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 تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة  :١٧الهدف 
 تعزيز استقرار االقتصاد الكلي على الصعيد العالمي بوسائل تشمل تنسيق السياسات وتحقيق اتساقها  :١٣-١٧ الغاية

 لوحة متابعة حالة االقتصاد الكلي  :١-١٣-١٧المؤشر  

 المعلومات المؤسسية
 المنظمة  الراعية:

 البنك الدولي
فريق الخبراء المشترك بين  لفي االجتماع الثامن   ١-١٣-١٧  مؤّشرمالحظة: تمت مراجعة البيانات الوصفية المرجعية التالية لل

من المستوى الثالث  مؤّشر، وأعيد تصنيف ال2018نوفمبر   تشرين الثاني/  في  المستدامةات أهداف التنمية  مؤّشر الوكاالت المعني ب
 قريبًا. يصدر  أهداف التنمية المستدامةتعريف   بياناتل  موّحد نموذجفي  هذه المعلومات تتوّفرإلى الثاني.  

 الهدف:

ات االقتصاد الكلي الهامة التي تغطي القطاعات الخارجية مؤّشر االقتصاد الكلي بما في ذلك   حالة  متابعةم البنك الدولي لوحة  صمّ 
طر األعلى  مؤّشريعتمد اختيار الو . رصد استقرار االقتصاد الكلي للبلدانتُفيد في  توفير أداة موحدة  ل  والمالية والضريبية والحقيقية

والبنك   واستخدمتها وضعتهاالتي  صد االقتصاد الكليالقائمة في مجال ر  الوكاالت الدولية واإلقليمية، مثل صندوق النقد الدولي 
 .في الميدان االقتصادي  الدولي والبنك المركزي األوروبي ومنظمة التعاون والتنمية

العشر   تشملات  مؤّشر على ي  القتصاد الكلّ ا  متابعة حالةلوحة تُرّكز   والبيانات السنوية للسنوات  أعاله،  الموضوعات المذكورة 
لجميع البلدان.    وُيحتفظاألخيرة،   ثالثة أشهر  متابعة  التحديث لوحة    جرىي  بها  الدولي ها  ونشر كل  البنك  بيانات  على موقع 

(Data.WorldBank.org  ) موقع األمم المتحدة ألهداف التنمية المستدامة.و 

 الخارجي:القطاع  

 من أجل مراقبة حالة التجارة وميزان   الرأسمالية والحسابات الماليةالحسابات ات للحسابات الجارية و مؤّشر على  متابعة  التحتوي لوحة  

 .المدفوعات لكل بلد
مهم لصحة االقتصاد. ويعرف بأنه مجموع رصيد الموارد )الصادرات ناقص   مؤّشررصيد الحساب الجاري هو  الحساب الجاري:

والدخل الثانوي. باإلضافة إلى ذلك، تتضمّ  ات مثل تجارة مؤّشر متابعة  الن لوحة  واردات السلع والخدمات( وصافي الدخل األولي 
ت عن التحويالت الشخصية، التي أصبحت  الناتج المحلي لمراقبة االنفتاح التجاري للبلد، وبياناإجمالي البضائع كنسبة من  

لها تأثير كبير على أرصدة  يكون ألن أي تغييرات في هذه التدفقات قد    ال يتجزأ من العديد من االقتصادات النامية، نظراً  جزءاً 
 على أنه فجوة بين المدخرات واالستثمار لالقتصاد. رصيد الحساب الجاري أيضاً   ُيعّرفالحسابات الجارية في البلدان النامية.  
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والمالية: الرأسمالية  أساسيّ   تعدّ   الحسابات  المالية  والتدفقات  المال  المتعلقة برأس  والقيود البيانات  للصدمات  التعرض  ة لرصد 
ى من خالل التدفقات الرأسمالية المفروضة على السياسات المالية والنقدية. إن تمويل العجز التجاري أو االختالالت الحالية األخر 

تحقيق تمهيد االستهالك لالقتصادات الناشئة. إن حقوق الملكية لالستثمار األجنبي  من أجل  والتدفقات المالية طريقة معقولة  
تثمار . تقيس تدفقات االسالمباشر هي الطريقة المفضلة لتمويل عجز الحساب الجاري الخارجي حيث أن هذه التدفقات ال تولد ديوناً 

 ض المستثمرين األجانب ألسواق السندات واألسهم في البلدان النامية.تعرّ   المالية حافظة األوراقفي 

ذلك  في  بما  المالي،  والحساب  الرأسمالي  الحساب  وأرصدة  الجاري  الحساب  من  كل  على  المدفوعات  ميزان  تعتمد استدامة 
 االحتياطيات األجنبية.

الخارجية على الجدارة االئتمانية لبلد ما وتصورات المستثمرين. يكون على الدول غير الُمبلغ عنها ديون مستحقة  تؤثر المديونية  
يتناقض إجمالي خدمة الدين مع قدرة  المالية الدولية األخرى أو الدائنين من القطاع الخاص.  لدى البنك الدولي أو المؤسسات 

والتحويالت الشخصية. ُتستخدم  البلدان على الحصول على النقد األجنبي م والدخل األساسي  ن خالل تصدير السلع والخدمات 
 نسب الدين لتقييم استدامة التزامات خدمة الدين في البلد ولكن ال توجد قواعد مطلقة تحّدد القيم المرتفعة للغاية.

ترتبط تخفيضات قيمة العملة الحادة عادًة بانخفاضات كبيرة في أسواق األسهم وتدفقات رأس المال واالحتياطيات.   أسعار الصرف:
 متوسط أسعار الصرف الرسمية.متابعة  اللوحة تقدم  

 القطاع المالي

وبالتالي االستقرار االقتصادي للبلد.  مؤّشر تعتبر  استقرار األسواق المالية في البلدان،  المالي ضرورية لقياس  تقع و ات القطاع 
والحسابات المالية التي تسجّ  تعريفات شائعة االستخدام   ةتظهر عدّ كما  في قلب النظام المالي للبلد.   النقديعرض  الل األموال 

من أجل تقييم القاعدة   إلى إجمالي نسب االحتياطي واسعوالنقود بمعناها الللنقود   واسعاً  نمواً  متابعةاللوحة  م  للعرض النقدي. تقدّ 
قوة هذه المؤسسات من   وتُقّيمللغاية في األداء االقتصادي للبلد.   مهماً  المؤسسات المالية القوية دوراً  تؤدي.  النقدية واالستقرار

 خالل نسب األصول الرأسمالية المصرفية والقروض المتعثرة إلى إجمالي نسب القروض.

 القطاع الضريبي

. ولمراقبة قضايا السياسة المالية، تشمل  في كل البلدان  مسار نمو اقتصادي مستدامإلتاحة  من انتهاج سياسة مالية مستدامة    بدّ   ال
تتضمن  و قياس تأثير النمو االقتصادي والتغيرات الطارئة على أسعار السلع األساسية.  من أجل  ة  يالحكوم  اإليراداتمتابعة  اللوحة  

 المحلي.الناتج إجمالي المالي اإلجمالي، والدين العام كنسبة من   والرصيدالضريبية،    اإليراداتأيضاً لوحة  ال
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 القطاع الحقيقي واألسعار 

الناتج المحلي إجمالي الناتج الوطني للسلع والخدمات. لعقود عديدة، كان مقياساً شامالً لنشاط السوق المستخدم إجمالي  يقيس 
اإليرادات الضريبية. تقو  النقدية، وتوقع  وتنفيذ السياسة  اإلنتاجية،  األغراض التحليلية مثل قياس  لوحة  لمجموعة واسعة من  م 

 ات القطاع الحقيقي في مجموعتين، الحسابات القومية واألسعار.مؤّشر بتجميع  متابعة  ال

الدخل الحقيقي لسكانه. يقدم نظام األمم المتحدة  الحسابات القومية: يقاس نمو االقتصاد من خالل التغير في حجم إنتاجه أو 
القومية لعام   حجم  مؤّشر ثالثة   2008للحسابات  اإلجمالي إجمالي  ات معقولة لحساب النمو:  الناتج المحلي، والدخل المحلي 

الناتج المحلي هو مجموع القيمة المضافة، مقاسة باألسعار الثابتة،  إجمالي  حجم إّن الحقيقي، والدخل القومي اإلجمالي الحقيقي.  
الناتج المحلي جميع اإلنتاج المحلي، بغض النظر عما إجمالي من قبل األسر والحكومة والصناعات العاملة في االقتصاد. يمثل  

 للمؤسسات المحلية أو األجنبية.  إذا كان الدخل مستحقاً 

في تجاهات  االرصد ب  هذا القسمُيعنى  تكوين رأس المال المحلي؛ صادرات السلع إجمالي  الناتج المحلي؛ إجمالي  نمو  السائدة 
 والخدمات؛ واردات السلع والخدمات؛ االستهالك المنزلي؛ واستهالك الحكومة.

 األسعار:

 اتجاهات األسعار.  من أجل رصدأسعار المستهلك   مؤّشرمتابعة  التشمل لوحة    أسعار المستهلك: مؤّشر

أحدث بيانات األسعار لهذه السلع وتُدرج  السلع األساسية األكثر صلة بكل دولة  ُتحّدد  األسعار الدولية للسلع األساسية:
 المقترحة.  المتابعةفي لوحة  

 البطالة

في طريقها لتحقيق هدف التنمية عت  تُ  كانت الدولة  إذا  رئيسياً لرصد ما  تعزيز النمو ل في  المستدامة المتمثّ بر البطالة مقياساً 
التنمية المستدامة   مؤّشر. ]االقتصادي المطرد، والشامل للجميع، والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل الالئق للجميع

 ، إذ طويلة األجل للبلدالتحليل التنمية االقتصادية بالغ األهمية في    اً مؤّشر ل البطالة االتجاهات في بيانات معدّ وتُعّد  [.  8.5.2
ن لوحة المتابعة بيانات السالسل الزمنية  معدالت البطالة. تتضمّ في   اً والمستدام انخفاض الثابتالنمو االقتصادي  عادًة ما ينعكس  

 حول إجمالي البطالة.

 األول  الملحقتعاريف 

 القطاع الخارجي   
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  السلعيةتجارة الكمقياس لالنفتاح التجاري للدولة.  مؤّشرستخدم هذا اليُ   الناتج المحلي(:إجمالي  من مئوية نسبة التجارة السلعّية )
الناتج المحلي. المصدر: إجمالي الناتج المحلي هي مجموع الصادرات والواردات السلعية مقسومة على قيمة  إجمالي كنسبة من 

 (.الدولي إلجمالي الناتج المحليمنظمة التجارة العالمية، وتقديرات البنك  )

، على العاملين  وأجورتشمل التحويالت الشخصية    من إجمالي الناتج المحلي(:  نسبة مئويةالحواالت الشخصية، المستلمة )
من دليل ميزان المدفوعات الخاص    اإلصدارالنحو المحدد في   صندوق النقد الدولي. تتكون التحويالت الذي ُيصدره السادس 

أسر مقيمة إلى أو من أسر غير  تستلمهاأو    تُرسلهاالتي   ةأو عينيّ  يةنقدسواء أكانت الشخصية من جميع التحويالت الجارية 
المقيمين وغير المقيمين.    تتضمن  ،مقيمة. وبالتالي أجور شير  وتالتحويالت الشخصية جميع التحويالت الجارية بين األفراد 

نظام الذين يعملون في  لفترات قصيرة األجلالموسميين، وغيرهم من العاملين العاملين  ، و الخارجإلى دخل العاملين في  العاملين
تقديرات خبراء كيانات غير مقيمة. المصدر: ) لدى  الذين يعملونالمقيمين  دخل شير إلى  تكما   ،مقيمين  ال ُيعتبرون فيه  ياقتصاد

بيانات ميزان المدفوعات الصادرة عن صندوق النقد الدولي وتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون  ،  البنك الدولي المبنية على 
 (.والتنمية في الميدان االقتصادي الخاصة بإجمالي الناتج المحلي

هو مجموع صافي الصادرات من  ةالجاري اترصيد الحساب  (:)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي  ةالجاري  اترصيد الحساب
وصافي الدخل الثانوي. المصدر: ) الكتاب السنوي إلحصاءات و صندوق النقد الدولي،  السلع والخدمات وصافي الدخل األولي 

ميزان المدفوعات وملفات بيانات، وتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي الخاصة بإجمالي الناتج 
 (.لمحلي.ا

من  الوافدةصافي التدفقات هو   )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(: الوافدةاالستثمار األجنبي المباشر، صافي التدفقات  
( في مؤسسة تعمل في التصويتفي المائة أو أكثر من أسهم  10إداري دائم )نفوذ االستثمار األجنبي المباشر للحصول على 

، وإعادة استثمار األرباح، المملوكالمستثمر. االستثمار األجنبي المباشر هو مجموع رأس المال   بلدغير    لبلد ياقتصادنظام  
هذه السلسلة صافي تدفقات  وُتوّضحورأس المال طويل األجل، ورأس المال قصير األجل كما هو موضح في ميزان المدفوعات. 

الناتج المحلي. إجمالي  قسم على  يُ ، و من االقتصاد التقريري إلى بقية العالمماًرا(  )تدفقات استثمارية جديدة أقل استث الوافدة  االستثمار
بيانات موازين المدفوعات، و صندوق النقد الدوليالمصدر: ) تمويل التنمية  ، و البنك الدوليو  ،اإلحصاءات المالية الدولية وقواعد 

 (.والتنمية في الميدان االقتصادي الخاصة بإجمالي الناتج المحليتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون ، و العالمية

التي المعامالت استثمارات الحافظة غطي  ت :صافي استثمارات الحافظة )ميزان المدفوعات، باألسعار الجارية للدوالر األمريكي(
الكتاب و . المصدر: )صندوق النقد الدولي،  األمريكيباألسعار الجارية للدوالر  . البيانات  سندات دين أو حصص ملكيةتنطوي على  

 وملفات البيانات(. ،السنوي إلحصاءات ميزان المدفوعات
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االستيراد:   يشمل إجمالي االحتياطيات حيازات الذهب النقدية وحقوق السحب الخاصة إجمالي االحتياطيات بداللة عدد أشهر 
التي يحتفظ ب صندوق النقد الدولي  األجنبية الخاضعة لرقابة واحتياطيات أعضاء  وحيازات العمالت  الدولي  ها صندوق النقد 

األول/ ديسمبر(.   31)  نهاية العام  لندن في  بأسعارالسلطات النقدية. ويتم تقدير قيمة مكون الذهب في االحتياطيات   كانون 
]االحتياطيات/  لـ  هاالسلع والخدمات التي يمكن أن يدفعو   استيراديوضح هذا البند االحتياطيات المعبر عنها من حيث عدد أشهر 

 اإلحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات(.و ([. المصدر: )صندوق النقد الدولي، 12)الواردات /  

الدين )العامة وا صادرات السلع والخدمات والدخل  خدمة  لمضمونة من قبل الحكومة، وصندوق النقد الدولي فقط، % من 
خدمة الدين هي مجموع الدفعات الرئيسية والفوائد المدفوعة بالفعل بالعملة أو السلع أو الخدمات. تختلف هذه السلسلة   :الرئيسي(

الحكومة )إعادة قبل غطي فقط الديون العامة طويلة األجل والمضمونة من  ت وهيعن سلسلة الديون القياسية إلى الصادرات.  
البيانات الخاصة بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون مستمدة من تقرير حالة تنفيذ مبادرة البلدان الشراء والرسوم( لصندوق النقد الدولي. 

 إحصاءات الديون الدولية(.و الفقيرة المثقلة بالديون. المصدر: )البنك الدولي، 

الديون المستحقة لغير المقيمين  مبلغ  إجمالي الدين الخارجي هو من إجمالي الدخل القومي(:   نسبة مئويةأرصدة الدين الخارجي )
والمضمون عبارة عن مبلغ الدين العام  سلع وخدمات. إجمالي الدين الخارجي هو  من خالل أو  الصعبة    والقابلة للسداد بالعملة

قصير األجل يشمل    نالدولي، والديغير المضمون، واستخدام ائتمان صندوق النقد  والدين الخاص طويل األجل من قبل الحكومة  
الدخل إجمالي إن  المتأخرة على الديون طويلة األجل.  والفوائديبلغ أجل استحقاقها األصلي عاماً واحداً أو أقل،  الديون كافة التي  

أي ضرائب    ( هو مجموع القيمة المضافة من قبل جميع المنتجين المقيمين باإلضافة إلىالناتج القومي سابقاً إجمالي  القومي )
وإيرادات  لعاملينا  أجورإيرادات الدخل األولي )صافي على المنتجات )إعانات أقل( غير مدرجة في تقييم الناتج باإلضافة إلى  

 ( من الخارج.الملكية

يشير سعر الصرف الرسمي إلى سعر الصرف الذي سعر صرف رسمي )عملة محلية مقابل الدوالر األمريكي، متوسط الفترة(:  
كمتوسط سنوي على أساس  وُيحتسبد في سوق الصرف الذي يقره القانون.  ده السلطات الوطنية أو سعر الصرف المحدّ تحدّ 

 المصدر: )صندوق النقد الدولي، واالحصاءات المالية الدولية(.(.  )عملة محلية مقابل الدوالر األمريكيالمتوسطات الشهرية.  

 القطاع المالي
خارج البنوك، مجموع العملة   المعروض النقدي بمعناه الواسع هو  سنوياً(: نسبة مئويةنمو المعروض النقدي بمعناه الواسع )

والودائع تحت الطلب بخالف ودائع الحكومة المركزية، والودائع ألجل، والمدخرات، والودائع بالعملة األجنبية للقطاعات المقيمة  
؛ الشيكات المصرفية والشيكات السياحية؛ واألوراق المالية األخرى مثل شهادات اإليداع واألوراق  بخالف الحكومة المركزية

 اإلحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات(.و صدر: )صندوق النقد الدولي،  المالتجارية.  
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هو   (IFS line 35L..ZK) المعروض النقدي بمعناه الواسعنسبة المعروض النقدي بمعناه الواسع إلى إجمالي االحتياطيات:  
مجموع العملة خارج البنوك، والودائع تحت الطلب بخالف ودائع الحكومة المركزية، والودائع ألجل، والمدخرات، والودائع بالعملة 
المالية األخرى مثل   المقيمة بخالف الحكومة المركزية؛ الشيكات المصرفية والشيكات السياحية؛ واألوراق  األجنبية للقطاعات 

 راق التجارية. المصدر: )صندوق النقد الدولي، واإلحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات(.شهادات اإليداع واألو 

قروض البنك غير العاملة إلى إجمالي مجموع القروض (: نسبة مئويةقروض البنك غير العاملة إلى إجمالي مجموع القروض )
قبل خصم   غير العاملةالقروض )بما في ذلك القروض   لحافظةمقسومة على القيمة اإلجمالية   غير العاملةهي قيمة القروض  

القيمة اإلجمالية للقرض كما  عامل،القروض(. يجب أن يكون مبلغ القرض المسجل على أنه غير   ةخسار لمحددة  مخصصات
في االستقرار المالي  عن تقريرو النقد الدولي،   هو مسجل في الميزانية العمومية، وليس فقط المبلغ المتأخر. المصدر: )صندوق

 (.العالم

أصوله ) البنك إلى  رأسمال  البنك إلى أصوله    (:نسبة مئويةنسبة  نسبة رأسمال البنك  رأسمال  إجمالي   اتهيواحتياطهو  إلى 
المحتجزة واالحتياطيات العامة والخاصة  األصول. يشمل رأس المال واالحتياطيات األموال التي يساهم بها المالكون واألرباح 

)األسهم المدفوعة واألسهم العادية(، وهي ميزة   الفئة األولىوالمخصصات وتعديالت التقييم. يتكون رأس المال من رأس المال من  
ن عدة أنواع محددة من أدوات الدين نظمة المصرفية في جميع البلدان، وإجمالي رأس المال التنظيمي، والذي يتضمّ مشتركة في األ

رأس المال من الثانوية التي ال يلزم سدادها إذا كانت األموال مطلوبة للحفاظ على الحد األدنى من مستويات رأس المال )تشمل  
 عن تقريرو األصول جميع األصول غير المالية والمالية. المصدر: )صندوق النقد الدولي، (. يشمل إجمالي ةثالفئة الثانية والثال
 (.في العالماالستقرار المالي 

 القطاع الضريبي

من إجمالي الناتج المحليإيرادات )   ،والمساهمات االجتماعية  ،النقدية من الضرائب  المقبوضاتاإليرادات هي   (:نسبة مئوية 
 والدخل من الممتلكات أو المبيعات. تعتبر المنح أيضاً إيرادات.  ،واإليجارات ،والرسوم ،واإليرادات األخرى مثل الغرامات

تشير اإليرادات الضريبية إلى التحويالت اإلجبارية للحكومة المركزية    (:)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحليإيرادات ضريبية 
بعض التحويالت اإلجبارية مثل الغرامات والعقوبات ومعظم مساهمات الضمان االجتماعي. يتم التعامل لألغراض العامة. ُيستبعد  

صندوق  عن طريق الخطأ على أنها إيرادات سلبية. المصدر: )  ُجمعتمع المبالغ المستردة وتصحيحات اإليرادات الضريبية التي  
والكتيب السنوي إلحصاءات مالية  والتنمية في النقد الدولي،  الحكومة وملفات البيانات، وتقديرات البنك الدولي ومنظمة التعاون 

 (.الميدان االقتصادي الخاصة بإجمالي الناتج المحلي

هو الفرق بين اإليرادات والنفقات الحكومية الوطنية، معبراً عنه    (:)نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحليالرصيد المالي العام 
 الناتج المحلي اإلجمالي.  كنسبة مئوية من
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وفًقا  ألدوات اتغطية  من   2د(: تشمل  نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي)  إجمالي الديون الحكومية وديون القطاع العام 2د
الناتج إجمالي نسبة مئوية من  ك( العملة والودائع 4)  ،( حقوق السحب الخاصة3) ،( القروض 2)،  الدين  أوراق(  1لهذا التصنيف )

بيانات )إحصاءات ديون القطاع العام( التي وضعها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.  المحلي. المصدر: قاعدة 

 القطاع الحقيقي واألسعار 

للتغير السنوي( جمالي الناتج المحليإ الناتج المحلي هو مجموع إجمالي القيم المضافة التي يحققها إجمالي   :)النسبة المئوية 
ومطروحاً من ذلك أي إعانات خارجة عن قيمة   جميع المنتجين المقيمين في اقتصاد ما زائداً أي ضرائب مقتطعة من منتج ما 

المصدر: )بيانات    ويحسب من دون تخفيضات بسبب استهالك األصول المصنعة أو نضوب وتدهور الموارد الطبيعية.  المنتجات.
 بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي(.الحسابات القومية للبنك الدولي، وملفات 

للتغير السنوي(  جمالي تكوين رأس المالإ يتألف إجمالي تكوين رأس المال )إجمالي االستثمار المحلي سابًقا( :  )النسبة المئوية 
من نفقات على اإلضافات لألصول الثابتة لالقتصاد باإلضافة إلى صافي التغيرات في مستوى المخزونات. تشمل األصول الثابتة  

وا المصانع واآلالت  إلى ذلك(؛ وشراء  والمصارف وما  والخنادق  والسكك تحسينات األراضي )األسوار  الطرق  وبناء  لمعدات؛ 
والمستشفيات   والمكاتب  المدارس  ذلك  في  بما  شابه،  والصناعية.    والمنازلالحديدية وما  التجارية  والمباني  السكنية الخاصة 

المخزونات هي مخزون السلع التي تحتفظ بها الشركات لمواجهة التقلبات المؤقتة أو غير المتوقعة في اإلنتاج أو المبيعات، و 
تكوين رأس المال. المصدر:   ، ُيعتبر صافي اقتناء األشياء الثمينة أيضاً 2008لنظام الحسابات القومية لعام  اً لعمل الجاري". وفق"ا

والتنمية في الميدان االقتصادي(. بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون    )بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وملفات 

السنوي(:   للتغير  المئوية  )النسبة  المعيشية  األسر  المعيشية  النفقات النهائية الستهالك  الستهالك األسر  النفقات النهائية 
القيمة السوقية لجميع السلع والخدمات، بما في ذلك المنتجات المعمرة )مثل السيارات والغساالت   ي)االستهالك الخاص سابقاً( ه

( التي تشتريها األسر. ويستثنى من ذلك شراء المساكن ولكنه يشمل اإليجار المحسوب للمساكن التي وأجهزة الكمبيوتر المنزلية
ات التنمية العالمية، مؤّشر تضمن مدفوعات ورسوم للحكومات للحصول على التصاريح والتراخيص. في تيشغلها مالكوها. كما  

  تُبّلغسات غير الربحية التي تخدم األسر المعيشية، حتى عندما  نفقات المؤسالنفقات النهائية الستهالك األسر المعيشية  شمل ت
أي تباين إحصائي في استخدام الموارد بالنسبة لتوريد الموارد. المصدر: )بيانات    عنها بشكل منفصل. يشمل هذا البند أيضاً الدولة 

 والتنمية في الميدان االقتصادي(.الحسابات القومية للبنك الدولي، وملفات بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون 

للتغير السنوي(:   تشمل النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة )النسبة المئوية 
والخدمات )بما في ذلك   (. كما العاملينأجور  )االستهالك الحكومي العام سابقاً( جميع النفقات الحكومية الحالية لشراء السلع 

من تكوين رأس  ستثني النفقات العسكرية الحكومية التي تشكل جزءاً ت  اشمل معظم النفقات على الدفاع واألمن القومي، ولكنهت
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والتنمية   بيانات الحسابات القومية لمنظمة التعاون  المال الحكومي. المصدر: )بيانات الحسابات القومية للبنك الدولي، وملفات 
 االقتصادي(.في الميدان  

للتغير السنوي(:   تمثل صادرات السلع والخدمات قيمة جميع السلع وخدمات السوق صادرات السلع والخدمات )النسبة المئوية 
األخرى المقدمة لبقية العالم. وهي تشمل قيمة البضائع، والشحن، والتأمين، والنقل، والسفر، وحقوق اإلتاوات، ورسوم الترخيص، 

الحكومية.  وغيرها من الخدمات التجارية، والشخصية، والخدمات  واألعمال  والمعلومات،  والمالية،  والبناء،  مثل االتصاالت،   ،
الميدان  والتنمية في  لمنظمة التعاون  القومية  بيانات الحسابات  وملفات  الدولي،  للبنك  القومية  الحسابات  )بيانات  المصدر: 

 االقتصادي(.

السلع والخدمات )النسبة المئو  السنوي(:  واردات  للتغير  قيمة جميع السلع وخدمات السوق ية  تمثل واردات السلع والخدمات 
األخرى التي يتم تلقيها من بقية العالم. وهي تشمل قيمة البضائع، والشحن، والتأمين، والنقل، والسفر، وحقوق اإلتاوات، ورسوم 

و  والمالية،  والبناء،  من الخدمات، مثل االتصاالت،  واألعمال التجارية، والشخصية، والخدمات  الترخيص، وغيرها  المعلومات، 
والتنمية في  القومية لمنظمة التعاون  بيانات الحسابات  القومية للبنك الدولي ، وملفات  الحكومية. المصدر: )بيانات الحسابات 

 الميدان االقتصادي(.

للسلع االستهالكية  التضخم،  القياسية  للتغير السنوي(: األسعار  القياسية للسلع االستهالكية  عكس ت)النسبة المئوية  األسعار 
التغيرات في التكلفة بالنسبة للمستهلك العادي للحصول على سلة من السلع والخدمات التي يمكن إصالحها أو تغييرها على فترات  

. المصدر: )صندوق النقد ةالفتر  ةبشكل عام. البيانات هي متوسطالسبيرز  ستخدم صيغة  . تسنوياً   على سبيل المثال،محددة،  
  اإلحصاءات المالية الدولية وملفات البيانات(.و الدولي، 

متاحة تشير البطالة إلى نسبة القوى العاملة التي ال تعمل ولكنها    )تقدير وطني(:بطالة، إجمالي )% من إجمالي القوى العاملة(  
بلد إلى آخر. للعمل وتسعى إلى الحصول على عمل والبطالة من  . المصدر: )منظمة العمل وتختلف تعريفات القوى العاملة 

 (.، وقاعدة بيانات إحصاءات منظمة العمل الدوليةالدولية

 

 االقتصاد الكليلوحة متابعة حالة  
 

 اتمؤّشر ال
 القطاع الخارجي

 التجارة السلعّية )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(
 الحواالت الشخصية، المستلمة )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(
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 رصيد الحسابات الجارية )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(
 المباشر، صافي التدفقات الوافدة )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(االستثمار األجنبي  

 صافي استثمارات الحافظة )ميزان المدفوعات، باألسعار الجارية للدوالر األمريكي(
 إجمالي االحتياطيات بداللة عدد أشهر االستيراد

والدخل   خدمة الدين )العامة والمضمونة من قبل الحكومة، وصندوق النقد الدولي فقط، % من صادرات السلع والخدمات 
 الرئيسي(

 أرصدة الدين الخارجي )نسبة مئوية من إجمالي الدخل القومي(
 سعر صرف رسمي )عملة محلية مقابل الدوالر األمريكي، متوسط الفترة(

 
 القطاع المالي

 نمو المعروض النقدي بمعناه الواسع )نسبة مئوية سنوياً(
 المعروض النقدي بمعناه الواسع إلى إجمالي االحتياطياتنسبة  

 قروض البنك غير العاملة إلى إجمالي مجموع القروض )نسبة مئوية(
 نسبة رأسمال البنك إلى أصوله )نسبة مئوية(

 
 القطاع الضريبي

 إيرادات ضريبية )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(
 )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(الرصيد المالي العام  

 )نسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي(إجمالي الديون الحكومية وديون القطاع العام  2د
 

 القطاع الحقيقي واألسعار 
 جمالي الناتج المحلي )النسبة المئوية للتغير السنوي(إ
 السنوي(جمالي تكوين رأس المال )النسبة المئوية للتغير إ

 النفقات النهائية الستهالك األسر المعيشية )النسبة المئوية للتغير السنوي(
 النفقات النهائية لالستهالك العام للحكومة )النسبة المئوية للتغير السنوي(

 صادرات السلع والخدمات )النسبة المئوية للتغير السنوي(
 للتغير السنوي(واردات السلع والخدمات )النسبة المئوية  
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 التضخم، األسعار القياسية للسلع االستهالكية )النسبة المئوية للتغير السنوي(

 أسعار السلع )التصدير/االستيراد(
 نفط

 السلعة الثانية
 السلعة الثالثة

 السلعة الرابعة
 السلعة الخامسة

 
 البطالة

 )النسبة المئوية( معدل البطالة
 


