــة تقــدر بأقــل مــن 1% فــي عــام 2015م وذلــك مــا يوضحــه الجــدول رقــم )3( أعــاه.

• وفــي مقابــل ذلــك مــن الماحــظ ارتفــاع معــدل االدخــار الكلــي فــي دول هــذه المجموعــة؛ مــا يشــير إلــى وجــود نــوع مــن االســتقرار 
فــي األســواق الداخليــة وفــي البنيــة االقتصاديــة لهــذه الــدول، فكمــا هــو معلــوم أن االدخــار الكلــي يتأثــر بصــورة كبيــرة بمســتويات 

ــج  ــى النات ــع معــدل االدخــار إل ــد ارتف ــد فائــض لادخــار، فق ــم تولي ــة الحاجــات االســتهاكية، ومــن ث ــى تغطي الدخــول وقدرتهــا عل

المحلــي فــي مجموعــة الــدول المســتقلة مــن حوالــي 24.7% عــام 2013م إلــى نحــو 26.6% عــام 2014م، مــع التوقعــات أن يحافــظ 

علــى مســتواه فــي عــام 2015م. 

• وكذلــك، فــإن البيانــات الــواردة بهــذا الجــدول تشــير إلــى االرتفــاع الطفيــف فــي مســتوى االســتثمارات فــي هــذه الــدول، ممــا يشــير 
إلــى تباطــؤ االنفــاق العــام فــي تكويــن رأس المــال الثابــت، فقــد ارتفــع معــدل هــذا االســتثمار مــن حوالــي 23.٩% فــي عــام 2013م 

ــي  ــادة طفيــف؛ ليصــل إلــى حوال إلــى نحــو 24.7% عــام 2014م، أي بفــارق 0.8% بيــن العاميــن، مــع التوقعــات أن يحــرز معــدل زي

25.2% فــي عــام 2015م.
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٢-٣ الدول النامية :

تختلــف  التــي  الــدول  مــن  عــددًا  المجموعــة  هــذه  تضــم 

التقريــر  هــذا  وفــي  فيهــا.  االقتصاديــة  التنميــة  مســتويات 

يســتخدم مفهــوم الــدول الناميــة علــى أســاس تقســيم »تقريــر 
المتحــدة للوضــع االقتصــادي فــي عــام 2015م« األمــم 

والــذي يشــير إلــى التوزيــع الجغرافــي لهــذه الــدول والتــي 
وذلــك  الاتينيــة  وأمريــكا  وآســيا،  أفريقيــا،  قــارة  تغطــي: 
باختــاف التوزيــع اإلقليمــي لهــذه الــدول. وفيمــا يتعّلــق بــاألداء 
االقتصــادي لــدول هــذه المجموعــة، فإنــه قــد اتســم بعــدد مــن 

ــة: ــرات التالي ــا المؤش ــي تبرزه ــورات الت التط

• شــهدت اقتصاديــات هــذه الــدول أداًء اتســم بالتباطــؤ واتجــاه 
ــى  ــذي أدى إل ــر ال ــاض، األم ــو االنخف ــا نح ــي معظمه ــو ف النم
حــدوث تراجــع فــي األداء العــام القتصادياتهــا حيــث حقــق الناتــج 
ــي  ــدر بحوال ــداًل يق ــة مع ــذه المجموع ــي( له ــي )الحقيق اإلجمال
ــع  ــام 2013م، م ــي ع ــة بمســتواه ف ــام 2014م مقارن 4.3% ع
التوقعــات أن يتواصــل هــذا األداء اإليجابــي للناتــج المحلــي 
ــام 2015م  ــي ع ــي 5.1% ف ــى حوال ــل إل ــة؛ ليص ــدول النامي لل

ــم )4(. ــا يوضحــه الجــدول رق ــك م وذل

• وكذلــك فــإن بيانــات األداء االقتصــادي لمجموعــة الــدول 
ــي  ــاض ف ــى االنخف ــم إل ــدالت التضخ ــاه مع ــير التج ــة تش النامي
مختلــف دول هــذه المجموعــة؛ فقــد أورد تقريــر األمــم المتحــدة 
ــرق  ــا وش ــط افريقي ــن وس ــي كل م ــادي 2014م* أن ف االقتص
ــن 2.7 ـ %3.6  ــراوح بي ــد ت ــاض، فق ــم باالنخف ــد اتس ــيا، ق آس
فــي وســط افريقيــا خــال عامــي )2013 ـ 2014م(، بينمــا فــي 
ــي  ــال عام ــدل 5.3 ـ 3.8% خ ــذا المع ــغ ه ــد بل ــيا فق ــرق آس ش

2013 ـ 2014م )علــى التوالــي(.
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• بينمــا شــهدت  دول أمريــكا الاتينيــة ـ فــي المتوســط ـ ارتفاعــًا فــي مســتويات التضخــم مــن حوالــي 7.2% فــي عــام 2013م إلــى 
حوالــي 10.2% فــي عــام 2014م. وبالرغــم مــن ذلــك؛ فــإن المتوســط العــام لمســتوى التضخــم فــي مجموعــة الــدول الناميــة قــد 
ــتواه  ــى مس ــظ عل ــع أن يحاف ــام 2014م، ويتوق ــي 5.7% ع ــى حوال ــام 2013م إل ــي ع ــي 5.8% ف ــن حوال ــًا م ــًا طفيف ــهد انخفاض ش

المنخفــض؛ ليصــل إلــى حوالــي 5.3% عــام 2015م وذلــك مــا تشــير إليــه البيانــات بالجــدول رقــم )4(. 

الناتج املحيل

التضخم

البطالة:

املدخرات (إىل الناتج املحيل)*

رشق آسيا

جنوب رشق آسيا والباسيفك

ش�ل افريقيا

افريقيا (جنوب الصحراء)

الرشق األوسط

امريكا الالتينية

الصادرات (تغ� الكمية)

الواردات (تغ� الكمية)

دول آسيا

الرشق األوسط وش�ل فديقيا

افريقيا (جنوب الصحراء)

امريكا الالتينية

(٪ نسبة مئوية)       

                    المؤشر                                2013         2014        2015 

4.8
5.8

4.5
4.3

12.4

7.7

10
6.3

4.5

5.3

4.3
5.7

4.6
4.3

12.5

7.7

10.9
6.6

3.9

3.8

5.1
5.3

4.8
4.3

12.5

7.7

11
6.8

4.6

5.3

43.8

35.7

19.5

18.5

43.9

34.7

19.6

18.3

43.8

32.8

19.2

18.3

جدول رقم (٤)
أهم مؤشرات ا�داء ا�قتصادي لمجموعة الدول النامية

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م  
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ومــن واقــع بيانــات هــذا الجــدول، ونظــرًا لغيــاب بعــض تلــك البيانــات علــى مســتوى مجموعــة الــدول الناميــة، الخاصــة بمعــدالت 
ــه فيمــا يلــي: ــة والمدخــرات الخاصــة، فقــد تمــت االســتعانة بالتوزيــع اإلقليمــي لهــذه البيانــات ، وذلــك مــا يمكــن تناول البطال

• اســتقرار معــدالت البطالــة ـ بصــورة عامــة ـ فــي دول هــذه المجموعــة حيــث تراوحــت هــذه المعــدالت بيــن 4.3 ــــ 12.5% بالنســبة 
لمختلــف مناطقهــا اإلقليميــة.

• أن معــدل البطالــة، قــد اتخــذ اتجاهــًا متصاعــدًا فــي دول شــرق آســيا، حيــث ارتفــع مــن حوالــي 4.5% فــي عــام 2013م، ثــم إلــى 
4.6% عــام 2014م، ويتوقــع أن يتواصــل هــذا االتجــاه خــال الفتــرة القادمــة؛ ليصــل إلــى 4.8% عــام 2015م.

• اســتطاعت دول جنــوب شــرق آســيا أن تحافــظ علــى مســتويات متدنيــة ومســتقرة مــن معــدالت البطالــة ظلــت عنــد معــدل %4.3 
خــال الفتــرة 2013 ـ 2014م، ويتوقــع أن تظــل عنــد هــذا المســتوى فــي عــام 2015م، وذلــك مــا يشــير إليــه الجــدول رقــم )4(.

• أن معــدل البطالــة قــد اتســم باالرتفــاع فــي دول شــمال افريقيــا حيــث بلــغ حوالــي 12.4% فــي عــام 2013م، ثــم ارتفــع إلــى %12.5 
عــام 2014م مــع التوقعــات أن يظــل هــذا المعــدل عنــد هــذا المســتوى فــي عــام 2015م.

شكل رقم )4( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة الدول النامية
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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ــا )جنــوب الصحــراء(، رغــم اســتقراره عنــد مســتوى 7.7% خــال عامــي  • كذلــك فقــد اتســم هــذا المعــدل باالرتفــاع فــي دول افريقي
ــد مســتواه خــال عــام 2015م. ــك المعــدل عن 2013 ـ 2014م، مــع التوقعــات أن يظــل ذل

• وتشــير بيانــات هــذا الجــدول إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة بمنطقــة الشــرق األوســط خــال عامــي 2013 ـ 2014م، حيــن اتجــه هــذا 
المعــدل إلــى حــدود 11% عــام 2014م مقارنــة بحوالــي 10% فــي 2013م، ويتوقــع أن يرتفــع إلــى نحــو 11% عــام 2015م.

• وأمــا بالنســبة لــدول امريــكا الاتينيــة فإنهــا تواجــه معــداًل مرتفعــًا للبطالــة، رغــم انــه بعــد عنــد مســتوى معتــدل يقــدر بحوالــي %6، 
فقــد ارتفــع ذلــك المعــدل إلــى 6.6% عــام 2014م، مقارنــة بحوالــي 6.3% فــي عــام 2013م. ويتوقــع أن يرتفــع إلــى نحــو 6.8% عــام 

2015م، وذلــك مــا تشــير إليــه بيانــات الجــدول رقــم )4(. 

• وفيمــا يتعلــق باتجــاه مدخــرات مجموعــة الــدول الناميــة؛ فــإن بيانــات هــذا الجــدول توضــح تراكمــات هــذه المدخــرات فــي بعــض 
ــة بالمناطــق األخــرى. كمــا  ــاع مســتوى هــذه المدخــرات فــي دول آســيا مقارن ــث ناحــظ ارتف ــدول، حي ــك ال ــة لتل المناطــق اإلقليمي
ناحــظ االرتفــاع النســبي لاتجــاه العــام لتغيــر مســتويات هــذه المدخــرات إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي مــا بيــن العاميــن 2013 ـ 

2014م. 

وفــي هــذا الصــدد؛ ناحــظ االرتفــاع الطفيــف فــي مســتوى مدخــرات دول آســيا مــن حوالــي 43.8% فــي عــام 2013م إلــى حوالــي 
43.٩% إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي لهــذه الــدول فــي عــام 2014م، ويتوقــع حــدوث انخفــاض طفيــف فــي معــدل هــذه المدخــرات 

ليصــل إلــى 43.8% مــن إجمالــي هــذا الناتــج فــي عــام 2015م.

• كذلــك فقــد حــدث انخفــاض نســبي فــي مســاهمة هــذه المدخــرات إلــى اجمالــي الناتــج المحلــي بالنســبة لــدول الشــرق األوســط 
وشــمال افريقيــا مــن حوالــي 35.7% عــام 2013م إلــى نحــو 34.7% فــي عــام 2014م، وربمــا يعــود ذلــك إلــى تأثــر عــدد كبيــر مــن 
دول هــذه المنطقــة بانخفــاض عائــدات صادراتهــا والتــي تســاهم فــي تحقيــق وقــدرات ادخاريــة عاليــة بالنســبة لهــا، وتأثيــر ذلــك 
علــى القــدرات اإلنفاقيــة فــي كثيــر فــي هــذه الــدول. ومــن المتوقــع أن يتواصــل هــذا االنخفــاض فــي مســاهمة مدخــرات هــذه الــدول 
إلــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي الخــاص بهــا خــال الفتــرة القادمــة ليصــل معــدل هــذه المســاهمة إلــى حوالــي 33% فــي عــام 2015م. 



• بينمــا تشــير بيانــات هــذا الجــدول إلــى االرتفــاع الطفيــف فــي حجــم متوســط مدخــرات بالنســبة للــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء، 
مــن حوالــي 1٩.5% عــام 2013م إلــى حوالــي 1٩.6% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لهــذه الــدول فــي عــام 2014م مــع التوقعــات 

بانخفاضــه إلــى حوالــي 2.%1٩.

• وكذلــك ياحــظ انخفــاض معــدل هــذه المدخــرات بالنســبة لــدول أمريــكا الاتينيــة بيــن العاميــن )2013 ــــ 2014م(، وذلــك مــن 
حوالــي 18.5% عــام 2013م إلــى نحــو 18.3% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي لهــذه الــدول فــي عــام 2014م، وتشــير التوقعــات إلــى 

احتمــاالت بقائــه عنــد نفــس مســتواه عنــد 18.3% فــي عــام 2015م وذلــك حســب بيانــات الجــدول رقــم )4(.

• رغــم االتفاقيــات التــي تــم التوصــل إليهــا فــي إطــار المؤتمــر 
الــوزاري لمنظمــة التجــارة العالميــة الــذي عقــد فــي بالــي عــام 
ــدول  ــض ال ــبة لبع ــهيات بالنس ــم التس ــأن تقدي 2013م بش
ــن  ــرة م ــة كبي ــها مجموع ــكل أساس ــي يش ــوًا. والت ــل نم األق
الــدول الناميــة، إال أن حجــم صــادرات هــذه الــدول ـ والتــي 
ــن  ــاض ع ــه االنخف ــت تواج ــة ـ مازال ــلع أولي ــا س ــي معظمه ف
مســتوياتها التــي ســادت قبــل األزمــة االقتصاديــة؛ مــا يشــير 
ــات الطلــب الخارجــي مــن تلــك المنتجــات  ــى انخفــاض كمي إل
ــدول مــن  ــة صــادرات هــذه ال فقــد انخفــض معــدل نمــو كمي
حوالــي 4.5% عــام 2013م إلــى نحــو 3.٩% في عــام 2014م، 
ــواد  ــعار الم ــي أس ــي ف ــاض العالم ــع االنخف ــك م ــن ذل ويتزام
ارتفــع معــدل االنكمــاش  النفــط( والتــي  األوليــة )بخــاف 
فيهــا مــن )1.2%( عــام 2013م إلــى حوالــي )3.5%( فــي عــام 
2014م )حســب تقريــر صنــدوق النقــد الدولــي 2014م(. 
ــن  ــادرات م ــة الص ــق كمي ــع أن تحق ــه يتوق ــة فإن ــة عام وبصف
هــذه الــدول معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي 4.6% فــي عــام 

2015م.
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ــاض  ــو االنخف ــدول نح ــذه ال ــت واردات ه ــد اتجه ــك فق • وكذل
ــلع  ــعار الس ــي أس ــام ف ــاض الع ــن االنخف ــم م ــى الرغ ــك عل وذل
ــة  ــة كل واردات مجموع ــل بصــورة عام ــي تمث ــة ـ والت المصنوع
الــدول الناميــة ـ وربمــا يرتبــط ذلــك بارتفــاع معــدالت البطالــة 
ــذه  ــي ه ــش ف ــادي اله ــع االقتص ــة والوض ــدول الصناعي ــي ال ف
الــدول، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى ارتفــاع اســعار المنتجــات، وكمــا 
يتزامــن هــذا االنخفــاض فــي الــواردات مــع تذبــذب متوســطات 
أســعار المســتهلكين مــا بيــن االرتفــاع واالنخفــاض فــي غالبيــة 
ــة  ــة عام ــة، وبصف ــف توزيعاتهــا الجغرافي ــة بمختل ــدول النامي ال
فــإن البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )4( تشــير إلــى انخفــاض 
مــن  الناميــة  الــدول  مجموعــة  واردات  كميــة  نمــو  معــدل 
حوالــي 5.3% عــام 2013م إلــى نحــو 3.8% عــام 2014م، مــع 
ــق  ــدول لتحق ــذه ال ــتوردة به ــة المس ــاع الكمي ــات بارتف التوقع

ــام 2015م .  ــي ع ــو 5.3% ف ــدر بنح ــو يق ــدل نم مع
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يتنــاول هــذا المحــور األداء االقتصــادي ببعــض دول العالــم مــن 
مختلــف المجموعــات االقتصاديــة التــي تــم تناولهــا ســابقاًِ؛ 
حيــث يوضــح اتجــاه تطــور هــذا األداء مــن خــال مؤشــرات 
أساســية ومحــددة وذلــك خــال الفتــرة 2013 ـ 2015م، علــى 

ــي: ــو التال النح

١- الواليات المتحدة األمريكية:

ــاألداء  ــة ب ــرات الخاص ــض المؤش ــم )5( بع ــدول رق ــاول الج يتن
االقتصــادي فــي الواليــات المتحــدة حيــث اتســم االتجــاه العــام 
لهــذه المؤشــرات بالنتائــج اإليجابيــة لكثيــر منهــا فــي ظــل 
تنامــي الديــن العــام الحكومــي، وذلــك مــا يمكــن بيانــه حســب 

ــي: اآلت

ــي( للواليــات المتحــدة  • ان الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيق
ــي  ــة الت ــوه اإليجابي ــتويات نم ــى مس ــظ عل ــد حاف ــة ق األمريكي
ــذا  ــالب له ــة واألداء الس ــة االقتصادي ــاب األزم ــي أعق ــت ف تحقق
ــدل  ــع مع ــد ارتف ــنوات )2008 ـ 200٩م(. فق ــال الس ــج خ النات
نمــوه مــن 2.2% فــي عــام 2013م بمســتوى طفيــف يقــدر 
إلــى  يرتفــع  أن  يتوقــع  عــام 2014م، وكمــا  بحوالــي %2.3 

حوالــي 2.8% فــي عــام 2015م. 

ــي )للمســتهلكين(  ــي النهائ ــب المحل ــاع مســتوى الطل • أن ارتف
علــى الســلع والخدمــات قــد ســاهم فــي الحفــاظ علــى األداء 
اإليجابــي لاقتصــاد األمريكــي خــال فتــرة المقارنــة فيمــا ارتفــع 
معــدل نمــو هــذا الطلــب مــن 1.6% فــي عــام 2013م إلــى 
ــي 2.5% عــام 2014م مــع التوقعــات أن يرتفــع بمســتوى  حوال

ــام 2015م.  ــي 3.2% ع ــى حوال ــه إل ــل معدل ــد يص جي

ــاق  ــتويات اإلنف ــي مس ــبي ف ــاع النس ــب االرتف ــى جان ــك إل • وذل
ــى  ــام 2013م إل ــي ع ــي 2% ف ــن حوال ــاص م ــتهاكي الخ االس
ــذا  ــو ه ــدل نم ــاع مع ــع ارتف ــام 2014م ويتوق ــي 2.7% ع حوال
االنفــاق إلــى حوالــي 2.٩% عــام 2015م. وذلــك باإلضافــة 
إلــى تحســن مســتوى انخفــاض االســتهاك الحكومــي العــام 
مــن ناقــص )2%( عــام 2013م إلــى أقــل مــن 1% أو مــا يعــادل 
ــة  ــات المحتمل ــع التوقع ــام 2014م م ــص )0.6%( ع ــي ناق حوال
بحــدوث نمــو طفيــف فــي مســتوى هــذا اإلنفــاق عنــد 0.1% عــام 

2015م. 

ثانيًا: 
األداء االقتصادي على مستوى الدول
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• كمــا تشــير بيانــات الجــدول رقــم )5( إلــى ارتفــاع مســتوى إجمالــي تكويــن رأس المــال الثابــت لمســاهمة كافــة قطاعــات االقتصــاد 
األمريكــي مــن حوالــي 2.5% فــي عــام 2013م إلــى حوالــي 4% فــي عــام 2014م، ويتوقــع أن يتواصــل هــذا االتجــاه لنمــو تكويــن 

رأس المــال الثابــت وعنــد معــدل 6.3% عــام 2015م. 
وبصفــة عامــة فقــد كان ألداء هــذه المكونــات للناتــج المحلــي الحقيقــي بالواليــات المتحــدة األمريكيــة دورهــا اإليجابــي فــي تحســين 
أداء االقتصــاد الكلــي وكذلــك المســاهمة فــي رفــع مســتوى المخــزون الســلعي وتراكمــه بمعــدل طفيــف، يقــدر بحوالــي 0.1% عــام 
2014م مقارنــًة بحالــة التعــادل أو التــوازن التــي بلغهــا فــي عــام 2013م ولكــن التــي يتوقــع أن ينخفــض أداء هــذا المخــزون؛ ليعــود 

إلــى تلــك الحالــة عــام 2015م. 

• وتشــير بيانــات هــذا الجــدول، إلــى اســتمرار المســتوى 
ــث  ــي، حي ــج المحل ــي النات ــى إجمال ــام إل ــن الع ــع للدي المرتف
ــدود  ــد ح ــن عن ــذا الدي ــي ه ــي لصاف ــتوى الكل ــزال المس الي
الــوزن  ارتفــع  فقــد  المحلــي؛  الناتــج  إجمالــي  مــن   %80
النســبي لصافــي الديــن العــام مــن حوالــي 81.3% عــام 
2013م إلــى مســتوى طفيــف يقــدر بحوالــي 83.2%، وذلــك 
بالرغــم مــن األداء اإليجابــي للناتــج المحلــي اإلجمالــي ـ 
ــك انخفــاض معــدالت  ــه ســابقًا ـ وكذل ــم اإلشــارة إلي كمــا ت
البطالــة والتضخــم. وبصفــة عامــة فــإن الديــن العــام يمثــل 
أحــد التحديــات أمــام جهــود السياســات الماليــة واالقتصاديــة 
فــي أمريــكا للتخفيــف مــن أعبــاءه، رغــم التوقعــات بارتفاعــه 
ــام 2015م. ــي 82.7% ع ــى حوال ــل إل ــف ليص ــدل طفي بمع

الناتج املحيل اإلج�يل (الحقيقي)*

الطلب املحيل النها�

اإلنفاق اإلستهال� الخاص (الحقيقي)

اإلستهالك العام (الحقيقي)

بناء املخزون (الحقيقي)

تكوين رأس املال الثابت

صايف الدين العام

التصخم*

البطالة*

(٪ نسبة مئوية)       
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• ومــن واقــع بيانــات الجــدول رقــم )5( ناحــظ ارتفــاع معــدل التضخــم مــن حوالــي 1.4% فــي عــام 2013م، إلــى حوالــي 2% عــام 
2014م ويتوقــع حــدوث انخفــاض طفيــف فــي هــذا المعــدل ليصــل إلــى حوالــي 1.6% عــام 2015م. 

• ولكــن بالرغــم مــن ذلــك ياحــظ اتجــاه معــدالت البطالــة نحــو االنخفــاض؛ مــا يشــير إلــى ارتفــاع مســتويات المشــاركة فــي ســوق 
العمــل، حيــث انخفــض معــدل البطالــة إلــى حوالــي 6.2% عــام 2014م مقارنــة بمســتواه عــام 2013م حيــن بلــغ نحــو 7.4% ويتوقــع 

أن يســجل هــذا المعــدل انخفاضــًا جديــدًا يقــدر بحوالــي 5.8% عــام 2015م، وذلــك مــا توضحــه بيانــات الجــدول رقــم )5(.

٢- االتحــاد األوروبي :

ــرة 2013 ــــ 2014م  ــال الفت ــة( خ ــي )28 دول ــاد األوروب ــة دول االتح ــادي لمجموع ــر األداء االقتص ــن التقري ــزء م ــذا الج ــاول ه يتن
ــة :  ــرات اآلتي ــًا للمؤش ــك وفق ــام 2015م، وذل ــات الع وتوقع

• بــدأ اقتصــاد االتحــاد األوروبــي متباطئــا لتجــاوز تداعيــات األزمــة االقتصاديــة، متأثــرًا فــي ذلــك بنتائــج األداء االقتصــادي لبعــض دول 
منطقــة اليــورو والتــي مــا زال بعضهــا يشــهد أداًء متراجعــا. فقــد كان لهــذه النتائــج تأثيرهــا فــي أن يظــل األداء االقتصــادي لمجموعــة 

دول االتحــاد األوروبــي بأقــل مــن المســتويات التــي ســبقت األزمــة االقتصاديــة األخيــرة.

• فوفقــًا لبيانــات الجــدول رقــم )6( فــإن متوســط إجمالــي الناتــج المحلــي )الحقيقــي( لــدول هــذه المجموعــة قــد تجــاوز حالــة المعادلــة 
المتوازنــة )الصفريــة( عــام 2013م حيــث حقــق معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي 1.3% عــام 2014م مــع التوقعــات بارتفاعــه إلــى نحــو 
1.7% عــام 2015م؛ ويعــود ذلــك إلــى تجــاوز بعــض دول المجموعــة )وبدعــم مــن البنــك المركــزي األوروبــي(، أثــار مشــكلة الديــون 

الســيادية التــي الزالــت تلقــي بظالهــا علــى بعــض االقتصاديــات مثــل : اليونــان.

شكل رقم )5(
 أهم مؤشرات األداء االقتصادي للواليات المتحدة األمريكية

خالل الفرتة 2013 ـ 2015م

 اإلنفاق اإلستهالكي الخاص (الحقيقي)             الطلب المحلي النهائي             الناتج المحلي اإلجمالي (الحقيقي)*
تكوين رأس المال الثابت            بناء المخزون (الحقيقي)                         اإلستهالك العام (الحقيقي)
البطالة*                                  التصخم*                                     صافي الدين العام
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ظاهــرة  األوروبــي  االتحــاد  دول  شــهدت  فقــد  وكذلــك   •
أســعار  صاحبــت  والتــي  للتضخــم  المنخفضــة  المعــدالت 
ــب  ــى جان ــل ـ إل ــل الطوي ــة لألج ــة ـ خاص ــدة المنخفض الفائ
ــع  ــدول وتراج ــك ال ــض تل ــي بع ــي ف ــدد المال ــراءات التش إج
االئتمــان؛ مــا يثيــر المخــاوف أن تشــهد دول هــذه المجموعــة 
ــادي  ــاش االقتص ــن االنكم ــة م ــورو موج ــة الي ــة منطق خاص

)صنــدوق النقــد الدولــي 2014م(.

الناتج املحيل اإلج�يل (الحقيقي)*

الطلب النها� (إىل الناتج املحيل ٪)*

اإلنفاق اإلستهال� الخاص*

معدل التضخم (عىل أساس آسعار املستهلك�)

معدل البطالة

الدين العام (٪ الناتج املحيل اإلج�يل)*

رصد امليزانية العامة (٪ إج�يل الناتج املحيل)

صادرات السلع والخدمات **

واردات السلع والخدمات **

(٪ نسبة مئوية)       
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وبصفــة عامــة؛ فقــد انخفــض معــدل التضخــم فــي دول هــذه المجموعــة مــن حوالــي 1.2% عــام 2013م إلــى مســتوى يقــدر بحوالــي 
0.6% عــام 2014م، ويتوقــع أن يتواصــل هــذا االتجــاه ليصــل معــدل التضخــم إلــى نحــو 0.3% عــام 2015م. 

• وكمــا ســاهم االتجــاه اإليجابــي لنمــو الطلــب المحلــي )الحقيقــي( مــن حوالــي 0.6% فــي عــام 2013م إلــى معــدل مرتفــع للنمــو 
يقــدر بحوالــي 2.7% عــام 2014م ويتوقــع أن يحقــق هــذا اإلنفــاق معــداًل جديــدًا للنمــو ليقــدر بحوالــي 3.4% عــام 2015م. وقــد 
صاحــب هــذا النمــو فــي الطلــب اتجاهــًا بارتفــاع معــدالت اإلنفــاق االســتهاكي الخــاص فــي دول هــذه المجموعــة، فوفقــًا لبيانــات ذلــك 
الجــدول فــإن معــدل نمــو االســتهاك الخــاص )الحقيقــي(، قــد بلــغ نحــو 1.3% عــام 2014م، مقارنــة بمســتواه الســالب عنــد )0.1(% 
عــام 2013م، ويتوقــع أن يرتفــع مســتوى هــذا اإلنفــاق إلــى نحــو 1.٩% عــام 2015م. وبالنســبة ألداء ســوق العمــل فــي دول هــذه 
المجموعــة فقــد ســاهمت مســتويات المشــاركة بهــذا الســوق فــي خفــض متوســط معــدل البطالــة مــن حوالــي 10.8% عــام 2013م 

إلــى نحــو 10.3% عــام 2014م، مــع التوقعــات بانخفــاض معــدل تلــك البطالــة إلــى نحــو ٩.8% عــام 2015م.

شكل رقم )6(
أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة دول االتحاد األوروبي

خالل الفرتة 2013 ـ 2015م

2013

2014

2015

الناتج المحلي
اإلجمالي

 (الحقيقي) 

معدل التضخم 
 (على اساس

 اسعار  
المستهلكين) 

الطلب النهائي
(الي الناتج

 (المحلي٪) 

االنفاق 
االستهالكي

الخاص

معدل
صادرات السلعالبطالة

والخدمات
واردات السلع

والخدمات
رصيد الميزانية

العامة الى
 (اجمالى 

الناتج المحلي) 
الدين العام (إلى الناتج المحلي اإلجمالي)

20152014

2013

88.3

87.1

88.4

88.2

88

87.8

87.6

87.4

87.2

87

86.8

86.6

86.4

88.4

• وكمــا هــو الحــال فــي الواليــات المتحــدة األمريكيــة فــإن أداء 
الماليــة العامــة فــي دول االتحــاد األوروبــي يشــهد ارتفاعــًا فــي حجــم 
الديــن العــام إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي؛ ليعكــس العاقــة مــا بيــن 
نمــو الناتــج المحلــي واإلنفــاق الحكومــي؛ فقــد ارتفــع الــوزن النســبي 
لحجــم الديــن العــام إلــى هــذا الناتــج بمســتوى طفيــف ليصــل إلــى 
88.4% عــام 2014م مقارنــة بحوالــي 87.1% مــن إجمالــي الناتــج 
المحلــي )الحقيقــي( لــدول هــذه المجموعــة عــام 2013م. ويســتدل 
مــن توقعــات الجــدول رقــم )6( علــى بقــاء هــذا الديــن عنــد مســتواه 

البالــغ نحــو 88.3% عــام 2015م.
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ــة لــدول االتحــاد األوروبــي أدائهــا اإليجابــي؛ فقــد ارتفــع معــدل نمــو  ــة التجــارة الخارجي • وتشــير بيانــات هــذا الجــدول إلــى مواصل
صادراتهــا مــن حوالــي 2.2% عــام 2013م إلــى نحــو 3.2% فــي عــام 2014م . ويتوقــع أن يتواصــل االتجــاه اإليجابــي لمعــدل هــذا 

النمــو وبمــا يقــدر بحوالــي 4.1% عــام 2015م.

• ووفقــًا لبيانــات هــذا الجــدول فــإن رصيــد واردات االتحــاد األوروبــي، قــد حققــت معــداًل للنمــو خــال الفتــرة نفســها حيــث ارتفــع هــذا 
المعــدل إلــى 3.4% عــام 2014م مقارنــة بحوالــي 1.3% عــام 2013م. بينمــا يتوقــع أن يتواصــل هــذا األداء بالنســبة لــواردات دول 

االتحــاد األوروبــي لتحقــق معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي 4.3% عــام 2015م.

٣ـ أداء االقتصاد الياباني :
ــرات االقتصاديــة ســواًء المرتبطــة  ــك نتيجــة النخفــاض عــدد مــن المتغي اتســم أداء االقتصــاد اليابانــي عــام 2014م بالتراجــع وذل
ــاد هــذا األداء  ــد ق ــام وق ــاق الحكومــي الع ــك اإلنف ــاق المســتهلكين وكذل ــي مــن الســلع والخدمــات أو بإنف ــب المحل باتجاهــات الطل
المتراجــع إلــى زيــادة مســتويات التضخــم وكذلــك زيــادة مســتويات الــواردات، فــي ظــل ارتفــاع مســتوى الديــن الحكومــي إلــى أكثــر 

مــن 240% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، وذلــك مــا توضحــه المؤشــرات التاليــة:

• انخفــاض معــدل الناتــج المحلــي بمســتويات كبيــرة مــن حوالــي 1.5% عــام 2013م إلــى أقــل مــن 1% عنــد مســتوى 0.4% عــام 
ــي 1.2% فــي عــام 2015م. ــى حوال ــرة القادمــة؛ ليصــل إل ــه خــال الفت 2014م، ويتوقــع أن يســترد االقتصــاد اليابانــي عافيت

• وقــد تبــع ذلــك انخفــاض فــي مســتوى الطلــب المحلــي مــن الســلع والخدمــات النهائيــة باألســواق اليابانيــة وبمســتويات طفيفــة 
حيــث يقــدر مســتوى انخفــاض هــذا الطلــب مــن حوالــي 1.8% فــي عــام 2013م إلــى نحــو 1.5% عــام 2014م. ويتوقــع أن يواصــل 

هــذا الطلــب انخفاضــه ليصــل إلــى حوالــي 0.6% عــام 2015م.

اإلنفـــــــاق  نمــو  معــدل  انخفــض  كمــا   •
ــنوات  ــال الس ــان خ ــاص بالياب ــتهاكي الخ االس
المعــدل  ــــ 2014م، فقــد بلــغ هــذا  2013م 
حوالــي 0.7% فــي عــام 2014م مقارنــة بمعــدل 
يقــدر بحوالــي 1.٩% فــي عــام 2013م، ويتوقــع 
أن ينكمــش معــدل نمــو هــذا االنخفــاض مجــددًا 
إلــى حوالــي 0.6% فــي عــام 2015م  ليصــل 
وذلــك مــا تشــير إليــه البيانــات الــواردة بالجــدول، 

رقــم )7(.



31

• كذلــك فقــد انخفــض معــدل نمــو مســاهمة اإلنفــاق الحكومــي 
ــغ  ــث بل ــي(، حي ــي اإلجمال ــج المحل ــات النات ــد مكون ــه أح )بوصف
هــذا المعــدل حوالــي 1.7% فــي عــام 2014م مقارنــة بمســتواه 
الــذي بلغــه عنــد 2.2% عــام 2013م، ويتوقــع أن يتواصــل 
االنخفــاض فــي مســتوى نمــو هــذا اإلنفــاق إلــى حوالــي 1% عــام 

2015م.

ــي تكويــن رأس المــال الثابــت )كافــة  ــم يشــهد إجمال • بينمــا ل
القطاعــات االقتصاديــة( فــي اليابــان إضافــات فــي مســتوى 
مســاهمته إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي، حيــث يقــدر معــدل 
نمــوه خــال العاميــن 2013 ـ 2014م بمــا يعــادل حوالــي 
2.6%، ويتوقــع أن يحقــق اإلنفــاق علــى تكويــن رأس المــال 
الثابــت باليابــان أداًء ســالبًا يقــدر بحوالــي 2% عــام 2015م.

الناتج املحيل اإلج�يل (الحقيقي)*

الطلب املحيل (الحقيقي)*

اإلنفاق اإلستهال� الخاص (الحقيقي)

اإلنفاق اإلستهال� العام (الحقيقي)

إج�يل تكوين رأس املال الثابت (الحقيقي)

اإلدخار إىل الناتج املحيل (الحقيقي)

اإلستث�ر إىل الناتج املحيل (الحقيقي)

التضخم (عىل أساس أسعار املستهلك�)

البطالة*

صادرات السلع والخدمات (�و ٪ )**

واردات السلع والخدمات (�و ٪ )**

الدين الحكومي (٪ الناتج املحيل)**

(٪ نسبة مئوية)       

                    المؤشر                                2013         2014        2015 

1.5

1.8

1.9
2.2

2.6

21.7

21.0

0.4

4.0
1.7
3.4

243.4

0.4

1.5

0.7
1.7

2.6

22.8

21.6

2.7

3.5
7.2
8.2

243.2

1.2

0.6

0.6
1.0

(2)

22.8

21.5

1.3

3.3
3.5
2.8

242.4

جدول رقم (٧)
أهم مؤشرات ا�داء ا�قتصاد الياباني

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م  
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شكل رقم )7( 
أهم مؤشرات اداء االقتصادي الياباني

خالل الفرتة 2013 ـ 2015م                                  
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االدخار إلى الناتج المحلي
(الحقيقي) *

االستثمار إلى الناتج المحلي
(الحقيقي) *

2013 2014 2015

21.5

21.6 
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 22.8

22.8

21.7

3

2

1

0

-1

-2

-3

2013 2014 2015

الناتج
 المحلي

 اإلجمالي
 (الحقيقي)

الطلب 
المحلي

 (الحقيقي)

اإلنفاق
 اإلستهالكي

 الخاص
 (الحقيقي)

اإلنفاق
 اإلستهالكي

 العام
 (الحقيقي)

إجمالي 
تكوين رأس

 المال  الثابت
 (الحقيقي)

16

14

12

10

8

6

4

2

0

2013 2014 2015

التضخم
 (على أساس

 أسعار 
المستهلكين)

صادراتالبطالة
 السلع 

والخدمات
 (نمو ٪ )

واردات 
السلع

 والخدمات
 (نمو ٪ )

2.8

8.2 

3.4 

3.5

7.2 

1.7 

3.3

3.5 

4

1.3
2.7 
0.4

2015 2013

242.7 243.4

2014

243.2

(نسب مئوية ٪)

• وفــي ظــل ارتفــاع مســتوى التشــغيل فــي ســوق العمــل اليابانــي 

ــة مــن %4  ــذي يعكســه االنخفــاض الطفيــف فــي معــدل البطال وال

فــي عــام 2013م إلــى حوالــي 3.5 عــام 2014م، ناحــظ االرتفــاع 

النســبي فــي مســتوى االدخــار والــذي بلــغ حوالــي 22.8% عــام 

2014م مقارنــة بمســتواه عــام 2013م حيــن بلــغ معــدل االدخــار 

نحــو 21.7% مــن إجمالــي تكويــن الناتــج المحلــي )الحقيقــي( مــع 

التوقعــات باتجــاه هــذه المؤشــرات نحــو األداء اإليجابــي حيــث 

ــو %3.3  ــى نح ــان إل ــي الياب ــة ف ــدل البطال ــض مع ــع أن ينخف يتوق

عــام 2015م، مــع بقــاء مســاهمة االدخــار فــي تكويــن الناتــج 

ــك  ــام. وذل ــك الع ــي ذل ــد مســتوى 22.8% ف ــي عن ــي اإلجمال المحل

ــم )7(.  ــات الجــدول رق ــا توضحــه بيان م
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Chinese Economy
االقتصاد الصيني
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4- األداء االقتصادي للصين :
إيجابيــة  مســتويات  تحقيــق  الصينــي،  االقتصــاد  يواصــل 
مــن النمــو، رغــم اســتجابة مختلــف مكونــات الناتــج المحلــي 
ــك  ــاطء نمــو االقتصــاد العالمــي، وذل ــات تب ــي لتداعي اإلجمال
ــن  ــي الصي ــزي ف ــك المرك ــة للبن ــات النقدي ــل السياس ــي ظ ف
ــوازن أو  ــادة ت ــل وإع ــرة األج ــراءات قصي ــى اإلج ــة عل والقائم
هيكلــة الســيولة الماليــة، وكذلــك السياســات الماليــة للتأثيــر 
علــى األداء االقتصــادي والحفــاظ علــى نمــوه مــن أجــل تجنــب 
ــا  ــك م ــة فــي ســوق العمــل والحــد مــن التضخــم. وذل البطال

ــة: ــرات التالي ــال المؤش ــن خ ــه م ــن تناول يمك

• أن مســتوى نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالي )الحقيقــي( مازالت 
عنــد مســتوى 7% عــام 2014م رغــم االنخفــاض الطفيــف 
الــذي تعــرض لــه هــذا النمــو عندمــا انخفــض مســتواه الــذي 
بلغــه عــام 2013م حيــن بلــغ نحــو 7.3%، مــع التوقعــات أن 
ــام  ــي 7% ع ــدر بحوال ــا يق ــتوى وبم ــذا المس ــى ه ــظ عل تحاف

2015م، وذلــك مــا يشــير إليــه الجــدول رقــم )8(.

الناتج املحيل اإلج�يل (الحقيقي)*

الطلب املحيل 

بناء املخزون

تكوين رأس املال الثابت

الصادرات السلعية (٪ من الناتج املحيل)

الواردات السلعية (٪ من الناتج املحيل)

الدين الحكومي (٪ من الناتج املحيل)

التصخم*

البطالة*

(٪ نسبة مئوية)       

                    المؤشر                                2013         2014        2015 
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(0.3)
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4.1

7.3
7.6

00

8.1

22.7

18.8

40.8

2.1

4.1

جدول رقم (٨)
أهم مؤشرات أداء ا�قتصاد في الصين 

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م  
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ــات  ــلع والخدم ــن الس ــي م ــب المحل ــق الطل ــد حق ــك فق • كذل
ــي  ــي 7.6% ف ــغ حوال ــو بل ــن النم ــدل م ــتوى معت ــن مس بالصي
ــام 2013م  ــتواه ع ــن مس ــبي ع ــاض نس ــام 2014م وبانخف ع
حيــن بلــغ حوالــي 8.3% متأثــرًا فــي ذلــك باتجاهــات االســتهاك 
واالســتثمار ومــا تتطلبــه مــن اســتهاك لتلــك الســلع والخدمات، 
ــى نحــو 7% فــي  ــب إل ــع أن يصــل معــدل نمــو هــذا الطل ويتوق

ــام 2015م. ع

• وذلــك فــي الوقــت الــذي اســتطاع المخــزون الســلعي فــي 
الصيــن أن يتجــاوز مســتوى انكماشــه الــذي حققــه عــام 2013م 
عــام  فــي  التــوازن  مســتوى  إلــى  ليصــل   )%0.3( وبمعــدل 
ــير  ــا تش ــام 2015م كم ــاه ع ــذا االتج ــة ه ــع مواصل 2014م م
إليــه التوقعــات، وذلــك مــا توضحــه البيانــات الــواردة بالجــدول 

ــم )8(. رق
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ــًا مــن االتجاهــات الداخليــة لــألداء االقتصــادي، فبالنســبة  • وكمــا هــو معلــوم أن مســتوى تكويــن رأس المــال الثابــت يعكــس جانب
للصيــن فقــد انخفــض معــدل نمــو االســتثمارات فــي األصــول الثابتــة أو رأس المــال الثابــت مــن حوالــي ٩.2% عــام 2013م إلــى نحــو 
8.1% عــام 2014م ويتوقــع أن يتواصــل هــذا االنخفــاض خــال الفتــرة القادمــة وبمــا يقــدر بنحــو 7.2% عــام 2015م، وهــو جانــب 

مصاحــب النخفــاض مســتوى الطلــب المحلــي فــي الصيــن.

• كذلــك بالنســبة ألداء اقتصــاد الصيــن الخارجــي، فقــد تراجــع مســتوى مســاهمة عائــدات الصــادرات إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي مــن 
حوالــي 23.4% عــام 2013م إلــى نحــو 22.7% عــام 2014م، ويتوقــع أن تحافــظ هــذه العائــدات علــى هــذا المســتوى خــال عــام 

2015م.

• وفــي ذات االتجــاه فقــد انخفــض مســتوى واردات الصيــن مــن العالــم الخارجــي وبمســتوى متوســط طفيــف يقــدر بحوالــي 4.1% بيــن 
2013م ــــ 2014م حيــن بلــغ مســتوى هــذه الــواردات نحــو 1٩.6% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي عــام 2013م، وذلــك فــي مقابــل 

18.8% فــي عــام 2014م، ويتوقــع أن يصــل مســتوى هــذه المســاهمة إلــى حوالــي 18.1% عــام 2015م.

• وفــي ظــل اتجاهــات السياســات الماليــة فــي الصيــن نحــو التوســع فــي اإلنفــاق فقــد ارتفــع الديــن الحكومــي فــي الصيــن بفــارق %1.4 
ــة  ــي الناتــج المحلــي عــام 2014م مقارن ــغ مســتوى هــذا الديــن نحــو 40.8% مــن إجمال نقطــة مــا بيــن 2013 ـ 2014م؛ فقــد بل
بمســتواه الــذي بلغــه عــام 2013م حيــن بلــغ حوالــي 3٩.4% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي، مــع التوقعــات بارتفــاع هــذا الديــن إلــى 

حوالــي 42% مــن إجمالــي الناتــج المحلــي بالصيــن عــام 2015م .

• وقــد حافــظ االقتصــاد الصينــي علــى مســتويات التضخــم عنــد 
ــم  ــدل التضخ ــغ مع ــد بل ــدود 2% فق ــد ح ــة عن ــدالت منخفض مع
فــي الصيــن حوالــي 2.1% عــام 2014م مقارنــة بمســتواه فــي 
عــام 2013م حيــن بلــغ نحــو 2.7% محققــًا فارقــًا بيــن المعدليــن 
ــه  ــا توضح ــك م ــة وذل ــو 0.6 نقط ــنوي نح ــطه الس ــدر متوس يق
بيانــات الجــدول رقــم )8( والــذي يشــير إلــى التوقــع بارتفــاع 
ــي 2.4% عــام 2015م. ــى حوال ــن إل ــي الصي معــدل التضخــم ف

ــت  ــد حافظ ــغيل؛ فق ــتويات التش ــبة لمس ــر بالنس ــك األم • وكذل
أســواق العمــل فــي الصيــن علــى مســتويات البطالــة عنــد حــدود 
4.1% خــال عامــي 2013 ـ 2014م ويتوقــع أن يظــل الحــال 
كمــا هــو عليــه عــام 2015م، وذلــك مــا توضحــه البيانــات 

ــم )٩(.  ــدول، رق بالج
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٥ـ األداء االقتصادي للبرازيل :

اتســم أداء االقتصــاد فــي البرازيــل بنهايــة عــام 2014م بالتباطــؤ العــام حيــث اتجــه نحــو االنخفــاض الشــديد عــن مســتوياته خــال 
عــام 2013م، وقــد بــرزت عــدة مؤشــرات وعوامــل ألقــت بتأثيراتهــا علــى مجمــل االقتصــاد البرازيلــي. ومــن المتوقــع أن ينهــض هــذا 
ــة  ــكا الاتيني ــات مجموعــة دول أمري ــك فــي إطــار التوقعــات بالتحســن فــي أداء اقتصادي االقتصــاد وبمســتوى نســبي متوســط، وذل

خــال العــام القــادم 2015م، وذلــك مــا توضحــه المؤشــرات االقتصاديــة التاليــة: 

• أن معــدل الناتــج المحلــي )الحقيقــي( قــد انخفــض عــام 2014م إلــى أدنــى مســتوياته مقتربــًا مــن حالــة االنكمــاش حيــن بلــغ نحــو 
0.3% مقارنــة بمســتواه المرتفــع عــام 2013م حيــن حقــق معــدل نمــو يقــدر بحوالــي 2.4%، وكمــا تشــير البيانــات الــواردة بالجــدول 
رقــم )٩(؛ فمــن المتوقــع أن يســترد االقتصــاد البرازيلــي عافيتــه ويحقــق ناتجــه المحلــي معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي 1.5% فــي عــام 

2015م.
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الخــاص  االســتهاكي  اإلنفــاق  تراجــع  فقــد  كذلــك   •
مــن مختلــف الســلع والخدمــات فــي عــام 2014م عــن 
المســتوى الــذي حققــه فــي عــام 2013م حيــن بلــغ معــدل 
نمــوه حوالــي 2.6% فــي عــام 2013م مقابــل معــدل 
ــات  ــع التوقع ــام 2014م، م ــي 1.4% ع ــدر بحوال ــو يق نم
بمواصلــة ذلــك اإلنفــاق انخفاضــه وبمــا يقــدر بنحــو %1.1 

عــام 2015م.

• وفــي ظــل السياســات الماليــة المتشــددة التــي شــهدها 
كثيــر مــن دول العالــم، لــم يكــن االقتصــاد البرازيلــي 
ــاق  ــو اإلنف ــدل نم ــض مع ــد انخف ــك؛ فق ــن ذل ــتثناًء م اس
فــي 2013م  مــن حوالــي %2  الحكومــي  االســتهاكي 
أن  يتوقــع  إلــى مســتوى 1.4% عــام 2014م، وكذلــك 
ــن  ــم م ــام 2015م، بالرغ ــال ع ــاه خ ــل هــذا االتج يتواص
الزيــادة فــي حجــم االســتهاك الثابــت والتــي فــي الغالــب 
مــا ســيكون مصدرهــا القطاعــات األخــرى غيــر الحكوميــة، 
فوفقــًا لبيانــات الجــدول رقــم )٩( فمــن المتوقــع أن يحقــق 
اإلنفــاق الحكومــي انخفاضــًا آخــر؛ حيــث يقــدر معدلــه 

بحوالــي 1.2% فــي عــام 2015م.

شكل رقم )9( أهم مؤشرات اداء االقتصادي في البرازيل
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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ــة  ــة الدافع ــول الثابت ــي األص ــتثمارات ف ــرت االس ــا تأث •  وكم
لعمليــة تكويــن رأس المــال الثابــت بالنســبة لكافــة القطاعات 
االقتصاديــة، فقــد تراجــع معــدل نمــو هــذا المتغيــر مــن 
حوالــي 5.1% عــام 2013م، حيــث اتجــه نحــو األداء الســالب؛ 
الثابــت  المــال  رأس  تكويــن  انكمــاش  معــدل  بلــغ  فقــد 
إلــى  عــام 2014م؛ ممــا يشــير   )%7.٩( نحــو  )الحقيقــي( 
التراجــع الكبيــر فــي مســتوى االســتثمارات ســواًء الجديــدة أم 

المتراكمــة.

العالمــي  االقتصــاد  بمواصلــة  التوقعــات  ومــع  أنــه  إال    •
ــى األداء  ــة عل ــاته اإليجابي ــك انعكاس ــون لذل ــه أن يك انتعاش
االقتصــادي لمختلــف القطاعــات اإلنتاجيــة الدافعــة لنمــو 
الناتــج المحلــي اإلجمالــي بالبرازيــل، وبمــا يســاعد علــى 
ــذا  ــي ه ــت ف ــال الثاب ــن رأس الم ــو تكوي ــدالت نم ــادة مع زي

البلــد، ليصــل إلــى حوالــي 2% عــام 2015م. 

ــا  ــة، فإنه ــة البرازيلي ــارة الخارجي ــات التج ــبة التجاه •  وبالنس
قــد تأثــرت باألوضــاع االقتصاديــة لكثيــر مــن شــركائها 
أداء  انخفــض  فقــد  العالــم،  مســتوى  علــى  التجارييــن 
ــن  ــام 2014م حي ــف ع ــتوى طفي ــة بمس ــادرات البرازيلي الص
انخفــض معــدل نموهــا إلــى حوالــي 2.3% مقارنــة بمســتواه 
ــو  ــدل نح ــذا المع ــه ه ــات أن يتج ــع التوقع ــام 2013م، م ع
الزيــادة خــال عــام 2015م ليصــل إلــى مســتوى عــاٍل يقــدر 
بحوالــي 3.2%، كمــا توضحــه البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم 

.)٩(

•  وكذلــك األمــر بالنســبة لــواردات البرازيــل والتــي بوصفهــا 
مــن الــدول الناميــة؛ فــإن هيــكل وارداتهــا ربمــا يتركــز 
ــة  حــول واردات المنتجــات المصنوعــة خاصــة األصــول الثابت
الدافعــة لعمليــة التصنيــع وتكويــن رأس المــال الثابــت. وفــي 
ــالبًا  ــًا س ــل اتجاه ــة واردات البرازي ــرت حرك ــأن أظه ــذا الش ه
حيــث انكمــش معــدل نمــو هــذه الــواردات مــن حوالــي %8.3 
عــام 2013م إلــى مــا دون مســتوى التعــادل وبمعــدل ســالب 
ــاع  ــات بارتف ــع التوقع ــام 2014م، م ــي 0.5% ع ــدر بحوال يق
ــام  ــي 2% ع ــا حوال ــدل نموه ــل مع ــواردات ليص ــذه ال أداء ه

2015م. 
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ــة  ــرادات التمويلي ــوة اإلي ــى فج ــير إل ــا يش ــادة؛ م ــو الزي ــل نح ــي البرازي ــي ف ــن الحكوم ــاه الدي ــدول اتج ــذا الج ــات ه ــح بيان •  وتوض
لمشــاريع الدولــة وخدماتهــا، وذلــك مــا يعكســه ارتفــاع الــوزن النســبي للديــن الحكومــي للبرازيــل مــن حوالــي 57% فــي عــام 2013م 
إلــى أكثــر مــن 63% عــام 2014م، مــع التوقعــات بارتفــاع الــوزن النســبي لهــذا الديــن وبمعــدل يقــدر بحوالــي 65% مــن إجمالــي 

الناتــج المحلــي عــام 2015م. 

•  وفــي ظــل انخفــاض مســتويات االســتهاك واالرتفــاع المتواصــل ألســعار الفائــدة فــي البرازيــل مــن حوالــي 10% فــي 2013م إلــى 
نحــو 11.5% فــي عــام 2014م والتوقــع بارتفاعهــا إلــى 12% فــي عــام 2015م )1(. فقــد ارتفــع متوســط معــدل التضخــم مــن حوالــي  

عنــد هــذا المســتوى فــي عــام 2015م.

•  وبالنســبة التجاهــات ســوق العمــل، فــإن مســتويات البطالــة التــي يتناولهــا الجــدول أعــاه )رقــم ٩( والــذي تشــير دالالتــه الــى اتجــاه 
السياســات االقتصاديــة فــي البرازيــل نحــو إيجــاد المزيــد مــن فــرص العمــل والتشــغيل وبصفــة عامــة فــإن معــدل البطالــة الزال عنــد 
مســتوى 5% مــن إجمالــي قــوة العمــل فــي البرازيــل. فقــد انخفــض هــذ المعــدل مــن حوالــي 5.4% فــي عــام 2013م إلــى حوالــي 

4.٩% فــي عــام 2014م، وتشــير التوقعــات إلــى احتمــاالت ارتفاعــه إلــى حوالــي 5.3% فــي عــام 2015م.
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ثالثًا: 
التطورات االقتصادية في المملكة العربـية السعوديـة

١- أداء االقتصاد الكلي:

ــعودية  ــة الس ــة العربي ــي المملك ــة ف ــة المالي ــتند السياس تس
إلــى تقويــة وضــع الماليــة العامــة وتعزيزهــا ســواًء علــى المــدى 
المتوســط أو المــدى الطويــل وضمــان مواصلــة المشــاريع 
االقتصاديــة الداعمــة للنمــو وبنــاء احتياطيــات مــن الفوائــض 
ــة، وذلــك إلــى جانــب  الماليــة إليــرادات الماليــة العامــة للدول
انتهــاج سياســة العمــل الراميــة إلــى إيجــاد المزيــد مــن فــرص 

ــن. العمــل للمواطني

ــة أهدافهــا؛ لتحقيــق اســتقرار  وكمــا تواصــل السياســة النقدي
األســعار ودعــم مختلــف القطاعــات االقتصاديــة فــي ســياق 
والعالمــي، ودعــم  واإلقليمــي  المحلــي  االقتصــاد  تطــورات 
ــت  ــد تمثل ــي وق ــوق المحل ــي للس ــل المصرف ــهيل التموي وتس
أهــم محــددات السياســة الماليــة النقديــة التــي انتهجتهــا 

ــة:    ــب التالي ــي الجوان ــة ف المملك

•  األخــذ بنســبة متوســطة لاحتياطــي القانونــي علــى الودائــع 
تحــت الطلــب عنــد 7% وعلــى الودائــع االدخاريــة عنــد %4.

•  تشــجيع المصــارف المحليــة علــى توجيــه الســيولة نحــو 
اإلقــراض.

وفــي إطــار هــذه السياســات اســتطاع االقتصــاد الســعودي 
مواجهــة التحديــات االقتصاديــة ومتغيراتهــا فــي ظــل العاقات 
الدوليــة  المحافــل  فــي  للمملكــة ومشــاركتها  االقتصاديــة 
وتواجدهــا ضمــن مجموعــة العشــرين. وقــد تمثلــت أهــم 
أبعــاد األداء االقتصــادي للمملكــة فــي المحــددات التاليــة:

• واصــل االقتصــاد الســعودي أداءه القــوي خــال عــام 2014م 
حيــن حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( معــداًل للنمــو 
يقــدر بحوالــي 3.6% فــي عــام 2014م، مقارنــة بمعــدل نمــو 
يقــدر بحوالــي 2.7% فــي عــام 2013م. وكمــا تشــير التوقعــات 
أن يواصــل هــذا المعــدل اتجاهــه اإليجابــي لينمــو بمعــدل 
4.5% فــي عــام 2015م، حســب تقديــرات صنــدوق النقــد 

الدولــي، وكمــا يوضحــه الجــدول رقــم )10(.
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• وبالنســبة لنمــو المســاهمات القطاعيــة فــي تكويــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي فقــد واصــل القطــاع الخــاص أدائــه اإليجابــي، حيــث 
حقــق الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( لهــذا القطــاع معــدال للنمــو يقــدر بنحــو 5.7% فــي عــام 2014م مقارنــة بمعــدل مرتفــع 
بلــغ حوالــي 6.٩% فــي عــام 2013م. ويتوقــع أن تنمــو قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( لهــذا القطــاع بحوالــي 6% فــي عــام 

2015م. 

• وكذلــك فقــد ارتفعــت قيمــة الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( للقطــاع الحكومــي بمعــدل نمــو يقــدر بحوالــي 3.7% فــي عــام 
2014م وبمســتوى أقــل ممــا حققــه فــي عــام 2013م عنــد معــدل نمــو 5.1%. ومــن المتوقــع أن يواصــل القطــاع الحكومــي أداءه فــي 

مســار المتقــدم، ويحقــق معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي 4.3% فــي عــام 2015م. 

• وتشــير البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )11( إلــى اتجــاه نمــو الناتــج المحلــي اإلجمالــي )الحقيقــي( لقطــاع النفــط بالمملكــة، حيــث 
ــذي  ــاش ال ــتوى االنكم ــك مس ــاوز بذل ــام 2014م، ويتج ــي ع ــي 1.7% ف ــدر بحوال ــو يق ــداًل للنم ــق مع ــد حق ــاع ق ــذا القط ــد أن ه نج
ــير  ــو )1.6%( وتش ــط نح ــاع النف ــي لقط ــي اإلجمال ــج المحل ــو النات ــدل نم ــغ مع ــن بل ــابق )2013م( حي ــام الس ــال الع ــه خ ــرض ل تع

التوقعــات إلــى أنــه ســيحقق معــدل نمــو يقــل عــن 1% عنــد مســتوى 0.6% فــي عــام 2015م. 

• وبالنظــر إلــى تطــورات االنفــاق علــى الناتــج المحلــي اإلجمالــي؛ فقــد حقــق االنفــاق االســتهاكي النهائــي الحكومــي )الحقيقــي( معــداًل 
للنمــو يقــدر بحوالــي 8.4% فــي عــام 2014م، فــي مقابــل 10.5% فــي عــام 2013م، ويتوقــع أن يحقــق هــذا االنفــاق معــداًل للنمــو 

يقــدر بحوالــي 7.٩% فــي عــام 2015م.
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 •  بينمــا حقــق االنفــاق االســتهاكي الخــاص )الحقيقــي( نمــوًا 
يقــدر بحوالــي 3% فــي عــام 2013م، ثــم ارتفــع هــذا المعــدل 
إلــى 5.7% فــي عــام 2014م، وكمــا يتوقــع ان يواصــل االنفــاق 
االســتهاكي الخــاص أداءه اإليجابــي ليحقــق معــداًل للنمــو يقــدر 
بنحــو 5.1% فــي عــام 2015م وذلــك مــا يوضحــه الجــدول رقــم 

.)11(

ــى اتجاهــات  ــواردة بهــذا الجــدول إل ــات ال •  وكمــا تشــير البيان
النمــو اإليجابيــة التــي حققهــا مؤشــر تكويــن رأس المــال الثابــت 
)الحقيقــي( ضمــن مكونــات االقتصــاد الســعودي، فقــد بلــغ 
معــدل نمــو رأس المــال الثابــت نحــو 4.3% فــي عــام 2013م، 
ثــم ارتفــع إلــى نحــو 4.7% فــي عــام 2014م. وكذلــك فإنــه مــن 
ــي  ــدر بحوال ــو يق ــداًل للنم ــر مع ــذا المؤش ــق ه ــع أن يحق المتوق

ــام 2015م.  ــي ع 5.1% ف

ــة،  ــواق المملك ــي أس ــة ف ــة الكلي ــتوى البطال ــبة لمس •  وبالنس
فقــد تــراوح معدلهــا عنــد حــدود 6% وذلــك خــال العاميــن 
2013م ـ 2014م، وكذلــك األمــر بالنســبة للتوقعــات الخاصــة 
باتجــاه مســتوى البطالــة عــام 2015م والــذي يتوقــع أن يظــل 

ــد نفــس هــذا المعــدل.  عن
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ــذه  ــة ه ــط قيم ــراوح متوس ــث يت ــا حي ــور صادراته ــاه تط ــى اتج ــة، إل ــة للمملك ــارة الخارجي ــن التج ــرة ع ــات المتواف ــح البيان •  وتوض
الصــادرات عنــد حــدود 370 مليــار دوالر خــال الســنوات 2013م ـ 2014م وكذلــك األمــر بالنســبة لتدفقــات هــذه الصــادرات فــي عــام 

2015م، والتــي يتوقــع أن تظــل عنــد نفــس مســتواها الســابق.

•  وكذلــك فقــد ارتفــع حجــم الــواردات خــال نفــس الفتــرة، حيــث ارتفــع رصيدهــا مــن حوالــي 153 مليــار دوالر عــام 2013م، إلــى نحــو 
163 مليــار دوالر عــام 2014م باإلضافــة إلــى التوقعــات بارتفــاع قيمــة هــذه الــواردات إلــى حوالــي 175 مليــار دوالر فــي عــام 2015م.

ــوزن النســبي  ــذب ال ــى تذب ــم )10( تشــير إل ــواردة بالجــدول رق ــات ال ــإن البيان ــام )الحكومــي(؛ ف ــن الع ــق باتجــاه الدي •  وفيمــا يتعل
لهــذا الديــن إلــى إجمالــي الناتــج المحلــي اإلجمالــي والــذي بلــغ حوالــي %2.7 فــي 2013م ثــم انخفــض إلــى %1.6 فــي عــام 2014م 
حســب بيــان الميزانيــة العامــة )36/1437هـــ ( لــوزارة الماليــة الســعودية مــع التوقعــات بارتفــاع هــذا الــوزن إلــى حوالــي %2.5 فــي 

ــام 2015م. ع

 شكل رقم )10( أهم مؤشرات اداء االقتصادي السعودي
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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 (الحقيقي)

الناتج المحلي 
اإلجمالي

 (الحقيقي) للقطاع
 الخاص

االناتج المحلي 
اإلجمالي

 (الحقيقي)
 للقطاع

 الحكومي

اإلنفاق
 اإلستهالكي

 الخاص 
(الحقيقي)

اإلنفاق
 اإلستهالكي

 الخاص
(الحقيقي)

تكوين رأس المال 
الثابت (الحقيقي)

الدين العام 
(الحكومي) ٪

الى الناتج المحلي
 اإلجمالي

معدل البطالة

مؤشرات األداء اإلقتصادي في السعودية
خالل الفترة ٢٠١٣ - وتوقعات ٢٠١٥

الناتج المحلي
 اإلجمالي

 (الحقيقي) لقطاع 
النفط

%

معدل التضخم
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•  وفيمــا يتعلــق بمســاهمة المدخــرات فــي تكويــن الناتــج 
النســبي يــدور  المحلــي اإلجمالــي بالمملكــة، فــإن وزنهــا 
عنــد حــدود %40 خــال ســنوات المقارنــة، فقــد بلــغ هــذا 
ــى  ــض إل ــه انخف ــام 2013م، ولكن ــي ع ــي %45 ف ــوزن حوال ال
حوالــي %43 فــي عــام 2014م، وكمــا يتوقــع أن يحقــق اتجاهــًا 
باالنخفــاض خــال عــام 2015م، ليصــل إلــى نحــو %41، وذلــك 

ــم )10(. ــدول، رق ــواردة بالج ــات ال ــق البيان وف

شكل رقم )11( التبادل التجاري للمملكة 
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م

 

 

175.2

369.1

163.3

377.8

152.7

377

201520142013

 الواردات (مليار دوالر)            الصادرات (مليار دوالر)           

ــعودي،  ــاد الس ــو االقتص ــه نح ــتثمار وتدفقات ــبة لاس • وبالنس
ــر  ــتثمار بالنظ ــذا االس ــبي له ــوزن النس ــظ أن ال ــن الماح فم
ــن  ــًا بي ــًا طفيف ــق ارتفاع ــد حق ــي ق ــج المحل ــي النات ــى إجمال إل
عامــي 2013 ـ 2014م، حيــن ارتفــع مــن حوالــي %22 فــي عــام 
2013م إلــى حوالــي %24 فــي عــام 2014م، مــع التوقعــات أن 
يرتفــع حجــم مســاهمة هــذه التدفقــات إلــى حوالــي %25 فــي 

ــي خــال 2015م. ــي اإلجمال ــج المحل ــي النات إجمال
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٢ - تطورات سوق النفط:
تتســم أســواق النفــط بصفــة عامــة بضعــف االســتقرار وعــدم 
التأكــد وذلــك لتعــدد المؤثــرات االقتصاديــة والسياســية علــى 
هــذه الســوق، وقــد انعكســت هــذه الحالــة علــى اســتقرار 
أســعار النفــط، التــي تعرضــت خــال العــام الماضــي النخفــاض 
ــذ عــام 2009م، ومــا زالــت هــذه  ــد أدنــى مســتوى لهــا من عن
األســواق تشــهد حركــة للمــد والجــزر فــي هــذه األســعار، وذلــك 
مــا توضحــه البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )12( الــذي يشــير 
إلــى الســمات العامــة ألســواق النفــط وذلــك مــا يمكــن تناولــه 

مــن خــال اآلتــي: 

•  أن إجمالــي الطلــب العالمــي مــن النفــط ظــل عنــد حــدود 90 
ــًا خــال الفتــرة 2013 ـ 2014م، ويتوقــع  مليــون برميــل يومي

أن يســتمر علــى هــذا المنــوال خــال عــام 2015م.
ــاون االقتصــادي تعــد المصــدر  وياحــظ أن دول منظمــة التع
األكبــر لهــذا الطلــب حيــث تحــوز علــى نحــو %50 مــن إجمالــي 
الطلــب العالمــي علــى النفــط، بينمــا تمثــل بقيــة دول العالــم 
النســبة المتبقيــة كمصــدر للطلــب العالمــي علــى النفــط 
مــع  2014م،  ـ   2013 الفتــرة  خــال  وذلــك   50% وبواقــع 
التوقعــات ان تحافــظ هــذه المصــادر علــى نصيبهــا مــن هــذا 

ــام 2015م. ــال ع ــب خ الطل

• تشــير البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )11( إلــى الفــارق 
الطفيــف فــي فائــض عجــز ميــزان النفــط العالمــي خــال عامــي 
تحتــل  الزالــت  المملكــة  أن  توضــح  كمــا  2014م،  ـ   2013
مكانتهــا كأكبــر منتــج فــي ســوق النفــط وأنهــا تغطــي الجــزء 
األكبــر مــن حجــم الطلــب العالمــي، حيــث تقــدر نســبة العــرض 
ــات  ــي الكمي ــن إجمال ــي %32 م ــعودي بحوال ــط الس ــن النف م
2014م،  ـ   2013 عامــي  خــال  وذلــك  عالميــًا،  المعروضــة 
وكذلــك خــال عــام 2015م حســب التوقعــات العالميــة الــواردة 

ــدول. ــذا الج به
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شكل رقم )12( العرض والطلب العالمي من النفط 
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م

 

90.24

90.17

إجمالي الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يوميًا)                إجمالي العرض العالمي من النفط (مليون برميل يوميًا)

92.23

91.21

93.2

92.37

201320142015

•  وفيمــا يتعلــق بأســعار النفــط العالميــة، فــإن متوســط ســعر البرميــل قــد بلــغ حوالــي 104 دوالر فــي عــام 213م، ثــم انخفــض بمــا 
نســبته حوالــي %7.6 فــي 2014م ليصــل متوســط الســعر إلــى حوالــي 53 دوالرًا للبرميــل عــام 2015م وبنســبة انكمــاش كبيــرة تقــدر 

بحوالــي %45 بيــن عــام 2014 ـ 2015م. 

• وبالنســبة إليــرادات المملكــة مــن النفــط تشــير المصــادر الموضحــة بالجــدول رقــم )11( إلــى التطــورات فــي حجــم هــذه اإليــرادات 
حيــث يتوقــع أن تصــل إلــى حوالــي 930 مليــار ريــال )حســب وزارة الماليــة( فــي عــام 2014م مقارنــة بمــا قيمتــه نحــو 1035 مليــار 
ريــال )1.03 تريليــون ريــال( فــي عــام 2013م، بنســبة انخفــاض تقــدر بحوالــي %10 بيــن العاميــن، مــع التوقعــات أن يرتفــع حجــم هــذه 

اإليــرادات عــام 2015م؛ ليصــل إلــى حوالــي 1045 مليــار ريــال أي بمــا نســبته %12 عــن مســتواه فــي عــام 2014م.

وأمــا بالنســبة للمصــادر األخــرى، فــإن دول األوبــك تمثــل 
المصــدر الثانــي للعــرض مــن النفــط حيــث يقــدر الــوزن 
ــات  ــن الكمي ــي %30 م ــرض بحوال ــذا الع ــات ه ــبي لكمي النس
المعروضــة فــي ســوق النفــط وذلــك خــال عامــي 2013 ـ 
ــد  ــط عن ــن النف ــروض م ــل المع ــع أن يظ ــا يتوق 2014م، وكم
هــذه الحــدود خــال العــام القــادم 2015م. بينمــا تغطــي 
ــرى  ــرض األخ ــات الع ــك كمي ــة األوب ــارج منظم ــن خ ــدول م ال

ــط.  ــن النف م



52

جدول رقم (١١)
مؤشر أداء سوق النفط العالمي 

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م وتوقعات ٢٠١٥م  

إج�يل الطلب العاملي عىل النفط (مليون برميل يومياً)

طلب منظمة التنمية والتعاون (٪ من إج�يل الطلب العاملي)

طلب الدول األخرى (٪ من إج�يل الطلب العاملي)

إج�يل العرض العاملي من النفط (مليون برميل يومياً)

ميزان النفط العاملي

العرض من دول األوبك (مليون برميل يومياً)

إنتاج اململكة من إج�يل عرض (إنتاج األوبك)

متوسط السعر العاملي للنفط الخام (دوالر/برميل)

اإليرادات النفطية باململكة (مليار ريال)

(٪ نسبة مئوية)       

المؤشر

90.24
51

49

90.17

(0.07)

30.23

31.9

104

1035

92.37
49.6

50.4

93.2

0.83

30.02

32.1

53

1045

91.25
0.2
49.8

92.23

1.02

30.07

32.3

96

930

2015 2014 2013

شكل رقم )13( انتاج المملكة العالمي من  اجمالي 
انتاج االوبك من النفط 

خالل الفرتة 2013 ـ 2015م

32.1%

2015

32.3%
2014

31.9%
2013



53

3ـ تكاليف المعيشة :
ــط  ــاس متوس ــى أس ــف عل ــذه التكالي ــاس ه ــم قي ــة، ويت ــن المعيش ــدد م ــتوى مح ــق مس ــة لتحقي ــف الازم ــن التكالي ــر ع ــي تعب وه
مجموعــة مــن الســلع والخدمــات التــي يتوقــع أن يتــم اســتهاكها إمــا علــى مســتوى االســتهاك العــام أو بالنســبة لمجموعــة محــددة 

مــن أصحــاب الدخــول.

وفــي المملكــة يتــم )حاليــًا( حســاب األرقــام القياســية لتكاليــف المعيشــة علــى أســاس 476 ســلعة وخدمــة وباعتبــار أن ســنة األســاس 
هــي عــام 2007م، ويتنــاول الجــدول، رقــم )12( أهــم مؤشــرات أرقــام تكاليــف المعيشــة لألقســام الرئيســية للســلع والخدمــات فــي 
المملكــة خــال الفتــرة مــن 2013م وحتــى الربــع األول 2015م، حيــث يوضــح هــذا الجــدول أبــرز ســمات هــذه المؤشــرات وذلــك كمــا 

يلــي:

ــن 2013 ـ 2014م  ــام بي ــي الع ــم القياس ــتوى الرق ــاع مس • ارتف
بحوالــي %2.7 مــا يشــير إلــى ارتفــاع معــدل التضخــم العــام 

ــة. ــف المعيش بالنســبة لتكالي
ــا  ــع األول 2015م م ــي الرب ــم ف ــذا الرق ــع ه ــد ارتف ــك فق وكذل
نســبته حوالــي %2.1 مقارنــة بمســتواه فــي الربــع األول 2014م.

• أن الرقــم القياســي بالنســبة لمجموعــات الســلع الرئيســية 
والبالــغ عددهــا )12( مجموعــة قــد ارتفع فــي الربــع األول من عام 
2015م بمعــدالت تراوحــت بيــن 0.3ـ  %9.3 عــن مســتوى الرقــم 
القياســي لهــذه المجموعــات فــي الربــع األول 2014م. وهــو ذات 
االتجــاه الــذي شــهده الرقــم القياســي لتكاليــف المعيشــة بيــن 
الســنوات 2013 ـ 2014م حيــن ارتفــع بيــن العاميــن بمعــدالت 
تراوحــت بيــن 2.1 ـ %7.2 بالنســبة لعشــرة مجموعــات باســتثناء 
ــض  ــذي انخف ــاالت ال ــل واالتص ــة النق ــي لمجموع ــم القياس الرق
بنحــو %0.5 بالنســبة لمجموعــة النقــل، وحوالــي %0.1 بالنســبة 

لمجموعــة االتصــاالت بيــن العاميــن.
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•  مــن واقــع بيانــات الجــدول، رقــم )12(؛ يمكــن االســتدالل علــى أهــم التطــورات بالنســبة لمجموعــات الســلع والخدمــات التــي حققــت 
أعلــى مســتويات للتغيــر خــال فتــرة المقارنــة وذلــك علــى النحــو التالــي:

جدول رقم (١٢)
مؤشر ا�رقام القياسية لتكاليف المعيشة بالمملكة 

خالل ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م (الربع األول) 
(١٠٠ = ٢٠٠٧)(األقسام الرئيسية للسلع)

126.7
140.5

153.1

104.8

153.8

122.6

109

111

93.8

106.3

112.6

126.8

117.6

130.1
145.1

162.3

105.5

159.1

128.2

112.6

110.4

93.7

114

115.9

129.6

120.1

2.7
3.3

6.0

0.7

3.4

4.6

3.3

(0.5)

(0.1)

7.2

2.9

2.2

2.1

128.8
143.6

161.2

105

157.3

127

111.2

109.5

93.6

109.1

115.7

129

118.2

131.5
146.6

164.8

107.3

159.4

130.7

114.5

110.3

93.9

119.3

116.3

129.6

120.4

2.1
1.8

2.2

2.2

1.1

2.9

3.0

0.7

0.3

9.3

0.5

0.5

1.9

أقسام ا�نفاق
الربع ا�ول

التغير 20132014
التغير ٪ 20132014

الرقم القيايس العام

األغذية واملرشوبات

التبغ

املالبس واألحذية

السكن واملنافع (مياه - كهرباء - وقود)

تأثيث وتجهيز املنازل وصيانتها

الصحة

النقل

اإلتصاالت

الرتويح والثقافة

التعليم

املطاعم والفنادق

السلع والخدمات املتنوعة

• واصلــت مجموعــة الترويــح والثقافــة تحقيــق أعلــى المســتويات فــي ارتفــاع تكاليفهــا، فقــد بلــغ الرقــم القياســي لهــذه المجموعــة 
ــع األول 2014م، كمــا ســبق أن ارتفــع الرقــم الخــاص بهــذه المجموعــة  ــع األول 2015م عــن مســتواه فــي الرب نحــو %9.3 فــي الرب

بمعــدل %7.2 بيــن 2013 ــــ 2014م.
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ــى %3 عــن  ــع األول عــام 2015م إل ــة فــي الرب ــم القياســي الخــاص بمجموعــة الخدمــات الصحي ــاع الرق ــك مــن الماحــظ ارتف • كذل
ــدل 3.3%. ــد مع ــي 2013 ـ 2014م عن ــن عام ــتواه بي ــا كان مس ــام 2014م، بينم ــع األول ع ــي الرب ــتواه ف مس

• وكذلــك فــإن البيانــات الــواردة بهــذا الجــدول تشــير إلــى أن مجموعــة التأثيــث والتجهيــز المنزلــي قــد جــاءت فــي المرتبــة الرابعــة 
مــن حيــث ارتفــاع مســتوى تكاليفهــا بيــن الربــع األول 2014م، و الربــع األول 2015م حيــن ارتفعــت بمــا نســبته %2.9 منخفضــًا عــن 

المســتوى الــذي بلغتــه فــي نهايــة عــام 2014م حيــن ارتفعــت هــذه التكاليــف بمــا نســبته %4.6 عــن مســتواها فــي عــام 2013م.

• وكذلــك األمــر بالنســبة لمجموعــة الســكن والمنافــع والتــي ارتفعــت بنســبة %1.1 فــي الربــع األول 2015م مقارنــة بمســتوى التكاليف 
المعيشــية لهــذه المجموعــة فــي الربــع األول 2014م. بينمــا بلغــت نســبة ارتفــاع هــذه التكاليــف بيــن عامــي 2013 ـ 2014م نحــو 

.3.4%

• ثــم جــاءت مجموعــة المابــس واألحذيــة فــي المرتبــة التاليــة فــي االرتفــاع حيــث زادت بنســبة %2.2 فــي الربــع األول 2015م عــن 
مســتواها مــن التكاليــف فــي الربــع األول 2014م بينمــا بلــغ مســتوى ارتفاعهــا فــي 2014م نحــو %0.7 عــن مســتوى الرقــم القياســي 

لتكاليــف المعيشــة الخــاص بهــذه المجموعــة عــام 2013م.

• وكذلــك تســير بيانــات ذلــك الجــدول رقــم )12( إلــى ارتفــاع 
ــي  ــبته %2.2 ف ــا نس ــغ بم ــة التب ــى مجموع ــاق عل ــة االنف تكلف
الربــع األول 2015م، مقارنــة بمســتوى هــذه التكلفــة فــي 
الربــع األول 2014م. بينمــا يســتدل علــى مســتوى الزيــادة فــي 
الرقــم القياســي لتكاليــف شــراء هــذه المجموعــة الســلعية فــي 
2014م حيــن ارتفعــت بنســبة %6 عــن مســتواها عــام 2013م.

ــًا  ــهدت ارتفاع ــي ش ــلعية الت ــات الس ــن المجموع ــن بي • وم
ــة  ــة األغذي ــا مجموع ــبة له ــة بالنس ــف المعيش ــي تكالي ف
والمشــروبات التــي زادت بنســبة %1.8 بيــن الربــع األول 
2014 ـ 2015م ومواصلــة ذلــك باالتجــاه الــذي انتهــت إليــه 
عــام 2014م حيــن ارتفعــت بمــا نســبته %3.3 عــن مســتوى 

ــام 2013م. ــة ع ــذه التكلف ه
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• وبالنســبة لبقيــة المجموعــات مــن الســلع والخدمــات؛ 
ــي  ــن 0.3 ـ %0.7 ف ــراوح بي ــب تت ــت بنس ــد ارتفع ــا ق فإنه
فــي  تكاليفهــا  بمســتوى  مقارنــة  2015م،  األول  الربــع 
المجموعــات  بينمــا حققــت هــذه  2014م.  األول  الربــع 
والتــي تشــمل : النقــل، واالتصــاالت، والتعليــم، والمطاعــم 
والفنــادق معــدالت مــن التغيــر عــام 2014م تراوحــت بيــن 
ناقــص )5( ــــ %2.9، وذلــك مــا توضحــه البيانــات الــواردة 

ــاه. ــم )12( أع ــدول رق بالج

4- النشاط المصرفي :
ــجيع  ــتثمارات وتش ــذب االس ــدوره لج ــوم ب ــي ليق ــاع المال ــي القط ــتقرار ف ــق االس ــى تحقي ــة إل ــي المملك ــة ف ــة النقدي ــدف السياس ته
االدخــار، وفــي هــذا االتجــاه فقــد عبــر تصنيــف مؤسســة “فيتــش” عــن قــوة ومتانــة االقتصــاد الســعودي واســتقرار الســوق االئتمانــي 
بوصفــه أســاس القطــاع المالــي؛ فقــد أكــدت المؤسســة فــي فبرايــر 2015م علــى تصنيــف الســقف االئتمانــي للمملكــة عنــد المســتوى 
“AA “ والــذي يعبــر عــن انخفــاض مســتوى المخاطــر، وعــن قــدرة النظــام المصرفــي علــى ســداد التزاماتــه الماليــة. كمــا صنفــت الدين 
الســيادي قصيــر األجــل بالعملــة األجنبيــة عنــد المســتوى F1 والــذي يعبــر عــن القــدرة العاليــة علــى ســداد االلتزامــات الماليــة اآلنيــة.

ــا عكســته  ــك م ــاءة القطــاع المصرفــي، وذل ــة لكف ــة واالقتصادي ــى األداء المتطــور للمــوارد المالي ــد اســتندت هــذه المؤشــرات إل وق
البيانــات واإلحصائيــات الصــادرة عــن مؤسســة النقــد العربــي الســعودي خــال الفتــرة 2013 ـ 2015م )الربــع األول(، وكمــا يتناولهــا 

الجــدول رقــم )13( الــذي يبيــن أبــرز ســمات هــذا التطــور، وذلــك مــن خــال المحــددات التاليــة:
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4ـ1 عرض النقود : 
يتمثــل مقيــاس عــرض النقــود أو الكتلــة النقديــة فــي المكونــات األساســية التــي تشــمل: النقــد المتــداول خــارج المصــارف، والودائــع 
االدخاريــة، والودائــع تحــت الطلــب، الودائــع األخــرى )شــبه النقــود(. ويعبــر عــرض النقــود عــن حجــم الســيولة فــي الســوق. وفــي هــذا 

الشــأن؛ فــإن أبــرز ســمات عــرض النقــود فــي المملكــة تتمثــل فــي الجوانــب التاليــة:

• ارتفــاع معــدل نمــو هــذا العــرض فــي عــام 2013م إلــى حوالــي %11، ثــم ارتفاعــه إلــى نحــو %12 فــي عــام 2014م، وياحــظ اتجــاه 
عــرض النقــود إلــى االنخفــاض خــال الربــع األول 2015م عــن مســتواه فــي الربــع األول 2014م حيــن بلــغ حوالــي %10.2، وذلــك مــا 

تشــير إليــه البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )13(.

• وياحــظ مــن واقــع هــذه البيانــات أن الودائــع تحــت الطلــب )الحســابات الجاريــة( قــد حققــت معــداًل للنمــو بلــغ حوالــي %14 فــي 
عــام 2013م ثــم ارتفــع إلــى %15 فــي عــام 2014م بينمــا بلــغ الــوزن النســبي لهــذه الودائــع نحــو %51 مــن اجمالــي عــرض النقــود 

فــي عــام 2014م.

• وكذلك فقد ارتفع الوزن النسبي للودائع تحت الطلب إلى إجمالي عرض النقود إلى حوالي %6.4 في الربع األول 2015م.

ــم  ــي %7.5، ث ــدر بحوال ــدل يق ــام 2013م بمع ــوًا ع ــق نم ــد حق ــارف ق ــارج المص ــداول خ ــد المت ــم النق ــدول أن حج ــذا الج ــن ه • ويبي
مواصلتــه االرتفــاع حتــى عــام 2014م حيــن حقــق معــداًل للنمــو بلــغ حوالــي %7.4. وكذلــك فقــد ارتفــع الــوزن النســبي للنقــد المتــداول 
خــارج المصــارف إلــى إجمالــي عــرض النقــود فــي الربــع األول 2015م حيــن بلــغ حوالــي %9.3 مقارنــة بمســتوى هــذا الــوزن فــي عــام 

2013م حيــن بلــغ نحــو 9.1%. 

• وكذلــك فقــد حققــت الودائــع الزمنيــة واالدخاريــة معــداًل للنمــو بلــغ حوالــي %6.4 فــي عــام 2013م ارتفــع إلــى نحــو %15.6 فــي عــام 
2014م.
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• كمــا ارتفــع الــوزن النســبي لهــذه الودائــع مــن إجمالــي عــرض النقــد إلــى حوالــي %24 فــي الربــع األول عــام 2015م، مقارنــة بوزنــه 
فــي عــام 2014م حيــن بلــغ نحــو 19%. 

ــادات  ــع االعتم ــة، ودائ ــات األجنبي ــع بالعم ــة )الودائ ــبه النقدي ــرى أو ش ــع األخ ــاش الودائ ــى انكم ــًا إل ــدول أيض ــذا الج ــير ه • ويش
المســتندية، والتحويــات النقديــة، وعمليــات إعــادة الشــراء بيــن المصــارف(؛ فقــد حققــت هــذه الســيولة معــداًل ســالبًا للنمــو بلــغ نحــو 

)%6.3( فــي عــام 2014م بينمــا بلــغ معــدل نمــو هــذه الســيولة حوالــي %9.6 فــي عــام 2013م.
وكمــا يشــير هــذا الجــدول إلــى انخفــاض الــوزن النســبي لهــذه الســيولة فــي الربــع األول 2015م حيــن بلــغ نحــو %11.3 مــن إجمالــي 

عــرض النقــود مقارنــة بحجــم هــذا الــوزن نحــو %11.8 فــي الربــع األول 2014م.

جدول رقم (١٣)
أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة 
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ــث يوضــح  ــرة 2013م ـ 2015م، حي ــي الســعودي خــال الفت ــد العرب ــة موجــودات مؤسســة النق ــم )14( هيكل ــاول الجــدول رق • ويتن
ــة لهــذه الموجــودات )األصــول(: الســمات التالي

• أن اســتثمارات مؤسســة النقــد األجنبــي فــي األوراق الماليــة بالخــارج تمثــل الــوزن النســبي األعلــى مــن إجمالــي موجــودات )أصــول( 
المؤسســة حيــث يقــدر وزنهــا النســبي عنــد حــدود %70 مــن هــذه األصــول خــال فتــرة المقارنــة.

شكل رقم )14( أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة
 خالل الفرتة 2013 ـ 2015م
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• بينمــا يقــدر الــوزن النســبي لودائــع المؤسســة فــي بنــوك بالخــارج نحــو %15 فــي الربــع األول 2015م، حيــث انخفــض هــذا الــوزن 
مقارنــة بوضعــه خــال عــام 2013م حيــن بلــغ نحــو %20، وكذلــك فــي عــام 2014م حيــن بلــغ %18 مــن إجمالــي الموجــودات لــدى 

مؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

• وتشــير بيانــات هــذا الجــدول إلــى أن الــوزن النســبي للنقــد األجنبــي والذهــب مــن أصــول مؤسســة النقــد يمثــل حوالــي %9 فــي الربــع 
األول 2015م، وهــو معــدل مرتفــع مقارنــة بالمســتوى الــذي حققــه فــي عــام 2013م حيــن بلــغ الــوزن النســبي للنقــد األجنبــي والذهــب 

نحــو %7 مــن إجمالــي أصــول المؤسســة وحوالــي %8 فــي عــام 2014م.

• وامــا النقــد الورقــي المحلــي، فإنــه يمثــل حوالــي %1 مــن إجمالــي أصــول مؤسســة النقــد العربــي الســعودي خــال الســنوات 2013 ـ 
2015م ) الربــع األول ( وذلــك مــا توضحــه البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )14(.

• وفيمــا يتعلــق باتجــاه تطــور موجــودات المصــارف التجاريــة العاملــة بالمملكــة خــال الســنوات 2013 ـ 2015م، فــإن الجــدول رقــم 
)15( يتنــاول أهــم خصائــص هــذه األصــول، وذلــك حســب اآلتــي:

• أن أصــول المصــارف التجاريــة بالمملكــة قــد حققــت معــداًل للنمــو يقــدر بحوالــي %8.5 فــي الربــع األول 2015م، مقارنــة بمعــدل 
انكمــاش فــي حجــم هــذه األصــول يقــدر بحوالــي )6.6( % فــي الربــع األول 2014م.

• وكذلك فقد حققت هذه األصول معداًل للنمو بلغ حوالي %13 عام 2014م.
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•  وكمــا توضــح بيانــات هــذا الجــدول أن الــوزن النســبي 

لمطلوبــات المصــارف لــدى القطــاع الحكومــي تمثــل 

حوالــي %5 خــال مختلــف الســنوات 2013ـ  2015م، ففي 

عــام 2013م نجــد أن الــوزن النســبي لهــذه المطلوبــات 

ــارف  ــودات المص ــي موج ــن إجمال ــي %5 م ــغ حوال ــد بل ق

ــف وبمــا يقــدر  ــة، بينمــا انخفــض بمســتوى طفي التجاري

بحوالــي %4.6 فــي عــام 2014م، وكذلــك بلــغ نفــس 

ــع  ــا ارتف ــع األول 2014م، بينم ــي الرب ــتوى ف ــذا المس ه

بصــورة طفيفــة فــي الربــع األول عــام 2015م حيــن بلــغ 

.4.8%

• وبالنســبة لمطلوبــات القطــاع الخــاص )والتــي تشــمل: 

ــكال  ــن أش ــا م ــتثمارات وغيره ــلف واالس ــروض والس الق

االئتمــان( فــإن وزنهــا النســبي يمثــل نحــو %59 مــن 

إجمالــي موجــودات المصــارف التجاريــة خــال الفتــرة 

2013 ـ 2015م، وذلــك مــا يوضحــه الجــدول، رقــم )15(.

جدول رقم (١٤)
تطور موجودات (أصول) مؤسسة النقد العربي السعودي

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م 

(الوزن النسبي ٪)       

7.11
1.03

19.96

71.30

0.60

% 100

2.738.728

7.74
1.26

18.3

71.58

1.12

% 100

2.792.109

8.6
1.3

15.2

74.1

0.8

% 100

2656368

البيان
(الربع ا ول)

2014 20132015

نقد أجنبي وذهب

نقد محيل (ورقي)

ودائع يف البنوك بالخارج

إستث�رات أوراق مالية بالخارج

موجودات متنوعة

اإلج�يل (مليون ريال)
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لــدى  الثابتــة  )األصــول  األخــرى  األصــول  فــإن  وكذلــك   •
ــة،  ــر مالي ــة وغي ــات مالي ــى مؤسس ــات عل ــارف والمطلوب المص
الموجــودات األجنبيــة، االحتياطيــات المصرفيــة وغيرهــا(؛ فــإن 
ــارف  ــي المص ــن إجمال ــي %36 م ــدر بحوال ــبي يق ــا النس وزنه

التجاريــة خــال الســنوات 2013م ـ 2015م.

جدول رقم (١٥)
تطور موجودات (أصول) المصاريف التجارية بالمملكة ومطلوباتها

من القطاعين العام والخاص بالمملكة
خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م 

(الوزن النسبي ٪)       

1893283
2132577

1990675

2175808

12.6

(6.6)

8.5

4.9
4.6

4.6

4.8

59.3
58.9

59.2

58.6

35.8
36.5

36.3

36.6

ا�جماليالبيان
مطلوبات النمو ٪

الحكومة
مطلوبات 

الخاص
ا�صول
ا�خرى (مليون ريال)

2013

2014

(الربع األول) 2014

(الربع األول) 2015

شكل رقم )15( تطور موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي
 خالل الفرتة 2013 ـ 2015م ) الربع االول(

48 
 

 

25
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15

10

5

0

2013

2015

2014
(الربع األول)

نقد أجنبي وذهب                             نقد محلي (ورقي)                               ودائع في البنوك بالخارج                         موجودات متنوعة

٪ وزن نسبي
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٥- تطورات سوق األسهم :
فــي  الماليــة  الســوق  أهــم مكونــات  أحــد  األســهم  تعــد 

ــا  ــندات وغيره ــوك والس ــب الصك ــى جان ــك إل ــة، وذل المملك

ــياق  ــذا الس ــي ه ــة وف ــألدوات المالي ــرى ل ــكال األخ ــن األش م

يتنــاول هــذا التقريــر أبــرز تطــورات ســوق األســهم فــي 

ــك  ــل(، وذل ــرة 2013م ــــ 2015م )إبري ــال الفت ــة خ المملك

وفــق البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )16( الــذي يشــير إلــى 

المحــددات التاليــة :

• أن عــدد الشــركات المدرجــة فــي ســوق األســهم بالمملكــة 
ــارس 2015م،  ــى م ــك حت ــركة وذل ــي 168 ش ــغ حوال ــد بل ق
مقارنــة بنحــو 163 شــركة فــي عــام 2013م، ممــا يشــير إلــى 
نمــو عــدد الشــركات المدرجــة بالســوق بحوالــي %3.1 خــال 

ــارس(. ــرة 2013 ـ 2015م )م الفت

شكل رقم )16( تطور موجودات البنوك التجارية بالمملكة 
خالل الفرتة 2013 ـ 2015م ) الربع االول(

201320142015 (الربع األول) 2014 (الربع األول)

األصول األخرى              مطلوبات خاصة              مطلوبات الحكومة

4.9%

59.3%

35.8%

4.6%

58.9%

36.5%

4.6%

59.2%

36.3%

4.8%

58.6%

36.6%
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• وتشــير بيانــات هــذا الجــدول إلــى أن المؤشــر العــام ألداء الســوق قــد أغلــق عنــد 9834 نقطــة فــي أبريــل 2015م محققــًا ارتفاعــًا 
ـــ إبريــل 2015م، بينمــا كان قــد انخفــض بنســبة %2.4 فــي 2014م عــن مســتواه فــي عــام 2013م. بنســبة %12 بيــن شــهري مــارسـ 

• وكذلــك فقــد تطــور عــدد األســهم التــي تــم تداولهــا فــي الســوق خــال فتــرة المقارنــة حيــث ارتفعــت مــن حوالــي 53.5 مليــار ســهم 
فــي عــام 2013م إلــى أكثــر مــن 70.8 مليــار ســهم فــي عــام 2014م وبمعــدل زيــادة بلــغ حوالــي %32 بيــن العاميــن ممــا يعبــر عــن 
حجــم وقــوة نشــاط الســوق، بينمــا انخفــض عــدد هــذه األســهم إلــى حوالــي 7.54 مليــار ســهم فــي أبريــل 2015م فــي مقابــل 7.85 

مليــار ســهم فــي مــارس 2015م وبمعــدل ســالب يقــدر بحوالــي )3.9(% بيــن الشــهرين.

• وفيمــا يتعلــق بقيمــة هــذه األســهم فإنهــا قــد تجــاوزت حوالــي 214 مليــار ريــال فــي إبريــل 2015م مقارنــة بمــا قيمتــه 197 مليــار 
ريــال فــي مــارس 2015م، أي أن قيمــة األســهم المتداولــة قــد انخفضــت بحوالــي %8.6 بيــن الشــهرين، وبينمــا كانــت قــد حققــت 

اتجاهًــا إيجابيًــا خــال العاميــن 2013 ـ 2014م حيــن حققــت معــدل زيــادة يقــدر بنحــو %56.7 فــي عــام 2014م.

• وكذلــك توضــح القيمــة الســوقية لألســهم )أي القيمــة النظريــة لألســهم المصــدرة حســب ســعر الســوق( بأنهــا قــد ارتفعــت بيــن 
إبريــل ـ ومــارس 2015م حيــن بلغــت حوالــي 2160 مليــار ريــال فــي إبريــل 2015م وبمعــدل زيــادة يقــدر بنحــو %14 عــن مســتواه فــي 
مــارس 2015م، وكذلــك فقــد ارتفعــت القيمــة الســوقية لألســهم المصــدرة بيــن 2013 ـ 2014م وبمعــدل زيــادة يقــدر بنحــو 3.4% 

حيــن بلغــت هــذه القيمــة أكثــر مــن 1812 مليــار ريــال فــي عــام 2014م. 

• ومــن واقــع البيانــات الــواردة بالجــدول، رقــم )16( فقــد ارتفــع معــدل دوران األســهم إلــى مســتوى عــال عــام 2014م حيــن بلــغ نحــو 
%118، كمــا بلــغ هــذا المعــدل نحــو %78 عــام 2013م؛ مــا يشــير إلــى ارتفــاع درجــة الســيولة فــي ســوق األســهم الســعودي، وقــد 
تواصــل هــذا المعــدل وبمســتوى معتــدل فــي أبريــل عــام 2015م حيــن بلــغ حوالــي %9.1 مقارنــة بمســتواه فــي مــارس حيــن بلــغ 

.11%

جدول رقم (١٦)
تطور أداء سوق ا
سهم بالمملكة

خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م (أبريل) 

163
8535.6

53527

1369666

1752855

78

169
8333.3

70803

2146512

1812891

118

N.A
9834.5

7544

197358

2160

9.1

168
8778.9

7847

214394

1898

*11

3.1
12

(3.9)

(8.6)

13.8

التغير @@البيان
٪ (مارس)(أبريل)

عدد الرشكات

املؤرش العام ألسعار األسهم(١٠٠=١٩٩٩)

عدد األسهم املتداولة (مليون)*

قيمة األسهم املتداولة (مليون ريال)

القيمة السوقية لألسهم (مليار ريال)

معدل دوران األسهم

2013201420152015
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ــي  ــات الت ــل القطاع ــبة لمجم ــك بالنس ــهم، وذل ــي لألس ــات األداء القطاع ــى اتجاه ــم )17( إل ــدول، رق ــواردة بالج ــات ال ــير البيان وتش
ــك األداء خــال  ــن هــذا الجــدول الســمات األساســية لذل ــث يبي ــًا، حي ــغ عددهــا )15( قطاع يغطيهــا ســوق األســهم الســعودي والبال

ــة : ــددات التالي ــب المح ــل(، وحس ــرة 2013 ـ 2015م) أبري الفت

• ارتفــاع مؤشــر قطــاع الســياحة والفنــادق فــي أبريــل ليصــل إلــى 24597 نقطــة، وهــو أعلــى مســتوى بالنســبة لمختلــف القطاعــات 

التــي يشــير إليهــا هــذا الجــدول، يليــه فــي ذلــك المؤشــر الخــاص بقطــاع المصــارف والخدمــات الماليــة والــذي أغلــق عنــد 21790 

نقطــة فــي ابريــل 2015م. وأمــا قطــاع التجزئــة فقــد جــاء فــي المرتبــة الثالثــة مــن حيــث األداء حيــث أغلــق المؤشــر القطاعــي الخــاص 

بهــذا النشــاط عنــد 17799 نقطــة فــي ذلــك الشــهر. 

شكل رقم )17( تطور اداء سوق االسهم بالمملكة
 يف شهر ابريل 2015م
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المؤشر العام ألسعار األسهم                                          عدد األسهم المتداولة (مليون)*                                    القيمة السوقية لألسهم (مليار ريال)
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جدول رقم (١٧)
تطور أداء القطاعات بسوق ا
سهم بالمملكة

(الوزن النسبي ٪)       خالل الفرتة ٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م (أبريل) 

9.69
14.34

6.72

7.18

0.70

6.81

6.57

19.48

2.46

5.83

3.99

10.80

2.45

0.98

2.44

1369666

17865
7545

7023

11698

53590

9193

2657

1207

4351

7088

1503

4763

6477

2736

16174

**8535.5

13.03
15.50

3.68

6.05

0.76

7.99

6.91

14.86

2.94

7.58

6.13

9.24

2.25

0.87

2.20

2146512

18314
5857

6853

15518

5648

11670

1942

1276

3679

6593

3303

5916

7243

2201

19770

**8333.3

12.2
22.4

4.7

6.3

14.0

8.5

5.2

10.4

5.3

15.3

7.8

8.9

15.4

11.7

9.5

%(8.6)

21790
6982

7064

17799

7302

12295

1861

1663

4339

9175

3784

8324

9774

2429

24597

**9834.5

قيمة ا
سهم القطاع
المتداولة ٪

المؤشر
القطاعي

قيمة ا
سهم 
المتداولة ٪

المؤشر
القطاعي

قيمة ا
سهم 
المتداولة ٪

المؤشر
القطاعي

املصارف والخدمات املالية

الصناعات البرتوكي�وية

األسمنت

التجزئة

الطاقة واملرافق الخدمية

الزراعة والصناعات الغذائية

اإلتصاالت وتقنية املعلومات

التأم�

رشكات اإلستث�ر املتعددة

اإلستث�ر الصناعي

التشييد والبناء

التطوير العقاري

النقل

اإلعالم والنرش

الفنادق والسياحة

اإلج�يل (مليون ريال )

(أبريل) 201320142015
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• وكذلــك فــإن البيانــات الــواردة بهــذا الجــدول توضــح ارتفــاع الــوزن النســبي لقيمــة األســهم المتداولــة فــي قطــاع التأميــن والتــي 

تقــدر بحوالــي %22 مــن إجمالــي قيمــة التــداول فــي أبريــل عــام 2015م. بينمــا احتــل قطــاع النقــل المرتبــة الثانيــة مــن حيــث الــوزن 

النســبي فــي قيمــة األســهم المتداولــة وذلــك بمــا نســبته %15.4 مــن إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة فــي ابريــل عــام 2015م.

شكل رقم )18( قيمة االسهم المتداولة 
) مارس – ابريل( 2015م

ــة مــن  ــة الثالث ــي المرتب ــاري ف ــر العق ــاء قطــاع التطوي ــد ج وق

ــة لهــذا  حيــث ارتفــاع وزنــه النســبي لقيمــة األســهم المتداول

القطــاع والتــي بلــغ وزنهــا النســبي حوالــي %11 مــن إجمالــي 

ــراوح  ــام 2013م. بينمــا ت ــة فــي عــ ــهم المتداول قيمــة األســ

ــن  ــن 4.7 ـ %12.2 م ــا بي ــات م ــة القطاع ــبي لبقي ــوزن النس ال

إجمالــي قيمــة األســهم المتداولــة فــي ذلــك الشــهر مــن 

ــواردة  ــات ال ــه البيان ــا تشــير الي ــك م ــام)205م( ، وذل هــذا الع

ــم )17(. ــدول رق بالج
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شكل رقم )19( اداء القطاعات االقتصادية بسوق االسهم بالمملكة
)ابريل( 2014-2015م
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6-الميزانية العامة للدولة :
تعكــس الميزانيــة العامــة خطــة الحكومــة أو الدولــة لســنة ماليــة محــددة، حيــث تتضمــن هــذه الخطــة بيانــًا باإليــرادات والمصروفــات 

الخاصــة بمختلــف المشــروعات التــي تخطــط الدولــة لتنفيذهــا. تتنــاول هــذه الفقــرة أبــرز تطــورات الميزانيــة العامــة للمملكــة خــال 

عامــي 2013 ـ 2014م إلــى جانــب تنــاول الميزانيــة التقديريــة المجــازة لعــام 2015م، وذلــك مــن خــال الجــدول، رقــم )18( الــذي 

يوضــح الجوانــب التاليــة: 

• انخفــاض اإليــرادات العامــة للدولــة بيــن عامــي 2013 ـ 2014م بمــا نســبته حوالــي %7.5 بيــن العاميــن، وهــي فتــرة تتزامــن مــع 

ــرة بهــذا األداء، كمــا تــم اإلشــارة  ــة خــال تلــك الفت ــار النفــط العالمي ــر اتجاهــات اسعـــ األداء الهــش لاقتصــاد العالمــي وبــدء تأث

إليــه ســابقًا )جــدول رقــم 11(. بينمــا تقــدر اإليــرادات العامــة فــي ميزانيــة العــام المالــي 2015م بحوالــي 715 مليــار ريــال، بمعــدل 

انخفــاض يمثــل نحــو %32 عــن مســتوى حجــم هــذه اإليــرادات فــي عــام 2014م، وذلــك مــع األخــذ فــي االعتبــار اتجاهــات االنخفــاض 

ــام  ــة للع ــة العام ــة للميزاني ــان وزارة المالي ــه بي ــار إلي ــا أش ــذ 2009م )كم ــا من ــتوى له ــى مس ــت أدن ــي بلغ ــط والت ــعار النف ــي أس ف

36/1437هـــ )2015م(.

• وكذلــك تشــير البيانــات الــواردة بالجــدول رقــم )18( إلــى 

ــي 2013 ـ  ــن عام ــة بي ــض الميزاني ــتوى فائ ــاض مس انخف

2014م وحيــث بلــغ رصيــد العجــز فــي هــذه الميزانيــة 

حوالــي 54 مليــار ريــال أي مــا يعــادل حوالــي %26 عــن 

ــام 2013م. ــي ع ــق ف ــض المتحق ــتوى الفائ مس

ــى  ــض إل ــد انخف ــه ق ــام فإن ــن الع ــاه الدي ــبة التج • وبالنس

مســتويات كبيــرة حيــث بلــغ معــدالت تراوحــت بيــن 1.6 ـ 

ــم 10(.  ــه ســابًقا، )جــدول رق ــم اإلشــارة إلي %2.7 كمــا ت

• وبالنســبة للمصروفــات العامــة؛ فإنهــا قــد اتجهــت نحــو 

ــي  ــادة بيــن عامــي 2013 ـ 2014م وبمــا نســبته حوال الزي

ــي  ــاق ف ــذا االنف ــم ه ــض حج ــع أن ينخف ــا يتوق %19، بينم

عــام 2015م بمــا يعــادل نحــو %22 عــن مســتواه فــي عــام 

2015م، وقــد أكــد بيــان وزارة الماليــة الخاصــة بالميزانيــة 

والبرامــج  المشــاريع  فــي  واالســتثمار  االنفــاق  اســتمرار 

التنمويــة فــي مجــاالت التعليــم والصحــة والخدمــات األمنيــة 

مــن  الصحــي وغيرهــا  والصــرف  والبلديــة  واالجتماعيــة 

المشــاريع التنمويــة الحيويــة، ومــا يؤكــد مواصلــة الجهــود 

ــة. ــتدامة بالمملك ــة المس ــق التنمي لتحقي
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المخصصات القطاعية :

ــة  ــات الخاص ــام للمصروف ــكل الع ــرة الهي ــذه الفق ــاول ه تتن

ــك  ــة للعــام 36/1437هـــ )2015م( وذل ــة التقديري بالميزاني

بالنســبة للقطاعــات االقتصاديــة واالجتماعيــة بالمملكــة، 

ــي: ــًا لآلت ــم )19( ووفق ــدول رق ــه الج ــا يوضح وكم

جدول رقم (١٨)
تطور الميزانية العامة للمملكة

٢٠١٣ ـ ٢٠١٥م 
(مليار ريال)       

1131
925

206

2.7

1046
1100

(54)

1.6

(7.5)
18.9

26.2

(20.7)

715
860

(145)

2.5

(31.6)
(21.8)

(168)

56

التغير ٪البيان النمو ٪

اإليرادات العامة

النفقات العامة

الفائض / العجز

الدين العام / الناتج املحيل اإلج	يل ٪

201320142015

شكل رقم )20(
 االيرادات والنفقات العامة والفائض/ العجز

 2013-2015م 
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• أن قطــاع التعليــم والتدريــب والــذي يمثــل المرتكــز األساســي لتغذيــة ســوق العمــل بالقــوى الماهــرة، قــد حــاز علــى األولويــة فــي 

حجــم االنفــاق العــام، حيــث بلغــت مخصصــات هــذا القطــاع نحــو %25 مــن إجمالــي المصروفــات العامــة.

• ثــم جــاء قطــاع الصحــة والتنميــة االجتماعيــة فــي المرتبــة الثانيــة  مــن حيــث االنفــاق فقــد خصــص لهــذا القطــاع حوالــي %19 مــن 

ــز  ــة، وذلــك مــن أجــل اســتكمال المشــاريع المرتبطــة بمجــال الصحــة وتجهي ــي حجــم المصروفــات العامــة فــي هــذه الميزاني إجمال

المستشــفيات ومراكــز الرعايــة الصحيــة األوليــة بجميــع مناطــق المملكــة، كمــا اشــار إليــه بيــان الميزانيــة الصــادر عــن وزارة الماليــة.

جدول رقم (١٩)
توزيع مخصصات ا�نفاق بالميزانية العامة (حسب القطاعات)

للعام ٣٦ / ١٤٣٧ هـ  ( ٢٠١٥م) 
(مليار ريال)       

217
160

40

63

60

320

25
18.6

4.6

7.3

6.9

37.2

القطاع

ا�جمالي

٪ إلى المصروفات المخصص

التعليم والتدريب

الصحة والتنمية اإلجت�عية

الخدمات البلدية

التجهيزات األساسية والنقل

املوارد اإلقتصادية (املنافع)

القطاعات الحكومية األخرى

860% 100



ــة،  ــات العام ــي المصروف ــن إجمال ــي %7.3 م ــبته حوال ــا نس ــة بم ــة الثالث ــي المرتب ــل ف ــية والنق ــة األساس ــات البني ــاءت مخصص • وج

حيــث تغطــي هــذه المخصصــات االنفــاق علــى المشــاريع الجديــدة للتجهيــزات األساســية لبعــض المــدن الصناعيــة، باإلضافــة إلــى 

مشــاريع النقــل القائمــة مــن طــرق وموانــئ وخطــوط حديديــة ومطــارات وغيرهــا مــن المشــاريع المتوقــع إنجازهــا خــال العــام المالــي 

)2015م(. 36/1437هـ 

ــدة  ــاريع الجدي ــات المش ــة نفق ــا لتغطي ــم تقديره ــي ت ــات الت ــى المخصص ــم )19( إل ــدول رق ــواردة بالج ــات ال ــير البيان ــك تش • وكذل

ــات  ــذه المخصص ــازت ه ــث ح ــام 36/1437هـــ )2015م( حي ــال ع ــي خ ــرف الصح ــات الص ــرب، وخدم ــاه الش ــبة لمي ــة بالنس والقائم

ــام. ــذا الع ــة له ــات التقديري ــم المصروف ــي حج ــن إجمال ــي %7 م حوال

ــدن  ــات والم ــتوى المحافظ ــى مس ــة عل ــة المحلي ــة التنمي ــي عملي ــي ف ــز األساس ــل المرتك ــي تمث ــة والت ــات البلدي ــبة للخدم • وبالنس

ــاق  ــي 36/1437هـــ )2015م( لمواجهــة احتياجــات االنف ــة العــام المال ــي تضمنتهــا ميزاني ــي المخصصــات الت ــإن إجمال بالمملكــة ف

ــًا  ــك وفق ــام، وذل ــذا الع ــة له ــات العام ــي المصروف ــن إجمال ــو %5 م ــل نح ــدة، يمث ــاريع الجدي ــة والمش ــاريع القائم ــتكمال المش الس

ــاه. ــم )19( أع ــواردة رق ــات ال للبيان

شكل رقم )21( انفاق الميزانية العامة  بالمليار ريال في
 2015م ) حسب القطاعات(

57 
 

التعليم والتدريب     217

الصحة والتنمية اإلجتماعية       160

الخدمات البلدية   40
التجهيزات األساسية والنقل  63

الموارد اإلقتصادية (المنافع)    60

القطاعات الحكومية األخرى    320

72
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شكل رقم )1( أهم مؤشرات أداء االقتصاد العالمي خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )2( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة الدول المتقدمة خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )3( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة اتحاد الدول المستقلة )التحول االقتصادي( خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )4(أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة الدول النامية خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )5( أهم مؤشرات األداء االقتصادي للواليات المتحدة األمريكية خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )6( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة دول االتحاد األوروبي خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )7( أهم مؤشرات اداء االقتصادي الياباني خال الفترة 2013 ـ 2015م                                  

شكل رقم )8( أهم مؤشرات اداء االقتصادي في الصين خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )9( أهم مؤشرات اداء االقتصادي في البرازيل خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )10( أهم مؤشرات اداء االقتصادي السعودي خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )11( التبادل التجاري للمملكة خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )12( العرض والطلب العالمي من النفط خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )13( انتاج المملكة العالمي من  اجمالي انتاج االوبك من النفط خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )14( أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة خال الفترة 2013 ـ 2015م

شكل رقم )15( تطور موجودات مؤسسة النقد العربي السعودي خال الفترة 2013 ـ 2015م ) الربع االول(

شكل رقم )16( تطور موجودات البنوك التجارية بالمملكة خال الفترة 2013 ـ 2015م ) الربع االول(

شكل رقم )17( تطور اداء سوق االسهم بالمملكة في شهر ابريل 2015م 

شكل رقم )18( قيمة االسهم المتداولة ) مارس – ابريل( 2015م 

شكل رقم )19( اداء القطاعات االقتصادية بسوق االسهم بالمملكة)ابريل( 2015-2014م

شكل رقم )20( االيرادات والنفقات العامة والفائض/ العجز 2015-2013م 

شكل رقم )21( انفاق الميزانية العامة  بالمليار ريال في 2015م ) حسب القطاعات(
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جدول رقم )1( أهم مؤشرات أداء االقتصاد العالمي خال الفترة 2013 ـ 2015م          

جدول رقم )2(أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة الدول المتقدمة خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )3( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة اتحاد الدول المستقلة )التحول االقتصادي( خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )4(أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة الدول النامية خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )5(أهم مؤشرات األداء االقتصادي للواليات المتحدة األمريكية خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )6( أهم مؤشرات األداء االقتصادي لمجموعة دول االتحاد األوروبي خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )7(أهم مؤشرات أداء االقتصاد الياباني خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )8( أهم مؤشرات أداء االقتصاد في الصين خال الفترة 2013 ـ 2014م

جدول رقم )9( أهم مؤشرات أداء االقتصاد في البرازيل خال الفترة 2013 ـ 2014م عام 2015م

جدول رقم )10( مؤشرات أداء االقتصاد السعودي خال الفترة 13 ـ 2014م وتوقعات 2015م

جدول رقم )11( مؤشر أداء سوق النفط العالمي خال الفترة 13 ـ 2014م وتوقعات 2015م

جدول رقم )12( مؤشر األرقام القياسية لتكاليف المعيشة بالمملكة خال 2013 ـ 2015م )الربع األول(

جدول رقم )13( أهم مؤشرات أداء القطاع المصرفي بالمملكة خال الفترة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )14( تطور موجودات )أصول( مؤسسة النقد العربي السعودي  خال الفترة 2013 ـ 2015م

جــدول رقــم )15( تطــور موجــودات )أصــول( المصــارف التجاريــة بالمملكــة ومطلوباتهــا  مــن القطاعيــن العــام والخــاص بالمملكــة 
ــرة 2013 ـ 2015م خــال الفت

جدول رقم )16( تطور أداء سوق األسهم بالمملكة خال الفترة 2013م ـ 2015م )أبريل(

جدول رقم )17( تطور أداء القطاعات بسوق األسهم بالمملكة خال الفترة 2013 ـ 2015م )أبريل(

جدول رقم )18( تطور الميزانية العامة للمملكة 2013 ـ 2015م

جدول رقم )19( توزيع مخصصات االنفاق بالميزانية العامة )حسب القطاعات( للعام 36/1437هـ )2015م(



شكرًا لكم

نشكر لكم اطاعكم على هذا اإلصدار، كما نتطلع إلى تشريفنا بماحظاتكم التي ستؤخذ بعين االعتبار عند 
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