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الاكخصاد الطعودي عام 9109
ً
ً
طِؼهد الِام الٜادم جدظىا مخىاؿال في مخاهت وجىحه الاٛخـاد الظِىدي .خالُ ٤ام  ،2019هخىّٛ
ؤن وؼهد حِصٍص الجهىد السامُت بلى جد ُٜٝؤهداٖ زئٍت  ،2030وٟرل ٣ألاهداٖ اإلالمىت في بسهامج
ً
الخدى ٤الىهني .ومما ال ػُٗ ٣ه ،ؤن هرا الجهد طُجد الدُم مً بٛساز محزاهُت جلمىذ به٘اٛا
ً
ُٛاطُا ،للِام الثاوي ُلى الخىالي ،بلٔذ ُٛمخه  1,1جسٍلُىن زٍا ،٤والري لم ًٜخـس ٜٗى ُلى
اػخماله ُلى شٍادة بيظبت  20باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،في ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي ،بل جلمً ٟرل٣
ً
ُددا مً بحساءاث الدُم اإلاظتهدٗت.
وبِىما ال جصاُ ٤ملُت ؤلاؿالح الاٛخـادي حازٍت في الىٛذ الخالي ،حؼحر ؤخدر بُاهاث الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي لِام  2018بلى ؤن الاٛخـاد اطخواَ امخـاؾ مٌِم آلازاز الظلبُت اإلاترجبت ُلى ؤلاحساءاث
الاٛخـادًت اللسوزٍت التي جم اجخاذها الِام اإلااض ي .بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،وبما ؤن هىا ٞبؿالخاث
ً
ً
مددودة وظبُا طُجسي جوبُٜها خالُ ٤ام ٗ ،2019رلٌِ ٣نى ؤن الوسٍ ٝطُ٢ىن ممهدا لخدور
ً
ً
اهخِاغ في الاٛخـاد الظِىدي .بحماال ،وُلى السٓم مً ؤن هاجج ٛواَ الى٘ى طِخٜلف حصئُا بظبب
التزام اإلامل١ت باج٘ا ٚخ٘م ؤلاهخاج اإلابرم بحن ؤوب ٣وػس٠ائها ،ل ً١هخى ّٛؤن ًىمى الٜواَ ٓحر الى٘وي
بدزحت هُ٘٘تُ ،لى ؤطاض طىىي.

للمصٍد مً اإلاِلىماث ًسجى الاجـاُ ٤لى:
دٗ .هد التر٠ي
ٟبحر الاٛخـادًحن وزئِع بدازة ألابدار
falturki@jadwa.com
زاحا ؤطد خان
مدًس ،بدازة ألابدار
rkhan@jadwa.com
د .هىٖ هاؿس الؼسٍٙ
اٛخـادي
nalsharif@jadwa.com

ً
وٜٗا لخٜدًساجىا ،طِىمى الاٛخـاد الظِىدي بيظبت  2باإلاائت ُام  ،2019مٜازهت بيظبت همى  2,2باإلاائت
ُام  .2018وَِىد هرا التراحّ الوُ٘ ٙفي الىمى الظىىي ب٢امله بلى اهخ٘اق الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
ً
لٜواَ الى٘ى ،هٌسا لخُٜد اإلامل١ت باج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج بحن ؤوب ٣وػس٠ائها .مّ ذل ،٣ال هصا ٤هخىّٛ
ؤن ٌظخُ٘د همى ٛواَ الى٘ى مً الصٍادة في بهخاج الٔاش ،وبدء حؼُٔل مـ٘اة حاشان .مً هاخُت
ؤخسي ،طُىاؿل الٜواَ ٓحر الى٘وي الاطخ٘ادة مً الظُاطت اإلاالُت الخىطُِتٗ .ةلى حاهب شٍادة
ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي بيظبت  20باإلاائت ،طدظاُد مجمىُت مخمحزة مً ؤلاحساءاث اإلاظتهدٗت ُلى
اإلاداٌٗت ُلى بِم مظخىٍاث الىمى في الاطتهال ٞاإلادلي .وبـ٘ت خاؿت ،طِخىاؿل جٜدًم الدُم
للمىاهىحن مً خال” ٤خظاب اإلاىاهً“ ،وطدخم بُادة الِالواث الظىىٍت بلى مىً٘ي الٜواَ الِام،
وطُ٢ىن هىا ٞجمدًد لِالوة ٓالء اإلاِِؼت ،بمىحب مسطىم مل٢ي .بكاٗت بلى ذل ،٣جمذ اإلاـادٛت
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ً
ً
طِؼهد الِام الٜادم جدظىا مخىاؿال في مخاهت وجىحه
الاٛخـاد الظِىدي.

خالُ ٤ام  ،2019هخى ّٛؤن وؼهد حِصٍص الجهىد
السامُت بلى جد ُٜٝؤهداٖ زئٍت ...2030

...بكاٗت بلى ألاهداٖ اإلالمىت في بسهامج الخدى٤
الىهني.

ً
وٜٗا لخٜدًساجىا ،طِىمى الاٛخـاد الظِىدي بيظبت 2
باإلاائت ُام  ،2019مٜازهت بيظبت همى  2,2باإلاائت ُام
...2018

...خُث ًيخٌس ؤن ًصداد همى الٜواَ ٓحر الى٘وي بلى 2,3
ً
باإلاائت هرا الِام ،مسجِ٘ا مً  2,1باإلاائت ُام .2018

ً
ماخسا ُلى مبادزة ال٘اجىزة اإلاجمِت ،التي طخخـف مبلٕ  11,5ملُاز زٍا ٤إلاظاُدة ػس٠اث الٜواَ
الخاؾ اإلااهلت ُلى جدمل ؤُباء اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت .وطدظهم جل ٣الِىامل حمُِها ،في
ً
شٍادة همى الٜواَ ٓحر الى٘وي بلى  2,3باإلاائت هرا الِام ،مسجِ٘ا مً  2,1باإلاائت ُام .2018
كمً الٜواَ الخاؾ ٓحر الى٘وي ،هخى ّٛمظاهماث ٟبحرة مً ٛواعي ”الخمىٍل والخإمحن وخدماث
ألاُما “٤و“الـىاُت ٓحر الى٘وُت“ٗ .ةلى حاهب الصٍاداث في الٜسوق اإلاـسُٗت بلى الٜواَ الخاؾ،
طِظخُ٘د ٛواَ ”الخمىٍل“ مً بدزاج ماػس ألاطهم الظِىدًت (جاس ي) في ٠ل مً ماػس مىزٓان
طخاهلي وماػس ٗىحس ي لألطىا ٚالىاػئت .بكاٗت بلى ذلٗ ،٣ةن الٜواَ طُجد الدُم مً خال٤
الجهىد اإلابرولت لخد ُٜٝألاهداٖ الىازدة في بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي .وُلى الجاهب آلاخس ،طُ٢ىن
ً
همى ٛواَ ”الـىاُت ٓحر الى٘وُت“ مِظسا ب٘لل بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت والخدماث
ُ
ً
ً
اللىحظدُت الري ؤهل ٝماخسا .وبـىزة ؤٟثر جددًداٗ ،ةن بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت الري
يهدٖ بلى حرب اطدثمازاث بُٜمت  1,6جسٍلُىن زٍا 427( ٤ملُاز دوالز) بلى ٛواُاث الـىاُت،
والخِدًً ،والواٛت ،والخدماث اللىحظدُت ،طِؼهد به٘ا 100 ٚملُاز زٍا ٤خالُ ٤امي 2019
ً
و ،2020وهي جمثل ز٠لت البداًت الهوال ٚالبرهامج .وؤخحراٗ ،ةن مجمىُت اإلاؼازَّ التي وِٛها خادم
ً
الخسمحن الؼسٍ٘حن في حىلخه التي ػملذ ُدة مىاه ٝماخسا ،بكاٗت بلى الخٜدم اإلالخىي في ُدد مً
اإلاؼازَّ الِمالٛت لـىدو ٚالاطدثمازاث الِامت ،طدظاُد حمُِها في جد ُٜٝهمى بًجابي في ٛواَ
الدؼُِد ،وذل ٣ألو ٤مسة في ؤزبّ طىىاث.
ُلى السٓم مً الخىِٛاث بتراحّ بحمالي بًساداث الـادزاث في اإلامل١ت بدزحت هُ٘٘ت ُام ،2019
طدخم اإلاداٌٗت ُلى ٗائم حُد في الخظاب الجازيُ ،ىد  7,9باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي،
ً
ً
مٜابل  9,1باإلاائت مً الىاجج ؤلاحمالي ُام  .2018وزٓم هرا الخدظً ،ال هخى ّٛجساٟما ٟبحرا في
اخخُاهي اإلاىحىداث ألاحىبُت للممل١ت خال ٤الِام ،وذل ٣بظبب اطخمساز جدٗ ٝزئوض ؤمىا ٤باججاه
الخازج بمظخىي ٟبحر مً خال ٤الخظاب اإلاالي ٓحر الاخخُاهي .وبـ٘ت خاؿت ،وٟما حؼحر ؤخدر
البُاهاث اإلاخىٗسة خى ٤محزان اإلادٗىُاث٠ ،اهذ هىا ٞجدٜٗاث خازحت جـل بلى  39ملُاز دوالز في ٗئت
”اطدثمازاث ؤخسي“ خال ٤ال٘ترة مً بداًت الِام وختى السبّ الثالث لِام  .2018ووِخٜد ؤن جل٣
الخدٜٗاث الخازحت ٛادها ؿىدو ٚالاطدثمازاث الِامت ،وهُئاث خ٢ىمُت ؤخسي مظخٜلتٟ ،ـىادًٝ
ً
اإلاِاػاث ،والتي ضخذ اطدثمازاث ٟبحرة دولُاٟ ،جصء مً مظاُيها للدّٗ باججاه الخىىَ الاٛخـادي
الري حظتهدٗه زئٍت  .2030بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،هخى ّٛمظخىٍاث مؼابهت مً الخدٜٗاث الخازحت
خال ٤الظىىاث الٜلُلت الٜادمت ،مما ًادي بلى ببواء التراٟم في اخخُاهي اإلاىحىداث ألاحىبُت.
مّ ذل ،٣طدبٜى الخوىزاث في الاٛخـاد الِالمي ،خاؿت ُٗما ًخـل بالجزاَ الخجازي بحن الىالًاث
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(وظبت مئىٍت؛ جٜدًساث ؿىدو ٚالىٜد الدولي ،ومخىطى جىِٛاث اإلادللحن)
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اإلاخددة والـحن ،بكاٗت بلى اخخما ٤اهخ٘اق ؤطِاز الى٘ى ،جمثل اإلاخاهس الخازحُت السئِظُت كد
ً
جىِٛاجىا بؼإن الاٛخـاد الظِىديُ .الوة ُلى ذل ،٣ال ًصا ٤الٔمىق ٛائما ُٗما ًخِل ٝباألوكاَ
الِاإلاُت للخمىٍل ،خاؿت ُٗما ًخـل بخىِٛاث الظى ٚبؼإن الصٍاداث اإلاظخٜبلُت في ؤطِاز ال٘ائدة
ً
ألامسٍُ١ت .وؤخحرا ،في حاهب الِىامل اإلادلُت ،وِخٜد ؤن الصٍاداث اإلاظخمسة في زطىم اإلاٜابل اإلاالي
للِمالت ألاحىبُت وزطىم اإلاساٜٗحن ،وجإزحرها الظلبي اإلادخمل ُلى الولب ال١لي ،طدؼ٢ل ؤبسش اإلاخاهس
ؤمام الاٛخـاد الظِىدي خال ٤الِام.

جوكعاث الاكخصاد العاملي
ً
وٜٗا لخٜدًساث ؿىدو ٚالىٜد الدولي ،مً ٓحر اإلاخىّٛ
ؤن ٌسجل مٌِم الاٛخـاداث اإلاخٜدمت السئِظُت
شٍادة في الىمى ُلى ؤطاض طىىي ُام ...2019

...مما ًادي بلى جباها همى ألاطىا ٚاإلاخٜدمت ٢ٟل بلى 2
باإلاائت ُام ...2019

...مٜازهت بـ  2,3باإلاائت ُام  2018و 2,4باإلاائت ُام
.2017

ٟرلً ،٣خى ّٛؤن ًتراحّ همى ألاطىا ٚالىاػئت بدزحت
هُ٘٘ت ُام  ،2019بلى  4,5باإلاائت...
ُ...لى السٓم مً ؤن ؤٟبر اٛخـاد في ألاطىا ٚالىاػئت،
الاٛخـاد الـُني ،طُدباهإ بـىزة ملخىًت.

ً
ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي ،وٜٗا ألخدر جٜسٍس له خى ٤مالمذ الاٛخـاد الِالمي ،ج٘ى ٚهمى الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي ألامسٍ٢ي ُلى الىمى في الاٛخـاداث اإلاخٜدمت ألاخسي .وٍخى ّٛالـىدو ،ٚؤن جادي
جإزحراث الخد٘حز اإلاالي ،التي جم جىُ٘رها في بداًت ُام  ،2018بلى شٍادة الىمى ألامسٍ٢ي بلى  2,5باإلاائت
ُام  ،2019وهي وظبت ج٘ى ٚبدزحت ٟبحرة وظبت الىمى التي جىِٛها الـىدوٛ ٚبل ُام ،والتي ٠اهذ
ُىد  1,9باإلاائت .زٓم ذلٗ ،٣ةن الخباها الظىىي اإلاخى ّٛلىمى الاٛخـاد ألامسٍ٢ي ُام  ،2019طُخلٝ
بِم اللٔىن ُلى الاٛخـاد الِالمي ،خُث ًيخٌس ؤن ًىخ٘م همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الِالمي
ً
بلى  3,5باإلاائت ُام  ،2019متراحِا بدزحت هُ٘٘ت ًُ همىه ُام ُ ،2018ىد  3,7باإلاائت .وفي
ً
الخُٜٜت ،مً ٓحر اإلاخى ّٛؤن ٌسجل ؤًا مً الاٛخـاداث اإلاخٜدمت السئِظُت شٍادة في الىمى ُلى ؤطاض
طىىي ُام  ،2019مما ًادي بلى جباها همى ألاطىا ٚاإلاخٜدمت ٢ٟل بلى  2باإلاائت ُام  ،2019مٜازهت بـ
 2,3باإلاائت ُام  2018و 2,4باإلاائت ُام ٟ .2017رلً ،٣خى ّٛؤن ًتراحّ همى ألاطىا ٚالىاػئت بدزحت
هُ٘٘ت ُام  ،2019بلى  4,5باإلاائتِٗ .لى السٓم مً ؤن ؤٟبر اٛخـاد في ألاطىا ٚالىاػئت ،الاٛخـاد
الـُني ،طُدباهإ بـىزة ملخىًت ،بال ؤن شٍادة الىمى في الهىد ،والخدظً ال١بحر في البراشٍل ،بكاٗت
ً
بلى جدظً ألاوكاَ لدي ٟثحر مً الدو ٤ألاٗسٍُٜت ،طِبٜي ُلى الىمى ال١لي لألطىا ٚالىاػئت مظخٜسا
(حدو ،1 ٤ػ٢ل .)2
ً
ً
هخى ّٛؤن ً٢ىن ُام ُ 2019اما ملوسبا ،خُث ؤن هىا ٞمجمىُت جوىزاث اٛخـادًت زبما جدظبب
ً
في بُاٛت الىمى الاٛخـادي ،وجصٍد مً مظخىٍاث الخربرب والخ٘اوث التي ٌِاوي منها ؤؿال الىاجج
الاٛخـادي الِالمي .ؤهم جل ٣الخوىزاث اإلاخاهس اإلاسجبوت باطخمساز الجزاَ الخجازي بحن ازىحن مً ؤٟبر
ً
اٛخـاداث الِالم ،الىالًاث اإلاخددة والـحن .زٓم الخٜازٍس الـادزة ماخسا ًُ جد ٜٝبِم
ً
ؤلاًجابُاث في اإلادادزاث الخجازٍت بحن الىالًاث اإلاخددة والـحن ،بال ؤن هرا ألامس لم ًخإٟد زطمُا
بِد .هىا ٞاج٘ا ٚبى ٙٛالصٍاداث اإلاخبادلت في السطىم الجمسُٟت جم الخىؿل بلُه في دٌظمبر ،ل١ىه
ًُخى ّٛؤن ًيخهي في مازض ،ولرلٗ ٣ةن ؤي ٛساز ٛبل ذل ٣اإلاىُد زبما ً٢ىن لـالر الاٛخـاد الِالمي،
ٟما ؤن اطخمساز الجمىد في اإلا٘اوكاث طُ٢ىن له جإزحر ُ١س يُ .الوة ُلى ذل ،٣بالسٓم مً جخُ٘ٙ

شكل  :3معدل البعالت والخضخم ألاضاس ي في الوالًاث املخحدة

شكل  :9همو الىاجج املحلي إلاجمالي العاملي
(الخٔحر الظىىي)
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فبراير 2019
ً
الاخخُاهي الُ٘دزالي ألامسٍ٢ي ماخسا هبرجه ُٗما ًخِل ٝبسّٗ ؤطِاز ال٘ائدة ،زبما جبٜى الخدٜٗاث
ً
ً
السؤطمالُت باججاه ألاطىا ٚالىاػئت جىاحه ؤوكاُا ؤٟثر حُِٜدا خالُ ٤ام  ،2019في خا ٤جم زّٗ
ً
ً
ؤطِاز ال٘ائدة ُاإلاُا مسة ؤخسي خال ٤الِام .وؤخحرا ،طخـبذ الٜـت الوىٍلت لٜلُت خسوج بسٍواهُا
ً
مً الاجداد ألاوزوبي ؤٟثر وكىخا خال ٤الِام ،مّ جصاًد اخخما ٤خدور ؿِىباث في خسوج بسٍواهُا
ً
مً الاجداد ألاوزوبي ،مما طُ٢ىن له بال ػ ٣آزازا مصُصُت للىمى ،طىاء باليظبت لبرًواهُا ؤو
الاٛخـاداث ألاوزوبُت السئِظُت.
الاكخصاد ألامزيكي:

ً
ُمىماً ،بدو ؤن الاٛخـاد ألامسٍ٢ي في خالت حُدة...

...خُث ًخطر ذل ٣مً اهخ٘اق مِد ٤البوالت بلى
ً
ؤدوى مظخىي له في هـٛ ٙسن جٜسٍبا...

ً
...وٟرل ٣بدء جدس ٞالخطخم وٜٗا للمظخىي الري
ٌظتهدٗه الاخخُاهي الُ٘دزالي ،وهى  2باإلاائت.

ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي ،مً خال ٤جٜسٍسه ”مالمذ الاٛخـاد الِالمي“ الـادز في ًىاًس  ،2019ؤن
ٌسجل الاٛخـاد ألامسٍ٢ي ؤُلى همى له في  15طىت ُام ُ ،2018ىد  2,9باإلاائت .وحؼحر ؤخدر البُاهاث
اإلاخاخت ،بلى ؤن الاٛخـاد ألامسٍ٢ي هما بيظبت  3,3باإلاائت ،في اإلاخىطى ،خال ٤ال٘ترة مً بداًت الِام
وختى السبّ الثالث  ،2018مّ همى ملخىي في السبّ الثاوي ،بلٔذ وظبخه  4,2باإلاائت .وزٓم ؤهه مً
اإلاسجر ؤن ٌؼهد ُام  2019بِم الخباها في الىمى ،ل ً١ال ًصا ٤مً اإلاخى ّٛؤن ٌسجل ؤٟبر اٛخـاد
ً
في الِالم همىا بيظبت  2,5باإلاائت .وبؼ٢ل ُامً ،بدو ؤن الاٛخـاد ألامسٍ٢ي في خالت حُدة ،وٍخطر
ً
ذل ٣مً اهخ٘اق البوالت بلى ؤدوى مظخىي لها في هـٛ ٙسن جٜسٍبا ،وشٍادة الاطتهال ٞاإلادلي ،وبدء
ً
جدس ٞالخطخم وٜٗا للمظخىي الري ٌظتهدٗه الاخخُاهي الُ٘دزالي ،وهى  2باإلاائت (ػ٢ل .)3
ً
في نهاًت ُام  ،2018وؿل مِد ٤البوالت ألامسٍُ١ت بلى  3,9باإلاائت ،مسجال ؤدوى مِد ٤له خال ٤ما
ًٜازب هـٛ ٙسن ،وطاهمذ هره اإلاظخىٍاث ٓحر اإلاظبىٛت مً البوالت اإلاىخ٘لت في شٍادة ألاحىز في
الؼهىز ألاخحرة .وفي الخُٜٜت ،بٜي ماػس ج٢ل٘ت الخىًُ ٙفي الىالًاث اإلاخددة ،الري ًِٜع الخ٢ل٘ت
ؤلاحمالُت لخىًُ ٙالِاملحنً ،سجّ٘ بىجحرة مدظازُت باججاه مظخىٍاث ػبيهت بما ٠ان ُلُه الخاٛ ٤بل
ألاشمت (ػ٢ل  .)4هدُجت الطخمساز جساحّ مِد ٤البوالت ،طِخدظً طى ٚالِمل ،والري طُٜىد بدوزه
ُلى ألازجر بلى شٍادة ج٢ل٘ت الِمالت ،وألن الؼس٠اث طدظعى بلى حرب الِاملحن واطدبٜائهمٗ ،ةن ذل٣
طُٜىد بلى اإلاصٍد مً الازج٘اَ في ج٢الُ ٙالخىًُ .ٙوُلى هرا الىدىًُ ،خى ّٛؤن جىاؿل اللٔىن
ً
الخطخمُت ازج٘اُها الِام الٜادم ،وُلى السٓم مً الخخُ٘ ٙماخسا في هبرة الاخخُاهي الُ٘دزالي
ألامسٍ٢ي بخـىؾ زّٗ ؤطِاز ال٘ائدة ،ال جصا ٤مخاهس اجخاذ ٛساز باإلاصٍد مً زّٗ ال٘ائدة ٛائمت.
ً
خالُ ٤ام  ،2018ؤٛدم مجلع الاخخُاهي الُ٘دزالي ،مدٗىُا بخدظً طى ٚالِمل وٛىة الاٛخـاد،
ُلى زّٗ ؤطِاز ال٘ائدة ؤزبّ مساث .بـىزة ُامت ،ؤدي ازج٘اَ ؤطِاز ال٘ائدة بلى شٍادة ج٢ل٘ت الاٛتراق
ً
لألٗساد وألاطس ،مما ٌؼ٢ل ُٜبت ؤمام الىمى اإلاظخٜبلي .وبـىزة ؤٟثر جددًداٜٗ ،د حظبب زّٗ ؤطِاز
ال٘ائدة بالِ٘ل في شٍادة ج٢الُ ٙجمىٍل السهىن الِٜازٍت والظُازاث ،مما ؤدي بلى ببواء الىمى في

شكل  :5مبيعاث املىاسل الجدًدة واللائمت ومبيعاث الطياراث في
(اإلاخىطى اإلاخدس ٞإلادة  3ػهىز)
الوالًاث املخحدة

شكل  :4جكلفت الخوظيف في الوالًاث املخحدة
(مخىطى الخٔحر الظىىي في اإلااػس )
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فبراير 2019
مبُِاث اإلاظا ًٟوالظُازاث .في ُام  ،2018اجخرث مبُِاث الظُازاث اإلادلُت ،وٟرل ٣مبُِاث
ً
ً
اإلاظا ًٟالجدًدة والٜائمت ،مظازا متراحِا (ػ٢ل  .)5بالتزامً مّ ازج٘اَ ج٢ل٘ت الاٛتراقٗ ،مً
اإلاسجر ؤن جبدؤ جإزحراث الصٍادة ٓحر اإلاخ١سزة في دخل ال٘سد ،والتي هجمذ ًُ خ٘م اللسائب الِام
ً
اإلااض ي ،في الخالش ي ُام  ،2019مما ٌظهم ؤًلا في جباها همى الاطتهال.ٞ

مّ ذل ،٣هىاُٜ ٞباث جىاحه همى الاٛخـاد ألامسٍ٢ي
جخـل باطخمساز الجزاَ الخجازي بحن الىالًاث اإلاخددة
والـحن.

ً
وزٓم الخٜازٍس الـادزة ماخسا ًُ جد ٜٝبِم
ؤلاًجابُاث في ؿٜ٘ت ججازٍت بحن الىالًاث اإلاخددة
والـحن...
ً
...ل ً١هرا ألامس لم ًخإٟد زطمُا بِد .وٍخمثل الخىٖ
اإلاظخمس في جدى ٤هره اإلاىاحهت بلى هصاَ ججازي ؤٟثر
خوىزة.

هىاُٜ ٞباث ؤخسي جىاحه همى الاٛخـاد ألامسٍ٢ي جخـل باطخمساز الجزاَ الخجازي بحن الىالًاث
َّ
اإلاخددة والـحن .في ًىهُى ٗ ،2018سكذ الخ٢ىمت ألامسٍُ١ت بِم السطىم ُلى وازداث ؿِىُت جٜدز
ً
ُٛمتها بـ  34ملُاز دوالز ،وٛد زدث الـحن ٗىزا ب٘سق زطىم ؤٟبر ُلى بِم الىازداث ألامسٍُ١ت .وفي
نهاًت ؤٓظوع ،ه٘رث الىالًاث اإلاخددة حىلت زاهُت مً السطىم ُلى مىخجاث ؿِىُت بمبلٕ  16ملُاز
دوالز ،زم حاءث ؤخدر حىلت مً السطىم ألامسٍُ١ت ُلى مىخجاث ؿِىُت بُٜمت  200ملُاز دوالز في
طبخمبرُ .الوة ُلى ذل ،٣ؤُلىذ الخ٢ىمت ألامسٍُ١ت ؤهه في خا ٤زدث الـحن باإلاثل ُلى آخس حىلت مً
ً
ؤلاحساءاثٗ ،سبما ج٘سق الىالًاث اإلاخددة زطىما ُلى وازداث بكاُٗت جبلٕ ُٛمتها  267ملُاز دوالز.
بِد ذل ،٣جم الخىؿل في دٌظمبر بلى اج٘اُ ٚلى و ٙٛالصٍاداث اإلاخبادلت في السطىم الجمسُٟتًُ ،خىّٛ
ً
اهتهائه في مازض .وزٓم الخٜازٍس الـادزة ماخسا ًُ جد ٜٝبِم ؤلاًجابُاث في ؿٜ٘ت ججازٍت بحن
ً
الىالًاث اإلاخددة والـحن ،بال ؤن هرا ألامس لم ًخإٟد زطمُا بِد .وٍخمثل الخىٖ اإلاظخمس في جدى٤
هره اإلاىاحهت بلى هصاَ ججازي ؤٟثر خوىزة ،والري طُإحي جإزحره ُلى بِم الٜواُاث في الىالًاث
اإلاخددة ؤٟبر مً جإزحره ُلى ٓحرها ،خاؿت ٛواَ الخ١ىىلىحُا .وفي الىا ،ّٛحِخٜد ؤلادازة ألامسٍُ١ت
الخالُت ،ؤن الـحن حظخخدم مجمىُت مً ألاطالُب الجؼِت وٓحر الِادلت لالطدُالء ُلى اإلالُ١ت
ال٘١سٍت ألامسٍُ١ت .هدُجت لرل ،٣جدزض الىالًاث اإلاخددة وكّ كىابى ُلى مجمىُت واطِت مً
ؿادزاتها مً الخ١ىىلىحُا الىاػئت ،بما في ذل ٣الر٠اء الاؿوىاعي والسوبىجاث .وفي خا ٤جم جوبُٝ
جل ٣اللىابى ُلى الـادزاثٗ ،ظُ٢ىن لها بال ػ ٣جإزحراث طلبُت ُلى ٛواَ ٌؼ٢ل هدى  6باإلاائت
مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ألامسٍ٢ي ،وطخادي بلى اإلاصٍد مً آلازاز الازجدادًت خاؿت ُٗما ًخِلٝ
بالخىًُ ٙوالاطدثماز.
اكخصاد مىعلت اليورو:

ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي ،ؤن ًدباهإ الىمى في ؤإلااهُا
ً
ً
بلى  1,3باإلاائت ،بِىما جدٗ ٜٝسوظا همىا حُداُ ،ىد 1,5
باإلاائت ،وهي مظخىٍاث مؼابهت للىمى ُام ...2018

ً
ً
ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي همىا ُادًا في مىوٜت الُىزو ُام  ،2019وطدؼ٢ل شٍادة الاطتهالٞ
وجساحّ مِد ٤البوالت اإلادس٠اث ألاطاطُت لرل ٣الىمى .ازجّ٘ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي في مىوٜت الُىزو
بيظبت  0,4باإلاائت في السبِحن ألاو ٤والثاوي مً ُام  2018وبيظبت كئُلت 0,2 ،باإلاائت ،في السبّ الثالث
مً ُام  ،2018مٜازهت بىمىه بيظبت  0,7باإلاائت في ٠ل مً الازباَ الثالزت ُام ً .2017خى ّٛؿىدوٚ
ً
الىٜد الدولي ،وٜٗا ألخدر جٜدًساجه ،همى الاٛخـاد في مىوٜت الُىزو بيظبت  1,8باإلاائت ُام ،2018
ً
ً
مىخ٘لا مً  2باإلاائت ،خظب جٜدًساجه الظابٜتٟ ،رلً ٣خى ّٛالـىدو ٚهمىا بيظبت  1,6باإلاائت ُام
 .2019وُٗما ًخِل ٝبخٜدًساث الىمى ُلى مظخىي الدوً ،٤خى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي ،ؤن ًدباهإ
ً
ً
الىمى في ؤإلااهُا بلى  1,3باإلاائت ،بِىما جدٗ ٜٝسوظا همىا حُداُ ،ىد  1,5باإلاائت ،وهي مظخىٍاث مؼابهت
ً
ً
للىمى ُام ُ .2018لى الجاهب آلاخسً ،خى ّٛؤن حسجل بًوالُا همىا كُِ٘اُ ،ىد  0,6باإلاائت .في
ٓلىن ذلًُ ،٣يخٌس ؤن ًىاؿل الاٛخـاد الاطباوي جد ُٜٝهمى ٛىيً ،صٍد ُلى  2باإلاائت ،للظىت
الخامظت ُلى الخىالي (ػ٢ل  .)6زٓم ذل ،٣هىا ٞالِدًد مً الخددًاث التي طخىاحه اٛخـاد مىوٜت
الُىزو الِام الٜادمٗ .ةلى حاهب الٔمىق اإلاسجبى بالجزاُاث الخجازٍت بحن الىالًاث اإلاخددة والـحن،
ً
ٗةن حؼُ١ل خ٢ىمت بًوالُت حدًدة وما ًـاخبه مً ٓمىق في الظُاطت ،طُمثل جددًا ؤمام
مىوٜت الُىزو ،بكاٗت بلى ُدم الىكىح الري ًخُم ُلى ألاُٗٗ ٝما ًخـل بخسوج بسٍواهُا مً
الاجداد ألاوزوبي.

...في ٓلىن ذلًُ ،٣يخٌس ؤن ًىاؿل الاٛخـاد الاطباوي
جد ُٜٝهمى ٛىيً ،صٍد ُلى  2باإلاائت ،للظىت الخامظت
ُلى الخىالي.

خالُ ٤ام  ،2018اهتهذ زالر ُؼسة مً ألازباَ اإلاخخالُت التي ًل ٗيها الىاجج ؤلاحمالي ألاإلااوي ًدٜٝ
ً
ً
همىا اًجابُا ،خُث اه١مؽ الاٛخـاد بيظبت  0,2باإلاائتُ .وٍىٌس بلى هرا الاه١ماغ ،الري ٌِىد بلى
ً
ً
اإلاِاًحر الجدًدة الهبِازاث الظُازاث وجإزحرها اإلااٛذ ُلى ؤلاهخاج ،باُخبازه ؤمسا ُابسا ،ل ً١البُاهاث

ً
ً
ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي همىا ُادًا في مىوٜت
الُىزو ُام  ،2019وطدؼ٢ل شٍادة الاطتهال ٞوجساحّ
مِد ٤البوالت اإلادس٠اث ألاطاطُت لرل ٣الىمى.

ً
ُ...لى الجاهب آلاخسً ،خى ّٛؤن حسجل بًوالُا همىا
ً
كُِ٘اُ ،ىد  0,6باإلاائت...

5
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اإلااٛخت للِام ٢ٟل حؼحر بلى ؤن الىمى في ُام  2018زبما ً٢ىن هى ألاكِ ٙفي خمع طىىاث .في
ٓلىن ذلً ،٣خى ّٛؤن ٌسجل الاٛخـاد ال٘سوس ي ،زٓم ؤهه ًىاحه بِم الخٜؼ ٙفي ؤلاه٘ا ٚالِام،
ً
ً
ً
جدظىا هُ٘٘ا في البوالت وشٍادة في الـادزاث ،وذل ٣هدُجت للولباث ال١بحرة في مجاالث الوحران وبىاء
ّ
الظً٘ ،ول ً١الاخخجاحاث اإلاظخمسة زبما جلِ ٙجىِٛاث الىمى .ػ٢ل الولب اإلادلي ؤخد الِىامل
السئِظُت الداُمت لىمى الاٛخـاد الاطباوي خال ٤الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت ،وزٓم ؤن هرا الولب
جباهإ بِم الص يء ُام  ،2018هدُجت لصٍادة الخطخم ،ل١ىه ال ًصا ٤مً اإلاخى ّٛؤن ٌظاُد الاٛخـاد
ُلى الىمى بيظبت  2,7باإلاائت خال ٤الِام .في ٓلىن ذل ،٣بٜي الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ؤلاًوالي ُلى
ً
خاله دون حُٔحر في السبّ الثالث لِام  ،2018وحاء همىه متراحِا بدزحت ٟبحرة ًُ مظخىي الىمى
إلاىوٜت الُىزو.

ؤخد ؤهم اإلاخاهس ال١بحرة ُلى الاجداد ألاوزوبي ًبٜى هى
الىخائج الظلبُت اإلادخملت مً خسوج بسٍواهُا مً
الاجداد....
...وٛد شادث الخوىزاث ألاخحرة في اإلامل١ت اإلاخددة مً
اخخما ٤ؤن ًخم خسوج بسٍواهُا مً الاجداد ألاوزوبي
بوسٍٜت ؿِبت...
...وطُ٢ىن إلاثل هرا الظِىازٍى ،في خا ٤خدوزه،
جإزحراث طلبُت ُلى اإلامل١ت اإلاخددة وُلى الاجداد
ألاوزوبي ُلى ّ
خد طىاء.

ً
ً
وُمىما ،ػهدث مىوٜت الُىزو جدظىا في الِدًد مً الجىاهب ،زٓم الخباها اإلاخى ّٛفي الىمىُ ،لى
ؤطاض طىىيُ ،ام ُ .2019لى طبُل اإلاثا٠ ،٤ان اإلادس ٞالسئِس ي للىمى خالُ ٤ام  2018هى
الاطتهال ٞالصخص ي ،الري ًل ًسجّ٘ بـىزة موسدة في الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت ،وَسجل آلان
مظخىٍاث ُٛاطُت .ومما ال ػُٗ ٣ه ؤن ذل ٣الىمى الري سجله الاطتهال ٞالصخص ي ،اطخ٘اد مً
شٍادة ال٘سؾ الىًُُ٘ت وازج٘اَ ألاحىز الِ٘لُت .وفي الىا ،ّٛبٜي مِد ٤البوالت ًتراحّ مىر مىخـٙ
ً
ُام  ،2013وٍٜترب خالُا مً اإلاظخىٍاث اإلاىخ٘لت التي ٠ان ُليها في ٗترة ما بِد ألاشمت اإلاالُت .في
ٓلىن ذل ،٣ؤههى البى ٣اإلاسٟصي ألاوزوبي بسهامج الخِظحر ال١مي في دٌظمبر  ،2018زٓم خدور جباها
في همى الاٛخـاد في مىوٜت الُىزو .وؤػاز البى ٣اإلاسٟصي ألاوزوبي في احخماُه ألاخحر ،بلى ؤهه ُلى
السٓم مً ؤن الاٛخـاد الِالمي مهُإ للخباها ُام  2019وطِظخٜس بِد ذل ،٣ل١ىه ًخى ّٛخدور
بِم اللٔىن الخطخمُت في الاجداد ألاوزوبي خال ٤الِام ،مما ًصٍد مً اخخما ٤زّٗ ؤطِاز
ال٘ائدة ،والري طُ٢ىن ُلى ألازجر في الىـ ٙالثاوي مً ُام .2019
زٓم هره الخوىزاثً ،بٜى ؤخد ؤهم اإلاخاهس ال١بحرة ُلى الاجداد ألاوزوبي هى الىخائج الظلبُت
اإلادخملت مً خسوج بسٍواهُا مً الاجداد .في ُام ً ،2019جب ؤن ج٢ىن ُملُت مٔادزة بسٍواهُا
ً
لالجداد ألاوزوبي ؤٟثر وكىخا .وٛد شادث الخوىزاث ألاخحرة في اإلامل١ت اإلاخددة مً اخخما ٤ؤن ًخم
خسوج بسٍواهُا مً الاجداد ألاوزوبي بوسٍٜت ؿِبت ،وطُ٢ىن إلاثل هرا الظِىازٍى في خا ٤خدوزه
جإزحراث طلبُت ُلى اإلامل١ت اإلاخددة وُلى الاجداد ألاوزوبي ُلى ّ
خد طىاء .وٛد ؤًهس الاٛخـاد
البرًواوي بالِ٘ل بِم اللِ ،ٙخُث ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي ؤن ً٢ىن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
لِام ٢ٟ 2018ل ُىد  1,4باإلاائت ،وهرا ٌِخبر ؤبوإ مظخىي همى مىر ُام  .2012مّ ذلٗ ،٣ةن ؤخد
ؤهم الِىامل ؤلاًجابُت ٠ان هى التراحّ اإلالوسد في مِد ٤البوالت مىر ؤواخس ُام  ،2016ول ،ً١في
حظس الاطدثمازاث الثابخت الخاؿت ُلى ما ًسام ،وٍخى ّٛؤن جىمى بيظبت  0,2باإلاائت
ذاث الىٛذ ،لم ِ
ٜٗى ُام  ،2018مٜازهت بمخىطى همى بيظبت  4باإلاائت بحن ُامي  2014و .2017بالىٌس بلى
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ً
اإلاظخٜبلً ،سجر ؤن ًبٜى همى الاطدثمازاث كُِ٘ا بلى خحن جد ٜٝدزحت ٟبحرة مً الىكىح بخـىؾ
الِملُت الظُاطُت اإلاسجبوت بخسوج بسٍواهُا مً الاجداد ألاوزوبي .لراٗ ،ةن ؿىدو ٚالىٜد الدولي
ًخى ّٛجدظً همى الاٛخـاد البرًواوي ُام  2019بدزحت هُ٘٘ت ،بلى  1,5باإلاائت ،لُ ً١ملُت خسوج
بسٍواهُا مً الاجداد ألاوزوبي طخجِل جل ٣الخٜدًساث ُسكت إلاظخىي ٟبحر مً اإلاخاهسة.
الاكخصاد الياباوي:

ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي همى الاٛخـاد الُاباوي
بيظبت  0,9باإلاائت ُام  ،2018زم ًسجّ٘ بلى  1,1باإلاائت
ُام  ،2019مٜازهت بىمى بيظبت  1,9باإلاائت ُام .2017

في ٓلىن ذل ،٣مىّ ُدم شٍادة ألاحىز بى ٣الُابان
مً زّٗ مِد ٤الخطخم اإلاظتهدٖ ،وهى  2باإلاائت...
...ألامس الري ًلمً اطخمساز بى ٣الُابان في بسهامجه
للخِظحر ال١مي خال ٤الِام الٜادم.

ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي همى الاٛخـاد الُاباوي بيظبت  0,9باإلاائت ُام  ،2018زم ًسجّ٘ بلى 1,1
باإلاائت ُام  ،2019مٜازهت بىمى بيظبت  1,9باإلاائت ُام  .2017وزٓم ؤن الاٛخـاد هما بيظبت  1,2و1,4
باإلاائت في السبِحن ألاو ٤والثاوي مً ُام  ،2018ل١ىه ُاوى بظبب ؤُاؿحر ٛىٍت وهصة ؤزكُت ُىُ٘ت،
ؤدث بلى دّٗ الىمى بلى وظبت الـ٘س في السبّ الثالث .بالىٌس بلى ُام  ،2019هىا ٞمخاهس زئِظُت؛
ؤولها ،جساحّ الاطتهال ٞالصخص ي ،هدُجت لصٍادة كسٍبت الُٜمت اإلالاٗت في ؤٟخىبس ،وزاهيها ،اخخما٤
شٍادة طُاطت الخماًت الخجازٍت ،مما ًادي بلى اهخ٘اق الـادزاث الُاباهُت .وفي الجاهب ؤلاًجابي،
ًخى ّٛاطخمساز جساحّ مِد ٤البوالت ،ب٘لل جىاؿل ؤُما ٤الدؼُِد اإلاخـلت بةٛامت ألالِاب ألاوإلابُت
ً
في هىُٟى ُام  2020هىا ٤الِام .مً هاخُت ؤخسي ،وخالٗا للىٌسٍت الاٛخـادًت الخٜلُدًتٗ ،ةن
ً
جساحّ مِدالث البوالت لم ًادي بلى شٍادة في ألاحىز (ػ٢ل  .)7وَِىد ذل ٣حصئُا ،بلى زٜاٗت
”الخىًُ ٙمدي الخُاة“ ،التي حصجّ الؼس٠اث ُلى ججاهل الاججاهاث الدوزٍت ٛـحرة ألاحل ،وحِل
ؤحىز ألاشخاؾ الرًً ٌِملىن بدوام ٠امل ٛائمت ُلى الصٍادة هىٍلت ألاحل .هدُجت لرل ،٣وزٓم ؤن
الخطخم ازجّ٘ بدزحت هُ٘٘ت في الؼهىز ألاخحرة ،لُ ً١دم شٍادة ألاحىز مىّ بى ٣الُابان مً زّٗ
مِد ٤الخطخم اإلاظتهدٖ ،وهى  2باإلاائت ،مما ًلمً اطخمساز بى ٣الُابان في بسهامجه للخِظحر ال١مي
خال ٤الِام الٜادم.
ألاضواق الىاشئت:

حؼحر ؤخدر جٜدًساث ؿىدو ٚالىٜد الدولي ،بلى جساحّ
هُ٘ ٙفي مِد ٤الىمى في ألاطىا ٚالىاػئت ُام ،2019
خُث ًيخٌس ؤن ًىمى الاٛخـاد بيظبت  4,5باإلاائت...
ً
..وهي وظبت جٜل ٛلُال ًُ مِد ٤الىمى اإلاخىُ ّٛام
ُ ،2018ىد  4,6باإلاائت.

حؼحر ؤخدر جٜدًساث ؿىدو ٚالىٜد الدولي ،بلى جساحّ هُ٘ ٙفي مِد ٤الىمى في ألاطىا ٚالىاػئت
ً
ُام  ،2019خُث ًيخٌس ؤن ًىمى الاٛخـاد بيظبت  4,5باإلاائت ،وهي وظبت جٜل ٛلُال ًُ مِد ٤الىمى
اإلاخىُ ّٛام ُ ،2018ىد  4,6باإلاائت .وزٓم ؤن الىمى في ؤٟبر اٛخـاداث ألاطىا ٚالىاػئت ،وهي الـحن،
ًخى ّٛؤن ًىخ٘م بلى  6,2باإلاائت مٜابل  6,6باإلاائت ُام  ،2018ل ً١اٛخـاداث الهىد ،وؤٗسٍُٜا
حىىب الصخساء ،والبراشٍل ،بـ٘ت خاؿت ،طدؼهد شٍادة في همىها خال ٤الِام  .2019وزٓم ؤن ذل٣
ً
الىمى ًمثل ً
ؤداء حُدا لالٛخـاداث الىاػئت ،ل ً١هىاُ ٞدد مً اإلاخاهس ،ؤهمها اطخمساز الجزاَ
الخجازي بحن الىالًاث اإلاخددة والـحن .ختى آلان حِخبر آزاز الجزاَ الخجازي واضخت ،زٓم ؤنها لِظذ
مثحرة للٜل ،ٝل ً١ؤي ج٘اٛم له طُادي بال ػ ٣بلى هخائج طلبُت ُلى همى الاٛخـادي الِالمي،
والخىٖ ألاٟبر ؤن ٌظخمس هرا الجزاَ وٍخوىز بلى بحساءاث زإزٍت ؤٟثر خدة.
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مظخىٍاث دًىن ألاطىا ٚالىاػئت:

زٓم ؤن الىمى في ؤٟبر اٛخـاداث ألاطىا ٚالىاػئت،
وهي الـحنًُ ،خى ّٛؤن ًتراحّ بلى  6,2باإلاائت ،مٜابل
 6,6باإلاائت ُام ...2018

...ل ً١الهىد ،وؤٗسٍُٜا حىىب الصخساء ،وُلى ألاخف
البراشٍل ،طدؼهد مظخىٍاث همى ؤُلى خال ٤الِام.

زٓم الصٍادة ألاخحرة في مظخىي ؤطِاز ال٘ائدة الِاإلاُت،
حظازَ جساٟم الدًىن في ألاطىا ٚالىاػئت خال٤
الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت...

...وؤي شٍادة في ؤطِاز ال٘ائدة الِاإلاُت طترّٗ مً
ّ
خد طىاء.
ج٢الُ ٙالخمىٍل لألطس والؼس٠اث ُلى ٍّ

ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي جباها همى الاٛخـاد
الـُني بلى  6,6باإلاائت ُام  ،2018مٜازهت بيظبت همى
 6,9باإلاائت ُام .2017

ازجّ٘ الدًً ؤلاحمالي لـ  30مً دو ٤ألاطىا ٚالىاػئت بلى  71جسٍلُىن دوالز في مىخـُ ٙام ،2018
ٓوى حمُّ الٜواُاث ،وهى ٌِاد 212 ٤باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للدو ٤الـ  30مجخمِت .وفي
الىا ،ّٛازجّ٘ الدًً بدىالي زالزت ؤكِاٖ مٜازهت بذجمه في  ،2008والري ٠ان ُىد  23جسٍلُىن
ً
دوالز .وزٓم الازج٘اَ ألاخحر في مظخىي ؤطِاز ال٘ائدة ُاإلاُا ،بال ؤن جساٟم الدًً في ألاطىا ٚالىاػئت
حظازَ في الظىىاث الٜلُلت اإلااكُت .وفي الخُٜٜت ،شادث دًىن ألاطىا ٚالىاػئت بىدى  17,8جسٍلُىن
دوالز خال ٤الِامحن وهـ ،ٙمىر ؤن بدؤ الاخخُاهي الُ٘دزالي ألامسٍ٢ي زّٗ ؤطِاز ال٘ائدة في دٌظمبر
 .2015وباإلاٜازهت ،شادث دًىن ألاطىا ٚالىاػئت بىدى  8,1جسٍلُىن دوالز خال ٤الِامحن وهـ ،ٙالتي
طبٜذ دٌظمبر  .2015زٓم ؤن وظبت ٟبحرة مً هرا الدًً ٠اهذ مً هـِب ٛواَ الؼس٠اث ٓحر اإلاالُت
في الـحن ،ل ً١جسُٟا ،وال٘لبحن ،ومـس ،ػهدث ؤٟبر الصٍاداث مً خُث اليظبت اإلائىٍت مىر ُام
 ،2015في خحن حاءث ؤُلى ازج٘اُاث في مِدالث دًىن ألاطس في الـحن ،ولبىان ،و٠ىزٍا الجىىبُت
(ػ٢ل .)8
ً
زٓم جخُ٘ ٙالاخخُاهي الُ٘دزالي ،في آخس احخماَ له ،هبرجه بؼإن زّٗ ؤطِاز ال٘ائدة مظخٜبال ،بال ؤن
مخاهس اإلاصٍد مً الازج٘اُاث في ؤطِاز ال٘ائدة ال جصاٛ ٤ائمت ،وطُادي هرا السّٗ ،في خا ٤جدٜٜه،
بلى شٍادة ج٢ل٘ت الخمىٍل لألطس والؼس٠اث ُلى ّ
خد طىاء .وبـ٘ت خاؿتٗ ،ةن ازج٘اَ ؤطِاز ال٘ائدة
ٍّ
َّ
ألامسٍُ١ت طُجِل جدمل ٗائدة الدًً ،خاؿت الدًً اإلاٜىم بالدوالز ،ؤٟثر ؿِىبت ،وطخادي مثل
هره الصٍادة في ج٢الُ ٙالخمىٍل بلى خل ٝاإلاصٍد مً اللٔىن ُلى الؼس٠اث ،وطخٜىد بلى جإزحراث
طلبُت ُلى ٠ل مً ؤطىا ٚالدًً وؤطىا ٚألاطهم اإلادلُت .بكاٗت بلى ذل ،٣زبما ًادي زّٗ ؤطِاز
ال٘ائدة ألامسٍُ١ت بلى دّٗ الِائد ُلى طىداث الخصاهت ألامسٍُ١ت مسة ؤخسي بلى مظخىٍاث مسجِ٘ت
ً
سجلها ماخسا ،مما ًادي بدوزه بلى شٍادة خسوج زؤض اإلاا ٤مً ألاطىا ٚالىاػئت وذهابه بلى الىالًاث
اإلاخددة .خالُ ٤ام  ،2018ازجّ٘ الِائد ُلى طىداث الخصاهت ألامسٍُ١ت بلى ؤُلى مظخىي له في زالر
طىىاث ،هدُجت لصٍادة الخىِٛاث بؼإن الخطخم بِد بحاشة ٛاهىن اللسٍبُت في الىالًاث اإلاخددةُ .ىد
هٜوت واخدة خال ٤الِام اإلااض ي ،ازجِ٘ذ ُائداث طىداث الخصاهت ألامسٍُ١ت ألحل  10طىىاث ٗىٚ
مظخىي  3باإلاائتٛ ،بل ؤن جتراحّ بلى هدى  2,6باإلاائت في نهاًت الِامٟ .رل ٣خالُ ٤ام  ،2018ػهدث
ألاطىا ٚالىاػئت (باطخثىاء الـحن) خسوج دًىن وؤطهم بُٜمت  8,8ملُاز دوالز (ػ٢ل  .)9وه١راٗ ،ةن
ازج٘اَ ؤطِاز ال٘ائدة ألامسٍُ١ت ،في هرا الظُا ،ٚطُجِل مً اللسوزي خدور ازج٘اَ مظاو في ؤطِاز
ال٘ائدة لدي ألاطىا ٚالىاػئت ٟرل ،٣وذل ٣لخ٘ادي اإلاصٍد مً خسوج زئوض ألامىا.٤
جباها الىمى في الـحن:
ًخى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي جباها همى الاٛخـاد الـُني بلى  6,6باإلاائت ُام  ،2018مٜازهت بيظبت
ً
همى  6,9باإلاائت ُام ُ .2017وٍيخٌس ؤن ً٢ىن جباها الىمى ُام ُ ،2018لى ؤطاض طىىيُ ،ائدا

ً
شكل  :00مبيعاث ضياراث الزكاب الصيىيت محليا
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ُوٍيخٌس ؤن ً٢ىن جباها الىمى ُام ُ ،2018لى ؤطاض
ً
طىىيُ ،ائدا بـىزة زئِظُت بلى جإزحراث الجزاَ
الخجازي اإلاظخمس مّ الىالًاث اإلاخددة...

ُ ي ً
خدًثا خى٤
في الىا ،ّٛحؼحر هخائج اطخوالَ ؤحس
الـىاُت في الـحن ،بلى اه١ماغ وؼان اإلاـاوّ ألو٤
ً
مسة خال 19 ٤ػهسا.

بـىزة زئِظُت بلى جإزحراث الجزاَ الخجازي اإلاظخمس مّ الىالًاث اإلاخددة .وفي الىا ،ّٛحؼحر هخائج
ُ
ً
اطخوالَ ؤحسي خدًثا خى ٤الـىاُت في الـحن ،بلى اه١ماغ وؼان اإلاـاوّ ألو ٤مسة خال19 ٤
ً
ػهسا .في ًىاًس  ،2019اهخ٘م ماػس مدًسي اإلاؼترًاث الـىاعي في الـحن للمسة الثاهُت ُلى الخىالي،
ً
متراحِا بلى  48,3مً  49,4في دٌظمبر (ػ٢ل  .)10مً هاخُت زاهُت ،بٜي الاٛخـاد الـُني ،ختى ٛبُل
الجزاَ الخجازيًٌ ،هس بِم ُالماث اللِ ،ٙوٛد ُبرلذ حهىد ٟبحرة لى ٙٛؤلاٗسان في الٜسوق
ً
التي ًٜدمها الٜواَ اإلاـسفي ٓحر السطمي .و٠ان جباها الاطتهال ٞواضخا بـ٘ت خاؿت في مبُِاث
ً
ً
الظُازاث ،والتي ؤًهسث جساحِا موسدا في اإلابُِاث الظىىٍت مىر مىخـُ ٙام ُ 2018لى ألاٛل
(ػ٢ل .)11
باليظبت لِام ً ،2019خى ّٛؿىدو ٚالىٜد الدولي اهخ٘اق مِد ٤همى اٛخـاد الـحن بلى  6,2باإلاائت،
مما ٌِ١ع ،خظب زئٍت هره اإلاىٌمت الدولُت ،آلازاز الظلبُت للىمى الائخماوي واإلاالي في الـحن .مً
هاخُت ؤخسي ،زبما جادي الخإزحراث اإلاظخمسة للجزاَ مّ الىالًاث اإلاخددة ،في خا ٤لم جخم مِالجخه ،بلى
جوبُ ٝبِم بحساءاث الخد٘حز الىٜدي ُلى اإلادًحن الٜـحر واإلاخىطى ،بهدٖ و ٙٛؤي شٍادة في جباها
الىمى الاٛخـادي .وُلى وحه الخـىؾ ،مً اإلادخمل جخُ٘م مِد ٤كسٍبت الؼس٠اث وٟرل٣
ّ
ً
ً
كسٍبت الُٜمت اإلالاٗت مّ الاطدثماز في البيُت الخدخُت ،مما ٌؼ٢ل جدىال ٠امال في الظُاطت الخالُت
اإلاخِلٜت بخ٘م الدًىن والٜسوق اإلاد٘ىٗت باإلاخاهس (للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،م ً١السحىَ بلى
جٜسٍسها بِىىان :الاٛخـاد الظِىدي ُام  2018الـادز في ٗبراًس .)2018

أضواق الىفغ عام 9109
طاُد الىمى الٜىي للولب الِالمي ُلى الى٘ى ،وبُادة ٗسق الِٜىباث ألامسٍُ١ت ُلى الى٘ى
ؤلاًساويُ ،لى زّٗ ؤطِاز الى٘ى خالُ ٤ام  .2018وفي الىا ،ّٛبلٕ مخىطى ؤطِاز خام بسهذ للِام
ً
اإلااض ي ٢ٟل هدى  71دوالزا للبرمُل ،وهى مخىطى ًدظ ٝمّ جىِٛاجىا ،وٍصٍد بيظبت  31باإلاائت ًُ
مخىطى ألاطِاز للِام الظاب ٝله (ػ٢ل  .)12وفي آلاوهت ألاخحرة ،بِد هبىن ؤطِاز بسهذ بلى هدى 50
ً
دوالزا للبرمُل في دٌظمبر  ،2018طاُدث آلاما ٤بددور بِم الخدظً بؼإن الجزاَ الخجازي بحن
الىالًاث اإلاخددة والـحن ،بكاٗت بلى ببسام اج٘ا ٚآخس لخ٘م ؤلاهخاج بحن ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن
ً
اإلاظخٜلحنُ ،لى دّٗ ألاطِاز بلى مظخىي  60دوالزا للبرمُل.

جخى ّٛؤوب ،٣في ؤخدر جٜسٍس ػهسي لها ،همى الولب
ً
الِالمي ُلى الى٘ى بمخىطى  1,29ملُىن بسمُل ًىمُا
ُام ...2019
...وهى ؤدوى مِد ٤لىمى الولب مىر ُام .2013

جخى ّٛؤوب ،٣في ؤخدر جٜسٍس ػهسي لها ،همى الولب الِالمي ُلى الى٘ى بمخىطى  1,29ملُىن بسمُل
ً
ً
ًىمُا ُام  ،2019باهخ٘اق وظبخه  14باإلاائت ،ؤو  21ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،مٜازهت بذجم همىه ُام
 ،2018وهى ٌِخبر ؤدوى مِد ٤همى مىر ُام ( 2013ػ٢ل  .)13وَِصي هرا الاهخ٘اق في الولب ،بلى
كِ ٙالىمى الظىىي للولب مً الـحن ،هدُجت للخباها الاٛخـادي .باإلاجمل ،جخى ّٛؤوب ٣بٜاء
الىالًاث اإلاخددة ،والـحن ،والهىدٟ ،إٟبر اإلاظاهمحن في الىمى الظىىي لولب الى٘ى في ُام .2019

شكل  :09املخوضغ الطىوي ألضعار خام بزهذ
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ٌِصي هرا الاهخ٘اق في الولب ،بلى كِ ٙالىمى
الظىىي للولب مً الـحن ،هدُجت للخباها
الاٛخـادي.
باإلاجمل ،جخى ّٛؤوب ٣بٜاء الىالًاث اإلاخددة ،والـحن،
والهىدٟ ،إٟبر اإلاظاهمحن في الىمى الظىىي لولب
الى٘ى خال ٤السبّ ألاو ٤لِام  ،2019وجبلٕ وظبت
مظاهمت الدو ٤الثالر مجخمِت  59باإلاائت.

وفي حاهب الِسق ،جخى ّٛبدازة مِلىماث الواٛت
ازج٘اَ بحمالي بهخاج الى٘ى ألامسٍ٢ي بـ  1,1ملُىن
ً
بسمُل ًىمُا ،ؤو بيظبت  10باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي،
ً
لُـل بلى  12ملُىن بسمُل ًىمُا.

مّ ذل ،٣واٜٗذ دو ٤ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن
ماخ ًساُ ،لى خ٘م بهخاحهم مً الى٘ى بـ  1,2ملُىن
ً
بسمُل ًىمُا ،مٜازهت بمظخىي بهخاحهم في ؤٟخىبس
.2018

باٗتراق ُىدة ؤوب ٣واإلاىخجحن اإلاظخٜلحن بلى مظخىي

وٍخى ّٛؤن حظاهم جل ٣الدو ٤الثالر بيظبت ٟبحرة مً بحمالي الولب ،جـل وظبتها بلى  59باإلاائت،
ُام .2019
حؼحر ؤخدر البُاهاث إلدازة مِلىماث الواٛت ،بلى ؤن الاطتهال ٞال١لي للىالًاث اإلاخددة مً الظىائل
ًخى ّٛؤن ًسجّ٘ بيظبت  2باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  .2019في ٓلىن ذلًُ ،٣خى ّٛؤن ًدباهإ
همى الولب الـُني ُلى الى٘ى بلى  2,7باإلاائت في السبّ ألاو ٤لِام  ،2019وهى همى ًٜل بدزحت
هُ٘٘ت ًُ وظبت الىمى لِام ٢ٟ 2018ل ،والتي ٠اهذ ُىد  3,2باإلاائت ،وطُ٢ىن اإلادس ٞألاطاس ي
للىمى هى الولب مً الٜواُاث الـىاُُت .ازجِ٘ذ وازداث الهىد مً الى٘ى بدزحت واضخت ،بيظبت
 7باإلاائت لِام ٢ٟ 2018ل ،وجخى ّٛؤوب ٣ازج٘اَ الاطتهال ٞال١لي للى٘ى بيظبت  4باإلاائتُ ،لى ؤطاض
ً
طىىي ،لِام ٢ٟ 2019ل ،مدٗىُا بصٍادة اطتهال ٞاإلاىخجاث اإلا١سزة ،وخاؿت شٍادة اطخخدام اإلاىاش٤
لٔاش البترو ٤اإلاظا.٤
مً هاخُت زاهُتٌ ،ؼحر ؤخدر جٜسٍس ػهسي إلدازة مِلىماث الواٛت ،بلى حظازَ بمداداث الى٘ى
ً
ألامسٍُ١ت في الؼهىز ألاخحرة ،خُث بلٕ مخىطى ؤلاهخاج هدى  11,7ملُىن بسمُل ًىمُا في السبّ السابّ
لِام  ،2018بازج٘اَ وظبخه  18باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي .لم ٌِد مً اإلاظخٔسب ؤن ً٢ىن بهخاج
الى٘ى ٓحر الخٜلُدي (الى٘ى الصخسي) وزاء الازج٘اَ في بهخاج الى٘ى الخام ألامسٍ٢ي٘ٗ ،ي الىا،ّٛ
طاهم خٜل بحرمُان للى٘ى الصخسي لىخده بيظبت  55باإلاائت مً الىمى ال١لي إلهخاج الى٘ى ألامسٍ٢ي
ُام  .2018وبالىٌس بلى ُام ٢ٟ 2019ل ،جخى ّٛبدازة مِلىماث الواٛت ازج٘اَ بحمالي بهخاج الى٘ى
ً
ألامسٍ٢ي بـ  1,1ملُىن بسمُل ًىمُا ،ؤو بيظبت  10باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،لُـل بلى  12ملُىن
ً
بسمُل ًىمُا ،وٍخى ّٛؤن ٌظاهم خٜل بحرمُان بدـت ؤُلى في ذل ٣الىمى ،زبما جـل بلى  70باإلاائت.
ً
واٜٗذ دو ٤ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن ماخساُ ،لى خ٘م بهخاحهم مً الى٘ى بـ  1,2ملُىن
ً
بسمُل ًىمُا ،مٜازهت بمظخىي بهخاحهم في ؤٟخىبس  ،2018ل٘ترة ابخدائُت مدتها  6ػهىز جبدؤ مً ًىاًس
ً
 .2019مً هرا الخ٘م ؤلاحمالي ،واٜٗذ ؤوبُ ٣لى خ٘م بهخاحها بـ  800ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،مّ
اطخثىاء بًسان ،وٗجزوٍال ،ولُبُا ،مً ؤي خ٘م .في ٓلىن ذل ،٣واٗ ٝاإلاىخجىن اإلاظخٜلىن ُلى
ً
ً
خ٘م بهخاحهم بـ  400ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،وطدخدمل زوطُا  57باإلاائت ،ؤو  228ؤل ٙبسمُل ًىمُا،
مً ذل ٣الخ٘م .حؼحر ؤخدر بُاهاث ؤوب ،٣بلى ؤهه زٓم بٜاء بهخاج الى٘ى في السبّ السابّ لِام
ً
ً
ُ 2018لى خاله دون حُٔحرُ ،لى ؤطاض زبعي ،بال ؤن هىا ٞجساحِا ٟبحرا في ؤلاهخاج في دٌظمبر ،بىدى
ً
 750ؤل ٙبسمُل ًىمُاُ ،لى ؤطاض ػهسي .مً هاخُت ؤخسي ،ػهد بهخاج زوطُا مً الى٘ى الخام
حسجُل ؤُلى مظخىٍاجه مىر ٗترة ما بِد انهُاز الاجداد الظىُٗتي ،في السبّ السابّ لِام  ،2018لً١
ً
وشٍس الى٘ى السوس ي ؤػاز بلى ؤن بهخاج الخام طِىخ٘م بـ  50ؤل ٙبسمُل ًىمُاُ ،لى ؤطاض ػهسي،
في ًىاًس  .2019مّ ذل ،٣هىا ٞػ٢ى ٞبؼإن ٛدزة زوطُا ُلى جد ُٜٝالخ٘م اإلاٜسز خال ٤الظخت
ػهىز ،في ًل همىخاث الىمى اإلاِلىت لؼس٠اث الى٘ى اإلاملىٟت للٜواَ الخاؾ.

شكل  :04ضيكون هىاك فائض هفعي عاملي كبير في الىصف الثاوي
لعام  ،9109ما لم ًخم جمدًد الاجفاكيت بين أوبك وشزكائها
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بهخاحهم في ؤٟخىبس  2018بِد اهٜلاء ؤحل الاج٘اُٛت
الخالُت في ًىهُى...

ٗ...ةن ٗائم الى٘ى في الظى ٚالِالمي طحرجّ٘ بلى 1,5
ً
ملُىن بسمُل ًىمُا في الىـ ٙالثاوي مً ُام ،2019
ً
مٜازهت ب٘ائم هًُ٘ ،ٙبلٕ  500ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،في
الىـ ٙألاو.٤
ً
بحماال ،هخى ّٛؤن جبٜى ؤطىا ٚالى٘ى مخىاشهت هدُجت
الهتهاء ؤحل ؤلاُ٘اءاث الخاؿت باطخحراد الى٘ى
ؤلاًساوي...
...و جمدًد اج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج بحن ؤوب ٣وبِم
اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن بلى الىـ ٙالثاوي مً ُام .2019
ً
وبحماال ،هخى ّٛؤن ًبلٕ مخىطى ؤطِاز خام بسهذ هدى
ً
 66دوالزا للبرمُل في ُام .2019

وفي خا ٤بٜاء حمُّ الِىامل ألاخسي زابخت ،وباٗتراق ُىدة ؤوب ٣واإلاىخجحن اإلاظخٜلحن بلى مظخىي
بهخاحهم في ؤٟخىبس  ،2018بِد اهٜلاء ؤحل الاج٘اُٛت الخالُت في ًىهُىٗ ،ةن ٗائم الى٘ى في
ً
الظى ٚالِالمي طحرجّ٘ بلى  1,5ملُىن بسمُل ًىمُا في الىـ ٙالثاوي مً ُام  ،2019مٜازهت ب٘ائم
ً
هًُ٘ ،ٙبلٕ  500ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،في الىـ ٙألاو( ٤ػ٢ل  .)14مّ ذل ،٣وبما ؤن الىالًاث
ً
اإلاخددة ؤٟدث ماخسا ؤهه لً ً٢ىن هىا ٞاإلاصٍد مً ؤلاُ٘اءاث للدو ٤التي حظخىزد الى٘ى مً بًسان،
بِد اهتهاء ؤلاُ٘اءاث في ماًىٗ ،سبما ًادي ذل ٣بلى جماط ٣الظى ٚالى٘وُت في السبّ الثاوي لِام
 .2019بنهاًت الِام اإلااض ي ،بُٜذ الـحن والهىد هما اإلاؼترًان السئِظُان للى٘ى ؤلاًساوي ،مما ؤدي
ً
بلى هبىن ؿادزاث بًسان بدىالي  1ملُىن بسمُل ًىمُا ،مٜازهت بمظخىاها ٛبل ُام ،لخـل بلى 800
ً
ؤل ٙبسمُل ًىمُا (ػ٢ل  .)15وبمجسد اهتهاء ٗترة ؤلاُ٘اءاث ،وفي خا ٤اهخ٘اق وازداث الى٘ى مً
ً
بًسان بلى الـ٘س ،وٜٗا للىىاًا ألامسٍُ١ت اإلاِلىت ،لً جدخاج ؤوب ٣في الىا ّٛبلى جمدًد الاج٘اُٛت بلى
الىـ ٙالثاوي مً ُام .2019
ً
ً
بالىٌس بلى طى ٚالى٘ى ٢ٟل ُام  ،2019هخى ّٛازج٘اُا جدزٍجُا في ألاطِاز خال ٤الؼهىز الٜادمت،
خُث جاٟد بُاهاث ؤوب ٣التزام الدو ٤ألاُلاء باج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاجٟ ،ما ؤن مخصوهاث الى٘ى
لدي مىٌمت الخِاون الاٛخـادي والخىمُت بدؤث جتراحّ بلى ما دون مخىطوها آلخس خمع طىىاث.
وفي وٛذ الخ ٝمً الِام ،هخى ّٛؤن جخىاشن ؤطىا ٚالى٘ى بـىزة ٛىٍت ،هدُجت لخلاٗس ُاملحن هما:
اهتهاء ؤحل ؤلاُ٘اءاث الخاؿت باطخحراد الى٘ى ؤلاًساوي ،و جمدًد اج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج بحن ؤوب٣
ً
وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن بلى الىـ ٙالثاوي مً ُام  .2019وبحماال ،هخى ّٛؤن ًبلٕ مخىطى ؤطِاز
ً
خام بسهذ هدى  66دوالزا للبرمُل في ُام .2019

همو الاكخصاد الطعودي
ً
وٜٗا للهُئت الِامت لالخـاء ،همىا الاٛخـاد الظِىدي
بيظبت  2,2باإلاائت ُام  ،2018مٜازهت باه١ماغ بيظبت
 0,7باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام .2017
ؤدي ازج٘اَ بهخاج اإلامل١ت مً الى٘ىُ ،لى ؤطاض
طىىي ،خاؿت في الىـ ٙألاخحر مً الِام اإلااض ي ،بلى
شٍادة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لٜواَ الى٘ى بيظبت 2,8
باإلاائت ُام .2018
في حاهب الٜواَ ٓحر الى٘وي ،ازجّ٘ الىمى بلى 2,1
باإلاائت خالُ ٤ام ...2018
...وٛد جد ٜٝهرا اإلاظخىي الجُد مً الىمى زٓم شٍادة
الخ٢الُ ٙالدؼُٔلُت الىاحمت ًُ اإلاٜابل اإلاالي للِمالت
ألاحىبُت ،وشٍادة حِسٗت ال١هسباء لؼسٍدت الٜواَ
الخجازي ،وجوبُ ٝكسٍبت الُٜمت اإلالاٗت.

بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،طِبٜى الٜواَ ٓحر الى٘وي
ٌظخُ٘د مً طُاطت الخىطّ اإلاالي...

11

ً
وٜٗا للبُاهاث ألاولُت للِام ٢ٟل الـادزة مً الهُئت الِامت لالخـاء ،هما الاٛخـاد الظِىدي
بيظبت  2,2باإلاائت ُام  ،2018مٜازهت باه١ماغ بيظبت  0,7باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام .2017
وٟما جىِٛىا في جٜسٍسها خى ٤ؤخدر الخوىزاث في الاٛخـاد ال١لي للممل١تٜٗ ،د هما الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي هدُجت للىمى في ٟال الٜواُحن الى٘وي وٓحر الى٘وي .لٜد ؤدي ازج٘اَ بهخاج اإلامل١ت مً
الى٘ىُ ،لى ؤطاض طىىي ،خاؿت في الىـ ٙألاخحر مً الِام اإلااض ي ،بلى شٍادة الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي لٜواَ الى٘ى بيظبت  2,8باإلاائت ُام  ،2018خُث شاد ؤلاهخاج بيظبت  3,7باإلاائتُ ،لى
ً
ً
ؤطاض طىىي ،لُبلٕ مخىطوه  10,3ملُىن بسمُل ًىمُا ُام  ،2018مدظٜا مّ جٜدًساجىا (حدو.)2 ٤
في ٓلىن ذل ،٣ازجّ٘ الىمى في الٜواَ ٓحر الى٘وي بلى  2,1باإلاائت خالُ ٤ام  ،2018وٛد جد ٜٝهرا
اإلاظخىي الجُد مً الىمى زٓم شٍادة الخ٢الُ ٙالدؼُٔلُت الىاحمت ًُ اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت،
وشٍادة حِسٗت ال١هسباء لؼسٍدت الٜواَ الخجازي ،وجوبُ ٝكسٍبت الُٜمت اإلالاٗت .ووِخٜد ؤن شٍادة
ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي بيظبت  12باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،بكاٗت بلى ضخ زؤطما ٤جبلٕ ُٛمخه 133
ً
ملُاز زٍا ٤مً خال ٤ؿىدو ٚالاطدثمازاث الِامت وؿىدو ٚالخىمُت الىهنيٗ ،لال ًُ الدُم مً
خال ٤خصمت جد٘حز الٜواَ الخاؾ ،طاُدث حمُِها ُلى حِصٍص الىمى.
ً
وبالىٌس بلى همى الٜواُاثٜٗ ،د خٜٜذ ٛواُاث ”الخِدًً“ و“الخمىٍل“ و“الىٜل“ ً
ؤداء حُدا (ؤهٌس
ً
ً
ؤدهاه) ،و٠ان الٜواَ الىخُد الري سجل همىا طلبُاُ ،لى ؤطاض طىىي ،هى ٛواَ الدؼُِد .وحدًس
باإلاالخٌت ،ؤن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للٜواَ الخ٢ىمي ٓحر الى٘وي ،والري ًمثل  17باإلاائت مً الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي ٢ٟل ،خ ٜٝؤُلى مظخىي للىمى مىر ُام ُ ،2014ىد  2,8باإلاائت.
بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،طِبٜى الٜواَ ٓحر الى٘وي ٌظخُ٘د مً طُاطت الخىطّ اإلاالي ،خُث طِسجل
ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي اإلاٜسز في اإلاحزاهُت مظخىٍاث ُٛاطُت للِام الثاوي ُلى الخىالي (ؤهٌس الجصء الخاؾ
بالظُاطت اإلاالُت) ،مما ٌظاُد ُلى ؤلابٜاء ُلى مظخىي مِحن مً الىمى باليظبت لالطتهال ٞاإلادلي.
وُلى وحه الخددًدٗ ،ةلى حاهب ٛساز اطخمساز دُم اإلاىاهىحن مً خال” ٤خظاب اإلاىاهً“ٌِ ،خبر ٛساز
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...خُث طِسجل ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي اإلاٜسز في اإلاحزاهُت
مظخىٍاث ُٛاطُت للِام الثاوي ُلى الخىالي...

بُادة الِالواث الظىىٍت إلاىً٘ي الٜواَ الِام ،وٟرل ٣اإلاسطىم اإلال٢ي الٜاض ي بخمدًد ُالوة ٓالء
اإلاِِؼت لِام آخس ،حِخبر حمُِها ماػساث إلاظخىي الدُم الري جٜدمه الخ٢ىمت.

...مما ٌظاُد ُلى ؤلابٜاء ُلى مظخىي مِحن مً الىمى
باليظبت لالطتهال ٞاإلادلي.
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مّ ذل ،٣هخى ّٛؤن ًادي الازج٘اَ في ٠ل مً اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت وزطىم اإلاساٜٗحن ُام
 ،2019بلى خل ٝبِم الِٜباث ؤمام الاٛخـادٟ .رل ،٣وٟما هى مِلىم ،طدبٜى الخوىزاث في
الاٛخـاد الِالمي وألاوكاَ الظُاطُت ؤلاٛلُمُت ،بكاٗت بلى اخخما ٤اهخ٘اق ؤطِاز الى٘ى ،جمثل
ً
اإلاخاهس الخازحُت السئِظُتُ .الوة ُلى ذل ،٣ال ًصا ٤الٔمىق ٛائما ُٗما ًخِل ٝبإوكاَ الخمىٍل
الِاإلاُت ،خاؿت ُٗما ًخـل بخىِٛاث الظى ٚبؼإن الصٍاداث اإلاظخٜبلُت في ؤطِاز ال٘ائدة ألامسٍُ١ت.
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ً
وبحماال ،هخى ّٛؤن ًىمى الٜواَ ٓحر الى٘وي بيظبت 2,3
باإلاائت ُام ...2019

...وبـ٘ت خاؿت ،هخى ّٛؤن ٌظخمس الاهخِاغ في همى
الٜواَ الخاؾ ٓحر الى٘وي هرا الِام ،خُث ًيخٌس ؤن
ًىمى بيظبت  2باإلاائت خال ٤الِام.

آخرًً في الاُخباز الِىامل اإلاؼاز بليها ؤُاله ،وِخٜد ؤن ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي خالُ ٤ام  ،2019الري
ً
جلمً شٍادة بيظبت  20باإلاائت في اإلاحزاهُت الخٜدًسٍت لإله٘ا ٚألاٟثر حِصٍصا للىمى ،ؤال وهى ؤلاه٘اٚ
السؤطمالي ،بكاٗت بلى ؤلاحساءاث اإلاد٘صة للىمى اإلابِىت ؤُالهٌِ ،خبران ٠اُٗحن الطخمساز دُم الىمى في
ً
الٜواَ ٓحر الى٘وي .وبحماالُ ،لى ألازجر طِؼهد ُام  2019حِصٍص الجهىد للدّٗ باججاه جدُٜٝ
ؤهداٖ زئٍت  ،2030وٟرل ٣ألاهداٖ الىازدة في بسهامج الخدى ٤الىهني .وبما ؤن ُملُت ؤلاؿالح ال
جصا ٤حازٍتٜٗ ،د امخف الاٛخـاد مٌِم آلازاز اإلاترجبت ُلى ؤلاحساءاث الاٛخـادًت السئِظُت التي جم
جوبُٜها خال ٤الظىىاث الٜلُلت اإلااكُتٟ ،لسٍبت الُٜمت اإلالاٗت وبؿالح ؤطِاز الواٛت ،ولِع
هىا ٞبؿالخاث ٟبحرة ًيخٌس جوبُٜها خالُ ٤ام  .2019وُلى كىء ذل ،٣هخى ّٛؤن ًىمى الٜواَ ٓحر
الى٘وي بيظبت  2,3باإلاائت ُام  .2019وبـ٘ت خاؿت ،هخى ّٛؤن ٌظخمس الاهخِاغ في همى الٜواَ
الخاؾ ٓحر الى٘وي هرا الِام ،خُث ًيخٌس ؤن ًىمى بيظبت  2باإلاائت خال ٤الِام .في ٓلىن ذل،٣
هخى ّٛؤن ًىمى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي للٜواَ الخ٢ىمي ٓحر الى٘وي بيظبت  3باإلاائت (ػ٢ل .)18
كعاع الىفغ:

ًخى ّٛؤن ًىمى ؤٟبر ٛواُاث الاٛخـاد الظِىدي،
كعاع الىفغ ،بيظبت  1,6باإلاائت...

...مما ًادي بلى همى ٟلي للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيظبت 2
باإلاائت ُام .2019

ّ
ًخى ّٛؤن ًىمى ؤٟبر ٛواُاث الاٛخـاد الظِىدي ،كعاع الىفغ ،والري ػ٢ل وظبت  44باإلاائت مً
الىاجج ؤلاحمالي بالُٜمت الِ٘لُت في نهاًت ُام ( 2018حدو ،)2 ٤بيظبت  1,6باإلاائت ،مما ًادي بلى همى
ٟلي للىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بيظبت  2باإلاائت ُام ( 2019ػ٢ل  .)19وزٓم جىِٛاجىا بإن ًبٜى بهخاج
ً
الخام الظِىدي دون حُٔحرُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  ،2019والري ٌِىد حصئُا بلى الالتزام باج٘اُٛت
خ٘م ؤلاهخاج بحن ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن (ؤهٌس هف مٌلل  ،)1بال ؤن الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي الى٘وي طِخِصش ب٘لل الازج٘اَ في بهخاج الٔاش والبدء في حؼُٔل مـ٘اة حاشان .وٟىا ٛد
ً
ً
جىِٛىا طابٜا ؤن ًبدؤ حؼُٔل اإلاـ٘اة حصئُا خالُ ٤ام  ،2018ولً ً١بدو آلان ؤن حؼُٔل اإلاـ٘اة
ً
التي جبلٕ هاٛتها الخ١سٍسٍت  400ؤل ٙبسمُل ًىمُا طِبدؤ خالُ ٤ام  .2019وٛد لىخٍ ؤهه بِد
حؼُٔل مـافي مؼابهت مً خُث الدجم إلاـ٘اة حاشان ،وهما مـ٘احي طاجىزب وٍاطسٍ ٙبحن ُامي
٘ٛ ،2016-2014ص همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لخ١سٍس الى٘ى بسٛم مً خاهخحن ،لرا هخى ّٛازج٘اُاث
مؼابهت خالُ ٤ام  2019هدُجت لدؼُٔل مـ٘اة حاشانٟ .رل ،٣هخى ّٛبدء حؼُٔل مجمّ ٓاش
ً
ال٘اكلي خالُ ٤ام  ،2019والري طِظهم ؤًلا في همى ٛواَ الى٘ى.

ص ظ  :1إ ج

زٓم جىِٛاجىا بإن ًبٜى بهخاج الخام الظِىدي دون
حُٔحرُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام ...2019

ك

فط خ

ً
واٜٗذ دو ٤ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن ماخساُ ،لى خ٘م بهخاحهم مً الى٘ى بـ  1,2ملُىن
ً
بسمُل ًىمُا ،مٜازهت بمظخىي بهخاحهم في ؤٟخىبس  ،2018ل٘ترة ابخدائُت مدتها  6ػهىز جبدؤ مً ًىاًس
ً
 .2019مً هرا الخ٘م ؤلاحمالي ،واٜٗذ ؤوبُ ٣لى خ٘م بهخاحها بـ  800ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،مّ
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ً
...حصئُا ٟىدُجت لاللتزام باج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج بحن
ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن...

...بال ؤن الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي الى٘وي طِخِصش ب٘لل
الازج٘اَ في بهخاج الٔاش والبدء في حؼُٔل مـ٘اة حاشان.

هما ٛواَ ججازة الجملت والخجصئت بيظبت  0,8باإلاائت
ُام .2018
وجد ٜٝهرا الخدظً في مظخىي الىمى ُام  ،2018زٓم
جوبُ ٝكسٍبت الُٜمت اإلالاٗت ،وازج٘اَ الخ٢الُٙ
اإلاخـلت باإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت.

اطخثىاء بًسان ،وٗجزوٍال ،ولُبُا ،مً ؤي خ٘م .في ٓلىن ذل ،٣واٗ ٝاإلاىخجىن اإلاظخٜلىن ُلى
ً
ً
خ٘م بهخاحهم بـ  400ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،وطدخدمل زوطُا  57باإلاائت ،ؤو  228ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،مً
ذل ٣الخ٘م.
ً
بلٕ بحمالي بهخاج الخام الظِىدي  10,6ملُىن بسمُل ًىمُا في ؤٟخىبس  ،2018مما ٌِني ؤن التزام
اإلامل١ت باج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج اإلابرمت بحن ؤوب ٣وبِم اإلاىخجحن اإلاظخٜلحن طُادي بلى جساحّ بهخاج
ً
الخام الظِىدي بلى  10,3ملُىن بسمُل ًىمُا في الىـ ٙألاو ٤لِام ( 2019ػ٢ل  .)16وبلى حاهب
ً
اج٘اُٛت خ٘م ؤلاهخاج ،هىاُ ٞاملحن آخسًٍ طِظاُدان ُلى ببٜاء مظخىٍاث ؤلاهخاج مىخ٘لت .ؤوال،
حؼحر ؤخدر البُاهاث اإلاخىٗسة بلى الخىِٛاث بإن ً٢ىن الاطتهال ٞاإلادلي الظِىدي مً الى٘ى الخام
ً
واإلاىخجاث اإلا١سزة ٛد اهخ٘م بيظبت  8باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،ؤو  185ؤل ٙبسمُل ًىمُا ،في ُام
( 2018ػ٢ل  .)17هرا الاهخ٘اق هى هدُجت مباػسة إلؿالح ؤطِاز الواٛت الري حسي جوبُٜه في
بداًت الِام اإلااض ي ،وطُادي بلى بجاخت اإلاصٍد مً الى٘ى للخـدًس في ال٘ترة اإلاٜبلت (وللمصٍد خى٤
هرا اإلاىكىًَ ،سجى الاهالَ ُلى جٜسٍسها بِىىان :آٗا ٚؿىاُت ج١سٍس الى٘ى في اإلامل١ت الـادز في مازض
ً
 .)2018زاهُا ،زٓم الخىِٛاث بإن ًسجّ٘ الاطتهال ٞاإلادلي ُام  ،2019هدُجت لصٍادة اخخُاحاث اإلاـافي
مّ بدء حؼُٔل مـ٘اة حاشان الِمالٛت (للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،سجى الاهالَ ُلى جٜسٍسها بِىىان:
ؤخدر الخوىزاث في الاٛخـاد ال١لي للممل١ت الـادز في هىٗمبر  ،)2018بال ؤن وجحرة الازج٘اَ في الولب
اإلادلي طخخ ٙب٘لل شٍادة بهخاج الٔاش .وُلى وحه الخـىؾٗ ،ةن مجمّ الٔاش في خٜل ال٘اكلي،
ً
الري ًيخج  2,5ملُاز ٛدم مِ١ب مً الٔاش الخام ًىمُا مً خٜى ٤بسٍت وبدسٍتً ،خى ّٛؤن ًبدؤ ُملُاجه
الدؼُٔلُت خالُ ٤ام  .2019وبما ؤن مٌِم مخــاث الٔاش التي جدخاحها ػس٠اث البتروُٟماوٍاث
ً
الظِىدًت ٛد جم جىٗحرها طل٘اٗ ،ىِخٜد ؤن الٔاش ؤلاكافي اإلاىخج في خٜل ال٘اكلي طِظخخدم في جىلُد
ال١هسباء ،مما ًدُذ اإلاصٍد مً الى٘ى الخام للخـدًس.

هما كعاع ججارة الجملت والخجشئت ( 06باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي لللعاع غير الىفعي) بيظبت
ً
ً
ً
 0,8باإلاائت ُام  ،2018مسجال جدظىا هُ٘٘ا مٜازهت بىمىه ُام  ،2017والري ٠ان بيظبت  0.6باإلاائت.
وٛد جد ٜٝهرا الخدظً في مظخىي الىمى ُام  ،2018زٓم جوبُ ٝكسٍبت الُٜمت اإلالاٗت ،وازج٘اَ
الخ٢الُ ٙاإلاخـلت باإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت .حؼحر ؤخدر بُاهاث الهُئت الِامت لإلخـاء ،بلى ؤن
ً
ُدد ألاحاهب الرًً ٓادزوا اإلامل١ت خال ٤الـ  21ػهسا اإلامخدة بحن مولّ ُام  2017والسبّ الثالث لِام
ً
 ،2018بلٕ  1,4ملُىن ؤحىبي (ػ٢ل  ،)20مما ؤزس طلبا ُلى الاطتهال ٞخال ٤الِام اإلااض ي .وفي هرا
الـدد ،حؼحر بُاهاث اإلااطظت الِامت للخإمُىاث الاحخماُُت ،بلى ؤن ألاحاهب الرًً ٓادزوا اإلامل١ت
ّ
ً
ختى آلان ًترٟصون في الِمالت مىخ٘لت ألاحىز ( 1500زٍا ٤ؤو ؤٛل ػهسٍا) ،ما ًسجر ؤن ذل ٣ؤزس ُلى
ؤلاه٘ا ٚفي الظلّ الاطتهالُٟت (٠األٓرًت واإلاؼسوباث والخبٕ وألادواث اإلاجزلُت).

شكل  0,4 :91مليون أجىبي غادروا ضوق العمل الطعودي مىذ بداًت
عام 9107
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بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،وخُث جم زّٗ ٠ل مً زطىم
الِمالت ألاحىبُت وزطىم اإلاساٜٗحن في ُام ...2019
ٗ...ظيؼهد شٍادة في مٔادزة ألاحاهب ذوي ألاحىز ألاُلى
ومساٜٗيهم اإلامل١ت...
...مما ًادي لِع ٜٗى بلى ؤلاكساز باإله٘اُ ٚلى الظلّ
ً
الاطتهالُٟت ،بل طخازس جل ٣اإلأادزة ؤًلا في ؤلاه٘اٚ
ُلى الظلّ ال١مالُت (ٓحر اللسوزٍت).

مّ ذل ،٣طخخ ٙوجحرة التراحّ في ؤلاه٘ا ٚالاطتهال٠ي،
هدُجت الطخمساز ؤلاحساءاث الداُمت التي هبٜتها
الخ٢ىمت في الؼهىز ألاخحرة...

...وحؼمل دُم اإلاىاهىحن ُبر بسهامج ”خظاب اإلاىاهً“،
وبُادة الِالواث الظىىٍت إلاىً٘ي الدولت ،وجمدًد
ُالوة ٓالء اإلاِِؼت إلاىً٘ي الٜواَ الخ٢ىمي.

هما ٛواَ الـىاُت ٓحر الى٘وُت بيظبت  4باإلاائت ُام
 ،2018هدُجت لدخىُ ٤دد مً مؼازَّ الخـيُّ
ال١بري مسخلت الدؼُٔل خال ٤الِام.
باليظبت لِام  ،2019وِخٜد ؤن بسهامج جوىٍس
الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت الري جم
ً
جدػِىه ماخسا ،طُ٢ىن هى اإلادس ٞالسئِس ي للىمى في
ٛواَ الـىاُت ٓحر الى٘وُت.

بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،وخُث جم زّٗ ٠ل مً اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت وزطىم اإلاساٜٗحن في ُام
ً
 ،2019وٜٗا لبرهامج الخىاشن اإلااليٗ ،ظيؼهد شٍادة في مٔادزة ؤحاهب ذوي ؤحىز ؤُلى ومساٜٗيهم ،مما
ً
ًادي لِع ٜٗى بلى ؤلاكساز باإله٘اُ ٚلى الظلّ الاطتهالُٟت ،بل طخازس جل ٣اإلأادزة ؤًلا في ؤلاه٘اٚ
ُلى الظلّ ال١مالُت (ٓحر اللسوزٍت) .مّ ذل ،٣طخخ ٙوجحرة التراحّ في ؤلاه٘ا ٚالاطتهال٠ي ،هدُجت
الطخمساز ؤلاحساءاث الداُمت التي هبٜتها الخ٢ىمت في الؼهىز ألاخحرةٗ .ةلى حاهب الجهىد اإلاظخمسة
للظِىدة (ؤهٌس هف مٌلل  ،)5طِظاُد جٜدًم الدُم للمىاهىحن ُبر بسهامج ”خظاب اإلاىاهً“،
وبُادة الِالواث الظىىٍت إلاىً٘ي الدولت ،وجمدًد ُالوة ٓالء اإلاِِؼت إلاىً٘ي الٜواَ الخ٢ىميُ ،لى
شٍادة الدخل اإلاخاح لإله٘ا ٚلألطسة الظِىدًت.
ً
ؤخد الخوىزاث ؤلاًجابُت للٜواَ هي التراحّ اإلاظخمس ألطِاز الِٜازاث الخجازٍت ،التي اهخ٘لذ ،وٜٗا
ألخدر ماػس لدظِحر الِٜازاث ؤؿدزجه الهُئت الِامت لإلخـاء ،بيظبت  5باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي،
في السبّ السابّ لِام ( 2018ػ٢ل  .)21وطِظاُد اهخ٘اق ؤطِاز الِٜازاث في خ٘م ج٢ل٘ت ؤلاًجاز،
ً ً
والتي طخ٢ىن ُامال مهما في الخوى الخىطُِت إلاخاحس الخجصئت ،وخاؿت لدوز الظِىما .ومىر بُادة
حؼُٔل دوز الظِىما في اإلامل١ت الِام اإلااض ي ،ؤُلً ُدد مً مؼٔلي الظِىما ًُ خوى جىطُِت
ٟبحرة خال ٤الظىىاث الٜلُلت الٜادمت (للمصٍد بخـىؾ هرا اإلاىكىًَ ،سجى الاهالَ ُلى جٜسٍسها خى٤
الظُاخت والترُٗه ،الـادز في ؤبسٍل  ،)2018مما طُ٢ىن له جإزحراث بًجابُت ٓحر مباػسة ُلى ال٘ئاث
ال٘سُُت في ٛواَ الترُٗه ،وٟرل ٣ال٘ئاث ال٘سُُت لٜواَ الدُاًت ومدالث بُّ ألآرًت بالخجصئت.
ً
وؤخحراٟ ،رلً ٣يخٌس ؤن ًىمى ٛواَ الترُٗه ب٘لل بسهامج الِ٘الُاث اإلاخوى جىُ٘ره الِام الجازي،
ً
ٟما جٜى ٤الهُئت الِامت للترُٗه .ووٜٗا للهُئت الِامت لالطدثماز ،ػهد الٜواَ ُٛام هدى  500ػسٟت
جسُٗه حدًدة ،وٛدمذ الِ٘الُاث الترٗيهُت خدماتها بلى ؤٟثر مً  19ملُىن ُمُل خى ٤اإلامل١ت الِام
ً
اإلااض ي .باليظبت لِام  ،2019هاٛؼذ الهُئت الِامت للترُٗه ُٜىدا هىٍلت ألاحل مّ ؤٟثر مً  100مً
الؼس٠اء اإلادلُحن والدولُحن ،إلٛامت مجمىُت مً الخ٘الث اإلاىطُُٜت والِسوق اإلاظسخُت واإلاظابٜاث
ؤلاطالمُت ،بٔسق شٍادة مظخىي ؤوؼوت الترُٗه والتروٍذ اإلاخاخت في اإلامل١ت.
هما كعاع الصىاعت غير الىفعيت (الخحويليت) ( 05,9باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي لللعاع غير
الىفعي) بيظبت  4باإلاائت ُام  ،2018هدُجت لدخىُ ٤دد مً مؼازَّ الخـيُّ ال١بري مسخلت الدؼُٔل
خال ٤الِام .ػملذ جل ٣اإلاؼازَّ ،مجمّ بتروزابٕ 2ومـىِحن ٟبحرًً إلهخاج ألاٟسٍالث في الجبُل.
بكاٗت بلى ذلٗ ،٣ةن ػسٟت ؿدازة للبتروُٟمُاوٍاث اإلاىحىدة في الجبُل والتي بلٔذ ج٢ل٘تها  20ملُاز
ً
دوالز ،والتي اٟخمل حؼُٔلها في ؤٓظوع  ،2017طاهمذ ؤًلا في حِصٍص الىمى خال ٤الِام ٢ٟل.
باليظبت لِام  ،2019وِخٜد ؤن بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت الري جم
ً
جدػِىه ماخسا ،طُ٢ىن هى اإلادس ٞالسئِس ي للىمى في ٛواَ الـىاُت ٓحر الى٘وُت (ػ٢ل  ،22هف
ً
مٌلل  .)2وبـىزة ؤٟثر جددًدا ،طِؼهد بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت به٘ا 100 ٚملُاز زٍا٤
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ً
وبـىزة ؤٟثر جددًدا ،طِؼهد بسهامج جوىٍس
الـىاُاث الىهىُت به٘ا 100 ٚملُاز زٍا ٤خالُ ٤امي
 2019و ،2020وهي جمثل ز٠لت البداًت الهوالٚ
البرهامج.

ٌؼمل بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت مجمىُت مً
ّ
اإلام١ىت التي طِخم بهالٛها خال ٤الِام.
الخصم ِ

ج ط

ص ظ :2

ص عت

ط

خ ت

ج

ً
ٟؼ٘ذ وشازة الواٛت والـىاُت واإلاىازد اإلاِدهُت ماخسا ًُ بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت
والخدماث اللىحظدُت ،الري ٌِخبر ؤخد ؤٟبر بسامج جد ُٜٝزئٍت  ،2030مً خُث الدجم والومىح،
ختى آلان .وَظعى البرهامج بلى حرب اطدثمازاث في اإلامل١ت جبلٕ ُٛمتها  1,6جسٍلُىن زٍا 427( ٤ملُاز
دوالز) بدلىُ ٤ام  ،2030مً خال ٤ؤزبِت ٛواُاث زئِظُت هي :الـىاُت ،والخِدًً ،والواٛت،
ن
والخدماث اللىحظدُت .وَؼخمل البرهامج ُلى ؤٟثر مً  300مبادزةً ،خى ّٛؤن حظهم بـ  1,2جسٍلُى زٍا٤
في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بدلىُ ٤ام  ،2030وذل ٣مً خال ٤شٍادة الخـت اإلاجمِت للٜواُاث ألازبِت
اإلاؼاز بليها مً  17باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ُام  2016بلى هدى  33باإلاائت ُام  ،2030مٜازهت بـ
 10باإلاائت ُام .1990
وكمً ٛواَ الـىاُتً ،ىـب جسٟحز بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت بـىزة زئِظُت ُلى ُدد مً
ّ
الـىاُاث جىٗس مصاًا ج٘لُلُت وجىلد وًائ ٙللمىاهىحنٟ ،ـىاُت الظُازاث ،والـىاُاث الِظ١سٍت،
وألادوٍت ،وألآرًت واإلاؼسوباث ،وألاحهصة الوبُت والاطتززاَ اإلاائي (ػ٢ل  .)23في ٓلىن ذلً ،٣خىّٛ
ّ
ؤن ٌؼ٢ل ٛواَ الخِدًً السٟحزة الثالثت لالٛخـاد الظِىدي ،بلى حاهب الى٘ى والبتروُٟماوٍاث ،مّ
الخولّ بلى ملاُ٘ت مظاهمت الٜواَ في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي زالر مساث لخـل بلى  300ملُاز زٍا٤
بدلىُ ٤ام .2030
ُالوة ُلى ذلٌ ،٣ظتهدٖ بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت ،جدىٍل اإلامل١ت بلى
مسٟص ُالمي جىاٗس ي للخدماث اللىحظدُت ،مً خال ٤جوىٍس البيُت الخدخُت وػب٢اث الىٜل اإلاولىبت،
وشٍادة مظاهمت ٛواَ الخدماث اللىحظدُت في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي بلى  200ملُاز زٍا ٤بدلىُ ٤ام
 .2030وَظعى البرهامج بلى هٜل اإلامل١ت لخ٢ىن كمً ؤٗلل  25دولت في جٜسٍس ؤداء الخدماث
ً
اللىحظدُت الري ٌِده البى ٣الدولي ،مٜازهت باإلاسجبت التي جدخلها خالُا ُام  2018وهي اإلاسجبت .55

وه١راٗ ،ةن خصمت الخم١حن اإلاالي طخدُم ،مً بحن
ؤػُاء ؤخسي ،جمىٍل اإلاؼازَّ ختى وظبت  75باإلاائت مً
َ
زؤض اإلاا ٤اإلاظدثمس...
ٟ...ما ؤن ً
حصء مً خصمت جم١حن الـادزاث طُىٗس
ً
خلىال جمىٍلُت ماٛخت ،مً خال ٤البى ٣الظِىدي
للـادزاث والىازداث.

ٟرلٌ ،٣ظتهدٖ البرهامج جىىَّ ٛواَ الواٛت ،وذل ٣مً خال ٤زّٗ مظاهمت الواٛت اإلاخجددة لخىلُد
ال١هسباء ُبر ُٛام الِدًد مً اإلاؼازَّ خى ٤اإلامل١ت .بكاٗت بلى ذلٌ ،٣ظعى البرهامج بلى جوىٍس الِدًد
مً الخٜىُاث اإلاظخٜبلُت التي ًم١نها ؤن جصٍد ؤلاهخاحُت وجخ٘م الخ٢الُ ٙالدؼُٔلُت.
ً
وؤخحراٟ ،ما هى الخا ٤في حمُّ بسامج السئٍت ألاخسي ،يهدٖ بسهامج جوىٍس الـىاُاث الىهىُت بلى
جىلُد ُدد ضخم مً الىًائ ،ٙجـل بلى  1,6ملُىن وًُ٘ت في الظى ٚاإلادلي بدلىُ ٤ام .2030

خالُ ٤امي  2019و ،2020وهي جمثل ز٠لت البداًت الهوال ٚالبرهامج .وٍخلمً البرهامج طلظلت مً
ّ
اإلام١ىت والتي طدىول ٝحمُِها خالُ ٤ام  .2019وه١راٗ ،ةن خصمت الخم١حن اإلاالي طخدُم ،مً
الخصم ِ

شكل  :94احصائياث الحجاج
من خار المملكة

شكل  :95إجمالي الاشتراكاث في خدمت الهاجف املخىلل

من داخل المملكة

إجمال الحجا

إجمال عدد المشتركين

3.5
3.0
)

)

ج(

(

16

2018

2014

2010

2006

2002

40
30
20

10
0

(

2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

50

)

2.5

م دل ا نتشار -المحور األيمن
200
180
160
140
120
100
80
60
40
20
0
2008 2010 2012 2014 2016 Q3
2018

60

فبراير 2019
َ
اإلاظدثمسٟ ،ما ؤن ً
حصء مً خصمت
بحن ؤػُاء ؤخسي ،جمىٍل اإلاؼازَّ ختى وظبت  75باإلاائت مً زؤض اإلاا٤
ً
جم١حن الـادزاث طُىٗس خلىال جمىٍلُت ماٛخت مً خال ٤البى ٣الظِىدي للـادزاث والىازداث.
بكاٗت بلى ذل ،٣طِخم بهال ٚبسهامج اإلاؼٔل الاٛخـادي اإلاِخمد ،بهدٖ حظهُل وحظسَّ ُملُاث
ٗسر الىازداث للمظخىزدًً ال١باز .وُلى الِمىم ،وِخٜد ؤن جل ٣ؤلاحساءاث طخادي بلى جدظً ٟبحر في
اإلاالمذ اإلاظخٜبلُت لٜواَ الـىاُت ٓحر الى٘وُت ،لِع ٜٗى في ُام  ،2019بل لِدة طىىاث ٛادمت.
مّ ذل ،٣جسجبى الخددًاث السئِظُت التي جىاحه هرا الٜواَ ُام  ،2019بالصٍادة اإلاجدولت في اإلاٜابل
اإلاالي للِمالت ألاحىبُت ،مما ًادي بلى زّٗ ج٢ل٘ت الِامل ألاحىبي ،وبالخالي شٍادة الخ٢ل٘ت النهائُت للىخدة
ً
ً
اإلاُ َ
ىخجت .وطُ٢ىن هرا الِامل خاطما بـ٘ت خاؿت لٜواَ الـىاُت ،ألن الٜواَ ٌؼهد خالُا
مظخىٍاث مىخ٘لت مً الظِىدةُ ،ىد  22باإلاائت.

هما ٛواَ الىٜل والاجـاالث خالُ ٤ام  2018بيظبت
 1,7باإلاائت...
...ب٘لل جدػحن ٛواز الخسمحن الظسَّ الري ًسبى م١ت
واإلادًىت وحدة...

هما كعاع الىلل والاجصاالث ( 01,5باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي غير الىفعي) بيظبت  1,7باإلاائت
ً
ب٘لل اٟخماُ ٤دد مً اإلاؼازَّ الجدًدة خالُ ٤ام ٗ .2018ةلى حاهب اٗخخاح وشازة الىٜل هسٛا
حدًدة بلٕ هىلها ؤلاحمالي ُٟ 823لىمتر خالُ ٤ام ٟ ،2018رل ٣جم جدػحن ٛواز الخسمحن الظسَّ
ً
الري ًسبى م١ت واإلادًىت وحدة في طبخمبر ٗ ،2018لال ًُ اٟخما ٤اإلاسخلت ألاولى مً جىطِت مواز
اإلالُ ٣بد الِصٍص الدولي بمدًىت حدة .وفي الخُٜٜتً ،خى ّٛؤن ج٢ىن جىطِت اإلاواز ٛد طاُدث ُلى
ازج٘اَ الِدد ؤلاحمالي للدجاج ُام  1439هـ (2018م) بلى  2,37ملُىن خاج ،بصٍادة  0,8باإلاائتُ ،لى
ؤطاض طىىي (ػ٢ل .)24

...بكاٗت بلى اٟخما ٤اإلاسخلت ألاولى مً جىطِت مواز
اإلالُ ٣بد الِصٍص الدولي.
باليظبت لِام  ،2019هىاُ ٞدد مً اإلاؼازَّ ًخم
الخخوُى إلهالٛها وطخدُم بدزحت ٟبحرة الىمى في
الٜواَ...

باليظبت لِام  ،2019هىاُ ٞدد مً اإلاؼازَّ ًخم الخخوُى إلهالٛها وطخدُم بدزحت ٟبحرة الىمى في
الٜواَ .طِخىاؿل الِمل في مجمّ اإلال ٣طلمان الِالمي للـىاُاث والخدماث البدسٍت ،خُث طِخم
اٗخخاح ؤحصاء مً اإلاجمّ ُلى مساخل حظخمس ختى ُام ( 2022للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،سجى الاهالَ
ُلى جٜسٍسها ًُ الاٛخـاد الظِىدي ُام ٟ .)2018رل ،٣هخى ّٛؤن حظاهم هخائج حؼُٔل ٛواز
الخسمحن في الِام ٢ٟل في دُم الىمى ،خاؿت وؤن الخدمت طخمخد ُلى مداز الِام .وبما ؤن بحمالي
ُدد الدجاج مً خازج اإلامل١ت بلٕ  1,76ملُىن خال ٤حج ُام ٗ ،2018ىخى ّٛجد ُٜٝهمى ٟبحر في هرا
الؼإن ،خاؿت بظبب بدء حؼُٔل ٛواز الخسمحن وجىطِت مواز حدة الدولي.

...خُث طِخىاؿل الِمل في مجمّ اإلال ٣طلمان
الِالمي للـىاُاث والخدماث البدسٍت.

ًخى ّٛؤن جىاؿل الاجـاالث دُمها للىمى ٟرل،٣
خاؿت وؤن ػب١ت الجُل الخامع طِخم بهالٛها
مىخـُ ٙام .2019

ًخى ّٛؤن جىاؿل الاجـاالث الاطخ٘ادة مً همى الِدد ال١لي للمؼترٟحن ،خاؿت مؼتر٠ي اطخخدام
البُاهاث اإلاخىٜلت ،خُث ًيخٌس ؤن جول ٝهُئت الاجـاالث وجٜىُت اإلاِلىماث ػب١ت الجُل الخامع
بـىزة ججازٍت مىخـُ ٙام ( 2019ػ٢ل  .)25وبمجسد اهوالٛهاٗ ،ةن اإلامل١ت طخ٢ىن واخدة مً
ؤوائل الدو ٤في الِالم التي طدؼهد جوبُ ٝجل ٣الخٜىُت ،بذ مً ٓحر اإلاخى ّٛؤن ًخم بهال ٚالِملُاث
الخجازٍت لؼب١ت الجُل الخامع ُلى مظخىي الِالم ٛبل ُام .2020

هما ٛواَ ألاوؼوت الِٜازٍت بيظبت  2,2باإلاائت ُام
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ً
 ،2018مدٗىُا ببرهامج ”ط١ني“ الخابّ لىشازة ؤلاط٢ان.

باليظبت لِام  ،2019ؤُلىذ وشازة ؤلاط٢ان ًُ ٛائمت
جلم  200ؤل ٙمىاهً ٌظخدٜىن الخـىُ ٤لى
مىخجاث ط١ىُت في بسهامج ”ط١ني“ خال ٤الِام...

...ووِخٜد ؤن الىشازة طخِمل ُلى حظسَّ حظلُم
الىخداث بُٔت الىؿى ٤بلى اليظبت اإلاظتهدٗت المخالٞ
اإلاظا ،ًٟوهي  60باإلاائت ،بدلىُ ٤ام .2020

اه١مؽ ٛواَ الدؼُِد بيظبت  3,1باإلاائت ُام ،2018
بِد جساحِه بيظبت  3,3باإلاائت ُام .2017

باليظبت لِام  ،2019هخى ّٛؤن حظاُد مجمىُت
اإلاؼازَّ التي وِٛها خادم الخسمحن الؼسٍ٘حن خال٤
حىلخه في بِم مىاه ٝاإلامل١ت...

...بكاٗت بلى الخوىز اإلالخىي الري خٜٜخه اإلاؼازَّ
الِمالٛت التي ًٜىم بدىُ٘رها ؿىدو ٚالاطدثمازاث
الِامتُ ،لى جد ُٜٝهمى بًجابي للٜواَ ألو ٤مسة خال٤
ؤزبِت ؤُىام.

هما ٛواَ الصزاُت بمظخىي مخىاكّ ،بيظبت  0,5باإلاائت
ُام ...2018
...باليظبت لِام  ،2019هخى ّٛخدور بِم الخدظً في
الىمى ،هدُجت لبرهامج الخىمُت السٍُ٘ت الصزاُُت
اإلاظخدامت.

18

هما كعاع ألاوشعت العلاريت ( 9,4باملائت مً الىاجج إلاجمالي املحلي غير الىفعي) بيظبت  2,2باإلاائت
ً
ُام  ،2018مدٗىُا ببرهامج ”ط١ني“ الخابّ لىشازة ؤلاط٢ان .وٛدم هرا البرهامج ،الري يهدٖ بلى جٜدًم
ُدد مً اإلاىخجاث الظ١ىُت اإلاخخل٘ت للمىاهىحن ُلى ؤطاض ػهسي ،هدى  313ؤل ٙوخدة ط١ىُت
خالُ ٤ام ٟ ،2018ما ٛدم البرهامج هدى  583ؤل ٙوخدة ط١ىُت مىر اهوالٛخه في ٗبراًس ( 2017ػ٢ل
.)26
ؤما باليظبت لِام ٜٗ ،2019د ؤُلىذ وشازة ؤلاط٢ان ًُ ٛائمت جلم  200ؤل ٙمىاهً ٌظخدٜىن
الخـىُ ٤لى مىخجاث ط١ىُت في بسهامج ”ط١ني“ خال ٤الِام ،ووِخٜد ؤن الىشازة طخِمل ُلى حظسَّ
حظلُم الىخداث بُٔت الىؿى ٤بلى اليظبت اإلاظتهدٗت المخال ٞاإلاظا ،ًٟوهي  60باإلاائت ،بدلىُ ٤ام
 .2020بكاٗت بلى ذل ،٣طخىاؿل وشازة ؤلاط٢ان حسجُل ٛوّ ألازاض ي ٓحر اإلاوىزة الخاكِت لسطىم
ً
ألازاض ي البُلاء ،به٘اذا إلاسطىم مل٢ي ؿدز ُام  .2016ختى دٌظمبر  ،2018ؤؿدزث وشازة ؤلاط٢ان
ؤوامس بدّٗ كسائب لٜوّ ؤزاض ي ٓحر موىزة بلٔذ مظاختها ؤلاحمالُت  400ملُىن متر مسبّٟ ،ما جم
اطخخدام مدٗىُاث زطىم ألازاض ي البُلاء والتي بلٔذ  450ملُىن زٍا ،٤في جمىٍل مؼازَّ ط١ىُت في
ً
ُدد مً اإلادن خى ٤اإلامل١تُ .الوة ُلى ذل ،٣ؤُلً ؿىدو ٚالخىمُت الِٜازٍت ماخسا ٛائمت جلم 100
ؤل ٙمىاهً ماهلحن لٜسوق السهً الِٜازي التي طُٜدمها الـىدوُ ٚام  ،2019وَظاوي هرا الِدد
كُِ ٙدد اإلاىاهىحن الرًً ٠اهىا ماهلحن بمىحب هرا البرهامج الِام اإلااض ي .وباإلاجملٗ ،ةهىا هخىّٛ
ً
ؤداء ؤٗلل لٜواَ امخال ٞاإلاظا ،ًٟوالظبب السئِس ي وزاء ذل ٣هى بسامج وشازة ؤلاط٢ان وبسامج
ً
ؿىدو ٚالخىمُت الِٜازٍت ،ول ً١ؤًلا هدُجت لألهداٖ اإلاخِلٜت بـبرهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي ،الري
ًخى ّٛازج٘اَ مظخىي السهىن الِٜازٍت الٜائمت بيظبت  21باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،لخـل بلى 368
ملُاز زٍا ٤في ُام .2019
اه١مؽ كعاع الدشييد ( 7,7باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي لللعاع غير الىفعي) بيظبت 3,1
باإلاائت ُام  ،2018بِد جساحِه بيظبت  3,3باإلاائت ُام  .2017وجساحّ بهخاج ٠ل مً الاطمىذ والـلب،
وهى ماػس لُٜاض ألاداء في ٛواَ الدؼُِد ،بيظبت  10باإلاائت و 6باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،لى
الخىالي.
مّ ذل ،٣هخى ّٛؤن ًىمى هرا الٜواَ بدزحت ؤٗلل ُام  ،2019خُث ًيخٌس ؤن ٌظاهم اطخمساز بسامج
ؿىدو ٚالخىمُت الِٜازٍت ووشازة ؤلاط٢ان ،بكاٗت بلى شٍادة ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي الخ٢ىمي بيظبت 20
باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،في جد ُٜٝهمى بًجابي للٜواَ .وبـ٘ت خاؿت ،ػهدث حىلت خادم
الخسمحن الؼسٍ٘حن ألاخحرة في بِم مىاه ٝاإلامل١ت ،جىُ ُّٛدد ٟبحر مً اإلاؼازَّ جلمىذ حؼُِد
مدازض ،ووخداث ط١ىُت ،ومساٗ ٝالبيُاث الخدخُتُ .الوة ُلى ذل ،٣بدؤث اإلاؼازَّ الِمالٛت التي
ً
ً
ًٜىم بدىُ٘رها ؿىدو ٚالاطدثمازاث الِامت جد ٜٝجوىزا ملخىًا ،خُث ًخى ّٛؤن جيخٜل مدًىت
”الٜدًت“ الترٗيهُت بلى اإلاسخلت السابِت ،مً الخخوُى بلى الدؼُِد ،خالُ ٤ام  ،2019بِىما ًيخٌس ؤن
جبدؤ اإلاسخلت ألاولى مً مؼسوَ مدًىت ”هُىم“ ومؼسوَ ؤماال في السبّ ألاو ٤لِام .2019
ً
ً
آخرًً في الاُخباز حمُّ جل ٣الِىامل ،هخى ّٛؤن ًد ٜٝالٜواَ همىا هُ٘٘ا ُام ُ ،2019ىد 0,7
باإلاائت ،ل ً١الٜواَ طِبٜى ًىاحه الخددًاث بظبب شٍادة زطىم الِمالت ألاحىبُت وجساٟم اإلاخصون ُام
( 2019ػ٢ل .)27
هما ٛواَ الشراعت ( 4,0باملائت مً الىاجج إلاجمالي املحلي غير الىفعي) بيظبت  0,5باإلاائت ُام ،2018
خُث جإزس الىمى بؼ٢ل زئِس ي هدُجت للمٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت .باليظبت لِام  ،2019هخىّٛ
خدور بِم الخدظً في الىمى ،هدُجت لبرهامج الخىمُت السٍُ٘ت الصزاُُت اإلاظخدامت ،الري ؤهلٜخه
ً
وشازة الصزاُت ماخسا .ويهدٖ البرهامج بلى دُم وجوىٍس اإلاصازُحن وألاوؼوت الصزاُُت ،مً خال٤
ً
اطدثماز مبلٕ بحمالي جبلٕ ُٛمخه  12ملُاز زٍاَّ ،٤
ًمى ٤حصئُا مً ؿىدو ٚالخىمُت الصزاُُتً .خى ّٛؤن
ٌظهم البرهامج في دُم ألاوؼوت الصزاُُت وؤلاهخاج ،مما ًسّٗ همى الٜواَ بلى  1باإلاائت ُام .2019
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سجل ٛواَ الخدماث اإلاالُت والخإمحن وخدماث
ً ً
ؤداء ٛىٍا ُام  ،2018خُث هما بيظبت 3,8
ألاُما،٤
ً
باإلاائت ،مدُىما بالىمى الٜىي في الٜواَ ال٘سعي
الخدماث اإلاالُت.

سجل كعاع الخدماث املاليت والخأمين وخدماث ألاعمال ( 6,7باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي
ً
ً ً
ؤداء ٛىٍا ُام  ،2018خُث هما بيظبت  3,8باإلاائت ،مدُىما بالىمى الٜىي في
لللعاع غير الىفعي)
الٜواَ ال٘سعي الخدماث اإلاالُت .وُلى وحه الخددًد ،ازجّ٘ الىمى في ذل ٣الٜواَ هدُجت لصٍادة
ً
مولىباث البىىُ ٞلى الٜواَ الخاؾ ،بيظبت  3باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،مظخُ٘دة مً ازج٘اَ
الٜسوق بلى الٜواَ الخاؾ بيظبت  3باإلاائت (ػ٢ل ٟ .)28رلٌِ ،٣ىد الىمى بلى جوىزاث ػهدتها
ؤطىا ٚاإلاا ،٤ؤهمها ؤلاُالن ًُ بدزاج ماػس طى ٚألاطهم الظِىدًت ”جاس ي“ في ٠ل مً ماػس مىزحان
اطخاهلي لألطىا ٚالىاػئت وماػس ٗىحس ي لألطىا ٚالىاػئت خال ٤الِام.

بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،طِظخُ٘د همى الٜواَ مً بدزاج
ماػس ”جاس ي“ في ٠ل مً ماػس مىزٓان طخاهلي وماػس
ٗىحس ي زاطُل لألطىا ٚالىاػئت...

بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،مً ؤهم الخوىزاث السئِظُت والتي ًخى ّٛؤن جداٍٗ ُلى وجحرة الىمى في الٜواَ
خالُ ٤ام  ،2019طُ٢ىن هى بدزاج ماػس ألاطهم الظِىدًت (جاس ي) في اإلااػسًٍ اإلار٠ىزًٍ ؤُاله.
وخظب الاطتراجُجُت الجدًدة إلااػس مىزٓان طخاهلي ،هىا ٞؤؿى ٤ج٘ىُٛ ٚمتها  1,9جسٍلُىن دوالز
خى ٤الِالم حظترػد بماػسها لألطىا ٚالىاػئت 25 ،ؤو  30باإلاائت منها هي اطدثمازاث ٓحر وؼوت،
ً
وٜٗا للسئِع الخىُ٘ري لظى ٚألاطهم الظِىديُ .لى كىء ذلً ،٣
وبىاء ُلى جل ٣ألازٛام ،جخى ّٛاإلامل١ت
ؤن جخدٗ ٝهدىها ؤمىآ ٤حر وؼوت بُٜمت  10ملُاز دوالز ُلى ألاٛل ،مً خال ٤ماػس مىزٓان طخاهلي
لألطىا ٚالىاػئت في ال٘ترة مً ماًى بلى ؤٓظوع ً .2019لاٖ بلى ذل ،٣الخدٜٗاث اإلاخىِٛت مً
الاطدثمازاث ٓحر اليؼوت اإلاسجبوت بلم الظى ٚالظِىدي بلى ماػس ٗىحس ي زاطُلً .
بىاء ُلى الُٜمت
الظىُٛت الخالُت إلااػس ٗىحس ي زاطُل ،والتي جبلٕ  4,7جسٍلُىن دوالز ،وبما ؤن الُٜمت الظىُٛت إلااػس
طى ٚالاطهم الظِىدي جبلٕ هدى  133ملُاز دوالزِٗ ،لُه َّ
ًٜدز وشن الظى ٚالظِىدي بىدى  2,7باإلاائت
ً
ووٜٗا إلااػس ٗىحس ي اطُل ،هىا ٞما ّ
ًٜدز بىدى  200ملُاز دوالز مً
مً ماػس ألاطىا ٚالىاػئت.
ز
ً
ألاؿىٓ ٤حر اليؼوت جالخ ٝخالُا ماػس ٗىحس ي زاطُل لألطىا ٚالىاػئت ،مما ٌِني ؤن اهلمام اإلامل١ت
للماػسُ ،ىد اٟخماله في دٌظمبر  ،2019طُجرب هدى  5ملُاز دوالز  ،طخإحي ٟخدٜٗاث وازدة مً
ؤؿىٓ ٤حر وؼوت .وطِخم حدولت ُملُت ؤلادزاج في ماػس ٗىحس ي ز اطُل بدُث ج١خمل في خمع
ػسائذ ،جدزج الؼسٍدت ألاولى في مازض  ،2019وجدزج الؼسٍدت ألاخحرة في دٌظمبر  .2019لراً ،خى ّٛؤن
ًادي بدزاج الظى ٚالظِىدي في ماػس ٗىحس ي زاطُل وٟرل ٣في ماػس مىزٓان طخاهلي ،بلى جدٜٗاث
مً ؤؿىٓ ٤حر وؼوت ًبلٕ بحماليها  15ملُاز دوالز ُلى ألاٛل ،بنهاًت ُام ( 2019ػ٢ل  .)29مً هاخُت
ؤخسي ،وبما ؤن هدى  70بلى  75باإلاائت مً اإلاظدثمسًٍ الرًً ٌظترػدون بماػس مىزٓان طخاهلي
لألطىا ٚالىاػئت هم مظدثمسون وؼوىنٗ ،ةهىا هخىٟ ّٛرل ٣جدٗ ٝاطدثمازاث وؼوت بُٜمت جـل بلى
 35ملُاز دوالز باججاه اإلامل١ت (للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،م ً١السحىَ بلى جٜسٍسها بِىىان :مخابِت
جوىزاث طى ٚألاطهم الظِىدي الـادز في ًىلُى .)2018

...خُث ًخى ّٛؤن ًادي بدزاج الظى ٚالظِىدي في
اإلااػسًٍ ،بلى جدٜٗاث مً ؤؿىٓ ٤حر وؼوت ًبلٕ
بحماليها  15ملُاز دوالز ُلى ألاٛل ،بنهاًت ُام .2019

بكاٗت بلى ذلً ،٣خى ّٛؤن ٌظخُ٘د الىمى في ٛواَ
الخدماث اإلاالُت والخإمحن وخدماث ألاُما ٤مً خال٤
الجهىد اإلابرولت لخد ُٜٝمجمىُت مً ألاهداٖ جمذ
ؿُآتها كمً بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي.

هخى ّٛؤن ٌظخُ٘د الىمى في ٛواَ الخدماث اإلاالُت والخإمحن وخدماث ألاُما ٤مً مجمىُت مً
ألاهداٖ جمذ ؿُآتها كمً بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي .وٛد جم بهال ٚالبرهامج في ؤبسٍل ،2018
ٟجصء مً ُملُت الخخوُى و الخىُ٘ر اإلاظخمسة باججاه زئٍت  .2030وُلى وحه الخددًد ،جلمىذ

شكل  05 :99مليار دوالر مخوكعت كخدفلاث غير وشعت مً مؤشز
مورغان ضخاهلي ومؤشز فوحس ي رأضيل لألضواق الىاشئت

شكل  :98معلوباث البىوك على اللعاع الخاص
كمبيا ت مخصومة
استثمارات ف اوراق مالية خاصة
قرو وسلف وسحوبات على المكشوف
مطلوبات المصارف من القطاع الخاص ،ت ير سنو
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وزُٜت بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي ج٘اؿُل ًُ ُدد مً ألاهداٖ اإلادددة الٜابلت للُٜاض مىىن
بالٜواَ جدُٜٜها لخلبُت خمع مً التزاماث ( 2020ؤهٌس هف مٌلل .)3

ٟما هى الخا ٤في بسامج جد ُٜٝالسئٍت ألاخسي التي جم
بهالٛها ختى آلان ،حظعى وزُٜت بسهامج جوىٍس الٜواَ
اإلاالي بلى وكّ ؤهداٖ مدددة وٛابلت للُٜاض للٜواَ.

ٟرل ،٣جوسح الىزُٜت اإلاصٍد مً الخ٘اؿُل
والخىكُداث بؼإن بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي...

ص ظ :3

ٟما هى الخا ٤في بسامج جد ُٜٝالسئٍت ألاخسي التي جم بهالٛها ختى آلان ،حظعى وزُٜت بسهامج جوىٍس
الٜواَ اإلاالي بلى وكّ ؤهداٖ مدددة وٛابلت للُٜاض للٜواَٟ .رل ،٣جوسح الىزُٜت اإلاصٍد مً
الخ٘اؿُل والخىكُذ بؼإن بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلااليٟ ،ما جددد هٌام الخ٢ىمت الري طُٜىد
ُملُت جىُ٘ر البرهامج .وُلى وحه الخددًد ،جلمىذ الىزُٜت ج٘اؿُل خىٛ ٤ائمت ألاهداٖ ،ؤو
الالتزاماث ،التي ًخى ّٛجدُٜٜها ختى ُام 2020؛
الت اماث عام :9191
)1

ٟ...ما جددد ٛائمت ألاهداٖ ،ؤو الالتزاماث ،التي ًخىّٛ
جدُٜٜها ختى ُام .2020

ج ط

قط ع

)2
)3
)4
)5

شٍادة وظبت بحمالي حجم ألاؿى ٤اإلاالُت بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي مً  192باإلاائت ُام  2016بلى
 201باإلاائت ُام .2020
شٍادة ؤؿى ٤ؤطىا ٚاإلاا ٤اإلاسجلت في البىزؿت مً  41باإلاائت ُام  2016بلى  45باإلاائت ُام
 ،2020بكاٗت بلى بدخا ٤زالر حهاث ٗاُلت في مجا ٤الخٜىُت اإلاالُت ٟدد ؤدوى بلى الظى.ٚ
زّٗ خـت جمىٍل اإلايؼأث الـٔحرة واإلاخىطوت مً  2باإلاائت بلى  5باإلاائت بدلىُ ٤ام ،2020
وشٍادة خـت جمىٍل السهى ن الِٜازٍت مً  7باإلاائت بلى  16باإلاائت بدلىُ ٤ام .2020
شٍادة خـت اإلاِامالث ؤلال١تروهُت مً  18باإلاائت بلى  28باإلاائت بدلىُ ٤ام .2020
اإلاداٌٗت ُلى الاطخٜساز اإلاالي ،مً خال ٤الالتزام باإلاِاًحر الِاإلاُت.

للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،م ً١السحىَ بلى جٜسٍسها ًُ بسهامج جوىٍس الٜواَ اإلاالي ،الـادز في ًىلُى
.2018

ً
سجل ٛواَ ال١هسباء والٔاش واإلااء همىا بيظبت 1,4
باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام ...2018

 ...وٍخى ّٛؤن ٌسجل الٜواَ مِدالث همى مؼابهت ُام
.2019

ً
سجل ٛواَ الخِدًً ٓحر الى٘وي واإلاداحس همىا
ً
حُدا ،بلٔذ وظبخه  2,7باإلاائت ُام .2018

في ُام  ،2019طِظخُ٘د الٜواَ مً مبلٕ  33ملُاز
خــخه اإلاىاشهت الِامت لىشازة الواٛت والـىاُت
والثروة اإلاِدهُت...

20

ً
سجل كعاع الكهزباء والغاس واملاء ( 9,4باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي لللعاع غير الىفعي) همىا
بيظبت  1,4باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  ،2018ب٘لل حؼُٔل خمظت مدواث لخىلُد ال١هسباء
بواٛت بحمالُت جبلٕ  7حُجاواث طاُت خال ٤الِام .باليظبت لِام  ،2019هخى ّٛؤن ٌسجل الٜواَ
مِد ٤همى مؼابه ،هدُجت لِدد مً مؼازَّ ال١هسباءً ،إحي ُلى زؤطها مدوت ٟهسباء حاشان بواٛت 4
حُجاواث ،ومدوت ٟهسباء الِٜحر بواٛت  1,26حُجاواث .بكاٗت بلى ذلً ،٣يخٌس ؤن ٌظخُ٘د الىمى
ً
مً الاطدثماز في هٜل مُاه الـسٖ الـحي ،وػب٢اث ال١هسباء ،خى ٤اإلامل١ت .وٜٗا ألخدر بُاهاث
مخاخت مً هُئت جىٌُم ال١هسباء وؤلاهخاج اإلاصدوج ،بلٔذ هاٛت جىلُد ال١هسباء اإلاسٟبت في اإلامل١ت 80
حُجاواث في نهاًت ُام  ،2017وهى ما ًصٍد بدىالي  18حُجاواث ،ؤو  29باإلاائت ًُ ،مخولباث
الخمل الرزوي .وٍىف بسهامج الخدى ٤الىهني ُلى كسوزة ؤن جـل هاٛت جىلُد ال١هسباء الاخخُاهُت
بلى  12باإلاائت بدىُ ٤ام  ،2020ما ٌِني ؤن ٛواَ ال١هسباء ًُخى ّٛؤن ًخخوى بدزحت ٟبحرة اإلاظخىي
الري ٌظتهدٗه بسهامج الخدى ٤الىهني.
سجل كعاع الخعدًً غير الىفعي واملحاجز ( 1,7باملائت مً الىاجج املحلي إلاجمالي لللعاع غير
ً
ً
الىفعي) همىا حُدا ،بلٔذ وظبخه  2,7باإلاائت ُام  ،2018وجد ٜٝحصء ٟبحر مً هرا الىمى ب٘لل
هخائج اإلاسخلت ألاولى مً مؼسوَ وُد الؼما ٤والتي امخدث ُلى مداز الِام ،وٛد بلٔذ ج٢ل٘ت اإلاؼسوَ
 30ملُاز زٍا ،٤ودخل مسخلت الدؼُٔل ؤواخس ُام .2017
ً
ًخى ّٛؤن ٌسجل ٛواَ الخِدًً ٓحر الى٘وي ُاما آخس مً الىمى الجُد ُام  ،2019بيظبت 4,5
باإلاائت ،خُث ًخى ّٛؤن ٌظخُ٘د الٜواَ مً اإلابلٕ الري خــخه اإلاىاشهت الِامت لىشازة الواٛت
والـىاُت والثروة اإلاِدهُت ،والري جبلٕ ُٛمخه  33ملُاز زٍاٌِ .٤خبر ٛواَ الخِدًً ؤخد الٜواُاث
السئِظُت اإلاخخازة للخىطّ بمىحب بسهامج الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت (ؤهٌس هف
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...وٟرل ٣طِظخُ٘د مً الِدًد مً الجهىد التي ُبرلذ
لدصجُّ الاطدثماز في الٜواَ بمىحب بسهامج جوىٍس
الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت.

طخدُم الخ٢ىمت الاٛخـاد ُام  ،2019مً خال٤
مـادٛتها ُلى به٘اُٛ ٚاس ي جلمىخه اإلاحزاهُت بلٔذ
ُٛمخه  1,1جسٍلُىن زٍا.٤

خظب جٜدًساث الخ٢ىمت في اإلاحزاهُت ،طخـل
ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت بلى  313ملُاز زٍاُ ٤ام ،2019
مخخوُت بدزحت ٟبحرة ،بيظبت  9باإلاائت ،ؤلاًساداث
الِ٘لُت ُام .2018

خظب بُان اإلاحزاهُت ،طحرجّ٘ اإلابلٕ اإلاخـف لإله٘اٚ
السؤطمالي بلى  246ملُاز زٍاُ ٤ام  ،2019مٜازهت بمبلٕ
 205ملُاز زٍاُ ٤ام .2018

مٌلل  ،)2وٛد ُبرلذ الِدًد مً الجهىد لدصجُّ الاطدثماز في الٜواَُ .لى طبُل اإلاثا ،٤ػهد الِام
اإلااض ي اٟخما ٤جـمُم هٌام لالطدثماز في الخِدًً ،يهدٖ بلى جد٘حز اإلاظدثمسًٍ مً الٜواَ الخاؾ
لالطدثماز في ٛواَ الخِدًً .بكاٗت بلى ذلًُ ،٣خى ّٛؤن ً٢ىن الٜواَ ؤخد اإلاظخُ٘دًً السئِظُحن مً
بى ٣الـادزاث الري ؤهلٜخه وشازة الواٛت والـىاُت والثروة اإلاِدهُت ُام  2017بسؤطماٛ ٤دزه 30
ملُاز زٍاٟ ،٤ما ؤن الٜواَ طِظخُ٘د مً حصء مً مبلٕ الـ  15ملُاز زٍا ٤اإلاخــت للٜسوق الجدًدة
التي طُٜدمها ؿىدو ٚالخىمُت الـىاُُت الظِىدي ُام  .2019باإلاجمل ،طخادي جل ٣اإلابادزاث بلى
ً
حِصٍص الىمى في الٜواَ خال ٤الِام ،وزٓم الـٔس اليظبي إلاظاهمخه في الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي خالُا،
ً ً
ل ً١هخى ّٛؤن ًد ٜٝالٜواَ همىا ٟبحرا خال ٤الظىىاث الٜادمت.

الطياضت املاليت
ً
احظاٛا مّ البُان الخمهُدي للمحزاهُت الِامت للدولت الـادز في طبخمبرٟ ،ؼ٘ذ محزاهُت  2019ؤن
ً
ً
ً
اإلامل١ت طدؼهد مسة ؤخسي ،به٘اٛا جٜدًسٍا ُٛاطُا ،بلٕ حجمه  1,1جسٍلُىن زٍا ،٤وٍصٍد بىدى  76ملُاز
زٍا ًُ ٤ؤلاه٘ا ٚالخٜدًسي للِام الظاب .ٝوٟما هى الىهج في اإلاحزاهُاث ألاخحرة ،طِخم جىحُه حصء مً
محزاهُت  2019هدى بسامج زئٍت  2030التي حظهم بـىزة مباػسة في الىمى الاٛخـادي وبًجاد الىًائٙ
للمىاهىحن .وفي ذاث الىٛذ ،طدخىاؿل اطخ٘ادة ألاطس ذاث الدخل اإلاىخ٘م بـىزة مباػسة مً
ً
الدُم اللسوزي الري طُإحي مً خال ٤اإلابادزاث مثل ”بسهامج خظاب اإلاىاهً“ٟ ،ما طُإحي ؤًلا
بـىزة ٓحر مباػسة مً خال ٤ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي ُلى خدماث الخِلُم والخدماث الصخُت والاحخماُُت.
جم جٜدًس اإلاـسوٗاث ال٢لُت في محزاهُت ُام  2019بىدى  1,1جسٍلُىن زٍا ،٤بصٍادة  9باإلاائت ًُ
اإلاـسوٗاث اإلاٜدزة في محزاهُت ُام  ،2018وحؼ٢ل ؤٟبر مـسوٗاث جٜدًسٍت ُلى ؤلاهال ٚختى آلان،
ُ
مخخوُت اإلاـسوٗاث الُٜاطُت الظابٜت التي ؤُلىذ الِام اإلااض ي (ػ٢ل  .)30بكاٗت بلى ذل ،٣وٟجصء
مً مجمىُت ؤوطّ مً ؤلاحساءاث جم ؤلاُالن ُنها مّ اإلاحزاهُت ،طِخم دُم الٜواَ الخاؾ مً خال٤
مجمىُت مً اإلابادزاث بمىحب خوت جد٘حز الٜواَ الخاؾ التي خـف لها مبلٕ  200ملُاز زٍا.٤
وٍخى ّٛؤن حظتهدٖ الخوت ،التي اهولٜذ في ُام ٛ ،2017واُاث مُِىت في الٜواَ الخاؾ ،بهدٖ
دُم الىمى الاٛخـادي (للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،م ً١السحىَ بلى جٜسٍسها بِىىان :الاٛخـاد
الظِىدي ُام  2018الـادز في ٗبراًس .)2018
خظب بُان اإلاحزاهُت ،طحرجّ٘ اإلابلٕ اإلاخـف لإله٘ا ٚالسؤطمالي بلى  246ملُاز زٍاُ ٤ام  ،2019مٜازهت
ً
ً
بمبلٕ  205ملُاز زٍاُ ٤ام  .2018وجد ٤هره الصٍادة بىكىح ُلى ؤن هىا ٞحهدا ٟبحرا لسّٗ مظخىي
ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي اإلاسجبى بالىمى ،وذل ٣بهدٖ دُم وحِصٍص الخىمُت وزّٗ اإلاظخىي الِام لالطدثماز في
الٜواَ الخاؾُ .وٍيخٌس ؤن ً٢ىن لهرا ؤلاه٘ا ٚاوِ٢اطاث بًجابُت ُلى همى الٜواَ الخاؾ ٓحر
الى٘وي ،خُث ؤن ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي في الِادة ًٜىد بلى شٍادة الولب ُلى الخدماث مً بِم
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الٜواُاث ال١بحرة في الاٛخـاد الخاؾٜٟ ،واُاث الدؼُِد ،والىٜل ،واإلاساٗ.ٝ

بما ؤن ؤلاًساداث الى٘وُت ًخى ّٛؤن جـل بلى  662ملُاز
زٍا ٤في ُام  ،2019مً اللسوزي ؤلاػازة بلى ؤن هره
الؼسٍدت جخلمً بًساداث مخدٜٜت مً حِدًالث في
ؤطِاز الواٛت اإلادلُت.

ً
ًخى ّٛؤن ًصداد ؤلاه٘ا ٚالجازي (ؤٟثر بىىد ؤلاه٘ا ٚحمىدا) بيظبت  4باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،لُـل
بلى  860ملُاز زٍا .٤وكمً ذل ٣الاه٘ا ٚالجازي ،مً اإلاخى ّٛؤن جتراحّ مسجباث مىً٘ي الٜواَ الِام
(ٗاجىزة ألاحىز) بلى  456ملُاز زٍا ،٤مىخ٘لت بيظبت  4باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام ٟ .2019رل،٣
طدظهم مـسوٗاث الدُم اإلاظخمس جدذ بسهامج ”خظاب اإلاىاهً“ ،في شٍادة اإلاـسوٗاث الجازٍت ُام
ً
ً
 .2019في ُام  ،2018ػهدث مـسوٗاث ”الدُم الاحخماعي“ ازج٘اُا ٟبحراُ ،لى ؤطاض طىىي ،خُث
شادث بيظبت  47باإلاائت ،هدُجت لخخـُف مبلٕ  27ملُاز زٍا ٤لبرهامج ”خظاب اإلاىاهً“ ،والري
طِخىاؿل الِام الجدًد.
ّ
ٛدزث محزاهُت الِام  2019بحمالي ؤلاًساداث بىدى  975ملُاز زٍاًُ ،٤خى ّٛؤن ًإحي  68باإلاائت منها ،ؤو
 662ملُاز زٍا ،٤مً ؤلاًساداث الى٘وُت التي ازجِ٘ذ بيظبت  9باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي .مً اللسوزي
ؤلاػازة بلى ؤن هره الؼسٍدت جخلمً بًساداث مخدٜٜت مً حِدًالث في ؤطِاز الواٛت اإلادلُت جم
جوبُٜها بداًت ُام ( 2018هف مٌلل .)4

ص ظ  :4إل
هخى ّٛؤن جبلٕ ؤلاًساداث الى٘وُت  625ملُاز زٍا ،٤وهي
جٜل بىدى  37ملُاز زٍا ًُ ٤ؤلاًساداث اإلاٜدزة في
اإلاحزاهُت ،والتي جبلٕ  662ملُاز زٍا.٤

هدُجت لرل ،٣هخى ّٛشٍادة هُ٘٘ت في عجص اإلاحزاهُت لُبلٕ
 168ملُاز زٍا ،٤ؤو ما ٌِاد 5,5 ٤باإلاائت مً الىاجج
اإلادلي ؤلاحمالي ّ
اإلاٜدز للِام .2019
حدًس باإلاالخٌت ،ؤن ؤلاًساداث الخٜدًسٍت اإلار٠ىزة في
محزاهُت الدولت لِام  2019ال جخلمً ؤلاًساداث
اإلاخىِٛت مً الخخـُف...

جخى ّٛالخ٢ىمت شٍادة ؤلاًساداث الى٘وُت بيظبت  9باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  ،2019لخـل بلى
 662ملُاز زٍا .٤مً اللسوزي ؤلاػازة بلى ؤن هره الؼسٍدت جخلمً بًساداث مخدٜٜت مً حِدًالث في
ؤطِاز الواٛت اإلادلُت جم جوبُٜها في بداًت ُام ( 2018ػ٢ل  .)31بكاٗت بلى ذل ،٣لِع مً الىاضر
ُما بذا ٠ان حصء مً ؤلاًساداث الى٘وُت ُام ً 2019خلمً جدىٍالث مً ؤلاًساداث الى٘وُت لِام
 ،2018هدُجت لخدى ٤وشازة اإلاالُت هدى الخىشَِاث السبُِت .هدُجت للِىامل اإلار٠ىزة ؤُاله ،جـبذ
ً
ُملُت خظاب طِس ؿادز الخام الظِىدي ؤٟثر حُِٜدا وؤٛل دٛت .واكِحن ذل ٣في الاُخبازٗ ،ةهىا
ً
ّ
هٜدز طِس الـادز الظِىدي اإلاخِل ٝبةًساداث ؿادزاث الى٘ى ُىد  70دوالزا للبرمُل.
وٟما ؤػسها في جٜسٍسها السبعي بؼإن ؤطىا ٚالى٘ى (الـادز في ًىاًس  ،)2019هخى ّٛؤن ً٢ىن مخىطى
ً
ؤطِاز خام بسهذ ُىد  66دوالزا للبرمُل ،وؤن ًبلٕ مخىطى بهخاج الى٘ى الخام هدى  10,3ملُىن بسمُل
في الُىم ُام  ،2019مما ًادي بلى بًساداث ه٘وُت بُٜمت  625ملُاز زٍا ،٤وهي جٜل بىدى  37ملُاز
زٍا ًُ ٤ؤلاًساداث اإلاٜدزة في اإلاحزاهُت والتي جبلٕ  662ملُاز زٍا .٤وفي حاهب ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت،
هخى ّٛؤن جإحي ؤلاًساداث الِ٘لُت مظاوٍت لدجم ؤلاًساداث اإلاٜدزة في اإلاحزاهُت والتي جبلٕ  313ملُاز
زٍا .٤هدُجت لرل ،٣هخى ّٛشٍادة هُ٘٘ت في عجص اإلاحزاهُت لُبلٕ  168ملُاز زٍا ،٤ؤو ما ٌِاد 5,5 ٤باإلاائت
مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ّ
اإلاٜدز للِام  .2019وحدًس باإلاالخٌت ؤن ؤلاًساداث الخٜدًسٍت اإلار٠ىزة في
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...ؤو الِائداث الِ٘لُت التي جدٜٜذ مً الدظىٍاث
اإلاسجبوت بخدُٜٜاث ال٘ظاد.
لرلٗ ،٣مً اإلاىوٜي ؤن حظخخدم جل ٣ألامىا ٤للمان
الخُٜد بمظخىٍاث العجص اإلاظتهدٗت.

لراٗ ،ةن ؤي ُائداث مً اإلاـدزًٍ اإلاؼاز بليهما،
طخادي بلى زّٗ مظخىي ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت وٓحر
اللسٍبُت (ؤخسي)ُ ،ام .2019

ًخى ّٛؤن ًبلٕ بحمالي مخولباث الخ٢ىمت مً الدًً
ُام  2019هدى  118ملُاز زٍا...٤
...وٍخى ّٛؤن ًـل الدًً الخ٢ىمي بلى  678ملُاز زٍا٤
( 22باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي) ،في نهاًت ُام
.2019

محزاهُت الدولت لِام  2019ال جخلمً ؤلاًساداث اإلاخىِٛت مً الخخـُف ؤو الِائداث الِ٘لُت التي
جدٜٜذ مً الدظىٍاث اإلاسجبوت بخدُٜٜاث ال٘ظاد .لرلٗ ،٣مً اإلاىوٜي ؤن حظخخدم جل ٣ألامىا٤
ً
للمان الخُٜد بمظخىٍاث العجص اإلاظتهدٗت .وحؼحر جـسٍداث ؿدزث ماخسا مً الىائب الِام بلى ؤن
ُٛمت الدظىٍاث بمىحب جدُٜٜاث ال٘ظاد بلٔذ ؤٟثر مً  400ملُاز زٍاٟ ،٤ما ًخى ّٛجد ُٜٝما ًٜازب
 40ملُاز زٍا ٤مً بسهامج الخصخـت خال ٤الِامحن الٜادمحن (للمصٍد بهرا الخـىؾ ًم ً١السحىَ
بلى جٜسٍسها خى ٤الخخـُف).
ً
ؤًلا طدخىاؿل الجهىد لصٍادة ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت الِام الٜادم ،خُث ّ
جٜدز
مً هاخُت ؤخسي،
اإلاحزاهُت شٍادة ؤلاًساداث مً هره الؼسٍدت بيظبت  9باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي .هدُجت لرلٗ ،٣ةن
اإلاحزاهُت جخى ّٛشٍادة بحمالي ؤلاًساداث الخٜدًسٍت بيظبت  9باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيٛ .دزث ؤلاًساداث
ٓحر الى٘وُت في محزاهُت  2019بىدى  313ملُاز زٍا ،٤مسجلت شٍادة ٟبحرة بيظبت  9باإلاائت ًُ ؤلاًساداث
الِ٘لُت للِام  .2018وطخإحي الصٍادة في ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت مً ُدة مىازد ،حؼمل الصٍادة في
اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت ،وبدخاُ ٤دد ٟبحر مً الؼس٠اث جدذ مٌلت كسٍبت الُٜمت اإلالاٗت
هدُجت لخ٘م حجم الدخل الخاكّ لهره اللسٍبت .زٓم ؤن الدخل مً اإلاـادز ألاخسي (بما في ذل٣
الدخل الاطدثمازي) ًخى ّٛؤن ًسجّ٘ بيظبت  7باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،ل١ىه طُإحي بـىزة زئِظُت
مً الخدظً في همى اخخُاهي اإلاىحىداث ألاحىبُت لدي ”طاما“ ،ولِع مً جىشَِاث ؤزباح مً ؿىدوٚ
ً
الاطدثمازاث الِامت .وٜٗا لىشازة اإلاالُت ،لم ٌظهم ؿىدو ٚالاطدثمازاث الِامت في ؤلاًساداث الخ٢ىمُت
ُام  ،2018ومً ٓحر اإلاخىٟ ّٛرل ٣ؤن ٌظهم في ؤلاًساداث ُام  .2019مّ ذلٗ ،٣ةن ؤي ُائداث
جخد ٜٝمً الخخـُف اإلاٜترخت ألؿى ٤خمع ٛواُاث مخخل٘ت (اإلاُاه ،والواٛت ،والخِلُم ،والصخت،
والخدماث البلدًت) بدلى ٤السبّ ألاو ٤لِام  ،2019زبما جصٍد مً مظخىي الدخل ٓحر الى٘وي وٓحر
اللسٍبي ُام ( 2019ػ٢ل .)32
هدُجت الزج٘اَ مظخىي ؤلاًساداث الخٜدًسٍت مٜابل اإلاـسوٗاث ،طُٜل العجص في اإلاحزاهُت بدزحت
هُ٘٘تُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  .2019لراًُ ،خى ّٛؤن ًخدظً العجص بدزحت هُ٘٘ت لُـبذ 131
ملُاز زٍا 4,2( ٤باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي) ،مٜازهت بعجص بُٜمت  136ملُاز زٍا 4,6( ٤باإلاائت مً
الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي) في ُام  .2018وٍدظ ٝهرا الخدظً مّ ما حاء في البُان الخمهُدي للمحزاهُت
ً
ً
الري ؿدز في وٛذ طاب ٝمً هرا الِام ،والري ًسطم جدظىا جدزٍجُا في العجص ُلى مدي الظىىاث
الٜلُلت الٜادمت ،زٓم الخىِٛاث بصٍادة ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي (للمصٍد مً الخ٘اؿُل ،السحاء الاهالَ ُلى
جٜسٍسها بِىىان :محزاهُت ؤولُت للممل١ت للِام  2019الـادز في ؤٟخىبس .)2018
ًخى ّٛؤن ًبلٕ بحمالي مخولباث الخ٢ىمت مً الدًً ُام  2019هدى  118ملُاز زٍا ٤والتي طخادي،
باٗتراق ُدم حظدًد ؤي مبالٕ خال ٤الِام ،بلى ازج٘اَ الدًً الخ٢ىمي بلى  678ملُاز زٍا 22( ٤باإلاائت
مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي) في نهاًت ُام  ،2019مٜازهت بـ  560ملُاز زٍا 19( ٤باإلاائت مً الىاجج اإلادلي
ؤلاحمالي) في نهاًت ُام  .2018وبالِ٘ل ؤُلىذ وشازة اإلاالُت في ُام  ًُ ،2019بؿداز طىداث دًً
دولُت بُٜمت  7,5ملُاز دوالز ( 28ملُاز زٍا ،)٤وهخى ّٛبؿداز دًً بكافي بمبلٕ  30ملُاز زٍا ٤مً خال٤
طىداث دولُت في ال٘ترة اإلاخبُٜت مً الِام .بلى حاهب بؿداز طىداث الدًً ،هخى ّٛؤن ًخم ٟرل٣
جمىٍل حصء مً العجص لهرا الِام مً خال ٤السخب مً اخخُاهي الخ٢ىمت لدي ”طاما“ (ػ٢ل .)33

الخعوراث الىلدًت واملاليت
هخى ّٛؤن جخ ٙخدة مخاهس ازج٘اَ ج٢الُ ٙالخمىٍل،
الىاحمت ًُ الصٍادة في طِس بُادة الؼساء (السٍبى)،
ب٘لل مجمىُت مً الخدابحر الخىطُِت.
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ً
زٓم جخُ٘ ٙالاخخُاهي الُ٘دزالي ألامسٍ٢ي ماخسا هبرجه بؼإن زّٗ ؤطِاز ال٘ائدة في اإلاظخٜبل ،بال ؤن
اإلاالمذ اإلاظخٜبلُت لِظذ ماٟدة بإي خا ٤مً ألاخىا .٤وُلى كىء ذلٗ ،٣ةن مخاهس ازج٘اَ ج٢الُٙ
الخمىٍل ،هدُجت للصٍادة في طِس بُادة الؼساء (السٍبى) ،ال جصاٛ ٤ائمت .زٓم ذل ،٣هخى ّٛؤن جخ ٙخدة
هرا الخوس ب٘لل مجمىُت مً الخدابحر الخىطُِت ،خاؿت البرامج التي حظتهدٖ ٛواَ اإلايؼأث
الـٔحرة واإلاخىطوت ،مً خال ٤خصمت جد٘حز الٜواَ الخاؾ (هف مٌلل  .)5بكاٗت بلى ذل ،٣هخىّٛ
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ً
زٓم جخُ٘ ٙالاخخُاهي الُ٘دزالي ماخسا هبرجه بؼإن
مظخٜبل ؤطِاز ال٘ائدة ،ال هصا ٤هخى ّٛؤن جسّٗ (طاما)
ؤطِاز ال٘ائدة ُلى ألاٛل مسة واخدة خالُ ٤ام .2019

ؤن ًادي اطخمساز بؿداز الظىداث الدولُت٠ ،اإلؿداز ألاخحر بُٜمت  7,5ملُاز دوالز ( 28ملُاز زٍا ،)٤بلى
اإلاداٌٗت ُلى الظُىلت في الىٌام اإلاـسفي الظِىدي.
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ً
احظاٛا مّ ؤهداٖ السئٍت ،جم جىُ٘ر مجمىُت مً ؤلاؿالخاث والبرامج السئِظُت لدُم جوىٍس اإلايؼأث
الـٔحرة واإلاخىطوت في اإلامل١ت ،وٍىدزج الِدًد مً جل ٣البرامج كمً خصمت جد٘حز الٜواَ الخاؾ
ُ
التي ؤُلىذ في دٌظمبر  ،2017وخــذ لها الخ٢ىمت  200ملُاز زٍا ٤وجمخد ُلى مدي ؤزبِت ؤُىام.
وهي حؼمل:

ؤٟدث زئٍت ُ 2030لى دوز اإلايؼأث الـٔحرة
واإلاخىطوت في الاٛخـاد اإلادلي ،مً خالُ ٤دد مً
ؤلاؿالخاث والبرامج السئِظُت.

.1

.2
.3

.4

اضترداد الزضوم الحكوميت التي جم دِٗها خال ٤الظىىاث الثالر ألاولى مً حؼُٔل اإلايؼأث
الـٔحرة واإلاخىطوت وذل ٣للميؼأث التي ًخم حسجُلها بحن ُامي  2016و .2021بلٔذ ُٛمت
اإلاحزاهُت اإلاخــت لهره اإلابادزة هدى  7ملُاز زٍا ،٤وهي جخلمً اطترداد زطىم بؿداز وججدًد
السجل الخجازي ،زطىم الدسجُل لدي الٔسٗت الخجازٍت ،زطىم الدسجُل في الىوا ٚالظِىدي،
زطىم زخـت البلدًت وألاوؼوت الخجازٍت ألاخسي.
الخمويل غير املباشز؛ جم جخـُف  1,6ملُاز زٍا ٤إلًجاد ٛىىاث مخخل٘ت لخمىٍل اإلااطظاث
الاطدثمازٍت ،بخالٖ البىى ،ٞلخٜدًم جمىٍل ؤٛل ج٢ل٘ت للميؼأث الـٔحرة واإلاخىطوت.
سيادة رأضمال ”كفالت“ ،هره مبادزة مدُىمت مً ِٛبل الـىدو ٚالظِىدي للخىمُت تهدٖ بلى
جسُٛت مؼازٟت البىى ٞالخجازٍت في بٛساق اإلايؼأث الـٔحرة واإلاخىطوت .وجم جخـُف 800
ً
ً
ملُىن زٍا ٤لهرا اإلابادزة ،وهي حظتهدٖ اإلايؼأث في ٛ 11واُا مخخل٘ا.
صىدوق رأص املال الجزيء ،وَظتهدٖ الؼس٠اث الىاػئت ،وججظحر ال٘جىة الاطدثمازٍت ،وجد٘حز
اإلاصٍد مً الاطدثمازاث في اإلايؼأث الـٔحرة واإلاخىطوت .وٍبلٕ اإلاخـف للمبادزة  2,8ملُاز زٍا.٤

خالُ ٤ام  ،2018ؤٛدمذ ماطظت الىٜد الِسبي الظِىدي (طاما) ُلى شٍادة طِس بُادة الؼساء
الِ١س ي (السٍبى الِ١س ي) وطِس بُادة الؼساء (السٍبى) بـ  25هٜوت ؤطاض ؤزبّ مساث (ػ٢ل ،)34
ً
وحاءث هره الصٍاداث جماػُا مّ الازج٘اَ في طِس ال٘ائدة ألامسٍُ١ت خال ٤الِام .وبالىٌس بلى اإلاظخٜبل،
ً
زٓم جخُ٘ ٙالاخخُاهي الُ٘دزالي ماخسا هبرجه بؼإن مظخٜبل ؤطِاز ال٘ائدة ،ال هصا ٤هخى ّٛزّٗ ؤطِاز
ال٘ائدة ُلى ألاٛل مسة واخدة خال ٤الِام .هدُجت لرل ،٣هخى ّٛؤن جدرو (طاما) خرو الاخخُاهي
الُ٘دزالي ،ومً زم زّٗ طِس بُادة الؼساء (السٍبى) بلى  3,25باإلاائت ،وطِس بُادة الؼساء الِ١س ي
(السٍبى الِ١س ي) بلى  2,75باإلاائت ،بنهاًت ُام .2019

شكل  :34أضعار الفائدة في اململكت

شكل  :35عزض الىلود
(الخٔحر الظىىي)
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ازجّ٘ ُسق الىٜىد الؼامل (ن )3بيظبت  3باإلاائتُ ،لى
ؤطاض طىىي ،في ُام ...2018

...وشادث الٜسوق بلى الٜواَ الخاؾ بيظبت  3باإلاائت،
ُلى ؤطاض طىىيُ ،ام .2018

ً
سجلذ الٜسوق الجدًدة للؼس٠اث ازج٘اُاُ ،لى
ؤطاض طىىي ،لِدد مً الٜواُاث ُام ،2018
وخاؿت لٜواُاث الـىاُت والخِدًً والدؼُِد.

مً هاخُت ؤخسي ،سجلذ الٜسوق بلى ٛواَ الخجازة
ً ً
جساحِا ٟبحراُ ،اٟظت الخباها الري حؼهده ججازة
الجملت والخجصئت.

بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،هخى ّٛؤن جصداد الٜسوق
اإلاـسُٗت بلى ٛواعي الـىاُت ٓحر الى٘وُت والخِدًً
ٓحر الى٘وي.

ً
ً
ّٛدم بسهامج الخدى ٤الىهني ،هدٗا حدًدا ليظبت
ؤلاهار الظِىدًاث في الٜىي الِاملت بدلىُ ٤ام
.2020

ؤهلٜذ وشازة الِمل والؼاون الاحخماُُت 68 ،مبادزة
تهدٖ بلى جد٘حز الخىهحن في الٜواَ الخاؾ ،وبدؤث
مىحت حدًدة مً الظِىدة في ٛواَ البُّ بالخجصئت.
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ؤدي بؿداز ُدد مً الـ٢ى ٞاإلادلُت خالُ ٤ام  ،2018بلى زّٗ مولىباث البىى ٞلدي الٜواَ الِام
بلى  20باإلاائت مً بحمالي اإلاولىباث في نهاًت ُام  ،2018مٜازهت بـ  18باإلاائت في نهاًت ُام  .2017في
ٓلىن ذل ،٣ازجّ٘ ُسق الىٜىد الؼامل (ن )3بيظبت  3باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،في ُام 2018
(ػ٢ل  .)35في ذاث الىٛذ ،ازجِ٘ذ مولىباث البىىُ ٞلى الٜواَ الخاؾ ( 80باإلاائت مً بحمالي
مولىباث البىى )ٞبيظبت  3باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،مدُىمت بصٍادة الٜسوق بلى الٜواَ الخاؾ،
والتي ازجِ٘ذ بيظبت  3باإلاائت ،مٜازهت بىمىها بيظبت  0,8باإلاائت خال ٤ه٘ع ال٘ترة الِام اإلااض ي.
بكاٗت بلى ذل ،٣ازجِ٘ذ ودائّ البىى ٞبيظبت  2,6باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ام  ،2018مٜازهت
ببٜائها دون حُٔحر ُام  ،2017وَِىد ذل ٣بالدزحت ألاولى بلى همى الىدائّ جدذ الولب ،والتي ازجِ٘ذ
بيظبت  4باإلاائت .وػهدث ودائّ الٜواَ الخاؾ شٍادة ٟبحرة ،بيظبت  3,3باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي،
ب٘لل شٍادة الىدائّ الصمىُت والادخازٍت الخاؿت ،والتي ازجِ٘ذ بيظبت  10باإلاائت .وؤدي الخدظً في
ودائّ البىى ٞبلى جساحّ هُ٘ ٙفي مِد ٤الٜسوق بلى الىدائّ بلى  77,4باإلاائت بنهاًت ُام  ،2018وٍٜل
ً
هرا اإلاِدٟ ٤ثحرا ًُ الخد اإلاظمىح به مً ِٛبل (طاما) وهى  90باإلاائت.
ً
حؼحر ؤخدر البُاهاث اإلاخىٗسة بلى ؤن الٜسوق الجدًدة للؼس٠اث سجلذ ازج٘اُاُ ،لى ؤطاض طىىي،
لِدد مً الٜواُاث (ػ٢ل  .)36وُلى وحه الخـىؾ ،ازجِ٘ذ الٜسوق بلى ٛواعي الـىاُت
والخِدًً بيظبت  6باإلاائت و 30باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،لى الخىالي ،خُث ٠ان الٜواُان مً
الٜواُاث اإلاظتهدٗت بدصمت جد٘حز الٜواَ الخاؾ في ُام ( 2018للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،مً١
السحىَ بلى جٜسٍسها بِىىان :الاٛخـاد الظِىدي ُام  2018والـادز في ٗبراًس ُ .)2018الوة ُلى ذل،٣
ً ً
ً
ؤًلا ػهدث الٜسوق بلى ٛواَ الدؼُِد همىا ٟبحرا ،خُث ازجِ٘ذ بيظبت  9باإلاائتُ ،لى ؤطاض
طىىي ،مدُىمت ببرامج الظ ً١الجدًدة التي جى٘رها وشازة ؤلاط٢ان ،وشٍادة الولب ُلى ٛسوق السهً
ً
ً
الِٜازي .مً هاخُت ؤخسي ،سجلذ الٜسوق بلى ٛواَ الخجازة جساحِا ٟبحرا ،بيظبت  10باإلاائتُ ،لى
ؤطاض طىىيُ ،اٟظت الخباها الري حؼهده ججازة الجملت والخجصئت.
بالىٌس بلى اإلاظخٜبل ،في اُخٜادها ؤن هىا ٞالِدًد مً الِىامل التي طخازس ُلى الٜسوق اإلاـسُٗت
اإلاٜدمت بلى الٜواَ الخاؾ ،وخاؿت ٛواَ ججازة الجملت والخجصئت ،الري ٌؼ٢ل اليظبت ألاٟبر في
الٜسوق اإلاـسُٗت بلى الٜواَ الخاؾ ( 20باإلاائت) .وبـ٘ت خاؿت ،هخى ّٛؤن ًخإزس ؤلاه٘ا ٚالاطتهال٠ي
ً
طلبا باطخمساز مٔادزة ألاحاهب لظى ٚالِمل ،وٟرل ٣بخوبُ ٝؤخدر مىحت في بسهامج الظِىدة (هف
مٌلل  .)6في ه٘ع الىٛذ ،هخى ّٛؤن جصداد الٜسوق اإلاـسُٗت بلى ُدد مً الٜواُاث٠ ،الـىاُت ٓحر
ً
الى٘وُت والخِدًً ٓحر الى٘وي ،جماػُا مّ شٍادة الىمى في جل ٣الٜواُاثٟ ،ما هسح بسهامج الـىاُاث
الىهىُت والخدماث اللىحظدُت .بؼ٢ل ُامًُ ،خى ّٛؤن جادي شٍادة مخــاث ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي في
محزاهُت الدولت للِام  ،2019بيظبت  20باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،لخـل بلى  246ملُاز زٍا ،٤بلى زّٗ
مظخىي الثٜت وطى الؼس٠اث ،وشٍادة همى الٜسوق اإلاـسُٗت ،خاؿت ػسٍدت الٜسوق هىٍلت ألاحل
التي حِخبر ؤٟثر ٗائدة لدُم الىمى الاٛخـادي.
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ٛدم بسهامج الخدى ٤الىهني ،في وسخت مِدلت ،خوت ُمل لِدد مً ألاهداٖ خال ٤الِامحن
الٜادمحن .حاء كمً ألاهداٖ السئِظُت اإلاِدلت لظى ٚالِمل ،خ٘م اليظبت اإلاظتهدٗت لإلهار
الظِىدًاث في الٜىي الِاملت بلى  24باإلاائت مً  28باإلاائت ُام  .2020بكاٗت بلى ذل ،٣لم ٌؼخمل
ً
بسهامج الخدى ٤الىهني ّ
اإلاِدُ ٤لى ؤي ؤهداٖ جخـل بمِد ٤البوالت ،ل ً١وشٍس الِمل ذٟس ماخسا ؤن
مِد ٤البوالت اإلاظتهدٖ هى  10,5باإلاائت بدلىُ ٤ام .2022
في ؤٟخىبس  ،2018ؤهلٜذ وشازة الِمل والؼاون الاحخماُُت  68مبادزة تهدٖ بلى الخد٘حز لصٍادة
الخىهحن في الٜواَ الخاؾ ،مىشُت بحن ألاٗساد الباخثحن ًُ الِمل واإلاخدمحن ،وٛد جم جىحُه ُدد
ٟبحر مً جل ٣اإلابادزاث هدى شٍادة مِد ٤مؼازٟت ؤلاهار في الٜىي الِاملت .وحاء بهال ٚجل ٣اإلابادزاث
ً
بِد خ٘م وشازة الِمل وظبت الظِىدة في  12وؼاها في ٛواَ الخجصئت ،مً وظبت الـ  100باإلاائت
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ً

اإلاِلىت في وٛذ طاب ٝبلى  70باإلاائتٟ ،ما جىِٛىا طابٜا في جٜسٍسها بِىىان :جوىزاث طى ٚالِمل
الظِىدي -السبّ ألاو ،2018 ٤الـادز في ًىلُى .2018

ٟرل ،٣ؤُلىذ وشازة الِمل ًُ خوت للخىهحن وبًجاد
وًائ ٙللظِىدًحن في زالر ٛواُاث زئِظُت هي:
الصخت والِٜازاث وجٜىُت اإلاِلىماث.

ً
ً
ابخداء مً طبخمبر ٛ ،2018سزث وشازة الِمل ٛـس الخىًُ ٙفي  12وؼاها مً ؤوؼوت ٛواَ الخجصئت
ُلى اإلاىاهىحن الظِىدًحن ،وذلُ ٣بر زالر مساخل حظخمس ختى ًىاًس  .2019ولدُم هرا الخُٔحر الهُ١لي
ً
في ٛواَ ججازة الجملت والخجصئت ،جىٗس وشازة الِمل ُددا مً بسامج الخدزٍب ،وحظاهم بدّٗ ختى 30
ً
باإلاائت مً الساجب ؤلاحمالي خال ٤ألاُىام الثالزت ألاولىٗ ،لال ًُ بحساءاث بكاُٗت داُمت لخىًُٙ
ً
ؤلاهارُ .الوة ُلى ذل ،٣ؤًلا طِظتهدٖ الدُم اإلاؼازَّ الـٔحرة واإلاخىطوت في اإلادن الـٔحرة
والٜسي.
ُالوة ُلى ذل ،٣ؤُلىذ وشازة الِمل ًُ خوت للخىهحن وبًجاد وًائ ٙللظِىدًحن في زالر مجاالث
زئِظُت خال ٤ال٘ترة بحن ُامي  2019و ،2020خُث تهدٖ الخوت بلى جىٗحر  80ؤل ٙوًُ٘ت في ٛواَ
الِٜازاث والدؼُِد ،و 40ؤل ٙوًُ٘ت في ٛواَ الصخت ،و 15ؤل ٙوًُ٘ت في ٛواَ جٜىُت اإلاِلىماث.

الخضخم ًدباظأ:

جإزس الخطخم ُام  2018بخوبُ ٝكسٍبت الُٜمت
اإلالاٗت ،وبؿالح ؤطِاز اإلاساٗ.ٝ

ازجّ٘ مخىطى مِد ٤الخطخم الؼامل ُام  ،2018بيظبت  2,5باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي ،مٜازهت
بمخىطى  0,8-باإلاائت للِام  .2017وحاء هرا الازج٘اَ الخاد في ألاطِاز ،هدُجت لخوبُ ٝكسٍبت الُٜمت
اإلالاٗت ،وحِدًل ؤطِاز الواٛت مولّ الِام اإلااض ي .وزٓم الازج٘اَ في مِدالث الخطخم الظىىٍت،
وِخٜد ؤن دُم اإلاىاهىحن ُبر بسهامج ”خظاب اإلاىاهً“ ،الري بلٕ بحمالي ما دِٗه للمظخدٜحن 27,5
ً
ملُاز زٍاُ ٤ام  ،2018وُالوة ٓالء اإلاِِؼت التي جٜسز ؿسٗها ػهسٍا إلاىً٘ي الٜواَ الخ٢ىميٛ ،د
طاُدث اإلاىاهىحن ُلى مجابهت اللٔىن الخطخمُت خال ٤الِام.

ػهدث ٛواُاث ”الىٜل“ ،و“اإلاواُم وال٘ىاد“ٚ
و“ألآرًت واإلاؼسوباث“ ؤٟبر شٍاداث في ألاطِاز خال٤
الِام.

ُٗما ًخِل ٝبالخطخم ُلى مظخىي الٜواُاث ،ػهدث ٛواُاث ”الىٜل“ ،و“اإلاواُم وال٘ىاد“ٚ
و“ألآرًت واإلاؼسوباث“ ؤٟبر شٍاداث في ألاطِاز خال ٤الِام ،مسجِ٘ت بيظبت  11باإلاائت ،و 8باإلاائت ،و7
ً
باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،لى الخىالي .وُلى الجاهب آلاخس ،سجل ٛواُان جساحِا في ألاطِاز ،خُث
اهخ٘لذ ألاطِاز في ٛواَ ”اإلاالبع وألاخرًت“ بيظبت  8باإلاائت ،وفي ٛواَ ”الظ ً١واإلاساٗ “ٝبيظبت 1
باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي .كمً ٛواَ ”الظ ً١واإلاساٗ ،“ٝهخج الاه١ماغ مً جساحّ ألاطِاز في ال٘ئت
ال٘سُُت ”بًجازاث اإلاظا “ًٟبيظبت  3,2باإلاائت ،زٓم الازج٘اَ في حِسٗت ال١هسباء خالُ ٤ام  ،2018مما
ؤدي بلى زّٗ ألاطِاز في ال٘ئت ال٘سُُت ”ال١هسباء والىٛىد“ بيظبت  24,3باإلاائت .ووِخٜد ؤن التراحّ في
هره الؼسٍدت ًخـل باهخ٘اق ُدد ألاحاهب الِاملحن في اإلامل١ت ،خُث ٓادز هدى  1,4ملُىن ؤحىبي
ً
ّ
ً
اإلامل١ت خالٗ ٤ترة الـ  21ػهسا اإلامخدة بحن ًىاًس 2017والسبّ الثالث لِام  ،2018مما ؤزس طلبا ُلى

ٌِىد مظاز الاه١ماغ في ؤطِاز ”الظ ً١واإلاساٗ “ٝبلى
جساحّ ألاطِاز في ال٘ئت ال٘سُُت ”بًجازاث اإلاظا.“ًٟ

شكل  :36الدًون الجدًدة للشزكاث

شكل  :37معدل الخضخم
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في ُام  ،2019هخى ّٛؤن ً٢ىن مخىطى مِدالث
الخطخم ُىد  1,1باإلاائت.

طُىاؿل الىمى الاٛخـادي جدظىه ُام ،2020
ب٘لل ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي الُٜاس ي اإلاٜسز في اإلاحزاهُت
والري ًـل بلى  1,14جسٍلُىن زٍا ،٤بصٍادة  3باإلاائت،
ُلى ؤطاض طىىي.
ُٗما ًخِل ٝبةهخاج اإلامل١ت مً الى٘ى الخام ،هخىّٛ
ً
شٍادة ؤلاهخاج بلى  10,5ملُىن بسمُل ًىمُا الِام
الٜادم...
...وبالخلاٗس مّ حؼُٔل مـ٘اة حاشان ب٢امل هاٛتها،
هخى ّٛؤن ًسجّ٘ الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لٜواَ الى٘ى بلى
 2,1باإلاائت ُام .2020
هخى ّٛؤن ًداٍٗ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٓحر
الى٘وي ُلى مِد ٤همى ُىد  2,3باإلاائت ،خُث جلمىذ
جٜدًساث اإلاحزاهُت شٍادة في ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي.

ؤخد الخوىزاث السئِظُت في ُام  2020طُ٢ىن هى
اطخمساز جوبُ ٝبؿالخاث ؤطِاز الواٛت...

ٟ...ما هى مبحن في الىزُٜت ألاؿلُت لبرهامج الخىاشن
ُ
اإلاالي ،والري ؤُُد جإُٟده في الخِدًالث الالخٜت.

ً
الولب ُلى بًجازاث اإلاظاٟ .ًٟرلٌِ ،٣ىد التراحّ حصئُا بلى جىٗحر اإلاصٍد مً اإلاظا ًٟبإطِاز مِٜىلت
ب٘لل بسامج وشازة ؤلاط٢ان ،مثل بسهامج ”ط١ني“.
في ُام  ،2019هخى ّٛؤن ً٢ىن مخىطى مِدالث الخطخم ُىد  1,1باإلاائت ،وذل ٣هدُجت للمٜازهت
بمظخىٍاث مسجِ٘ت مً ألاطِاز ػهدها الِام اإلااض ي (ػ٢ل  .)37ؤما ُلى ؤطاض ػهسيٗ ،ىخى ّٛشٍادة
هُ٘٘ت في ًىاًس  ،2019هدُجت إلدخاٟ ٤ثحر مً الؼس٠اث الجدًدة جدذ مٌلت كسٍبت الُٜمت اإلالاٗت،
ً
بِد خ٘م حجم الدخل الري جىوبُ ٝلُه جل ٣اللسٍبت ،زم ٌِٜب ذل ٣جساحِا في ألاطِازُ ،لى
ؤطاض اإلاٜازهت الؼهسٍت .وبـ٘ت ُامت ،وِخٜد ؤن بسهامج ”خظاب اإلاىاهً“ ،واإلاسطىم اإلال٢ي الري
ً
ٛط ى بخمدًد ُالوة ٓالء اإلاِِؼت التي جـسٖ ػهسٍا إلاىً٘ي الٜواَ الخ٢ىمي ،طِبُٜان ٌظاُدان
اإلاىاهىحن ُلى مجابهت اللٔىن الخطخمُت هُلت الِام.

الخوكعاث لعام 9191
طُىاؿل الىمى الاٛخـادي جدظىه ُام  ،2020ب٘لل ؤلاه٘ا ٚالخ٢ىمي الُٜاس ي اإلاٜسز في اإلاحزاهُت
والري ًـل بلى  1,14جسٍلُىن زٍا ،٤بصٍادة  3باإلاائتُ ،لى ؤطاض طىىي .وزٓم ؤن ؤطِاز الى٘ى
طدبٜى مخربربت ،ل ً١جىِٛاث بِم و٠االث الى٘ى حؼحر بلى شٍادة الخىاشن في ؤطىا ٚالى٘ى ُام
 ،2020مّ وحىد ٗائم مِخدُٗ .٤ما ًخِل ٝبةهخاج اإلامل١ت مً الى٘ى الخام ،هخى ّٛشٍادة ؤلاهخاج بلى
ً
 10,5ملُىن بسمُل ًىمُا الِام الٜادم ،وذل ٣بـىزة ؤطاطُت هدُجت لدؼُٔل مـ٘اة حاشان ب٢امل
هاٛتها ،مما ًادي في النهاًت بلى شٍادة الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي لٜواَ الى٘ى بلى  2,1باإلاائت ُام  .2020في
ٓلىن ذل ،٣هخى ّٛؤن ًداٍٗ همى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي ٓحر الى٘وي ُلى مِد ٤همى ُىد  2,3باإلاائت،
خُث جلمىذ جٜدًساث اإلاحزاهُت شٍادة في ؤلاه٘ا ٚالسؤطمالي (ػ٢ل  .)37مً هاخُت ؤخسي ،طِؼهد
الاٛخـاد ازج٘اَ اإلاٜابل اإلاالي للِمالت ألاحىبُت بلى ؤٛص ى مظخىٍاتها خال ٤الِام ،مما ًادي بلى حِل
الٜواَ الخاؾ ًىاحه شٍادة بكاُٗت في ج٢الُ ٙالدؼُٔل.
ؤخد الخوىزاث السئِظُت ُام  2020طُ٢ىن هى اطخمساز جوبُ ٝبؿالخاث ؤطِاز الواٛتٟ ،ما هى
ُ
ً
مبحن في الىزُٜت ألاؿلُت لبرهامج الخىاشن اإلاالي ،والري ؤُُد جإُٟده في الخِدًالث الالخٜت .وٜٗا لجدو٤
ً
بسهامج الخىاشن اإلاالي ،طدؼهد ؤطِاز الٔاش الوبُعي/ؤلاًثان وٓاش البترو ٤اإلاظا ٤الِام الٜادم جدىال
ً
ّ
جدزٍجُا بلى طِس مسحعي لم ًددد بِد .وٍمثل بؿالح ؤطِاز الٔاش الوبُعي ؤولىٍت ،خاؿت بظبب شٍادة
الولب ُلى الٔاش مً ٛواعي البتروُٟماوٍاث وال١هسباء (للمصٍد خى ٤هرا اإلاىكىًَ ،م ً١السحىَ بلى
جٜسٍسها بِىىان :الٔاش الوبُعي وزئٍت  2030الـادز في ؤٟخىبس  .)2016وزٓم ؤن هىا ٞجٜازٍس ًُ بسهامج
مدخمل لدُم الٜواَ الـىاعي ججسي ؿُآخه ،بال ؤن ؤي حُٔحراث ٟبحرة في ؤطِاز الٔاش الوبُعي/
ؤلاًثان طُ٢ىن لها بال ػ ٣جداُُاث ُلى ػس٠اث البتروُٟماوٍاث .زٓم ذلٗ ،٣ةن بسهامج جوىٍس
ُ
ً
الـىاُاث الىهىُت والخدماث اللىحظدُت الري ؤهل ٝماخسا ،والري خـف  100ملُاز زٍا٤
لالطدثماز في مجاالث الواٛت ،والـىاُت ،والخِدًً ،والخدماث اللىحظدُت ،خالُ ٤امي 2019
و ،2020طُلمً جد ُٜٝهمى ٛىي في ٛواَ الـىاُت ٓحر الى٘وُت ٢ٟل.
بلى حاهب الـىاُت ٓحر الى٘وُت ،هخى ّٛؤن ً٢ىن ٛواُا ”الدؼُِد“ و“الىٜل“ مً الٜواُاث البازشة
ُام ُٗ .2020ما ًخِل ٝبٜواَ الدؼُِدً ،يخٌس ؤن ًىاؿل الٜواَ الاطخ٘ادة مً الِمل في ُدد مً
اإلاؼازَّ الِمالٛت لـىدو ٚالاطدثمازاث الِامت (مؼسوَ هُىم ،ومؼسوَ الٜدًت ،ومؼسوَ البدس
ألاخمس)ٟ ،ما طِظخُ٘د مً الخوىٍس الري طخدٜٜه ػسٟت مؼازَّ الترُٗه الظِىدًت ،والتي حظتهدٖ
بىاء  100ؤل ٙمتر مسبّ مً اإلاجمِاث الترٗيهُت في السٍاق .ؤما في حاهب الىٜلُٗ ،خى ّٛؤن ًـل
مؼسوَ مترو السٍاق ،الري بلٔذ ج٢ل٘خه  82ملُاز زٍا ،٤مسخلت الدؼُٔل ال٢امل خالُ ٤ام ،2020
ٟما ؤن الخىُ٘ر الخدزٍجي إلاجمّ اإلال ٣طلمان الِالمي طِظاُد ُلى همى الٜواَ.
ً
ُٗما ًخِل ٝبالىكّ اإلاالي ،ووٜٗا لىزُٜت بسهامج الخىاشن اإلاالي اإلاِدلت ،جخى ّٛالخ٢ىمت ؤن ًـل بحمالي
ً
ٛلُال ًُ  1,14جسٍلُىن
ؤلاًساداث هدى  1جسٍلُىن زٍاُ ٤ام  ،2020بِىما جسجّ٘ اإلاـسوٗاث بلى ما ًصٍد
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ً
وٜٗا لجدو ٤بسهامج الخىاشن اإلاالي ،طدؼهد ؤطِاز الٔاش
الوبُعي/ؤلاًثان وٓاش البترو ٤اإلاظا ٤الِام الٜادم
ً
ً
جدىال جدزٍجُا بلى طِس مسحعي لم ًددد بِد.

زٍاً .٤
بىاء ُلى ذلً ،٣بٜى عجص اإلاىاشهت دون حُٔحرُ ،لى ؤطاض طىىيُ ،ىد  4,2باإلاائت ،ؤو  138ملُاز
ً
ً
زٍا .٤واطدىادا ُلى بهخاج للى٘ى الخام ًبلٕ  10,5ملُىن بسمُل ًىمُا ،وؤطِاز لخام بسهذ ُىد 68
ً
دوالزا للبرمُل ،طدبلٕ ؤلاًساداث الى٘وُت هدى  635ملُاز زٍا ،٤ؤو  65باإلاائت مً بحمالي ؤلاًساداث .وٟما
حاء في اإلاحزاهُت الِامت للدولت للِام ً ،2019خى ّٛؤن جسجّ٘ ؤلاًساداث ٓحر الى٘وُت خظب جٜدًساث
اإلاحزاهُت بلى  338ملُاز زٍاُ ٤ام  ،2020وهى ما ًمثل شٍادة بيظبت  8باإلاائت ًُ ؤلاًساداث اإلاٜدزة في
ً
ً
محزاهُت ُام  .2019في ٓلىن ذلً ،٣خى ّٛؤن جـدز الخ٢ىمت دًىا بكاُٗا بُٜمت  76ملُاز زٍا ،٤مما
ًسّٗ بحمالي الدًً الِام بلى  754ملُاز زٍا ،٤وبرل ٣جـل وظبت الدًً بلى الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي 23
باإلاائت بنهاًت ُام .2020
هخى ّٛؤن وؼهد شٍادة في بًساداث ٠ل مً الـادزاث الى٘وُت وٓحر الى٘وُتُ ،لى ؤطاض طىىي ،مما
ٌظاُد ُلى جدظحن الخظاب الجازي بدزحت مِخدلت ،لُـل بلى  8,2باإلاائت مً الىاجج اإلادلي ؤلاحمالي
ُام ٟ .2020رل ،٣هخى ّٛمظخىٍاث مؼابهت مً الخدٜٗاث الخازحت في الظىىاث الٜلُلت الٜادمت ،مما
ًادي بلى ببواء جساٟم اخخُاهي اإلاىحىداث ألاحىبُت.
في ُام  ،2020هخى ّٛؤن ًسجّ٘ مخىطى الخطخم بلى  1,6باإلاائت ،وَِىد ذل ٣بـىزة ؤطاطُت بلى شٍادة
مجدولت في ؤطِاز الٔاش الوبُعي /ؤلاًثان وٓاش البترو ٤اإلاظا .٤ل ،ً١هرا الخٜدًس ال ًخلمً جإزحر
الصٍادة اإلادخملت في حِسٗت ال١هسباء وؤطِاز البجزًً والتي زبما جوب ،ٝل ً١لِع باللسوزة ،الِام الٜادم.
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-1.6
7.0
5.1
2.7

2.1
5.4
3.7
3.7

3.6
0.1
0.6
1.7

5.3
3.4
2.7
4.1

-3.1
1.5
0.7
-0.7

2.8
1.7
2.8
2.2

1.6
2.0
3.0
2.0

2.1
2.4
2.3
2.2

ط

خام برنت دو ر/برميل
سلة الخام الس ود دو ر/برميل
اإلنتا مليون برميل/يوم
ت ز
مليار لاير س ود

112
106
9.8

110
104
9.6

99
96
9.7

52
49
10.2

43
41
10.4

54
51
10.0

71
69
10.3

66
65
10.3

68
67
10.5

ع

1,247

1,156

1,044

616

519

692

895

938

973

منصرفات الدولة *

916

994

1,140

1,001

936

930

1,030

1,106

1,143

/ال ج المال

331

162

-96

-385

-417

-238

-136

-168

-170

كنسبة من النات اإلجمال

12.0
99

5.8
60

-3.4
44

-15.7
142

-17.2
317

-9.2
443

-4.6
560

-5.5
678

-5.2
754

كنسبة من النات اإلجمال

3.6

2.1

1.6

5.8

13.1

17.1

19.1

22.1

23.1

إيرادات الدولة
ال ائ

الدين ال ام المحل

ط

ت ق

الت خم م دل الت ير السنو

2.9

3.5

2.2

1.2

2.1

-0.8

2.5

1.1

1.6

س ر اإلقرا األساس لم سسة النقد
نسبة مئوية سنوية

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

2.0

3.0

3.25

3.25

ت ج
مليار لاير س ود

خ ج

عائد صادرات الن ط

337

322

285

153

137

170

231

223

227

عائد الصادرات اإلجمال

388

376

342

204

184

222

284

281

287

الواردات

142

153

158

159

128

123

126

129

134

المي ان التجار

247

223

184

44

56

98

158

151

153

مي ان الحساب الجار

165

135

74

-57

-24

10

72

65

72

كنسبة من النات اإلجمال
ا حتياط الرسم من الموجودات
األجنبية

22.4

18.1

9.8

-8.7

-3.7

1.5

9.1

7.9

8.3

657

726

732

616

536

496

497

508

516

28.9

29.6

30.3

31.0

31.7

32.7

32.5

32.6

33.0

12.1

11.7

11.7

11.5

12.5

12.8

12.9

12.4

12.1

25,065

26,291

ت ج ع

ك

ت داد السكان مليون نسمة
م دل بطالة الس وديين فوق سن ،15
نسبة مئوية
متوسط دخل ال رد دو ر أمريك

24,065 21,048 20,318 21,095 24,962 25,223 25,471

ملخىًت* :مـسوٗاث الدولت ُام  2016جخلمً مبلٕ  105ملُاز زٍاٟ ٤مدٗىُاث مظخدٜت ًُ ؤُىام طابٜت.
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*المصدر :تقديرات جدوى لل ام  ،2018وتوق ات ا لألعوام  2019و  . 2020م سسة النقد ال رب الس ود ألرقام النات القوم والم شرات النقدية وم شرات التجار الخارجية.
و ار المالية لم شرات المي انية .ال يئة ال امة لإلحصاء وتقديرات جدوى ألرقام الن ط والم شرات ا جتماعية والسكانية.

فبراير 2019

إخالء املطؤوليت
ما لم ٌؼس بخالٖ ذل ،٣ال ٌظمذ بهالٛا بيسخ ؤي مً اإلاِلىماث الىازدة في هره اليؼسة حصئُا ؤو ٠لُا دون
الخـىُ ٤لى ؤذن جدسٍسي مظب ٝومددد مً ػسٟت حدوي لالطدثماز.
البُاهاث اإلاالُت الىازدة في هرا الخٜسٍس جم الخـىُ ٤ليها مً زوٍترش ،وبلىمبحرْ ،والهُئت الِامت لإلخـاء،
و“طاما“ ،وؿىدو ٚالىٜد الدولي ،وػسٟت ٗىٟع بً٢ىهىمُ١ع ،وػسٟت جداو ،٤ومِهد الخمىٍل الدولي،
وبسهامج الخىاشن اإلاالي ،ومحزاهُت الدولت الِام  ،2019وبسامج جد ُٜٝزئٍت  ،2030وهُئت الاجـاالث وجٜىُت
اإلاِلىماث وؤوب ،٣وبدازة مِلىماث الواٛت ،ومـادز مدلُت ؤخسي ،ما لم جخم ؤلاػازة لخالٖ ذل.٣
لٜد برلذ ػسٟت حدوي لالطدثماز حهدا ٟبحرا للخد ٜٝمً ؤن مدخىٍاث هره الىزُٜت جدظم بالدٛت في ٠اٗت
ألاوٛاث .خُث ال جٜدم حدوي ؤًت كماهاث ؤو ادُاءاث ؤو حِهداث ؿساخت ٠اهذ ؤم كمىاٟ ،ما ؤنها ال جخدمل
ؤًت مظاءلت ٛاهىهُت مباػسة ٠اهذ ؤم ٓحر مباػسة ؤو ؤي مظئىلُت ًُ دٛت ؤو اٟخما ٤ؤو مىِ٘ت ؤي مً
اإلاِلىماث التي جدخىيها هره اليؼسة .ال تهدٖ هره اليؼسة بلى اطخخدامها ؤو الخِامل مِها بـ٘ت ؤنها جٜدم
جىؿُت ؤو خُاز ؤو مؼىزة الجخاذ ؤي بحساء/بحساءاث في اإلاظخٜبل.
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